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Kiekvienam stebėtojui aišku, 
kad Europos politika gyvena la
bai sunkią krizę. Virš dviejų 
metų viskas sukosi aplink' Eu
ropos Gynybos Bendruomenės 
sutartį. Nesant aiškumo, ar ji 
iš tikrųjų bus įgyvendinta ar ne, 
per tą laiką nebuvo'imtasi ki
tokios iniciatyvos. Tiesa, pats 
senojo kontinento saugumo 
ramstis — šiaurės Atlanto ka
rinė organizacija — buvo ir to
liau tobulinamas. Bet kitas, ne 
mažiau svarbus reikalas, Vaka
rų Vokietijos įjungimas j lais
vojo pasaulio apsigynimą taip 
ir liko neišspręstas. Negana to. 
Dargi sugaišta daug brangaus 

. laiko.
Gynybos Bendruomenė turėjo 

simbolizuoti per šimtmečius su
siskaldžiusios Europos apsijun- 
gimą kilnesnių ir viemijančių 
tikslų vardan. Jai taip pat buvo 
skirtas uždavinys užversti tą 
griovį, kuris skiria prancūzų ir 
vokiečių tautas. Dabar, kai 
prancūzų parlamentas atsisakė 
sutartį ratifikuoti, visi tie sim
boliai subyrėjo kaip vaikų žais
lai-. O šalia to buvo suteikta di
džiulė satisfakcija Maskvai, ku
rios diplomatija buvo pasista
čiusi savo uždaviniu sutrukdyti 
Europos apsijungimą, pirmoje 
eilėje — uždelsti Vakarų Vokie- 

r- • tijos apsiginklavimą. Deja, rei
kia pripažinti, kad Kremlius 
šiuo tarpu savo tikslo pasiekė.
Tačiau nėra to blogo kas neiš
eitų į gerą. Taip atsitiko ir šiuo 
atveju. Bent jau dabar aišku, 
kad reikia išsižadėti tam tikrų 
politikos 
pasirodė, 
Stambus 
gyvena
idėja, tarnauja kaipo akstinas 
naujoms idėjoms atsirasti. Visi 
Europos kabinetai atsidėję po
sėdžiaują ir jieško naujų kelių.

Pats faktas, kad Londonas 
ėmėsi iniciatyvos, yra labai reik
šmingas. Kaip bebūtų, anglams, 
tenka prisiimti dalį kaltės dėl. leisti j šiaurės Atlanto organi- 
E u ropos Gynybos Bendruome- zaciją (NATO). Bet kadangi 
nės žlugimo. Kai jie atsisakė toks žygis kelia daug naujų pro- 
jei'i į šią Bendruomenę, ką iš blemų, Edenas .nori išsiaiškinti, 
dalies galima pateisinti, nes Di- kokiomis sąlygomis Vokietija 
džiosios Britanijos interesai ne- galėtų būti priimta į NATO. O 
siriboja vien Europa, tuo pačiu, kliūčių nestinga. Jos pirmoje ei- 
buvo duotas svarus argumentas Įėję kyla iš Prancūzijos siekimo
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Europos jungtinės armijos prie- apriboti Vokietijos atsiginklavi- 
šininkams Prancūzijoje. Jie mą. Mendes-France kiekviena 
įžiūrėjo sutartyje tam tikrą 
Prancūzijps pažeminimą iki an
tro ar trečio rango valstybės 
lygio, nes prancūzų kariuomenė 
turėjo įsilieti į bendrąją Euro
pos armiją, tuo tarpu kai britai 
pasiliko nuošalyje ir pasilaikė 
laisvę. Lygiu būdu vokiečių so
cialdemokratai savo neigiamą 
nusistatymą kanclerio Adenau
erio politikai iš dalies argumen
tuoja tuo, kad Europos apsijun- 
gimas tol nesąs pilnutinis, kol 
Anglija bęsąlyginiai nesidės su 
kontinento valstybėmis. O vo
kiečių politikos suskilimas į du 
frontus įnėra džiuginantis reiš
kinys. Užtektų, kad socialdemo
kratai paimtų viršų ir tuomet 
vėl tektų pakeisti daugelį euro
pinių sąvokų. Vokietijai ligšiol 
nepavyko surasti tokios" viršpar- 
tinės užsienio politikos, kuri 
jungtų tiek poziciją, tiek opo
ziciją.

Kai Prancūzija atmetė Euro
pos Bendruomenės sutartį, Lon
donas nuostabiai greit reagavo, 
kas savaime nėra jau taip įpras
tas reiškinys. Labiau panašu į 
tradicinę laikyseną būtų buvę, 
jeįgu britai būtų laikęsi savo 
seno dėsnio ”\Vait and see”. Tuo 
tarpu Foreign Office tuojau pat 
metė mintį, kad jau artimiau
siomis dienomis, net iki rugsėjo 
15 d., Londone turėtų susirink
ti visos valstybės, kurias Euro
pos Gynybos sutartis turėjo ap
jungti, be to, Didžioji Britanija, 
Kanada ir Amerikos Jungtinės 
Valstybės. Bet pasirodė, kad 
pati mintis dar nėra t kaip rei
kiant paruošta. Konferencija 
buvo atidėta, o Mr. Edenas lei
dosi j kelionę.

Atrodo, kad britų politika 
jieško tokio naujo sprendimo: 
vietoje anksčiau projektuoto Va
karų Vokietijas militariinės ga
lios įliedinimo į bendrinę Euro
pos armiją reikalinga Bonna Įsi-

Pavergtosios Jungtinės 
Taut

Albanijos, Bulgaiiijos, Čeko
slovakijos, Estijos! Latvijos, 
Lenkijos LIETUVOS, Rumuni
jos, Vengrijos laisvinimo orga
nizacijų atstovai, susijungę ben
drai kovai prieš sovietinę oku
paciją, š. m. rugsėjį) 20-21 dd. 
New Yorke Carnegie Centro pa
talpose sušaukė Sovi etų Paverg
tųjų Europos Valst ibių Seimą, 
kuriame visos soviet u pavergto
sios valstybės turi 1; gų balsą ir 
kuris atstovauja valiai šimto 
milionų sovietų i pavergtųjų 
žmonių, kuriems okupantas yra 
užčiaupęs burnas. ;

šios Pavergtosiom Jungtinės 
Tautos bent iš dalies užpildys tą 
Jungtinių Tautų organizacijoje 
spragą, kuri susidaro dėl to, kad 
sovietų pavergtosios valstybės 
jose arba visai neatstovaujamos 
arba, kaip Čekoslovakija ir Len
kija, atstovaujamos ’okupantinių 
papūgų, nei teisiniu, nei politi
niu, nei moraliniu atžvilgiu nie
ko bendra neturinčių su tikru ir 
teisėtu valstybės atstovavimu.

Pavergtųjų Jungtinių Tautų 
Seimas neapsiribos tik sovietų 
pavergtomis Europos valstybė
mis. Pavergtosiose Jungtinės 
Tautos turės didelės reikšmės 
visų sovietinės agresijos aukų 
likimui. Jos turės reikšmės ko
munistinei infiltracijai išryškin
ti Azijoje ir visur kitur. Be abe
jojimo šios Pavergtosios Jung
tinės Tautos turės reikšmės ir 
JV laisvinimo politikai. Jos taip 
pat bus priminimas ir perspėji
mas visiems tiems atsakingie
siems už žmonijos laisvę ir tai
ką, kurie vis dar nenori supras
ti sovietinių metodų sprogdini'

mą.
proga deklaruoja, kad Prancū
zija pasiliekanti ištikima NATO 
idėjoms. Bet tuo pat metu žino- . 
mas Paryžiaus noras, kad iš ] 
anksto būtų nustatytas tiek vo- • 
kiečių kariuomenės dydis, tiek , 
jos apginklavimo maksimumas. ( 
Pasak prancūzų, turinti būti ] 
įvesta efektyvinės kontrolės si- ; 
stema. t

Bet, antra vertus, tenka skai- < 
•tytis su vokiečių jautrumu. Jie j 
negali sutikti su principu, kad , 
Europos gynime dalyvautų val
stybės, nesinaudojančios vieno
domis teisėmis. Jeigu Vokieti
jai apsiginklavimas aprėžiamas, 
o kitoms valstybėms paliekama 
laisvė, tai atsiranda dviejų rūšių 
valstybės. Ir iš viso prieš tai, 
kaip keliamas klausimas apie 
vokiečių dalyvavimą Europos 
gynime, turi bū Si pripažintas 
Vokietijos valstybės suverenu
mas.

Kancleris Adenaueris, kuriam 
prancūzų parlamento atsisaky
mas svarstyti Europos Gynybos 
sutartį reiškė nemenką smūgį, 
dabar pasidarė atsargesnis ir 
nori iš anksto turėti garantijų, 
kad Prancūzija nepareikš savo 
veto prieš naujus susitarimus. 
Savo paties šalies visuomenės 
opinijos'spiriamas, kancleris ne
nori įsileisti j kombinacijas, ku
rios sudarytų įspūdį, kad Vo
kietijos laisvė vienpusiškai su
varžoma. Jeigu būtų sudarytas 
tam tikras kontrolinis organas, 
tai jis turėtų tikrinti ne tik Vo
kietijos, bet ir visų kitų partne
rių ginklavimąsi.

Pastebėkime, kad iš Paryžiaus 
atėjo žinia, esą prancūzai siūlą 
sudaryti tam tikrą Europos 
ginklavimosi "pool’į”. Speciali- 
nis organas galėtų kontroliuoti 
Europos ginklavimąsi, kas, pran
cūzų akimis žiūrint, teiktų ga
rantijų, kad jų amžinas rivalas 
Vokietija neįgytų perdaug ga
lios.

šitoje paslėptoje praincūzų 
baimėje glūdi vfea dabartinė Eu
ropos politinė krizė. Girdėti, kad 

i esamoji prancūzų vyriausybė 
‘ jau sutinkanti su mintimi, kad 

Vokietijai reikią pripažinti vals- 
( tybinį suverenumą. Ji taip pat 

galėtų leisti Vokietijai atkurti 
savo nacionalinę armiją. Bet

VISAM PASAULY

valstybių

.J ungtinių 
truko tik
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metodų, kurie, kaip 
prie tikslo neveda, 

nepasisekimas, kurį iš- 
Europos apsijungimo

Prezidentas Eisenhoweriw dažnai keliauja ir jo kelionėms parūpintas naujas lėktuvas Super-Con- 
stellation, daug saugiau ir patogiau įrengtas.

K. Siliū-

"Nebe Zuericher Zeitung” ' 
bendradarbiui nelauktai teko , 
pavažinėti po Vengriją. Ven
grija, kaip ir Lietuva, anapus 1 
geležinės uždangos, tik Ven
grija dar j Sovietų Sąjungą ’ 
neįjungta. O tokiuose neįjung- , 
tuose kraštuose dar kiek dau
giau savistovumo, negu visiš- 1 
kai Maskvos pavergtuose. Bet 1 
ir ten gyvenimas erškėčiuo
tas. Pašokit tuos įspūdžius. 
Red.
Plati spygliuotų vielų užtva

ra, o už jos užminuota apartos 
žemės juostą skirią.. Veųgrjją. 
nuo užsienio. Jokios kitos neko
munistinės valstybės nesiima 
tokių griežtų priemonių, kaip

mi pasotinsią nepasotinamus so
vietų apetitus.

Sovietų Pavergtųjų Europos 
Valstybių Seimas savo darbą 
numato paskirstyti komisijoms: 
politinei. socialinei, teisinei, 
ūkinei. Kiekvienos pavergtosios 
valstybės delegaciją seime su
darys 16 atstovų. Lietuvos de-

atskirų kraštų vidaus gyvenimo legaciją sudaro 8 LLK nariai ir 
taiką ir juos izoliuoti tarptau
tiniuose santykiuose. Jos bus 
perspėjimas ir priminimas ir vi
siems tiems, kurie moralės prin
cipų sąskaita liuke pasirinkti 
laikinę ramybę, naiviai tikėda-

"liaudies demokratijos”, siekda
mos sukliudyti savo piliečiams 
pabėgti į užsienį.

Vengrų pavaldinys turi likti 
Vengrijoje. Tačiau atrodo, kad 
dabartiniai valdovai yra nusi
statę laisviau įsileisti į savo 
kraštą lankytojus iš užsienio. 
Pav., valstybinis kelionių biuras 
"Ibusz” suorganizavo kelias 
grupines keliones ryšium su 
futbolo rungtynėmis tarp Ven
grijos ir Anglijos. Po rungtynių 
buvo leista keliąs dienas pasilik
ti Budapešte. Panašiu būdu nu
matyta atidaryti sieną, kai ko
munistinė "Pasaulinė studentų 
sąjunga" rengia tarptautinį 
studentų sąskrydį. Kaip girdėti, 
atitinkamos įstaigos projektuo
jančios ateinančiais metais pra-

dėti vakarų valstybėse tikrą ak
ciją turizmui skatinti, tuo būdu 
siekdamos ne tiktai laimėti sve
timos valiutos, bet. ir tai daro
ma ir iš propagandinio požiūrio.

Nekomunistiniai žurnalis tai, 
vykę ryšium su minėtomis fut
bolo rungtynėmis į Budapeštą, 
gavo jų didžiausiam nustebimui 
automatiškai, t. y. be specialaus 
prašymo leidimą pasilikti Ven
grijoje dar 14 dienų. Tokiu būdu 
aš galėjau pasilikti Vengrijoje 
dvi savaites. Pačioje sostinėje 
aš galėjau vaikščioti visiškai 
vienas, o be to aš atlikau — ly
dimas užsienių reikalų ministe
rijos spaudos skyriaus atstovės 
— dvi keliones j krašto gilumą. 
Viena kelionė mane nuvedė į 
naująjį pramonės miestą Stalin- 
varos ir į Plateno paežerj, ant
roji gi ėjo į rytų Vengrijoje, ne
toli Rumunijos sienos, esantį 
provincijos miestą Debreceną ir

(Perkelta i 8 pual)

Prezidento Eisenhowerio vasaros rezidencijoje įvyko Tautinės 
Saugumo Tarybos pasitarimai, daugiausia liečiu Formozos-Kini- 
jos reikalus. Iš kairės: Arthur Flemming, Adm. Arthur. W. Rad- 
ford — jungtiniu štabo vadas, Georgė Humphrey — iždo sekreto
rius, J. Edgar Hoover — F.B.I. direktorius, Prezidentas Eiseriho- 
weris, L°ewis Strauss — pirmininkas atominės energijos komisi
jos, Viceprezidentas Nixon, Charles Wilson — gynybos sekreto

rius ir John Foster Dulles r— Valstybės sekretorius.

tuojau pat prasideda klaustukai: 
Ar vokiečiai ne perdaug sustip
rės? Ar jų ginklai nebus prana
šesni? Kaip surasti tokią for
mulę, kuri leistų kontroliuoti 
Vokietijos karines pajėgas?

• Europos gynimo konferencija įvyks rugsėjo mėn. 28 d 
Londone. Spalio mėn. 14 d. įvyks NATO konferencija, kurioje 
jau turi būti aišku dėl Vokietijos įtraukimo j apsigynimo sistemą.

• Tautinės Kinijos aviacija tebedaužo raudonųjų artileri 
jos įtvirtinimus, iš kur buvo apšaudoma Quemoj sala. Bombarda 
vimai, Maskvos pranešimu, baigia raudonųjų kantrybę.

• Raud. Kinijoj liaudies kongresas priėmė naują konsti
tuciją, kuri diktatoriaus teises suteikė Mao Tze-tungui.. Kongre
sas įvyko komunistų kraštams įprasta tvarka. Atstovai buvo ko- 
rfiunistų partijos parinkti ir balsavo- taip, kaip buvo įsakyta.

• Į JAV atvyko Egipto generalinio štabo vadas gelt. Mo- 
kamed Irahim.

• Formozos klausimui suaktualėjus JAV stiprina Pacifiko 
karo laivyno jėgas, šiuo metu ten sukinėjasi daugiau kaip 250 
JAV įvairių karo laivų.

• Į JT posėdžius, vadovauti Prancūzijos delegacijai, at
vykę pats Mendes-France. Tuo j ią išvengs specialios kelionės į 
Washingtoną, kur galėjo būti nevisiškai draugiškai sutiktas, bet 
būdamas .J. T. posėdžiuose bandys aptarti nelengvą Prancūzijos 
padėtį. \ ‘ .

• Irane, valant komunistinius agentus, suimtas net pats 
Irano žvalgybos viršininkas. Jam buvo pavesta sekti .raudonuo
sius agentus, bėt pats buvo įveltas į raudonųjų tinklą.

8 atstovaują vilkinėms parti
joms. (J. Audėnas, K. Bielinis, 
M. Brakas. B. Nemickas, V. Si
dzikauskas. A. Trimakas, P. 
Vainauskas, V. Vaitiekūnas ir 
prel. J. Balkumis, E. Devenienė, 
D. Krivickas, P. Minkūnas, V. 
Rastenis. J. Repečka, 
nas. V. Viliamas).

1-moji Pavergtųjų 
Tautų Seimo pilnatis
dvi dienas: rugsėjo 20-21 dd. Po 
to seimo pilnatis numatyta su
kviesti tik spalio gale. Tuo tar
pu seimo komisijos paruoš sei
mui svarstytinų projektų. Tarp 
svarstytinų klausimų numatyta: 
1. sovietinė agresija, jos pada
riniai ir jų likvidavimais, 2. Eu
ropos apsijungimas, 3. genoci
das, 4. priverčiamieji darbai ir 
deportacijos, 5. profesinių są
jungų teisės, 6. moterų ir jau
nimo padėtis. 7. spaudos ir in
formacijų laisvė, 8. religijos 
persekiojimai, 9. karo nusikalti
mai ir nusikaltėliai,. 10.-sovieti
nis teismas, 11. sovietų paverg
tųjų valstybių ■ valdžios neteisė
tumas, 12. sovietinis kolonializ
mas ir imperializmas, 13. pabė
gėliai ir apatridai, 14. Vakarų 
prekyba su Rytais, 15. žemės 
ūkio padėtis sovietų pavergtuo
se kraštuose, 16. Jungtinių Tau
tų Chartos revizija ir kt.

Sovietų Pavergtųjų Europos 
Valstybių Seinlas posėdžiauja 
tiesiai priešais Jungtinių Tautų, 
rūmus. Šeinių pilnaties metu 
prie jo rūmų plevėsuoja devynių 
sovietų pavergtųjų 
tautinės vėliavos. •

Rugsėjo mėn. 15 d. 3 vai. ryto, ligoninėje, eidamas 75 metus, 
mirė gen. Vladas Nagevičius. Buvo gimęs 1880 m. birželio 29 d. 
Palaidotas rugsėjo mėn. 18 d. Clevelando Kalvarijos kapinėse. 
{ laidotuves susirinko didelis būrys elevelandiečių, bet buvo atvy
kusių iš Chicagos, New Yorko ir kitur. Lydint į kapus susidarė 

beveik 100 mašinų kolona.
IVilloughby katalikų bažnyčioje buvo atlaikytos gedulingos pa
maldos. Prasmingą pamokslą pasakė iš Akrono atvykęs kun. šir
vaitis. Pamaldų melu- giedojo Čiurlionio ansamblis. Kapuose su 
velioniu bendruomenės, organizacijų ir bendradarbių vardu atsi
sveikino. St. Barzdukas, pulk. K. Žukas, prof. Oželis, dr. Ingele- 

vičius ir p. .S. Oželienė.

”Ne sienos, bet geri piliečiai 
tvirtovės stiprybę, sudaro”, — 
■taip į mus byloja senovės graikų 
išminčiai.

Didžiai, nuliūdę susirinkome 
palydėti amžinybėn vienąt žy
miausių, garbingiausių lietuvių,

kuris daug pasidarbavo Lietuvos 
tvirtovę atstatyti ir apginti,

Kaipo buvęs a. a. generolo 
Nagiaus-Nagevičiaus sunkiausių 
laikų bendradarbis, skaitau pa
reiga prie jo kapo trumpai api
budinti tą "gerąjį pilietį”, karš
tą patriotą ir nenuilstomą vei
kėją mūsų kariuomenės labui ir 
jos garbei,

1918 m. pabaigoje,, dar nepa-
(Perkelta i 5-ta pust.)



Greetings and Best Wishes

Family Style Reitaurant

ROCHESTER
Wedding Anniversaries

GREETINGS
To Our Friends and Patrons

DETROIT

CLEVELAND FABRIC SHOP

13560 Euclid Avė. karo invalidai tremtyje laukia

1105 Chester Avenue

GREETINGS and BEST W1SHES

NOTTINGHAM STEEL COMPANY

CLEVELAND, OHIO

4510 DIVISION AVENUE

Best Wishes to Our Friends and Patrons

KINGSBURY COAL COMPANY

KNYGA

statula.

bus sudaryta proga jau- 
nuotaikoje praleisti vaka-

Mokyklos auditorijoje 
Calįfornia gatvių , kam-

CLEVELAND RESERVE 
UNDERWRITERS, INC.

H. Kačinskas žios savaitės 
pabaigoje atvyksta Chicagon, 
kur jau kelinta savaitė veikalas 
yra repetuojamas.

Berankiai, bekojai lietuviai

Dr. Jaras Ramunis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

V AL.: antrad. irketvird. 7-8.30 v. v. 
iettad. 3-5 v. p. pi ir pagal susitarimą

. 7156 S. tVeslern Avė.
MEDICAL CENTER .

HL: Kabineto REpublic 7-1168 
BMe: WAIbrook 5-3765

DAINOS IR LITERATCROS 
VAKARAS

• Romos radijo lietuviškos tran
sliacijos pradėtos 1952 m. gegu
žės 4 d. Tada buvo 15 minučių 
transliacijos šešius kartus sa
vaitėje, Dabar kasdien trans- 
liuojanTa 20 minučių programa. 
Programų tvarko Dr. J. Gailius. 
Jos girdimos 21,35 vai. Vid. Eu
ropos laiku bangomis 19.58, 
25.21 ir 41.15.

tuvių šeima: V. Sederavičius, 
M. Mockienė, E. Naujokaitytė ir 
A. Dapšys. Trys lietuvaitės: E. 
Gartigaitė, G. Kavaliauskaitė ir 
F. Pabilionytė. Raudonarmie
čiai: V. Džigas ir A. Vasiliaus
kas. Mergaitės — špaleriai: R. 
Cicėnaitė, B. Laureckytė, R. Mi- 
cutaitė, V. Mockutė, M. ir R. 
Petrikonytės, A. Sabaliauskaitė 
ir Z. Vingelytė. J. P.

1635 EAST 39th ST. UT 1-8000
SEE US O R CALL US WE CARRY THE FINEST IN COAL 

WE GIVE EAGLE STAMPS
Tad. II. Smukler, Mgr.

14958 St. Clair Avė. 
6529 Union Avenue

833 Prospect Avenue

• .*

BUTEGEIDŽIO PULKO 
KARIAMS

• Romoje statomoj filmoj "Tro
jos arklys” vienas iš svarbiau
sių vaidmenų — Pario — atite
ko lietuviui Jokūbui šernui, N, 
Lietuvos Nepriklausomybės ak
tą pasirašiusio šerno sūnui, ku
ris visada pažymi savo lietuviš
ką kilmę.

Open Daily—5 P.M. 
Sundayi 12 to 7 P.M.

Cloied Mondayi

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. 
šeėtad: 10-12. v. r. — 1-3 v. p. p.

Rašomosios mašinėles visų ge
riausių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, brt- 
ku'rios kalbos raidynais, — Iš
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
Lietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško. 
Kainos nuo (67.50 ir augščiau.
V. BARTKUS. Adr.: 712 E. 92 
St., Cleveland 8, Ohio. Tel.: LI 
1,6716.■ . ’

Private Parties — Banquets

Yra kilęs sumanymas sureng
ti buvusių 7 pėstininkų žemai
čių Kunigaikščio ’ Butegeidžio 
pulko karių ir jų šeimų, gyve
nančių Chicagoje ir apylinkėse, 
susiburimą-pobūvį, kuris įvyk
tų spalio mėn. 23 d. M. Pauparo 
salėje, 7258 So. Maplewood Avė. 
(VI 7-9848).

Iniciatoriai maloniai kviečia 
visus minėto pulko karius ir šei
mas iki spalio mėn. 1 d. susi
rišti su A. Skrebiu, 4321 Šo. Ar- 
tesian Avė. (VI 7-0299) iki 4 
vai. p. p., arba J. Petruliu, 2462 
W. 46 PI. (LA 3-6982), prane
šant dalyvių skaičių.

Susidarius pakankamam užin- 
resuotų skaičiui bus suteikta iš
sami informacija tuo reikalu.

Tikimasi, kad bus parodytas 
tinkamas susidomėjimas ir tokiu 
būdu 
kloję 
rą.

WATERBURY
Rugsėjo 12 d. Waterbury įsi

steigė Pabaltijo Moterų Tary
bos Lietuvių Atstovybės Klu
bas. -Susirinkimą atidarė Lietu
vių Moterų Atstovybės narė -ir 
Klubo iniciatorė Ona Saulaitie- 
nė. Susirinkimui pirmininkavo 
Danutė Venclauskaitė. Apie 
PMT, Lietuvių Atstovybes, jos 
įgaliotinių ir klubų veikimą pla
čiai kalbėjo PMT ir Lietuvių At
stovybės pirmininkė Lilija Bie- 
liukieriė. Klubo Valdybon išrink
tos: O. Saulaitienė, Taruškienė, 
L. Krasauskienė, M. Žilinskienė 
ir Tonkūnienė. Revizijos Komi- 
sijon — Paškevičienė ir Kudir
kienė.

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

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago I1L 

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

tik susitarus
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Lithuanian Weekly, published by 
American Lithuanian Prcss & Radio 
Ass’n VILTIS, Ine. (Non-profit), 
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio, 

Telephone: HEnderson 1-6344.
Issued in Cleveland every Thursday. 

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Seeond-Class matter 

Oecember 6th. 1915, at Cleveland 
snder the act of March 3. 1879.

Subscription per year in advanee: 
In the United Statės — $5.00 in Ca- 
nada — $5.50, elsewhere — $6.50.

Single copie — 10 centą.

Lietuviškai savaitrajitis, leidžiamaa 
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
1272 East 71 St, Cleveland 3, Ohio. 

Telefonas: HEnderson 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 3 d. įsta

tymu.
Prenumerata metama 11 anksto: 

Jungt Amerikos Valstybėse $6.00, 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.

Atak. Nr. kaina 10 centų.

jau gaunama Dirvoje. Siųskite ?2.00 ir labai daug pa
J* ’ *

i irsite apie Amerikos lietuvių gyvenimą".

mų. Visi pranešimai lietė žemės 
ūkį: sėją, pasėlių priežiūrą, der
liaus nuėmimą ir paruošų'plano 
įvykdymą. Pastarasis klausimas, 
kaip aiškėja iš to paties radijo 
pranešimo, ir buvo svarbiau
sias, nes, komunistai Lietuvoje 
yra ypač susirūpinę derliaus iš
gabenimu į Rusiją.

DIRVA: 1272 E. 71 Si. .
Cleveland ,3. Ohio

SPAUDOS IŠKOVOJIMO
50 METŲ SUKAKTUVINIS LEIDINYS —

LITERATŪROS METRAŠTIS
GABIJA

JAU SPAUDOJE IR PASIRODYS Š| RUDENI.
šioje didžiulėje knygoje su savo naujausia kūryba dalyvauja 

kelios dešimtys lietuvių rašytojų. Metraštį redaguoja Jonas Aistis 
ir Stp. Zobarskas.

ši knyga — tai kovojančios ir nepasiduodančio lietuvio atspa
ros dokumentas. Ji vaizdžiau už viską kalbės apie mūsų tautos* teisęj 
turėti savo kalbų, raštų, laisvę ir tikėjimų.

Bukite šios knygOB garbės prenumeratoriai — padėkite leidyk
lai atlikti sunkų šio didžiulio veikalo išleidimų darbų. Prenumerata 
priimama iki š. m. spalio 15 dienos. Prenumeratorių pavardės bus 
paskelbtos knygoje. ,

Metraštis bus didelio formato, įrištas į kietus drobės viršelius, 
kainuos $6.00. Prenumeruojant iš anksto — tik $5.00.
G A B I J A , 335 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y. f40)

Tavo pagalbos. Aukok jiems!
Aukok tremtyje skurstan

tiems lietuviams!

1422 ADDISON ROAD
EX 1-4000

• Kuršių Neringa yra atitverta 
ir j ją tegalima patekti tik su 
specialiais leidiniais, kuriuos iš
duoda sovietinė MVD įstaiga 
Karaliaučiuje. Aplinkui vaizdas 
esąs nykus, rusų civilių esą ma
žti. P>eveik visose Sambų krašto 
svarbesnėse vietovėse veikia 
Sovietų greitieji teismai, kurie 
per kelias minutes gyventojus, 
ypač jei tie ką iš bado mėgina 
"susiorganizuoti" iš sovietinių 
sandėlių, vidutiniškai nubaudžia 
nuo 5 iki 10 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo.
• St. Grabliauskas. vokiškų ra
dijo aparatų atstovas,, prekybos 
reikalais dviems mėnesiams iš
vyko į Europą.
• Kom. rašytojų suvažiavimas 
įvyko Vilniuje. Jį atidarė A.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE

TĖVŲ ŽINIAI

Pranešame, kad Detroito Lie
tuvių šeštadieninės mokyklos 
mokinių tėvų susirinkimas įvyks 
rugsėjo mėn. 26 d. 12:30 vai., 
Šv. Antano parapijinės mokyk
los patalpose. Tėvai kviečiami 
kuo skaitlingiausiai atsilankyti.

FINANCE YOUR 
APPEARANCE 

A MODERN TEN-PAY-PLAN

Tel. offic’o ARmitage 6-0161 
Tel. buto GRaceland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė., 

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

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

12—4 p. p. šeštadieniais.

Venclova. Suvažiavime dalyvavo ( 
bolševikiniai rašytojai iš Sov. 
Sąjungos su N. Tichonovu prie
šakyje, Pabaltijo respublikų, 
Suomių-Karėlų ir kt. "Ataskai
tinį pranešimą” padarė bolševi
kinių rašytojų pirmininkas J. 
Šimkus. LTSR tarybinių rašyto
jų sąjungos suvažiavime įvairio
se diskusijose dalyvavo T. Til
vytis, A. Vienuolis, A. Jonynas, 
A. Churginas, J. Baltušis, A. 
Baltaki.% K. Vairas, Lietuviui 
kalbos ir literatūros instituto, 
vyr. bendradarbė Kučinskaitė, 
Vilniaus un-to lietuvių kalbos1 
vyr. dėstytojas A. Springis, 
LTSR grožinės literatūros lei
dyklos vyr. redaktorius J. Tor- 
nau, A. Gricius, J. Butėnas, 
Žiugžda, E. Matuzevičius ir kt.
• Vilniaus radijas pranešė, kad 
įvykęs Lietuvoje kp vykdomojo 
komiteto susirinkimas, kuris iš
klausęs ž. ū. min. Augustinaičio, 
tarybinių ūkių (sovehozų) min. 
Kučino ir TSRS paruošų įgalio
tinio Lietuvai Karecko praneši-

PARADAS

Rugpjūčio mėn. 28 d. 11 vai. 
buvo sustabdytas judėjimas ei
lėje Omahos centrinių gatvių, 
kuriomis iš lėto slinko įvairiai 
išpuošti vežimai — platformos 
ir organizacijų bei mokyklų ei
senos su orkestrais. Tai parado 
eisena, kuri buvo suorganizuota 
taip pat Omahos šimtmečio gar
bei.

Parade dalyvavo 60 vežimų, 
apie 1500 žmonių ir 13 orkestrų. 
Parado eisenos pniekyje ant ar
klio jojo aktorius Jeffrey Lynn, 
vaidinęs Omahos dvasią istori
niame spektaklyje. Už jo auto
mobiliuose važiavo valdžios bei 
Omahos šimtmečiui minėti ko
miteto atstovai, toliau — tau
tybių vežimai ir galiausiai — 
prekybos bei pramonės reklami
niai vežimai.

Parade dalyvavo daugiau tau
tybių, negu istoriniame spek
taklyje. Tautybių vaizduojamie
ji objektai buvo šie:

Vokiečių — ant uolos Reino 
pakrantėje sėdinti ir besišukuo- 

| janti plaukus Lorelei.
I švedų — barzdoti vikingai, 
! kurie dar prieš Kolumbą rado 
kelią į Ameriką.

Kroatai — kardinolas Stepi- 
nec persekiojamas komunistų.

"NAUJŲJŲ ŽMONIŲ” 
VAIDINIMAS H. KAČINSKUI 

DALYVAUJANT

Šiemet rudens sezoną pradeda 
Rochesterio menininkai solistės 
Vlados Sabaliauskienės ir rašy
tojo Jurgio Jankaus dainos ir li
teratūros vakaru, kurs įvyks 
spalio mėnesio 16 dieną lietuvių 
parapijos* salėj.

Vilnietė Vlada Sabaliauskie- 
nė-Pylipavičiūtė profesori a u j a 
Nazareth College. Pradėjus dar
bą instruktore greitai buvo pa
kelta į profesorius ir College va
dovybės labai vertinama, kaip 
stipri mokytoja*. Dėsto dainavi
mą ir vokiečių kalbą. Įvairių pa
rengimų progomis yra daug dai
navusi ir amerikiečiams ir lie
tuviams ir visada buvo labai pa
lankiai sutikta ir įvertinta. So
listė savo repertuarą yra suda
riusi iš lietuvių ir pasaulinių 
kompozitorių dainų ir arijų, ku
rių dauguma bus dainuojama 
lietuviškai tik pirmą kartą.

Rašytojas Jurgis Jankus gy
vena Rochestery jau penktą ru
denį. Dieną dirba fabrike, o nak
timis daug rašo. Nors lietuvių 
visuomenei yra skaitęs keletą 
paskaitų, bet savo grožinę kū
rybą rochesteriečiams. skaitys 
tik pirmą kartą. •

Skirstomės, blaškomės, eina
me, klystame, baramės, vėl tai
komės, o gyvų žmonių kūrybinis 
darbas sujungia mus vieningan 
džiaugsman, leidžia pajusti žmo
gaus vertę ir jo didybę, kurio 
akivaizdoj nors trumpam laikui 
nublunka kasdienos rūpesčiai ir 
skausmai. Gal todėl tas meno 
vakaras, kaip nesurištas su jo
kia visuomenine organizacine 
proga, daugumos rochesteriečių 
yra su džiaugsmu laukiamas.

Abu šio vakaro menininkai 
net nesiekia kokios materialinės 

' naudos ir visą pelną skiria Vo
kietijoj vargstančioms lietuvių 

' mokykloms. Kt.

"Lietuvių Teatras”, pradėda
mas savo veiklos šeštuosius me
tus, sekmadienį, spalio 3 d. vie
nintelį sykį vaidins Petro Vai
čiūno ypatingo pasisekimo’ su
laukusią komediją "Naujieji 
žmonės”, šis publikos pageidau
jamas spektaklis įgauna dar 
naują patrauklumą: jame pirmą 
kartą Chicagojevaidins nusipel
nęs Lietuvos scenos menininkas 
HENRIKAS KAČINSKAS, ly
giai naujose jiems vaidmenyse 
pasirodys Eglė Vilutienė (gro- 
vaifė Irena) ir Zigmas Moliejus 
(Sakalas — tėvas). Režisorius 
Stasys Pilka šia proga daro pa
statymo ..reviziją, yra atnaujina
mos A. Kurausko dekoracijos, 
butaforija ir pan. šiuo sezono 
atidarymo spektakliu pastebi
mas gyvas publikos susidomė
jimas. ' <

Pagerbti H. Kačinską jo 30 
metų scenos darbo sukakties 
proga, yra susiorganizavęs vi
suomenės atstovų- ir teatralų ‘ko
mitetas. Pagerbimo iškilmės nu
matomos po vaidinimo, kuris 
įvyks modernioje, su patobulin
tu scenos apšvietimu,' Marijos- 
Augšt.
(67 ir
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Lenkai — Laisvės varpas ir ] 
lenkai kariai. * ,
. Danai — didžiulė knyga vaiz- ] 
duojanti K. Anderseno pasakas, i 

Vengrai — Vengrijos ir Ne- 
braskos žemėlapiai; tarp jų pa
kabintas kaspinas, jungiąs Bu
dapeštą ir Omahą.

Italai — italus muzikus, gy
venusius Italijoj ir Omahoj.

Ukrainai — mergina ukrainų 
tautiniais rūbais ir surištomis 
rankomis vaizdavo pavergtą 
Ukrainą.

Ir pagaliau lietuvių, ties ku
riuo stabtelsiu kiek ilgiau.

Lietuvių vežimas vaizdavo pa
vergtą Lietuvą, laukiančią pa
galbos iš Amerikos. Viename 
platformos gale — Amerikos že
myno pakraštys su Laisvės sta
tula, kitame gale — Baltijos pa
jūris, Lietuva, čia moteris su 
vaikais sukniubę prie išversto 
kryžiaus, šalia stovi nusiminęs 
vyras su našta ant pečių, o kiek 
į šalį nuo jų — trys lietuvaitės 
tautiniuose rūbuose, kurių viena 
pakėlusi link Laisvės statulos 
pagalbos prašančią ranką. Per 
vidurį — vandenynas, perkirs
tas spygliuotų vielų užtvaros,

< kurią saugo du ginkluoti rusų 
raudonarmiečiai. Vienoje ir ki-

. toje vežimo pusėje ėjo 4 mo
kyklinio amžiaus mergaitės pa
sipuošusios tautiniais rūbais. 
Užpakalyje vežimo taip pat tau-

' tiniuose rūbuose — ansamblie
čiai. Eisenai vadovajo J. šarka.

' Nors lietuvių vežimo vaizduo- 
' jamoji prasmė buvo ne į temą, 
' nes miesto gimtadienio minėji

mas tai džiaugsmo šventė, ta- 
' čiau dienraštis ”World Herald” 

bendrame parado vežimų apra
šyme paskyrė jam daugiausia 
vietos. Kai kitų tautybių vežimų 
prasmę nusakė tik keliais žo
džiais, lietuvių vežimo sceną gan 
detaliai aprašė. Be to, dar pri
dėjo, jog lietuvių vežimas buvo 
toks jaudinantis, kad jo pasiro
dymas buvo sutinkamas garsiais 
plojimais. Parado aprašymas bu
vo įdėtas dienraščio pirmame 

I puslapyje. Gi 3-čiame puslapyje 
dienraščio reporteris dar duoda 
iš parado visą eilę smulkių ži
nučių, o pačioj pirmojoj iš jų, 
dar trumpai aprašo lietuvių ve
žimo "raudonarmiečius” bei jų 
uniformas, pridėdamas ir vieno 
"raudonarmiečio” (V. Džigas) 
pareiškimą: ”Mes tas uniformas 
esame matę ir jų nemėgstame”. 
Virš tų visų žinučių stambus 
užrašas: "Lithuanians Enjoy 
Dig at Russ Oppresors”. O pa
skutiniame puslapyje parado 
nuotraukos tik trys: lietuvių, 
vengrų ir danų.

Paradą, kuris tęsėsi apie* 2 
valandas, ”World Herald” spėji
mu stebėjo apie 75-85 tūkstan- 
Jiai žmonių.

Parade lietuvių vežimą lydė
jo ir ant jo važiavo beveik iš
imtinai ansambliečiai. Tuo jie, 
žinoma, savo dalį į šį’ pasirody
mą įnešė. Tačiau didžiausias 
nuopelnas dėl- šio puikiai pavy
kusio parado priklauso tiems, 
kurie eilę vakarų iki vėlyvos 
nakties dirbo iki lietuvių vežimą 
paruošė, štai jie:

Vadovavimas ir organizacinė 
pusė — inž. J. Damijonaitis. 
Vaizduojamoji idėja ir režisūra
— rež. G. Velička. Projektavi
mo darbai — B. Šulskis. Tech
niškuosius vežimo darbus atli
ko: J. Deksnys, J. Jablonskis, 
P. Mikalauskas, V. Arlauskas, F. 
Pabilionis ir Starkevičius. O daž
nai -ir inž> J. Damijonaitis bei 
komiteto reikalų vedėjas — P. 
Adamonis su plaktukais ranko
se apie vežimą triūsė. J*. Saka
las organizavo ansambliečių ei
seną, L Pabilionienė — mergai
čių špalerius abipus vežimo, M. 
Mockienė pasiuvo Laisvės sta
tulai rubus ir Pr. Kavaliauskas
— parūpino rūbus ir pasiuvo ke
pures raudonarmiečiams.

-Vežimo įgulą sudarė: Z. Klo- 
_ viškytė — Laisvės
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PROSPER MERIMEE
Vertė V. Gintautas-Kavaliauskas
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mini 25 metų Veiklos sukaktį
J. VASAITIS

šiemet sueina 25 metai, kai 
muzikas Aleksandras Kučiūnus 
pradėjo'viešai reikštis savo mu
zikine veikla. 1929 metais šakių 
Naumiestyje jis pirmą kartą iš- 

j sceną akompanuoti Lietu- 
operos solistams tebūdamas 
15-kos metų jaunuolis. Jau 
m.du jis stebino tiek muzi- 

tiek žiūrovus savo nepa- 
prasais gabumais muzikoje, pa- 
h'reiškusiais tokiame jauname 
nmžiuje. Nuo to laiko nuolat 
matėme A. Kučiūną akompanuo
jant žymesniems parengimams, 
diriguojant orkestrams. Jis vi
suomet buvo mūsų entuziastin
gai sutinkamas ir palydimas ir 
skynė sau ir savo bendradar
biams pelnytą pripažinimą, šian
dien A. Kučiūnas yra vienas iš 
populiariausių mūsų muzikos 
darbuotojų ir akompaniatorių. 
Sunku ir įsivaizduoti kaip atro
dytų darbas įvairių parengimų 
progomis, jei . neturėtume savo 
tarpe šio muziko.

A. Kučiūno pasisekimo pa
slaptis glūdi jo nepaprastuose 
įgimtuose gabumuose, jo asmens 
ir muzikinėje kultūroje, kurią 
jis įgijo ilgai ir giliai besimoks^ 
būdamas Lietuvoje ir užsienyje, 
jo nepaprastai greitoje orienta
cijoje koncertų metu ir, paga
liau. jam pačios prigimties su
teiktoje artistiškoje struktūro
je. Tačiau bene pati svarbiausia 
jo pasisekimo priežastis yra jo 
savybė eiti j viešumą tik pilnai 
pasiruošus, tik gerai susiorga
nizavus ir tik ten, kur yra įma
noma išvystyti estetinį pasigė
rėjimą. Todėl ten, kur matome 
A. Kučiūną dalyvaujant, visada 
turime progą gėrėtis augšto ly
gio muzikine kultūra ir didžiuos 
tis savo tautiečio pasiektais lai
mėjimais. Tai yra savybė, kurią 
retam muzikui tepasiseka įsigy
ti.

Be savo pagrindinės srities — 
akompavimo muz. A. Kučiūnas 
dar yra žymus muzikos srities 
žurnalistas, populiarizato r Fu s, 
apžvalgininkas, knygos autorius. 
Lietuvoje jis yra išleidęs knygą 
apie Richardą Wagnerj. Jis Lie
tuvoje ir tremtyje organizuoja 
koncertus, diriguoja orkestrams, 
dirba teatre. Atliekamu nuo vi
suomeninio darbo laiku tęsia ir 
baigia muzikos studijas ir sie
kia pažinti, be muzikos, net ir 
kitų mokslų sritis — studijuoja 
teisę.

Savo muzikinės veiklos 25 me
tų sukakčiai atžymėti A. Kučiū
nas rengia spalio 31 dieną kon
certą Maria High School audi
torijoje, Chicagoje ((>727 S. Ca- 
lifornia Blvd.). šiame koncerte 
dalyvaus Chicagos simfonijos 
orkestras — vienas garsiausių 
pasaulyje. Tam orkestrui A. Ku
čiūnas diriguos. Taip pat pasi
rodys kaip solistas — pianistas. 
Nauja šiame koncerte bus ir tai, 
kad turėsime progą matyti mū
sų maestro, grojant piano solo ir 
tuo pačiu metu diriguojant or
kestrui. Turėdami galvoje A. 
Kučiūno muzikinę ambiciją ga
lime laukti didelių siurprizų.

Muz. A. Kučiūno atsidėjimas 
muzikiniam darbui Chicagoje 
reiškiasi ne vien savais pasiro
dymais. bet ir pastangomis per
duoti muzikine kultūrą ir savo

sugebėjimus priaugančiai lietu
vių kartai; Jau kelinti metai čia . 
veikia jo suorganizuotas muzi
kos mokinių ratelis. Patekę j 
■jo muzikinę globą mokiniai yra 
laimingi tuo, kad turi progą to
bulintis muzikoje pas tikrą auk
lėtoją, pedagogą, tuo išvengdami 
dažnai pragaištingai nulemian
čios amatininko muzikos moky
tojo įtakos ir gal ne vienas iš- 
gelbėdami savo talentą. Jo mo
kinių koncertai jau yra labai pa
trauklūs ne tik mokinių tėvams, 
bet ir plačiajai visuomenei. Per
eito pavasario koncerte Inter- 
national House salėje dalyvavo 
labai rūpestingai paruošti so
listai pradedant vaikų darželio 
amžiumi ir baigiant tokiomis 
meno jėgomis kaip sopranas 
Monika Kripkauskienė, bosas 
Jonas Vaznelis, sopranas Danu
tė Stankaitytė, pianistas Mani- 
girdas Motekaitis, pianistas An
tanas Smetona ir kiti. Tokio 
koncerto metu ne tik jauti este
tinį pasigerėjimą besiklausyda
mas sklandžiai paruoštų ir su
maniai parinktų dalykų, bet ir 
akivaizdžiai matai, kaip vysto
si muzikos meno žmogus, kaip 
viskas palaipsniui aiiga į meno 
augštumas.

Gyvenamojo laiko reklaminiai 
papročiai dažnai nukreipia mū
sų dėmesį klaidinga kryptimi. 
Dažnai neparodome reikiamo dė
mesio ten, kur logika reikalau
tų, daug kur išaugštiname an
traeiles jėgas vietoj pirmaeilių. 
Pirmas klausimas visada turėtų 
būti ne kas rengiama, bet kas 
rengia. Taip ir A. Kučiūno mo
kinių koncertai yra verti masi
nio dėmesio.

Tikrų talentų, augšto lygio 
meno jėgų retai teišk.vla tauto
se. Todėl kiekvienos tautos in
teresuose yra juos ugdyti ir vi
sapusiškai palaikyti. Didžiausia 
parama yra mūsų dėmesys jų j 
darbams.

VERTINGO 
KONCERTO 

BELAUKIANT
Ateinantį sekmadienį, Slovė

nų salėje, girdėsime du mūsų 
didžiuosius scenos menininkus: 
Vilniaus Operos primadoną — 
lyrinį sopraną J u z ę A u - 
g a i t y t ę ir smuikininką — 
virtuozą Izidorių Vasi
liūną.

Juzė Augaitytė šiemet atšven
tė 20-ties metų meninės veiklos 
sukaktį. Dainavimo mokslus ji 
ėjo Klaipėdos ir Milano konser
vatorijose. Nuo 1933 metų Kau
no, vėliau Vilniaus operoje dai
navo visas pirmaeiles lyrinio 
soprano partijas: kaip Fauste 
— Margaritos, Madame Butter- 
flv — Butterflv, Romeo ir Ju
lija — Julijos, Bohemoje — Mi- 
mi, Carmen — Michaela ir kitas. 
Bet Juzė Augaitytė jau nepri
klausomoje Lietuvoje pasireiškė 
kaip puiki koncertų dainininkė. 
Greta Vincės Jonuškaitės, ji tu
rėjo paruošusi plačiausią, ypač 
lietuviškų dainų, repertoarą ir 
nuolat davė koncertus, net at
skirus rečitalius Lietuvoje, ir 
užsienyje, šiuo metu J. Augai
tytė turi savo dainavimo studiją

Džiaugdamiesi mūsų mielojo 
jubiliato ■ nuveiktais darbais ir 
pasiektais laimėjimais turėtume 
nepamiršti ji kuo skaitlingiau 
pasveikinti šios sukakties pro
ga, pareikšti jam savo simpati
jas pasigėrėdami jo koncertu ir 
palinkėdami jam dar daug ir il
gai darbuotis mūsų tautai.

' ■ .. T' I

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai ' tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnieB, kreipkitės i 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
mo. ko visada reikalauja ap- 
draudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius.

P. T. KERŠTE
609 Society for Saving Bld. 

Telef.: MAin 1-1773.
1 Rezidencija: PENINSULA 2521

Philadelphijoje, ir dėsto daina
vimą Franco Fornese muzikos 
studijoje Phil., Pa.

Izidorius Vasiliūnas smuiko 
mokslus baigė Kauno Konserva
torijoje, pas profesorius VI. Mo- 
tiekaitį ir Stender. Grojo kon
certmeisteriu Kauno operoje bei 
Vienos radiofono simfoniniame 
orkestre. Vokietijoje — Dillin-

gene buvo sudaręs styginį kvar
tetą ir davė eilę puikių koncertų. 
Kurį laiką buvo Columbijos sos
tinėje, Bogotoje, Cąuca univer
siteto profesorius.

Kaip solistas — virtuozas I. 
Vasiliūnas turi visus geruosius 
privalumus: gražų-šiltą toną, 
laisvą.— virtuozinę techniką iri 
subtilų atliekamųjų kūrinių iš-'

jautimą, užtat jo koncertai visur 
ir visuomet klausytojų šiltai pri
imami ir 'kritikų augštai verti
nami.

Su džiaugsmu tenka sveikin
ti svečius menininkus atvyks
tančius j Clevelandą ir laukti 
malonios progos pasigerėti jų 
pertiekiamu menu.

A. Mikulskis

104 metai gaminimo patyrimo
kiekvienoj dėžėj...

SKONIS 
joks kitas alus negali 

prilygti

OtffM ?G, Mtfh

Amerikos vienintelis 
alus ugnim gamintas 

2000- lapsnių.

STROH’S

Nuo 1850 m. puikus skonis ir atsar
gus paruošimas laimėjo Stroh's tik
rai gero alaus vardą. Pamėginkit jį 
šiandien. Pamėkit puikų Strofi’s sko
nį — Vienintelio Amerikos alaus, ga
minto 2000- laipsniu ugnimi.

jis yra Šviesesnis

Dabar už vietines kainas

( T««inya 13 pereito numerio )

Aš sovėjau viduryje kambario su visais 
pirkiniais, nežinodamas, kur juos dėti. Ji 
viską numetė ant žemės ir pasikabino man 
ant kaklo.

— Aš tau apmoku savo skolas, aš ap
moku savo skeliąs, tai cales (Cales — vardas, 
kuriuo save vadina čigonai) įstatymas.

— O, senjore, toji diena! Toji diena!...
Kai aš apie ją pamąstau, užmirštu vis

ką.
Banditas valandėlę nutilo, paskui, vėl

užsidegęs cigarą, tęsė:
Mes praleidome drauge ištisą dieną — 

valgydami, gerdami ir t.t. Kai ji privalgę 
saldainių, kaip šešefių metų vaikas, ji jų 
saujomis prikišo į senės vandens ąsotį. "Tai 
bus jai puikus gėrimas”, kalbėjo Carmen ir 
traiškė yemas, mėtydama jas j sieną: "Kad 
,^^5ės mus paliktų ramybėje", — kalbėjo 
ji. Nebuvo kvailystės, kurios ji būtų neda
riusį. Aš jai pasakiau, kąd norėčiau ją ma
tyti šokančią, bet kur gauti braškučius. Tuoj met yra juodas ir jis tau sprando dar ne- 
pat ji pagriebia vienintelę senės lėkštę, su
daužo ją ir šoka "romalis”, braškindama 
parcelano šukėmis, lyg dramblio kaulo ar 
juodmedžio barškučiais. Turiu jums pasaky
ti, kad su ja nebuvo nuobodu. Vakarui atė
jus, išgirdau būgną.

— Metas eiti Į kareivines patikrinimo,.
— tariau aš, _ - .

■- ' — Į kareivines? — tarė-ji nepūtenkin-
«. — Negi tu esi negras, kad leidiesi vari-

jamas su rykšte. Drabužiais’ir charaktę- mingesnis, jei būčiau apie ją daugiau niekad 
riu tu esi tikra cariąrėlę. (Ispanų dragūnų nebegalvojęs, tačiau niro tos dienos Candi- 
uniforma geltona). Fui, drąsos turi nedau- Įėjo gatvėje ąš apie nieką daugiau galvoti

— Tad, jei tu nenori pinigų, gal norė
tum. dar kartą nueiti pietauti pas senąją 
Daratą?

— Ne, — tariau, smaugiamas prisivcrs- 
tino atsakymo, — negaliu.

—- Gerai! Jei su tavim taip sunku susi
kalbėti, aš žinau, kur kreiptis. Pasiūlysiu 
nueiti pas Daratą tavo karininkui.. Jis. at
rodo, geras vaikinas ir pastatys sargyboje 
jokį vyruką, kuris nematys tai, kas reikia 
matyti. Lik sveikas, kanarėle. Aš juoksiuo- 
si tą dieną, kada bus įsakymas tave pakarti.

Mano silpnybė buvo ją pašaukti grįžti, 
.prižadėti praleisti, jeigu reikės, ir višą bo
hemą, kad tik gaučiau trokštamą atlygini
mą. Ji prisiekė išpildyti pažadą rytojaus die
ną ir nubėgo pranešti savo draugams, kurie 
buvo už poros žingsnių. Jų buvo penketas, 
tarp kurių buvo ir Pastia, apsikrovęs ang
liškomis prekėmis. Carmen ėjo žvalgo parei
gas. Ji turėjo savo barškalėliu įspėti, kai tik 
pamatys sargybinius; bet nerekėjo. Juoda- 
rinkininkai visa atliko vienu akimirksniu.

Kitą dieną yuėjati į Condilėjo gatvę. Te
ko Carmen laukti, ir ji atėjo gana Blogai 
nusiteikusi.

— Nemėgstu žmonių, kurie nori būti 
maldaujami,-— tarė ji. — Pirmą kartą tu 
man padarei daug didesnį patarnavimą, ne
žinodamas, ar už tai ką nors gausi, 
tu su manimi derėjaisi. Nežinau, ko 
atėjau, nes tavęs aš jau nebemyliu, 
douro už tavo triūsą, imk ir eik sau.

Maža betrūko, kad tą pinigą būčiau svie
dęs jai į veidą, ir labai turėjau valdytis, kad 
jos nesumuščiau. Getą valandą pasiginčiję, 
išėjau piktas. Kiek laiko lyg pamišęs vaikš
čiojau šen ir ten po miestą, pagaliau įėjau ' smailagalį atstačiau priešais mane puolantį 
į bažnyčią ir, susiradęs tamsiausią kampelį, 
gailiai verkiau. Staiga išgirdaus balsą:

— Dragūnas ąšarose! Aš iš jų padary-
P
stovėjo

Carmen.
— Na, mano tautieti, — vis dar pyksti 

ant manęs, — tarė ji. — Kas bebūtų, tave 
reikia mylėti, nes, kai tik tu išėjai, nežinau, 
kas su manimi darosi. Dabar, matai, aš tave 
klausiu ar nori vykti į Candilėjo gatvę.
' Vadinas, mudu susitaikėme. Tačiau Car
men nuotaika buvo tokia, kaip ir mūsų kraš
to oras. Mūsų kalnuose niekad audra nebūna 
taip arti, kaip tada, kada saulė gražiausiai 
spindi.

•Ji prižadėjo ateiti į pasimatymą pas Da
ratą, bet neatėjo. Darata man ėmė pasakoti, 
kad Carmen vėl išvyko čigonų reikalais į La- 
baro. Iš patyrimo žinodamas, kiek tuo galiu 
tikėti, jieškojau Carmen visur, kur tik ga
lėjau tikėtis ją rasti, ir dvidešimt kartų per 
dieną pereidavau Candilijo gatvę. Vieną va
karą buvau pas Daratą, kurią aš, duodamas 
jai retkarčiais stiklą aniseto, buvau jau be
veik prisijaukinęs, kai įėjo Carmen su jau
nu vyru, vienu mūsų pulko leitenantu.

— Tuojau eik šalin iš čia, — tarė ji 
man baskiškai.

Aš sumišau ir labai supykau.
— O ką tu čia veiki? — paklausė leite

nantas. — Pranyk iš čia!
Buvau lyg stabo ištiktas ir negalėjau 

.nei pajudėti. Karininkas, matydamas, kad 
aš neišeinu ir kad net nenusiėmiau nei savo 
kepurės, supykęs paėmė mane už apikaklės 
ir stipriai papurtė. Neatmeųu, ką aš jam pa
sakiau. Jis išsitraukė savo kardą, o aą savo. 
Senė sugriebė mane už rankos, o leitenantas 
drožė man į kaktą, kur randą ir dabar dar 
tebeturiu. Aš atsitraukiau atgal ir alkūnės 
smūgiu parsviedžiau Daratą. Paskui kardo

negalėjau. Visą dieną vaikščiojau, tikėdama
sis ją sutikti. Klausinėjau apie ją senę ir 
cukrainės pirklį. Viens ir kitas pasakė, kad 
ji iškeliavo į Labam — jie taip vadina Por
tugaliją. Atrodė, jie taip kalbėjo Carmen 
įsakyti, ir aš netrukus pastebėjau, kad jiedu 
meluoja.

Praėjus kelioms savaitėms po atsilan
kymo Candilėjo gatvėje, aš ėjau sargybą 
prie vienų miesto vartų. Netoli nuo jų buvo 
sienoje skylė. Dienomis tėn buvo dirbama, 
o naktį buvo pastatomas sargas, kad būtų 

Pagal mūsų įstatymus aš apsisaugota nuo juodosios rinkos prekybi
ninkų. Dienos metu aš pastebėjau Lillas Pas- 
tią, slankiojantį aplink sargybinius ir kal
bantį su kaikuriais mano draugais. Visi jį 
pažino, o jo žuvis ir pyragaičius — dar ge
riau. Jis priėjo prie manęs ir paklausė, ar 
aš neturįs kokių nors žinių apie Carmen.

— Ne, — atsakiau aš jam.
— Tad, kūmai, jūs jų netrukus gausite. 
Ir jis neklydo. Naktį aš ėjau sargybą 

prie sienos skylės. Kai tik brigadininkas pa
sitraukė, pamačiau prie manęs ateinančią 
moterį, širdis nujautė, kad tai Carmen. Ta
čiau aš sušukau:

— Stok! čia eiti uždrausta.
— Nebūk toks piktas, — tarė ji, norė

dama, kad aš ją pažinčiau.
- — Ką? Tu čia, Carmen!

— Taip, mano tautieti. Pakalbėkime 
truputį, tik protingai. Ar nenorėtum uždirb
ti douro. (Ispanų pinigas 5 pesetų vertės). 
Netrukus čia atvyks žmonės su ryšuliais — 
praleisk juos.

— No, — atsakiau aš: — Aš jų nepra
leisiu — tai įsakymas. ■ .

—į Įsakymas! Įsakymas! Candilėjo gat
vėje apie įsakymą tu negalvojai.

— O, — atsakiau aš, sumišęs vien tik. 
tai prisimihęs : — Tai verta užmiršti ir įsa
kymą, bet kontrobandininkų pinigų, aš ne
noriu.

viščiuką.
pasilikau, iš anksto nuspręsdamas 
daboklėm.- Rytojaus dieną ji pirmoji 
kalbėti apie skyrimąsi.
Klausyk, Joseito, — tarė ji, — tau

aš atsilyginau?
tau nieko neskolinga, nes tu esi "payllo”. 
Tačiau tu esi dailus vyrukas, ir man pati
kai. Mes dabar nieko vienas antram nesko
lingi. Viso gero.

Aš paklausiau, kada vėl galėčiau ją pa
matyti.

—Kai tu būsi netoks naivus, — atsakė 
ji juokdamasi. Paskui, rimtesniu tonu: — 
Ar žinai, mano sūnau, jog aš manau, kad 
tave truputį mylim Bet tai negali ilgai tęstis, 
šuo ir vilkas ilgai santaikoje gyventi ne
gali. Jei tu priimtum čigonų įstatymus, gal
būt aš ir norėčiau būti tavo "romi”. Bet tai 
kvailystės, tai negali būti. Kur tau 1 Mano 
bernel, tikėk manim, tu jų lengvai išsižadėsi. 
Tu sutikai velnią. Taip, velnią. Jis nevisuo-

nusuko'. Aš nešioju vilnonę suknelę, bet aš 
nesu avis. Eik ir uždeg žvakę prie savo Ma- 
jari (švč. Panelė), ji tai labai yi'a užsitarna
vusi. Negalvok apie Carmencitą, nes ji tave 
apvesdins su našle medinėmis kojomis. (Naš
lė medinėmis kojomis — kartuvės).

Taip kalbėdama, ji-nuėmė durų ramstį 
ir, atsidūrusi gatvėje, apsisupo savo mantų 
liją ir dingo man iš akių. ,. ’

Ji sakė tiesį. Būčiau, buvęs daug lai-

Vakar 
aš čia 
Še tau

siu meilės gėrimą.
Pakėliau, akis. Priešais mane

leitenantą, ir jis ant jo pasismeigė. Carmen 
užgesino lempą, ir savo kalba liepė Daratai 
bėgti. Aš taip pat išsprukau į-gatvę ir lei
dausi’- bėgti,. nežinodamas kur. Man atrodė 
kąd kažkas mane vejasi. Atsipeikėjęs pa
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— Mesk jį! — šaukė Carmen.
Nuovargis privertė mane jį vienam mo

mentui padėti uolos papėdėje. Garcia priėjo 
ir savo espingole šovė jam tiesiog j galvą.

rius. Neatsiliko Dalia Meškaus- 
kaitė-Butėnienė baigusi laboran
tės kursus, Kiti dar studijuoja,

Lietuviškoji gimnazija turėjo kaipo laboratorijos technikė, gi 
gražią tradiciją, kad kiekvienos'antrasis kaip elektros inžinie- 
laidos abiturientai sutardavo vėl 
susitikti po dešimties ar dau
giau metų. Toji tradicija buvo
neužmiršta ir Vokietijoj, kur po kaip kad Algis Dulksnys ir kla- 
karo veikė daugelis lietuviškų s 
gimnazijų įvairiose stovyklose. 1 
Ir Eichstaetto Lietuvių Gimna- i 
zijos (Bavarijoj) IV-sios laidos 1 
abiturientai, kurių dvylika gavo i 
atestatus 1949 m. pavasarį, prieš

• išsiskirstydami sutarė vėl susi
tikti už penkerių metų Chicago- 
je, gi už dešimties metų — jau 
Nepriklausomoje Lietuvoje. At
rodo, kad ateities nujautimas 
buvo teisingas ir štai 1954 m. 
rugsėjo 6 d. į Chicagą suvažiavo 
tos laidos abiturientai pagyven
ti gimnazijos suolo prisimini
mais ir susitikti draugų bei mo
kytojų būrelyje. 
“TenReri metai yra neilgas lai

ko tarpas, tačiau gyvenime daug 
kas per jį pasikeičia. Įdomų 
žvilgterėti į šios abiturientų lai
dos nueitą kelią ir darbus, kurie 
daug kuo charakterizuoja visų 
to meto lietuviškos tremties 
gimnazijos auklėtinių gyvenimą. 
Ši graži tradicija yra visiems 
brangi ir šia proga norisi sumi
nėti visus penkmečio susitikimo 
dalyvius.

Iš dvylikos abiturientų daly
vavo dešimt, nes du iš jų tar
nauja JAV aviacijoj, kurių vie
nas — Gediminas Kurpis šiuo 
metu yra Vokietijoj, gi kitas — 
Eduardas Auštras — Kaliforni
joj. Kartu su savo buvusiais 
auklėtiniais šiuo susitikimu 
džiaugėsi klasės auklėtojas Sta
sys Barzdukas. Taip pat dalyva
vo buv. gimnazijos direktorius 
Stasys Rudys su žmona mokyto
ja p. Rudiene, buv. vicedirekto
rius Vincentas Liulevičius ir 
mokyt. Jurgis Radvila.

Jų auklėtiniai per šį trumpą 
laiką dirbo ir daug ko pasiekė. 
Du iš jų — Sofija Mažionytė ir 
Antanas Sabaliauskas jau pa
baigę universitetus, pirmoji

sės seniūnas Vytautas Kaman
tus, abu atitarnavę JAV kariuo
menėje, bei Leonas Tamošaus
kas ir Danguolė Puronaitė. Dau
gelis spėjo sukurti šeimas, kaip 
Dalia Meškauskaitė ištekėdama 
už Vlado Butėno, Regina štuo- 
pytė susituokdama su Vytautu 
Kazlausku, Nijolė Svičiulytė iš
tekėdama už Liūto Griniaus ir 
Juozas Paškevečiųs. Neseniai 
susituokė D. Puronaitė ir A. Ga- 
gis, o greitu laiku ir Ed'. Aušt
ras, tarnaująs JAV aviacijoj, 
sumainys žiedus su ,V. Montvi- 
laite Bostone. Tiek jaunimo or
ganizacijų veikloje, tiek visuo
meniškame darbe bei lietuviško
je spaudoje matosi šių abitu
rientų darbai, kuriais džiaugia
si ir buvę mokytojai, ir patys 
auklėtiniai. Visi susitikimo me
tu kalbėję ir vieni kitus sveiki
nę linkėjo tęsti ir toliau gražius 
užsimojimus.

Susitikimo metu vėl buvo pri- 
i simintas sunkus ir vargingas 

stovyklinis gyvenimas, kuriame 
. lyg gražus pragiedrulys švietė 
. mokytojų pasiaukojimas ir mo

kinių ryžtas mokslo šviesos be- 
jieškant. Gimnazija, kuri išleido

stebėjau, kad tai buvo Carmen.
— Kanarėlių veislės kvaily, — tarė ji, 

— tu kvailystes temoki daryti. Aš tau sa
kiau, kad aš tau nelaimę atnešiu. Na, vis
kam yra vaistas, kai turi draugą čigoną. Pra
dėk, apsivyniodamas galvą šia nosine, ir 
duok man savo diržą. Lauk manęs šioje alė
joje. Po dviejų minučių aš sugrįšiu.

Ji pranyko ir kažkur gavusi man tuojau 
atnešė dryžuotą apsiaustą. Liepė tuojau nu
mesti savo uniformą, o ant marškinių apsi
vilkti apsiaustą. Taip apsitaisęs, su nosine, 
kuri dengė mano žaizdą galvoje, aš buvau 
labai panašus į Valencijos kaimietį, kurių 
gausu Sevilijoje, pardavinėjančių savo gė
rimą, padarytą iš chufas. (šakniavaisis, iš 
kurio daromas gana malonus gėrimas). Pas
kui ji mane nuvedė į namą, labai panašų į 
Daratos, esantį gatvelės pabaigoje. Ji drau
ge su kita čigone mane nuplovė, sutvarstė 
žaizdą taip, kad geriau negalėtų padaryti nei 
kariuomenės chirurgas, davė kažko gerti, pa
galiau paguldė, ir aš užmigau.

Turbūt jos į mano gėrimą įmaišė mig
dančių vaistų, kurių paslaptį jos žinojo, nes 
aš išbudau tik labai vėlai kitą dieną. Baisiai 
skaudėjo galvą, ir turėjau karščio. Tik po 
kiek laiko prisiminiau baisiąją sceną, ku
rioje vakar aš buvau dalyvavęs., Carmen ir 
jos draugė, pritūpusios prie mano guolio ir 
pert varsčiusios žaizdą, pasikeitė keliais chipe 
calli žodžiais. Tai, atrodė, buvo mediciniška 
konsultacija. Paskui jos abi mane užtikri
no, kad aš netrukus pasveiksiąs; tačiau ko 
greičiausiai reikią išvykti iš Sevilijos, nes, 
jei mane sučiups, būsiąs sušaudytas be jo
kio pasigailėjimo.

— Mano vaikuti, — tarė man Carmen, 
— tau reikės imtis kokio nors darbo. Dabar, 
kai karalius tau nebeduos nei ryžių, nei žu
vies (Ispanų -kareivių maistas), reikės tau 
pačiam pagalvoti apie pragyvenimą. Gudriai 
vogti esi per kvailas, bėt tu vikrus ir stip
rus. Jei turi pakankamai drąsos, vyk į pa-
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Vasario 16 gimnazijos direk-, elektrą, kurą ir kitus kasdieni- 
torius atsiuntė paskelbti atsi-’nius reikalus 20.000 DM skolų, 
šaukimą gimnazijos reikalu. At
sišaukimas skaudus ir-redakciją 
ragina skaitytojus į jį jautriai 
atsiliepti. Red.

— Šis atsišaukimas yra tikro
vės nušvietimas. Vienintelė pil
na laisvo pasaulio lietuvių gim
nazija dabar stovi prieš žlugimo 
pavojų. Tas mokslo ir kultūros 
židinys, kuris priglaudė 200 pui
kaus lietuviško jaunimo, suda
rančio daug vilčių mūsų tautos 
ateičiai, paskutiniais metais pa
teko į didelius finansinius sun
kumus. Finansinė gimnazijos 
padėtis yra kritiška. Gimnazija 
jau dabar turi už maistą, pieną,

keturias abiturientų laidas, jau1 
nebeegzistuoja. Su ketvirtąja 
laida užsibaigė ir jos gyvavimas, 
nes emigracija išsklaidė visus 
po tolimus kraštus. Eichstaetto 
Lietuvių Gimnazija teliko tik 
gražus, kad ir sunkaus stovyk
linio gyvenimo, prisiminimas.

Susitikimas baigtas gražiu 
Mėlynojo Dunojaus valsu, kurį 
pagrojo p. Pakšto kapela, ir ku
rį nuotaikingai, kaip ir prieš 
penkeris metus, pravedė St. 
Barzdukas. Sekantis šios laidos 
susitikimas turėtų būti 1959 m. 
Lietuvoje. Gal niekas nesukliu
dys ir jis įvyks ...

Vyt. Kamantus

atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispaūsdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
rnus, plakatus ir kt.
karams biletus, vestuvių pakvieti- 

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

-i 'L Cleyeland 3, Ohio 
Tėlef.1 HE 1-6344

Mokslo metus pradėjus tos sko
los ims dar smarkiau kilti.

Gimnazijos išsilaikymo pa
grindas yra rėmėjų būreliai. Ki
tokių šaltinių beveik nėra. Kiek
vienas mokinys turi rėmėjų bū
relį. Bet 80 rėmėjų- būrelių be
veik visi metai nesiunčia aukų 
arba siunčia su dideliu pavėla
vimu. Vadinasi, praktiškai 80 
mokinių neturi rėmėjų, šitų mo
kinių išlaikymas gimnaziją įstū
mė į skolas.

Dabar pasilieka du keliai: ar
ba tuos 80 mokinių skubiai at
leisti iš gimnazijos, kas reikštų 
dalinį gimnazijos uždarymą, ar
ba kol kas toliau brjsti į skolas, 

i Bet brendant į skolas, gimnazi
jos kelias neilgas: nutrauks ku
ri pors vokiečių firma maisto 
tiekimą arba išjungs elektrą, už 

' kurią nesumokėta net nuo sau
sio mėnesio, ir tada gimnaziją 
ištiks katastrofa. Pavojus labai 
didelis. Tada teks 200 apvilto 
lietuviško jaunimo išsiųsti atgal 

1 į lagerius, į neviltį ir nežinią, 
i Tokiu būdu užgęs Jūsų aukomis 
’ kurstytas didelis lietuvybės ži- 
’ dinys — Vasario 16 gimnazija.

Gimnazijos išlaikymui kiek
vieną mėnesį turi būti surinkta 
20.000 DM. Bet paskutiniais me
tais per mėnesį suplaukia vidu
tiniškai tik 13.000 DM. Vadina
si, kiekvieną mėnesį gimnazijos 
išlaikymui trūksta 7.000 DM.

Gimnazija tad prašo skubiau
sios piniginės paramos. Vasario 
16 gimnazija turi būti išlaikyta. 
Aukų plaukimas turi būti su
stiprintas. šia proga nuoširdžiu 
prašymu kreipiuosi į visus ge
ro^'valios lietuvius, be pažiūrų 
ir luomų skirtumo: gelbėkime 
nuo žlugimo Vasario 16 gimna
ziją! Darbininkai, mokytojai, 
gydytojai, kunigai ir visų kitų 
profesijų lietuviai, nelaukdami 
aukų rinkėjų, siųskite nors kuk
lią auką gimnazijai. Mokinių rė
mėjų būreliai, kurie dėl kurių

nors priežasčių sU aukomis at- 
silikote, supraskite įsipareigo
jimo iy padėties rimtumą! Nie- 
ko nelaukdami siųskite-betarpiai 

‘gimnazijai įsipareigotą sumą. Be 
skubios pagalbos 'šių mokslo 
metų užbaigti negalėsime, nes 
kiekvieną mėnesį skolų priaugs 
bent po 7.000 DM.

Aukas siųskite kaip kam pa
togiau : per Balfą arba betarpiai 
gimnazijai: Litauisches Gymna- 
sium, Huettenfeld b. Lampert- 
heim, Germany, U. S. Zone.

Dr. VI. Literskis,
Gimnazijos Direktorius
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jūrį ir tapk kontrabandininku. Argi aš tau' 
nesakiau, kad per mane būsi pakartas? Tai, 
žinoma, kiek geriau negu būti sušaudytam. 
Be to,, jei tinkamai suksies, gyvensi, kaip 
princas, kol pasienio sargybiniai nenutvers 
tavęs už apikaklės.

Taip viliojančiai ši velniūkštis man at
vaizdavo mano naująją karjerą, kuri, tiesą 
sakant, buvo vienintelė man, pasmerktam 
mirti. Turiu prisipažinti, ji mane įtikino be 
didelio vargo. Man atrodė, kad šis kupinas 
pavojų ir kovos gyvenimas mus labiau su
artins. Ateityje, maniau aš, galėsiu būti tik
ras dėl jos meilės. Dažnai buvau girdėjęs 
apie kontrabandininkus, kurie ant gero žirgo 
jodavo per Andalūziją drauge su savo myli
mąja užpakaly ir espingole rankoje. Aš jau 
mačiau pats save, jojantį kalnais ir slėniais 
su gražia čigone užpakaly. Kai aš jai tai 
pasakiau, ji juokėsi už šonų susiėmus ir 
sakydama, jog nieko nėra malonesnio, kaip 
praleisti naktį stovykloje, atvirame ore, kai 
kiekvienas ”rom” nueina su savo "romi” į 
mažą palapinėlę, padarytą iš trijų lankų, 
užtiestų antklode.

Kalnuose aš būsiu tikras dėl tavęs. Ten 
nebus leitenanto, su kuriuo reikėtų dalintis.

— Cha — cha! Tu pavydus, — nusijuo
kė ji, — tuo tau blogiau. Kaip tu gali būti 
toks kvailas! Argi tu nesupranti, kad aš tave 
myliu, jeigu niekad neprašau tavęs pinigų.

Jai taip bekalbant, mane ėmė noras ją 
pasmaugti.

Trumpai tariant, Carmen man parūpino 
civilius drabužius, ir'aš niekeno neatpažintas
išvykau iš Sevilijos. Aš nuvykau į Jerez su ar dešimt žmonių, susirinkdavo tik spren- 
Pastia laišku Vienam likerio pirkliui, pas ku
rį rinkdavosi kontrabandininkai. Mane pri
statė žmonėms, kurių vadas, vardu Dancai- 
re, mane priėmė į sąvo trupę.' Mes nuvykome 
j Gaucin, ir ten radau Carmen, kur ji man 
buvo paskyrusi pasimatymą. Mūsų žygiuose 
ji ėjo žvalgo pareigas ir geresnės už ją nie
kad negalėjo būti.'Ji buvo grįžusi iš Gibral- kio Sevilijoje. Vieną dieną, teisingiau, vieną

Tikrai modernus būdas virti žavinan
čius valgius yra pigus Elektrinis bū
das.

Greitas, pilnai automatinis ir vi- 
’ siškai be liepsnos, naujas Elektrinis 

pečius duoda jums švarų, patikimą 
Virimo karštį... karštį, kuris visuo
met yra jums su visiškai tinkama 
temperatūra, be spėliojimo ar pakei
timo. Ir kadangi Elektros karštis 

yra švarus, puodų ir indų dugnai 
lieka blizgą ir šviesūs, nereikalauja 
šveitimo ir valymo.

Jūs taip pat atrasit naują laisvę 
nuo virtuvės kasdieniškumo, su vi
siškai automatišku Elektros- pečium. 
Valgiui tiksliai ir gerai kepant be 
priežiūros, jūs galite atlikti kitus na
mų ruošos darbus be jokio rūpesčio 
apie valgį.

Taip. Kodėl nevirti moderniu, be 
liepsnos Elektriniu būdu? Nėra pa
togesnio būdo ... kito būdo taip ma
lonaus.

i 

i

F•S?
A3įjCleveland 

ist Companyl

taro, kur jau buvo sutvarkiusi su vieno laivo 
kapitonu pergabenimą angliškų prekių, ku
rias mes turėjome gauti ant kranto. Mes 
nuvykome paimti prekių, prie Esteponos ir 
dalį jų paslėpėme kalnuose. Pasiėmę likusias, 
vykome į Rondą. Carmen keliavo mūsų prie
kyje.

Ji, be to, dar nurodydavo momentą, ka
da galima įeiti į miestą. Pirmoji kelionė ir 
kelios sekančios buvo laimingos. Kontraban
dininko gyvenimas 'man labiau patiko negu 
kareivio: aš galėjau duoti dovanų Carmen, 
turėjau pinigų ir mylimąją. Neturėjau jokių 
rūpesčių, nes, čigonų žodžiais, laimingas 
žmogus nesistengia kasytis niežtinčių vietų. 
Mus visur mielai sutikdavo, o mano bendri
ninkai su manimi elgėsi gerai ir net rodė 
man tam tikros pagarbos. Priežastis buvo ta, 
kad aš buvau nužudęs žmogų, gi kaikurie 
kiti iš jų neturėjo ant savo sąžinės tokio 
žygdarbio. Bet labiausiai savo naujajam gy
venime vertinau tai, kad dažnai mačiau Car
men. Ji man rodė daugiau nuoširdumo negu 
bet kada, nors ji ir nenorėjo niekšui prisipa
žinti mano draugų akivaizdoje, kad ji mano 
mylimoji ir net ir mane jinai privertė visa 
kuo prisiekti, kad aš nieko jiems apie ją ne
pasakočiau. Aš buvau toks silpnas šio sutvė
rimo rankose, kad klausiau visų jos įgeidžių. 
Be to, tai buvo pirmasis kartas, kada ji at
rodė turinti visus gerai išauklėtų moterų 
elgesio rezervus. Gi-aš'buvau pakankamai 
•naivus tikėti, kad ji tikrai atsisakė savo 
ankstesnio elgesio.

Mūsų trupė, kurią sudarydavo astuoni

ūžiamais- momentais, o šiaipjau mes būdavo
me išsisklaidę po du ar tris vyrus miestuose 
ir kaimuose. Kiekvienas iš mūsų tarėmės tu
rįs savo amatą: vienas' buvo’ skardininkas, 
kitas arklių daktaras, .6 aš pardąvinėdavau 
įvairias smulkias prekes, tačiau didesnėse 
vietovėse nesirodydavau dėl nelaimingo įvy-

naktį mes turėjome susitikti prie Vegero. 
Dancaire ir aš atvykome anksčiau už kitus. 
Jis buvo labai linksmas.

• — Turime dar vieną draugą, — tarė 
jis: — Carmen ką tik atliko vieną iš pui
kiausių savo pokštų. Ji padėjo pasprukti savo 
’'rom”, kuris buvo Tarifos kalėjime.

Aš jau buvau bepradedąs suprasti či
gonų kalbą, kuria kalbėjo beveik visi mano 
draugai, ir žodis "rom” mane sukrėtė.

— Kaip! Jos vyras! Argi ji ištekėjusi?
— paklausiau kapioną.

— Taip, atsakė jis, — už Gardos Vie
naakio tokio pat klastingo čigono, kaip ir ji 
pati. Vargšas vyrukas buvo galerose. Car
men taip puikiai suvyniojo kalėjimo gydy
toją, kačT išgavo savo ”rom”. O, ši moteris 
verta tiek aukso, kiek ji pati sveria. Jau du 
metai, kaip jinai stengėsi jį išvaduoti. Nie
ko negalėjo padaryti, kol buvo nuspręsta pa
keisti viršininką. Atrodo, kad su šiuo ji grei
tai surado bendrą kalbą.

Įsivaizduoji malonumą, kurį man pada
rė ši žinia. Tuojau pamatysim Gardą Viena
akį. Tai pikčiausia baidyklė, kurią išaugino 
čigonai. Juoda oda ir dar juodesnė siela. Tai 
drąsiausias mano gyvenime sutiktas nusi
kaltėlis.

Carmen atvyko drauge su juo, ir būtu
mėte jūs pamatę jos akis, kai ji, man esant, 
šaukdavo savo ”rom”, ir jos grimasas, kai 
tik Goi-cia nusigręždavo.

Aš buvau piktas ir ištisą naktį neišta
riau jai nei vieno žodžio. Rytą susirišonie 
sava daiktus ir jau buvome kelionėje, kai 
sužinojome, kad dvylika raitelių mums lipa vietoje. Carmen atsisėdo prie manęs ir niū- 
ant kulnų. Andalūzijos pagyrūnai, kurie nuo- J n»ni,m
lat kalbėdavo, kad jie kiekvieną gali nudėti, 
tuojau padarė gailesčio vertus veidus. Tai 
buvo visuotinis bėgimas, ir tik Dancaire, 
Gardą, vienas dailus vyrukas iš Ecijos,-.var
du Remendado, iy Carmen nepametė galvos. 
Kiti visi paliko savo fimlus ir metėsi į tar
peklius, kur arkliais vytis buvo neįmanoma.

Išgelbėti savo mulų jau negalėjome, to
dėl stengėmės ko geriausiai pertvarkyti sa
vo grobį ir, užsidėję ant pečių, mėginome 
pasprukti per uolas ir stačiausius skardžius. 
Savo ryšulius paleisdavome pirma savęs, ir, 
čiuoždami ant kulnų, leisdavomės paskui 
juos. Tuo tarpu priešas atidarė j mus ugnį. 
Tai buvo pirmas kartas, kada aš išgirdau 
dūzgiant kulipkas, bet jos manęs nenuste
bino. Moters akivaizdoje nedera juoktis iš 
mirties. Mes pasprukome visi, be vargšo Re- 
mendado, kurį sužeidė į strėnas. Aš mečiau 
savo ryšulį ir mėginau jį paimti.

— Beproti! — sušuko man Garcia, — 
kam mums reikalinga dvėseliena? Pribaik 
jį ir nepamesk kotoninių kojinių.

— Gabus bus tasai, kuris dabar jį at
pažins, — tarė jis, žiūrėdamas į jo veidą, 
dvylikos kulipkų sutriuškintą į gabalėlius.

— Štai, senjore, tasai gražusis gyveni
mas, kurį aš gyvenau. Vakare mes atsidūrė
me tankumyne nuovargę, neturėdami ko du 
gyti, nustoję savo mulų. Ką gi darė tas veL 
niškasis Garcia? Jis išsiėmė iš kišeniaus ka
ladę kortų, ir laužo ugnies šviesoje, kurį jis 
susikūrė, pradėjo su Danėaire lošti. Aš tuo 
laiku atsiguliau ir žiūrėjau į žvaigždes,. mąs
tydamas apie Remendado ir pats sau kalbė
damas, kad man dabar būtų mieliau būti jo

niuodama sukinėjo savo barškalėlį. ’ Paskui 
pasilenkė, lyg norėdama mąn ką pasakyti į 
ausį, ir mane beveik pfieš mano norą du.kar- 
tu pabučiavo.

Tu esi velnias, —- tariau aš jai

Taip, — atsakė .ji.

(Bus daugiau)
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TEISINIS SUSKIRSTYMAS

Klausymas dažnai duodamas

Blue Cross

Ką BLUE CROSS

aš įmoku?pinigais, kuriuos

Cross veiklos rekordas,

pravedimui. Tai yra

SPONSORĘIT BY THBIB NON-PVOFIT HOSPITALS*

Seniausias ir gražiausiai illun 
truotas lietuviškos minties žur

Kuriais metais? — paklau.

Kaip jau minėjau, šis įstaty-j 
mas reguliuoja nelaimingus at-< 
sįtikimus darbovietėje, atliekant 
samdomą darbą. .

Kas apdraustas. Pagal šį įsta- 
tymą apdraustu skaitomas kiek
vienas asmuo, kuris yra pasam
dytas atlikti bet kurį.darbą. Ap-

MARGUTIS
Įsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 
Kaina metams 13.00 

Chicago 86, DL 
6755 So. Weatert» A*«.

Nors nelaimingi atsitikimai 
yra labai dažnas reiškinys taip 
smarkiai mechanizuotoje bend
ruomenėje, kokios yra Jungtinė
se Amerikos Valstybės, — ta
čiau net ir patys amerikiečiai, 
dažniausiai, mažai težno teisinę 
padėtį, reguliuojančią gydymą 
ir nuostolių atlyginimą nelaimin
go atsitikimo atvejų. Priežastis 
čia gal bus ta, jog visi nelaimin
gi atsitikimai teisine prasme 
yra suskirstyti j daugelį grupių 
bei pogrupių, kurių kiekvienai 
yra taikomi skirtingi teisiniai 
nuostatai. Be to, teisine prasme, 
visa ši grupė priklauso atskirų 
valstybių (statės) kompetenci
jai, taigi šiek tiek ir įvairuoja 
skirtingose valstybėse.

16 gimnazijos. Klubo Valdybą 
sudaro : H. Motgabiąnė.R.Mot- 
gabytė, I). Giedraitienė, V. Ma- 
iauskienė, E. Šimaitienė. Klubo 
Valdyba, be bendrųjų šios or
ganizacijos moterų klubų ' užda
vinių, numato bendradarbiauti 
su vyresnėmis gimnazijos mer
gaitėmis, suruošti virinio' kur
sus, .skaityti pranešimus apie 
jaunosios kartos auginimą, bei 
auklėjimą ir kitus ruošos dar- 
Kuo *

laiką globojo ir ją rūpinosi.
Daug . velionies pasidarbuota 

mūsų karių tinkamos aprangos 
išdirbiinp. - •

1921 m. sausio mėn. 28, ar 29 
d. velionis atėjo pas mane, tuo
metinį jo viršininką,, ir po ofi
cialaus pranešimo paprašė leidi
mo nepaprastą pranešimą pada
ryti. Jame jis išdėstė sumany
mą, kad reikia sukoncentruoti 
visus mūsų garbingų kovų pa
minklus, visas relikvijas, kitaip 
sakant, mūsų laisvės kovų ka
ro muzėjų steigti. Pilnai jo su
manymui pritariau ir čia pat 
pavedžiau jam tą svarbų darbą 
vesti. Besikalbant paaiškėjo, 
kad Karo Muzėjaus atidarymą 
reikia suderinti su vasario 16 
d. iškilmėmis.

PEREITAIS METAIS jūsų šiaurės Rfytų Ohio Blue
Cross apmokėjo ligoninių sąskaitas už 219.918 jo 

narių — vyrams, moterims ir vaikams čia šiaurės 
Rytų Ohio, kurie buvo reikalingi ligoninės patar
navimo. Daugiausia iš jų gavo tai iš apylinkės li
goninių, žemiau pažymėtų.

Kitas dar vaizdingas priminimas, kad Blue Cross 
išmokėjo virš 97 centų iš kiekvieno dolerio, kurį jis 
gavo tiesiai į ligoninę, už jo narių aptarnavimą.

Labai maža dalis, vos keturi centai iš kiekvieno do
lerio, buvo reikalingi užmokėti Blue Cross plano 

visos valstybės taupymo Blue

visokeriopa pagalba. - , .
Vasario 16 d.. buvo iškilmin

gai atidaryto Kąro Muzėjųp au 
keliais šimtais eksponatų. Drą
siai galima pasakyti, kad nieką 
kitas visoje Lietuvoje 19 dienų 
bėgyje tokip stebuklo nepadary
tų.

Besitvarkant mūsų kariuome
nei mes matėme a. a. generolą 
Nagevičių, kaipo iniciatorių stei
gėją ir ilgametį pirmininką Ka
rininkų Ramovės, kurios kultū
rine reikšme ir skoningumu 
daug kas net ir iš svetimtaučių 
negalėjo atsigerėti.

Pagaliau, gal to daug kas ir 
nežino, kad mūsų tautiškų rūbų 
propagavimas ir jų tikrojo gro
žio parodymas didžiausioje da
lyje yra velionio nuopelnas. O 
tų rūbų grožiu dabar galime gė
rėtis ne tik mes, bet ir civilizuo
to pasaulio žmonės..

sope kariškose dalyse su Centri- 
ne Karo Ligonine Kaupe ir ke
liomis lauko ligoninėmis.

Besigrumdami su daug skait- 
lingesniais priešais, mes matė
me, velionį betvarkantį pagalbą 
sužeistiesiems kariams net pa
čiose priešakinėse kovos linijo
se, už ką jis tapo apdovanotas 
Vyties Kryžiumi.

Dar ginklams nenutilus, jau 
velionis pradėjo rūpintis pagar
bos ženklu atsižymėjusiems kau
tynėse kariams. Gerai žinau, 
kad mūsų Vyties Kryžius buvo 
velionies idėja ir tos idėjos įkū
nijimas.

Čia pat matėme velionį visą 
savo energiją nukreipusį į su
žeistų karių gerą gydymą, jų 
ateities užtikrinimą. Ypatingai 
velionis sielojosi invalidais ta
pusių likimu. Jis buvo Karo In
validų Sąjungos iniciatorium ir 
steigėju. Tąją Sąjungą jis visą

VOKIETIJA-HUETTĖNt’ELD
■ jį,ji? ‘ 'įųi'

šių metų pavasarį Lietuvių 
Moterų Atstovybės Vokietijos 
Regionalinės - Valdytus, , vado
vaujamos St.. Vyšniauskienės 
pastangomis suorganizuotas lie
tuvių Atstovybės Moterų Klu-

Ligoninės sąskaitoms pereitais metais buvo išmo
kėta tiek daug, kad Blue Cross net išleido daugiau 
pinigų negu gavo. Skirtumas buvo paimtas iš "re
zervo”, kurį Blue Cross turi kaip tik panašiems rei
kalams.

(Atkeltai 1-mo pusL) 
žinodamas velionies, jau žinojau 
apie jo veiklą Vilniuje, kur jis 
buvo krašto gynybos komiteto 
nariu.-čla jis daug ryžtumo ir 
energijos įdėjo, kad būtų tve
riama kariuomenė bebrėkštan- 
čiai Lietuvos laisvei ginti.

Besitveriant kariuomenei ma
tėme velionį Karo Sanitarijos 
tarnybos priešakyje, šalyje 
siautė epidemijos, bet svarbiau
sia, reikėjo ruoštis būsimus su
žeistus karius priimti ir gelbėti. 
Buvo aišku, kad laisvę reikės 
atkariauti, daug kraujo pralie
ti, o kiekvienas kraujo lašas bu
vo labai brangus! čia velionio 
energija, jo žemaitiškas atkak
lumas, stebuklą padarė. Per 
trumpą laiką iš nfeko, jis su
tvėrė gerą sanitarinį aparatą vi-

”WORKMAN’S 
COMPENSATION”

Jei jūs gavote ligoninės patarnavimą pereitais me
tais, pinigai kuriuos jūs išmokėjote padėjo jiems 
tai gauti. Jeigu ne, jūsų pinigai padėjo padengti 
ligoninės patarnavimo išlaidas kitiems, kurių mo
kesčiai užmokės jūsų ligoninės sąskaitą šiais me
tais, sekančiais ar kada tik jums bus reikalingą.

<ą. Iš šaknų buvo |šr|utą qaųg 
ąžuolų, o su jais ir. vienas ga* . į

tingiausių, tai Tas, kuriam pa
skutinę pagarbą atiduoti mes 
čia Jr ; susirinkome. Tremties 
vargai, savo mylimos Tėvynes |
ilgesys ir Jos nelaimės palaužė 
velionio energiją. Ilgas amžius 
gerokai pakirto jo sveikatą, o <
nelaimingas įvykis nuvarė jį į 
kapus. ■

Didžiai nuliūdę mes tariame:
"Brangus tautieti! Tavo gy- į

venimo pabaiga neatitinka Tavo 
veiksmams, nuopelnams, Tavo 
energijai, Tavo giliai Tėvynės 
meilei 1

' • ■' ■> ■'*
Lai būna Tau lengva svetin

ga Amerikos žemė, bet žymiai 
būtų Tau lengvesnė Lietuvos že
melė, kurią Tu taip mylėjai! 

Garbė Tau!

draudimas prasideda, teisinė 
prasme, kai tik pasamdytasis 
asmuo pradeda darbą ir pasi
baigia, kai tas asmuo yra iŠ dar
bo atleistas. Visai nesvarbu, 
koks tas darbas yra: didžiausias 
bendrovės prezidento, šio įsta
tymo prasme, yra lygiai trak
tuojamas su namų ruošos dar
bininku, pasamdytu tik porai 
valandų atlikti kur) nors speci
finį darbą.

šios rūšies draudimas pilnai 
apmokamas iš darbininkų ar 
tarnautojų samdančio asmens 
ar bendrovės lėšų ir jis privalo 
nieko nekainuoti pačiam darbi
ninkui. .

Teisinį keblumą sukelia tasai 
faktorius, jog kohtraktorial šio 
įstatymo prasme nėra skaitomi 
darbininkais ir pagal šį įstaty
mą visai nėra draudžiami. Skir
tumą gal geriausiai galima būtų 
sekančiai apibūdinti: a) jei sam
doma "darbo jėga" ir sadmyto- 
jas nurodo, ką ir kada daryti, 
taip sakant — jei samdytojas 
visą laiką ir pasilieka "bosu" — 
įstatymas taikomas, b) Jei sam
doma ne darbo jėga, o tik už at
lyginimą pavedamas atlikti dar
bas kaipo toks visumoje, — jei 
pinigus gaunantis asmuo pasi
lieka "bosu" pats ant savęs ir 
pats reguliuoja darbo eigą, — 
tai tada jis yra laisvas kontrak
torius ir įstatymas nėra taiko
mas.

Jei toks "kontraktorius” sam
do darbininkus, tai už tų darbi
ninkų draudimą jis patsai ir yra 
atsakingas, bet ne ta bendrovė 
ar tasai asmuo, kuriam darbas 
atliekamas.

Paaiškinsiu sekančiu pavyz- 
ddžiu: • n, .

Jonas pasisamdo Antaną na
mų vidaus įrengimui užbaigti. 
Jie dirba kartu, Jonui nurodinė- 
jant ką ir kada daryti. Antanas 
susižeidžia, šiuo atveju Jonas 
pilnai atsakingas už nelaimingą 
atsitikimą šio įstatymo ribose. 
Jei jisai neturi šios rūšies drau
dimo, tai jis privalo Antanui 
atlyginti visas įstatymu numa
tytas išlaidas iš savo kišenės.

Bet jei Jonas pasisamdo An
taną pav. išdažyti kambarius ir 
daugiau į tą darbą nebesikiša, 
pasilikdamas tik teisę galutinai 
užbaigtą darbą priimti ar at
mesti, tai Antanas patsai yra 
kontraktorius ir jo sužeidimo at
veju Jonas nėra atsakingas.

(B. d.)

siau.
— Šiais, jei man bus teikiama

Įstatymais sureguliuotus ne
laimingų atsitikimų draudimus 
galima bendrais bruožais pada
linti j tris pagrindines grupes 
„(grupių pavadinimams naudosiu 
angliškus terminus);

A) "VVorkman's compensa- 
tion” — draudimas nuo nelai
mingų atsitikimų darbovietėje. • 
Tvarko darbo metu įvykusius 
sužeidimus; atlygina visas gy
dymo išlaidas, apmoka dalį dėl 
nedarbingumo gydymo metu nu
stoto atlyginimo ir atlygina už 
prarastą darbingumą (pilną ar 
dalinį), kiek tai priklauso nuo 
sužeidimo ar jo pasekmių.

B) "Personai liability” — 
draudimas nuo nelaimingų atsi
tikimų, įvykusių dėl keno nors 
kito, bet ne sužeistojo asmens, 
kaltės. Taikomas tiek fiziniams 
asmenims, tiek ir juridinianfe 
asmenims — bendrovėms. Atly
gina visas, su gydymų susijusias 
išlaidas, visada pilnai"'atlygina 
už galutinai prarastą darbingu
mą ir dar kartais priskiria su
mas, kurias geriausiai būtų api
būdinti "skausmo pinigais” 
("discomfortand pain due to the 
injury).

C) "Public liability” — teisi
nė atsakomybė to asmens, kurio 
nuosavybės ribose (ant kurio 
žemės, kurio namuose ar kituo
se pastatuose) nelaimingas at
sitikimas įvyko, net ir be sa
vininko kaltės. Ribojasi vien tik 
prievole suteikti tinkamą pir
mąją pagalbą; daugiau už nieką 
kitą neapmoka.

Kaip iš apibūdinimų matyti, 
visos šios grupės yra tampriai 
tarpusavy susipynusios. Dauge
lis sužeidimų gali priklausyti, 
— ir dažnai priklauso, — tuo 
pačiu metu dviem ar visom trim 
grupėm. Iš to ir gaunasi teisi
niai sunkumai, kurių tinkamai 
išnarplioti kartais neįmanoma 
be patyrusio juristo pagalbos.

Visi kiti sužeidimai, o taip pat 
ir visi susirgmai (jei jie nėra 
tiesoginėje darbo pasekmėje) 
nėra įstatymais reguliuojami ir 
teisine prasme yra privatus pa
liesto asmens reikalas. •

Pasistengsiu visas tas grupes 
atskirai panagrinėti. Tiesa, nesu 
teisininkas, ir mano patyrimas 
ribojasi tik asmeniniu pažinimu. 
Illinois valstybėje galiojančių 
įstatymų. Tačiau įstatymų skir
tumai atskirose valstybėse ne
dideli ar. bent neesminiai, tad 
bendrais bruožais, išvados ga
lioja visose' Jungtinėse Vaistys 
bėse.. j



K. S. KARPIUS

VARNIŠAI, ENEMALIAI

PAGERBTI MIRUSIEJI

1614 Coutant

Kanados ir JAV

SENOVINIO TURGAUS DIENOS

SUTAUPYKIT IKI 50% IR DAUGIAU

Anksčiau 2.39 iki 2.98

JARDAS

The May Co.’s Basement Drapery Department

ĮSIDĖMĖKIME kiek 
TIE ŽODŽIAI VERTI

STUDENTŲ PARAMA 
PROFESORIUI BIRŽIŠKAI

BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS

SPAUDOS SUKAKTIES 
MINĖJIMO PROGRAMA

Rūda iš Venezuelos 
ir Afrikos

•šios medžiagos
• Bark Cloths

jie susitarė - su Bendruomenės 
apylinkės valdyba, kuri jiems 
šiame gražiame darbe padės. Ti
kimasi visuomenės gyvo pritą- 
rimo. . . Vyt. K.

Mes duodam ir iškeičiam Eaglė Stamps

Apylinkės valdybos posėdis 
įvyko rugsėjo 18 d. vicepirm. 
inž. P. J. žiūrio namuose, Avon 
Lake, Ohio, kuriame buvo svar
styti įvairūs apylinkės reikalai.

Šios spalvos: '
• Natūralios
• ‘Žalios

. • Auksipės -
• šviesiai žalios
• Pilkos
• Juodos
• Baltos .**b

BENDRUOMENĖS 
APYLINKĖS VALDYBOS 

POSĖDIS

Patogios sąlygos gali būti. sudarytos 
perkant už $20 ar jaugiau.

• Spun Rayons

• Daugelis ‘ kitų

Bendruomenės apylinkės val
dybos nariai dalyvavo Lietuvos 
kariuomenės generolo Vlado Na- 
giaus ir majoro Broniaus Bart- 
kūno laidotuvėse ir pasakė kal
bas. Vicepirmininkas inž. P. J. 
žiūrys kalbėjo maj. Br. Bartkū- 
no laidotuvėse rugsėjo 15 d., 
pirmininkas St.. Barzdukas gen. 
VI. Nagiaus laidotuvėse rugsėjo 
18 d.

Vietoj gėlių ant a. a. gen. Vla
do Nagiaus kapo Bendruomenės 
apylinkės valdyba rugsėjo 18 d. 
posėdyje paskyrė 10 dol. auką 
Lietuvos laisvės kovų invali
dams.

kapitalai
kasyklos 
Amerikai,

Priskirtos prie antros rūšies dėl netikslumų, kurie yra tokie maži, kad vos galima 
pastebėti,.. ir jokiu būdu nepagadina šių medžiagų grožio nei naudos. Jos yra gar
saus pagaminimo medžiagos... visos 48 colių pločio... gerai nudažytos ir daugiau 
nėsusitraukiančios. Proga pasisiūti naujas užuolaidas ir užvalkalus sutaupant iki 
50% ar daugiau! ,

BENDRUOMENES 
ŽINIOS

ACE LABORATORY
SUBS. ALTEX PRODUCTS

Lietuviška spauda yra mūsų 
tautinės gyvybės saugotoja, mū
sų kultūringumo rodiklis ir ko
vos ginklas. Todėl reikia ją pa
laikyti, remti ir ugdyti. Todėl 
lietuvių visuomenė kviečiama 
savo spaudai parodyti reikiamo 
dėmesio. Aktyviai dalyvaukime 
spaudos mėnesio parengimuose!

Visos nudažyto? ir dagiauu nesitraukančios! 
Naujausi raštai ir spalvos!

• Gold Overlays

• Textured Weaves

Kiek tos rudos ten surasta pa
rodo investavimas $250,000,000 
tik įrengimams, susisiekimui ir 
pergabenimui jos į uostą. To ka
pitalo savininkai tikisi gauti 
greit viską atgal ir dar uždirbti 
nuošimčius ir pelnus. Ir gaus.

Kartą ęia esti rašęs apie kitą 
milžinišką geležies rūdos plotą 
Mesabi kalnuose, Minnesotoj, 
šiaurvakariuose nuo Chicagos, 
kurį tūlas Petras,'kasdamas šu
linį miškų darbininkų stovyklo
je, užtiko. Tos rūdos užteko virš 
50 metų. Ir ją turint Amerika 
paversta plienine-geležine. Min
nesotoj, į priešingą pusę nuo 
Cleveląndo negu Labradoras, su
dėta Įimtai milionų dolerių at
gabenti rūdą j "civilizaciją” Di
džiaisiais Ežerais, kur į Supe- 
rior Ežerą nutiesta geležinkelis, 
pastatytas uostas. Kaip Mesabi 
taip ir dabar Labradoro Ungava 
rūdai pervežti naudoja tų pačių 
Didžiųjų Ežerų vandenis, kurie 
St. Lawrence upe išteka į At
lantą. Atsiliepdami į Los Angeles 

lietuvių visuomenės komiteto 
prof. Mykolui Biržiškai sušelpti 
atsišaukimą, Cleveląndo lietuvių 
studentų valdyba savo posėdyje 
nutarė imtis iniciatyvos aukoms 
Clevelande rinkti. Šiuo reikalu

Gaminame senoviškus aliejinius ir naujus uinteti- 
dažus lauko ir vidaus dažymui.

Kiniją. Ar drįs tai daryti, po to 
ką padarė Korėjoje?

Vyriausias ginkluotų pajėgų 
štabų viršininkas admirolas 
Radford tikrina, kad Quemoy 
privalo būti ginama ir neužlei
džiamą komunistams. Kiti Ei- 
senhowerio patarėjai, kartu ir 
Londonas, nori, įpiršti pavesti 
Formozą UN globon,. komunisti
nę Kiniją priimant į UN narius.

Kūrie- laimės, paaiškės arti
moje ateityje, jeigu Kinija ver
šis Formozos užimti. !•

Kaip žmogui reikia visada 
jieškoti geriamo vandens, taip 
Amerikos pramonei reikalingas 
plienas. Ir jos ištekliais besirū
pindami amerikiečiai nesiliauja 
jos jieškoję. Jau per keletą me
tų buvo atgabenama geležies rū
dos iš Afrikos, Liberijoje suras
tuose rūdos sluogsniuose.

Vėliau paaiškėjo gausių rūdos 
sluogsnių Venezueloje, Cerro 
Bolivar srities kalnuose. Ten rū
dos surasta visas kalnas, ketu
rių mylių ilgio 1,800 pėdų augš- 
čio. Iš kalno viršūnės rūda ka
sama ir gabenama į pajūrio uos
tą, iš kur laivais siunčiama į 
Ameriką. Iš Venezuelos, ypač į 
pietinių valstybių uostus, New 
Orleans ir Mobile, rūdos atveži
mas, palyginti, netolimas. Iš Li
berijos daug toliau.

Bet Liberijos ir Venezuelos 
rūda skaitosi užsieninė. Karo 
metu jos gavimas gali pasunkė
ti ar ir visai susitrugdyti: Taigi, 
remiantis labiausia Mesabi ka
syklomis ir naujai pradėta var
toti takonito rūda iš tos pačios 
srities, dabar gavus Labradoro 
naujus šaltinius, savos rūdos 
gavimas užtikrinamas ilgiems 
laikams.

Pastarųjų 12 metų likotarpyje 
Amerikos plieno bendrovės išlei
do 15 bilionų dolerių plieno in
dustrijai tobulinti. Antras pa
saulinis karas paėmė apie 340 
milionų tonų geležies rūdos iš 
Mesabi. ■

Mesabi rūdos 
klauso išimtinai 
jau baigiamos išnaudoti, tačiau 
ten yra dar tiek antraeilės rū
dos šaltinių, kad pastarų kelių 
metų laikotarpiu apsimokėjo, 
sudėjus dar šimtus milionų do
lerių, pastatyti naujus įrengi
mus sunaudoti takonito akme
nyje randamą mažą nuošimtį 
rūdos, kuri nauju procesu su
spaudžiama j gabalus lengves
niam vartojimui.

Ungava rūdos kasyklos įreng
tos bendrai Amerikos ir Kana
dos kapitalais. Kanados vyriau
sybė prisiėmė amerikiečius į 
partnerius todėl, kad Amerika 
galės daugiausia tos rūdos su
naudoti. Tarp kitų tame projek
te dalyvauja vadas vienos di
džiausių rūdęs-plieno bendrovės 
M. A. Hanna Co. vadovas, Cle
velande, dabartinis U. S. iždi
ninkas Eisenhowerio kabinete 
G. M. Humphrey, kuris tą pro
jektą parėmė dar prieš paten
kant į kabinetą.

Tos naujos rūdos kasyklos yra 
žemės paviršuje. Reikia tik kas
ti, versti į modernius šliaužia- 
mus plačius diržus, kurie nuves
ti į geležinkelių vagonus. Ir pri
pildyti vagonai slenka į pietus 
link St. Lavrence upės uosto 
perpylimui į laivus. Pervežimui 
rūdos į Didžiųjų Ežerų, plieno 
centrus daug patarnaus šiemet 
Kongreso nutarimas įrengti St. 
Lavvrence upe pagilintą ir pa
platintą kelią dideliems laivams 
plaukioti.

Skaičiuojama, kad. tos rūdos 
užteks Kanadai ir Amerikai se
kantiems 50 ar net 100 metų. 
Rūdos sluogBniai ten yra 80 my
lių ilgip ir 6 mylių pločio plote. 
Jau ištirtuose plotuose skaičiuo
jama esant apie 420,000,000 to
nų rūdos, susidedančios iš apie 
60-nuoš. rūdos ir 40 nuoš. žemės.

lėtą pavyzdžių. Ariogalos rajo
no kolchozuose dirvonų esą apie 
8.000 ha, Vilkaviškio, Pagėgių, 
Kybartų ir Šiaulių rajonuose — 
kiekviename daugiau kaip po 
5.000 ha. Toliau jis pamini, kad 
Ukmergės rajone dirvonų esa- 
sa 6.000 ha, o Šilutės — net 
8.000 ha. Vadinasi, atsirado di
deli dirvonų plotai net tokiose 
vietovėse, kur seniau jų' visai 
nebuvo. Jie apaugo krūmais tuo 
laiku, kai Lietuvos žemės ūkis 
buvo sukolchozintas, o iš ūkinin
kų atimti gyvuliai, žemės ūkio 
mašinos ir daugelis, ūkininkų iš
tremti į "plačiosios tėvynės” už-

Spalio mėn. 3 d. (sekmadienį) 
11:30 vai. lietuvių salėje šaukia
mas ■ Lietuvių Bendruomenės 
Cleveląndo apylinkės susirinki
mas. Darbų tvarka’ numatyta 
tokia: 1) susirinkimo atidary
mas ir prezidiumo rinkimas, 2) 
Bendruomenės namų fondo stei
gimas, 3) pirmosios JAV Lietu
vių Bendruomenės Tarybos rin
kimai, -1) apylinkės organų rin
kimo taisyklės, 5) einamieji rei
kalai, 6) susirinkimo uždary
mas. Kviečiami dalyvauti visi 
apylinkės lietuviai. Bus priima
mi tautinio solidarumo įnašai.

Dirvonai Lietuvoje
Per Vilniaus radiją buvo pa

skaitytas ž. ū. ministerijos dir
vožemių planavimo skyriaus vir
šininko Kriukelio pranešimas 
apie naujų žemių įsisavinimą. 
Naujų žemių įsisavinimą jis su
pranta ne nežinomų žemių atra
dimą, bet dirvonuojančios žemės 
pavertimą dirbama žeme. Jis 
teigia, kad šiuo metu pavergtoje 
Lietuvoje galima rasti didelius 
dirvonuojančios žemės plotus, 
spėjusius'jau net apaugti krū
mais.
Ką reiškia šis pasisakymas, pa
aiškėjo tik įpusėjus skaitymą.

Dėl vaizdumo jis pateikė ke- kampius.

Visokios rūšys ir spalvos, tinkančios įvairiausiam 
dažymui. Tai vienintelė lietuviška dažų dirbtuvė JAV. Turi 
35 metų praktiką.

Dr. A. L. Žukauskas mediciną 
pradėjo studijuoti Fribourg’e 
(Šveicarijoje), bet po metų per
sikėlė į Berno Universiteto Me
dicinos Fakultetą, kurį baigė 
1951 m. atlikdamas praktiką to 
paties universiteto klinikose ir 
apgindamas dizertaciją "Throm- 
boryten und Ihre Beziehung zu 
den Hemorrhagisehen Diathe- 
sen” ir gavo med. daktaro laips
nį.

1951 m. pabaigoje atvyko į 
JAV ir tuojau pradėjo stažuoti 
St. Mary’s Hospital, Brookline, 
Mass. 1953 m. liepos mėn. jam 
pavyko persikelti j vieną iš gar
siųjų JAV Lahey Clinic Bostone, 
kurioje specializuojasi vidaus li
gų srityje pas žymiuosius gy
dytojus: Dr. Husxthal, Dr. Bar- 
tels ir be to dirba tai klinikai 
priklausančiose ligoninėse.

Nors išlaikęs egzaminus da
bar jau galėtų verstis privačia 
praktika, bet dar metams lieka 
toje pat klinikoje specializuotis 
ir toliau ir pasirengti platesnei 
darbo dirvai.

Geros sėkmės, naujam tikrai 
savo profesiją mylinčiam lietu
viui gydytojui.

KAD GELEŽIES- 
PLIENO
N E P R I S T I G T Ų

Į Amerikos geležies - plieno 
centrus, jų tarpe ir į Clevelan- 
dą, jau atvežti pirmutiniai laivai 
geležies rūdos iš visai naujų rū
dos kasyklų, surastų Kanados 
šiaurėje, Quebec-Labradoro, be
veik žmonių negyvenamoje te
ritorijoje, pavadintoje Ungava. 
Ten pastarų poros metų bėgyje 
pastatyta Sept lies vardu mies
telis. Darbas pradėtas 1950 me
tais, nutiesiant 360 mylių ge
ležinkelį per nepereinamas gi
rias, kalnus, slėnus, pelkynus, 
dykumas, iki St. Lawrence upės, 
kur įrengtos rūdos perpylimo į 
laivus uostas.

Specialios kainos lietuviams ir didelės nuolaidos da‘ 
žytojams.

NAUJAS LIETUVIS 
GYDYTOJAS

šie raštai:
• MMtl
• Abstnlrtai

7/į :• Brūkšniai 
' T’vį « Vienspalviai 
'* ’ ’ ModemŪB .

• Vaizdiniai
’ • Provinciniai

1954 m. rugpjūčio mėn. Hart- 
ford, Connecticut valstybėje me
dicinos dr. Algirdas-Leonas Žu
kauskas išlaikė reikiamus egza
minus ir įgijo medicinos gydy
tojo praktikos teises.

Med. dr. A. L. Žukauskas yra 
gimęs Lietuvoje, Šiaulių mieste, 
kur išėjo pradžios ir vidurinį 
mokslą, baigdamas Šiaulių ber
niukų gimnaziją.

1944 m. rudenį, drauge su sa
vo tėveliais ir broliu Brunonu, 
apleido Lietuvą ir pradėjo var
gingas tremties dienas.

1944-45 m. gyveno Vokietijo
je, iš kur 1945 m. pavasarį pa
siekė Šveicariją. Ten abu su 
broliu kibo j mokslą. Vienas pa
sirinko inž.-architektūrą, antras 
— mediciną. Reikia pasakyti, 
kad materialinė padėtis buvo 
labai sunki, nes vos tik vienus 
metus tegavo BALFo stipendi
ją-

Būdami gabūs mokslui, savo 
darbu ir vargu užsibrėžtus tiks
lus pasiekė.

Brunonas baigė Zuericho 
Technikumą, gaudamas dipl. in- 
žinieriaus-architekto vardą-dip- 
lomą, JAV dabar dirba savo 
specialybėje.

Algirdas baigė Berno Univer
sitetą medicinos daktaro laips
niu.

Kinijos komunistams pradė
jus atakuoti kinų nacionalistų 
valdomą salą {Juemoy, Kinijos 
pakraštyje, prezidentas Eisen- 
howeris paskelbė Formozą gins 
nuo komunistų užgrobimo.

Grįžus valstybės sekretoriui 
Dulles iš Filipinų salų, kur jis 
dėjo pastangas įkurti pietryti
nės Azijos gynimo sąjungą, pre
zidentas sukvietė savo atostoga
vimo buveinėje augštus pareigū
nus iš Washingtono. Tarp jų da
lyvavo Dulles.

Klausimai lietė svarbiausia 
Tolimų Rytų politiką. Formozos 
gynimą nuo komunistų pagrobi
mo prezidentas pavadino gynimu 
"svarbių JAV interesų nepai
sant kur jie būtų”.

Bet kaip visada taip ir dabar, 
tam, kaip ir kitiems prezidento 
pareiškimams, vieni augšti pa
reigūnai pritaria, kiti juos at
meta. Reikės laukti kuri pusė 
laimės, nes nei viena pusė leng
vai nenusileidžia.

Viena pusė yra, kuri nuolat 
gąsdina Ameriką įsivėlimu į 
trečią pasaulinį karą. Ir jiems 
pavyko daug pasiryžimų nulie
ti šaltu vandeniu. Prezidento, 
Dulles ir kitų skambūs pareiški
mai baigėsi tuščiai.

Kurie sako, kad Amerika pri
valo ginti nacionalistus Formo- 
zoje, įrodinėja, jog Amerika 
neprivalo leisti komunistams 
užimti ir Quemoy salą, nes tas 
parodytų Amerikos žodžių tuš
tumą. Laikant Quemoy nereikš
minga, kadangi toli nuo Formo
zos, užleidus ją komunistams, 
visa dar' likusi laisva Azija nu
siviltų. Tada niekas jau netikė
tų', kad Amerika gins Formozą. 
Amerikos reikšmė Azijoje visai 
susmuktų.

Gynimas Quemoy salos reikš
tų tiesioginį susikirtimą su ko
munistų jėgomis. K>ta>P sakant, 
atvirą karą su komunistine Ki
nija ir savu keliu su Rusija. Tas 
reikštų pradžią trečiojo , pasau
linio .karo, jeigu Kinija tikrai 
ryšis tas salas "laisvinti”.

Vieni sako, Amerika privalo 
ginti <Quemoy, jeigu, reikalui 
atėjus, pėsiryžusi pulti pačią

Bendruomenės apylinkės val
dybos iniciatyva sudarytos lie
tuvių spaudos atgavimo sukak
ties minėjimo komisijos rugsėjo 
19 d. posėdy buvo nustatyta to
kia spaudos mėnesio programa:

Spalio 1 d. 7:30 vai. vak. iš
kilmingas spaudos mėnesio ati
darymas per radiją WD0K ra-j 
dijo stoties didžiojoje studijo-l 
je 1515 Euclid Avė. Rengia Lie
tuvių Radijo Klubas. Be oficia
liosios dalies, bus ir meninė pro
grama, kurią atliks solistės J. 
Krištolaitytė-Daugėlienė bei A. 
Stempužienė ir muz. Alf. Mi
kulskio vadovaujamas Čiurlionio 
ansamblis. Kviečiama visuome
nė. Įėjimas. 1 dol.

Spalio 10 d. 2 vai. po pietų 
Carter viešbuty ALRKF kon- 
kongreso spaudos minėjimo aka
demija. J. Brazaičio paskaita ir 
muz. Alf. Mikulskio vadovauja
mo Čiurlionio ansamblio kon
certas. Kviečiama visuomenė. 
Įėjimas laisvas.

Spalio 17 d. 11:30 vai. lietu
vių salėje paskaita (numatomas 
kviesti K. Bielinis iš New Yor- 
ko) ir lietuvių spaudos iliustra
cinė parodėlė.

Spalio 24 d. 11:30 vai. lietu
vių salėje jaunimo akademija. 
Rengia Lietuvių Studentų Są
jungos skyrius. Jaunimo prane
šimai ir atliekama programa.

Spalio 31 d. 6 vai. vak. lietu
vių salėje literatūrinis moterų 
kūrybos vakaras. Rengia pati 
spaudos minėjimo komisija. Įėji
mas su biletais.

t ■ -1,



LEIMON’S CAFE

KE 1-9787731 E. 185 ST.
ge-

CSO)

RAMOVĖS SUSIRINKIMAS

LIETUVIAI DAŽYTOJAI

Patar.’-. kaimynui

prenumeruoti
(30)

D 1 R V ĄI

CLEVELANDO SKAUTŲ 
RUDENS LAUŽAS

NAUJAS LIETUVIS 
GYDYTOJAS

šeimos, 
garažai, 
sklypas. 
$12,500.

(39) prieinamomis kainomis. 
6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio 

Tel.: EX 1-0376

St. Clair E. 118 St. labai ge
ras 6 kamb. vienos šeimos, gra
sioj gatvėj,’gaso šildymas, 2 ga
ražai.

Telef.: HE 2-1236
Lietuviams duodama didelė 

nuolaida, čia taip pat galima 
tartis dėl vartotų ir naujų ma
šinų pirkimo.

PARDUODAMAS DIDELIS 
NAMAS

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
KONCERTAI

vedami intensyvūs 
darbai, telkiamos 

programai. Laužą 
LSB Vyr. Laužave-

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

AUTOMAŠINŲ TAISYMAS
Jonas Švarcas nuo kovo mėn. 

atidarė automašinų taisymo sto
tį. Jo dirbtuvės adresas:

7015 Wade Park Avė.

7
Naujai dažyta. Didelis 
1349 East 81 St. Kaina

RA 1-3309

Atstovas:
VICTOR BANIONIS 

ofise UT 1-0323 
namuose SW 1-9568

X.______________________________________ z

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

Įvairu* valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui

PARDUODAMAS NAMAS
Parduodamas vienos 
kambarių namas, 2

Patark Ir kaimynu., 
kad prenumeruotų 

D 1 R ’ A

L. S. ' Ramovės” visuot. na
rių susirinkimas ' įvyks spalio 
mėn. 3 d. 11:30 vai. Liet, salėje.

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

dažo ir dekoruoja namus. Duo
da 12 mėnesių išsimokėjimą. 
Šaukti:

EX 1-4245

JUMS GERI NAMAI

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

Deda E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

MIRĖ ■
ANTANAS KAZLAUSKAS

TEISININKŲ SUSIRINKIMAS
Rugsėjo mėn. 26 d. šaukiamas' 

gimęs 1899 m. gegužės mėn. 16 Liet. Teis. Dr. Clevelando sky- 
d. Lukšiuose. Pašarvotas Ja-'riaus narių visuotinis susirinki- 
kubauskienės laidojimo įstaigo-' 
je. Laidojamas šį ketvirtadienį, 
9:30 vai.

Buvo aktyvus bendruomenės 
narys, nuoširdžiai reiškėsi Tau
tinės Sąjungos skyriuje. ( Cle
velandą buvo atvykęs prieš 5 
metus. Į

Mirė staiga širdies trambozu. tuves, iš Chicagos, lankėsi Dir
voje.

mas, kuris įvyks p.p. K. ir S. 
Lazdinių bute, 1192 E. 87 gat
vė, Cleveland 3. Susirinkimas 
šaukiamas 4 vai. p. p.

S. OŽELIENĖ,
birutininkių pirmininkė, atvyku- 

I si į gen. Vi. Nagevičiaus laido-

ENCIKLOPEDIJOS
REDAKTORIŲ PASITARIMAS, ALBERTAS PUSKEPALAITIS, 
sukviestas Lietuvių Enciklope-j buvęs spaustuvių mašinų ir reik- 
diinu .T Rnnnėinim ivvkn t:.*.....:.dijos leidėjo J. Kapočiaus, įvyko menų atstovas Lietuvoje, dabar 
Cievelande. Dalyvavo: Salys J gyvenąs Chicagoje, lankėsi Cle- 
Jonikas, Bendorius, Čepėnas ' velande ir Dirvoje. A. Pųskepa-
Andrius, Kolupaila, Puzinas, laitis ir Amerikoje vėl pradeda
Jakštas, Girnius, Skardžius ir 
kiti.

atkurti savo prekybą.

Maloniai kviečiame visus j s. m. rugsėjo mėn.
26 d. rengiamą Slovėnian National House salėje 
(6417 E. St Clair Avė.)

KONCERTA-BALlU

NAUJIENA 
MOTERIMS

Lietuvaitės Alvinos Paulienės 
SUPERIOR BEAUTY SHOP 
šį mėnesį pusmetiniai prade

dant $6.50.
(7013 Superior, tel. UT 1-1932).

Ateikit j mano saliorfą ir bū
sit patenkintos savo grožiu.

Atdara nuo 9 vai.

PRADĖKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

/1

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PRANEŠIMAS SKAUTAMS
D. L. K. "Vytauto” dr-vės ir 

D. L. K. "Kęstučio” dr-vės skau
tai ir kandidatai šį šeštadienį, 
rugsėjo 25 dieną, 10 vai. iš ryto 
renkasi prie Lietuvių salės išky
lai.

Iškyla įvyks jeigu bus gražus 
oras. Pasiimti sumuštinių. Pra
ėjusią savaitę iškyla dėl lietaus 
neįvyko.

Čiurlionio ansamblis buvo pa
kviestas ir sutiko koncertuoti: 
spalio 10 d. ALRKE kongreso 
spaudos akademijoje Cievelan
de, spalio 16 d. Detroite, spalio 
30 ir lapkr. 1 d. Philadelphijoje 
ir Wilkes-Barre, lapkr. 14 d. 
Chicagoje.

ST. ŠIAUČIŪNAS
iš Binghamton, N. Y. lankėsi 
Cievelande ir išvyko aplankyti 
artimųjų į Chicagą.

JONAS šENBERGAS,
atitarnavęs JAV kariuomenėje, 
grįžo iš Europos į Clevelandą.

Lietuvos Skautų Brolijoje 
šiuo metu vedamos lietuviškos 
dainos varžybos. Tų varžybų rė
muose Clevelando skautų vieti- 
ninkija spalio 24 d. lietuvių sa
lėje ruošia rudens laužą-vakarą. 
Dabar yra 
pasiruošimo 
jėgos laužo 
vesti sutiko 
dy3 sktn. V. Bražėnas iš Stam- 
fordo, Conn. Kas turėjo ar ne
turėjo progos dalyvauti sk. va
saros stovyklos laužuose, yra 
kviečiami tądien skautų rudens 
laužan. Lietuviškoji daina mus 
grąžins į mieluosius panemunius 
bei tėvynės šilus.

Dr. Antanas Aželis, išlaikęs 
Ohio Statė Medical Board egza
minus, gavo teisę šioje valstybė
je verstis medicinos gydytojo 
praktika.

Naujasis daktaras yra baigęs 
V. D. Universiteto medicinos 
fakultetą 1942 metais, dirbęs V. 
D. Universiteto klinikose, Vokie
tijoje Hohen Peissen Berge kaip 
apylinkės ir kasyklų gydytojas. 
Amerikoje praktiką atliko New 
Yorke — Carson Peck Memorial, 
Unity ir1 St. Joseph ligoninėse, 
daugiausia dirbdamas akušeri
jos bei vaikų ligų srityse.

Dabartinis adresas:' 1316 
89 St. Tel. CE 1-6890.

Nuo spalio mėn. 1 d. pradeda 
dirbti Dr. Vitkaus kabinete (Su
perior ir Norvvood, gatvių kam
pas). Darbo valandos pirmadie-. 
niais-ketvirtadieniais h,uo 1 vai. 
iki 3 vai. ir nuo 7 iki 8 vai. Penk- 

, taęlieniais ir šeštadieniais nuo 1 
iki 3 vai. Telef.: HE 1-0188.

E.

Progamoje REMONTO DARBAI

1. Solistė Juzė Augaitytė, Philadelphia, Pa.

2. Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas, Law-
rence, Mass.

Pradžia: 6 v. v.

PADĖKA

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Clevelando skyrius

Nuoširdžiai dėkojame vieno
kiu ar kitokiu būdu parėmu- 
siems "Kario" gegužinę: p. p. 
Bačiulieriei, Bliumentalienei, VI. 
Braziuliui, J. Baranauskui, J. 
Baranauskui, J. Damušiui, Gai- 
liušienei, Gaižučiui, Gecevičie- 
nei, G. Gudėnui, Januškienei, 
Jonaitienei, Jurkšienei, Juodie- 
nei, O. ir Ed. Karnėnams, Kli- 
maičiui, Mikoliūnui, Macijaus
kui, Nevardauskui, Pautienienei, 
Paulioniui, Priminiausk i e n e i, 
Sukarevičienei, Stankevičiui, O. 
ir P. židoniams ir visiems gegu
žinės dalyviams parėmusiems 
"Karį” $204.25 čekiu.

L. S. "Ramovės” V-ba

su baldais, 6 butai po 2 kamba
rius ir 1 butas 4 kamb. Iš viso 
16 kambarių. Per mėnesį $495 
pajamų. Centralinis šildymas. 
Parduodamas dėl savininko li
gos. Lengvos pirkimą sąlygos. 
Kreiptis:
1960 E. 75 St. Tel. EX 1-2069 

(40)

KAMBARYS

PARDUODA ŠALDYTUVĄ 
IR VIRTUVĖS PEČIŲ

Šaldytuvas 4 metų (gas), 
ram stovyje.

1331 E. 66 St.
HE 2-0599

GERAS, PELNINGAS INVESTAVIMAS!
$3200.00 pelno per metus atneš jums šitas mūrinis 4 

butų (po šešis kambarius) apartamentas East Cievelande.
— o —

GRAŽU, PATOGU, PELNINGA!
2 šeimų namas po 7 ir 8 kambarius, netoli Cain Par

ko, Cleveland Hts. Metinis buto pelnas $1500.00. Žemas 
įmokėjimas.

— o —
Didesniam pasirinkimui apartamentų, dviejų ar vie

nos šeimos namų rezidencinėse apylinkėse, kreipkitės

Į JONĄ NASVYTĮ, TEL. FA 1-5450 
La Riche & Forte Realty Ine. Co. 

GA 1-7228

PARDUODAMAS BUVĘS ŠERMENŲ 
NAMAS, .

TINKAMAS KLUBUI AR ŠIAIP KOKIAI ORGANIZACIJAI.
Žemai 2 dideli ir 2 mažesni kambariai. Antram augšte: 

butas gyvenimui, virtuvė, valgomasis ir salionėlis (front- 
room), 3 miegami kambariai ir 2 yohios. Trečiam augšte: 
3 miegami ir vonia. Skiepe gražus poilsio kambarys. Taip 
'pat parduodamas ir kitas, greta esantis dvejų šeimynų na- 
•■mas. Apžiūrėjimui klausti — ,

JANKAUSKAS, 6108 SUPERIOR AVĖ.
Šoninės durys, antram augšte.

‘ ’•/ Tel. lA 1-2021
Pirkimo reikalą vesti su administratorium Dr. J. T. Vitkum, 

1286 Norwood Rd. Tel. HE 1-6188 (41)

■ Atlieku mažus ir pagrindinius 
namų remontus, tinko darbus, 
medžio darbus ir dažymą bei de
koravimą.

V. RICKUS-RICKEVICIUS 
Tel. HE 2-0683 

1505 Addison Rd.

Išnuomojamas kambarys su 
centraliniu šildymu. Norint yra 
ir garažas. Naujos parapijos ra
jone. Privilegija naudotis pa
ežerių. Geras susisiekimas, arti 
krautuvės.

KE 1-5530

•
Tarp Superior ir St. Clair pel

ningas namas, $130 per mėnesį 
ir 6 kambariai savininkui. Vis
kas tik $13,000.

RAY NAUSNER1S, 
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 L1 1-9216

11809 St. Clair

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS 

NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

<>712 Superior Avė. HE 1-2498

Cleveland, Ohio

PIX BEVERAGE 
rūšių alaus — vlsoki gaivi 

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas)
Parengiama vestuvėms, baliam* 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas. Atdara ir trečiadieniai! 

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

45

RADIO — TV TAISYMAS 
A M U R C O.

Sav. JUOZAS DAUTARTAS 
Darbas garantuotas.

Šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.

Telef.: OL 1-1790

GERESNĖS statybos kontraktoriai 

įstato MONCRIEF ORO VENTILIACIJĄ 
• ŠALDO vasarą • ŠILDO žiema

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

Laikrodžių taisymas. Brangenybės, (vairus dovanų 
pasirinkimas.

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

Chimes Realty 
1x88 E. 79 St.

2 šeimų namas vienas prie ki
to, 7 ir 7 kambariai, gaso šildy
mas, 2 garažai. Eddy Rd.

*
6 butų mūrinis namas, gaso 

šildymas. Ansel Rd., tarp Supe
rior ir St. Clair.

' *
Vienos šeimos, 7 kambarių, 

greitam pardavimui. Garažas, 
gaso šiluma. E. 83 St., tarp Su
perior ir St. Clair.

NAMŲ IR ŪKIŲ PIRKIMO 
PARDAVIMO ĮSTAIGA
Visi, kurie turite parduoti na

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

WADE PARK REALTY
7032 Wade Park Avė., 

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

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PA1NTING CO
WM. DEBESIS .

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

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

689 East 185 St. IV 6-0400
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

P J KEKS1S
Mūsų prekybinė garbė paremta 40 metų praktika 
parenkant medžiagų rūšis ir už jas garantuojant.

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

WOLFS FABRICS

609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1778. REZIDENCIJA: PEN1NSULA 2621

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba pnemiesčiuoee, kreip
kitės | mane, gausia pigia kruna. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudus-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgeėio. Patarnavimas ir 
garantuojama. Kreipkitės ) mane telefonu arba

7012 Superior Avė. EN 1-3764

SUMUŠTINIAI. ■ GĖRIMAI. SODĄ.

MARNELL’S
7023 Superior Avęnue

Saldainiai, Riešutai, Popkornai .
Čia susitikit savo draugūs po pamaldų 

Geriausia kava mieste

FUNERAL HOME
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoiai ■

6621 Edna Ą
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Redakcijos ir iidministracijos adresas — DIRVA. 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-0344. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNA (buto telefonas: GL 1-3970).

Balty santarvei 20 mėty
F. MACKUS
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tum dabar, ar atgavus laisvę 
santykiams tarp trijų Baltijos 

Į tautu nustatyti. Reikia ruošti 
bėse yra Baltijos sąjungos su- dirvą jieškoti bQdu jr formu 
kliudymas. Mūsų pastangos Bal- glaudesniam šių talltų bendra.

Šių metų rugsėjo mėn. 12 die
ną suėjo lygiai 20 metų, kai bu
vo* sudaryta Ženevoje trijų Bal- | 
tijos valstybių — Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos Santarvė, va- į 
dinarrrit- Baltų Santarvė (Baltic 
Entente^TEntente baltiųue). Su-, 
tartis btlvo pasirašyta 12 d. rug
sėjo mėn. 1934 m. ir kiek vėliau 
įregistruota Tautų Sąjungoje.

Mintis sudaryti baltų tautų 
vienybę bei sąjungą yra sena. 
Ji buvo keliama ir Taikos Kon
ferencijoje Paryžiuje. Baltų tau
tos ir jų vadovaujanti asmens 
gerai suprato realią padėtį. Jos 
žinojo, kad, nors skirtingos, bet 
panašios, turi tą patį laisvės 
troškimą, tas pačias problemas, 
tuos pačius pavojus ir priešą. Jų 
bendradarbiavimas, įskaitant ir 
herojišką Suomiją, laisvės ko
vose neginčijamas ir efektyvus. 
Politinėje srityje taip pat gana 
anksti imtasi iniciatyvos. Lie
tuvos užsienių reikalų ministras 
1921 m. pavasarį nuvyko į Ry
gą. o vėliau į Talliną tartis bal
tų sąjungos ar santarvės reika
lu. Ir vienur ir kitur buvo rasta 
visiško pritarimo. Buvo išdirb
ta gana smulki tos santarvės 
programa. Tais pačiais 'metais 
vasarą Latvijos užsienių reika
lų min. Mejerovičius ir Estijos 
užsienių reikalų min. Piiįj btlvo 
su revizitais Kaune. Trijų Bal
tijos valstybių sąjungos progra
ma smulkiai aptarta ir pradėtas 
jos vykdymas. Vėliau, vyriausy
bei pasikeitus, Lietuva nebepa- 
laikė pradėtos iniciatyvos.

šia prasme reikia taip pat pa
minėti ilgamečio Latvijos užs. 
reikalų min. Mejėrovičiaus veik
lą ir pastangas sudaryti baltų 
sąjungą įtraukiant Suomiją ir 
Lenkiją. Lenkija, pagrobusi Lie
tuvos sostinę Vilnių su sritimi, 
su agresingais tikslais Lietuvos 
atžvilgiu, sudarė didelę kliūtį 
trijų Baltijos valstybių vieny
bei. Lenkų diplomatija, siste
mingai ir atkakliai dirbdama, 
vis daugiau įgijo įtakos ir Talli
ne ir Rygoje. Mejerovičiaus pa
stangos buvo apvainikuotos ka
rinės ir muitų bei ekonominės'Puolimo sutartis su Sovietų Są-| 
sąjungos 1923 m. sudarymu tik Julltta. kuri jas jau buvo pasį- 
tarp Latvijos ir Estijos. Jo pa- dalinusi su nacių Vokietija, ir 

................................... 'greitai jos buvo užpultos ir pa
vergtos.

Regionalinės santarvės, kaip 
Baltų Santarvė (Estija, Latvija 
ir Lietuva), Mažoji Santarvė 
(Čekoslovakija, Rumunija ir Ju-1 
goslavija) įkurta 1921 m., Bal
kanų Santarvė (Graikija, Tur
kija, Jugoslavija ir Rumunija) 
įkurta 1934 m. buvo laikomos 
dalimi bendros kolektyvinio sau
gumo sistemos, atstovaujamos 
Tautų Sąjungos, kaip visai su
derinamos ir su dabartine UNO 
sistema. Jų mintis ir realūs pa 
vyzdžiai buvo keliami ir studi
juojami dar prieš antrąjį karą 
ryšium su galima būsima Euro
pos organizacija. Pav.', mūsų 
prof. M. Roemeris 1936 m. buvo 
pakviestas į Paryžių, kur Carne
gie Dotacijoj skaitė paskaitą 
apie Baltų Santarvę, paskaitą, 
kuri įėjo- į prof. Tįbal skaitofną 
kursą apie regionalines santar
vės ir Europos organizaciją, ir 

[kuri, buvo- atspausdinta tame

{įiuuucaiiKuii r»iu uuiiu uc 
tijcs valstybes laikyti išskirtas darbiavimdi visose srityse.
iki šiol buvo .nesėkmingos, nes 
Sovietų akcijos sistema šiuo at
veju yra su plyšiais. Kita ver
tus, Sovietų diplomatija nesu
prato išnaudoti priešingumus, 
kurie skiria Lenkiją ir Lietuvą 
Vilniaus klausimu. Vienas pir
maeilių klausimų yra Lietuvą ir 
Latviją skirti nuo jų šiaurinio 
ir pietinio kaimynų^ Baltijos są
jungos sukliudymo planui rea
lizuoti yra svarbu propaguoti šių 
kraštų politinės ir ekonominės 
sąjungos su Sovietų Respublika 
idėja. Lietuva ir Latvija turi 
kaip pirmos valstybės sudaryti 
vieną šios sąjungos dalį. Kiek 
tai liečia Estiją ir Suomiją, jų 
dalyvavimas galėtų reikštis tik 
ekonominiu atžvilgiu”.

Šia proga pažymėtina, kad So
vietai, Estijai ir Latvijai pasi
rašius karinę sąjungą ir muitų 
uniją 1923 m., reagavo puču Ta- 
lline 1924 m. gruodžio 1 d.

1934 m. rugsėjo 12 d. Baltų 
Santarvės ir bendradarbiavimo 
sutartimi buvo numatyta derin
ti tarpusavyje Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos užsienio politiką 
ir savitarpinę paramą dplomati- 
nėje srityje. Du kartu į metus 
rinkdavosi užsienių reikalų mi
nistrai į konferencijas, kurios 
vykdavo paeiliui — Rygoj, Kau
ne ir Talline. Tarptautiniame 
forume trijų Baltijos valstybių 
svoris be abejonės padidėjo. 
1926 m. Baltų Santarvė gavo 
nenuolatinio nario vietą T. S. 
Taryboje. Deja, pradedant 1933( 
m. pasireiškė aiškus Tautų. Są
jungos autoriteto smukimas, ko
lektyvinės saugumo sistemos 
griovimas, dvišalių paktų suda- 

Jrinėjimas, kas mažoms valsty-. 
. bėms reiškė svetimos valios pri-' 

metimą ir agresijos rengimą.! 
. Visos trys Baltijos valstybės 
. greitai, beveik tuo pačiu laiku 
, buvo priverstos pasirašyti ne-‘

Strasburge iškilmingai paminėta 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Santarvės ir Bendradarbiavimo 

sutarties pasirašymo 
dvidešimtmetis

Minėjime žodį tarė L. D. š. S. 
Lozoraitis, vienas sutarties sig
natarų, p. Dr. S. Bačk'is, Lietu
vos atstovas Prancūzijoje, p. O. 
Grosvald, Latvijos Ministeris 
Prancūzijoje ir p. K. R. Pusta, 
Estijos Ministeris Prancūzijoje. 
Minėjimui pirmininkavo senato
rius p. E. Pozet, tardamas žodį 
minėjimo pradžioje ir gale. Mi
nėjimas praėjo labai jaukioje 
nuotaikoje ir buvo atžymėtas 
vietos prancūzų spaudoje. Svei
kinimai buvo gauti iš Gen. Kon
sulo p. J. Budrio, L. L. K. Pirm. 
V. Sidzikausko ir Prancūzų Ko
miteto už Laisvąją Europą.

Minėjiman atsilankė šie augš- 
tieji svečiai: Europos Tarybos 
Patariamojo Seimo vicepirmi
ninkas Boggiano-Pico, Europos 
Tarybos Gen. Sekretorius Am
basadorius L. Marchal, Gen. Se- 
kretariato politinis Direktorius 
Ruggiero Farace, Europos Pa
tai-. Seimo nariai — p. de Fe-

lice, Europos Federalistų Sąjun
gos Centro Komiteto Pirminin
kas, p. Mirt. Marguo (luk3ęmbur- 
gietis), p. K. \Vistrand, Specia
lios Komisijos ginei interesams 
tautų, kurios nėra atstovauja
mos Europos taryboje,'pirmi
ninkas, tos Komisijos Sekreto
rius p. Huiit, Strasburgo mies
to ir Bas-Rhi:i .departamento 
deputatai ir senatoriai — p.p. 
Bapst, Klock, Koesler ir R. Ka
ilius, kuris kartu yra Strasbur
go miesto vieeburmistras; 
itrasburgo Vyskupo pavaduoto- 
ias protonouiras Mgr. Neppel, 
Izraelitų Konsistorijos Pirmi
ninkas, "Dcrnieres Nouveles 
Alsace” Direktorius p. Knittel 
ir kitų Strasburgo laikraščių re
daktoriai. Taip pat dalyvavo eg- 
ziliečių atstovai — min. de Auer 
(Vengras), grafas Raczynski 
(Lenkų Ambas;), prof. Halecki, 
Europos Kolegijos. Vadovybė, 
tos kolegijos įvairių tautinių 
grupių studijų vedėjai, lietuviai, 
latviai ir estai studentai bei bal
tų kolonijų Strasburge ir Mul- 
house pirmininkai bei tarybų 
nariai — kun. Krivickas, kun. 
J. Petrošius, Dr. Aleksandravi
čienė, žieds, Mikkelson, Stras
burgo Rotary Klubo pirm. Metz- 
ger, Agence France Presse at
stovas p. Brunsvvick ir prof. 
Rudrauff. Viso dalyvavo 75 sve
čiai.
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I’HE STROH BRE1VERYC0., kurios centras yra Detroite ir šiais metais veda plačią akciją už 
Šio alaus vartojimo išplėtimą Ohio valstybėje, aktyviai remia sportą ir kultūrinę veiklą. Visą 
vasarą Stroh Brewery Co.’ skelbimus matome ir Dirvoje. Ir manome, kad apie tą alų pagalvojate. 
Detroite Red Wing ledo rutulio klubas pranešė, kad jų 35 rungtynės bus transliuojamos pasikei
čiant per WXYZ-TV. WJBK-TV ir WWJ-TV televizijos stotis. Programa yra remiama STROH 
BREtVING COMPANY. Nuotraukoje yra Jack Adams, klubo vedėjas, Edwfin K. Wheeler, WWJ- 
TV pirmininkas, Harold S. Wagn»r, viceprezidentas Stroh Brewing Co, prekybos Gayle V. Grubb, 

5VJBK-TV direktorius ir Ja mes Riddell, WXYZ-TV - prezidentas.

a
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Nebūdami Strasburge apgai
lestavo negalėdami dalyvauti 
buvę Min. pirm. Paul Reynaud, 
Robert Schuman, Guy Mollet — 
Europos Tarybos Patariamojo 
Seimo pirmininkas, buvę minis- 
teriai.— Naegelen, de Menthon, 
gen. Koenig, H. Frenay, Barra- 
chin, R. Bichet, Maūrice Schu- 
mann, Mgr. Maurer, H. von 
Brentano, šen. de la Valle Paus- 
sili, šen. Zussy, Strasburgo Bur
mistras Frey, šen. Pernot, min. 
R. Ristelhueber, pulk. Chab'a- 
nier, Germaine Kellerson, Pells- 
nij, Potulįęki, Rebatter, Dr. Re- 
tinger — Europos Sąj. Gen. Se
kretorius ir delegatas, bei kiti. 
Amerikos Balso atstovai kalbas 
įrašė į juostas.

Vienam iš pirmutinių jų Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų savanoriui-kūrėjui

Gen. VLADUI NAGIUI-NAGEVIČIUI
mirus, jo žmonai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia

L. S. "Ramovė”

1Gen. VL. NAGIUI mirus,
•jo žmonai reiškiame gilią užuojautą ~"

Lietuvių Tautinis Akademinis 
Sambūris Clevelande

..■a.- • r

Lietuvos kariuomenės savanoriui-kūrėjui

stangos pritraukti prie šio pak
to Lietuvą dėl Lenkijos atkak
laus priešinimosi buvo tuščios.

Prieš "trijų mažųjų” santar
vę visais būdais veikė Sovietų 
Rusija. Dar 1918 m. gruodžio 
25 d. Izvestija rašė:

"Estija, Latvija ir Lietuva 
randasi tiesioginiai ant kelio 
Rusijai į Vakarų Europą ir tuo 
sudaro mūsų revoliucijai kliūtį, 
nes jos skiria Sovietų Sąjungą 
nuo revoliucinės Vokietijos ... 
Ta mus ffkirianti siena turi būti 
sugriauta. Raudonasis Rusijos 
proletariatas tūrėtų geriausią 
progą savo įtakai panaudoti Vo
kietijos revoliucijoje, Baltijos 
jūros užvaldymas įgalintų So
vietų Sąjungą suaktyvinti sovie
tinę revoliuciją skandinavų val
stybėse, ir taip Baltijos jūra 
taptų sovietų revoliucijos jūra”.

Labai .ryškiai Sovietų Sąjun
gos tikslus Baltijos valstybių 
atžvilgiu išreiškė Sovietų Sąjun
gos pasiuntinys Latvijoj čemyk 
192p sovietų užsienių reikalams kurse, 
kolegijoje: Minint Baltų Santarvę šian-

"Pagrindiniš Sovietų Sąjun-dien visdėlto. jos negalime lai- 
gos uždavinys Baltijos valsty-^kyti modeliu, kuriuo pasitenkitt-

• . ■ . t

Gen. VL. NAGIUI-NAGEVIČIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai ir artimie- 
siams

Ona ir Kazys Karpiai

Gerbiamam mūsų Mecenatui, Į

GEN. VLADUI NAGIUI
mirus, jo žmonai reiškiame nuoširdžią užuojautą

Stud. Ats. Karininkų Korp! 
"Ramovė”

Mūsų nariui

ANTANUI KAZLAUSKUI
mirus, žmonai, dukterims, žentams ir artimiesiems nuo
širdžią užuojautą reiškia , .

• Tautinės Sąjungos Clevelando skyrius
dfl

I
t,

Minint Baltų Santarvę šian-

siekė atstatyti Didžiąją Vengri
ją. Jie buvo pasiruošę iš pagrin
dų pasimokyti ir persiorientuo
ti.

Pasitikėjimo kapitalas, kurį 
komunistai turėjo vienoje tau
tos dalyje, per trumpą laiką bu
vo galutinai išaikšvotas. Parti
jos bazė, siekusi masių, ėmė 

i trupėti, kai komunistai smurtu 
pradėjo išstumti koalicines par
tijas. Procesai prieš augštuosius 
bažnytinius prelatus Mindszenty 

! ir Grosžą tą raidą dar pagreiti- 
• no. Mažųjų įmonių suvalstybini

mas ir gausiai praktikuota bu
vusių pasiturinčių žmonių de
portaciją į krašto rytų sritis, 
apie kuriaB žmonės dar šiandien 
kalba su pasibaisėjimu, tuo tar
pu kai apie teatralinius procesus 
beveik nebeužsimenama, atstū
mė paskutinius vidurinio luomo 
šalininkų likučius. Tuo tarpu 
salo šalininkų darbininkų klasės 
ir ūkininkų tarpe komunistai 
neteko, kai pradėjo be atodairos 
vykdyti pramonės ugdymą ir 
prievartinę kolektyvizaciją, ku
ri imta įgyvendinti 1950 metais. 
Darbininkai nusistatė prieš vy
riausybę, kai pradėta dar la
biau greitinti darbo procesą, tuo 
pat metu kai didėjo pragyveni
mo išlaidos ir mažėjo prekių at
sargos, o juk buvo žadėta pa
kelti bendrą gyvenimo lygmenį; 
gi buvusieji žemės ūkio darbi
ninkai, kurie rėžimo dėka buvo 
gavę smulkius sklypus, su pa
grindu vertino kolektyvizaciją 
kaipo grižimą kitokiu pavadini
mu į latifundijų sistemą, taigi 
kaipo žemės pagrobimą ir naują 
degradavimą proletariato padė
tim

Viso to išvadoje komunistų 
partija, - kuri prasidėjo kaipo 
sekta ir kuri išorinių palankių 
aplinkybių dėką kurį laiko buvo 
įgĮjūsi masinę bazę, dabar vėl 
nūsmuko iki izoliuotos sektos 
lygio, tatai dėl Maskvos įsaky
tos industrializacijos ir kolekty
vizacijos- politikos, — bet vis 
dėlto sektos, kuri, pasiremdama 
savo policijos aparatu ir ręmią- 
ma rusų okupacinės pajėgos,'vis 
dar laiko'valstybės vairą tvirtai 
savo —

Ką mačiau Vengrijoje?
t

(Atkelta iš 1-mo pusi.)
*• i

Hortobagy puštą. Tiesa, per
dėti saugumo nuostatai sukliu
dė susidaryti vaizdą apie krašto 1 
pramonės augimą, o šis, be abe
jojimo, yra būdingiausias rėži- ' 
mo laimėjimas. Jau sutartas vi- ■ 
zitas į Csepelio pramonės rajoną 
netoli Budapešto buvo atmainy
tas; Stalinvaros dideliu lanku 
lenkėme pramonės įmones, o už
sienio fotografas galėjo juos fo
tografuoti tiktai iš kilometrinio 
atstumo,; Debrecene man neduo
ta jokių informacijų apie šio 
miesto industrinę plėtotę ir net 
slėpta, jog čia veikia penicilino 
fabrikas, nors visoje Vengrijoje 
apie tai žinoma; bet užtat su 
pasididžiavimu, mums buvo ro
domi universiteto rūmai, nors 
jie statyti dar prieš karą, o taip 
pat klinika, nors prie šios nau
jai tepristatytas tiktai chirur
gijos skyrius.

Tačiau šie suvaržymai nedaug i 
ką tereiškė akivaizdoje nuosta
bios judėjimo laisvės, kuria nau
dojasi Budapešte. Tenai nebuvo 
jokios juntamos priežiūros ir 
ten nei karto nebuvo bandyta 
man primesti kokią lankymosi 
programą ar kokį palydovą ir iš 
viso bet kuriuo būdu suvaržyti 
mano judėjimo .laisvę. Aš taip 
pat be sunkumų galėjau pakeis
ti viešbutį.

Tačiau didžiausia staigmena 
buvo gyventojų laikysena. Bu
dapešte, tame mieste, kur vyko 
teatraliniai procesai ir kur bu
vo rengiamos kitokios demons- 

' tracij os,' žmonės vargu ar turi 
baimę' prieš kontaktą su užsie
niečiais. Ne tiktai kad jie gat
vėje ar restorane svetimšaliui 
savo pačių iniciatyva ir, mato
mai, nesibijodami provokatorių 

į išlieja širdį ir jam garsiai bei 
atvirai pasako savo nuomonę 

, apie padėtį krašte; jiė nesivar
žydami sėda su juo už stalo ir 
lipa į jo automobilį arba kviečia 
jį pas save į namus.

Rėžimo priešininkai, — o 
šiandien yra sunku surasti ki
tokių žmonių, nebent tiktai mi
nisterijose — sutinka, kad po- 

, licijos .slogutis žymiai paleng- 
į vėjęs nuo pereitų metų liepos 

mėnesio, kai buvo paskelbtas 
naujas kursas ir kai buvo likvi- 

I duotas darbo stovyklos preven- 
Į tyvinio arešto kaliniams; o .jie 
Į patys arba paleisti arba perduo- 
I ti normaliniams teismams. Tie- 
į sa, ir šiandien dar tenka girdėti 
'apie suėmimus, o Debreceno 
[provincijos mieste, kuriame aš, 
deja, galėjau pabuvoti tiktai 
trumpai, žmonės atrodė mažiau 
šnekūs nekaip sostinėje. Tiktos 
laisvės nuo baimės totalitarinia
me rėžime negali būti; tačiau 
Budapešte, pakartotinai .galima 
buvo girdėti pasakymą: ■ "Mes

i
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Mirus mūsų nariui

BRONIUI BARTKŪNUI,
nuoširdžią užuojautą, reiškia žmonai, dukteriai ir arti- 

"miesiams. . ■
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jaučiamės laisvesni, nekaip prieš 
vienerius metus”. Norėdami su
vokti, ką tatai reiškia, turime 
pažinti totaliarinių valstybių gy
ventojų psichologiją ir žinoti, 
kaip jiems yra sunku pripažinti, 
jog iš viso galimas jų būklės 
pagerėjimas, kol dar toliau gy
vuoja pats rėžimas.

Pereitų metų liepos mėnesį 
vengrų saugumo organai gavo 
įsakymą ' nebe taip griežtai 
griebti žmones, kaip tai buvo 
anksčiau. Tačiau to dar neužten
ka Budapešto gyventojų elgesiui 
pateisinti, o tas jų elgesys sve- 
tišalio atžvilgiu yra neatsargus, 
žmonės, su kuriais aš tuo klau
simu kalbėjausi, paprastai tei
sino šavo tariamą' neatsargumą 
dviem motyvais: pirmiausia tuo, 
jog per daugelį teroro metų jie 
instintyviai pajuntą pavojų, kai 
turį reikalo su policijos agen
tais, antra, kad daugelis kiem
sargių ir kitokie režimo įran
kiai irgi esą užsikrėtę bendru 
abejingumu, (nustoję pasitikėji
mo ir nebe taip uoliai atlieką 
savo šnipinėjimo bei provokavi
mo pareigas. Partijos žargonu 
kalbant: daugeliui partijos na
rių trūksta "revoliucinio budru- 
mo .

Tokiu būdu šiandien Buda
pešte pasidarė gana lengva už- 
megsti kalbą su įvairiausių pro
fesijų žmonėmis. Tuo pat metu 
galima konstatuoti j akį kren
tantį nuomonių vienodumą vie
nu požiūriu tiek tarp darbininkų 
bei tarnautojų, tiek tarp laisvų
jų profesijų žmonių bei ūkinin
kų: būtent, visišką imunitetą 
komunizmo ideologijos ir propa
gandos atžvilgiu ir griežtą esa
mos vyriausybės atmetimą.

Vengrų komunistai sugriebė 
savo šalies valdžią sovietų armi
jos dėka, kuri užkariavo kraštą, 
o tatai iš pat pradžių mažino jų 
autoritetą akyse tautos, kuri nė
ra slaviška, bet kuri tradiciniai 
buvo • nusistačiusi prieš rusus., 

i Tačiau pirmaisiais pokario me- 
■ tais jie nebuvo izoliuoti. Už jų
• stovėjo žymi pramonės darbi-
• kų dalis, kuri tikėjosi, kad įmo

nių suvalstybinimas ir socialis
tinio planuojamo ūkio įgyvendi
nimas pagerins jų materialinę 
būklę; toliau ėjo žemės ūkio dar
bininkija, kuri žemės reformos 
pasėkoje gavo nuosavą žemės 
sklypą; pagaliau, pradžioje da
lis buržuazinio vidurinio luomo 
buvo pasirųošiusi bendradar
biauti su komunistais: pirmiau
sia grupės, kurios jau prieš karą 
buvo opozicijoje prieš Horthy 
režimą, o taip pat tie admirolo 
Horthy šalininkai, kuriuos ant
rojo pasaulinio karo rezultatai 
įtikino, kaip neprotinga buyo 
Vengrijos užsienio politika, ku
ri laikotarpyje taip abiejų karų
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NUPIRKO DAIL,
V. K. JONYNO DARBUS

Print Department of- the New 
York Public Library, kuris yra 
Amerikos kontinento didžiau
sias, ir svarbiausias grafikos mu
ziejus, šiomis dienomis įsigijo 4 
Vytauto Kazio Jonyną įfraviū- 
ras. Tai yra medžio, raižiniai: 
"šventas Antanas” (1950), 
"Meilės žvaigždė” (1949) ir 
"Piemenėlis laukuose” (1950), 
o. taip pat litografine-technika 
sukurtą spalvotą graviūrą ”Ba- 
charach” (Reino peisažas).
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