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(Mūsų bendradarbio Šveicarijoje)

SUSIRINKIME DALYVAVO VIRS 80 ,; VISŲ BALSŲ. — 
DRAUGIJAI IR TOLIAU VADOVAUJA J. RACIONAS. — 
PRAĖJUSIŲ METŲ DIRVOS APYSKAITA SUBALANSUO
TA SU $1219.00 GRYNO PELNO. — VILTIES NAMAS PRA 
PLEČIAMAS. — JAU SUAUKOTA $2205. — KVIEČIAME 

VISUS I TALKĄ.

Į Vilties Draugijos susirinki 
mą, sušauktą Vilties Draugijos 
veikios centre Clevelande, . be 
clevelandiečių narių, dar atvy
ko iš Chicagos, Columbus, De
troito, New Yorko, Sodus, \yin- 
dšor ir kitų Vietovių. Kurie na-" 
riai dėl didelių atstumų į susi
rinkimą negalėjo atvykti tie at- 
siuntė įgaliojimus. Vilties Drau
gija savo narius turi įvairiau
siose pasaulio dalyse. Jų dau
guma yra JAV, bet narių yra 
Kanadoje, Pietų Amerikon vals. 
tybėse, Vokietijoje, Australijo
je ir kitur.

Iš esamų 865 Vilties Draugi
jos balsų susirinkime buvo at. 
stovaujama 696 balsai, taigi 
daugiau kaip 80'■ visų balsų. 
Toks dalyvaujančių balsų skai
čius buvo pakankamas įrody
mas, kad Draugijos nariai visa 
veikla gyvai interesuojasi.

Vilties Draugijos susirinki 
mas prasidėjo Vilties namuose 
apžiūrint redakcijos ir spaustu
vės įrengimus bei turimą skly- 

,pą, kuriame, galima pastatyti 
kultūrinei veiklai reikalingą 
priestatą. Toliau susirinkimas 
vyko didesnėse patalpose — An- 
sel kavinės salėje. Susirinkimui 
pirmininkavo Draugijos pirmi
ninkas J. Bačiūnas, sekretoria
vo Draugijos sekretorius Vin
cas Rastenis.

Vilties Draugijos pirminin
kas J. Bačiūnas, atidarydamas 
susirinkimą padėkojo visiems 
nariams, kurie nepagailėjo lai
ko ir išlaidų iš tolimesnių vietų 
j susirinkimą atvykti ir akty
viai dalyvauti Vilties Draugijos 
reikalų svarstyme. Atidaryda
mas jis prisiminė ir tuos Drau
gijos narius, kurie į Draugiją 
įsijungė kilniausiais tikslais 
dirbti, bet likiminės rankos bu
vo pašaukti iš šio gyvenimo. Jie 
yra: Antanas šmigelskis, Pet
ras Botyrius ir Anicetas Stroc- 
kis. Jų atmintis pagerbta susi
kaupimo miliute.

į Draugijos susirinkimą at
vykęs Tautinės. Sąjungos cent
ro valdybos narys T. Blinstru- 
bas perdavė Sąjungos sveikini
mus ir pasidžiaugė dabartine

> ,

Vilties Draugijos veikla bei už
simojimais ateičiai. Dar sveiki
no T. Šidiškis iš Vokietijos, V. 
Venckus iš Venecuelos, ■ LA3 
vietos skyrius ir kt.

Po sudarymo mandatų komi
sija? (Dr. B. Nemickas, Petras 
Glemža ir Vytautas Orintas), 
buvo padaryti Draugijos iždinin
ko J. Chmieliausko, Draugijos 
reikalų vedėjo Balio Gaidžiūno 
ir Kontrolės komisijos atstovo 
Juozo Leimono pranešimai. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad Vilties 
Draugija, drauge su Dirva iki 
š. m. kovo mėnesio pabaigos yra 
turėjusi iš viso $49.645.23 pa
jamų. Praėjusių metų Dirvas 
balansas rodo, kad Dirvos reika
lai suvesti su $1,219.02 gryno 
pelno. Visas pelnas pervestas 
Vilties Draugijos nekilnojamo 
turto įsigijimui. O bendras Vil
ties Draugijos turtas, atmetus 
turimas skolas sumoje $7.897.11, 
dabar sudaro $21,602.89. Vilties 
Draugijos susirinkimas, dideliu 
dėmesiu išklausęs piniginį Vil
ties Draugijos tvarkymą.ir kon
trolės komisijos pranešimą, pa
reiškęs savo nuomones, išreiškė 

■ padėką už, gerą visų reikalų ve
dimą.

Pranešimams pasibaigus vy
ko Draugijos valdybos rinkimas! 
Nors dabartinis Draugijos pir
mininkas .Juozas Bačiūnas nuo
širdžiai prašėsi iš esamų parei
gų atleisti, bet susirinkimui pa
reiškus labai vieningą priešingą 
nuomonę, buvo išrinkta šios.su
dėties valdyba ir ji taip pasi
skirstė pareigomis: Juozas Ba
čiūnas — pirmininkas, Antanas 
1-apinskas — vicepirmininkas, 
Vincas Rastenis — sekretorius, 
Bronius Nemickąs__ iždininkas
ir^Balys Gaidžiūnas — narys ir 
Vilties Draugijos reikalų vedė
jas. Į Kontrolės komisiją išrink
ta : St. Astrauskas, S. Nasvytis 
ir P. žiūrys.

Apie Vilties Draugijos dabar
tinio namo praplėtimą — susi
rinkimams ir kultūriniams pa
rengimams salės pastatymo rei
kalą kalbėjo Draugijos pir
mininkas J. Bačiūnas ir reikalų

Gegužės mėn. pirmojoje pusė
je Turkijoje. įvyko parlamento 
rinkimai, kuriems buvo teikia
ma platesnė reikšmė, išeinanti 
iš lokalinių ribų. Turkija laiko
ma Europos saugumo sistemos 
kertiniu akmeniu rytuose, jos 
vaidmuo ypatingai svarbus prieš 
Sovietų Sąjungos kėslus Arti
muose Rytuose ir ji .turi pajė
giausią kariuomenę Europoje. 
Visa tai verčia atydžiai sekti, 
kas dedasi anoje tolimoje res
publikoje, esančioje dviejų kon
tinentų — Europos ir Azijos — 
slenkstyje.

Turkija ilgą laiką buvo laiko
ma "Europos ligoniu". Buvo sa
koma, kad kiekviename Europo
je kilusiame kare viena valstybė 
būtinai visada pralaimės, būtent 
Turkija. Taip pat pirmąjį pa-

Airijojė įvykę rinkimai atnešė 
naują staigmeną ir ministeris 
pirmininkas Eamon de Valera 
turi pasitraukti. Parlamento 
daugumą laimėjo opozicija, kuri 
buvo pažadėjusi pažangesnę ūki
nę programą. De Valerą Airi
joje laikomas kovos veteranu ir 
simboliu prieš Anglijos prie

spaudą.
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joja ir paruošė nuriją karo vedimo planą, '
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Prancūzijos kariuomenės Vadai (iš kairės) gen. R. Šilan,

vedėjas B. Gaidžiūnas. Dėl to 
reikalo aktyviai pasisakė cleve- 
landiečiai nariai ir iš kitur at
vykę. Tik 2 balsams pasisakius 
prieš ir dvidešimt balsų šusilni- 
kius, 674 balsais nutarta tokį 
priestatą pastatyti. Jis reikalin. 
gas pačiai Vilties Draugijai, jis 
reikalingas Clevelando tauti
nėms, jaunimo ir kultūrinėms 
organizacijoms. Čia pat susirin
kimas ir išrinko statybos reika
lais rūpintis komisija, kurion, 
be reikalų, vedėjo, įeina: K. S. 
Karpius, V. Orintas, J. Chmie- 
liauskas ir A. Zdanis.

Susirinkime Vilties Draugijos 
nariai pareiškė savo nuomones 
Dirvos dažninimo klausimu, su
gestijas 'dėl bendradarbių orga
nizavimo ir turinio gyvinimo. 
Visi patarimai priimti, dėmesin 
ir kiek sąlygos leis jie bus įgy
vendinami.

Susirinkimui užsibaigus vaka
re Tautinės Sąjungos Clevelan
do skyrius surengė pobūvį, ku
riame Vilties Draugijos,- politi
niais ir kitais klausimais kal
bėjo: K. S. Karpius, K. Cicėnas", 
B. Nemickas, V. Rastenis, B. 
Gaidžiūnas ir J. Račiūnas. J. 
Bačiūnas visus dalyvius para
gino. tuč tuojau imtis Vilties 
Draugijos namų praplėtimo ak
cijos. Čia pat buvo Vilties Drau
gijos namo reikalams surinkta

saulinį karą turkai prakišo, bet 
karo pabaigoje Turkijoje buvo 
įvykdytas valstybės perversmas, 
kurio vadas ir siela buvo Kernai 
Paša, vėliau pasivadinęs Ata- 
tiurku. Jis nuvedė Turkiją 
griežtų reformų, keliu ir per 
trumpą laiką padarė iš jos mo
derniniais pagrindais sutvarky
tą valstybę. Visa tai, kas kraštą 
siejo su kalifų praeitimi, buvo 
be pasigailėjimo išrauta.

Kol dar buvo gyvas Atątiurkas, 
niekas rimtai nesikėsino į jo 
įvestą vienos partijos valdymo 
sistemą. Bet po reformatoriaus 
mirties valdinė respublikonų 
tautos partija nebepajėgė ilgai
niui išlaikyti monopolinės padė
ties. Reikia pripažinti kaipo ne
ginčijamo valstybinio subrendi
mo ir nesavanaudiškumo įrody
mą tą faktą, kad ši partija ne
nuėjo beatodairinės diktatūros 
keliu ir paskutiniais savo val
dymo metais nebekliudė susior
ganizuoti opozicijos partijoms. 
Kaip ir kiekviena partija, ilgus 
metus išbuvusi, prie valdžios 
vairo, tautos partija nubluko, 
"nusidėvėjo”. Krašte vis labiau 
plito įsitikinimas, kad jau lai
kas pakeisti vairininkus. Ir kai 
1950 metais buvoj paskelbti par
lamento rinkimai, pirmą kartą 
be jokių suvaržytos juose galė
jo pasireikšti taip pat opozicija. 
Rinkimai pasibaigė nelauktail priimta j šiaūrės Atlanto karinę 
dideliu opozicijos laįmėjirnu. Iš organizaciją* (NATO) ir turkai 
4R7 vietų demokratinė partija 
laimėjo net 407 mandatus. Ten
ka pastebėti, kad Turkijoje įves
ta vad. mažoritarinė rinkimų sis
tema, tad tai partijai, kuri su
renka daugiausia balsų, atiten
ka kone visos parlamento vie
tos. 1950 m. demokratai gavo
4.5 milionų, o tautos partija —
3.5 mil. balsų.

Taip po 27 metų Turkijoje 
pasikeitė valstybės vairininkai. 
Valdžios priešakin atsistojo de
mokratinės partijos žmonės.

Savaime tarp abiejų partijų 
nėra jau tokios neperžengiamos 
prarajos. Skirtumai' reiškiasi 
daugiau niuansuose, nekaip pa 
grindinėse pažiūrose į valstybės 
gyvenimo tvarkymą. Demokra
tai yra keliaiš laipsniais libera- 
liškesni, nekaip atatiurkininkai. 
Bet abi partijos yra vienodai 
nusistačiusios už Atatiurko įves
tąją laicistinę santvarką ir abi 
priešinasi pastangoms grąžinti 
religijai vyraujančią padėtį. Ly-
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Vietnamio valdytojas Boa Dai su žmona ir sūnum jau ilgesnį laiką laikosi Ženevoje. Vietnamiečiai 
pageidauja, kad greičiau gįžtų namo ir imtųsi j savo rankas tvarkyfi gręsiančius kraštui pavojuB.
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P, Pęlissier it štabo viršininkąs gėn. Paul Ely lankėsi Indoltinl- 
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giu būdu jos laikosi nuomonės, 
kad Turkija turi ugdyti pramos 
nę, kurt ilgainiui pakeistų ligr 
šiolinę ūkinę struktūrą, kurioje 
dominavo žemės ūkis, dargi ver- 
tęsįs primityvinėmis priemonė
mis.

Vyriausybė skatino sunkiosios 
pramonės steigimą, visą laiką 
buvo vežama įvairių mašinų, 
statomos elektros jėgainės ir 1.1. 
Ryšium su tuo prekybos balan
sas pasidarė smarkiai pasyvus, 
teko imtis griežtų priemonių fi
nansinei pusiausvyrai išlaikyti. 
Ir Turkijai j pagalbą atėjo Ame
rikos teikiami doleri: 
vienos pusės, padėj 
sunkumus, iš kitos 
įgalino pakelti krašti 
jėgumą.

Amerikos doleriai 
naudoti tikrąi 
Turkijoje nėra nuomonių skir
tumų dėl užsienių politinės li
nijos; šiuo punktu visos didžio
sios partijos vieningai sutaria. 
Turkija kartu su Graikija buvo
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r •

gi pasėli, 
ūkinį pa-

Apie įvykusį pasitarimą

buvo

buvo su- 
produktingai.

lojaliai atliko jiems uždėtas 
prievoles karinio > pasirengimo 
srityje. Jei taip pat aktingai 
dalyvavo bolševikinės agresijos 
atrėmime Korėjoje. Su Jugosla
vija ir Graikija turkai yra su
darę Balkanų paktą, kuris sie
kiama paversti karine sąjunga. 
Be to, turkai neseniai pasirašė 
paktą su Pakistanu. Turkų poli 
tikai gerai nusimano, ko siekia 
Maskva.

Po keturių metų šiemet vėl 
įvyko turkų parlamento rinki
mai. Kaip ir galima buvo lauk
ti, demokratinė partija laimėjo 
absoliutinę daugumą ir tokiu 
būdu iš 541 vietos jai atiteko 
514 mandatų. Pagal rinkimų 
duomenis, demokratinė partija 
pasiliks vėl ketveriems metams 
valdžioje. Naujasis parlamentas 
jau i.šrįpko ligšiolinį valstybės 
prezidentą Cėlal Bayar, kuris 
neseniai lankėsi su oficialiniu 
vizitu Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse, toms pat pareigoms.

VISAM PASAULY
• Gvatemaloje, kaip praneša oficialūs šaltiniai, iškrauna

mas jau kelintas laivas su ginklais iš anapus geležinės uždangos. 
Kadangi Gvatemata yra vienintelė Pietų Amerikos prokomunis
tinė valstybė, jos elgesiui skiriamas labai rimtas dėmesys. JAV 
pasiryžusi kariniai sustiprinti visus Gvatemalos kaimynus, kad 
neįvyktų kokių netikėtų staigmenų.

• Anglijos maršalas Montgomery padarė įspėjimą, kad 
Rusija yra1 paruošusi 400 divizijų ir orines jėgas kautynėms. Vien 
Rytų Vokietijoj Rusija laikanti 22 divizijas. Rusijos satelitai turi 
per 6,000,000 karių po ginklu.

• Formozos invazija į komunistinės Kinijos valdomus plo
tus vėl pasidarė dienos tfemą. Naujom kalbom davė pagrindą JAV 
armijos sekretoriaus \Vilsono nuvykimas ir Chian- Iihi-sheko pa 
reiškimas, kad jis norįs.pradėti invaziją ir tam reikalui .jau esąs 
paruošęs kariuomenę, tik laukiąs didesnės paramos ginklais.

• Maj. L. Ronzchin, Rusijos ■armijos karininkas, pabėgęs 
pas . amerikiečius pareiškė, kad prieš trejus metus sprogdintos 
Rusijoje atominės ir vandenilio bomboą yra tik laboratoriniai

$2205.00. ši graži. sumą tegul produktai, išsprogdinti propagandos tikslais.
1...J ■ . Jt 1 A 11 , 1 .» I , I , i r, I Mj' ■ ZV aa ik , . ■ 1 . Z. z. ak zk .. • 1 • a aa a.būna visieips ženklas, kad vėl 

atėjo laikas įsijungti į talką ir 
šį nutarimą tuoj įgyvendinti. Ir 
mes tikime, kad Vilties namo 
praplėtime) reikalams mes tuoj 

.pradėsime susilaukti Jūsų visų 
nuoširdžios paramos. Jos lau
kiame ir iš anksto už tokią pa 
ramą dėkojame.

Gegužės 17-18 d. New Yorke; 
buvo susirinkimas, kuris visai 
netikėtai pasivadino save ,”Lie- 
tuvių politine konferencija”.

Toks pasivadinimas lyg ir 
duotų pagrindo manyti, kad tai 
buvo visų ar bent’ daugumos 
laisvajame pasaulyje veikian
čių lietuviškų politinių susigru- 
pavjmų atstovų konferencija, ar 
gal net apskritai "pasaulio lie
tuvių” atstovų politinė konfe
rencija.

Iš tikrųjų tai nebuvo tokio 
masto susirinkimas. Tai
tik trijų politinės veiklos orga
nų pasikalbėjimas, būtent: 
ALT. Vliko ir Lietuvos Laisvės 
Komiteto, stebėtojo vaidmen.v 
dalyvaujant ir Lietuvos pasiun
tinio \Vashingtone atstovui.

Iš ALT puses dalyvavo trys 
Vykd. K-to nariai (šimutis, Gri
gaitis, Vaidyla) ; iš Vliko pusės 
— jo įgalioti atstovai, pirm. M. 
Krupavičius ir VT pirm. K. 
žalkatiskas, be to (be įsakmaus 
Vliko įgaliojimo) ir Vliko narys 
E. Simonaitis; Liet. Laisvės Ko
mitetas dalyvavo visas, t. y. visi 
8 nariai; Min. žadeikio vardu 
dalyvavo gen. kons. J. Budrys; 
be to dar buvo 4.5 asmenys, 
kaip svečiai.

Min. Žadeikis buvo lauktas 
susirinkime, kaip aktyvus • jo 
dalyvis, bet, turbūt, dėl Vliko 
žygio Romioj, ar dėl kitų prie
žasčių, iš jo buvo gautas pra
nešimas, kad lie L. Dipl. šefo

• specialaus įgaliojimo, jam daly- 
i vauti nedera, o įgaliojimui gau

ti per trumpas laikas, todėl jam
> ir tenka apsiriboti stebėtojo at- 
i siuntimu.
i Susirinkimo šeimininkė buvo 
i ALT. Jos pirmininkas susirin. 
; kimui ir vadovavo, bet pradžių- 
: je ne tik nepateikė jokios darbų 
i tvarkos, bet net ir susirinkimo 
i tikslą vengė apibūdinti, sakyda-
• mas, kad "konferencijos pobū- 
. dis ir tikslas išryškės iš pra

nešimų", nuo kurių buvo ir pra
dėta.

Paskirų 
ir vienų 
(bei šioki

veiksnių pranešimai 
kitiems paklausimai 
toki priekaištai) už

ėmė pusantros dienos. Dieno
tvarkė, pirma kitų siūlyta,

liau ALT vadų perredaguota ir 
surašyta, prieš dalyvius pasi-, 
rodė tik pirmosios dienos vaka
re, prieš išsiskirstant.

Kai antrajai dienai įpusėjus 
pagaliau buvo kaip ir baigtas 
jos pirmasis punktas (t. y. pra
nešimai, paklausimai ir t.t.k, at
sirado ir susirinkimo pavadini
mas. "Lietuvių Politine Konfe-. 
rencija", su skambiais jos tiks
lo Apibūdinimais. Paskutiniame 
antros dienos posėdyje kalbėta 
apie dalykus, apie kuriuos kal
bama nuo 19-15 metų ... (San
tykiavimas ir jų pagrindai su 
lenkais, vokiečiais,'kitais ir 1.1.). 
Tais reikalais numatytos tlVi 
komisijos ir atžymėta kaip pa
sidalinamas darbas (iš esmės — 
pasidalinimas toks pat, kaip lig 

•šiol praktikoje buvo). Tuo kon
ferencija ir pasibaigė. Po to; 
berods, buvo suredaguotas kil
niai skambąs pranešimas spau
dai.

Atrodo, kad ši konferenciją 
tokiu skambiu vardu pavajfllii’- 
ta svarbiausia tam, kad ji ga
lėtų būti įskaityta į Vliko vadų 
kelionės į Ameriką pateisinimo 
sąskaitą. Pačių didžiųjų kelio
nės tikslų Vliko vadai dar nie
kam neatidengė, ar jei ir ati
dengė, tai gal tik ALT vadams, 
kurie, kaip plačiai kalbama Chi- 
cagoj, jau apmokėjo dalį kelio-- 
nės sąskaitų (tuo tarpu 
$2,000.—).

¥

Elta apie šią konferenciją taip 
teikėsi painformuoti visuomenę: 

"Veiksnių konferencija buvo 
numatyta pradėti gegužės 17 ri
joje dalyvaujant abiem pirmi
ninkams, min. P. žadeikiui, 
ALT, LLK ir MLT. Programoj 
— aktualieji reikalai. Posėdžiai 
truko kelias dienas. Nepapras
tai pakilia nuotaika praėjo ge
gužės 1 d. VLIKą sudarančių 
centrų pasitarimai. Priimta vi
sa eilė svarbių nutarimų. Jokių 
nuomonių skirtumų tarp Vliko 
atstovų Europoje ir grupių cen
trų JAV-se nėra. Grupių pasi
tarimai eina vieningai.”

• Prezidento' Eisenhoįverio specialus pasiuntinys .pas Ko
rėjos prezidentą S^rigman Rhee — Arthur H, Dean grįžo,į AVa- 
shingtoną. Grįžęs'tuoj padarė pranešimą-valstybės sekretoriui 
apie savo ątliktą misiją.

• Ženevoje.jau penkta savaitė kalbama apie Korėjos ir 
Inddkinijos reikalus, bet nė kiek nepažęngiamtl pirmyn.

• Anglijos-ir Prancūzijos .užsienių reikalų ministeriai grįžo 
iš Ženevos konferencijos gaRti iš savo vyriausybių naujų instruk
cijų.
• . r . « •l ' ,

SKAUČIŲ 
SESERIJOS 
VADOVIŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Chicagoje gegužės mėn. 29 ir 

30 dienomis vyksta P. L. S. S. 
Skaučių Seserijos vadovių su- 
važiavimas. Suvažiavimas pra- 

'sidės 11) vai. ryto 3133 So. Hal- 
sted St.

Suvažiavime bus padaryti Se
serijos vadovių pranešimai apię 
atliktus darbus, pranešimai iš 
vietų, paskaito!? aktualiais klau
simais,.laužas, skautininkių įžo
dis," a tžy ulėj imas garbės , ženk
lais >ir pareigų perdavimas nau
joms vadovėms. Skaučių seseri
jai iki šiol vadovavo v. s. Dr. D. 
Kesiūnaitė. ■ , " . • «

V

Paragvajuje, jeigu vėl neįvyks 
kokia revoliucija kaip ten priim- 
t a,'bus prezidentu geri. Alfredo.1 
Strossne'r. Tokių > patvarkymų 
Paragvajuje laukiama liepos, 
mėn? Dabar laikinojo prezidento 

pareigas-,eina T. R. 'Periera.
' ••■‘b ■ .

> »
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Lithuanian Weekly, published by 
American Lithuanian PrcBŠ & Radio 
Ass’n VILTIS, Ine. (Non-profit), 
1272 Enst 71 St, Clcvcland 3, Ohio. 

Tclephone: HEnderson 1-6344.
Issued in Clcveland every Thursday. 

Editoj: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Second-Claas matter 

December 6th, 1915, at Cleveland 
ander the aet of March 3, 1879.

Subscription. per year in advanee: 
tn the United Statės — *5.00 in Ca- 
nada — *5.50, elsowhere — *6.60.

Singlo copie — 10 centą.

Lietuviškas aavaitraitis, leidžiamas 
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
1272 East 71 St., Cleveląmj 8, Ohio. 

Telefonas: HEnderaon 1-6344. 
Išeina Clevelande kas ketvirtadieni. 

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klasės 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 8 d. ista- 

tymą.
Prenumerata metama 14 anksto: 

Jungt Amerikos Valstybėse *6.00, 
Kanadoje —- *5.50, kitur —r *6.50.

Atak. Nr. kaina 10 centų.

• Kun. J. B. Končius, BALFo 
pirmininkas, gegužės 12 d. lėl?- 
-fitvu atskrido į Paryžių. Aero- 
dro.me svečią pasitiko CARE 
organizacijos Europoje genera
linis direktorius ’Mayer, BALFo 
įgaliotinis Prancūzijoje dr. S. 
Bučkis ir Prancūzijos lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdybos 
reikalų vedėjas A. švirmickas.

Gegužės 14 d. kun. Končius 
buvo priimtas kardinolo Mau- 
rice Feltin, Paryžiaus arkivys
kupo, kuriam padėkojo už tei
kiamą lietuviams paramą. BALF 
pirmininką pas kardinolą . Fel- 
tin palydėjo Lietuvos atstovas 
Paryžiuje dr. S. Bačkis.

• Jungt. Tautų Augštasis -Ko
misaras, Vokietijoje, steigia 
tam tikros rūšies kooperatyvą, 
prie kurio prisidės ir lietuviai. 
Kooperatyvas bus aprūpintas ir 
per 
kos 
joje 
no
niams ir t.t. Jų padaroma gana 
vertingų. Latviai Augustdorfe 
turi savo tautodailės dirbtuves 
ir gražiais tautodailės dirbiniais 
aprūpina savo tautiečius Euro
poje ir šiaip visus kitus šio me
no mėgėjus.
• Filatelistų Spaudos Draugija 
lapkričio 6-13 d. yra numačiusi 
Sao Paulo mieste suruošti pa
saulinį spaudos kongresą, į ku
rį bus kviečiami ir lietuvių spau. 
dos atstovai. Spec. komisijai pa
prašius, Llietuvos konsulas S. 
Paulo mieste A. Polišaitis ryši-

leidėjas Pr. 
pakviestas

Strasburge

DETROIT
LIETUVIŲ NAMŲ REIKALAI

Liet. Bendruomenės Detroito 
apylinkės valdyba gegužės mėn. 
22 d. buvo sušaukusi lietuvišku 
organizacijų atstovus ir visuo
menės veikėjus į pasitarimą lie
tuvių namų įsigijimo reikalu.

L. B-nės pirmininkas supa
žindino susirinkusius su nuveik
tais darbais ir kvietė pasakyti 
savo nuomones tuo reikalų. Išsi
aiškinus visą eilę klausimų su
sirinkusieji buvo vieningos nuo
monės, kad lietuvių namai De
troite yra reikalingi ir kad lie
tuviškoji visuomenė yra pajėgi 
juos įsigyti.

Namų įsigijimui bus išleista 
atitinkama suma akcijų (šėrų), 
tat kiekvienas akcijos pirkėjas 
galės dalyvauti namų valdyme.

Sekantis organizacijų atstovų 
susirinkimas tuo reikalu įvyks 
birželio mėn. 2 d. 7:30 vai. vak. 
Hispanos Unidos patalpose, ku
riame bus svarstoma liet, na
mams įsigyti bendrovės įstatai.

BALFo ŽINIOS
BALFo ruoštas gegužės mėn. 

d. vakaras buvo sekmin- 
"Aušros Sūnūs” sutraukė

biai švarūs, gražiai išprosyti, o 
viena ponia buvo įdėjusi'net ki- 
biriuką taukų, kurie pasiųsti 
kartu su drabužiais. Visa tai 
rodo, kad aukotojai netik pagal 
išgales noriai J gelbsti vargau 
patekusius savo brolius; bet juos 
ir nuoširdžiai gerbia.

*

' šalpos reikalams gaiitos au
kos iš šių asmenų: Mrs. A. Kra- 
tage aukojo 10 dol„ J. Dunčia 
— 5 dol„ Anna Radville — 2,50 
dol., Helen Radville — 2,50 dol., 
Teresė Markevičius ir C. Sta
niulis — po 2, dol., penki asme
nys paaukojo po 1 dol. Visiems 
šiems aukotojams širdingai 
kojame.

Sąjunga "Ramovė" įstojo 
riu į Balfą ir įmokėjo 5 dol. 
rio mokesčio už 1954 metus.

Šiais -metais Detroito skyrius 
yra gavęs aukų 111 dol., suver- 
bavęs 349 narius ir pasiuntęs 
centrui trimis siuntomis 1395 
svarus drabužių.

Balfo susirinkimas įvyks buv. 
lietuvių svetainėje birželio mėn. 
6 d. 12 vai. 30 min., tuojau po 
pamaldų. Susirinkimas 
trumpas, tat kviečiame 
lingai į jį atsilankyti.

Balfo gegužinė įvyks 
mėn. 11 d. Birutės darže.
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dė-

na- 
na-

jį surandamos naujos rin- 
lietuvių tremtinių Vokieti- 
pagamintiems liaudies me- 
dirbiniąms, medžio droži.

ninku pristatė kun. P. Ragu- 
žinską.
• Iškilmingai atidarant Argen
tinos parlamentą, parlamento 
rūmuose pirmą kartą dalyvavo 
visuomenės, mokslo ir org-jų 
atstovai. Lietuvių kolonijai at
stovavo "Arg. LB” 
Ožinskis, specialiai 
iš prezidentūros.
• Gegužės 1.2 dd.
(Prancūzijoje) įvyko Tarptauti
nės Tremtinių Krikščionių Dar
bininkų Federacijos (FITCRE) 
kongresas, šiai federacijai pri
klauso Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, Estijos, Gudijos, Jugoslavi
jos, Latvijos, Lenkijos, Lietu
vos, Rumunijos, Ukrainos ir 
Vengrijos tremtinių krikščionių 
darbininkų organizacijos. Jos 
šūkis: "Už tautų laisvę 
linį teisingumą!"
• 76 BALFo Skyriaus 
kas V. Staškevičius
šalpos reikalams ?100.00, ku
riuos testamentu paliko BALFui 
neseniai mirusi Magdalena M. 
G ravės.

ir socia-

Iždinin- 
atsiuntė

8 
gas. 
į buv. lietuvių svetainę virš ke
turių šimtų žmonių, kurių tarpe 
matėsi prof. Padalis, E. Paura- 
zienė, F. Motuzas, J. Mikaila, 
J. Pilka, M. Šimonis ir daugelis 
kitų Detroito lietuvių veikėjų.-

Balfo 76 skyriaus valdyba 
nuoširdžiai dėkoja režisorei Z. 
Arlauskaitei-Mikšienei ir jos 
trupei suvaidinusiai "Aušros 
Sūnus"; dail. Ant. Melnikui — 
nupiešusiam dekoracijas. Ačiū 
visiems, kurie bet kokiu darbu 
prisidėjo, kurių visų nėra vietos 
išvardinti.

Viso to pasėkoje šis vakaras 
davė penkius šimtus dešimt do
lerių-pelno. Ta pačia proga va
karo dalyvių buvo suaukota še
ši šimtai aštuonios dešimtys 
penki svarai drabužių ir batų, 
kurie supakuoti ir jau pasiųsti 
centrui. Didžiumos asmenų pa
aukoti drabužiai buvo nuosta-

bus 
skait-

liepos

• ALT Centras prieš kiek laiko, 
pagal turimus adresus, išsiunti
nėjo Visuotinio Amerikos Lie
tuvių Kongreso delegatams ir 
atstovautoms organizac i j o m s 
Kongreso darbų knygų. Tačiau 
kai kuriems delegatams knyga 
negalėjo būti pasiųsta, kadangi 
jų adresai nebuvo pranešti'. i

Ribotas knygos egzempliorių Halsted St., Chicago 8, 111.

kiekis dar turimas ALT Centre. 
Suinteresuotieji galėtų ją gauti 

Į pranešę savo adresus: 1739 So.

SLA 352 KUOPOS IŠKYLA
Tradicinis metinis išvažiavi- 

mas įvyks jau gegužės 30 dienų
— šį sekmadienį, Mrs. P. Bin- 
kevičienės gražiame ūkyje, kurį 
pasiekti yra labai lengva. Va
žiuoti iki Middlebelt Road (ku
riuo vykstame į Bichnut Grove 
daržą) jį pasiekus sukti kairėn, 
pavažiavus Middlebelt Rd. apie 
4 mylias pamatysi didžiulę lentą
— Libertj- Park ir čia sukate 
vėl kairėn ir pirmame ūky au
stoj ate.

Rengėjai užtikrina visiems 
gerą nuotaiką ir pilną pasiten
kinimą. šeimininkės teneruošia 
pietų, nes išvUžiavime visiems 
yra paruošti skanūs lietuviški 
pietūs ir kiti skanėstai.

Dėl informacijų skambinti p. 
B. Keblaitienei WĖ 4-4866.

BOSTON
ERD. SIMONAITIS BOSTONE 

Gegužės 30 d. ALTo Tųrybęs 
Bostono skyriaus pakviestas at
vyksta Mažosios Lietuvos vej, 
kėjas Simonaitis. Tą dieną 3 vai. 
po'pietų Municip Bld. sąlėje sltaL 
tys paskaitą Bostono lietuviams.

Visi kviečiami į paskaitą at
silankyti. Vakare Simonaitis 
dalyvaus inžinierių bankete 
Cambridge. Svečias apsistos pas 
ALTo pirmininką Joną K£s- 
mauską — 767 Am. Lig. High 
Roslindale.

LOS ANGELES
LIETUVIŲ STUDENTŲ 

BALIUS
Gegužės mėn, 8 d. Lietuvių 

Studentų Sąjungos Los Angeles 
skyrius, Los Angeles mieste -su
rengė balių.

.Balius buvo surengtas jaukioj 
salėje, praėjo gražiu pasisieki- 
mu, pralenkdamas visus iki šiol 
buvusius šiame mieste balius. 
Publikos buvo pilnutėlė salė ir 
mūsų atžalynas palaikė linksmą 
svečių nuotaiką.

Pelnas skiriamas neturtin
giems lietuviams studentams 
šelpti.

Lietuviai studentai Los An
geles mieste susiorganizavo į 
Sąjungos skyrių jau prieš me
tus ir įsijungė į kultūrinę bei 
visuomeninę veiklą,

Veiklumu ypač pasižimi stu
dentai; J. Kaminskas, Vi, Muk- 
lia ir kiti. Jie išrinkti ir j Ame
rikos Lietuvių Tarybos valdybą.

GREETINGS and BEST WISHES
■ ' ..L’-?..■••L-.

To Our Many Friends
f -

For a Pleasant Holiday

THE YODER COMPANY

CLEVELAND, OHIO

Best Wishes to Our Friends and Patrons

CRYSLER PORRIS COMPANY
SALES and SERVICE

DODGE—PLYMOUTH AUTOMOBILES, DODGE TRUCKS

9216 SUPERIOR AVENUE RA 1-8252

DIRVA 
LANKIA 

JOSŲ TALKOS I

r
IŠTIKUS GAISRO 

NELAIMEI
Kada jūsų namai arba ra

kandai tampa sunaikinti arba 
mgadinti ugnies, kreipkitės I 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
mo, ko" Visada i -reikalauja ap- 
draudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving BId. 

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija; PENINSULA 252)

'■ Į.,—.--..-—

GREETINGS and BEST WISHES 
TO ALL

o • ,

THE EXCELSIOR VARNISH WORKS 
INCORPORATED

1228 WEST 74ih STREĖT AT 1-8600

GREETINGS and BEST WISHES

THE MAY CO’S BASEMENT

5-3760

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

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago 111. 

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

tik susitarus

Famous Make 85c atletiški marškiniai

Sutraukiamos ar užsegamos rūšies 
Atrodymui... patogumui... skalbimui... ne
galima pralenkti šių gerai atrodančių plonos 
gelumbės kelnių! Jos yra labai patogios ir 
lengvos. Visos pirmos rūšies kelnės parduo
damos už 79 c.! Dydžiai 30 iki 44. Parinktos 
spalvos ir rastai.

šveicariškos rūšies, geros šukuotos medvilnės. Duodu 

aktyviam vyrui visiški} rankų laisvumą, sugeria pra
kaitų, .lengvai plaunasi, lioka balti!. Su netikslumais 

Famous Mukę. Dydžiui 3G iki 46.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 IVest Cermak Road
VAI..: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3211 IV. 66th PI.ACE

Tel. offic’o ARmitagę 6-0161 
Te), buto GRaceland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 IVest Chicago Avė., 

Chicago 22. III.
VAU: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmąd.,- 

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

12—4' p. p. šeštadieniais.

Dr. I. Kuras'Ramunis
Spec.: KŪDIKIŲ ir .VAIKŲ LIGOS
VAI..: darbo dienomis 3-5 ir 6-8 v. v. 

išskyrus trečiadieniais 6-8 v. v. 
šeštad. 10-12 v. r. — 1-3 v. p. p.

. IR -
Dr. Jaras Ramunis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VAL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v.' 

iestąd. 3-5 v. p.‘p. ir pagal' susitarimą 
7156 S. Western Avė.

MEDICAL CENTER
TEL.:' Kabineto REpublic 7-1168 

Būta: VYAlbrook

HAROLD L. BARBER
DISPENSING OPTICIAN

37 Years Experience Filling Oculists Prescriptions

. Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps
VYRŲ REGULIARIAI 79 c. SANFORIZED

Plonos gelumbes kelnes

716 National City Bank Bldg.

BEST WISHES
For a Pleasant Holidąy

PR 1-1700

JOSEPH M.SWEENEY

SHERIFF

Vyrų Dcnim trumpos
Kelnes

Muši notikąlunlui 

iš- "famous inu- 

ker" 2.05 lygio. 

Šviesiai -mėlynos 

ar Osford pilkos. 
Dydžiai S, M. L.

raš- 
Visi ,pir-' 

Dy-
-i.'

Gabardino ir jžai- 
raus mezgimo. V 
kaklo rūšies vien
spalvės arba 
tuoti. 
mos lūšies, 
tižiai S, M, Lt 

Co.’s' Bascmcnt Men’s Furnishings

Vyrų reg. 2.65 užsimaunami.
Pusšvarkiai

1.29

Dopurtment

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons .

«

T

4

1.95
kaklo rūšies

■ renkamų Jvalrįų 
' raštų. Reguliariai

■ ■
2.05- vertė* Dy
džiai: mažo, vi-

■ dutinio ir diiiolio. 

- ■ . , ■ -k .

16009 WATERLOO ROAD

. • • ■ ■

•v"
■____ ,

■ ' ' -■■■ .

Vyrų 2.55 prieky užsegamos

Liemene*

M. V/INOGRAD & COMPANY 
MANUFACTURERS OF FINE FURNITURE 
. . MAURiCE WIKPGRAD, Mgr.
2536 Euclid Avenue CHerry 1-3637

Greętings and Best Wishes To Our Friends and Patrons
' ■

WATERL00 HARDWARE & PAINT 
»' COMPANY

We Cary a Complete Line of Hardware Suppliea * 
FLOOR SANDERS FOR RENT ,

VVe-Give and Redeern Eagle Stamps j

KE 1-1300
■

1



. /• t

■

1954 m. gegužės 27 d, * Nr.'Žl
X.

I’O ILGO SLAPSTYMOSI SUIMTAS STUTTHOFO STOVYK
LOS KOMENDANTAS HOPPE. — IR LIETUVIAI KACETI- 

NINKAI TURĖTŲ PATIEKTI SAVO PARODYMUS.

I

Rašo VIKTORAS GIRDEIKA, Vokietija

Koncentracijos stovy kloję 
Stutthofe prie Dancigo Hitlerio 
laikais buvo kalintas nemažas 
skaičius žymių lietuvių, jų da
lis žuvo arba ten, arba, stovyklą 
likvidavus, dalis išliko gyvi ir 
dabar gyvena pasisklaidę plačia
me pasaulyje, ypač Amerikoje. 

kNetik ten kalintiems, bet ir vi
siems lietuviams įdomi bus ži
nia, kad pagaliau, po maždaug 
devynių metų slapstymosi, pa
gautas tos baisios stovyklos bu
vęs paskutinis jos komendan
tas i’aul VVerner H o p p e , 44 
metų amžiaus.

j laisvę. Tačiau jo byla buvo 
puoselėjama toliau ir atitinka
mos įstaigos tęsė toliau kalti
namosios medžiagos rinkimą ir 
tikrinimą. Ir tai dar kurį laiką 
buvo delsta su suėmimu.

ŽUDIKAS "DARŽININKAS” 
SLAPSTĖSI SVETIMA 

PAVARDE
Kai karas ėjo j pabaigą, ko- 

mendantas Hoppe klastotais do
kumentais pasišalino j šiaurės 
Vokietiją, net ligi Flensburgo. 
Ten jis dėjos esąs daržininkas- 
sodiiiinkas, nekaltai šakeles nuo 
medžių pjatistinėjo, gėles sodi
ni). žalią veją laistė.

Bet likimas jį vis sekiojo. 
Pąfekęs j anglų nelaisvę, buvo 
išgabentas j Angliją. Bet iš ten 
pavykę pabėgti, kažkaip atkū
ręs j Šveicariją. Kai 1949 me
tais Rraunschcveigo prokuratū
ra kuria tai proga ėmė jo bylą 
vartalioti, jis, patsai kaltinama
sis, linksmas ir sveikas sau gy
veno Šveicarijoje. Bet likimas 
randa būdų nukreipti nusikal
tėlį ton, kur jam jau nėra išei
ties. Grįžo jis j Vokietiją kaip 
"eilinis prekybininkas” ir nuo 
1952 m. gruodžio mėnesio apsi
gyveno IVitten mieste, Ruhro 
krašte. 1953 metais jį susekė ir 
bylai davė- eigą. Bet dar kartą 
jam pavyko kažkaip išsisukti, 
nes jį iš arešto ir vėl paleido. 
Tada dar jo byla palyginti buvo 
plona. Trūko pačios tikrosios 
kaltinamosios medžiagos, paro
dymų tųjų, kurie patys yra 
Stutthofo pragarą išgyvenę. Ži
noma. buvo tada kiek keistoka, 
kad mirties stovyklos komen
dantas taip sau vėl paleidžiamas

"PRAGARO PRIEANGIS”
Stutthofo kacetas — kaip ži

no visi ten buvę — buvo tikra 
naikinimo stovykla, ją ir šian
dien dar vadina "pragaro prie
angiu". Iš pradžių joje buvę tik 
svetimšaliai, vėliau čia kalino ir 
kankino taip pat ir vokiečius. 
Ten veikė "vežamos kartuvės”, 
ten buvo žmonės šaudomi ar 
dujomis žudomi,- ten plėšriais 
šunimis siundė. Ir už visa tai 
atsakingas buvo komandantas 
Hoppe, kuris ne kartą pats da
lyvavo kalinių kankinime ir žu
dyme.

. Medžiaga apie visa tai rinko
si nuo pereitų metų ligi dabar, 
kai Bochųmo teismas Hoppe ga
lutinai suėmė. Greit atsirado 
jau net 140 liudininkų, kurie 
savo parodymais aiškiai nušvie
tė to žiauraus komendanto vaid
menį ir kaltę.

VASARIO 16 
GIMNAZIJOS 

REIKALAI
. š. m. gegužės mėn. 5 d, Kraš
to Valdybos pirmininkas, Pr. 
ZuYidė, ir Vasario 16 gimnazijos 
atstovas, vyr. mok. S. Antanai
tis, lankėsi šiaurės Badeno Mo
kyklų Priežiūros įstaigoje.

Ilgame pokalbyje su tos įstai
gos prezidentu, ministerijos ta
rėju Dr. Eichelberger, buvo ap
tartos Vasario 16 gimnazijai 
"Ersatzschule” teisių suteiki
mas. Dr. Eichelberger, išsiaiški
nęs su lietuvių atstovais visus 
gimnaziją liečiančius klausimus, 
principe pasisakė už teisių su
teikimą ir pažadėjo ta prasme 
referuoti ir ministerijoje, pare
miant Vasario 16 gimnazijos pa
stangas išgauti čia paminėtas 
teises.

Tam reikalui atliktini paruo
šiamieji darbaj, visų pirma Va
sario 16 gimnazijos mokytojų 
cenzo, laipsnių ir pedagoginių 
sugebėjimų įrodymo ■ sutvarky
mas. Kadangi didžioji mokytojų 
dalis yra išėję pedagoginį stažą 
Lietuvoje, tai jų cenzas bus nu
statytas bendradarbiaujant su 
"Zentralstelle fuer auslaendi- 
sches Bildungswesen”, kuri Se
ka 75 kultūrinių kraštų mokslo 
gyvenimą, jų tarpe ir Lietuvos, 
ir kuri gali nustatyti mokytojų 
kvalifikacijas pagal jų išeitąjį 
mokslą ir stažą Lietuvoje. Prieš

KNYGA

’Model 100WAC._
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OVER 6,000,000 SATISFIED USERS 0F VORNADO COOLING APPLIANCES

C. & F. INTERNATSONAL STORES

ROOM AIR CONDITIONER

MSH/ON 
ACADEMY 
AIVARO 
Th» lirit and 
only room oir 
tonditicntr •v«r lo ttttiff 

Fathion 
Acadtm y 
Awutd.

Vornado Vortex Circulalion 
Vornado'* ezcluiive "com- 
pietely directionol" oir cir» 
culalori give complete 
drah-free circulalion with 
penelration up to 30’, ond 
eliminate "ipot cooling."

filtered Freth Air ond 
fihaust

Every Vornado i* equipped 
wilh f.hcred Iresh air intake 
and Mole air e«haust.

Complete Aufomatic Puih- Button Controli
No dįplt to turo, no li«h to 
lilt. no knobi to puih or 
p<jl|.

1,1ETUVIŠKA KRAUTUVĖ
6926 Superior Avė. Telef. HE 1-8602

Atidaryta: darbo dienomis nuo 9:30 iki 9:30 vak.

Vilt Ineludei normai 
wlndow installation. A 

' special eleetrie ciręui t 
■to your air conditioner 
(up to 20 leet), two 
years of free service.

1 +• A
We can make this special offer...' 

^for a limited time only„.while our installation

deluxe installation, begin to enjoy the year-round benefits ofl 
t .

Vornado Air Conditioning. Call us today.

MIRĖ "PAMOKSLO LIETUVOJE” AUTORIUS
- •• i

Veikalas savo laiku yra buvęs 
statomas Karaliaučiuje ir eilėje 
kitų Vokietijos miestų.

Lauckner pasižymėjo ir po
ezijoje. Jo literatūrinis palinki
mas buvo matyt jau paveldėtas. 
Jau jo motina buvo rašytoja, 
kuri- vėliau antrą kartą ištekėjo 
už žinomo rašytojo Hermano 
Sudermano (kilusio iš Vydūno 
kaimynystės, iš Šilutės apskr.). 
Iš Sudermano Lauckneris matyt 
persiėmė ir domėjimąsi Prūsų 
Lietuvos 
siužetais. Dar ir dabar po karo, 
tremtyje būdamas, jis stengės 
populiarinti Sudermano veika
lus. Ypač jis mėgo "Jonines”, 
kurias pritaikė' naujam filmui 
(režisuojant Wolfgang Lieben- 
einer). Paruošė ir kai kurių kitų 
filmų scenarijus. Bemaž visi tie 
filmai turėjo gerą pasisekimą.

Būdamas Berlyne, Lauckner 
gyveųo toje pačioje savo patė
vio Sudermano viloje Grurievval- 
de, kurioje savo laiku ne kartą 
yra lankęsis ir mūsų rašytojas 
Vydūnas, kol dar buvo gyvas 
•Sudermanas. Dažniausia Vydų. 
nas Sudermano namuose lanky
davosi, kai jis (Vydūnas) lėk- 
toriavo Berlyno universiteto 
Orientališkame Seminare. Vy
dūnas būdavo kviečiamas, daly
vaujant ir šiaip Berlyno litera
tūriniams sluogsniams, kurie 
dideliu susidomėjimu sekė Vy
dūno nekasdienines mintis. Jau 
tada jis buvo giliai persiėmęs 
"savaja” filosofija.

Tuose pasikalbėjimuose daly
vavo ir juos stebėjo kai kadi: 
jau ir jaunasis Lauckneris. O 
vasaros metu, kartu su patėviu 
vykdąvo į Prūsų Lietuvą. Reikia 
manyti, kad visa tai jaunajam 
būsimam rašytojui davė įkvėpi
mo puoselėti vėliau ir Prūsų 
Lietuvos gyvenimo temas, žino
ma, Lauckneris buvo ir liko vo
kiečių rašytojas. Jis tiek mums 
artimas, kad pasinaudojo savo 
kai kuriems veikalams lietuvis, 
kus siužetus. Ir kad priklausė 
tai rašytojų grupei, kurios šak- 

1 nys, šiaip ar taip, yra išaugu
sios Prūsų Lietuvoje. V. G.

Vienoje sanatorijoje, .Bayreu- 
the, -Pietų Vokietijoje, neseniai 
mirė rašytojas R o 1 f Lauc- 
k n e r, 67 metų amžiaus. Bu
vo gimęs Karaliaučiuje? Vienas 
sėkmingiausių jo dramatinių 
veikalų buvo "Predigt in Litau- 
en” (Pamokslas Lietuvoje, tik
riau sakant: Prūsų Lietuvoje).

pasauliui paskelbti lietuvių tau
tos ir jos taurių sūnų kančias.

VIENA BYLA <BE MŪSŲ
Viena stambi Stutthofo kan-

suteikdama "Ęrsatzschule" tei
ses, ministerija kurį laiką per 
savo atstovus seks Vasario 16 
gimnazijos mokymo ir auklėji
mo darbą, deleguodama į gim
naziją savo komisarus.

Ir dabar Vasario 16 gimnazi
ja nėra kokia beteisė mokslo in
stitucija, bet veikia ministerijos 
leidimu kaip ”Ergaenzūngsschu- 
)e”. Su "Ersatzschule’s” teisių 
pripažinimu siejasi ne tik tam 
tikros teisinės sąvokos, bet ir 
materialinė parama pagili Ba- 
den/Wuerttembergo krašte ruo
šiamą privačių mokyklų įstaty
mą. ,

Gegužės 10 d. Krašto Valdy
bos atstovas, p, A. Makarskas, 
ir Vasario 16 gimnaijos atsto
vas, vyr. mok. S. . Antanaitis, 
lankėsi čia minėtoje vokiečių 
įstaigoje užsienio švietimo rei
kalams ir, pokalbyje su jos di
rektorium Dr. W. Wienert, ap
tarė konkrečiai visos eilės gim
nazijos mokytojų cenzo pripa
žinimo reikalą. Pokalbyje buvo 
smulkiai aptarti visi Lietuvos 
mokyklinio gyvenimo, kiek tai 
liečia mokytojų cenzo pripažini
mą, variantai ir numatyti prak
tiški būdai tokiam cenzo pripa
žinimui išgauti.

Pokalbio proga įstaigos direk
torius iškėlė naują mintį išgau

bti Vasario 16 gimnazijai; atsi-

žmonių ir gyvenimo

jau gaunama Dirvoje. Siųskite $2.00 ir labai daug pa
tirsite apie A'-'orikos lietuvių gyvenimą.

DIRVA: 1272 E. 71 St.
Clėveland 3, Ohio

.Jums sunku pakelti vasaros karščius. Ateikit j mūsų 
krautuvę ir Jums padėsim!

f for

Installation, 
Wirinq^^;

crews are not rushed... act now...save all costs ot this

ACTN0W 
>and receive a $60 
jDELUXE 
.INSTALLATION 
■absolutely 
iFREE!

IR LIETUVIAI 
STUTTHOFIECIAI TURĖTŲ 

ATSILIEPTI
Vokiečių teismas ir prokura

tūra tačiau mano, kad tai dar
tik dalis visų liudininkų ir pa-j kynių kaltininkų byla jau buvo 
rodymų. Kaip tfk daug svetim- svarstoma 1946/47 metais lenkų ' 1U «UO1-

valdomame Dancige. Žinoma,I žvelgiant j jos ypatingą būseną 
tada niekas iš laisvojo pasaulio 
negalėjo vykti j Dancigą duoti 
savo parodymus. Tuomet Dan
cige teisė 28 buvusius esesinin
kus, tos stovyklos tarnautojus, 
kaltinamus žmonių kankinime ir 
žudyme. Visus juos pasmerkė. 
Bet visi jie tada kaip vienas nu
rodė j vyriausiąjį kaltininką, 
komendantą Hoppe. Bet niekas 
tuomet nesuvokė, kas su Hoppe 
buvo atsitikę, ar dar gyvas, kur 
pasislėpė, ar Jau negvvas ir teis
mui nepasiekiamas. Tik dabar, 
9 metams praėjus, galutinai pa
čiupo'.

taučių kacetininkų • yra išemi
gravę į kitus kraštus ir daugu
mas jų dar nė nesužinojo, kad 
yra tokia proga paliudyti apie 
savo patyrimus Stutthofe. Kai 
dar ne visai aišku, kuris teis
mas šią stambią bylą spręs, pa
rodymus būtų galima nukreipti 
kol kas į teismą Bochum’e (Va
karų Vokietija). Jūsų korespon
dentas mano, kad ir lietuviai ka- 
cetininkai, buvę Stutthofe, ar 
atskirai, ar per atitinkamas or
ganizacijas turėtų pateikti sa
vo parodymus. Reiktų patiekti 
ir jau spausdintus atsiminimus, 
čia būtų gera proga dar kartą

ir jos auklėjjmo tikslus, ypatin
gas teises, kurios palengvintų 
ir mokytojų cenzo pripažinimą. 
Tai minčiai, konkretizuoti Dr. 
Wienert pasiūlė Krašto "Valdy
bai ,ją apsvarsčius, siūlyti Stutt- 
garto ministerijai sušaukti kon
ferenciją, kurioje dalyvautų mi
nisterijos ir Krašto Valdybos 
atstovai, kartu su p. Dr. Wie- 
nert, kuris pažadėjo tokioje kon
ferencijoje, grįžęs iš savo nu
matomos kelionės į Turkiją ir 
Graikiją, aktyviai dalyvauti ir 
padėti realizuoti jo iškeltą pro
jektą. Inf.

įstojai |
VILTIES

draugiją 7

JUODOJI DOŽE
BALYS GRAŽULIS

t Tęiinyi iŠ pereito numerio )
— Kartą sužinojau iš Kamarausko, kad 

Lapinskas su Ingėlyte į teatrą .ruošiasi eiti. 
Ir tiš iš paskos nubėgau. Seku, kai jiedu 
linksmi po fojė vaikštinėja ir. taip širdį ge
lia, taip silpna, nors krisk. Veda jis Ingelytę 
už parankės iš teatro, o aš seku. Visą kelią 
iki jos namų.. Kai jiedu į vidų įėjo, man ir. 
aptemo protas. Pati pamačiau, kad man me
lavo, juokėsi iš manęs. Ir pikta, ir'graudu, 
ir kojų nepavelku. Einant namo sutikau Pet- 

, rauską. Neva mylėjomės kada tai. Lyg ir 
patiko man, kol Lapinskas, nepasimaišė. Aš 
buvau pasakius, kad ne, o jis vis dar lindo, 

pinojo jis ir apie Lapinską ir Ingelytę. Ma
inau, kad tą vakarą jis iš paskos sekė ir 

matė, kas ir kaip. Sutiko ir toks geras, su
prantantis. Aš verkiu, o jis ramina, Lapins
ką plūsta. Mato, kad man silpna, tai veda 
mane ir vis guodžia. Net neprisimenu, ko
kiu būdu jo kambaryje atsidūriau. Visai 
apsvaigus buvau. Ir taip toliau. Jis glaudžia, 
bučiuoja, o man taip gera ... Pradėjo nu- 
rengdinėti — nesipriešinau. Viena, kad va
lios neturėjau, o kita, lyg i.r keršto jausmas 
apėmė. Negaliu pasakyti kaip; Greičiausia 
dėl to bučiavimo apsvaigau. Pats žinai, kaip 
lengva mane uždegti. Nežinau, ką darau 

|^ida. Taip ir pasidaviau.
— Vėliau, kai išblaivėjau, tokia neapy-

kanta Lapinskui pakilo, kad nešiojau. ją_ikl 
šios dienos. Visada jį "kaltinau, kad taip at
sitiko. Pradžioje nieko nemaniau, o paskui- 
iš\kalėjimo išėjus, žiūriu, kad negerai. Pasa

kiau Petrauškui, o jis nei šį, nei tą. Netokie 
laikai, sako. Ir nespyriau jo, nes nemylė
jau, o ir bjaurėjausi, kad mano silpnumu 
pasinaudojo. O dar jis sako, nesąs tikras, 
kad jo darbas. Gal Lapinsko, sako. O žinojo, 
kad jis pirmas paėmė. Tai ką? Taip ir nėra 
kas daryti. Verkiu ir tiek. O čia dar Lapins
kas lenda. Tai išėjau iš namų. Vėliau Pet
rauskas surado tokią moterį, kuri apsiėmė 
pagelbėt. Ir nugelbėjo ...

— Kai tave sutikau, maniau, kad visos 
žaizdos užgis. Ir būtų užgiję, jei ne Petraus
kas. Tu nieko nežinojai, o jis lindo prie ma
nęs visą laiką. Kai spyriausi, pasakė tau, 
kad buvom areštuoti. Nebuvo ką daryti, tu
rėjau tenkinti jo norus. O tu net neįtarei. 
Vis vaišindavai... Dėl to taip sunku buvo. 
Nervai pairo... O pasakyti negalėjau. Taip 
lengva dabar, kai aikštėn išėjo!

Ji paėmė jo ranką, spaudė ir laukė. Bet 
jis į ją nežiūrėjo, net jos rankos spaudimo 
nejuto.

.— Kas dabar bus? — vėl. ji klausė. Ir 
vėl laukė.

Kas bils? Taigi, kas bus? Tiesa jį par
bloškė, apglušino — net nesusigaudė kur 
esąs. Blaškėsi, lyg beprotis, tiesos jieškoda- 
maš. Kaip sužinoti tiesą? Sužinoti, išsunkti!
Ir sužinojo. Ir kas dabar? Ką su ta tiesa 
veikti?. Kol tebuvo įtarimai, vis dar buvo 
vilties, kad klysta. O dabar? Ak gi ir.jieš- 
kojo tiesos bijodamas. Kai ji pasakė, kad 
nori su juo pakalbėti, jam iš karto silpna 
paliko. Nujautė, kas .atsitiks. Ir jai pradėjus.

• ' . / ■ 

kalbėti jis norėjo šaukti, kad nutiltų, O ne
šaukė, ir klausė, tik širdis drebėjo, tik bai
mė smaugė, kad neprisipažintų .O taip no
rėjo, kad išsigintų! Įtarimai gi lengvesni už 
tiesą. Su jais gali gyventi, o su tiesti? To jis 
nežinojo, žinojo tik vieną, kad gyvens, kad 
reiks gyventi. Tik kaip? šią valandą jam bu
vo vistjek, kas žmonai nutiko, net kad ji 
apgaudinėjo jį su Petrausku, net kad žmo
nės tyčiojosi — tiesa jį uždusino, negalėjo 
nei galvoti, nei pykti. Ir žmonai žodžio pa
sakyti negalėjo. Lūpos- nesivėrė. Sėdėjo taip 
ir silpo. O ji laukė. Ir ką sakyti? Tik ne da
bar! Pasakyti,, kad atleidžia. Ar atleidžia? 
To jis nežinojo. Ką piktą pasakyti. Kaip, už 
ką? Tiesą gi pyktį nužudė. Paliko tik sunku 
ir graudu. Pats nesijausdamas jis pakilo.

— Vincai! — suriko ji. Bet jis neatsi
suko.. Net negirdėjo.

Lauke vis dar šėlo audra, o daug ma. 
žesnė už audrą Jesiukonio širdyje. Važiavo 
jis nieko nematydamas, apsvaigęs, apakęs. 
Nanatė nieko, tik išgirdo ratų padangas cy
piant, lyg peiliais ausį rėžiant, ir po to smū
gį, tarsi perkūnas būtų trenkęs. Tik subil
dėjo, sučerškėjo, .pradėjo supti, daužyti — 
ir po to staiga užėjo tyla.

Pramerkęs akis negreitai suprato ligo
ninėje begulįs. Galva buvo apraišiota, viena 
ranka gipse. Neprisiminė, kas atsitiko, kaip 
čia pateko, bet ir galvos dėl to nesuko. Krū
tinėje buvo' lengva, jokio nerimo, jokios' 
minties, tik galva dar buvo sunki.

Antrą kartą prabudo jau stipresni?. 
Galva buvo prablaivėjusi. Ir pirmoji mintis 
-buvo, — kad Julė nesužinotų, kas jam nu
tiko', Bijojo, kad atkris, sužinojusi.

Daktaruį atėjus jis skubinosi pasakyti, 
kad ir jo žmona šioje pat ligoninėje ir prašė 

' ' ' . '
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daryti viską, kad jos ši žinia nepasiektų. 
Jis net jaudinosi iš baimės. Tik daktarui 
užtikrinus, kad nesužinos, Jesiukonis apri 
mo.

Kelias dienas gulėjo vienas ii- džiaugėsi, 
kad taip ramu. Per tas dienas jis svarstė ir 
persvarsto ką darys, ką sakys Julei.-Ana jį 
smaugusi kančia buvo dingusi, net jos še
šėlis nešmėkčiojo. Visi įvykiai rodės tokie 
tolimi, nereikšmingi, neliečia nei jo, nei Ju
lės, tartum kažkada skaityta pasaka. Ir jį 
sušlugdžiusi tiesa neatrodė baisi. Begalvo
jant supratimas, užuojauta Julei augo, kilo 
iki graudulio. Tada prisiminė savo elgesį, 
kad išėjo žodžio netaręs, į ją nepažvelgęs. 
Ir kaip tik tada, kai ji atvėrė širdį, laukė jo 
atleidimo. Staiga gėda jį užliejo, pyktis ant 
savęs.išaugo. Ar sunkų buvo pasakyti, kad 
myli, kad atleidžia? O išėjo, kaip gyvulys, 
net nekriuktelėjęs. Ir tada išsigando. Ką ji 
pagalvojo? Ar nepribaigė jos tas smūgis? 
šitaip smeigti! Gal miršta, gal kankinasi. .. 
Pašoko, lyg įgeltas. Nors buvo silpna ir už
drausta keltis, jis išlipo iš lovos, .apsisiautė 
apsiaustu ir išėjo. Galva svaigo, kojos linko, 
bet jis ėjo. Nueis ir atsiprašys, pradžiu
gins, gražins jai tikėjimą žmogumi, meile, 
duos naują, šviesų gyvenimą.

' Julės kambaryje nerado. Lovoje gulėjo 
svetima sena moteris. Apie ją triūsėsi se
selė.

■ — Vakar namo išėjo, - į Jesiukonio 
kalusimą atsakė seselė.

• — Išėjo? Pasveiko?
—- Taip, ' .
— Ar pasakėt, kad jos vyras čia, ligo

ninėje guli? . .
— Taip. Raštinėje pasakė. Aš visai ne

žinojau, tik stebėjausi, kad neateinat.
I ' *

— Ir ji negrįžo manęs pažiūrėti?
— Nė. Mes visi stebėjomės .. . Sakė vė

liau sugrįš. Nebuvo?
Jesiukoniui akys aptemo, rodėsi kris, 

taip silpna paliko, l'o valandėlės, kiek atsi
gavęs, jis nuskubėjo prie telefono, šeiminin
kė" atsakė, kad Julės nėra namie. Staiga jį 
apėmė baimė. Net pirštai drebėjo, kai skam
bino Turgeliams.

— Ar Julė pas Jus? — kląusė.
— Vincai! Kur tu esi? Kur buvai pra

puolęs? — užpylė klausimais Turgelis.
— Nesvarbu. Kur .Julė?
— Tai ar nežinai?
— Sakyk! — spyrė Jesiukonis.
— Pats žinai. Bobėnas išsivežė. Ar ne

žinai ?
— šiandien ryte. Norėjo jis su tavim 
Jesiukonis vos beišlaikė ragelį rankoje. 
— Kada? — klausė.

pakalbėti, bet. sako, niekur nerado. Julė ver
kė, sakė, kad pabėgai. Kur tu buvai?

— Esu ligoninėje, nelaimę turėjau, — 
tyliai atsakė.

— Na ir gražiausia! Ar Julė nežinojo?
— Ne, — pamelavo Jesiukonis.
— žaltys tas! O draugu jį laikiau. Niek

šas! Taip ir pasakiau jam. Kaip taip gali
ma! Ar negalėjo tavęs palaukti? Galėjo su
rasti, jei būtų tikrai norėjęs. Bailys! Žaltys 
tas! — nįršo Jurgelis.

— Nekeik, aš pats kaltas, — pasakė Je- 
siuknnis ragelį pakabindamas.
• Pakabino ir stovėjo sienos. atsišliejęs. 
Negalėjo kojų pakelti. Vos daėjo iki savo 
kambario. Ir jautėsi labiau sudaužytas, kaip 
po susidūrimo gatvėje. ' . "
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BRUSH- OR SPRAY

Commercial Residential

raginami

FINANCE YOUR

APPEARANCE

A MODERN TEN-PAY-PLAN

14958 St. CIair Avė.

6529 Union Avenue

833 Prospect Avenue

INSIST ON

skaučių ir 
medžiagos

H

Spot cooling in lummtr M IHct btlng 
half-yrarm in winl«r...campl«ta cam- 
fort cooling requlris poitfh/e clręula- 
tion of cool, dry gir throughaut lh» 
•ntirg room.

Jūsų namuose karšta. At- 
kreipkit dėmesį į mūsų oro 

vėsintuvus.

4500 EUCLID AVENUE
HE 1-4735

APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO, 
GYVYBĖS

MHICKY^VsTRĄĮGHT
BOUR0OKWHI5KEY

• TB/kltKl BtlCB1TBB

Industrial

PAINTING AND DECORATING

Specialiu* in Color Harmony
"PERC*

GREETINGS

To Our Friends and Patroną

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse įvairių rūšių draudimas 
yra gana populiarus ir draudimo 
įstaigos yra vienos iš didžiausių 
ir piniginiai pajėgiausių įstai
gų. Tačiau jos žymiai skyriasi 
nuo Europoje įprastų įstaigų.

Pirmiausia — jos yra priva
čios ir nėra tiesioginiai kontro
liuojamos nei federalinių, nei 
atskirų valstybių įstatymais

■ (iš^kirus tik tam tikrą priežiū
rą dėl atskaitomybės). Antra,— 
jos turi operuoti iš tų lėšų, ku
rias jos pačios surenka, negau- 
•damos subsidijų iš pašalies. Tai 
reiškia, kad jos privalo dirbti su 
pelnu arba bent be nuostolių.

_Tai svarbus momentas, nes su- 
~ valstybintų europinių ligonių 

kasų labai žymią pajamų dalį 
sudaro valstybinės subsidijos, 
skyriamos iš valstybės ar savi-

■ valdybių biudžeto.
Dėl tų ypatumų, draudimo 

mokesčiai turi būti didesni, ne
gu panašų draudimu duodančių 
europinių ligonių kasų, nes iš 
surinktų lėšų turi būti padeng
tos visos išlaidos, — tiek admi- 
nistrasinės, tiek ir kompensaci
ja. Iš kitos pusės, pats draudi
mas lankstesnis, suteikiama ga
limybių pasirinkti įvairias drau
dimo formas, kurios jau ir savo 
esmėje yra gana skirtingos. Dėl 
tų pačių priežasčių ir apsidrau
dimo kaina, ir apsidraudus tei
kiami -patarnavimai labai įvai
ruoja.

GYVYBĖS DRAUDIMAS
Tai labai plačiai naudojama 

draudimo forma. Esmėje ji la
bai paprasta-: draudimo bendro
vė, patikrinusi jūsų sveikatą, 
apskaičiuoja, kokios jūsų gali
mybės sulaukti ilgesnio amžiaus. 
Pagal tai apskaičiuoja premijas, 
kurius jūs turite nuolatos mo
kėti. Jei jūs sulauksite nusta
tyto amžiaus, — dažniausia tai 
būna 65 metai (bet gali būti ir 
kita amžiaus riba) — jūs gau
sit atgal beveik visą įmokėtą 
sumą. Jei jūs mirtumėte prieš 
tą laiką — bendrovė apsiima su
mokėti draudimo sutartyje nu
matytą sumą tam asnieniui ar 
tiems asmenims, kurie bus nu
rodyti sutartyje.

DR. .1. RAMUN1S, Chicago.

ši draudimo rūšis yra apdrau
stajam mažiausiai rizikinga: jis 
kiekvienu atveju gauna atgal 
įmokėtus pinigus — arba pats 
sulaukęs tam tikros amžiaus ri
bos, arba jo įpėdiniai jam mirus 
prieš laiką.

Esminis bendrovės uždarbis 
susidaro iš nuošimčių: tam tik
ra pinigų suma išbūna bendro
vės dispozicijoje daugelį metų 
ir ji juos skolina už nuošimčius 
patikimiems kreditoriams. Bet 
tie nuošimčiai jūsų įmokėtų su
mų nepadidina, jie jums nėra 
išmokami, bet sudaro bendrovės 
pelną. Tai yra tartum savos rū
šies taupymas senatvės atvejui.

Šis draudimas naudingas kiek
vienam, kuris dabartiniu metu 
pajėgia atidėti tam tikrą sumą 
senatvei, nes viskas ką apdraus
tasis nustoja, palyginus su in
dėliais bankuose, tėra tik bankų 
mokami procentai. Tačiau tuo 
pačiu metu apdraustasis sutei
kia garantiją savo šeiniai, — 
kad jie gaus gana didelę sumą, 
jei apdraustasis mirtų prieš lai
ką.

Šios rūšies draudimą patarti
na įsigyti jauname amžiuje, 
nes tada metinės premijos bus 
mažesnės (bendrovė tikisi, kad 
jūs ilgesnį laiką jai įnešite vis 
tam tikrą pinigų sumą ir ji il-

gesnį laiką gaus už'juos procen
tus). Taip pat ir bendras svei
katos stovis dažniausia bus ge
resnis, — taigi ir apsidraudimo 
sąlygos bus lengvesnės. Skirtu
mai tarp atskirų bendrovių, tei
kiančių šios rūšies idraudimą, 
labai nedideli. Vienintelis mo
mentas, įk kurį verta atkreipti 
dėmesį, tėra, kad pasirinktoji 
bendrovė būtų pakankamai rim
ta ir, palyginus, stipri, bet tokių 
daug yra.

šios rūšies draudimas turi dar 
kitą variantą: sulaukus tam 
tikros amžiaus ribos jums gali 
būti mokama mėnesinė pensija 
iki jūsų gyvos galvos, vietoj to, 
kad iš karto išmokėtų visą su
mą. Tas skamba dar labiau vi
liojančiai, bet reikia neužmiršti, 
jog draudimo bendrovės labai 
gerai žino, koks yra vidutinis 
žmonių amžius, ir pagal tai ap
skaičiuoja pensijų didį. Tačiau 
reikia neužmiršti, kad nauda 
gali būti maža, nebent sulauk
tumėte tikrai netikėtai ilgo am
žiaus.
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Miliūnai žino Farm Bureau ap
draudę dėl žemų kabių. Bet ar 
Jūs žinojot, kad Jūsų Farm 
Bureau atstovas gali Jums duo
ti tvirtų apdraudę už nedidelę 
kainą.

Perkant kr pratęsiant bent ko
kią apdraudę Jūs visad pasitei- 
raukit

PAULINA MOŽURAITIS 
13706 Benwood Avė.

Tek 1,0 1-7795

FARM BUREAU
INSURANCE COS.

• Farm Bureau Mutual Inturonce Co.
• Farm Bureau Mutual Fire Inturance Co
• Farm Bureau Life Inguranco Co. 
HOME OFF1CE: COLUMBUS, OHIO

Pora patarimų asmenims, no
rintiems šiuo būdu apsidrausti:

1) Visi tarnavusieji kariuo
menėje yra šiuo būdu apdraus
ti. Valstybė moka premijas už 
tą laiką, kuris buvo kariuome
nėje ištarnautas. Išėjus iš kari
nės tarnybos jūs galite šį ap
draudimą pratęsti, perimdami 
mokėti premijas, iš savo paties 
lėšų. Tai padarius, valstybės 
įmokėtos stirnos jums automa
tiškai užskaitomas, o taip pat 
ir metinės premijos bus gana 
mažos, nes jūs automatiškai 
įskaitomi kaip "geriausios rizi
kos atvejai”, net be papildamo 
sveikatos tikrinimo.

Salute a frlend 
with Beam, and 
you've pald hlm a 
complimant he 
understands. For 
good wishes havo 
accompanied 
Jlm Beam since 
way back In 1795. 
Todoy it's midely 
recognized as 
The World's 

' Fiaost Bourbon 
... the drink 
tteat means you 
reapect your 
•ompanions . .. 
Giedrink they'll 
iMpect you for 

oslng.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
mingai. Tuo reikalu atskirų ra
jonų sk. vyčių skyrių .vedėjai 
yra išsiųntinėję savo atsišauki 
mus. Visai akcijai vadovauja 
LSB Tautinio Auklėjimo Sky 
riaus vedėjas ir Sk. Vyčių Sk 
vedėjo pavad. sktn. Vaidievutis 
Mantautas.

GRAŽIAI LEIDŽIAMA 
"GAIRELĖ”

Vokietijos rajono "Aušros" 
tuntas vis tebeleidžia neperio
dinį rotatorium spausdinamą 
laikraštėlį — "Gairelė”, šių me
tų Ny. 4 ytin įdomus skiltn. A. 
Skopo reportažas iš 5-jo pasau
linio skautų vyčių sąskrydžio 
Šveicarijoje. "Aušros” tuntui ir 
vėl teko atsakinga ambasadorių 
našta — jo sk. vyčiai Kander- 
stege atstovavo Lietuvos skau
tus. Tas sąskrydis nebuvo pra
leistas uždarose patalpose.

Jo dalyviai šalia diskusijų ir 
žinių pasikeitimo išėjo tarny
bon ARTIMUI — sutvarkė kal
nų gyventojams kelius, takus 
ir ganyklas. Per keturias dienas 
atlikta tokio mąsto talka,' kad 
patiems vietos gyventojams 
reiktų kelių metų darbo tai 
įveikti. Na, šalia to, sąskrydžio 
dalyviai iškylavo 15-20 asmenų 
grupėmis pasakiškose Alpėse ir 
pažino šveicarus. "Gaidelė” duo
da patrauklių žinių skautybės 
temomis, daug kronikos iš "Auš
ros” tunto veiklos, gražiai ilius
truojama, kiek tai leidžia spau
dos technika. Ją redaguoja 
skiltn. V. Raišys.

PAS JŪRŲ SKAUTUS
. Vokietijos rajono Baltijos lai- 

’vo laivininku, vietoje pasitrau
kusio valtim P. Kazirskio, yra 
paskirtas vairin. Brakauškas.

Kanados rajone Toronto K. K. 
Vaidoto, vietoje pasitraukusio 
jūrų paskt. G. Kačanausko, lai
vo laivininku paskirtas valtim 
M. šlapšys. .

Penki Rochcsterio, N. Y., vie
tininkijos jūrų skautai Toronte 
išlaikė 3-jo jūrų skautų patyri
mo laipsnio egzaminus.

Rochesteriškis paskiltn. R. 
Bliūdnikas pasiėmė rotatoriumi 
padauginti naująsias jūrų skau
tų patyrimo laipsnių programas. 

LSB Jūrų Sk. Skyrius vis te
belaukia iš kaikurių vienetų jų 
lobių skryniose užsigulėjusių 
žinių lapų.*

Gegužės 2 d. Montrealio lietu- 
tuviai jūrų skautai savo irkline 
valtimi pradėjo plaukiojimo se
zoną. Savo plaukiojimo pastatą 
jie ruošiasi tinkamiau sutvarky
ti, kad ir su burėmis galėtų rai
žyti Kanados vandenis. Gegužės 
22 d. jūrų skautų rėmėjai buvo 
surengę Neptūno balių, kurio 
pelnas padės jauniesiems jūri
nės idėjos entuziastams.

IR ŠATRIJIETĖS GRIŽO
Jurginių proga Toronte buvo 

iškilminga skaučių Šatrijos ir 
skautų Rambyno tuntų sueiga. 
Skautams vyčiams buvo iškil
mingai pašventinta per pamal
das šv. Jono Krikštytojo baž
nyčioje ■ iš kanadiečių gautoji 
šv. .Jurgio vėliava. Krikštatė
viai buvo LSB Vyriausiasis 
Skautininkas v. s. Stp. Kairys 
ir p. E. Pažėrienė. Sueigoje šv. 
Kazimiero salėje Šatrijos tunto 
skautės grįžo iš simbolinės ke
lionės po Lietuvą. Jos- paskaitė 
puikių dienoraštinių ištraukų. 
Kartu paaugo skautiškos gretoš, 
nes kelios jaun. skautukės ir 
vilkiukai davė įžodį; Išklausytos 
vadovų kalbos ir paskaityti 
Sveikinimai. Sueiga užbaigta 
trumpa menine dalimi..

NERINGIETĖS GARSINA . 
. TĖVY.NĘ

Gegužės-19 (1. Bagio vadovau
janti tautinių šokių grupė, ku
rioje šoka ir Neringos tunto 
skautės, puikiai pasirodė Clev.e- 
jando amerikietėms skautėms. 
Teko ne tik šokti,’ bet piulainuo- 
ti keliąs lietuviškas dainas. Lie
tuvaites ehtuzląstingąi stebėjo 
per ,300. žiūrovių. .

Vyriausiosios .Skaūtininkės

LSB Vadija išsiuntinėjo tun- 
tininkams, vietininkams ir pa
skirų vienetų vadovams medžia
gą Tėvynės laužui, šiuo laužu 
plačiajame pasaulyje visuose 
lietuvių skautų vienetuose pra
dedamos dainų varžybos. Jos 
baigsis š. m. gruodžio 15 d. ,..

Bostoniškis* pasktn. Algis Ba
nevičius yra paskirtas JAV L. 
S B. I-jo Rajono vadeivos pava
duotoju. Vyr. skiltn. Vytautas 
Pileika Hartforde yra patvir
tintas to pat rajono vyčių sky
riaus vedėju ir LSB Vadijos Vy
čių Sk. bendradarbių.

Australijoje Geelongo, Vic., 
skautų vietininku yra patvirtin
tas paskt. Norvydas.

Los Angeles skautų vietinin
ku, vietoje pasitraukusio pa
sktn. Vi. Pažiūros, yrą patvir
tintas pasktn. Stepas Makare- 
vičius.

Skautų Aido redaktorius krei
pėsi raštu ' j visus 
skautų vienetus dėl 
Sk. Aidui.

Vienetų vadovai 
baigti atsiskaityti už išplatin
tus kalendorius "Tauta Budi”.

Knygos "Skautybė Berniu
kams” vajus JAV vyksta sek-

2) Daug naudingiau draudimų 
išrašyti taip, jog jūs mokėtu
mėte premijas tiktai vieną kar
tą metuose. Nedidelė ’ dalis iš 
premijų neužskaitoma tiesiog j 
įnešamą fondą, bet eina paden
gimui administracinių bendro
vės išlaidų (atsieit, gaudami at
gal savo pinigus, peržengus nu
matytą amžiaus ribą, jums ma
žas procentas kartais lieka ne- 
damokėtas). šis procentas pri-

klauso nuo to, j kiek dalių jūsų 
metinė draudimo premija yra 
padalinta. Būtent, jei jūs ją vi
są sumokate iš karto, vieną kar
tą metuose, — procentas beveik 
visada yra nulinis. Jei mokate 
po pusę du kartus 'metuose, — 
jūs turite priedo sumokėti tam 
tikrą (nedidelę) sumą. Jei mo
kate po ketvirtį, keturis kartus 
metuose. — toji priedinė suma 
yra didesnė ir t.t.

3) Jei norite apsidrausti di
desnei sumai, bet jums būtų pa
togiau mokėti du (ar daugiau) 
karius metuose, padalinkite 
draudimą į kelis visai atskirus 
draudimus su vienkartiniu me
tuose mokėjimu, vietoj, kad ap- 
sidraudę $10,000, išsiimkite du 
draudimus po $5,000 kiekvieną, 
ir terminuokite skirtingą mo
kėjimo laiką. Pavyzdžiui, 
vieną- draudimą

už 
sausio mė

nesį, už kitą — birželio ar lie
pos mėnesį. Tuo būdu, per ilgą 
metų eilę sutaupysite kiek pi
nigo.

j

Ilcrc’s to good friends —

And to times that tire plcasant and gbod.
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GREET1NGS and BEST W1SHES

FRANCES P. BOLTON

CONGRESSMAN
22nd District

I

dr. D. Kesiūnaitės ir L.S. Sese- ’ 
rijos Vadijos pagerbimo aka
demijoje Neringos skaučių.tun
tas, gražiai atsisveikino su pa
sitraukiančiomis Seserijos va
dovėmis. Vyriausiajai Skauti- 
ninkei įteikė adresą, o Vadijos 
nares apdovanojo gėlėmis. Vyr. 
Sktn.' dr. D. Kesiūnaitės atsi
sveikinimo žodis buvęs nuošir
dus ir maloniai raminąs nuotai
kas. Anot jos naująja Vyriau
siąja Skautininke tapusi išrink
ta vyresn. skautn. ONA ZAILS- 
KIENĖ, gyv. Cicero, III.
LIETUVA, JORA IR SKAUTAI

Š. m. trečiasis "Mūsų Vyčio” 
numeris yra skirtas jūrų skau
tams bei jūrinėms Lietuvos te
moms. šiam numeriui medžiaga 
surinkta Chicagos jūrų budžių 
pastangomis. Iš aktualiųjų ra
šinių yra B. Kviklio — "Lietuva, 
Jūra ir Skautai”, L. Knopfmile- 
rio — "Lietuvos Jūrų Skautų 
Kelias”, A. Kalnaičio — ”Bu- 
džio Garbės Dienos ir šiurpus 
Likimas”, A. Aglinsko "Jūrų 
Skautai Tremtyje", B. Stundžios 
— "Jūrų Skautų Veiklą Stipri
nant", J. Vandenės — "Mūsų 
Jūrų Skautės”,* Vaivos __ "Jū
ra ir Moteris” ir kt. Apstu žinių 
apie išeivijoje veikiančius" jūrų 
skautų vienetus bei prisiminimų 
ir jų veiklos laisvoje tėvynėje. 
Viršelis papuoštas puikia bur
laivio nuotrauka — Chicagos 
jūrų skautai Michigano ežere, 
L. Knopfmilerio, o tekste daug 
įdomių nuotraukų iš pirmųjų j. 
skautų dienų Lietuvoje.

VADEIVA PAS NEW YORKO 
SKAUTUS

New Yorko vietininkijos skau
tai prieš Velykas Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje budėjo prie 
Kristaus karsto. Balandžio 17 
d. su vietininkijos vadovais tu
rėjo posėdį iš Bostono atvykęs 
JAV Rajono I-sios Srities Va
deiva pasktn. Tadas Naginionis.

SESERIJOS VADOVIŲ 
SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJE

Ateinantį savaitgalį — gegu
žės 29-30 dienomis- Chicagoje, 
Lietifvių Auditorijoje, bus liet, 
skaučių vadovių suvažiavimas. 
Jame bus Lietuvos Skaučių Se
serijos kadenciją baigusiųjų or
ganų perdavimas naujai išrink
tosios vadovėms." Numatoma, 
kad suvažiuos arti 60 jaunesnių 
ir vyresnių laipsnių skaučių va
dovių. — SKS —

Greetings and Best IVishes 

To Our Friends and Patroną

P A R S O N ’ S 
PAINTING CO.

BARTU NEK 
CLOTHERS

Modai 
IOOY/AC

BEST VVISHES

To Our Many Friends

M. O. MATTUN
•* . A

KENTUCKY STM1GHT 
BDURBOH YHISKEY 

■u.noar . 
JAMES I. KAM ‘ 
DISTILUNG CO., 
REKMONT, KENTUCKY

SPINETPIANOS

OF DISTINCTION1'

- VORTEX CIRCUiATION
Vornada'i gxdy*ivf*'d ktclional''.©Ir 
circulolori glve comphlt 'drafLfro 
circulalion wilh up to 30

and anmlnalp "»pot cabjing." 
W« Invito you lo comparo VornOdo 
Vart«x Clrculolion—you can oduolly 

* and fool Iho dHfortnco—Coli, or 
čomo In for, a dtmonilraHon.

OVER 6,000,000 SATlhlIO USERS
OF VORNADOCOOLIHO ARRLIANCffrEasy Terms can be Arranged

PR 1.7633

C. & F. internationJ®
STORES

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
- 6926 Superior Avė. 

Tėlef.: HE 1-8692
Darbo dienomis atidaryta iru# 

9:30 ryto iki 9:30 vakąro.
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BRONYS RAILA NĖRA

Netolimos praeities patyrimas 
parodė, kad šiandien nėra sau
gu laisvai kalbėti spaudoje apie 
kiekvieną naujai pasirodančią 
lietuvišką knygą. Prisimenu ma
no kuklią recenzijukę apie Vy
tauto Alanto "Pragaro Pošvais
tes”. .. Daug tūkstančių tūžmo 
eilučių buvo palieta tam tikroje 
spaudoje ir, kas juokingiausia, 
— net ne tiek prieš patį auto
rių, kiek prieš jo veikalo re
cenzentą. Kam jis pasakė, kad 
tas romanas esąs įdomus, gy
vas, skaudus, dabarties gyveni
mo žaizdomis garuojantis!...

Jei kurio veikalo idėjos tū
loms kitoms ideologijoms nepa
tinka, ■■ pas mus yra įprotis rėkte, 
rėkti, jog toks veikalas yra gry
nas šlamštas, taipgi ir tie, kurie 
juo drįsta domėtis — taip pat 
šlamštai, "pagonys” ir be abejo 
bolševikai.

Tokia tūlų mūsų tautiečių ho- 
mo neanderthaliensis ' psicholo
gija manęs tačiau niekad nei 
labai stebindavo, nei juo labiau 
gąsdindavo. Kiekviena rimtesnė 
ir gyvesnė naujai išėjusi lietu
viška knyga man yra labai įdo
mi, — nesvarbu, pritarčiau ar 
nepritarčiau jos idėjoms. Reikia 
juk žiūrėti ne tik kaip savo 
menkas kiaušas galvoja, bet' ir 
kaip galvoja kiti tautiečiai, ką 
jie jaučia, ką ir kaip mąsto, ko
kių išvadų prieina, kokių atra
dimų padaro. Juk čia, anot Vy
dūno, kaip tik ir reiškiasi mūsų 
dvasinis gyvumas.

KODĖL ĖMĖM MERDĖTI?
Štai šį pavasarį Amerikoje 

pasirodė nauja lietuviška kny- 
ga, — beveik dar baisesnė už 
Alanto romaną, griežtesnė ir 
žymiai agresyvesnė. Tik šioji 
knyga-ne "pagoniška”,..o visiš
kai krikščioniška ir net katali
kiška, tik, tas blogiausia, aiškiai 
einanti prieš Romos popiežių in- 
stutuciją, ir pasisakanti, kad 
krikščionybė bei katalikybė tu
rinti būti daugiau pritaikinta 
gyvybiniams lietuvių tautos 
reikalams.

Tai tautinės lietuvių bažny
čios Scranlono parapijos klebo
no kun. M. Valatkos storokas 
veikalas, autoriaus leidinys, 244 
psl., 1954 m., kaina $2.50 "Po
piežiai ir Lietuva”. įžangoje au
torius sakosi jausiąs moralinį 
pasitenkinimą, jei šis jo darbas 
prisidės prie tautinės minties 
sustiprinimo ir toliau pasistato 
klausimą: "Tuo tarpu kai kitos 
tautos, priėmusios krikščionybę, 
suklestėdavo ir darė pažangą 
kultūrinėje srityje, lietuvių tau
ta nuo to laiko atvirkščiai — 
pradėjo merdėti. Susipratusiam 
lietuviui negali nerūpėti klausi
mas, kodėl gi taip atsitiko?"

Kun. V. Valadka bando jieš
koti atsakymų beveik nuo Ado
mo ir Jievos laikų. Trumpai per
žvelgęs prieškrikščioninę gady
nę ir pirmųjų didžiųjų civiliza
cijos lopšių susikūrimą, jis greit 
pereina prie Romos popiežių įsi
viešpatavimų gadynės ir pla
čiausiai apsistoja ties Viduram
žiais, kuriuos vadina "juodai
siais amžiais". Tais klausimais 
dabar, kaip žinoma, visame pa
saulyje mokslo žmonių tarpe ei. 
na smarki polemika: kaikurie 
katalikų istorikai (jų tarpe, mu
sų dr. Z. Ivinskis ir kiti), filo
sofai bei teologai rūpinasi gali
mai gražesnėje šviesoje paro- 

- dyti anuos "juoduosius amžius”, 
o kiti, kuriems tie amžiai vis 
tebeatrodo buvus liūdniausia 
tamsumo ir fanatizmo gadyne, 
tęsia toliau jų "juodinimą”.

■ Kun. Valadka stovi aįškiai šių 
pastarųjų pusėje. Naudodama
sis daugiausia anglosaksų isto
rikų tyrinėjimais, jis labai tam
siomis. spalvomis piešia visą 
Romos popiežių vlešpatayimo 
erą. Nepagaili aštrių žodžių jų 
silpnybėms, klaidoms, -ištvirkt..

. mui, valdžius ir turtų godulys-! 
’tei, jų socialinės bei kultūrinės

politikos trūkumams. Tai bė 
abejo yi;a didelės istorikų dalies 
tvirkinami faktai. Tačiau auto
rius j visą žiūri polemisto aki
mis ir ne kartą susidaro įspūdis, 
kad vien neigiamųjų faktų pa
brėžimas nuveda į šališkumą. 
Mūsų civilizacijos kūrybai vi
duramžinė popiežių era yra tu
rėjusi lygiagreta ir neabejotinų 
nuopelnų. Pvz., architektūros, 
bažnytinio meno ar bažnytinės 
muzikos plėtroje, kalendoriaus 
sutvarkyme, celibato įvedime 
(labai teigiama ir bažnyčiai 
naudinga reforma.. f) ir 1.1.

SMOGIS DĖL MOŠŲ PAČIŲ 
KALTĖS

įdomiausia tačiau yra pasku
tinis knygos skyrius, kur palie
čiami lietuvių tautos santykiai’ 
su Romos popiežiais, krikščio
nybės įvedimo pasekmės Lietu
voje, jėzuitų žalingi pasidarba
vimai, lietuvių nutautinimas, 
ypač lenkinimas per Romos baž
nyčią ir pagaliau lietuvybės iš
laikymo ir tautinės krikščioniš
kos lietuvių religijos aktualijos 
Amerikoje.

Kun.- Valadka rašo: "Lietuvių 
tauta, būdama laisva nuo sve- 
timų įtakų, tebebūdama stab
meldiška, nebuvo kitų tautų 
tarpe paskutinė, bet aiškiai pir
mavo ir sukūrė vieną didžiausių 
anų laikų Europos valstybių. 
Kasgi atsitiko, kai lietuvių tau
ta prievartos keliu buvo pakrik
štyta? Jau pati pirmoji lietuvių 
tautos pažintis su Popiežium, 
buvo liūdna. Ne kieno kito, tik 
popiežių įsakymu Kryžiuočių 
ordinas ėmėsi lietuvius krikšty
ti ugnimi ir kalaviju, čia ir bu
vo padarytas tas pirmas smūgis 
lietuvių tautai, kuris ją pakir
to ... Ano meto lietuvių tautos 
tragedija ryškiai mums primena 
šių dienų lietuvių tautos būklę" 
(172, 173 psl.).

Visa tai autorių skatina jaut
riai aiškinti, kad religija neturi 
būti atsieta nuo tautos ir jos 
gyvybinių reikalų, ji neturi būti 
svetimų interesų, nutautinimo 
ar dvasinio pavergimo įrankiu. 
Krikščioniškoji religija gali ir 
turi atsiremti savo tautos rei
kalais, jos dvasia, papročiais, jos 
interesais. Iš tikrųjų, jei lenkų 
dvasininkai per bažnyčią, kaip 
tai įrodė kan. Prapuolenis, ga
lėjo nevaržomi ir Romos nekliu
domi lenkinti lietuvius, kodėl 
mūsų dvasininkai negalėjo lie
tu vinti lenkus?... Lenkai reli
giją pritaikė savo tautos inte
resams, o lietuviai ilgai bijojo
si... ir skaudžiai nukentėjo.
NAUJO ŠLIUPO ŠAUKIMASIS

Autorius atidžiai seka dabar
tinio Amerikos lietuvių gyveni
mo apraiškas ir savo knygoje 
temperamentingai reaguoja. Iš
girdęs mūsų ateivių dvasininkų 
ir kitokių mokslininkų pareiški
mus, jog "viena močiutės sukal
bėta Sveika Marija ant Nemuno 
kranto yra daug galingesnė ne
gu moderniniai ginklai”, kun.

»

Valadka konstatuoja:
"Kada girdim apie naujųjų 

ateivių panašius pareiškimus, 
pradedam manyti, kad juodieji 
amžiai iš lietuvių tarpo neišny
ko; Vietoje kaupti lėšas paverg
tai Lietuvai, rengiamasi į naują 
bažnyčios, mūrą sukrauti kokį 
šimtą tūkstančių ar daugiau do. 
lerių. Tarytum tokių pat mūrų 
lietuviai maža turėtų, tarytum 
dar maža yra agentūrų, kurios 
galingu siurbliu ' kasmet pom- 
puoja iš lietuvių kišeniaus do
lerius svetimiems ... Anais lai
kais atsirado dr. J. šliupas, ku
ris paskatino tėvynainius pasi
priešinti klerui, kuris išmokė 
savarankiškai, nuo klero nepri
klausomai galvoti. Naujo klero 
antplūdžio akivaizdoje juntame, 
kad. reikalingas /įaujas šliupas, 
kurs jr šiandien atliktų tą patį 
naudingą lietuvybei darbą” 
(205 psl.).

Bijau, kad čia nebūtų mažo 
nesusipratimo. Anais. laikais 
Šliupas buvo žinomas, kaip lais
vamanis, net ateistas. Tas,, ži
noma, jo nedarė mažesniu, ne
bent didesniu lietuviu — kovoje 
už lietuvybės atgaivinimą ir 
tautinį savarankiškumą. Jis 
betgi vargiai gali būti siejamas 
su pastangomis kurti naują na
cionalinę ir kartu krikščionišką 
religinę formą lietuviams.

Tai smulkmena, šiaip visos 
kitos kun. Valadkos idėjos apie 
tautinį kelią religijoje yra įdo
mios lietuviui patriotui pamąs
tyti. O tokiuose intymiuose da
lykuose yra bene geriausia, kai 
kiekvienas pats sau pasidaro iš
vadas.

Pigia kaina vėsūs kamba
riai.
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P A ž A N G 
R I

Iš Ribokų namo pažanga ne
sustodama sklido į visą kaimy
nystę. Jos variklis buvo ponia 
Ribokienė. Ji darė visa, ką ga
lėjo; kad šeimos santykius, taigi 
santykiuose' su vyru būtų nau
dojamos aktualios ir modernios 
formos. Tuo tarpu kaikur kitur 
pasauly žmonos savo duonpel- 
nius tebegarbino velniais, ru
pūžėm, šėtonais ar galvijais, 
Ribokienės ir jos kaimynių žo
dynas buvo iš esmės pasikei
tęs. Jos, išliedamos sugedusią 
tulžį, dabar šaukdavo: tu fron
tininke, lankininke, vlikininke, 
diplomatininke, viltininke ir ki
tus* naujausius keiksmažodžius.

Pažanga naujakeiksmių srity 
neatėjo taip lengvai ir staiga. 
Bet Ribokienės užsispyrimo ir 
inteligencijos dėka ji nesustojo 
vietoje ir nešliaužė atgal.

Ribokienė kasdien po kelias ■ 
valandas skaitydavo įvairius 
laikraščius ir savo galva, nieko 
nesiklausius, sugebėdavo atrink
ti, kuris -žodis jau bus pribren
dęs pakišti į apyvartą. Kai ku
ris bandymas sunykdavo jau čia 
pat, savo-namuos', pasaulio ne
išvydęs. Nežinia, kas dėl to bū- . 
davo kaltas: ar nevykęs parin- 
kimas, ar Riboko sausa galva. ( 
Kai, žmonos pagarbintas kokiu 
naujakeiksmiu, Ribokas jo ne- 
pagaudavo ir neįsidėmėdavo, tai 
■viskas ir likdavo, kaip buvę, nes 
pažangą išnešdavo į žmones tik
tai jis, o ne ji.

šitą kartą naujakeiksmis atė
jo tokia forma, kad jo išlikimas 
buvo užtikrintas. Kai žmona pa
dėjo sriubą po nosim, Ribokas 
tik pauostė ir suriko:

— O ką čia dabar per jovalą 
išvirei 1

Ribokiėnei .vos tulžis neišsi
liejo. Ji galvojo, triūsė, kūrė 
visai naują patiekalą, o jis ši
taip man!

— Tai, va, ir daryk ką tokiam! 
Tu. tikras liberalas ir daugiau 
nieko 1

Naujakeiksmis liberalas jau 
kelinta savaitė maišėsi po spau
dą. Kun. Yla, Bronys Raila ir 
dar kažkoks Vincas Kudirka 
juo vanojo vienas kitą nei ne
atsikvėpdami.

Ribokas liberalą kelis kart 
pakartojo pašnabždom ir įsikalė 
į savo medinę galvą.

Turėjo jie tokį Pagrabinių 
Giedorių Klubą', kuriam atėjo 
metas daryti kopūstų ir dešrų 
vakarienę. Susirinko klubiniu 
kai ir ėmė tartis, kur, ką ir kas. 
Netaip lengva susitarti; jeigu 
Ribokas sako, kad kopūstus rei
kia šutinti, o Anužis — virti. 
Pasidalino,, posėdininkai į dvi 
lygia? partijas ir vienas po kito, 
tvarkingai balsą paimdami, vi
saip istoriškai ir ekonomiškai 
įrodinėdami, gynė savo įsitiki
nimą, kad kopūstus reikia šu- 

• tinti, o ne virti. Kiti įrodinėjo 
atvirkščiai. O partijų lyderiai 
Ribokas su Anužiu kone į krū
tines stvėrės.

Pagaliau Ribokas, suprakaita
vęs ir išraudęs, pilna gerkle su
riko:

— Žinai, Anuži, kas tu esi? 
Aš tau pasakysiu, kad nori! Tu 
liberalas! Pasmirdęs liberalas ir 
viskas!

—• O tu? Kas tu esi, rezisten
te tu!

Naujakeiksmis rezistentas jau 
buvo tvirtai įsipilietinęs ir pla
čiai vartojamas. Bet dėl liberalo 
Anužis nejuokais įsiuto.'

—; Koks aš tau čia liberalas! 
Ar aš ką pavogiau*, ar užmušiau! 
Ar aš jau kelinti metai' visų 
■savo sudėvėtų 'drabužių į Baltą 
neatiduodu! O aš jam liberalūs! 
žiūrėk tiktai. Ne, to jau. per
daug. Pirmininke, aš reikalau
ju, kad Ribokas už liberalą būtų 
išmestas iš klubo. ‘'

Pirmininkas kelis kart po no- 
sim pakartojo "liberalas” ir įsi
tikino, kad skamba neblogiau
siai. O Riboko jam

nepamainomas pardavėjas 
metinę kopūstų vakarienę ir 
klubo mokestį visada laiku su
moka. Pagalvojo, pagalvojęs ir 
sako:

— Riboke, ar-sutinki, kad aš 
pasiimčiau nuo Anužio tą libe
ralą?

— Sutinku.
— O tu, Anuži, ar sutinki?
Sutiko ir Anužis.
— Taigi, vyrai, — pasakė pir

mininkas, — šiandien čia tik 
aš vienas liberalas. Bet rytoj 
ir, tikiu, ilgus metus liberalais 
jus keiks jūsų pačių žmonos.

Ir pirmininkas šventą teisybę 
sakė.

V. Medinis

LOKAS SU LOKIU — ABUDU 
TOKIU?

Balandžio pirmosios dienos 
proga St. Barzdukui linkėjome 
įsitikinti pagaliau, ar iš viso yra 
koks nors LB centras. Linkėji
mas buvo nuoširdus, nes šį cen. 
trą, vadinamą Loku, pasirodo, 
nėra taip jau lengva surasti. 
Antai Juozas Alaušius, matyt, 
turėdamas labai svarbų reikalą 
ir niekur jo nerasdamas, per 
"Aidus” parašė jam atvirą laiš
ką. Gal gi atsišauks, galvoja 
žmogus: čia juk ne kokiam dar
bui planuoti ar dirbti jis kvie
čiamas, o tik šiaip sau.

Betgi mes nujaučiam, kad 
nieko iš to neišeis. Neatsilieps, 
nes Lokas, nerangumu visiškai 
prilygdamas lokiui, kaikuo nuo 
jo ir skiriasi: jis miega ne tik 
žiemos vidury, bet pučia ištisus 
metus, o kartais ir daug ilgiau 
— ligi gyvos galvos. Tad ir 
priežastis "Lokas su lokiu — 
abudu tokiu" nėra 100'< teisin
gas.

Dingo mūsų inteligentai
Benys Babrauskas, darbam: 

fabrikuose mąžtant, pradėję 
jieškoti inteligentų ir "Drauge” 
paskelbė viešą jų pajieškojimą 
Gal, sako, jie, dabar turėdami 
daugiau laiko, kokį laikraštį ai 
kultūros žurnalą užsiprenume
ruos. O jų, inteligentų, juk yra 
Kad ir tokioje Čikagoje, sako 
kiek yra vien tik visokių kūne 
dalių daktarų! Kartais jų skel 
bimai "Drauge" užima nei kiek 
nemažiau vietos, kaip ir įvairu: 
ir labai gausūs, kriminalinių nu 
s'ikaltimų aprašymai.

Rimta priežastis
Kai Jurgį jo draugas paklau 

sė, kodėl jis šiandien toks nu 
siminęs, tai jis paaiškino, ka< 
prieš kiek laiko buvo taip snuir 
kiai 
kad ši pagrasino su juo nekal 
bėti

susibaręs su savo žmona

trisdešimt dienų.
Na, tai turėtumėt 

džiaugtis dėl to.
— Taigi, — atsakė Jurgis, 

bet kad šiandien jau paskut 
diena.

Dėl to verta
labai stebėjosi, kai sc 

žmogus buvo pasodinta
Visi

nyvas 
į kalėjimą už aštuoniolikmetė 
nuskriaudimą. Jo šeima jį pr 
sispyrus klausė:
■ — Ar tu taip padarei? S: 
kvk teisybę!

Senis atsakė:
— Nieko aš jai nepadariat 

Bet kai ta mergina mane a) 
kaltino nuskriaudimu, .man bt 
vo tokia garbė, kad prisipaž 
nau kaltu. >

Skirtumas -
Jis: ;_  Atsimeni tuos gert

laikus, kai aš buvau 
o tu keturiolikos?

Ji: — Taip, taip,.
Jis: — Taigi, bet

keturiasdešimt penkerįų, 
aštuoniolikos.

buvo gaila:

kurgi 
dabar 

o

V , Tikrai žino
— Mano namuos gyvena tr; 

dukterys, žmona’ ir uošvienė.
— Gali kirsti lažybų, kad 

tik tada teįgali atverti savo bu 
ną, kai žiovauji.
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

M C S V MENININKAI
šimtų tūkstančių tiražo Ame

rikos sąvaitins žurnalas Time 
gegužės 17 dienos numeryje, 
meno apžvalgos skyriuje, davė 
pirmą 
liuose 
ninkui 
tiniui, 
vos tremtiniai, sunkiomis sąly
gomis karo metu pasiekęs Pa
ryžių, ten 1949 metais turėjo 
drąsos surengti savo kūrinių 
parodą. Dabar vėl surengė dar 
didesnę parodą, atkreipusią ir 
Amerikos meno kritikų dėmesį. 
'Eime pabrėžia, kad tris jo kū
rinius nupirko New Yorko Man. 
hattan Moderninio Meno Muzė- 
jus. —į"

Time, paduodamas Kasiulio 
kelis biografinius faktus, įdėjo 
jo nuotrauką ir vieno kūrinio 
klišę, jį pristato kaip meninin
ką, bandantį atvaizduoti gyve
nimo linksmesnę pusę. Meno 
kritikai, sako žurnalas, entuzias
tiškai skelbia Kasiulį smagumo 
oaze pesimizmo ir dvasios nu
slūgimo tyruose. Sako, jo kūri
niai bendrai atneša jam po $200 
ir jų gerokai parduoda. Taigi, 
Vytautas Kasiulis gali paken
čiamai iš savo kūrybos gyventi. 
Kas amerikiečiams kritikams 
patinka tai jo pažiūra į gyveni
mą : "žmonės perdaug rūpinasi. 
Tikrumoje, ko mums būtiniau
sia reikia? Kambario, lovos, ir 
vienų gerų pietų kasdien. Sau
lės spindėjimo dar vis yra pa
kankamai”.

Clevelando Plain Dealer sek
madienio priedo žurnale "Picto- 
rial Review” tilpo nuotraukos 
kūrinių vietos dviejų meninin
kų, Antano Vaikšnoros piešinio 
laimėjusio pirmą prizą, ir Al- 
vinos Baltrukonytės pirmo pri
zo fotografijos meno srityje. Jie . 
išstatyti metinėje parodoje Cle
velando Meno Muzėjuje.
ATLANTO LAIVAI 
DIDŽIAISIAIS EŽERAIS

35 metus kovoję Didžiųjų 
Ežerų miestai laimėjo: Kongre
se šiomis dienomis pravedė įsta
tymą ir paskyrė pinigus, prezi
dentas Eisenhovveris tą įstaty
mą užtvirtino, pastatyti Atlan
to laivams kelio į Didžiuosius 
Ežerus St. Lawrence upe. Iki 
šiol šiam projektui pajėgdavo 
kelią pastoti geležinkelių ir ry
tinių uostų interesai, kurie 
skelbė, kad įrengus laivams ke
lią iš Atlanto iki Clevelando, 
Detroite*, Chicagos ir kitų pa
ežerių uostų, nukentės geležin
kelių ir rytinių uostų biznis.

Dabar pavyko Kongresą įti
kinti, kad tas kelias reikalingas 
atvežti, be kita ko, ir geležies 
rūdą, kurios atrasti nauji 
sluogsniai Labradore, šiaurės 
rytų Kanadoje. Savi geležies rū
dos sluogsniai jau veik baigia
si, Amerikos plieno pramonė 
pradeda rūpintis remtis Labra
doro ęudimi.

Milwaukee, Duluth, Detroit, 
Cleveland, Buffalo ir eilė ma
žesnių Didžiųjų Ežerų uostų jau 
dabar skaičiuoja, kiek jiems bus 
pelningas tas projektas.

Kanada tam tikslui paskyrė 
$200,000,000, JAV dadės $105,- 
000,000. Be to, tas projektas 
duoda galimybę turėti milžiniš
ką, $600,000,000 hydro-elektros 
jėgainę, kurią statys bendrai 
Toronto ir New Yorko valdžios.

Iki šiol Kanada turėjo prasi- 
kasus reikalingus pagilinimus 
savo pusėje ir maži laivai su 
prekėmis iš Europos atplaukda
vo iki Clevelando, bėt tik maži. 
Dabar’ apie 1,500 mylių St. 
Lawrence upės ir Didžiųjų Eže
rų vandens kelio bus pagilinta 
didesniems laivams plaukioti.
GELEŽINKELIŲ VARGAI

Išsivystęs susisiekimas auto
mobiliais ir sunkvežimiais pre
kių pervežimas smaugte smau
gia geležinkelius. Valstybei išsi

tiesus nuo Atlanto iki Pacifiko, 
geležinkeliams būtų auksą.laikai 
jeigu ne automobiliai, sunkve
žimiai, ir, pagaliau, lėktuvai.

Išskyrus švenčių laikotarpius 
ir šiaip nepaprastus įvykius, 
keleiviniai traukiniai -kasdien 
eina pustušti. Geležinkelių ju
dėjimo studijos nuo 1951 metų 
rodo, kad 1,200 keleivinių trau
kinių veikė su nedatekliu ben
drai apie $85,000,000 metuose. 
Sekančiais dviem metais išimta 
iš eismo 315 keleivinių trauki
nių, suretinant jų važinėjimą. 
Jeigu tarp Chicagos — Cleve- 
lando — New Yorko per 24 va
landas ėjo 18 traukinių, jų skai
čius sumažintas iki 12. Ir taip 
tarp visų kitų miestų.

Sunkvežimiai atėmė 75 nuoš. 
traukinių prekių pervežimo biz
nio. Geležinkeliai laikosi nuolat 
iškovodami augštesnes kainas 
už keleivių ir pašto bei prekių 
pervežimą. Daug pašto jau lėk
tuvais veža. Ir dabar kalbama 
apie įvedimą sunkvežimių per
vežimui pašto tarp artimesnių 
miestų.

Atgavimui dalies prekių per
vežimo biznio, geležinkeliai su
galvojo naują būdą: įrengs plat
forminius ratus pervežti di
džiuosius prekinius sunkveži
mius tarp tolimesnių miestų. 
Pa v., iš Clevelando į New Yor- 
ką, Chicagą ir kitur, didžiuosius 
sunkvežimius, užstumtus ant 
geležinkelio vagonų ratų, sako, 
galės pervežti pigiau, negu da
bar kaštuoja sunkvežimių pra
važiavimas.

IR VIEŠBUČIAI VARGSTA
Važinėjant po Ameriką teko 

patirti skurdžią padėtį mies
tuose esančių viešbučių. Nesenai 
dar jie laikėsi gerai, bet dabar 
jų biznis labai sumažėjo.

Viešbučius smaugia naujai 
su automobiliais atsiradę, .taip 
vadinami motoristams hoteliai. 
"motels", dabar puošniausiai 
pastatyti užmiesčiuose prie ke
lių, kur automobiliu važiuojant 
lengva sustoti ir nereikia mies
te jieškoti nakvynės. Moderni
niai moteliai įrengti išleidžiant 
šimtus tūkstančių dolerių, turi 
visus viešbučio patogumus, ir 
už kambarį reikia mokėti net 
brangiau negu viešbutyje, ta
čiau visi užpildyti, ypač tie, ku
rie pastatyti prie didžiųjų kelių. 
Juos išlaikyti atsieina pigiai, jų 
mokesčiai maži, ne taip kaip 
miestų viešbučių savininkams. 
Tūkstančiai žmonių kasdien na
kvoja tuose moteliuose, nedava- 
žiuodami j miestus ir miestelius, 
kur viešbučiai nesulaukdami 
biznio skursta. Neturėdami pa
kankamai įplaukų jie negali nei 
modernizuotis. Tik didmiesčiuo
se esantieji viešbučiai verčiasi 
geriau.

Taip per 40 metų laikotarpį 
Amerikoje automobiliai išvarė 
arklius iš biznio, sunaikino ge
ležinkelių biznį, ir -dabar vieš
bučių biznį.
NEGRAI GALUTINAI 
SUYGINAMI

Augščiausio JAV Teismo pir
mininkas Warren paskelbė to 
teismo vienbalsį sprendimą, kad 
skyrimas mokyklose negrų vai
kų nuo baltųjų yra priešingas 
šalies konstitucijai. Nuo dabar 
skyrimas turi būti panaikinta 
tose valstybėse, kur tas dar bu
vo praktikuojama. Ir nuo atei
nančio rudens tuo paskelbimu, 
sako, turi būti pradėta vykdyti 
visiška lygybė juodiesiems su 
baltaisiais visose mokyklose. 
Jau dabar šiaurėje tas buvo pa
prastas dalykas.

Tas nuosprendis vadinamas 
reikšmingiausias nuo 1861 metų 
prezidento Lincolno, negrų iš
laisvinimo proklamacijos, kurią 
tada paskelbus įvyko valstybės

HARTFORD
FLIRTUOJ A SU 

PROGRESYVIAIS
Prieš kiek laiko JAV valdžia 

padarė pranešimą, paskelbiant 
subversyvines organizacijas, ku
rių sąraše buvo ir "Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
ja” (LDLD) ir "Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas” (LDS). 
Suprantama-, toks valdžios žygis 
netiesioginiai palietė ir tas .or
ganizacijas bei klubus, kuriuo
se yra įsiskverbę keli raudonie
ji ir teršia organizacijos vardą.

Lietuvių Piliečių Politikos Klu
bas \Vaterbury, Conn. pastebė
jęs tokį JAV valdžios paskelbi
mą, buvo vienas iš pirmųjų 
Connecticut valstybėje, skubiai 
sušaukęs klubo susirinkimą ir 
padaręs nutarimą, kad nuo da
bar šių minėtų organizacijų pa
rengimams, susirinkimams, pra
kalboms, koncertams, klubo pa
talpose vietos nėra.

Reikia pasveikinti šio klubo 
valdybą už tokį žygį.

šis \Vaterburio Piliečių Klu
bo pasielgimas turėjo būti ge
ras pavyzdi* kitiems piliečių 
klubams, bet pasirodo, kad ne
visus. štai Lietuvių Piliečių Klu
bas, nors kai kas jį vadina "tru
pučiuką” raudonu, bet netiesa, 
jis turi gerą vardą ir gana po
puliarus, tačiau dabartinė val
dyba lengvabūdiškai supranta 
demokratijos sąvoką, kad "pro
gresyviais” pasivadinusiems, jų 
žalingai veiklai, leidžia pasinau
doti klubo priedanga. Pavyz- 
džiui,jgegužės 2 dieną, "progre-

skilimas, sekė penkių mėtų pi
lietinis karas.

Kaikurios pietinės 
pasisakė, kad pildys 
nuosprendį, bet kitos 
si laikytis, ir, sako,
tiems vaikams stątys privatines 
mokyklas, neleis su negrais mai
šytis.

K.
GERIAUSI LINKĖJIMAI 7
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šyviu” organizacija surengė 
koncertą klubo patalpose,’ 227 
Lawi-ence Si. žinoma, vietiniai 
lietuviai pasipiktino ir užprotes
tavo. Sekma’dienio ryte, per lie
tuvišką radijo programą, lei
džiamą iš KNB stoties New Bri
tam, Conn., ragino vjsus patrio
tus lietuvius piketuoti "progre
syvių” koncertą. Ir apie pirmą 
valandą po pietų pasipylė apie 
300- žmonių prie klubo patalpų. 
Atsirado ir policijos sargyba, 
be to ir laikraštininkai, fotogra
fai. Ir štai "Hartford Times” 
pirmam puslapy atspaustas vi
sos parodos paveikslas, kaip lie
tuviai patriotai piketavo sub- 
versyvių koncertą Piliečių Klu
bo patalpose. Ar tai garbė LAP 
Klubo valdybai ir jo nariams?

Jeigu tie "progresyvieji” su
silaukė užtarnauto valdžios įsi
kišimo,' paskelbiant jų organi
zacijas subversyvinėmis, kenks
mingomis šiam’ kraštui, tai ar 
nelaikąs padoriam LAP Klubui 
irgi padaryti išvadas.
Z

DAVIDSON 
MOTORS, INC.

AR JUMS VISADA prireikia šveisti savo toiletą kada 
pasitaiko atsilankyti svečių, prieš jų atvykimą?

Tam patogus pagelbininkas šiądien yra SANI-FLUSH, 
geriausias disinfektantinis toileto įtalpos valytojas. Jis 
toks modeminis kaip si minuta.

SANI-FLUSH išvalys jūsų toileto įtalpą chemikališkai, 
prašalins plėtmus ir nešvarias susidėjusias gliaumes, už
tikrins toileto įtalpą visai švarią, taipgi prašalins viso
kius kvapus, o tam nereikia pridėti jokio darbo.

Visiškai saugus visokioms toiletų sistemoms. Veikia 
minkštame ar kietame vandenyje. - . ■
PARSIDUODA visur dviejuose patogiuose didumuose. 
BANDYKIT musų išdirbamą MĘL’O GLEANER ir van- 
dans minkštytoją, tinka voniai, virtuvei ir skalbyklai

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali Our Ęriends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

BEST WISHES 
To Our Many Friends

SLAGAR MACHINE & TOOL 
COMPANY INC.

EX 1-6749

BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

WATERL00 DEPARTMENT STORE
; ,

■ Mr. H. Goldfarb - Mgr

15504-12 WATERLOO ROAD
iv j •• ■ ■ <’.‘V

IV 1-1204
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ELEKTRINI VIRIMĄ

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

Tel.: EX 1-0376

ŽINIOS
SENIŪNŲ SUSIRINKIMAS

SUOPIS FURN1TURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

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

lietuviškoje krautuvėje

m. gegužės 27 d. ♦ Nr. 21

CLEVELANDO STUDENTAI | POPS KONCERTAI
Clevelando orkestras praneša, 

kad vasaros Popa koneertų še
šioliktas ' sezonas Pųblic Audi
torium prasidės birželio 3, 8:30 
vakare ir tęsis iki rugpjūčio 
21. Koncertai įvyks ketvirtadie
niais ir šeštadieniais, išskyrus 
birželio 24 ir 26 ir liepos 1 ir 3, 
ir vienas bus trečiadienį, rug
pjūčio 21. Šulė, su atskirais sta
lais, bus išpuošta vasaros žalu
mynais.

CLEVELANDO STUDENTAI | 
Neseniai Lietuvių Studentų* 

Sąjunga išsirinko naujus valdo
muosius organus. Rinkimus pra
vedė Rinkiminė Komisija, suda
ryta iš Clevelando skyriaus na
rių V. Juodvalkio (pirm.), N. 
Vodegytės (sekr.), J. Kazlaus
ko, R. Bajoraičio ir J. Vyšniaus
ko. Be to Clevelando skyrius

•
 tvarko sąjungos biuletenį, kurį 

redaguoja Pr. Joga, administra-
ciją tvarko D. Bartuškaitė, tal
kininkauja skyriaus. nariai, 
spausdina "Dirvos” spaustuvė.

Pavieniai studentai pagal iš, 
galės dalyvauja aktyviai visuo
meniniame gyvenime, priklausy
dami įvairioms organizacijoms, 
sambūriams, klubams ir pan. 
Skyrius gali pasidžiaugti gražiu 
studijuojančio jaunimo būriu, 
kurį sudaro virš 50 lietuvių stu- 

' dentų. Be šių studentų, Cleve
lande yra dar daugiau lietuvių 
studentų, tačiau nepriklausan
čių skyriui. Kas metai galima 
pasidžiaugti studentų darbo vai
siais, nes augštuosius mokslus 
sėkmingai baigia ne vienas stu
dentas.

Skyriaus valdybą yra prama- 
čiusi savo veikimo ateities dar
bus, kuriuos bus stengiamasi 
įgyvendinti. Greitu laiku numa
toma suruošti studentišką tra
dicinį Finis Semestri, kurio 
metu būtų pasidžiaugta šiais 
metais mokslus baigiančiais stu
dentais.

Spaudos atgavimo sukakčiai 
paminėti skyrius surengs jauni
mo akademiją, kuri įvyks spalio 
mėnesį.

Kiekvienais metais Clevelan
do studentai ruošia tradicinį va
karą. Sekantis vakaras yra nu
matytas suruošti gruodžio mėn. 
31 d. Tai bus nuotaikingas ir iš
kilmingas Naujų Metų sutiki
mas Clevelando visuomenei. Ti
kimasi, jog visuomenė tinkamai 
įvertins šį užsimojimą ir kitos 
organizacijos tuo metu neruoš 
panašaus pobūdžio parengimų. 
Studentai nori sutraukti ko dau
giau lietuviškos visuomenės į šį 
parengimą ir jau dabar pradėjo 
tam vakarui ruoštis. Darbas tu
rėtų atnešti gerų vaisių.

DR. S. TAMOŠAITIS
Ilgesnį laiką sirgęs paskuti

niu metu' buvo išvykęs atostogų 
į Naująją Angliją. Aplankė gi
mines ir pažįstamus.

Grįžęs iš atostogų dantų ka
binete vėl pradėjo pastoviai 
dirbti. Dr. S. Tamošaičio kabi
neto telefonas: EN 1-1378.

BALETO IR DAINOS 
VAKARAS

rengtas LAS Clevelando skyrius, 
sutraukė apie 250 svečių. Pro
gramą išpildė Simo Velbasio ba
leto mokyklos auklėtinės ir ope
ros solistė Alė Kalvaitytė. Pia
nu palydėjo St. Kalvaitis.

PARDUODAMI NAMAI
Eddy Rd., netoli E. 120 St. ir 

St. Clair. 2 šeimų labai geras 
namas, garažas, gaso šildymas.

East 94 St, didelis vienos ■šei
mos. Kaina labai prieinama.

RAY NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

Lietuvis, namų ir kitokio tur 
to prekybininkas

VIKTORAS BANIONIS 
dabar įvairius patarnavimus 
lieka

CHIMES REALTY 
1188 E. 79 St.

Tuoj kreipkitės norėdami pirk
ti ar parduoti. .

Telef.: SW 1-9568 namie arba 
UT 1-0323 ofise.

MODERNUS NAMAS
Didelis, 6 kambarių, anglų 

stiliaus, vienos šeimos. Du gara
žai, didelis sklypas, netoli Nau- 
josios lietuvių parapijos — Ndff 
Rd. Savininkas išvyksta ir turi 
parduoti.

EAST SHORE REALTY 
Jorge Strenik 

780 E. 185 St.
Telef.: IV 1-6561 ir KE 1-4120.

Bendruomenės apylinkės se
niūnai, susirinkę gegužės mėn. 
21 d., aptarė įvairius klausimus. 
Susirinkime įvairius klausimus 
aiškino valdybos nariai pirm. 
St. Bariukas, vicepirm. J. Cių- 
berkis ir narys administracijai 
V.-Morkūnas. Seniūnai aktyviai 
kėlę įvairias mintis bei sumany
mus. Bendruomenėje seniūnų 
pareigos yra sunkios ir atsakin
gos. Jiems pavedama surašyti 
jų seniūnijose gyvenančius lie
tuvius, kviesti juos būti akty
viais Bendruomenės nariais, 
rinkti tautinio solidarumo įna
šus, išduoti kvitus, narių kny
geles ir ženklelius, palaikyti gy
vą bendruomeninį tautiečių ryšį, 
rūpinais bendruomenine infor
macija. Bendruomenės darbų 
įvykdymas didele dalimi pri
klauso nuo Seniūnų darbo, neš 
jie pirmieji palaiko tiesioginį 
ryšį su Bendruomenės nariais 
bei yra daugelio sumanymų vyk
dytojai. Apylinkės valdyba ti
kisi, kad visi lietuviai į jų dar
bą gyvai atsilieps ir padės.

MINĖSIME SPAUDOS 
SUKAKTI

Bendruomenės apylinkės val
dyba gyvai žiūri į lietuvių spau
dos atgavimo 50 m. sukakties 

.minėjimo klausimą Clevelande 
■ ir tuo tikslu sukvietė pasitari

mą gegužės mėn. 22 d. Cleve
lande spaudos minėjimui skiria
mas visas spalio mėnuo. Atskiri 
uždaviniai pavedami Clevelando 
lietuvių organizacijoms ir kt. 
vienetams.

1 'Spaudos mėnesio programa 
yra numatyta maždaug tokia: 
ALRKF iškilmingas posėdis 
spaudos laisvės sukakčiai pami- 

į nėti su istoriko dr. Ad. Šapokos 
. paskaita ir Čiurlionio ansamblio

koncertu, vakaras su R.; čiurllo- 
nienės "Aušros sūnumis” (ren
gimo iniciatyvą imasi Ateities 
klubas), jaunimo akademija 
(Lietuvių Studentų Sąjungos 
Clevelando skyrius), jaunimo 
darbų konkursas (Alto skyrius), 
spaudos ir tautodailės paroda 
(Liet. Kultūros Fondas), spau
dos (laikraščių ir knygų) pla
tinimo savaitė (Bendruomenės 
apylinkė), spaudos radijo valan
da (Lietuviį Radijo Klubas) ir 
kt. Taip pat pritarta siūlymui 
baigti statyti kultūriniame lie
tuvių darželyje Maironio pa
minklą (Bendr. apylinkė).

Spaudosminėjimo darbams 
derinti ir vadovauti sudarytas 
koordinacinis komitetas.

LIETUVIŲ DIENA ARTĖJA
Visi lietuviai liepos mėn. 4 d. 

vyksta į Lietuvių Dieną, kurios 
programą atliks jaunimas. Ben
druomenė nori, kad programoje 
dalyvautų ko daugiausia musų 
lietuviškojo jaunimo, kuris pa
sirodys- su tautiniais šokiais, 
plastiniais judesiais, komišku 
sportu ir,t.t. Lietuvių Diena yra 
visų Clevelando lietuvių — tiek 
jaunų ir senų — bendra šventė. 
Jaunimui ji turės teigiamos tau
tinės įtakos. Bendruomenė krei
piasi ir prašo tėvų, kad jie su
darytų savo vaikams palankias 
sąlygas repeticijų lankymui, o 
Lietuvių Dienai atėjus, visi da
lyvautų šioje šventėje.

BENDRUOMENĖS 
SUSIRINRIMĄS

Visi apylinkės lietuviai kvie
čiami dalyvauti Bendruomenės
susirinkime, kuris įvyks gegu
žės mėn. 30 d. (sekmadienį) 
11:3Q vai. Lietuvių salėje. Dar
bų tvarkoje numatyti valdybos 
ir skyrių pranešimai įvairiais 
bendruomeniniais klausimais:
veiklos, nario knygelių ir ženk
lelių įvedimo, tautinio solidaru
mo įnašų rinkimo, šalpos ir kt. 
Bendruomenės reikalai turėtų 
rūpėti kiekvienam lietuviui, tad 
gausiu atsilankymu parodykime 
savo domėjimąsi tautiniais rei
kalais. Vyt. K.

PARDUODAMAS NAMAS
8 kambarių, vienos šeimos. 1 

kambarys .3 augštę. Moderni vir
tuvė. Nauja vonia. ,

Iš fronto ir kieme porčiai. 3 
garažai. East 87 St., į šiaurę 
nuo Superior. šaukite:

CE 1-0694

PRADĖKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $l.(M)00

2*/t% palūkanos.

PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE SUPERIOg SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2498
Cleveland, Ohio

LIETUVIŲ KOLONIJOS 
KLAUSIMAS

Bendruomenės Ekonominė 
Komisija ėmėsi iniciatyvos su
šaukti visų lietuvių, ■ kurie do
misi ir suinteresuoti lietuviškos 
kolonijos steigimo klausimu, su
sirinkimą. Toks sųsjrinkimas 
įvyks gegužės mėn. 29.d. (šešta
dienį) 7 vai. vakaro čiurlioniečių 
patalpoje (prie Liet. Banko). Vi
si lietuviai kviečiami .dalyvauti.

GERESNIU namų statytojai
-VISUOMET ĮSTATO

MONCRIEF šildymą ir oro vėsinimą.

I. J. S AMAS, JEWELER 
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės, (vairus dovanų 
pasirinkimas.

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

LEIMON’SCAFE

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

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui

PARDUODAMAS NAMAS
East 86 St., į šiaurę nuo Su

perior, 8 kambarių vienos šei
mos. Geram stovyje. Apsaugi
niai langai. Prašo $12.000. Siū
lykite:

OSHEN REALTY 
SW 5-6256

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
3 kambariai ir virtuvė dviems 

asmenims, lietuvių šeimoje. Yra 
visi baldai.

6705 Linwood Avė.

NAMŲ IR ŪKIŲ PIRKIMO 
PARDAVIMO IŠTAIGA
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,

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

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

•731 E. 185 ST. RE 1-9737

VIENINTELIS 
BŪDAS VIRTI 
BE LIEPSNOS!

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINE 
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.

DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAS
5 ir 5 kambariai. Naujai da.. 

žyta. Gražus sklypas su sodo 
malonumais. Kaina $9000. E. 79 
ir Superior.

Savininka.- EX 1-6121

Pilnai padengta apdrauda ETah 1-4515

WM. DEBBS PAlNTING CO.
• Wfl. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohiopakeiskit į 

automatišką 
be liepsnosRADIO — TV TAISYMAS 

A M U R C O.
Sav. JUOZAS DAUTARTAS 

Darbas garantuotas, 
šaukti kiekvienu laiku 

8008 Clark Avc.
Telef.; OL 1-1790 , 

(30)

• Kai verdate bo liepsnos, jūs verdate mo
derniu, patogiu bųdu ... žinoma, su elektra.

Ir kadangi Elektros virimo karštis yra 
be liepsnos, jis taip pat yra 100% švarus ... 
lygiai kaip ir elektros šviesa. Todėl puodų 
ir keptuvių dugnai lieka blizgantys ir nesu
tepti ... todėl jūs galite užmiršti apie švei
timo darbą po darbo, kada jūs verdate su 
Elektra.

PARDUODAMA UŽKANDINĖ
Gera kampinė vieta. Prašo 

$2200. šaukti telefonu: 
CE 1-9787
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45 P J KURSIS
609 Socicty for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba pnemieBČiuoee, kreip
kitės 1 mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdradduė-insurance reikaluose. ,

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. > Patarnavimas ir iSpildymae 
gapintunjama. Kreipkitės j mane telefonu arba' asmenitlui.

JAKl'BS&SON 
FUNERALHOME

' . Vėsinamas oras Jūsų, patogumui ..

j Della E. Jakubs & IVilIiam J. Jakubs

LABAI GERAS NAMAS
Vienos šeimos su 4 miegamai

siais. Didelis ir rūpestingai su
tvarkytas sklypas. Gaso šildy
mas. Garažas. Netoli parko, tarp 
Superior ir St. Clair. Parduoda 
savininkes. Teiraukitės po 6 vai. 
telefonu:

G A 1-7406

LIETUVIŲ GARAŽAS
J. Garla ir A. Paškonis ati

darė garažą — benzino stotį, 
1403 E. 71 St. (prie Wade Park, 
bu v.’. Ramanausko).

'Atliekami mašinų taisymo 
darbai ir keičiama alyvą. ■

PIX BEVERAGE 
rūšių alaus — vlsoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Parengiama vestuvėms, baliama 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas. Atdara ir trečiadieniais 

iki 1 vai.
6903 Superior Ąve. EX 1-3311

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj 

7106 Superior Avė.
. Tel. HE- 2-0144

Bęt kuriuo laikų, bęt kok’i<w
rūšies foto patarvirpas Jums. 

Mo<«ri>ūt portretai, vnturlo. » .. 
ųUUniM, vaiky k

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

v

Kas daugiau, jei ne modernūs Elektriniai 
peęiąi yra visiškai automatiški su išlyginta 
laiko ir temperatūros kontrole, Tai reiškia, ■ 
jūs galite virti valgį krosnyje, kol jis yra 
skaniausias, nesirūpinant nors esat ir mylias 
nuo jus.

Kodėl nepasikeisti į greitą, be . liepsnos, 
žemos kainos ‘ Elektrinį virimą šiandįpn! 
Jums patiks naujus modernus pečius. Tad 
pasimątykit su' savu Rcddy Kiloūątt Elek- 

. ti'inio'pečiaus pardavėju dabar!

Būkit moderni.,., virkit ūu Elektra!
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TUOJ įsigyk šias plokšteles
Čiurlionio Ansamblio. įdainavimui

Albumas $10.00 .
Chicagos Vyrų Choro įdainaviniui

■ J , Albumas $8.00

Pianisto Andr. Kuprevičiaus' ‘ 
{skambinimai

'■'$5.00.
■: ' ■' "■ . ■' - 

pinigus siųsti: . ,
DIRVA, 
1272 E. .71 St„ 
Cleveland*3, Oįuu

< Europinių iunialų lr filmų

SSaS?****

J
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir" balsamuotojal

25 mėtai simpatingo ir rimto patarnavimo . ■ 
6(j21 Edna Avenue ENdieolt 1-17M
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Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA. 1272 Ėast 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: UEnderson 

 1-6244. Redaktorius Balys. GAIDŽIO NAS (buto telefonas: GArfield 1-7408).
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"Nepamesk kelio dėl takelio" 
— išmintinga patarlė, kurių 
šiandien, atrodo, reikia gana pa
brėžtinai kartoti Amerikoje be
silankantiems Vliko vadams ir 
Reuilingene pasilikusiems jų 
pavaduotojams.

Vlika sudarančių grupių va
dovybių pasitarimuose pasta
ruoju laiku buvo peržiūrėtas 
Vliko uždavinių sąrašas ir jis 
iš naujo suformuluotas, išryški
nant dalykus, j kuriuos Vlikui 
šiuo metu labiausia reiktų 
kreipti dėmesį. Kad ir ne smulk
meniškai, bet gana plačiai yra 
sužymėti dalykai, sudarantieji 
Lietuvos laisvinimo akcijos tu
rini. Yra pabrėžta Vlikų suda
rančių grupių nuomonė, anot 
kurios Vlikas turi būti tos 
ctjos vadovis ir jos reikalų 
liausiąs sprendėjas. Tai 
tikslinga pažiūra, nes būtų 
gerai, jei tuos pačius klausimus 
įvairūs centrai įvairiai spręstų 
ir įvairiais nusistatymais vado
vautųsi akcijoje.

Tačiau tų pačių grupių va
dovybės pripažino, kad Vliko va
dovaujamoji akcija remiasi 
t a u t o s reprezentavimu ir 
kad j šios akcijos sąvoka neįei
na Lietuvos valstybės 
reprezentavimasį kuris vykdo
mas Lietuvos diplomatinių in
stitucijų. Į Vliko uždavinius įra
šytas ne valstybės reprezenta- 
vimas, o tik siekimas, 
kad tautos ir valstybės repre- 
zentavimas kiekvienu 
būtų s u d e r i n t a s .
pačios Vliką sudarančios grupės 
nurodė Vlikui, kad v aisty- 
b ė s reprezentavimu reikaluose 
Vlikas nėra sprendėjas, kad jis 
tik siekia savo akcijos derini
mo su diplomatinių 
vykdomu ’ valstybės 
vimu.

Tokia instrukcija
noma, nenustato, kad Vlikas sa
vo sprendimuose būtinai turi 
tik bejėgiškai sekti, diplo
matinių institucijų veiksmus 
bei nusistatymus ir prie jų sa
vo akciją tederinti. Gali būti ir 
kitaip. Jis yra instruktuojamas 
siekti t^1 abiejų sričių harmoni. 
jos, o tai reiškia, jog Vlikas 
kartais turi siekti, kad kaip tik 
valdybės reprezentavimo srity
je būtų irgi atsižvelgiama Vliko 
.akcijoje priimtų nusistatymų. 
Bet yra visiškai aišku, kad 'Vli
ką sudarančių grupių vadovybės 
nenumato galimumo esamose 
aplinkybėse paskelbti Vliką vy
riausiu sprendėju ir valstybės 
reprezentavimo reikaluose, ir 
jos nurodė Vlikui tik kelią, ku- 

įf.riuo jis turi eiti, pasitikėdamos, 
kad tas kelias savaime nesusi- 
kirs su valstybės diplomatinių 
institucijų savoj' srity, daromais 
sprendimais; arba kad v;isa tai 
geros "valios pagrindu galės- bū- 
ti suderinta. O jei, to" ir negalė
tų būti pasiekta, tai vistiėk nė
ra numatyta, kad "Vlikas turėtų 
pats imtis valstybės' reprezen
tavimo veiksmų.

Pažymėtina, kad ir" be vals
tybės reprezentavimo veiksmų 

^Vliko uždavinių sąrašas yra 
=S%oks platus, toks didelis, jog 

valstybės ‘ reprezentavimo 
reikalai, jei ir .būtų į jį įtraukti, 
sųdaryių tik labai mažą reikalų 
visumos dalelę, kitaip sakant, 

'•.■ Vlikui yra’ nurodytas platus" ke^

įŠ
V. RASTENIS

ak- 
vy- 
yra 
ne

atveju 
Taigi,

jėgų mobilizacijos iš visuome
nės tarpo. |

Tačiau pastarųjų dienų reiš
kiniai dar kartą rodo, kad Vliko 
vadai ir jų pavaduotojai kažko
dėl yra nukreipę savo dėmesį 
kaip tik labiausia ne j tą platųjį 
kelią, o j tą ne jiems skirtą ta
kelį, ir daro viską, kad ko tvir
čiau pastatytų savo koją kaip 
tik tame takelyje. Platusis ke
lias tampa pametamas ...

Vliko vadai tvirtina, kad Lie
tuvos laisvinimo akcijai yra be 
gulo svarbu atstatyti įvykių ei
goje suspenduotąsias Lietuvos 
diplomatines institucijas bei 
steigti naujų, kur tai įmanoma. 
Pagrindinis taikinys šiuo metu 
yra Bonna, antros eilės taikiniai 
— Madridas ir Lisabona (kur 
net nepriklausomos Lietuvos lai
kais nei pasiuntinybių nei kon
sulatų nelaikėme). Kadangi, esą, 
iš diplomatinių institucijų pu
sės nieko nepadaryta toms "tuš
tumoms’’ užpildyti, tai Vlikas 
■turįs tai padaryti.

institucijų 
reprezenta-

Vlikui, ži-

AR BONNOJ "TUŠTUMA”? j
Čia ir yra klausimas, iš kurio 

vienokio ar kitokio atsakymo i 
kyla nesusipratimai. ............ '

žinoma, formalios pasiuntiny-, 
bės Bonnoj nėra. Nėra ne dėl to, 
kad mūsų diplomatinės insti- 
tucijos tuo būtų nesirūpinusios, 
bet kad Vokietijos vyriausybė 
dėl politinių sumetimų tuo tar
pu nesutinka priimti. normalios 
pasiuntinybės. Todėl savo laiku 
jau prieš eilę metų, min. Lozo
raitis yra sudaręs tam tikrą 
"modus vivendi" Lietuvos Res
publikos atstovavimui santy
kiuose su Vokietijos vyriausy
be tvarkyti!

Vliko vadai ir kaikųrie jų pa
vaduotojai tačiau teigia, kad 
nieko, nėra. (Savo laiku tei
gė ir Vokietijos vyriausybės or
ganus įtikinėjo, kad, jei ir yra 
koks reprezentavimaš, tai jis 
netinkamas, neteisėtas ar pana
šiai). '

Pereitais metais Vliko vadai 
pagaliau sutiko, kad tas repreJ' 
zentavimas būtų tvarkomas dip
lomatinių institucijų vardu for
maliai, bet siūlė,' kad bent dėl 
atstovo asmens Liet. 
Dipl. šefas susitartų su Vliko 
Pirmininku, Min. Lozoraitis su 
tuo nesutiko.

Yra atskiras klausimas, ar 
gerai, kad nesutiko, ar negerai. 
Į- jį atsakyti būtų galima tik 
turint prieš akis visus motyvus, 
kalbančius už ar prieš tokį nu
sistatymą. Yra suprantama, kad 
Vliko vadams ligi • tol ‘ J>uvęs 
"modus viveridi” galėjo5 atrody
ti nepatenkinamas ir'buvo pa
geidaujama naudotis proga su
daryti šiek tiek akivaizdesnį 
atstovavimą Bonnoje; negu jis 
ligi tol buvo (arba nebuvo, ta
riant kaikurių Vliko veikėjų žo
džiais). Kadangi Vlikas veikia 
irgi Vokietijos teritorijoje,, tai 
suprantamas, Vilko susirūpini
mas ir dėl asmens, kurio žinio
je būtų Lietuvos v a 1 s t y b ė s 
reprezentavimas- prie Vokietijos 
-vyriausybės. ..... Lį

Tačiau iš padios Vokietijos 
vyriausybės sluogsnių' Vlikui 
buvo aiškiai pabrėžtą, kad ji 
tuo tarpu negali priimti pilna* 
teisia Lietuvos v a 1 s t y b fr's 
atstovo, bet sutinka ŠahtykifiUtl

su Lietuvos piliečių (Vokietijoj 
tegyvenančių, nė visų Lietuvos 
piliečių) ryšininku. Tai būtų vi. 
sai kas kita. Nuosekliai galvo- , 

I jant, toks ryšininkas tegali 
būti Vokietijoj gyvenančių Lie
tuvos piliečių organizacijos skir
tas atstovas. Nei Lietuvos Dip
lomatijos šefui,- nei Vlikui ne
derėtų degraduotis tik tokio re
prezentanto skyrimu.

Iš kitos pusės, nenormaliose 
aplinkybėse, ir tokio ryšininko 
uaidmenyje gali būti daugiau 
reikšmės, negu' paprasto vietoje 

’ gyvenančių Lietuvos piliečių 
vardu veikiančio ryšininko. Gal 

("būt, gali būti toks "modus ,vi- 
, vendi”, kad tas ryšininkas ne

oficialiai turėtų galimybės ir 
" tam tikras valstybės reprezen- 
, tacijos funkcijas atlikti.

Liet. Dipl. šefas neseniai pra
nešė Vlikui, kad ligšiolinis kon 
taktavimo būdas šu Vokietijos 
vyriausybe yra pavykęs pakeis
ti ir kad tam reikalui jis pa
skyrė, dr. Gerutį. Esamomis ži
niomis, dr. Gerutis šias parei. 
gas, Jokiose ribose, kokios yra 
galimos, turi pradėti eiti nuo 
gegužės mėnesio pabaigos.

Taigi jokios "tuštumos" šiuo 
atžvilgiu, kiek tai liečia Lietu
vos valstybės reprezentavimu 
Vokietijos vyriausybės akyse, 
ligi šiol nebuvo. Jei Vlikas ne
buvo patenkintas, kad ligi šiol 
tas santykiavimas vyko per patį 
min. Lozoraitį, tai dabar padė
tis pasikeitė Vliko pageidaujama 
Unksme. Dr. Geručio asmuo, 
kaip Vliko vadai pasisako,' vi
siškai .priimtinas. Taigi tas rei
kalas? galėjo būti paliktas, ra
mybėje. ■;

Tačiau jo nepaliko ramybėje 
Vliko-'Užsienių Reikalų Tarny
bos valdytojas Dr. P. Karvelis 
(dabar pavaduojąs Vliko pirmi
ninką). Jis įtikino Vliko daugu
mą, kad:

1. "Bonuos vyriausybė apie 
dr. Geručio paskyrimą nie
ko nežino,
"Bonnos vyriausybė "jį, dr. 
Karvelį, dr. Z. Ivinskio įpė. 
dinį, jau seniai laikanti 
lietuvių atstovu, ir ko 
trūksta, tai tik formalaus 
įgaliojimo tašlo iš Vliko”.

Tokiu įtikinimu dr. Karvelis 
išgavo Vliko nutarimą Bkirti jį 
į "tuščią” vietą Bonnoj. Koks 
Vliko nutarimas buvo tuo reika
lu, smulkiai nežinoma, nes pro
tokolo teksto niekas čia neturi. 
Tik patirta, kad Vliko pirminin
kas pasirašė įgaliojimą, kuria
me dr.'Karvelį paskyrė ne tik 
Vliko įgaliotiniu ryšiams su Bon
nos vyriausybe, bet ir pridėjo 
sakinį, specialiai pabrėžiantį, 
kad tuo įgaliojimu dr. Karvelis 
įgalinamas atstovauti Lietuvos 
Respublikai'. Ar tokį 
prierašą padaryti Vliko, Pirmi
ninkas iš tiesų buvo "Vlikp įga1 
Kotas? .Tai nepatikrinta. Pats 
Pirmininkas, lygiai kaip ir VT 
Piritnininkas, teigia,“ kad "buvo, 
žinoma, buvo”.. .'

Jei buvo, tai Vlikas bus pra
silenkęs su Vilką sudarančių 
grupių priimtąja pažiūra.; Jei 
nebuvo, tai Vilke turėtų kilti 
klausimas dėl Vliko paditikėji: 
mo Pirmininku. •

Pirmininkams išvykus, dr. 
Karvelis, ątrodo, su gautu įga
liojimu veikė greit, Jis jau pa
skelbė, kad jo įgaliojimas pri
imtas,“kad,jis gali steigti biiitą

2.

SKELBIAMOS IR TOKIOS 
"INFORMACIJOS",..

Rlefavimas, klaidinimas, ar 
blogiau?

"Eltos Informacijos" 12 Nr.,1 
1954. V. 7 d, paskelbė URT, ku
rios valdytoju yra Dr. P. Kar
velis, pranešimą pavadintą 
"Lietuvos atstovybės atgaivini
mas .prie vokiečių federalinės 
respublikos Bonnoje”.

Jau pats pranešimo pavadi
nimas parodo visišką jo auto
riaus analfabetiškumą: Nes kaip 
galima rašyti "vokiečių federa 
line respublika" (plg. "lietuvių 
respublika"), vietoje — "Vokie
tijos federalinė respublika”, ir 
kaip galima rašyti — "vokiečių 
'federalinė respublika Bonnoje”, 
kada galima kalbėti -tik apie Vo
kietijos • federalinės respublikos 
vyriausybę Bonnoje...

Bet tai yra tik smagi pradžia. 
Toliau yra dar smagiau. Iš pra
nešimo "paaiškėja”, kad Dr. P. 
Karvelis, vykdydamas VLIKo 
daugumos nutarimą skirti prie 
Vokietijos Federalinės Vyriau, 
sybės Lietuvos atstovą, nuo per
eitų metų tuo reikalu vedė pasi
tarimus su V. Vokietijos užsie. 
nio reikalų ministerija ir kito
mis kompetentingomis įstaigo
mis (kokiomis?). Taip pat pra
nešama, kad VLIKas buvo pra
šęs Vokietijos Federalinės Vy- 
riausbės pripažinti ir traktuoti 
Lietuvą, kaip nepriklausomą 
valstybę, "kurios suvereninėms 
teisėms ir Lietuvių tautos poli
tinei valiai atstovauja VLIKas", 
ir pagaliau, jog VLIKas buvo 
pareiškęs vilčių, kad "Fėdera- 
Įinė Vokietijos‘Vyriausybė ras 
galima nedelsiant atstatyti nor
malius tarptautinius 'santykius 
su Lietuva”...

Pranešimas baigiamas, kad 
"pasitąrimarns vykstant drau
giškumų, ir. palankumo dvasia, 
šiomis arenomis formaliai su
tvarkytas . Austvaertiges Amte 
VLIKo .^delegato pristatymas 
Lietuvos '/.Respublikai atstovau
ti”. Kąįpj žinia, tuo delegatu 
"Lietuvos Respublikai atstovau
ti” patapp’pats Dr. P. Karvelis. 
Tuo pačiu metu ir "užsienio rei
kalų mihisteris” ir "Lietuvos 
diplomatinis atstovas”...

šitoks ^pranešimas apie "Lie
tuvos atstovybės * atgaivinimą” 
Vakarų yokiėtijoje yra atspaus
dintas ’jEltos Informacijose”.

- 9’, -
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pačioje Bonnoje ir ten pradėti 
ko n s u’l arines funkcijas. 
Tokiu būdu išeitų, kad dr. Kar
veliui pavyko išgauti žymiai di
desnes teises, negu Latvijos bei 
Estijos reprezentantams prie 
tos pačios vyriausybės, ir žy
miai didęsnes, negu tos vyriau
sybės paręigūnai pačiam Kar
veliui anksčiau yra teikę vilties 
(ir didesnės, negu lig šiol nau
dojasi tpose santykiuose min. 
Lozoraitis arba perimtų dr. Ge
rutis). *ljk tuo tarpu, sako, dr. 
Karvelis^’dar neturįs jokio raš
telio iš Ęonnos ... Visos tos in
formacijos yra paremtos vien 
tik patieądr. Karvelio teigimais, 
panašiais kaip '■ir. informacijos 
apie vietos ”tuštunm” Bonnoj... 
štai dėl "ko priimam tas sensa
cingas žinias su rezervu.

Tuo tarpu dr. Karvelis, sako, 
jau išsiuntinėjęs visai eilei Lie
tuvos diplomatinių pareigūnų 
raštus, kuriuose prisistato jiems 
kaip naujas kolega. Jau ir spau
doje žinios apie jo paskyrimą ir 
priėmimą pasirodė. Rezultatas 
— Vlikąsudarančių grupių su
sirinkami sį įvykęs dalyvaujant 
Vliko ir VT Pirmininkams, irgi 
pametė kelią, o nuėjo į tą Bon; 
Ros takeįk visą .dieną sugaišo 
diskusij^ji'B, gerai ar negerai 
padaryta^'kas iš to gali išeiti ir 
11. Ilgai trukusiame susirinkime 
nespėta padaryti nei vieno nu
tarimo, nėspėta net rimčiau ir 
pakalbėti apie patį k e 1 i ą, 
kuriuo Vlikui yra būtina eiti. 
Ach, koks tai svarbus it įdomus 
takelis,-ta "ambasada” Bėnnoj!

.1. NASVYTIS — 
PHILADELPHIJOS 

TURNYRO LAIMĖTOJAS
"Gegužės 22-23 d.d. Philadel- 

phijoje įvyko stalo teniso tur-į 
nyrąs, sutraukęs gražų būrį pa
jėgiausių lietuvių ir latvių stalo 
teniso žaidėjų, kartu davęs pro
gos gražiai pasireikšti ir jau
noms". šios sporto šakos pajė
goms. Tenka apgailestauti, kad 
estai, kurie ketinu irgi dalyvau
ti, čia nepasirodė. Tai būtų bu
vus griiži pradžia didesniems 
pabaltiečių stalo teniso turny
rams.

¥
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Vokietijoje, Bonnoų katedroje, susituokė ministerio pirmininko 
Konrodo Adenauerio duktė Lotte su architektu Herbert Mult- 

haupt. Vestuvių" iškilmes stebėjo £000 smalsuolių.

Po gražios kovos, pademons- 
;ravusios augštą žaidimo lygį, 
vyrų vieneto laimėtoju tapo 
Jaun. Nasvytis, nugalėjęs latvių 
meisterį G. Tobiens (21:11; 
21:11), kuris šiuo metu laiko
mas geriausiu latvių stalo te
nisininku. II-ji vieta teko mūsiš
kiam A. Gečiaūskui, IlI-ji — 
latviui GI Tobiens.

Vyrų dvejetų laimėjo puikiai 
susižaidę G. Tobiens — K. Kaz
lauskas, baigmėje Įveikę J. Nas- 
vytj — V. karalių. ' Ą 

’Į .
Moterų grupėje I-ją vietų iš

sikovojo J. Rutelionienė, II-ji 
Il-'ji vieta atiteko K. Laikūnie- 
nei..

Mišrasis dvejetas: I v. J. Ru
telionienė — V. Karalius, II v. 
K. I^aikūnienė — J. Nasvytis.

Turnyras praėjo gražia, spor
tine nuotaika. Rengėjai phila- 
delphiškiai buvo gausiai parū
pinę dovanų, kurias išvardin
tiems laimėtojams įteikė ALB 
Philadelphijos apyl. pirm. Rau
gas, kuris ta pačia proga padė
kojo turnyro iniciatoriui. K. 
Kazlauskui už jo rūpestį ir dar
bų, turnyrų organizuojant Phi- 
ladelphijoje.

J ,

Reiškia, jis turi VLlKo pritari
mą ir yra oficialus.

Deja, sunku įsivaizduoti di
desnį tikrosios padėties iškrei
pimą, sąmoningą visuomenės 
klaidinimą ir blefą, o kas blo
giausia — Lietuvos reikalo vie
šą kompromitaciją.

Juk iš to pranešimo išeitų, 
kad 1. Vokietijos Federalinė Vy
riausybė pripažino VLIKą Lie
tuvos valstybės suvereninių tei
sių atstovu, kitaip sakant Lie
tuvos vyriausybe; 2. Vokietijos 
Federalinė Vyriausybė rado ga
lima atstatyti . normalius tarp
tautinius santykius su Lietuva; 
3. Lietuvos Pasiuntinybė Vokie
tijoje yra atgaivinta; 4. Yra 
formaliai sutvarkytas Lietuvos 
Respublikos atstovo pristatymas 
Bonnoje, kuriuo yra pats Dr. 
P. Karvelis.

Belieka šie "sutvarkyti" klau
simai: kokiu titulu Dr. P. Kar
velis atstovaus Lietuvos. Res. 
publiką Bonnoje, kaip Lietuvos 
Respublikos įgaliotas ministeris 
ir nepaprastas pasiuntinys? 
Kada Dr. P. Karvelis įteiks kre
dencialus • Vokietijos Federąli. 
nės Respublikos Prezidentui ir 
kieno vardu? Kada Vokietijos 
Federalinė Vyriausybė paskirs 
Vokietijos įgaliotą ministerį ir 
prie ko, ar prie VLIKo?

Žinantiems tikrąją dalyką 
būklę, yra aišku, kad didesnių 
prasimanymų ir fantazijų sun
ku ir išgalvoti. O dar taip nese
niai spauda rašė, kad VLIKas 
visai nepretenduoja būti ėgzili- 
ne vyriausybe ... Bet ne tas 
svarbu, kuaVLIKas pretenduo
ja būti ar kuO jis nepretenduo
ja. Svarbu tas, jog atrodo, kad 
šį kartą Dr. P'. Karvelis per
žengė visas galimas blefavimo 
ribas. Blogiausiai, kad tai ble
fuojama VLIKo ir jo pirminin
ko pritarimu, L-; '

šitokiomis "informacijomis” 
ir "laimėjimais” mūsų visuome
nės klaidinimas yra daugiau, 
negu nerimtas.

SPAUDOS PARODOS ĮSPŪDŽIAI
Plačiai užsimotas spaudos Religinės raštijos skyriuje- Ha

lais vės atgavimo 50 metų, su
kakties minėjimas Chicagoje ■ 
įžengė į antrą fazę. Gegužės 9 
d. Liridblomo augšt. mokyklos 
salėje iškilmingai "atidaryti su 
kaktuviniai spaudos metai, o 
gegužės 15 d. Lietuvių Audito
rijoje atidaryta turininga pa
roda. "’ -■

Sukaktuvinių metų atidarymo 
iškilmėse, kurias pradėjo Kul
tūros tarybos pirm. D. Velička 
ir kurioms vadovavo A. Rūkas, 
dėmesio centre buvo spaudos 
laisvės , kovotojai knygnešiai 
'Justinas Kulys, 80 m. amž. vais
tininkas; Jonas Rinkevičius, ži
nomas knygų leidėjas, ir Aleks. 
žaipyts, spaudos platintojas ir 
Tilžės Keleivio ir Naujosios Zei- 
tungos bendradarbis draudimo 
laikais. įdomią paskaitą apie lie
tuvių tautos kelia Rytų ir Va
karų santvarkoje skaitė kan. M. 
Vaitkus. Kalbėjo .Lietuvos kon
sulas Dr. P. Daužvąrdis ir Vliko 
pirm. prel. M. Krupavičius. La
bai vykusiai surengtą aktą vai
nikavo Stepo Sodeikos .vedamas 
Dainavos ansamblis JAV ir Lie
tuvos himnais ir Šimkaus, Vy
dūno, Naujalio, Bertulio, Banai
čio ir Paulausko "kūriniais. Prie 
pianino talkininkavo A. Nakas.

Spaudos parodą atidarant, 
Kultūros tarybos pirm. D. Ve
lička akcentavo kultūrinių pa
sireiškimų vertę. Dr. P. Dauž- 
vardis kalbėjo apie spausdinto 
žodžio reikšmę" permaningame 
tautos gyvenime. Poetas Kleo
pas Jurgelionis papasakojo įspū
džius iš Petrapilio laikų lietuvių 
spaudos pogrindžio ir pateikė 
kiek naivokų minčių apie Lietu
vos Lenkijos unijos laikus.

Spaudos .parodos komisijos 
pirmininko J." Vaidelio pakvies
tas, knygnešys J. Kulys perkir
po kaspiną prie įėjimo į dvi 
spaudos parodos sales, sutelku
sias mūsų raštijos turtus, re
prezentuojančius du šimtmečius. 
Eksponatų gauta daugiau nei 
rengėjai tikėjosi. Net ir apytik
riai jie negalėjo pasakyti, kiek 
jų patiekta žiūrovui.

Pats seniausias eksponatus 
bene bus Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos žemėlapis, spau
sdintas 1613 m. Amsterdame.

vo, palyginti, gera ano meto 
.lietuvių kalba dėmesį traukia 
Dr. J. J. Qūandto paruoštas ir 
1751 m. Karaliaučiuje išleistas 
gotų raidyno evangelikų gies, 
mynas. .Studijinio dėfnesitfį.ver
tas A. Pūskepalaičio paveldėtas, 
per kelias kartas perėjęs, neiš
aiškintų leidimo metų maldynas, 
■kurio ir prof. Gerulis niekad ne- 

i, iki jam maldyno 
savininkas bene 

čia galima matyti ir

buvo matęs, 
•neparodė jo 
1940 m.
garsųjį Lauryno Ivinskio kalen
dorių (1859 ir kt. m.) ir kt. ano 
meto leidinius. Kai kurių leidi
nių antraštės ir be gilesnių ty
rinėjimų vaizduoja, kaip slaviz
mas, ypatingai lenkų įtaka, su
žino lietuvių kalbą. 1860 metais 
pažymėtos (penkto leidinio) 
knygelės, išleistos Vilniuje, pa
grindinė antraštė skamba "Kaip 
nuspakajyti sumene", o skliaus
teliuose — "Kaip nutildyti są
žinę". Į unikumo postą preten
duoja Andriaus Vištelio grama
tikos rankraštis (J. Kulio nuo
savybė), rašytas Buenos Aires 
1906 hi. lapkričio 1 d. O gal jis 
tik keno kito tais metais perra
šytas, nes mūsų literatūros 
dovėliai liudija, jog Vištelis 
lė 1902 .metais?

Nors gausioje parodoje 
trūksta sistemos, ji yra-viena 
geriausių priemonių mūsų raš
to Golgotai ir prošvaistėms pa
vaizduoti, mūsų tautos kančioms 
ir jos laimėjimams nusakyti. Ir 
ypač joje gali rasti stipraus 
impulso jaunoji mūsų karta, ku
rios tautinio auklėjimo grandy
je netolimos praeities metai pa
likę parodą aplankyti, kad tėvai 
ir auklėtojai atlydėtų į ją savo 
vaikus ir pasinaudotų mūsų są
lygomis nedažnai pasitaikančia 
proga, O parodos duris ląflfrti 
atdaras rengėjai pasiryžę bene 
iki birželio vidurio.
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Ą. crownin0 louch to 
eolui, pl««, othor di»-

Seniausias ir gražiausiai ilius* 
trumas lietuviškos minties žur

nalas.

margutis
įsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS 
Kaina metams $3.00 

Chicago 36, iii.
6755- So. Western Ava

- • . * A. D.
Tias, kurį užpildyti Vlikui reikia 
nemažo jėgų įtempimo ir plačios
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