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Kai didžiulėj "stiklinėj komo
doj" New Yorke posėdžiauja vie
toj buvusios Tautų Sąjungos at
siradusi Jungtinių Tautų Orga
nizacija, devynių buvusių Tautų 
Sąjungos narių vardu kalban
čios delegacijos susirenka "už 
durų”: kitoje gatvės pusėje. Tai 
Albanijos, Bulgarijos, Čekoslo
vakijos, Estijos, Latvijos, Len
kijos, Lietuvos, Rumunijos ir 
Vengrijos pamintų tdisių gynė
jai.

Iš esmės tai geras sumany
mas—nuskriaustiesiems b e n ti 
šąli a didžiojo tautų forumo' 
susirinkti ir savo teisėtą balsą! 
kelti., Tiesa, tie, kurie "viduj’’, 
stengiasi rodytis lyg nieko ne-j 
matą, nieko negirdį. Bet iš tik
rųjų žino, kas diyosi "anapus norime savo kraštui laisvės, no- 
tvoros”. irime, kad mūsų krašto pamintos

Didžiojoj spaudoj ta antroji teisės būtų atstatytos.
Neįjungtų Jungtinių Tautų Or-Į Ypaf keb|u lenkams> kurių 
ganizacija, deja, tuo tarpu ne-, p()litinis susiorganizavimas išei

vijoje yra ryškiai suskilęs į dvi 
.............._.l ir vieną delegaciją 
jiems teko dalintis per pusę, po 
aštuonis narius kiekvienai gru
pei. Net į komisijas jie siunčia 
po du atstovus nuo kiekvienos 
grupės, kurie tačiau turi tik po 
pusę balso . . .

Lietuviams irgi teko pergy-

rįs visų pritarimą, užkasamas, tas, kuris teisiškai nėra ir ne- 
po diplomatiniais formalumais pretenduoja būti augščiausia 
ilgam laikui ... Kaip danguje,I 
taip ir žemėje.

• » »
Delegacijų sudarymas šiame 

oficialaus pripažinimo neturin
čiame forume irgi keblesnis, ne
gu oficialiajame.. Ten yra vy
riausybės — teisėtos, ar uzur- 
pacinės, bet vyriausybės. Užsie
nių reikalų ministeriai ar kas 
kitas, kam priklauso, paskiria 
delegatus, išduoda legitimacijas 
ir viskas aišku, čia reikia pra
dininkų, kurie imtųsi sau atsa
komybę suvaidinti delegacijų 
parinkėjų vaidmenį, nors ir nė
ra abejonės, jog, kas bebūtų pa
rinktas, vistiek sakys tą patį —

susilaukia nei šimtosios dalies į • 
dėmesio, skiriamo oficialiajai. (|a|js Tad 
Mat, idealizmas, demokratija,! 
laisvė, šventosios žmogaus bei! 
tautų teisės ir visos kitos gra
žios plunksnos, kuriomis spauda 
niekad neužmiršta pasipuošti, 
— savo keliu, o politinis oportu
nizmas — savo. Tad supranta
ma, kad savuose kraštuose val- 

• džios neturinčių politinių ”egzi- 
lų” balsas traktuojamas, kaip 
biednų giminaičių balsas: nors 
kažkur širdies gilumoje ir tu
rima kiek užuojautos, bet tai 
kol kas vengiama rodyti viešai.

» »
Noroms nenoroms, tokio pa

ties oportunizmo, pasirodo, esti 
priversti kaikuriais atvejais lai
kytis ir tie patys, kurie jaučiasi 
turį pagrindo būti ne vien "kon
fidencialiai’- išklausomi, štai į 
šitą "neįleidžiamųjų" seimą bel
dėsi ir Jugoslavijos egzilai. Jie 
sako: "Tai kas kad mūsų kraš
tas šiuo metu skaitosi ne sovietų 
valdžioj. Bet jis yra tokių pačių 
komunistų pavergtas. Mūsų 
kraštas lygiai taip neturi lais
vės, kaip ir jūsų. Kodėl nekvie- 
čiate mūsų prie bendro .stalo 

’ bendros nelaimės apsvarstyti ir 
bendrai prieš ją kovoti"?"

Taigi, kodėl? Visi ploja, pri
taria, bet... Reikia pasvarsty
ti, kaip čia tą padarius. Juk mes 
patys ne namie. Jugoslavijos pa
dėtis skirtinga. Ji dabar augšto- 
joj politikoj kaip ir sąjunginin
kė prieš mūsų pavergėjus ... ■ 
Jugoslavijos egzilų dalyvavimas 
čia galėtu sudaryti keblumų... 
Reikia atiduoti klausimą ap
svarstyti komisijai. Komisija 
atidavė subkomisijai. Taip tas iniciatyvą bei kompetenciją pa
klausimas, iš esmės širdyje tu- siėmė Lietuvos Laisvės Komite-

tautos atstovybe, žinoma, pasi
ėmęs sau iniciatyvą bei kompe
tenciją, komitetas imasi ir ati
tinkamą atsakomybę. Į jį krei
piasi priekaištai, jei kam atro
do, kad jis ką netinkamai pada
rė. ' '

O padarė komitetas štai kaip: 
nutarė, kad . delegaciją sudaro 
visi paties komiteto nariai plius 
atstovai iš Vlike dalyvaujančių 
grupių. Bet čia jau keblumas: 
Vlike 10 grupių, komitete 8 na
riai, o vietų delegacijoj tik 16, 
ne 18. Be to, vienas iš aštuonių 
komitete dalyvaujančių narių 
nelaikomas Vlike dalyvaujančios 
grupės nariu." Tokiu būdu, 7 gru
pės gali praktiškai turėti po du 
asmenis delegacijoje, bet trims 
Vlike esančioms grupėms pri
stinga antros vietos.

Bet tas nesvarbu. Turėti de
legacijoj vietą dar ne viskas. 
Reikia, kad delegatas galėtų ją 
ir užimti. Laisvės komiteto na
riai, gal dar vienas kitas New 
Yorke gyvenąs gali sukombinuo
ti tam laiko, bet blogiai! norint 
turėti delegatu asmenį gyvenan
tį bei dirbantį kitur, čia dele
gatai neturi tokių sąlygų, ko-

venti šiokių tokių nesklandumų] k*as turi tie, kur posėdžiauja 
dėl delegacijos sudarymo. Iš tik- anuose stikliniuose rūmuose .. .
rųjų, kas gi turėtų sudaryti mū
sų delegaciją į tokį forumą, ku
ris, nors ir neoficialus, jokio 
tarptautinio pripažinimo netu
rįs susirinkimas, bet visgi yra 
vieta, kurioje keliamas balsas 
dėl Lietuvos teisių, kal
bama Lietuvos vardu?

Sekant viena teorija, delega
ciją į tokį susirinkimą turėtų 
sudaryti bei įgalioti Diplomati
nė Tarnyba. Sekant kita teori
ja, ją turėtų sudaryti ir įgalioti 
Vlikas .. . Ach, jei būtų tarp jų 
santarmė, tai ko daugiau berei- 
kėtų! Bet jos nėra ...

Iš kitos pusės, visas tas rei
kalas buvo organizuojamas čia, 
Amerikoj. Kitų kraštų egzilinės 
tautinės tarybos yra čia. Kur 
yra mažesnis ar didesnis vie
ningumas (o be to, išskyrus pa- 
baltiečius, niekas neturi santy
kių su diplomatais problemos, 
nes su kitų diplomatinėmis tar
nybomis yra blogiau, negu su 
mūsų: įoš kaip tik yra perimtos 
Maskvos globoti), ten delegaci
jas sudarinėjo tautinės tarybos. 
■Pabaltiečių atitikmenys toms 
taryboms čia yra Laisvės Komi
tetai. Jie ir ėmėsi iniciatyvos 
delegacijas sudaryti. Tad ir lie
tuvių delegacijos formavimo

Tad delegacija praktiškai suda
ryta iš tų, kurie gali dalyvauti 
posėdžiuose.

Visdėlto kilo klathimas — o 
kodėl gi čia gali būti atstovau
jamos tik tokios mūsų politinės 
grupės, kurios Vlike dalyvauja? 
Kodėl negalėtų būti ir tie, kurie 
yra gyvi, nors ir ne Vlike. Juk 
čia yisų bendras reikalas. Ar 
nebūtų gera proga čia kaip tik 
pradėti visos visuomenės kon
solidaciją?

Komiteto dauguma tačiau pa
sakė ne. Ko nėra Vlike, to iš vi
so nėra.

Trys grupės — frontininkai, 
rezistencininkai ir atgimimie- 

(Perkelta j 8 pusi)
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1957 metais numatyta pastatyti pirmą atomine jėga varomą 
elektrinę Shippingport, Pa; • Statybą vykdo Westinghouse. John 

W. Simpson, projekto vykdytojas rodo savo kūrybos modelį.
i .- >

Spalio 14 dienos "Tėviškės ži
buriai” paskelbė straipsnį vardu 
"Dingo Lietuvos pilietė!”. Kal
bama apie Danijos pakrantėje 
iš sovietinio laivo iššokusią lie
tuvaitę. Kaltinamos'visos lietu
vių institucijos, ypač diplomati- 
nės-konsularinės, kodėl jos tąja 
Lietuvos piliete nesirūpina; net
gi numato, kad tos institucijos 
ims ir pasiteisins,.esą, toji Lie
tuvos pilietė neturinti lietuviš
ko paso ....

Mūsų žiniomis, toji pilietė ne
dingo ir jos reikalu yra pasirū
pinta bei toliau rūpinamasi, šiuo 
metu dedamos pastangos suras
ti Jungtinėse Valstybėse esan
čius jos gimines ir kontakte su 
jais padėti jai atvykti j šį kraš
tą. Yra priežasčių, dėl kurių kol 
kas smulkesnės informacijos 
apie tą reikalą neskelbiamos.

”T. ž.” straipsnio autoriaus 
susirūpinimas, žinoma, visiškai 
suprantamas. Tačiau tiksliau 
būtų buvę tą susirūpinimą reikš
ti . pasiteiravimu, d ne tvirtini
mu, kad pilietė dingo (netgi su

Harold McMillan, naujai per
tvarkytame Churchillio Kabine
te, pradėjęs, eiti atsakingas gy

nybos ministerio pareigas.

Pastaruoju laiku labai daug dėmesio skiriama- atkuriantai. Vokietijai, kuri neperseniausiai są
jungininku ginklais buvo paklubdyta ir žiauriai sugriauta, štai ir dabar dar kaip atrodo Vokieti

jos Reichstago rūmai Berlyne.

Įspėjimas laisvų kraštų delegatams
NEW YORKAS, spalio 22 d. 

Jungtinių Tautų posėdžiuose da
lyvaujančios delegacijos šian
dien gavo ryškų įspėjimą dėl jų 
rengiamos naujos formulės ag
resijai apibūdinti. Tas įspėjimas 
atėjo iš Pavergtųjų Tautų Sei
mo, kuris šiandien vėl buvo su
sirinkęs visuotinio posėdžio Nevv 
Yorke, tiesiog, skersai gatvę

VISAM PASAULY
• Vakarų Sąjungininkai pagaliau baigė pasitarimus Pa

ryžiuje ir pasirašė visus reikalingus dokumentus Vokietijos nepri
klausomybę atsteigti, apginkluoti ir įjungti į bendrą gynybos pla
ną prieš komunizmą.

• Vakarų Vokietijos 500,000 vyrų armija, nūn. pirm. Aden
auerio pareiškimu, bus pilnai paruošta per 2*/j metų laiką.

• Rusija, bandydama paskutines galimybes sutrugdyti Vo
kietijos apginklavimą, lapkričio 23 d., kada buvo pasirašoma Va
karų Sąjungininkų sutartis, JAV, Anglijos ir Prancūzijos minis- 
teriams įteikė £000 žodžių notas dėl Vakarų ir Rytų Vokietijos 
suvienijimo. Tai dar vienas bandymas pradėti nesibaigiančias 
derybas.

• JAV istorijoje pirmą kartą ministerių kabineto posėdis, 
vadovaujant prezidentui Eisenhoweriui, buvo transliuotas per 
radiją ir televiziją. Valstybės sekretorius Dulles padarė praneši
mą apie pasiektus susitarimus Paryžiuje.

• Vakarų Vokietijos min. pirm. Adenaueris atskrenda į 
JAV pasitarimams pas prez. Eisenhovverį ir valstybės sekretorių 
Dulles.

•j Chiatn Kai-sheko karininkų grupė buvo nuvykusi į Korė
ją ir tarėsi su Syngman Rhee. .Komunistinė, spauda šaukia, kad 
sutarė bendrą frontą prieš komunistinę Kiniją.

• Italijos partamentas Triesto' sutartį patvirtino 295 bal
sais prieš 265. Balsavimo metu kilo riaušės, kurias išprovokavo 
komunistai. Yra sužeistų atstovų.

• Edenui, Anglijos užsienių reikalų ministeriui, įteiktas
augščiausias karalienės garbės ženklas — kojinių raištis. Tokį 
raištį neperseniausiai gavo ir Churchillis.' Iš tų raiščių ir pačioj 
Anglijoj nevengiama pasišaipyti, o ką jai? kalbėt apie kitus kraš
tus. . . '

• Sueso kąnalu egiptiečiai nepraleidžia Izraelio laivų. Ang
lai egiptiečianąs negali nieko padaryti, todėl paprašė JAV para
mos, kad paspaustų-Egiptą. ' •

- • Jungtinėse Tautose, balsuojant Tautinės Kinijos atstovo 
kredencialų patvirtinimą, 35 balsavo už, 10 prieš ir 3 susilaikė. 
Prieš "balsavo visi Rusijos satelitai, Indija, Indonezija, Burma, 
Švedija ir Juguslavija. Mums įdomi Švedijos laikysena.

šauktuku), ir ne kaltinimais dėl 
prasikaltimo, kuris neįvyko.

Rūpinasi kalbamos pilietės li
kimu tas, kam tai esamomis ap
linkybėmis yra prieinama. Aiš
ku, kad lietuvių pareiga jąja pa
sirūpinti, nes ji ne tik Lietuvos 
pilietė, o ir tikra lietuvaitė — 
žemaitė. Pavardė (Rapol.vtė), 
kaip ir iš karto buvo spėjama, 
jai prikergta be pagrindo, nes 
Rapolas tik jos tėvo vardas. Ir 
spaudoje minėta rusiška pavar-. 
dė taip pat jai prikergta be pa
grindo, tik dėl pirmųjų informa- 
torių susipainiojimo rusiškuose 
dokumentuose.

Straipsnio autorius ta proga! 
nurodo, esą, Klaipėdos žvejai, 
ALT greitos orientacijos dėka, 
"bematant atsidūrė Jungtinėse 
Valstybėse”. Iš tikrųjų, tai įvy
ko ne taip jau "bematant”, o tik 
po septynių su viršum mėnesių. 
Kalbamoji iš rusų globos pa
spruko prieš maždaug tris mė
nesius ir visai kitokiomis aplin
kybėmis. negu žvejai.

MUMS KALBĖJO NE 
MIRUSIEJI...

Rugsėjo mėnesyje Strasbur- 
ge. Prancūzijoje, kalbėdamas 
Baltijos Valstybių Santarvės ir 
bendradarbiavimo 20 metų su
kakties minėjime, p. E. Pezet, 
Prancūzijos Senato vicepirmi
ninkas ir Europos Tarybos na
rys, priminęs Baltijos valstybių 
diplomatinių atstovų pasakytą
sias tame minėjime kalbas, pa
reiškė :

"Tai ne mirusieji mums kal
bėjo šį vakarą Baltijos valstybių 
diplomatinių atstovų lūpomis. 
Tos valstybės nėra mirusios, bet 
kankinamos ir gyvos uždarytos 
kape.

"Savo kvalifikuotų patikėti
nių, savo tikrųjų diplomatinių 
atstovų, vis tebeinančių savo 
pareigas, lūpomis tos tautos sii- 
ve priminė mums, o per mus ir 
kitiems dar laisviems europie
čiams. ’

"Jie kalbėjo į' mus su tikru 
autoritetu, nes jie tebeturi savo 
tautų pavedimą, kuris niekuo
met nebuvo atšauktas. Jie turi 
teisę, kaip vakar , taip ir šian
dieną,, atstovauti prieš pasaulį 
Lietuvą, Estiją' ir- Latviją”.

priešais Jungtinių Tautų rūmus.
Seimas, kuriame dalyvauja 

devynių Sovietų Sąjungos oku
puotų ar jos kitaip užviešpatau
tų tautų delegacijos, pareiškė, 
kad Jungtinėse Tautose siūlo
masis naujas agresijos apibūdi
nimas tik patarnautų tolimes
niems komunistinės agresijos 
veiksmams palengvinti bei pa
teisinti. šio seimo priimtoje tuo 
reikalu rezoliucijoje siūloma 
Jungtinėms Tautoms visų pirma 
atidžiai peržvelgti čia pat nu
rodytus jau įvykdytuosius sovie
tų agresijos- veiksmus, atitaisy
ti jų sukurtą padėtį, ir tik tada 
įgyvendinti naują tarptautinę 
nepuolimo sutartį.

Prie to prijungta ir kita šio 
seimo rezoliucija, kurioje laisvų 
kraštų delegacijos Jungtinėse 
Tautose revynių pavergtų tautų 
vardu raginamos pasmerkti so
vietų įvykdytuosius agresijos 
veiksmus ir sudaryti sąlygas pa
vergtųjų tautų nepriklausomy
bei bei suverenumui atstatyti.

Be to. seime priimtos ir ati
tinkamoms delegacijoms Jungti
nėse Tautose tuojau perduotos 
šios rezoliucijos bei memorandu
mai: dėl taikos sutarčių sulau
žymo iš sovifetų pusės ir jų už
viešpatautų kraštų sumilitariza- 
vimo; dėl religijos persekiojimo 
sovietų viešpataujamuose kraš
tuose; dėl priverstinio darbo si
stemos tuose kraštuose prakti
kavimo bei priemonių tai prak
tikai sustabdyti; dėl siūlymo 
Bulgariją, Rumuniją ir Vengri
ją priimti į Jungtinių Tautų Or
ganizaciją, griežtai pasisakant 
prieš tą priėmimą tol, kol tiems 
kraštams atstovaus marioneti
nės vyriausybės.

Seimo diskusijų santrauka 
maždaug kas pusvalandis išlei
džiamuose biuleteniuose irgi bu
vo perduodama į Jungtines Tau
tas —- į delegacijų ir ten akre
dituotų spaudos atstovų biurus. 
Pertraukos metu įvyko delega
cijų pirmininkų pasikalbėjimas 
su spaudos atstovais.

Jau pasirodė ir pirmasis leidi
nys apie Pavergtų Tautų Seimo 
(Assembly of Captive European 
Natiops — ACEN) darbus. .Tai 
68 puslapių knyga, anglų kal
ba, apimanti 1954 m. rugsėjo 20 
ir 21 d. posėdžius. Joje išdėstyti 
ir seimo organizacijos- nuostatai 
(panašūs į Jungtinių Tautų), 
delegacijų sudėtis, komisijų va
dovybės, pirmuose posėdžiuose 
priimtos rezoliucijos ir delega
cijų padarytų pareiškimų teks
tai. Krinta į akį žymus pabal- 
tiėčių,vaidmuo šioj institucijoj: 
pagrindinės — bendrųjų reikalų 
— komisijos pirmininkas latvis 
(V. Masens), politinės komisi
jos — . lietuvis (V. Sidzikaus
kas), ekonominės — estas (A. 
Kitt). Socialinių reikalų ir teisių 
komisijų pirmininkai — lenkai, 
bet. pirmosios vicepirmininkas 
estas,: o antrosios sekretorius

lietuvis (A. Trimakas). Po vie
ną narį kiekviena delegacija tu
ri visose komisijose.

Specialiai Lietuvą liečia pa
reiškimai leidiny yra: bendras 
estų, latvių ir lietuvių delegaci
jų protestas prieš Sovietų vy
riausybės uzurpaciją tų kraštų 
atstovavimo Jungtinėse Tautose 
(14-tas pusi.; tas protestas sa
vo laiku buvo ir didžiojoj spau
doj atžymėtas) ir lietuvių dele- 
gasijos pirmininko V. Sidzikaus
ko kalba (34-37 psl.).

Trečias šio seimo plenumo po
sėdis bus lapkričio 7-8 dienomis.

Lietuvos Statutui 
425 metai

šiemet sueina 425 metai nuo 
pirmosios Lietuvos Statuto lai
dos paskelbimo. Lietuvos statu
tas buvo sudarytas iš didžiųjų 
kunigaikščių duotų privilegijų 
ano meto bajorams, Bažnyčiai, 
miestams ir svetimšaliams. Jam 
turėjo įtakos vad. Kazimiero 
Teisynas, kuris teapėmė bau
džiamosios teisės sritį. Lietuvos 
Statute užtinkama nemaža ro
mėnų teisės įtaka. Lietuvos Sta
tutas anuo metu turėjo nepa
prastą reikšmę Lietuvai ir jos 
valdytiems kraštams. Jis pakei
tė vadinamąją papročių teisę, 
kurią galėjo didžiojo kunigaikš
čio pareigūnai savaip aiškinti, 
Ano meto teisė Statute įgląu- 
dinta tam tikra tvarka ir su
skirstyta skyriais.

Lietuvos Statutas ypač didelę 
įtaką turėjo lietuvių valdytuose 
■kraštuose. Ten lietuviai atnešė 
tvarką, teisę ir teisingumą. Sta
tutas buvo išleistas gudų kalba 
ir išverstas į lenkų ir lotynų 
kalbas. Tai yra ano meto lietu
vių tolerancijos pavyzdys. Lie
tuvos Statutas 16 a. neturėjo 
sau lygaus, teisyno visoje Euro
poje. Todėl jo įtaka siekė žymiai 
toliau negu Lietuvos sienos.

Istorinė Lietuva savo valdy
tuose kraštuose įvedė ne tik tei
sinę tvarką, bet 'drauge skleidė 
Vakarų civilizaciją ir kultūrą. 
Visai nenuostabu, kad gudai ir 
Ukrainai Lietuvos Statutą ir lie
tuvių atneštą kultūrą pradėjo 
laikyti savąis.

■ ‘ Lietuvos Statutas Gudijoje ir 
Ukrainoje veikė per 3 šimtme
čius. Įžvalgesnieji gudai ir Uk
rainai tą Lietuvos valdymo tarp
snį vadina auksiniu. amžium*. 
Šiandieniniai gudai neretais at
vejais Lietuvos valdovus ir Lie
tuvos istoriją laiko savais.
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Lietuviška* savaitrašti*, leidžiama* 
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
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Išeina Clevelande kas ketvirtadieni. 
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• Lietuvoje išleisto Dabartinio 
lietuvių kalbos žodyno” (1006 
psl.) paruošime dirbo: J. Kruo
pas, K. Ulvidas, N. Grigas, A. 
Lyberis ir kt. žodynų redaguo
jant prisidėjo J. Balčikonis, B. 
Larinas, J. Kabelka. Iš tų 
vardžių matyti, kad ir čia 
apseita be rusų, žodyne 
45,000 žodžių. '
• Kėdainiai, kaip komunistinė 
spauda rašo, šio karo pabaigoje 
stipriai nukentėjo. Buvo su
griautos visos didesnės mokyk
los, ligoninė, paštas, geležinkelio 
stotis. Esą dabar jau dauguma 
tų namų yra atstatyta.
• Toronto potvyniuose, kaip pa
aiškėjo, yra nukentėjusios ir ke- 
Jios lietuvių šeimos.
• Rašytojais Vyt. Alantas pakei
tė gyvenamųjų vietų ir dabar 
pasiekiamas: 13202 Monica, De- 
troit 4, Mich.
• Jungtinių Tautų pabėgėlių 
reikalams augštojo komisaro 
įstaigos pranešime skelbiama, 
kad nuo š. m. sausio 1 d. Vak. 
Vokietijos atskirų kraštų cent
riniai bankai pradėjo išmokėti 
tų užblokuotų dalį, kuri buvo su
laikyta keičiant senųjų valiuta į 
naujųjų. Norint ligi tol užblo
kuotųjų pinigų likučius išmokėti 
betgi daugeliu atvejų neranda 
pačių pinigų keitėjų, kadangi jų 
daugelis jau yra emigravę. To
dėl atkreipiamas į tai dėmesys, 
kad, norint išgauti šiuos užblo
kuotuosius likučius, buvusiems 
DP tenka kreiptis j tuos vokie-

čių centrinius bankus, kurie 
1948 m. birželio 21 d. įvykdė 
senosios valiutos keitimų nau
jųjų.
• Šiuo metu Sovietinėje Lietu
voje veikių 2.673 kolchozai 
(kiekvienas turi vidutiniškai 
nuo 1.000 iki 5.000 ha), 262 sov- 
chozai ir 135 MTS (mašinų ir 
traktorių ' stotys). žemės ūkio

čių labai pamėgtų Alfonsų Dar- 
gį, dalyvavusį daugely 'parodų 
ir pardavusį daug paveikslų ir 
galerijoms ir privatiems asme
nims, ir pasikalbėjimo autorių 
Liūdų Vilimų, Rochesterio ame
rikiečių labai mėgiamų, daly
vaujantį visose žymesnėse to 
rajono dailininkų parodose, su
rengusį porų savo individualių 
parodų ir pardavusį paveikslų ir 
privatiems asmenims ir galeri
joms.

Liudas Vilimas nestokoja nei 
meilės darbui nei energijos. Tu
ri sukūręs daug stiprių tapybos 
darbų, jau senokai daro bandy
mus pritaikyti praktikos reika
lui neseniai išrastus naujus da
žus ir dirba prie savo paties ne
seniai išrasto naujo meninės iš
raiškos kūrimo būdo, kurį gal 
galima būtų pavadinti reljefi
ne grafika, apie kurių, reikia 
tikėtis, netrukus bus progos 
plačiau pasisakyti. Kt.

KONCERTAS PASISIEKĖ
Spalio mėnesio 16 dienų Vla

dos Sabaliauskienės ir Jurgio 
Jankaus rengtas koncertas pra
ėjo dideliu pasisekimu. Abu ge- 

j rai suprato savo uždavinius ir 
prieškarinio lygmens. Trūksta[uuvu 
visko, o paskiausiai pradėti per
kelti specialistai darbams į Si
biru — "įsisavinti naujų plėši
nių”.

• Amerikos Balso lietuvišįos 
tarnybos Europos skyriuje 
(Muenchene) dirba J. B. Lauč- 
ka — vedėjas, Pr. Padalis — re
daktorius, Jonas Stonys, J. Sa-

. kalauskas ir Irena Jakštienė — 
, nariai. I.............

Jonas Vaitkevičius.
• Kazys Grinius anksčiau buvęs balsu ir išimtinai geru skaitymu' 

, Amerikos Balso lietuviškojo' privertė vaikus pabūti dideliais,
skyriaus redaktorium, nuo ge-'o didelius vaikais.
gūžės mėn. yra paskirtas A. B.| Nors jr sakoma, kad savo kie- 
Europoje rusų skyrių vedėjo me pranašu nebūsi, bet šį kartų 
pavaduotoju. | abu menininkus savas kiemas

šiltai priėmė, o solistę dar ir gė
lėmis kraute apkrovė. ’ N. ’A.

x v • . , . i rai suprato savo uzuavinpajėgumas toli gražu nepasiekia **.-..• jį . . , Jn -i a Ibuvo meninei augstumoj.nrioavorinin Ivrrmona Irnlzctn, u o

Solistė išpildė labai plačių ir 
turiningų programų. Apipilnė 
parapijos salė su malonumu se
kė laisvų, švelnų, turiningų lyri
nį sopranų.

Solistei akompanavo muzikas 
Zenonas Nomeika.

Jurgis Jankus paskaitė du di
dokus pasakojimus, viena už ki- 

| tų labiau intriguojančius. Nors
Nuolatinis pranešėjas vjenas buv0 suaugusiems, kitas 
------------- • | vaikams, bet autorius maloniu

pavaduotoju.
• Tradicinė metinė Australijos 
lietuvių sporto šventė įvyksta 
spalio 29-30 d. Melbourne. Nu
matoma, dalyvaus per 40 krep
šininkų, stato tenisininkų ir 
šachmatininkų, šventę pravesti 
pavesta Melbourno Lietuvių 
sporto klubui "Varpas”.

Nors ir sakoma, kad savo kie-
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Jūsų dabar! 
Jokio įmokejimo 
per 36 menesiu?
* ,<• •i’ •-* ’

išmokant!
Pasinaudokit naujom nepalygi
namom sųlygom, kurios pada
rys jūsų valgio paruošimo sva
jones realybe! Nauji Matchless 
Gaso Pečiai turi automatiškų 
pečiaus ir keptuvo uždegimų, 
taip pat ir viršuj. Štai naujo
viškas .... greitas ... švarus... 
automatiškas virimas perkant 
dabar, nepalyginamo patogumo 
pirkimo piane! Jūs galite turėti 
iengvus mokėjimus su Jūsų ga- 
so suskaite.

»»

žiūrėkit ilo ženkloI 
Jis reliktą iiandienot 
naujausią, moderniau
sią, Matchless Gaso 
Pečių, pagamintą iių 
visų garsių 
pavadinimų;

CAtORIC 
CHAMU«$ 
KENMOK 
MIGIO CHEf 
MAYTAG 
NORGE 
RCA ESTATE 
ROPER 
IUNRAY
TAPPAN 
UNIVERlU

CHięAGOS 
GYDYTOJAI
.j. 4*

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

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

tik susitarus

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. 111.
VAI..: t-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 

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

12—4 p. p. šeštadieniais.

Dr. 1. KurasRamunis
Spės.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 
VAL.: darbo dienomis 3-5. ir 6-8 v. v.

išskyrus trečiadieniais 6-8 v. v. 
šeštad. 10-Į2 v. r. — 1-3 v. p. p.

IR

ROCHESTER
DAIL. L. VILIMO 

PRANEŠIMAS
Spalio mėn. 17 d. Henriko Že

melio rūpesčiu dail. Liudas Vili
mas pasikalbėjimo formoj papa
sakojo, kaip gimė ir brendo mū
sų individualioji dailė. Pradė
jęs Čiurlioniu, labai sumaniai 
perbėgo ligi šių dienų po visų 
pasaulį išbarstytų dailininkų 
vienas po kito randančių vietos 
savo darbams pasaulio meno 
galerijų sienose. Tokių turime 
du ir čia Rochestery: amerikie-

VASARIO 16 GIMN. BŪRELIS
1952 m. čia susibūręs Vasario 

16 gimnazijos rėmėjų būrelis 
Nr. 135 spalio mėn. pradėjo tre
čius savo gyvavimo metus.' Jo 
nariai dabar yra šie asmenys: 
Antanas Černiauskas, Boleslo
vas Masiulis, Katarina Masiu- 
lienė, Visvaldas Masiulis, Erdi- 
vįlas Masiulis, Sofija Stirbienė, 
Pranciškus Pašvinskas, Jurgis 
Savukaitis, Antanas Mažeika, 
Vanda Mažeikienė, Stanislovas 
Budiejus, Kazimiera Leonaitie- 
nė, Pranciškus Mažeika, Kleo
patra Mickevičiūtė ir Aleksan
dras Tornau.

Būreliui vadovauja B. Masiu-

SAVI PAS SAVUS!

Korporacijos pagrindais pertvarkyta

VARNAS CO., Ine

1258 E. 105 ST. Netolu Superior

EXTRA! EXTRĄ!
$2.25 Vertės
KARŠTO IR ŠALTO 
KEPSNIO PEILIS 
dabar tik 69 c.

Kur tik Matchless Gaso Pečiai yra rodomi. 
Dvigubas peilis, lygūs ir dantuoti ašmenys 
tuzinui naudojimų! (Tik po vienų klijentui).

THE EAST OHIO GAS '^i COMPANY*

Mes duodam ir iskeičiam Eagle Stamps

.»

I

Mūsų žemiausios kainos!

Garsaus DUPONT

DACRON

Dr. Jarąs Ramunis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

VAL.- antrad. ir ketvird. 7-8.30 v4v. > 
Mtad. 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimų 

7156 S. Western Avė.
MĘDICAL CENTER .. 

: KabtMto REpublic 7-1168 
Mat VAIbrook 5-3765

SPALIO 9 DIENĄ ATIDARO
NAUJĄ MODERNIĄ KRAUTUVĘ 

judriame Chicagos prekybos rajone prie 
HALSTED IR 66-TOS GATVIŲ KAMPO. 

Nuo spalio 9 iki lapkričio 9 d. skelbiamas 
ATIDARYMO MĖNUO

Visoms — importuotoms ir vietinėms — prekėms 
atidarymo mėnesį. taikoma

* 20% nuolaida
Nepraleiskite progos pigiai įsigyti 

'pietų ir kavos servizų, 
skaidraus kristalo vazų, 
spalvoto kristalo vazų, 

. kristalo grafinų, 
vyno, šampano ir likerio stiklų ir 
kitų porcelano, keramikos ir kristalo gaminių.'

Abi krautuvės atidarytos 7 savaitės dienas:, 
pirmadieniais ir ketvirtadieniai nuo 9 ryto iki 9*/j vak 
antr., treč., penki.' ir šešt. 
s e km a d i e.n i a i s

Krautuvių adresai: , 
.Naujoji — 655? S. Halsted St., Chicago, III.

j • Senoji 2509 W. 63rd,Street,

Pora 100 colių pločio 
36 ir 45 colių ilgiai
Dabar! Už šias nepaprastai žemas sukak- 
tuvių pardavimo kainas... May Co.’s Ba- 
sement duoda jums garsius Dupont Dac- 
rorirUžuolaidos, kurios yra šviesios ir per
matomos..;. nešiojasi ilgidu, kadangi jos 
yra austos atsispirti nuo saulės spindulio. 
Lengvai plaunami, greitai džiūva ir beveik 
nereikalauja lyginimo! Labai plačios, kabo 
išdiraitę ... daug apvedžiojimo, pridėti liuk
suso išvaizdų jūsų langams. Beveik balto 
fono.

Kiti dydžiai sutaupant
100 colių ( porų, 54” ilgio-...... .....i........
100 colių į porų, 63-72-81 ir 90” ilsfių .....
Plataus lango dydis,-140” į porų, 90” ilgių

’ Dvigubo lango dydžio, 184” į porų, 90” ilgių ■

Trigubo lango dydis, 270” į porų, 90” ilgių -
. ................... ■ r ■■A ’.t?. '.zų; .X

The May Co.’s Basement Curtain Departmant 
.■ , . ‘ " .■ ■ . J -
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K Ą RINKSIME?

Rinkimai čia pat. Ir iš šio 
Dirvos numerio,matyt, kad rin
kimų įkarštis siekia reklamos 
viršūnę. Laikraščiuose, radijo ir 
televizijos programose giriama
si sa.vais nuopelnais ir prašomą 
L./jo. Balso, kad paskui mus ga
lėtų! atstovauti ir valdyti.

t jie rinkimai mums tuo ypa
tingesni, kad juose jau galės sa
vo balsą atiduoti ir nemažas 
skaičius naujųjų piliečių. Tie 
balsai, be abejojimo, nieko grei
čiausia nenulems, bet vis tik. bus 
ir sava valia prisidėta prie visos 
Amerikos gyventojų valios pa
reiškimo. Ir niekas nesuabejoja, 
kad mūsų balsas eis tuos. pa
remti, kurie aiškiau, tiksliau ir 
griežčiau kalba apie komunisti
nės jėgos suvaldyrpą ir paverg
tųjų išlaisvinimą, šiuo atveju 
nesvarbu. — respublikonas "ar 
demokratas, svarbu, kad jis bū
tų mūsų didžiojoj laisvės byloj 
talkininkas. Svarbu, kad jis mū
sų nevengtų, mokėtų mus su
prasti ir mūsų šventą 
paremti.

reikalą

Negaliu pamiršti Chicagos.
Kaip ją pamiršti, kad tomis 

dienomis, dar taip nęseniai, ten 
teko turėti keletą nepamirštamų 
įspūdžių! Tai tos kelios dienos 
ir naktys,, kai dangus papylė ant 
Chicagos visą okeaną vandens. 
Lietus ir potvynis, neregėtai) čia 
per paskutinį 60 metų...

Kaip tik vienos iš ;tų‘,dienų va
karą ten įvyko seniausio Ame
rikos lietuvių tautinio darbo ve
terano dėdės Vinco Jokubyno il
go amžiaus ir darbų pagerbi
mas. Ir tu man pasitaikyk lai
kui — dėdei Jokubynui 80 su 
viršum metų, o tokie lietūs ir 
potvyniai čia nebuvo per 60 me
tų!

•Bet vistiek buvo pasiryžusių 
lietuvių, kurie ir tą vakarą pa
norėjo- iškeliauti iš namų, ar at
vykti iš dar toliau, ir dalyvauti 
pobūvyje, kurį mųšų veteranui 
pagerbti •suruošė daktarės Bud
rienės vadovaujami Chicagos 
akademikai skautai. Be • abejo
jimo, svečių buvo mažiau, negu 
jų būtų buvę kitokiam orui 
esant 
tikrai 
byno.-

J. J. BACHUNAS, Tabor Farm

siems pavyzdys ir kelrodis nau
jajai kartai. Ketvirti susijaudi
nę linkėjome, kad dėdė Jokuby
nas sulauktų viso šimto metų. 
O vienas taip užsispyrė, kad sa
vo linkėjime tvirtino, jog Joku
bynas būtinai privalo išgyventi 
šimtą ir dešimtį metų ...

Gražūs, nuoširdūs ir labai’ver
tingi linkėjimai. Aš tikiu, kad 
mano senas draugas jais džiau
gėsi ir kad jo noras daug metų 
išgyventi, dar daug metų daly
vauti lietuviškuose reikaluose, 
tik didėjo.

Bet iš tikrųjų, klauskime sa
vęs: kaip išgyventi šimtą me
tų? "

(76). Buvo 
neužmiršo

tokie, 
dėdės

kurie 
Joku-

ir veteranams padėti.
Dėdė Jokubynas, kaip ir

Rinkimams artėjant 
Dirvos skaitytojas (J. 
Brooklyno) atsiuntė mums tokį 
priekaištą: "Iš jūsų laikraščio 
linijos matyt, kad Jūs daugiau 
remiat respublikonus. Gi res
publikonai, kaip Jūs patys ma
tot, užmiršta mažojo žmogaus 
reikalus. Jie visi kapitalistai. 
Trubūt ir Jūsų bendradarbis K. 
S. Karpius, kuris daugiausia 
respublikonams smilkalų pasmil
ko, jau yra kapitalistas”.

Į šį mūsų skaitytojo esminį 
priekaištą mes jau esame atsa
kę šio pasisakymo pradžioje. 
Dirva partiniu požiūriu nei de
mokratų nei respublikonų laik
raštis. Dirvai labai patinka ir 
tie respublikonai ir tie demo
kratai, kurie mumst> kaip lietu
viams, ateina į talką. Toliau, 
kurie deda pastangų (ne vien 
tik žada) visiems jos gyvento
jams Ameriką padaryti dar ma
lonesniu kraštu, palengvinti gy
venimą, o tuo pačiu kiekvienam 
sąžiningai dirbančiam garantuo
ti darbą ir- paramą ligoje.

Amerika nepaprastas kraštas, 
turtingas, naujos biznio jėgos 
kupinas. Bet Amerikoj mes įžiū- 
rim, ypač jaunosios kartos auk
lėjime, kultūriniam žmonių švie
time, ir ypač socialiniam aprūpi
nime, daug spragų, šiose srity
se Amerika tolokai atsilikusi 
nuo modernios santvarkos. Ji, 
kad ir pavėluotai, tilrės ateiti. 
Ją turės atanešti tie vyrai ir 
moterys, kurie daugumos bal
sais eis į kongresą ir senatą. Ir 
labai svarbu remti tuos, kurie

vienas 
S. iš

FOR U. S..SENATOR

‘ X 1 THOMAS A. BURKE

. • •
Ir kiek gražių 

pasakėme 1
• Vieni kalbėjome ir skaičiavo
me, kiek gerų ir naudingų dar
bų jis yra padaręs lietuvybei 
per savo ilgą gyvenimą šioje 
šalyje. Kiti tvirtinome, koks jis 
mums yra brangus žmogus ir 
kaip visi lietuviai esame ir tu
rime būti jam dėkingi. Treti 
aiškinome, kad jis yra mums vi-

linkėjimų ten

tas problemas kelia ir jas nori 
įgyvendinti. Tokių yra ir demo
kratų ir respublikonų tarpe, tik 
gaila, kad jie dar tebėra mažu
moje. O reikia, kad ne respubli
konų ir demokratų vardai, bet 
jie’būtų daugumoje.

Kėli žodžiai ir dėl K. S. Kar
piams. Kiek žinau, jis kada tai 
buvo karštas demokratas. Jais 
nusivylė, ir greičiausia su pa
grindu. Juk beveik dvidešimt 
paskutiniųjų metų išvaldė de
mokratai, o visų tų čia keliamų 
problemų neįgyvendino. Dabar 
K. S. Karpius respublikonas, gal 
teisingiau kaikurių aktyvesnių 
respublikonų rėmėjas. O jis tiek 
kapitalistas —- kaip ir visi tie, 
kurie nelengvu savaitiniu darbu 
svetimoj įmonėj pragyvenimą 
užsidirba. Skaitytojų smalsumui 
— K. S. Karpius technikinį dar
bą dirba Cleveland News dien
raštyje;

*

Skundžiamasi, kad Amerikos 
rinkimuose visad dalyvauja, pa
lyginti, mažas balsuotojų skai
čius. Rinkimams artėjant dau
gėja ir raginimų, kad laikas tą 
nerangumą palaužti. Ir mes 
esame gavę prašymą tai primin
ti visiems skaitytojams. Ir bū
sime jį išpildę, jei mūsų skaity
tojai eis rinkti savo valdžią.

• ♦ •

Svečiai nepamiršo ir, manau, 
daugelis lietuvių nepamiršo dė
dės Jokubyno. Prieš minėjimą 
visi laikraščiai buvo parašę ge
rus straipsnius. Chicagos radijo 
programose (kiek pats girdėjau 
Vanagaitienės Margutis ir Bar
čus ...) bbvo priminta ir tau
tiečiai paraginti. Pakvietimai 
išsiuntinėti. Taigi, niekas nieko 
nepamiršo. '

Pamiršo tik vieno, kad dėdė 
Jokubynas nėra ”super-man”, 
arba antžmogis. Pamiršo faktą, 
kad jis yra toks pats žmogus, 
kaip ir mes visi kiti nusidėja- 
liai. Pamiršo, .kad jie turi val
gyti, apsirengti, turėti pastogę 
nuo šalčio ir lietaus, ir šiaip dar 
visokių būtinų reikalų.

Iš visų per laiškus prisiųstų 
sveikinimų tik vienas laiškas 
"užsimiršęs”, ne pagal madą, 
nes jame buvo įdėta ir kiek tų 
prakeiktų dolerių, be kurių ir 
šiais laikais vis dar negalima iš
gyventi šimto metų. Iš asmeniš
kai sveikinusių tik trys organi
zacijos ir viena radijo progra
mos vedėja atsiminė ‘ka'Sdieni- 
nius jubiliato reikalus ... -

Aš pats, programai baigian
tis, dar neatsikratęs savo ūkiš
ko būdo, kad ir rizikuodamas 
kitiems svečiams nusidėti, neiš
kenčiau nepriminęs, jog dėdei 
Jokubynui bus sunku pasiekti 
šimto metų, jei mes pamiršime, 
kad gyvas žmogus yra nusipel
nęs kaiko daugiau, negu tik lin
kėjimų. Ir dėkui svečiams, —‘ 
tas davė vaisių. Pasirodė, kad 
reikėjo tik priminti...

« * •

Broliai lietuviai, mėginkime 
mes nepamiršti skaudžios teisy
bės, kad beveik kiekvienas, kas 
savo gyvenimą yra pašventęs 
Amerikos lietuvių visuomeniniai 
veiklai, kas yra gyvenęs lietuvy
bės gaivinimo pulsu, ypač rašto 
ir kultūros žmogus, toks nėra ir 
negalėjo susikrauti asmeniškų 
turtų senatvei. Ne • tiek seniai 
esu šiame laikraštyje "primi
nęs”, kad tokių žmonių šiandien 
Amerikoje mes turime ne vie
ną. Mūsų tautinė garbė ir sąži
nė nuolat skatina to nepamiršti

Dėdė Jokubynas, kaip ir kiti 
panašūs, apie savo vargus ir 
sunkią senatvę niekad niekam 
nėra skundęsi. Mes patys turi
me suprasti, kad žmogus, sulau
kęs per 80 metų, gyvendamas 
vienui vienas, be giminių ir pa
šalinių įplaukų, negalės sulaukti 
šimto metų. Jis jau savo geriau
sias jėgas yra atidavęs tautie
čių labui. Man buvo kiek nuo
stabu, kad mūsų lietuviai tai 
pamiršo.Chicagoje kaip tik tuo 
neįprastu laiku, kada alpinkui 
liūtys siautėjo, vandenys užpylė 
gatves ir rūsius, o dėdė Jokuby
nas gyvena viename iš tų rūsių 
(basementų). Ir jo rūsys buvo 
apsemtas, ir visi ten esą drabu
žiai apsemti, ir tą naktį jis net 
neturėjo kur gulėti...

Gal dabar sutiksite, kad man 
sunku buvo pamiršti tų dienų ir 
naktų įspūdžius Chicagoje.

Gal nesistebėsite, jog ir šian

FOR A BETTER AMERICA—RE-ELECT 
An Independent Thinker.. 

. An American Statesman..
A World Diplomat..
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dien man tebeskamba ausyse tie 
nuoširdūs ir džiaugsmingi lin
kėjimai: gyvenk šimtą mėtų! 
Ne, permažai — gyvenk šimtą 
ir dešimtį metų! Beveik stebiuo
si, kad dar nebuvo sušukta, įsi
smaginu/: gyvenk visą tūkstan
tį metų!...

Na, o kaip?
Yra būdas linkėjimus padary- 
nuoširdžiais ir rimtais. Padė

kime veteranams išgyventi. Jie 
šiandien reikalingi mūsų pagal
bos. Jie dirbo mums, dabar atsi- 
teiskime jiems. Aš tikiu, kad 
mūsų stiprus lietuviškas ąžuo
las laikysis ir gyvens šimtą me
tų. Bet gyvens tikriau ir leng
viau, jei pasiųsime jam sveiki
nimus su pastorintu voku, adre
su: V. S. Jokubynas, 7022 So. 
Maplewood Avė., Chicago 29, III.

Gyvena ir gyvens dar daug 
kitų lietuviškų ąžuolų, jei ne 
visą šimtą metų, tai arti to, — 
jei nepamiršime, kad mes, pa
lyginti su jais dąr jaunuoliai ir 
vaikai, turime padėti jiems jų 
asmeniškai laimei ir mūsų 
tos garbei.

Pamenu, kada buvo pakvies- ; 
tas Čiurlionio ansamblis dainuo- ’ 
ti New Yorke "Carnagie” salė
je, kur praeina visi pasauliniai , 
dainininkai ir muzikai, koncerte 
nedalyvavau. Nepatiko rengėjai 
ir netikėjau, kad tas choras buvo 
to vertas. Maniau, kad norima 
tik pasipelnyti.

New Yorke išleidau į koncer
tą savo moterį ir prašiau jgerai 
tėmyti ir man pasakyti, kaip jai 
patiks ir kaip kiti Amerikos lie
tuviai vertins tą koncertą.

Iš savo žmonos papasakojimo 
nebuvau patenkintas. Ji man 
papasakojo,' kad ir kitiem Ame
rikos lietuviams nepadarė dide
lio įspūdžio, kad Amerikos lietu
vių chorai irgi dainuodavo tas 
pačias dainas.

Suradau laikraštyje, kad Čiur
lionio ansamblis dainuos Detroi
te. Lankiausi Chicagoje, kur tu
rėjau reikalų susipažinti ir at
lankyti senuosius lietuvius. 
Grįždamas pakeliui užsukau į 
Detroitą: Prieš koncertą susiti
kau su vienu jaunuoliu, kurio 
tėvas ir jo šeima buvome artimi 
pažįstami ir veikdavome kartu 
jaunystės laikais.
.. Nuėjus į salę buvo malonu 
matyti Lietuvos inteligentiją, 
kuri darė malonų įspūdį ir jau
čiausi lyg patekęs į Lietuvą. Jau 
iš publikos supratau, kad jie 
laukia didelio įvykio. Atsidarius 
scenai apsirodė didelis ir gražiai 
susigrupavęs choras, beveik vie
no amžiaus jaunimas, pilnoje 
sveikatoje ir energijoje, pra
skambėti savo lietuviškais bal
sais svetimoje šalyje. Tai Čiur
lionio ansamblis.

Apie choro dainavimą jokių 
pastabų negaliu duoti, tik noriu 
pasidžiaugti nekuriomis ypaty
bėmis. Man patiko dirigavimas.

Choro solistai geri, tik mane 
ževėjo Stempužienė, todėl, kad 
tokių balsų retenybė, ir todėl 
daugiau jį vertinu. Patiko man 
vienas bosas. Jis stovėjo viršu
tinėje eilėje, antras nuo galo. 
Jeigu tokiu balsų būtų nors še
ši, tai negalėtumėm jo girdėti

atskirai. Nesitikėjau, kad kank
lės sudarytų tokia sklandžią ir 
ritmišką muziką. Labai žingei
dus skambesys. Didelė garbė 
mokytojai ir pildytojoms. Man 
labai patiko vyrų choras. Tą pa
ti išsireiškė ir vienas senas 
Amerikos lietuvis. Taipgi gali
ma pasidžiaugti kompozicija' 
"Partizanų daina”, kurią sude
rino Amerikoje gimęs jaunuolis 
šimutis.

Daugiausiai mane nustebino 
šokėjai. Daug teko matyti ma
žomis grupėmis šokant tą- patį, 
bet nemačiau taip gražiai šokant 
ir prasilenkiant vieni pro kitus 
be mažiausiu kliūčių. Jųjų pasi
rodymas televizijoje būtų ver
tas 10 tūkstančių dol.

Čiurlionio ansamblio koncertą 
įsirašiau į savo gyvenimo isto
riją trečiu tokiu įvykiu. Pirmas, 
tai 1929 lankymasis Lietuvoje. 
Tada teko matyti du dideliu cho
rus Kaune ir Klaipėdoje. Ant
ras, tai "Atžalyno” vaidinimas 
Bostone (ne tiek svarbus). Tre
čias Čiurlionio ansamblio kon
certas Detroite.

Prisibijau, kad mums netektų 
trumpai pasidžiaugti ansambliu, 
kaip ir buvo su laisva Lietuva. 
Ar jums netenka pagalvoti, kad 
tie žmonės pavargs? Dabar, ka
da jie jauni, kupini meilės savo 
tėvynei ir pasitikėjimu, kad jie 
vėl sugrįš. Bet uždarius imigra
cijai duris, gali atsitikti taip, 
kaip mums seniems Amerikos 
lietuviams atsitiko. 1913 metais 
mes vaidinome lengvą operą 
"Normandijos Varpai". Vaidino
me Basanavičiaus ir Yčo garbei, 
svečiams iš Lietuvos. Basanavi
čius mumis sveikino po vaidini
mo ir džiaugėsi. Jis man pasa
kė: "Jūs, vaikai,, padarėt didelį 
ir ir gražų darbą. Dar pas mus 
tokie vaidinimai neįmanoma”...

Taigi, kol dar jauni stenkitės 
duoti daugiau koncertų ir pa
laikyti nors mažą grupę iki su
grįšim !

Aš tai jau žinau kur grįšiu ... 
K. B. Kraučiūnas

('

FRANCES P
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For Representative to 
Congress (22nd District)

I FRANCES P. BOLTON
REPUBLICAN

Bolton for Congress Comm., F. N. Horn, Secy. 
3088 Mayfield Rd., Cleveland Heights 18
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JUDGE OF THE PROBATE COURT

Terminas prasėdantis Vasario 8, 1955

Bendri rinkimai antradienį, lapkričio 2, 1954

Jūs taip pat galite 
baigti skalbimo 
vargus.

su moderniu . . . švariu ... be liepsnos

ELEKTRINIU 
DŽIOVINTUVU

ŠEIMININKĖS.
Šen. Burke pravedė įstatymo pakeitimą sumažinantį namų 
ruėšos reikmenų taksus 10 procentų. Jis norėjo visiškai 
panaikinti taksus už šaldytuvus, pečius, drabužių džio
vintuvus ir lygintuvus.

DARBININKO...
Šen. Burke balsavo už pakėlimą atleidimo nuo individuali
nių algos taksų iš $600 iki $700 ir už augštėsnius bedarbės 
išmokėjimus.

3. PIRKĖJO...
•Šen. Burke priešinosi Hinshavv Gas įstatymui, kuris nu
traukė ' valdžios reguliavimą transporto, vežiojančio gąsą 
valstybės ribose. Burke įspėjo, kad įstatymas kainuos

- Ohio pirkėjams ”riiilionųs dolerių”.
* • f-’

”Aš tikrai tvirtinu‘ir remiu nemažą taksų tnumušimą darbi
ninkams, kurie labiausiai to reikalingi, ir. jaučiu, kad taksų su
mažinimas darbininkui daugiau sustiprins mūsų nepergeriausią 
ekonomiją, negu bet kas kitas”.- (Senatorius Burke).

)

EXPERIENCED CAPABLE

E L E C T

V I JOHN J. MAHON

JUDGE OF COMMON PLEAS COURT

• 35 Years of Practical Law Experience.
• 22 Years of Trial Work in County Proeecutor’s Office.

ENERGETIC IMPARTIAL

r »
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Niekas taip pilnai nepašalina 
skalbimo dienos senovišką darbą 
ir vargą, kaip modernus, ekono

miškas Elektrinis Drabužių Džiovintuvas.
Greitas, be liepsnos, ir visiškai automatiš

kas, Elektrinis Džioviptuvas padaro drabu
žių džiovinimą mažu darbu, su švelniu, ly
giu karščiit, kuris yra 100% švarus. Pri
klausant nuo jūsų noro, drabužiai išeina 
šviesūs ir minkšti, paruošti padėti, ar trupu
tį drėgni lengvam lyginimui.

Trys prieš vieną visos valstybės šeiminin
kių mėgiamiausias, Elektrinis Džiovintuvas 
perkant kainuoja mažiau, kaip kiti visiškai 
automatiškos, rūšies, įskaitant įjungimą. 
Taip! Jūs taip pat galite pašalinti skalbimo 
vargus šiandien su moderniu, patikimu Elek
triniu Džiovintuvu.
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K. S. KARPIUS

davikus greitomis sušaudo,. 
Amerikos prezidentai juos aug- 
ština. Kai senatorius McCarthy 
prieš borą metų ėmėsi tardyti 
Amerikos tarnautojų komunis
tinę veiklą UN, tas White, pa
jutęs, kad karšta, nusižudė. •

VYSKUPAS 
IŠSIŠOKO

Kartu su kitais smerkiančiais 
senatorių McCarthy šios vasaros 
pradžioje plačiai spaudoje pasi
reiškė ir vienas Chicagos kata
likų vyskupas Bernard J. Sheil. 
Kadangi McCarthy yra katali
kas, o katalikų spauda palaiko 
senatorių jo veikloje, tai kata
liko vyskupo išėjimas prieš Mc 
Carthy jo priešininkams iš rau
donosios pusės buvo kaip taukų 
užpylimas j ugnį.

Prieš mėnesį laiko, be jo
kių viešų išvadų, vysk. Sheil pa- 

.... siskelbė rezignavęs iš Katalikų 
..•^Jaunimo Organizacijos vadovy- 
- bės. Spėjama, kad jį prie to pri

vedė visuotinis katalikų pasi
priešinimas jo išsišokimui, sto
jant raudoniesiems į talką se
natorių McCarthy kompromi
tuoti. I

Nesant kaip kitaip atitaisyti, lomatinius ryšius ir kad sutik- 
išsišokimo, vysk. Sheil pasiryžo ' T’,K’”
"paaukoti visą savo galimą lai
ką kovai prieš Uraniją, kurią re
prezentuoja tarptautinis komu
nizmas ...

čia, tame pareiškime, nedaug 
logikos, bet taip po rezignacijos 
pareiškė.

KAIP SUDAROMA 
OPINIJA AMERIKOJE

štai kokiomis pastangomis 
komunistai ir jų bičiuliai profe
soriai Amerikos universitetuose 
ir kolegijose dirba sudarymui 
viešos opinijos, kad būtų pripa
žinta komunistinės Kinijos vy
riausybė ir ji priimta į UN na
rius. .

Studentų , grupėms siūloma 
diskutuoti tokį klausimą:

"NUTARTA- Kad Amerikos 
vyriausybė pripažintų Kinijos 

| vyriausybę, užmegstų su ja dip-

DEŠIMTS BILIONŲ 
STALINO "NURAMINIMUI”

Senato vidaus saugumo komi
sija, kuriai vadovauja senato
rius Jenner, giliau tyrinėdama 
to išgarsėjusio žydo Harry Dex- 
ter \Vhite komunistinę veiklą, 
surado, kaip jis dėjo pastangas 
duoti Stalinui 10 bilionų pasko
los, "įrodymui Amerikos gerų 
norų”, kad Stalinas tikėtų, jog 
Amerika nenori ateityje panau
doti Vokietijos prieš Rusiją. 
Morgenthau siūlė Rooseveltui tą 
paskolą užgirti, bet laimė, ne
spėta.

Tas - White, paskutinėmis 
Roosevelto prezidentavimo die
nomis buvo augštojė pozicijoje 
U. S. iždo departamente, kai iž
do sekretorium buvo Henry 
Morgenthau, taip pat žydas. Jie
du sudarė projektą karui bai
giantis, Vokietiją- sunaikinti, 
paverčiant ją nepavojinga žemės 

’ ūkio valstybe.
White karo eigoje 

išrūpino Amerikos 
spausdinti klišes. Ir
prisispausdino šimtus milionų 
vertės Amerikos okupacinių do
lerių, už kuriuos vėliau Ameri
ka turėjo atsiskaityti. Jei Krem
lius būtų spėjęs gauti tuos 10 
bilionų dolerių "paskolos”, būtų 
parodęs ką su tokia suma dole
rių galima padaryti.

Paskiausia įtartas Trumanas 
skyrimu to White į atsakingą 
UN poziciją, kai buvo įspėtas, 
kad IVhite dirba. Sovietų nau
dai. Trumanas aiškinosi, kad jį 
augštinęs, jog galėtų sekti jo 
tolesnius žygius.

Sovietai paprastai tokius iš-

tų ją priimtu į UN”.
Komunistinės Kinijos darbuo

tojams svarbu tik gauti studen
tų grupės tokią rezoliuciją dis
kutuoti. Viena pusė gali ją neig
ti ir priešintis Kinijos pripaži
nimui, bet kita, paruošta tą siū
lymą ginti ir propaguoti vistiek 
pasieks savo, nors ir nebus nu
tarta tokią rezoliuciją priimti. 
Jų tikslas yra pasiekti daugiau 
ir daugiau studentų, kurie laiko
si nuošaliai ir apie tai Begalvo
ja.

Pora Ohio kolegijų jau viešai 
paskelbė neleis tokio klausimo 
studentams diskutuoti. Katali
kiškų kolegijų ir universitetų 
sąjunga visoje Amerikoje taip 
pat paskelbė savo studentas 
įspėjimą neįleisti to klausimo į 
savo tarpą.

Tuo tarpu komunistinė Kini
ja ruošiasi Formozos kinų na
cionalistų užpuolimui, kaip pra
neša slaptoji Britų žinyba iš 
Azijos. Amerikos politika dėl 
Formozos, yra "žingsnis pir
myn, du atgal”.

sovietams 
doleriams 
bolševikai
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Let’s Back President Eisenhower
• f

Baigė karą Korėjoj 
Visiems sumažino taksus 
Sumažino valdžios išlaidas 
Pakėlė Socialinę Apdraudą 
Sutramdė komunistus krašte 
Sutiko dėl Šv. Lauryno jūros kelio

ELECT GEORGE H. BENDER
TO THE UNITED STATĖS SENATE

JAMES A. RHODES for Governor

Vote forthese Republican Candidates:

FOR STATĖ OFFICES
For Governor:

For Lieutenant Governor:
For Secretary of Statė:
For Treašurer of Statė.:

For Attorney General: C. William O’Neill
For United Statės Senator: . George H. Bender

James A, Rhodes 
John W..Brown 
Ted W. Brown 
Roger W. Tracy

FOR CONGRESS
20th Dištrict:
21st District:
22nd Dffįtrict: 
23rd District:

■ • • ’f!» s.

t .

John H. Ferguson 
Francis E. Young 
Frances P. Bolton 
William E. MinshalI, ,Jr.

FOR COUNTY OFFICES
For County Commissioner: William J. Kraus

For County Auditor: Charles P. Masterson

£ J. 
f

FOR STATĖ SENATOR
(G to be eleeted)

John F. Choffey 
John A. Corlett
Harry E. Davis

John M Manos 
Edvvard H. Rogers 

George V. Woodling

FOR STATĖ REPRESENTATIVE
(17 to be eleeted)

Wallace J. Baker, Jr. 
James J. Barton 

Leonard J. Bartunek 
Wilbur H. Brewer 
Edwin F. Brush 

John Crisafi 
Molly B. Laffer 

Daniel Link
L. L.

Richard H. MacCutcheon 
Francis V. May 
Roy F. McMahon 
Meta E. Pavlik 

E. M. Rose 
Kenneth W. Thornton 

Robert E. Warren 
VValter W. Wood 

Yancey
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TO BUY A HOME
GET OUR

LOW RATES AND
HELPFUL TERMS

IŠRINK1T

VETERANĄ

MOKYTOJĄ

TEISININKĄ

AUTORIŲ

MURAD

Jaunimo, valsčiaus, valdžios, patriotiškų 
organizaęijų. vadovas. Aktyvus veteranų 

.organizacijose.
Be partiniu sąrašų Telefonu PR 1-3998

SKAUTAI
kimu praėjo RAMBYNO sto
vykla, kurioje skaitlingai daly
vavo Atlanto pakraščio lietuviai 
skautai-tės. Teko patirti, kad 
skautų vadų tarpe kilo mintis 
visiems pasiekiamoje tos srities 
vietoje įsigyti nuosavą stovyk-

NAUJAS SKAUTŲ VADEIVA
LSB Vyriausiasis Skautinin

kas, psktn. T. Naginioniui atsi
statydinus, JAV — 1-jo. Rajono 
Vadeiva paskyrė sktn. A. Ma- laviętę. Pastaruoju metu dairo- 

' m'asi tinkamo sklypo.' Turima 
pradžiai 
sutelks 
skautės 
kėje.

’vičių, Dorchesteryje, Mass. Jų 
buvo suskridę apie 20, pasidali
no dar vis tebegyvenamais 
RAMBYNO laikų įspūdžiais, ma
tė stovyklos vaizduš ir filmą.

Cuyahoga County Republican Organization 
A. L. QeMaioribua 
Chmn. Exec. Com.

tonį. Naujasis Vadeiva, mūsų 
skautams pažįstamas dar iš lais
vosios Tėvynės laikų skautavi- 
tno. Savo pareigas pradėjo eiti 
nuo spalio 12 d. Jo adresas: 65 
So. Leonard St., Waterbury, 
Conn.

REIKIA NUOLATINĖS 
STOVYKLAVIETĖS

Šią vasarą nepaprastu pasise-

Advokatas
Išbandytas teisininkas
žino ką reiškią dirbti 

6avo rankomis
Gabus savo profesijoj

ir lėšų, kurias paskui 
kiekvienos vietovės 

ir skautai savo apylin-

Spalio 10 savaitgalį,RAMBY
NO stovyklos buvę vadovai-vės 
iš Bostono, New Yorko, Eliza- 
beth ir Hartfordg^tUFėjo malonų 
susitikimą pas buv. tos stovyk
los viršininką psktn. A. Bane-

SKAUTŲ VYČIŲ OKTETAS 
DAINUOJA

Po gražių vasaros stovyklinių 
dienų bei laužų ir vėl pradėjo' 
dainuoti New Yorko skautų vy
čių oktetas. Jis stropiai dirba 
su muz. Al. Mrozinskų. Oktete 
dainuoja: Alf. Ilgutis, M. Ilgu-' 
nas, J. Lapurka, Vyt. Gobušas,' 
R. Kezys, Vyt. Alksninis, G. Ra-j 
jeckas ir L.'Ralys. Į

Spalio 10 d. šis oktetas su 
keliomis dainomis dalyvdvo pir-

mojo Lietuvos kariuomenės ka
peliono kan. J. Meškausko 40 
m. kunigystės sukakties pager
bime.

Oktetas taip pat dainuos N. 
Y. skautų linksmavakaryje spa
lio 23 d., Angelų Karalienės pa
rapijos salėje. ' ą

CHICAGIŠKĖS SKAUTŲ 
ŽINELĖS

Jūrų skautų gretos Chicago- 
jė vis auga. Pastaruoju laiku 
planuojama suburti dar vieną 
jūrų skautų laivą. Džiugu, kad 
didėja- lietuviškos jūrinės idėjos 
entuziastų gretos.

PALAIKYKIT CLEVELANDĄ 
FIZIŠKAI SVEIKĄ DIDESNEI 

PRAMONEI... DAUGIAU DARBU
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PATARNAUTI ŽMONĖMS

kad krašto gyventojai neklausy-

Tikrai viskasmeno

B. M.

jums duota. Ne tie mūsų meni
ninkų, kurie jieško, kad ir ne-

mu; ir jei ne vįgos jos tremtin Ha tai yra dėmesio, meilės ir ap- 
-‘-""’ežfe?, tai tegali būti su-J gynimo nuo grubių rankų ir šal-

ant širdies, galime didžiuotis g j t u s skirsto į išrinktuosius 
visomis savo,organizacinė- jr pasmerktuosius) tarp santa- 
mis, kad ir korporacijų, tradi-. rieičų suras idėjos, kovos ir g’y- 
cijomis? Vienos korporacijos juk venimo draugų. Niekam žmogiš- 
gyvayo daugiausia alaus mauki-, kam Santara nesvetima, nes vi-

I

Gana Santarai skambinti de
klaracijų varpais! Iš visų orga
nizacijų, ilgos ir iškilmingos de
klaracijos Santarai mažiausia 
dera. Deklaracijos — stiprybė tų 
organizacijų, kurios už savęs tu
ri ilgą istoriją. Santara gi nau
jutėlė. Jos neapsunkina praeities 
hipotekos; joje buriasi žmonės, 
kurių tėvai vieni prieš kitus 
kažkada rengė mirtinai rimtus 
perversmus, mušė nuo galvų ke
pures'ir kurie dar šiandien, už- 

. miršę netgi tremtinių solidaru
mą, kovoja ne su savo priešais, 
o. su saviškiais, kartais už algą. 
Jeigu už tėvų nuodėmes baudžia
ma iki trečiosios ir ketvirtosios 
kartos, tai, matyti, arba tos tė
vų nuodėmės nebuvo tikrumoje 
tokios jau didelės, kad dėl jų 
dar šiandien būtų krauju-plūs
tama, arba sahtąriečiai yra nuo 
jų kuo nors atsipirkę, — nes 
nuo prakeikimo, skaldžiusio 
tuos, kurie, nepasidpvę interna
cionalams, tarnavo vien Lietu
vai, santariečiai laisvi, kaip nau
jagimis nuo alkoholizmo. •

Jei Santara yra šiandieniam 
studentui patraukli, tai dėl to, 
kad jinai jo kūrinys. Siekia ji
nai, kaip žinome, ne perduoti 
kurią nors seną, organizacinę 
tradiciją, bet surasti naujų, ir

1
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nebeatšaukiamai yra mirę.
Jei aš esu santarieties, tai ne

būtinai dėl to, kad jinai/ kaip 
organizacija, išreikštų visa, kuo 
aš tikiu. Jei ji tai išreikštų, ji 
tuo pačiu taptų svetima kitam, 
kitaip manančiam, ir organiza
cijos nebūtų. Todėl ir paBisakau 
prieš deklaracijas. Jos, mano 
manymu; yra sustingimo perga
lė prieš jieškojimą, dvasinib tin
gumo prieš budrumą, mirties 
prieš gyvenimą. Kiekviena de
klaracija yra uniforma, kurią 
bandoma primesti organizacijos 
nariams. Santarai tok'ia — bet 
kokia — uniforma turi likti sve
tima. Ji turėjo visuomenę supa
žindinti su savo tikslais; tačiau 
tenepavirsta tai amžinų supa
žindinimų rutina. Santaros do
rybė, yra ta, kad joje kiekvie
nas gali surasti tai, - ko jišai 
jįeško. šią dorybę gina du sar
gai: laisvė kiekvienam domėtis 
tuo, kuo jis nori; ir draugai, ku
rie tavo interesus supras, jų ne
laikys nuodėme — net ii- tada, 
jei jie būtų "ne tokie, kaip vi
sų”, — ir juos įvertins. Santa
riečiai yra pribrendę ir pakan
kamai inteligentiški laisvei ir 
įvairumui. Jie neatrenka žmonių 
pagal jų pažiūras į išrinktuosius 
ir. pasmerktuosius, ir todėl kiek-

atsivežtos, 1 
prasta kaip ženklas, kad Dievas į 
dar nevisiškai mus apleido. Ki- , 
tos korporacijos varžydavo savo j 
narių šventai neliečiamas tei
ses: vienos varu jį varydamos į 
tam tikras vietas, kurių lanky- , 
mas tik tada paarnauja išgany
mui, kai j jas eini savojo ilgesio 
ir troškulio vedamas; kitos, , 
priešingai, neleisdavo savo na
riams eiti ten, kur jų širdis ir ■ 
protas geidė. Kad kaikurios ši
tokios organizacijos tapo atsi- : 
vežtos tremtin, ir joje netapo 
tolerantiškesnėmis, tep a r o d o, 
jog Dievas ne tik mūsų neuž
miršo, bet ir romėnų posakio, 
jog ką Jis nori nubausti, tam 
Jis pirma begaline savo malone 
atima protą. Mes tegalime 
džiaugtis, kad šis svarbus orga
nas tapo atimtas ne iš mūsų bi
čiulių — jaunų ir kūnu, ir dva
sia, — bet iš amžinųjų (tų am
žinai nėsubrestančių) jaunuolių, 
kurių ir jaunystė, ir dvasia te- 
sireiškia aklu laikymusi tradici
jų, kurias gyvenimas yra atme
tęs.

Santara todėl yra patraukli, 
kad ji nenori nieku kitu būti ir 
nieko kito perduoti, kaip tik jau- 

• nosios kartos balsą ir jos sie
kimus. Jinai mūsų mintimis ir 
prakaitu sukurta; jinai insru- 
mentas mūsų rankose; ir joje 
balsą teturi jaunas kraujas. Jei 
jisai sugedęs, sugedusi ir San
tara — nes jinai vienintelis da
lykas (išskyrus studentų sąjun
gą, kuri įsikūnijo kaip santarie- 
čio idėja), kurį Amerikoje patys 
susikūrėme. Jaunimas tik
rai gyveria tomis idėjomis, 
kaip ię Santara: nes kur jis gau
na laisvai reikštis, ten — he? 
svarbu, kas jis bebūtų — jis pa
sako tą patį, ko organizaciškai 
siekia ir Santara. Mes turim 
daug pagarbos ir meilės tai vy
resnei kartai, kuri dirba; tačiau 
dinozaurams; kurie dėl savo vai
kiško egoizmo ir tradicijų, ku
rios darbui kliudo, užstoja kelią 
einantiems atviromis akimis su 
gyvenimu, mes teturime tik sa-’ ‘

tų širdžių "globos”, kuri ne vie
ną savo dogmatiškumu jau -pa
kirto.

Jeigu teisingai prisimenu šv. 
Raštą, vienur tenai pasakyta: 
"Kas ne su manim, tas prieš 
mane”, o kitur — "Kas ne prieš 
mus, tas- su mumis”. Yra tad du 
keliai. Vieni, kaip žinome, yra 
jau aiškiai apsisprendę už pir
mąjį. Mums yra palikęs antrasai 
kelias, kuriuo einant, nelaikai 
kitaip manančių nei nuodėmin
gais, nei nemoraliais, bet eini 
drauge, nes žinai, kad jis savo 
tikslą tiek pat nuoširdžiai bran
gina, kiek ir tu savąjį.

Pora pastabu
Menas, kurį šios dienos meni

ninkas, kuria, yra graibs
tanti 
(arba ne 
Nenurodo 
kymų, o 
kurių šie atsakymai patys kada 
nors nejučiomis išplauks: Tačiau 
jeigu menas kakofoniškas ir ne
išsprendžiamas;. tai dėl to, kad 
ne kitoks ir jį iššaukęs gyyeni- 
mas. Modernus menas siekia 
vertybių, kurios atlieptų moder
nų gyvenimą. Jei atliepia jis 
problemą, kuri nėra išspręsta 
nei žmogiškai, nei bendruome
niškai, nei filosofiškai, tai sun
ku tikėtis, kad jis pajėgtų ją 
išspręsti ir meniškai. Reikšmin
ga tačiau ne tai, kad menas ne
duoda išrištų sprendimų. Jų'nie
kas neduoda, išskyrus tuos, ku
rie siūlo receptus, jau per skau
smus įrodžiusius savo naivų ne
pakankamumą, kaip, komunistai 
ir kai kas mūsų pačių tarpe. Ir 
vieni, ir kiti kenčia tai "compul- 
sive (jūest for certainty”, vy
raujantį sovietų filosofijoje ir 
moksle (ETC. Spr. 1954, p. 187),' 
kuris ir pas nelaiminguosius 

i tremties lietuvius yra tapęs psi- 
vo gilaus liūdesio kupinas mal.;čhiatrl?e, ep*de^ T į
daš. Ir tam tikrą kiekį istorinio ^ur ^.as svarb'au- Xa(i menas 
smaląūmo: juk aplink mus ąy-tų sprendimų, tų modernųjį, gy- 
vąšai muziejus, kas jau tikrai ir veninių pilnai atitinkančių ver-

tybių j i e š k o. Jr tai vie
ninteliu galimu keliu: leisdamas 
laisvai kūrybinei vaizduotei 
kombinuoti ir rekombinuoti gy
venimo elementus (gyvenimui, 
žinia, priklauso ir sapnai). Nie
ko kito, kaip tik šį ”trial and 
error” metodą atrasti save gali . 
moderniam žmogui pasiūlyti ir ' 
mokslas, ir menas, ir filosofija. , 
Kas siūlo daugiau, ne visiškai 
mandagiai tariant, meluoja. Ir 
kadangi šis menas, kurį taip ba
ra galvon suaugę piliečiai, ne-, 
m e 1 u p j a, kadangi jis ten 
pat klaidžioja ir to paties jieško, 
kaip ir meš — jį priimame su 
džiaugsmu, nes nors ir negražus ; 
jis būtų, bet užtat reikšmingas. 1

Tremties menas yra jautrus , 
iškeltosiom problemom. Ne ma- . 
žiau kaip menas neištremtas. 
Tačiau tremties visuomenė dar 
bailesnė savo žaizdų palietimo, 
nes jos žaizdos ir yra gilesnės. 
Todėl prieš modernųjį meną čia 
dar labiau sukylama. "Daugiau 
Vaičiūno, daugiau šabaniausko, 
daugiau tautinių šokių ir liau
dies dainų, o jeigu jau prireikia 
tarptautinės kultūros, tai tebū
nie Liberace” — yra, atrodo, vi
sas artistiškai "kūrybinis” mū
sų visuomenės atsakymas į žmo
giškai ir lietuviškai jautrias 
mūsų amžiaus problemas.

Kad ir kiek šie receptai būtų 
tinkami, kaip raminą kompresai 
romantiškam praeities pasiilgi
mui, kad ir kiek jie patrauktų 
net ir pasyvesnio reagavimo 
būdo amžinuosius jaunuolius: 
negali jie neatbaidyti ir neat
stumti visų pirma nuo lietuviš
ko meno ir po to išvis nuo lietu
viško gyvenimo kaip tik tas jė
gas, kurioms priklausytų tęsti 
mūsų kultūros ugdymo darbą — 
ir kurios yra pajėgios tam dar
bui. Kai lietuviškas menas vie-| rasdami, laikytini mūsų 
šai pateikiamas, beveik visada 
jis perduodamas stačiai išsi- 
stengtai primityvia forma. Iš to 
padaryti išvadą, kad lietuviškas 
menas ~ .primityvus menas ne 
taip jau sunku. Ypač tiems, ku
rie dar nepamokyti, jog mūsų 
tabta turi tiek pat didžių kū
rybos jėgų, kiek ir bet kita, bet 
ryžtingiau už kitas jas ignoruo
ja. šitokia išvada atstums tuos, 
kuriems menas yra svarbus — 
kurie kūrybingai reaguoja į mo
dernųjį chaosą po saule — gi 
šių pasitraukimu mūsų visuo
menė grims vis giliau į rami
nančių, bet negydančių (ir ne- 
gudrinančių!) kompresų mau
rus.

Mes sugrįšim...
JONAS RIMAšAUSKAS

Bolševikų - komunistų akcija, 
triuškinanti- mūsų visuomenini, 
politinį ir ekonominį gyvenimą, 
ėjo dviem keliais: bolševikų iš
bandytų sovietizacijos metodų 
taikymu ir teroru. Sovietizacijai 
buvom atsparūs: per dvidešimt 
nepriklausomo gyvenimo metų 
išauginta jaunoji karta ir visų 
sričių pasiekti laimėjimai bren
do ir išaugo ryškioje vakarų 
Europos kultūros ir civilizacijos 
įtakoje. Rusiškas-slaviškas bol
ševizmas buvo yjač svetimas sa
vo dvasia ir mums nesupranta
mu gyvenimo būdo,' naikinančiu 
žmogaus darbu ir protu sukur
tas vertybes ir patį jų kūrėją.

šitų vertybių naikinimo pavo
jų pirmoji ar tik nebus pajutusi 
Lietuvos universitetų ir kitų 
augštųjų mokyklų studentija. 
Jeigu vyresniųjų tarpe neretai 
buvo jaučiamas tam tikras iš
gąstis, abejingumas ar net ban
dymas prisitaikyti prie naujųjų 
sąlygų ir aplinkybių, studenti
joje pradėjo formuotis pirmieji 
rezistencinės, kovos reiškiniai, 
nukreipti prieš krašto okupan
tus __bolševjkus.

Šia proga ir norėsiu stabtelėti 
ties paskirais tos kovos etapais, 
susijusiais su mūsų Alma Mater 
vardų ir tradicijomis.

Tenka pastebėti, kad sovietų 
okupacija mūsų studentiją užti
ko besiskirstančią iš universite
tų ir mokyklų atostogoms. Tie-

klausomybės netekimo faktą, 
tačiau kuriam laikui jos atitrū
kimas nuo miestų (pirmųjų so- 
vietinimo ir teroro centrų) leido 
joje subręsti nuotaikoms, vėliau 
turėjusioms milžiniškos įtakos į 
visus krašto gyventojus ir į 
1941 metų birželio mėnesio 22 
dienos sukilimo įvykius.

• • •
Lietuvos visuomeninio ir kul

tūrinio' gyvenimo sugriovimas ir 
tolimesnis slopinimas buvo, vie
nas iš pirmaeilių okupantų už
davinių. Jų dėmesys nukrypsta 
ir į studentiją. Pirmiau negu 
komunistų buvo likviduotos vi
sos Lietuvoje veikusios politi
nės, karinės ar kultūrinės orga
nizacijos, buvo uždaryti visi 
studentų organizaciniai viene
tai: atstovybės ir korporacijos. 
Komunistai jautė, kad lietuviš
koji studentija bus vienu kie
čiausių branduolių bolševikinei 
propagandai ir melui perkrims- 
ti.

1940 m. liepos mėn. 14-15 die
nomis okupantai bando Lietuvo
je pravesti vadinamuosius "liau
dies seimo” rinkimus. Savaite 
anksčiau komunistų politinės po
licijos įvykdyti Lietuvos kultū
rininkų, visuomenininkų ir po
litikų areštai turėjo tikslą su
silpninti eventualią opoziciją, 
kad ši nedrįstų .pasipriešinti 
okupantų planams. Bet studen- 

. _ tija nepabūgsta. Jau "liaudies
sa, ji dabar su visa tauta ypa-1 seimo” rinkimų išvakarėse eilė- 
tingai skaudžiai išgyveno nepri-

tų bolševikų ir nedalyvautų 
klastinguose, svetimųjų primes
tuose, rinkimuose. Pasirodo ir 
didesni plakatai su šūkiais: "ša
lin sovietiški okupantai!”, "Lauk 
iš Lietuvos teritorijos Stalino 
bernai!”, ”Nei vieno balso Sta
lino bernams!” ir t.t. Nepaslap- 
tis, kad daugelio tokių ir kito
kių šūkių autoriais buvo studen
tai.

Sąryšyje su "liaudies seimo” 
rinkimo ir vėlyvesniais įvykiais 
visagalė NKVD izoliuoja jau už
darytų studentų organizacijų 
vadovybės narius: stud. med. J. 
Š. — "Sudavijos” pirm., stud. 
med. J. K. — Studentų atstovy
bės pirm., stud. med. V. R. — 
"Ramovės” korporacijos pirm., 
stud. J. E. — "Neolituanijos” 
korp. pirm., stud. inž. J. G. — 
"Plienu” korp. pirm, ir eilę kitų.

Kaip ir visuomet, bet kurios 
didesnės okupantų pastangos už
gniaužti krašte didėjantį pasi
priešinimą okupantams,, iššau
kia platesnę reakciją gyventojų 
sluogsniuose. Ji sustiprėjo ir 
studentijoje. 1940 metų rugsėjo 
— spalio mėnesiuose, akademi
niam jaunimui grįžus į univer-

sitetus, pradeda formuotis pa
skiri rezistenciniai vienetai, ku
rių tikslas — organizuotas pasi
priešinimas okupantams. Pami
nėtini 1940 meų lapkričio mėn. 
2 dienos įvykiai Kaune. Tai bu
vo Vėlinių vakaras. Prieš griež
tą ir pakartotiną komunistų 
įspėjimą ir grasinimus Kauno 
kapinėse susiburia tūkstantinės 
minios. Vyraujantis elementas 
— universiteto studentai ir šiaip 
Kauno moksleivija. Prie žuvu
siųjų už Lietuvos laisvę karių 
kapų užsidega žvakės. Iš susi
rinkusių krūtinių išsiveržia jau 
giedoti uždraustų giesmių ir 
Himno garsai. Tai gilus ir pras
mingas liudijimas, kad priešui 
nevergausim! Įnirtusi komunis
tų policija Įsiveržia į kapines ir 
mėgina susirinkusius išskirsty
ti. Vykdomi suėmimai. Poros 
šimtų suimtųjų tarpe — virš 30 
studentų. Jie tardomi ir kanki
nami. Dalis jų isšilaisvino tik 
kitų metų birželyje.

Tuo pačiu laiku jungtinėmis 
jėgomis pasirodo vienas pirmų
jų periodinių rezistencinių leidi
nių "Laisvoji Lietuva”. Visame

( Perkelta j 6-t$ pusi.)

JOHN M. MANOS

s, ' tačiau ne 
vien) negatyvus, 

jis, tiesa, atsa- 
tik elementus, iš

♦

Teleidžia visuomenė laisvai 
kurti tiems, kurie šia pagunda 
yra užsikrėtę. Tebando ji juos 
suprasti, kiek pajėga jinai atsi- 

I riboti nuo savų išgyvenimų ir 
problemų. Tegu .susitaiko ji su 
ego skausmu, pamačiusi meni
ninko interpretacijoje savojo 
pasaulio veidą. Menininko už
duotis yra giedoti, kaip lakštin
galai, tai, kuo jisai virpa. Vi
suomenė, šalia kitų darbų,. ku
riems ji nepajėgi, yra priėmusi 
ir kritiko vaidmenį. Tremtyje 
tačiau iš visuomenės ne tiek kri
tikos pasigendame, — kad ir 
esame išsiilgę bent vidutiniškai 
profesionalios kritikos, — kiek 
nuoširdumo nuoširdžiam sieki
mui.

Kaip tik tame jieškojime, ta
me laisvame vaizduotės ir min
ties žaisme vyksta vienintelė 
kova dėl"ateities, kurią civilizuo
tas žmoguę gali tikėtis laimėti. 
t)ėl ateities : tiek lietuviškajai 
kultūrai, tiek žmonijai, kuriai 
"protingesnės priemonės” nepa
dėjo. Menininkas, j ieško jo'.pa- 
ties, kp pilietis ilgisi. Kadangi 
jo jieškęjipnas aktyvesnis, jo to
nas Įabiau kankinantis. Bet, 
anot vieno kiekvienam krikščio
niui žinomo ir visiškai rimto

je Lietuvos miestų ir miestelių 
(Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Pane
vėžys, Obeliai, Garliava, Duse
tos) pasirodo šimtai įvairiausio 

kovos turinio atsišaukimų ir raginimų, 
kurie ----------- — -dezertirais, o priešingai, 

kartoja.
*

Lietuviškojo šių dienų 
užduotis yra jieškoti didmies-
tiškajai lietuvių kultūrai reika
lingų sintezių. Iš vienos pusės 
jis reaguoja į mus supančią did
miesčio tikrovę, iš kitos pusės jo 
yra ne atsitiktinis, bet savitai 
lietuviškas reagavimo būdas. Jo 
savitumo šaltinis palieka istori
nė mūsų tautos kūryba: liaudies 
menas ir mūsų individualiosios 
kūrybos tradicija, čia šaknis 

i- turėdamas, šiandieninis kūrėjas 
bus pajėgus originalumui. Jis 
pajėgs ne tik atliepti didmiesčio 
šauksmą taip, kaip jo dalyvis jį 
atliepia, bet turės ir originalų 
būdą įforminti savo išgyveni
mui.

Meninė sintezė išplaukia iš 
skirtingų elementų sandaros, 
kai nei vienas iš jų nepasiduoda 
Įeitam arba su kitu mechaniškai 
nesutampa. Neturi tad ir lietu
viška kultūra — vienas iš šių 
ęlementų — pasiduoti didmies
čiui. Lietuvis menininkas ' at
sieks ' žmogiškai reikšmingų 
sprendimų, reaguodamas į did
miestį tuo savarankiu stiliumi 
įr pojūčiu, kurį jam duos įsiso- 
tinimas lietuviškos kūrybos dva
sia. ' Rodos, galima tikėtis, jog 
toksai reagavimo • būdas, sąmo
ningas savo lietuviškumu ir sa
vo žmogiškumu, būtų pajėgus 
išugdyti ir būdingą lietuvišką 
meno stilių Amerikoje. Tačiau 
Įam tikslui reikėtų daugiau in
tymaus bendradarbiavimo tarp 
čia esančių lietuvių menininkų, 
ypač priaugančiųjų — kurių, 
priešingai pranašavimams, vis- 
dėlto atsiranda, ir rimtų.'

Šis bendras žygis, pagrįstas 
individualiu .jieškojijnu, lietu
viškos kultūrinės tradicijos ęlva- 
eioje ir gali būti vienas iš tik
rųjų kelių į didžiojo vertybių 
klausimo išsprendimą, su ku
riuo grumiasi ne tik mepas, bet 

v. k.autoriteto, j ieškokite ir bus ir nepalaimjntieji,

ĮytOWH£H! VtR OŪMHY
r t****to*>'«' 
[hsStroh Srovi

SKONIS 
joks kitas alus negali 

prilygti

Amerikoj vienintelis 
alus Ugnim gamintas 

'2000 lapsnią.

iš gero 
skonio

Stroh’s alaus stklinė su*jūsų mėgiamiausiu 
maistu yra gero skonio suderinimas ir ki
tiems sunkus perviršinti. Stsoh’s alus turi 
nepapiastai puikų skonį ir atsargų paruoši
mą, ateinantį tiktai iš 2000 laipsniu lieps- 

gaminimo.
gumbamas 

alaus

Joks kitas Amerikos alus ne
šino būdu. Pirkite Stroh’s 
dėžę šiandiei.

jisyra Šviesesnis!

Dabar už vietines kainas
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tikslų sie- 
taikliu žo- 
nemalonių

Kaikas sakė ir tebesako: Li
teratūros Lankai tik kitas laik
raštis. Jie savo atsiradimu 
didinę laikraštinę infliaciją, 
bendradarbių raštai galėję 
giai tilpti ir egzistuojančioje 
riodikoje.

Maža betektų ginčytis dėl
skutiniojo teigimo. Tiesa, kad 
L. Lankų vyrai su savo kūryba 
ar literatūrine filosofija galėtų 
garsintis jei ne viename, tai ki
tame, pasaulėžiūra ir skoniu gi- 
miningesniame laikrašty. Tai, 
tarp ko kita, jie ir daro.

Tačiau Lit. Lankai jiems yra 
sava, nepriklausoma teritorija. 
Tik jų ribose jie gali reikštis 
daugiau ar mažiau svetimų veik
snių ir įtakų nekontroliuojami, 
netaisomi~Tr nesąlygojami. Tik 
suvereninėje apsaugoje lanki
ninkai gilli siekti tų tikslų, ku
riuos pirmame numery Redakci
jos žody šitaip nusakė: "grąžin
ti beveik totaliai prarastą lite
ratūros kaip estetinės kūrybos 
nepriklausomybę, atstatyti nor
malią vertybių gradaciją, kuri 
paskutinių metų periodinėje 
spaudoje infliacinės kritikos bu
vo visiškai sunaikinta, ir išlai
kyti nuolatinį kontaktą su vaka
rais”.

Tiesos ir literatūrinio meno 
meilė mane verčia 
kad lankininkai savo 
kia drąsiai, tvirtu ir 
džiu, nebodami tų
konsekvencijų, kurios neišven
giamos, atvirai apskabinėjant 
laurus nuo "neliečiamųjų” gal
vų, kai reikia "atstatyti norma
lią vertybių gradaciją” ar už- 
pučiant žvakes prisiplakėlių "in
fliacinės kritikos” gamintojų ži
bintuose.

Ketvirtasis "Literatūros Lan
kų” numeris yra ypač stiprus jų 
autorių drąsos, nepriklausomu
mo ir kylančio brandumo liudi
ninkas.

Patys ryškieji L. Lankų dva
sios skelbėjai yra (kitaip ir būti 
negalėtų) jų poetai, kurių bran
duolį sudaro iš "žemės” antolo
gijos atėję A. Nyka-Niliūnas, V. 
Mačernis (miręs), K. Bradūnas, 
H. Nagys ir J. Kėkštas. Tiesa, 
jie ne kiekvienu savo žodžiu yra 
skirtingi nuo anų asmeniškos 
piezijos kūrėjų, dainavusių sa
vo džiaugsmą ir skausmą, įkvėp
tą "mano” lino žiedo gražios, bet 
dažnai pilko ar rūstaus dangaus 
tėvynės, garbingos, bet vargo ir 
priešų kamuojamos tautos, mer
gaitės meilės, trapios ir greitai 
praeinančios, žmogaus — brolio, 
bet, dar dažniau, sukčiaus, pa
salūno ir niekšo. Dievo, tiesos, 
grožio ir meilės šaltinio, bet 
žmogaus nesuprasto, atmesto, 
Rūpintojėliu prie kryžkelės ar 
vandens rymančio.

Lankininkų dvasiai būdingas 
poetinis žodis siekia paliesti ir 
išsakyti likiminj, problematinį, 
laiku ir erdve visuotiną turinį. 
Žmogaus, jo rankų ir dvasios 
veiksmų prasmė žemėje, turint 
prieš akis visų tą patį ir neiš
vengiamą atlyginimą-mirtį įieš
ko simbolinės išraiškos jų poe
zijoje įvairių spalvinių tonų 
vaizdais. $iame numery juos at
stovauja Vytautas Mačernis, 
Kazys Bradūnas ir Juozas Kėkš
tas.

Poetams savo nuotaiĮfa smar
kiai giminingas Konstantinas 
Ostrauskas dialogais. pateiktu 
epu "Pypkė”, žmogus žemėje 
negali siekti jokios materialinės 
naudos, kad nepadarytų nuodė
mės, nepažeistų Dievo ir žmonių 
socialinės tvarkos. Tačiau iš 
anapus žemės aistros, kovos ir 
nupuolimai atrodo tik groteski
nėm apibraižom. Bet pats gyve
nimo prisiminimas išįieka mie
las’ ir brangus.

Marius Katališkis yra davęs 
novelę "šventė Veronikos Krau
tuvėje”;' Ji jau jokiu aspektu 
nėra būdingai lankininkiška. 
Tačiau autorius ja atestuojasi 
kaip brandus situacijų ir cha
rakterių piešėjas. Čia jis pasiro
do taupus priemonėm, taiklus ir 
reljefingas. Tikra priešingybė

anam Kątiliškiui iš "Užuovėjos”, 
įmontuojančiam j kūrybinį pa
saulį ištisas tikrovės iškarpas, 
neparodančiam sampratos, kaip 
rasti ir pasitelkti simbolinį gy
venimo elementą kūrinio idėjos 
iškelta estetinei tiesai paliudy
ti. Randu, kad M. Katiliškio 
"Užuovėja” L. Lankų trečiam 
numery buvo per optimistiškai 
recenzuota, o A. Baronas ant
ram numery perdaug neapdai
riai ekskvalifikuotas.

Aptariamam numery inicia
lais H. B. S. pasirašęs straips
niu "Patriotizmas ir Poezija” 
polemizuoja su Br. Raila, "Dir
voje” lietusiu lankininkų poetų 
kūrybą patriotiniu aspektu.

H. B. S. mintis suvesčiau į 
šiuos tris teigimus: 1. patriotiz
mas poezijoje, vertoje' meno kū
rinio vardo, neįmanomas išsa
kyti plika retorika ir apnešio
tais šūkiais, 2. savo gimimo ir 
augimo tautoje faktu, rašyda
mas tautine kalba, kurioje su
kaupti beveik visi tautinės kul
tūros duomenys ir galimybės, 
poetas yra nuskirtas kalbėti sa
vo tautai, būti tautiniu poetu. 
3. Brandesnė kūryba, nežiūrint 
jos tematikos ir formų, yra ir 
didesnė dovana savo tautai, 
skaidresnio ir vertingesnio pa
triotizmo demonstracija. For
mulavimai mano, bet atremti į 
straipsnio įtaigas. Tai kartu yra 
ir mano meninis credo, liečian
tis meno tarnavimo tautai pro
blemą. Tik, jei neklystu, ir Br. 
Raila nieko iš principo nebuvo 
pasisakęs, kas griautų čia pa
teiktas tezes. Jo nusikreipimas 
į poezijos patriotinės įtaigos ver
tę ir reikšmę buvo, berods, tau
tos šio meto.likiminės kovos rei
kalavimų sąlygotas. O tai jau 
ne paties principo, bet jo nau
dojimo variantų klausimas. Ma
nyčiau'; kad diskusiją tąsa šia 
tematika, atsižvelgiant į viską 
dominuojantį tautos likiminės 
kovos įstatymą, būtų ir įdomi, 
ir išganinga.

J. Žemkalnis recenzuoja Ber. 
Brazdžionio "Kryžkelę”, praėju
siais metais įvertintą Rašytojų 
Draugijos premija. Recenzentas 
teigia, kad Brazdžiinis šia savo 
poezija suvidutinėjo, sąmonin
gai nusikreipęs į aktualiją, po-

puliarią frazę ir proginių paren
gimų bėdas. Retai kur jis nu
krypsta į tikrąjį poezijos šalti
nį — patį save, žodį vieno vie
nam, j tą begalinę vienumą, ku
ri poetą atskiria nuo pasaulio, 
kad, pagaliau, jį dar glaudžiau 
su juo sujungtų.

Tokia pat drąsa ir Atvirumu 
pasižymi ir recenzijos apie J. 
Gliaudos ”Ora Pro Nobis” ir č. 
Grincevičiaus "Vidurnakčio Var
gonus”. Abu dalykai rasti' gana 
ydingi, ypač Orą Pro Nobis. J. 
Gliaudą, kai kieno pastangom 
pakabinta nauja žvaigždė mūsų 
literatūros skliautuos, Andriaus 
Sietyno stipriais ir tąikliais 
Smilgiais vėl nukabinamas ir 
padedamas j panaudotų Kalėdų 
eglutės blizgučių atlaikus. Uiu-

zijos išnyko, mitas užmirštinas.
Stipraus ir teigiamo įvertini

mo susilaukė Nykos Niliūni po
ezijos knyga "Orlejaus Medis”. 
Julius Kaupas dar kartą repre- 
zentavos kaip gilus ir įžvalgus 
kritikas.

Literatūros Lankus galime 
mėgti ar keikti. Abiem atvejais 
jie bus pripažinti. Dėl to, kad 
jie švieži, gaivūs ir drąsūs. Jais 
negalima pesidomėti, nebent jau 
nieko nėra likę, kuo domėtumeis.

Literatūros Lankai, neperiodi
nis poezijos, prozos ir kritikos 
žodis. Numeris Ketvirtas, Bue
nos Aires, 1954. Redakcinis ko
lektyvas: Kazys Bradūnas, Juo
zas Girnius, Juozas Kėkštas, 
Henrikas Nagys ir Alf. Nyka- 
Niliūnas.
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• Los Angeles naujai, išsirin
ko studentų valdybą, ir ją suda
lo pirm. Vladas Muchlia, vice
pirmininkai J, KondĮ-atavičiūtė 
ir J. Kaminskas, sekretorius L. 
Mačiokaitė, ir ižd. Vyt.. Burokas. 
Į revizijos komisiją išrinkti R. 
Kaminskas, I. Bertulytė ir R. 
Dabšys. Spalio 2 d. skyrius bu
vo surengęs Initium Semestri, 
o spalio 30 d. išklausyta prof. 
K. Alminausko paskaitos "Lie
tuvio studento uždaviniai trem
tyje”. Ta proga ruošiamasi iš
leisti ir skyriaus organo "Pal
mių pavėsyje” 6 numerį. Gėri
mės skyriaus veiklumu 1

• B. žemaitis išrinktas ge
riausiu 1953-54 mokslo metų 
sportininku Ulinois universitete 
Navy Piere, Chicagoje.

• J. Elvikytė išrinkta akade
minio skautų sąjūdžio Chicagos 
skyriaus visuomeninių studijų 
būrelio seniūne, vietoj pasitrau
kusio Br. Juodelio. 1

MES SUGRĮŠIM

CHARLES P.
MASTERSON

FOR
COUNTY AUDITOR

RINKIMAI ANTRADIENI, 
LAPKRIČIO 2, 1954

E L E C T

WILBUR H. BREWER

STATĖ REPRESENTATIVE
Patyręs ir turi daug gabamų

RINKIMAI LAPKRIČIO 2, 1954

17 • VOTE "NO”' ON• VOTE ”NO” ON 17 • VOTE ”NO” ON 17 • VOTE "NO” ON

MES SAKOME

MES SAKOME

J

Clevelando 
gyventojams

Balsuokit ”Ne” prieš ... Proposed Charter Amend
ment, pakeliantį taksus 9 milionais, Opėrating Ex- 
penses and Improvements and Eųuipment... Tai 
yra Nr. 17 balsavimo lape. Balsuokit lapkričio 2.

MAJORAS SAKO... miestas negali apsieiti- be šio taksų pakėli
mo, reikalaujančio $2.160.000 daugiau Jūsų pinigų. 
Sako, tai yrą būtina miesto tvarkymui.

MES SAKOME ... Paprasta ekonomija (kaip ta naudojama jūsų na
muose) ir praktiškesnis miesto tvarkymas duos lė
šas ... tiesiai iš didžiausio miesto biudžeto, dabar 
siekiančia $45.000.000*. Atsiminkit — mažiau kaip 
5% biudžeto sutaupant duotų užtektiną sumą, kuri 
majoro žodžiais "yra būtina”., Pergalvokite 
yra laikas kėlimą sutabdyti. Ar nesutinkat?
Ir toliau, Clevelande taksų mokėtojai išlaiko nemažą 
skaičių agentūrų, kurios nieko nemųka už miesto 
duotus patarnavimus ... aerodromą, maisto inspek
ciją, miesto ligoninę. Kodėl jūs turėtumėt už 
mokėti ?

Charter Amendment No. 17
AGAINST calling for another tax 

increase — November 2£ ■
O
b • 
ž ■

.•>

a
o ■ ■
• VOTE "NO”

THE- FEDERATION OF RĖALTY INTERESTS 
*S»tving Cleveland's Proporty Owriers and Residenta* 

113'5 Williamšon Building
•C7rteZ««J'j 1954 budget it tbrte timot at bigb at thtt

‘ 4 oj 1943—just 11 jbort y tars ago. Vhbn Dobs 1T Stop/

ON 17 • VOTE "NO” ON 17.• VOTE ”NO” ON 17 • VOTE "NO” ON

( Atkelta iš 5-o pusi. ) 

krašte antikomunistinė akcija 
stiprėja. Okupantų agentai ra- 
portuoja, kad šiame pasiprieši
nimo sąjūdyje aktyviai dalyvau
ja ir studentai. Nauja komunis
tų padiktuota mokslo programos 
dalis — politinis švietimas mū
sų jaunimą dar daugiau nutei
kia atėjūnų nenaudai. Gyvento
jų ir drauge studentų suėmimai 
gausėja. Kuriais būdais vykdo
mi areštai ir paskirų studentų 
tardymas, pailiustruosiu keliais 
faktais;

Stud. Albertas š. suimamas ir 
kaltinamas kontrrevoliucine vei
kla- studentų tarpe Technikos 
Fakultete. Tardomas naktimis ir 
verčiamas prisipažinti prie pa
darytų "nusikaltimų”. NKVD 
graso likusių šeimos narių areš
tais ir likvidaciją. Po daugiau 
negu 20-ties tardymų stud. Al
bertas sulaukia karo pradžios ir 
išsilaisvina.

Stud. med. J. R. NKVD sui
mamas gatvėje. Bute vyksta 
krata net 3 valandas. Apkalti
namas veikla lietuvių rezisten
cijoje. Mušamas specialiu NKVD 
funkcionierių "užpatent uotu” 
įrankiu: pusės metro gumine 
šliauką, kurios viename gale 
įtaisytas kptas, o antrame — 
gabalas švino, šis’įtaisas pava
dinamas "drulia”.

Stud. A. K. suimamas vidur
naktį savo bute. Suėmimo metu 
naudojamas smurtas ir daroma 
smulki krata. Pagaliau surakin
tomis ' rankomis išvedamas. 
Prieš tai dar leidžiama atsisvei
kinti su verkiančia motina. Jo 
paskutiniai žodžiai:

— Mama, mes sugrįšime ...
—. Ką reiškia "mes”, — su

šunka suėmimo vykdytojas ir 
studentui Aleksandrui kerta to
kį smūgį, kad šis parkrinta ant 
žemės.

Tai faktai, kurie visada pa
iliustruos mūsų laisvės kovų .is
toriją. Jų gausi eilė. Pagaliau. 
1941' metų birželio 22 dienos 
įvykiai. Ginkluoto sukilimo ban
ga prieš krašto okupantus spon
taniškai apima ir visą studenti
ją. Tai momentas, kuriam buvo 
ruošiamasi iš pirmųjų okupaci
jos dienų. Jis pareikalauja daug 
aukų ir gal dar daugiau heroiz
mo. Išskaičiavimas sudėtų aukų 
ir paskirų kovos epizodų šian
dien gal bus dar perankstyvas. 
Paliksime tai ateičiai.

• , • •
Kova dėl Lietuvos išlaisvini

mo bei lietuvio tautinės egzis
tencijoj tebevyksta. Ji vyksta 
pavergtame krašte ir užsienyje 
— -čia, vakarų pasaulyje. Prie
šas palikęs tas pats, pakito tik 
mūsų kovos šu krašto okupantu 
sąlygos ir priemonės. Tačiau jus 
yra lygiai reikšmingos ir nei 
vieno iš mūsų neatpalaiduoja 
nuo tos šventos pareigos savo 
kraštui ir tatitai. Priešingai: 
esame laisvi ir turime plačias 
galimybes panaudoti tas kovos 
priemones, kurių , nęturi mūsų 
kolegos ir broliai pavergtame 
krašte ar Kažakstano tundrose.

• Prieš visuotinį sąjungos su
važiavimą Chicagoje, Padėkos 
šventės savaitgalį, 'galvojama 
surengti studentų santariečių 
studijų dienas.. Tam darbui va
dovauja J. Šmulkštys ir L. Sa
baliūnas.

• Spalio 9 d. Urbanoje įvyko 
didžiulis Finis Semestri. Urba- 
nos skyriaus pirmininku šiems 
metams išrinktas Bronius Juo
delis.

• Spalio&12 d. New Yorko stu
dentai savo valdybon išsirinko 
V. Steponavičių — pirmininku, 
ir V. Kulpavičių, T. Jasaitį, J. 
Bendoriūtę ir inž. Sužiedėlį.

• Mirga žadeikytė tęsti meno
studijų persikėlė iš Washing- 
ton, D. C. į Kolumbijos univer
sitetą. ’

• Connecticut universitete, 
Storrs, Conn. šiemet studijuoja 
7 lietuviai studentai.

• Chicagos LS S-gos valdyba 
nuoširdžiai dėkoja p. L. Vana- 
gaitienei, "Margučio” radijo va
landėlės vedėjai, už palankumą 
studentijai, nemokamai 
nant per savo vedamas 
dėles Chicagos studentų 
bos pranešimus.

• Jonas Ralis, neperseniausiai 
įgijęs bachalauro laipsnį iš ra
dijo inžinėrijos srities, šiuo me
tu dirba Simpsono elektronikos 
instrumentų kompanijoje, inži
nerijos tyrinėjimų laboratorijo
je.
' • Spalio 8 d. Chicagos studen

tų visuotiniame susirinkime pre
legentu buvo pakviestas genero
las Plechavičius, kuris savo pa
skaitoje vaizdžiai nušvietė Lie
tuvos Nepriklausomybės kovas, 
sukeldamas studentų tarpe di
delį entuziazmą.

• Chicagos studentų draugija 
atsižvelgdama j prof. Mykolo 
Biržiškos sunkią būklę, vienbal
siai nutarė šiam nusipelniusiam 
Lietuvos sūnui iš savo iždo pa
skirti dvidešimt dolerių auką.

• Ir New Yorke įsisteigė Lie
tuvių Studentų Santaros sky
rius. Valdžion išrinkti: A. Pet
rikas (pirm.), A. Grigaitis (vi- 
cepirm.), A. Ratkelis (ižd.), I. 
Eidukevičiūtė (sekr.) ir J. Bi- 
lėnas (narys). Steigiamajame 
susirinkime skyriun įsirašė 30 
narių.

• Akademinio sporto klubo 
Lituanicą 1954-55 m. valdybą 
sudaro Sigitas Zubkus, Vida 
Gaškaitė ir Benediktas žemaitis.

• A. Dundzila paskirtas ASK 
Lituariica teniso sekcijos vado
vu.

garsi- 
valan- 
valdy-

• Bostono akademikų skaūtųį ruojama 
valdybon išrinkti sktn. T. Nagi- 
nionis, Aid. Labuckaitė ir K. 
Nenortas. BostoniŠkiai džiau
giasi, gavę mūšiuose ir darbe iš
bandytą valdybą.

• V. Kavolis dėstytojo titulu 
pakviestas Harvardo universi
tetan.

• Bostono lietuvių studentų 
skyrius valdybon išrinko R. 
Norvaišaitę, J. Špokevičių ir Al
gį Banevičių, revezijos komisi- 
jon K. Keblinską, Vaitkeyičių ir 
Mieželį. Įdomu, kad tai jau ket
virtasis studentų sąjungos sky
rius, kurio rinkimuose šįmet 
kolegės gauna daugiausia bal
su. Skyriui anksčiau pirminin
kavo T. Naginionis.

• Liet. Studentų Santa 
New Yorko skyrius, drauge 
kitomis liet, organizacijomis, 
pasiuntė savo atstovą į Lietu
vių Bendruomenę. Ir kiti sky
riai rągintini tai padaryti. (Ur- 
banoje studentai patys vieni, iš 
savo organizacijų, galėtų suda
ryti visą Bendruomenę!).

• Santaros centro valdyba iš
leis Tabor Fąrmoje įvykusio su
važiavimo darbus. Juose bendra
darbiaus dr. V. Sruogienė, S-ši- 
moliūnas, Z; Rekašius, L. Saba
liūnas, J. Šmulkštys, Br. Juode
lis ir Vyt. Kavolis; redaguoja 
pastarasai. ■ Suvažiavimo, daly
viai, palikę savo adresus,, darbus 
gaus automatiškai. Kiti prašo
mi kreiptis į sekretoriatą (L. 
Sabaliūnas, 1004. So. 6th St., 
Champaign, UI.). Ten pat gali
ma gauti, jau išleistos Santaros 
įstatus bei išsamų ,”pro memo 
apie ateities veiklą”. Už išspaus-

dinimą esame dėkingi N. Mace*. 
vičiui. «*

• Studentai, pritariu Santa
rai, kurių vietovėse dar neveikia 
Santaros skyrių, kviečiami su
pažindinti sekretoriatą su savo 
egzistencija.

• Radijo valandėlė "Margu
tis”, vadovaujama p. L. Vana- 
gaitienės, maloniai sutiko pa
skirti dalį savo valandėlės Chi
cagos studentams, diskutuojant 
su Dr. Bronium Dirmeikių lietu
vių studentų akademinį gyveni
mą universitetinėje plotmėje.

• Spalio 8 d. Chicagos Lietu
vių Auditorijoje skautai akade
mikai suruošė iškilmingą vaka
rienę su menine programa jubi
liato Vinco Jokobyno 80 metų 
sukakčiai paminėti. Pagerbime 
dalyvavo ir sveikino Lietuvos 
konsulas Dr. P. Daužvardis, An
tanas Olis, J. Bąčiūnas ir įvai
rių organizacijų bei spaudos at
stovai. Chicagos studentų sąjun
gos vardu sveikinimo žojlį. tarė 
jos meno ir kultūros vadovas 
Narimantas Macevičius.

• šių metų Padėkos Dienoje 
įvyksta visuotinis studentų su
važiavimas Chicagoje. Suvažia
vimo technikinę procedūrą cent
ro valdybos yra pavesta tvarky
ti Chicagos studentų draugijai. 
Chicagos valdybos, kaip ir mūsų 
visų noras yra, kad šis suvažia
vimas būtų kuo sėkmingiausias, 
todėl Chicagos valdyba negąiš-

• dama planuoja ir svarsto suva
žiavimo darbus.

• Atkreiptinas dėmesys į Vo
kietijos spausdinamą Zeitschrift

■ fuer Ostforschung, kuris doc.
• dr. Manfred Hellmann pastan-
• gomis dažnai įdeda vertos isto- 
, rinės, politinės, ir recenzinės
• medžiagos lietuviškais klausi

mais. Paskutiniam numery daug
i vietos paskirta Mindaugo karū- 
> nacijos studijoms. Minimos stu-
■ dijos: Prof. dr. Zenonas Ivins- 
i kis, "Mindaugas und seine Kro-
• ne” ZfO, 1954 Heft 3, N. G. El- 

wert Verlag, Marburg, Lahn.
• (Studija išspausdinta Aiduose,
• 1954 Nr. 1 įr 2). Doc. dr. Man-
• fred Hellmann, ”Der deutsche
■ Orden und die Koenigskronung 
. dės Mindaugas”, ibid. Dr. My-
• chajl Hocij, "Die Krone dės 

Mindaugas”, ibid. šis žurnalas 
reguliariai duoda lietuviškos 
raštijųs apžvalgą (dr. Hell
mann), kuri pasižymi puikiu lie
tuviškos. dvasios supratimu ir 
aktualiausių klausimų lietuviš
kos raštijos plotmėje nagrinėji
mu. (Mūsų nuomone, joje kar
tais šališkai parenkami šaltiniai, 
pvz. cituojami "Aidai”, o igno-

nieku nemenkesnė 
"Santarvė”. Sž).

• Bostono-Brocktano studen
tai, kurie domėtųsi Santaros 
skyriaus įsteigimu, prašomi 
kreiptis į V. Kavolį, Wm. James 
Hali 106, Harvard University, 
Cambridge 38, Mass., ir brock- 
toniškiai — į VI. Eikiną, 33 Cla- 
rance St., Brockton, Mass. .

l

t
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I š R I N K I T

Michael P. O’Brien
DIRBANČIŲ KANDIDATĄ

PATYRĘS

JUVENILE COURT
TEISĖJAS

Autorius: 'Vienodas Algų lygis 
Ass’t City Law Direktorius, 

Clevelande 2 metus. ;
Išrinktas Valstybės atstovu 8 metus.
Išrinktas—Teisėjas, Cleveland'o 

Municipal Court.
■Narys-ir pirmininkas, Arbitration 

Board, Cleveland’o BaBeball 
.Federacijos 27 metus.

X | MICHAEL P. O’BRIEN



D I R V A

PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

Algio

kyta. Parduodama tik 
$11,500. Susitarimui šauk:

EV 2-0148 
MISHAGA REALTY

:i(cto 6 d. 6 vai. vak. Co-

GERESNĖS statybos kontraktoriai 

Įstato MONCRIEF oro ventiliaciją 
• ŠALDO vasarą •_ ŠILDO žiema

SPAUDOS MENESIO 
UŽBAIGIMO VAKARAS

Lietuvės moters, spaudos vei
kėjos pagerbimo vakaras, įvyks
ta šį sekmadienį, spalio 31 d. 6 
vai. Lietuvių salėje.

įėjimas 1, doleris. Biletai gau
nami Dirvoje, Spaudos kioske, 

i pas piatintojus.

visuomenę ir studentiją, kuria
me iškelta eilė įdomių minčių.

Meninę programėlės dalį su
darė graži Nijolės Palubinskie- 
nės deklamačija, .vykę talentin
gos studentės. Dalios Prikocky- 
tėk savos kūrybos eilėraščiai 
(kas rodo daug žadančią ateitį!) 
ir Kęstučio Pažemėno paruoš
tas vaizdelis iš spaudos draudi
mo laikų, skaitytas S. Juodval
kytės, R. Stravinskaitės, K. Pa
žemėno, R. Minkūno- ir V. Ka- 
mantO. Pranešinėjo Jonas Vyš
niauskas. - ,

Daug susidomėjimo kėlė ilius
tracinė spaudos parodėlė, suda
ryta iš įvairių skyrių (kalbos, 
mokslo^ meno, muzikos, istori
jos ir t.t.),, kur buvo galima pa
matyti daug įdomių eksponatų. 
Parodėlės organizatorius buvo 
St. Barzdukas, padedamas eilės 
studentų.

Kartu minėjimo metu veikė 
Spaudos kioskas, kur buvo gali
ma įsigyti įvairių knygų bei pe
riodinės spaudos.

Kuklus meninis akademijos 
apipavidalinimas atliktas 
Muliolio ir jo talkininkų.

Bendrai, ši akademija 
pavykusi, jaunimas įdėjo
darbo ir pastangų, stengdama
sis patraukti visuomenės dėme
sį spaudos reikalui, tačiau vi
suomenė, kaip paprastai, mažai 
reagavo į tai ir gana kukliai at
silankė. Spauda, kuri šiandien 
nedraudžiama, pamažu imama 
užmiršti...

PARDUODAMAS NAMAS
E. 120 ir St.- Clair rajone 6 

kambarių, 3 miegamųjų/namaB. 
Moderni, didelė virtuvė, gaso 
šildymas. Geras sklypas, 2 gara
žai.. įmokėti apie $3000.

P. GIBBONS REALTY 
UL 1-2328 % "

----------------------------------- y— 
KAMBARYS

Vienam vyrui išnuomojamas 
kambarys lietuvių šeimoje — 

634 East 127 St.
telef.: UL 1-2596

PIX BEVERAGE
I

45 rūšių alaus — vlsoki gaivi
nantieji gėrimai, 

vynas ir šampanas 
(prancūziškas)

Parengiama vestuvėms, baliam^ 
pobūviams. Nemokamas /prista
tymas. Atdara ir trečiadieniaia 

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

NAMAS
St., Clair — Eddy Rd. 

rajone 
$2500 įmokėti F. Ų,.A.

4 miegamieji, plytelių vonia, 
Balionas, valgomasis, didelė vir
tuvė, daug patogumų. Pilnas rū
sys, dušas. Geras gaso šildymas, 

garažo. Viskas gerai sutvar- 
už

NEOLITHUANAI LAUKIA 
SVEČIŲ

Clevelando neolithuanai savo 
korporacijos Neo-Lithuania me
tinę šventę "švenčia lapkričio 6-7 
d.d; Į iškilmes laukiama atvyks
tant keliasdešimt svečių iš Chi- 
cagos, New Yorko ir kitų arti
mesnių vietų.

Minėjimas vyksta šia progra
ma:

LapktHc"
Joniai Garden8 salėje iškilmingas 
aktas, 8 vai. ten . pat tradicinis 
pobūvis.

Lapkričio 7 d. 10 vai. Nau
josios parapijos bažnyčioje pa
maldos už žuvusius ir mirušius 
korporacijos narius, po to vyks
tama į mauzoliejų korporacijos 
Garbės Nario a. a. A. Smetonos 
pagerbti. ,

Meninėje programoje dainuo
ja, o taip pat pamaldų metu 
bažnyčioje gieda solistė Aldona 
Stempužienė.

Įėjimas su pakvietimais, ku
rie dar gaunami pas neoiithua- 
nus arba platintojus. Studen
tams ypatingos lengvatos, dėl 
kurių skambinti tel. RA 1-3592.

BAIGIASI METINIS VAJUS

Spaliu 31 dienų baigiasi visų 
trijų Balfo skyrių rengtas me
tinis vajus. Liko vos kelios die
nos iki vajaus pabaigos, o dar 
daug kas nepaaukojo. Neuž
miršk, jog Jūbu aukos laukia 
tūkstančiai pasilikusių lietuviu 
Europoje.

Tad nedelskite ir pasiskubin
kite savo duoklę atiduoti. Užsu
kite į Dirvą ar Spaudos kioską 
ir ten įteikite.'Galima ir paski
riems Balfo inkėjams įteikti.

DU KAMBARIAI
Vyrui ar moteriai išnuomoja

mi du nedideli kambariai, virtu
vė . ir vonia. Atskiras įėjimas. 
Teirautis po 6 vai. vak.
1221 E. 72 Place ("iš Lockyear)

PRADĖKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

Dr. Donold L. Kweder

Re-Elect

JOHN J

*»

*

buvo 
daug

tėvų Susirinkimas
*• *

Spalio 31 d. 11:30 vai. Lietu
vių salėj šaukiamas lituanisti- 
nės'mokyklos tėvų susirinkimas.

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

NAMAMS

mmn ohici
127 f ubllc Sąuaro

UFtOWN BRANCH
921 Huron Koad

COIUHV/OOD 1MANCH
k 14707 51. Clair Av»m»e

savo taupymo

MAISTO IR NAMŲ PARODA

Clevelande įvyksta nuo lap
kričio mėn. 14 d. iki 11 dienos 
Public Auditorium salėje.

Už įvairius kepinius: obuolinį 
pyragą, sviestinį pyragą, baltą 
duoną, vaikų gimtadienio pyra
go dekoravimą -bus duodamos 
dovanos, paskirtos Cleveland 
News ir East Ohio Gas Co. KORTAVIMO VAKARAS

rengiamas Dainos choro įvyksta 
lapkričio -mėri. 6 d. 17905 
Grovevvood — S. Nemanio rezi
dencijoje. įžanga 50 c. Dovanos 
prie kiek vieno, staliuko. Pradžia 
7 vai. • .

DALYVAUJA PARODOJ
May Co. Auditorijoj vykstan

čioj Jay parodoj Nijolė Vedegy- 
tė-Palubinskienė išstatė tris pa
veikslus. Paroda tęsis iki lap
kričio 3 d.

LIETUVOS MOTERS, 
SPAUDOS VEIKĖJOS 

PAGERBIMAS, CLEVELANDE

. Lietuvę moterį, spaudos vei
kėją ir kovotoją geriau pažinti, 
ją išryškinti ir pagerbti yra bu
simojo, spalio mėn. 31 d. minė
jimo uždavinys.

Daugeliu mūsų yra įprasta 
vaizduotis lietuvę moterį, spau
dos draudimo metu, kaip pirmą
jį vargo mokyklos simbolį. Ta
čiau mes dažnai užmirštam, kad 
ir vjsai mūsų grožinei literatū
rai tas sunkusis lietuvių tautos 
gyvenimo metas, yra davęs di
delių kūrėjų. Taip.Julijos žemai
tės raštai, Marijos Peškauėkai- 
tės kūryba yra tikroji lietuvių 
klasikinės literatūros pavyz
džiai. O kam negirdėta Lazdynų 
Pelėdos, ar Bitės Petkevičaitės 
vardai? Pp jų seka ir visa eilė 
Nepriklausomos Lietuvos rašy
tojų, kurių tarpe susilaukėme 
ir labai ryškių kūrėjų.

Minėjimo metu kalbės dr. M. 
Žilinskienė, meninę programą iš
pildys BOliptė Juzė Krištolaity- 
tė bei aktorius Henrikas Ka
činskas. Sąlę dekoruos dail. Ži
linskas ir inž. Kersnauskas. Vi
si Clevelando lietuviai širdingai 
kviečiami būti šios gražios kul
tūrinės šventės dalyviais. A.

DR. S. T. TAMOŠAIČIŲ' 
IŠLEISTUVES

surengtos Tautinės Sąjungos 
skyriaus, praėjo jaukioj nuotai
koj. Dalyvavo apie 50 svečių. 
Išleistuvėms vadovavo K. S. 
Karpius.

Dr. S. T. Tamošaičius išlydint 
kalbėjo J. Brazauskas, S. Nas- 
vytis, A. Mikulskis, Dr. Kaz- 
lauckas, Sofija Smetonienė, I. 
Šamas, B. Gaidžiūnas, J. Smeto
na, A. Augustinavičienė, St. 
Barzdukas. Kalbėjusieji iškėlė 
Dr. S. Tamošaičio veiklos įnašą 
clevelandiečiams ir visiems 
Amerikos lietuviams". Pabaigoje 
kalbėjo ponia Tamošaitienė ir 
Dr. S- Tamošaitis. Jie padėkojo! 
už jaukias išleistuves. Dr. S. 
Tamošaitis prisiminė darbo 
draugus, ragino nenuleisti ran
kų, ątipriai įsitvirtinti ekono-1 
miškai, dirbti lietuvių ir Lietu-' 
vos garbei. Jam džiugu, kada 
jis mato dirbant nemažai naujų 
jėgų, kurios atsinešė europinę 
mokyklą. Pats Dr. S. T. Tamo
šaitis esąs vidurys tarp europi
nės ir amerikinės mokyklos. Jis 
mato, kad ir čia ir čia yra daug 
gero, tik tą gerą reikia pasisa
vinti ir dirbti.

> Ta pačia proga Dr. S. Tamo- 
į šaitis pažadėjo aktyviai įsijung- 

j Miami lietuvių veiklą. Ten 
Mantų gyrytojo praktika nebesi- 

vers, turės daugiau laiko. Paža
dėjo ir su Clevelandu ryšių ne
nutraukti ir prie progos čia at
silankyti.

įDOMI JAUNIMO SPAUDOS 
AKADEMIJA

Pereitą sekmadienį įvyko kuk
li, bet įdomi Clevelando lietuvių 
studentų suruošta jaunimo aka
demija. Ją pradėjo studentų 
pirm. Jonas Kazlauskas, supa
žindindamas visus su akademi
jos tikslu, vėliau sekė Arvydo 
Barzduko referatas apie spaudą,

KONCERTUOJA1 
PITTSBURGHE

N. Aukštuolienė, Julius Kazė
nas ir V, Jurgelis spalio mėn. 
31 d. koncertuoja Pittsburghe, 
Jaunųjų Lietuvių Radijo klubo 
vakare.

PARDUODAMAS NAMAS
Geram stoVyje vienos šeimos,

8 kambarių jiamas. šaukti:
EXM-0969

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

U712 Superior Avė, * '-1 jį g

Cleveland, Ohio

PARDUODAMAS VIENOS 
ŠEIMOS

8 kambarių namas, E. 82 St., 
tarp Sujięnor ir|MWąde Pąrk. 
Kaina prieinama.

P. J. KERŠIS
MA 1-1773

rECORDINGOPTOMETRIST •
praneša, kad atidarė akių tikrinimo kabinetą

7039 SUPERIOR AVĖ. ROOM 107
> Priėmimo valandos nuo 10 iki 6 vai. vakaro, trečia
dieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 1 vai. Antradieniais ir 
ketvirtadieniais vakarais.
Telefonai: Ofise EX 1-3306, namuose EN 1-5299 (45)

Gaukite šią naują plokštelę atidarydami 
sąskaitą Society su $25 ar

CARNEY
County 
Auditor
Endoraed by:

DEMOCRAT1C EXECUTIVE 
COMMITTEE OF 
CUYAHOGA COUNTY

• LEADING LABOR 
ORGANIZATIONS

• VETERAN yWORVD WAR

THE BEST QUALIFIED CANDIDATE

JOHN J. CARNEY

daugiau... ar kai jūs pridedat tą sumą
prie dabartinės taupymo sąskaitos.

BALFo vakaras, 
kuriame buvo pastatyta Vi. Bra- 
ziulio režisuotą operetė "Consi- 

um Facultatis” į šv. Jurgio pa; 
pijos salę sutraukė per 400 

yečių,

DAINAI SKIRTA SUEIGA

Sekmadienį, spalio 24 d., Cle- 
velando Skabtų . Vietininkija 
turėjo lietuviškai dainai skirtą 
sueigą, ^iatif^nkąs . psktn. R. 
Bajoraitis informavo vienetus 
ir skautus apie .ateinančio, ru
dens laužo darbus ir pasiruoši 
mus.

HUGHIS
2?45 Road

KINSMAN 11KNCH 
14006 Klmman Jtoad

JOHN F. McCRONE
JUDGE JUVENILE COURT

Election November 2,1954

52Q0 MtmpN* Av«nv« ,
SOU1H IUCUO 1»ANCH

*461 '1*0,6.14

VIU4 SKIN
20313 Van Ak.n
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Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Piligrimų katekizmas
DR. MARIJA ŽILINSKIENĖ

Minint spaudos atgavimą kaž1 minės ponais ir karaliais Euro- 
kaip savaime atgyja atmintyje poje". Bet ateis laikas, kad Jūs 
Adomo Mickevičiaus nedidelis! šauksitės tautos: "Gelbėkit mū- 
kūrinėlis "Lenkų piligrimų ka- 
tekiznias* (vėliau pavadintas 
"Lenką- tautos ir piligrimų kny
gos") pirmą kartą iš spaudos 
išėjęs 1832 m. Paryžiuje. Mic
kevičius šį veikalą parašė tuoj 
po nelemto lapkričio sukilimo 
Dresdene. Sukilimo dalyviams, 
pabėgusiems iš Lenkijos, jis 
skundėsi, kad labai apgailestau
ja, jog negalėjęs dalyvauti su
kilime. Bet užtat dabar plunks
na kovosiąs dėl tėvynės. "Aš ži
nau”, rašo jis broliui Pranciš
kui, "sunki duona bastūno, bet 
geriau "keliauti” po Vokietiją, 
negu Sibirą”. Mickevičius trem
tyje tampa pionierium gimtojo 
krašto reikalą ginant ir jo bylą 
keliant.

Kada 
valdžios 
atsisako 
lyvius, 
Prąncūzijon, politinių pabėgėlių 
laisvės kraštan. Mickevičius at
vyksta į Paryžių 1832 metų rug
sėjo 1 d. ir čia jau suranda apie 
GOGO buvusių lapkričio sukilimo 
karių, kuriuos Prancūzijos val
džia apgyvendino didesniais bū
riais įvairiuose^ Praflęūzijos 
miestuose, kaip Montpellier, Poi- 
tiers, Avignon, Lion ir kt. Ši
tiems kariams Mickevičius sky
rė "Lenkų piligrimų katechiz- 
mą”, išleistą maldaknygų forma 
ir parašytą biblinių stiliumi. 
Skaitė jį pabėgėliai lenkai Pran
cūzijoje, Vokietijoje. Anglijoje, 
Alžire ir kt.

Po nepasisekimo sukilimo sa
va vąlia jie apleido gimtąjį 
kraštą, pasirinko tremtinio da
lią ir laukė, kada išmuš laisvės 
valanda, ."Mickevičiaus ėvan'ge- 
lija” juos stiprino moraliai, 
guodė nusivylimo valandomis ir 
neleido užgęsti vilčiai. Be to ši
tas veikalas dar ir garsinte gar
sino Lenkijos bylą, kada buvo 
išverstas į anglų, vokiečių ir 
prancūzų kalbas ir susilaukė di
delio susidomėjimo.

Šiandieną, po 122 metų, mums 
tremtiniams šis Mickevičiaus 
kūrinys yra aktualus ir įdomus 
dviem požiūriais: tedgiamu ir 
neigiamu. Jis tfius nuteikia nei
giamai, kelia mumyse nepapras
tą ner.imą, nes kyla klausimas, 
argi vėl po 122 metų, trumpam 
atgavus nepriklausomybę ir lais
vę, kalbėsime, kaip Mickevičius 
kalbėjo:

"Jūs, Prancūzijos valdžios vy
rai ir 
Laisvę, 
mui.

Jūs Anglijos valdžios vyrai ir 
išminčiai giriatės: Mano senelis 
buvo lordas, prosenelis-karalius, 
gyvenkime taikoje su mūsų gi- mirčiai.

Prūsijos ir Saksonijos 
Rusu konsulatų įtakoje 
priglausti sukilimo da- 

šis masiniai nukrypsta

išminčiai kalbate apie 
o tarnaujate despotiz-

Mūsų valstybės idėja turi bū
ti "šventa, o kas šventa, amžina, 
nemirštama”. Tremtyje tėvynės 
meilė turi įgauti "religinio ti
kėjimo formas”. Kiekvienas 
tremtinys privalo būti geru sa
vo tautos atstovu, nes jame, kaip 
"veidrodyje atsispindi tautinės 
gyvybės spinduliai”. Neužtenka 
didžiutis garbinga praeitimi ir 
iš jos semtis stiprybės. "Svei
kas ir natūralūs yra prisirišimas 
prie tradicijų, bet nereikia nay- 
viai tikėti į aklą jų' automatiš- 
kumą”. žinoma, reikia žinoti 
pareitj ir mes turime įsiparei
goti ją tinkamai vertinti, su jos 
teigiamais ir neigiamais reiški
niais.

Reprezentuojant savo kraštą 
tremtyje privalome bendrauti su 
to krašto žmonėmis, kuriame gy
vename. Kviečiant pas save sve
čius, nerodykime jiems "pir
miausiai šiukšlynus ir nešvaru
mus. Niekas prie Jūsų stalo po 
to sėsti nenorės. Protingas šei
mininkas svečius įves švariu ke
liu. šiukšlių ir nešvarumų yra 
visur, tįk slėpkime juos nuo

• akių, ypač nuo svetimų akių”.
Tėvynei tarnaujant reikia 

dirbti kantriai, pasišventusiai, 
nelaukiant atlyginimo arba ypa
tingo pripažinimo. Tegul kiek
vienas savo sugebėjimus auko
ja tėvynei ir tartum, turtą deda 
į skrynią, slaptas, 
riant, . kiek aukoja 
kiek, sutaupė. Jeigu 
t ės, žmonės jus išjuoks, 
manys, kad dirbot dėl garbės. 
Nuopelnas tėvynei, tartum grū
das. Jeigu jo ilgai rankoje ne
šiosi kitiems rodydamas, koks 
jis didelis, grūdas išdžius. Bet, 

j jeigu grūdą išlaikysi varpoję
* ateities metams, jis duos šimtą
jį grūdą”.

Mickevičius ragina sugyveni- 
I mą. "Tremtinys, tai beteisis 
žmogus svetimoje nežinomoje 
žemėje. Įkritęs į duobę pats vie
nas neišsigelbės. Tremtinys tai 
lyg audros nublokštas žmogus į 
svetimus, nežinomus krantus. 
Tik sutartinai naujose sąlygose 
galima pradėti gyventi ir dirbti 
tėvynės vadavimo darbą.

"Piligrimų knygose” iškelia
mas taip' pat ir tautų solidaru
mo "Europeinės Respublikos” 
idėjos klausimas. Kada tautos 
išlaiąvins vieną kitą, kada jos 
paskelbs "šventą tautų santar
vę”.

Dar daug mums tremtiniams 
svarbių, dėmesio vertų idėjų iš
kelia Mickevičius, nors politiniai 
jis mums nevisada priimtinas.

Žinoma, dar negreitai pasi
suks istorijos ratas ir gimtojo 
krašto likimas palengvės.. Bet 
žemė mūsų neišnyks ir didžiau
sių sukrėtimų metu, o dvasiniai 
stipri tauta išliks gyva. Gal ta 
kančia, kurią šiandieną išgyve
name ir yra ta duoklė, kurią tu

mus yra lygus mirčiai, o tas ly- rime atiduoti siekiant ateityje 
gu mūsų tautos ir valstybės gėrio visai žmonijai, o kartu ir 

mūsų tautaf. *•'.,*

sų gyvybę, nes nebuvo mūsų gi
minėje nė vieno karaliaus, didi
ko ar lordo”.

O Jūs abiejų kraštų pirkliai 
ir prekybininkai trokštate auk
so Laisvei žudyti. Ir ateis lai
kas. kada Jūs laižysite tų auksą. 
Niekas Jums neduos duonos ir 
vandens už jį. Jūs girdėjote apie 
badą, kada njotinos valgė savo 
vaikus. Jūsų badas bus baises
nis”.

Argi vėl po 122 metų netikė
sime, kad diplomatinės 
gali prikelti tautą ir kad 
matams jau permokėta.”

Argi vėl po 122 metų 
mės ”iš Maskvos, Austrijos ir 
Prūsijos vergijos išgelbėk mus 
Viešpatie”. \

Per Lietuvių jaunuolių kan
čias nužudytus arba mirusius 
tremties kasyklose — išgelbėk 
mus Viešpatie,, (Vilniaus gimna
zijos moksleiviai ir universiteto 
studentai buvo išvežti po fila
retų bylos 1824). . ,

Per Ašmenos gyventojų kan
čias nužudytas Viešpaties na
muose ir privačiuose butuose — 
išgelbėk mus Viešpatie. (1831 
m. bal. 11 d. Ašmenos gyvento
jai buvo kazokų, užklupti ir iš
žudyti, vadovaujant pulk. Vie- 
žulinui. Nužudytojų tarpe buvo 
mitinu ir vaikų).

Mūsų kaulams karsto,, gimto-] 
joje žemėje — meldžiam Tavęs, 
Viešpatie.

Visuotinos kovos dėl žmonijos 
laisvės — meldžiam Tavęs Vieš-] 
patie.

Nepriklausomybės, vienybės 
ir laisvės Tėvynei — meldžiam 
Tavęs Viešpatie.

Ir kada toliau skaitai, kaip 
Ad. Mickevičius skundžiasi, jog 
pavargęs nuo politinių rietenų, 
kurios tėvynei tik kenkia, kad 
"Gazette de St. Petersbourg” pa
skelbė potvarkį pagal kurį 5000 
kilnių šeimų iš Lietuvis 'guber
nijų deportuojamos į Kaukazą 
ir kad pastarųjų įvykių metu 
Rusija vadinama ”the Bloody 
Russia” tai pagalvoji, jog isto
rijos rato nepasuksi ir gal rei
kia išsižadėti kovos dėl gimtojo 
krašto.

Bet šitą neigiamą įspūdį, ku
ris trumpam veikia, labai grei
tai išblaško kitas teigiamas, op
timistiškas, guodžiąs ir viltį ke
liąs to veikalo įspūdis, atsime
nant, kad tautų išlaisvinimo 
idėja šiandieną dar nėra palai
dota.

Bet neužtenka vien pasyviai 
tikėti. "Pasyvumas išugdo su
stingimą, stagnaciją”. Sustingi-

notos 
diplo-

melsi-

nesigi- 
arba 

girsi- 
nes

Dvi Sąjungos
' (Atkelta iš 1-mo pusi.)

čiai (LAS) — tokiu delegacijos 
sudarymo principu pasipiktino. 
Parašė protesto pareiškimą. 
Tikriau tariant, pareiškimus, 
nors ir vienodo turinio, bet ant 
atskirų lapų. (Sako, frontinin
kai nesutikę "susitepti” dėdami 
savo parašą ant to paties lapo 
su rezistencininkais ir atgimie- 
čiais ...). Buvo numatyta tą 
protestą plačiau spaudoje skelb
ti, bet tą reikalą ypač sugadino 
"Darbininkas”: nesutiko fronti
ninkų pareiškimo skelbti,i nors 
redakcijoje dirba pats frontinin
kų vadas J. Brazaitis ... Prie
šingai, tas laikraštis įdėjo pa
aiškinimą, kad delegacija suda
ryta gerai, ir viskas.

Gerai ar negerai? Mūsų nuo
mone, ne visai, žinoma, iš es
mės nėra svarbu, kad tokioj de
legacijoj būtinai būtų kiekvie
nos egzistuojančias grupės at
stovas. Juk čia nėra ir nebus 
klausimų, kurie bet kurios iš 
kalbamų grupių būtų skirtingai 
suprantami. Kai reikalaujama 
Lietuvai jos teisių, tai vistiek, 
ar tą sako frontininkas, reziB- 
tencininkas, ar federantas ... 
Todėl neapsimoka iš to delega
cijos sudarymo daryti principi
nės reikšmės klausimą. ,

Tačiau komitetas būtų gra
žiau pasielgęs, jei būtų nutaręs 
tokį delegacijos sudarymo pa
grindą: kviečiama iš visų besi
reiškiančių grupių po atstovą, 
nesvarbu, ar. jos yra Vlike ar ne, 
o jeigu truks delegatų, į likusias 
vietas skirsi, iš komiteto. O ka
dangi • .praktiškai komiteto na
riai delegacijoje reikalingi, kaip 
galį ę visada būti ir plenumo ir 
komisijų, 'posėdžiuose tai susi
tvarkyti taip, kad jie būtų pri
pažinti-' kiekvienas. ir atitinka
mos grtpėg patikėtiniu. Tada tik 
tos grupes, kurįės neturi savo 
žmonių’TOjtįfete, turėtų parū
pinti po dąrijįę dalyvauti galintį 
atstovą^/Ięip niekas nebūtų pa-j 
sijutęs lyg užmirštas ar panie-| 
kintas. i.

Dabartinei sesijai delegacija 
jau sudaryta (ir net kiek jau 
pertvarkyta, kadangi 2 ar 3 gru
pės buvoi.pjrįstačiušios delegatus, 
kurie yra (.buvę,, bet jau nebėra 
Lietuvos 'piliečiai), tad dabar 
nėra ' prasmės dėl to bylinėtis. 
Tačiau ateity, jei tas Pavergtų
jų Tautų Seimas tęstų savo dar
bą (o greičiausia taip bus, tai 
mūsų konįitetas turėtų apsigal
voti ir parodyti daugiau respęk- 
to esamiejns visuomenėje šusi- 
grupavimąms. Tai būtų pavyz
dys ir tiems organams, kuriems 
visuomenes konsolidacijos srity 
lig šiol dar taip maža pavyko 
padaryti.

Mm.. .
(LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO S. LOZORAIČIO PER RA

DIJĄ PADARYTA^ PAREIŠKIMAS)
■' . 1/ f ■' .

šito ’riuostato, Sovietų Sąjunga 
toje pat sutartyje iškilmingai 
pakartojo savo ankstyvesnių su
tarčių pasižadėjimus —. gerbti 
Lietuvos suverenines. > teises,
ypač gi jos valstybinę, ekonomi
nę ir socialinę santvarką ir,> ben
drai nesikišti į Lietuvos vidaus 
reikalus, šitas iškilmingas pasi
žadėjimas pasirodė tiek pat ver
gtas, kiek bet kuris kitas Sovie
tų tarptautinis. pasižadėjimas, 
įbūtėiįt, jis pasirodė nieko ne
vertas. 1940 metų, birželio mė
nesio penkioliktą dieną Sovietų 
Sąjunga užpuolė. Lietuvą, įsiki
šo į jos vidaus reikalus, sulaužė 
jos suverenines teisęs ir sunai
kino mūsų valstybinę, socialinę 
ir ekonominę santvarką. Vadi
namoji Savitarpės Pagelbos Su
tartis su visais jos iškilmingais 
.pasižadėjimais buvo Sovetų, su
manyta ir mums jėga primesta 
tik kaip vieną priemonių Lietu
vą visiškai okupuoti.

Spalio dešimtos dienos data 
nėra vien tiktai istorinė, tolimų 
įvykių sukaktis. Ji yra įrašyta 
kiekvieno lietuvio širdyje kaip 
priminimas tos gilios ir neuž
gyjamos žaizdos, kurią lietuvių 
tautai sudaro Sovietų okupaci
ja. Tai žaizdai užgydyti ir mūsų 
tautos ateičiai patikrinti tėra 
vienas, vienintėlis būdas: Lietu
vos Respublikos nepriklausomy- 

I bės atstatymas. Tai žinome ne 
tik mes, lietuviai, bet taip pat 

į kitos civilizuotojo pasaulio taų- 
j tos. Gerbdamos Lietuvos teisę j 
nepriklausomybę, žinodamos tik
rąją lietuvių tautos valią būti 
laisvai ir smerkdamos Sovietų 
Sąjungos padarytąjį Lietuvai 
smurtą, civilizuotos tautos po 
šiąi dienai nepripažįsta Lietuvos 

į Sęvietų Sąjungos dalimi. Tai 
yra retas istorijoje tarptautinio 
solidarumo pasireiškimas. Jis 
įkvėpia tikrumą, kad lietuvių 
tautos pasiryžimas atstatyti sa
vo nepriklausomą valstybę bus 
įvykdytas. •;

Prieš penkiolika metų, 1939 
metų spalio mėnesio 10 dieną, 
Maskvoje Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos Vyriausybės pasirašė 
vadinamąją Savitarpės Pagalbos, 
sutartį. $i data yra svarbi mūsų 
istorijai, nes ji žymi Sovietų 
užpuolimo prieš Lietuvą pradžią, 
to užpuolimo, kurį aštuonis mę-į 
nesiūs vėliau Sovietai užbaigė; 
užplūsdami mūsų kraštą raudo
nąja kariuomene ir jį visiškai 
okupuodami. Jau pats tos su
tarties sudarymas buvo Sovietų 
smurto paseka.

Kilus antrajam pasauliniam 
karui,. Lietuvos Vyriausybė tuo
jau paskelbė neutralumą ir jo 
stropiai laikėsi. Ne viena ka
riaujančiųjų valstybių neturėjo 
pagrindo nusiskųsti Lietuvos 

l laikysena ir tokių skundų Liet'u- 
į vai nereiškė.' Lygiui būdu savo 
politikoje su Sovietų .Sąjunga 
Lietuva vadovavosi' tiek tarp
tautinės teisės nuostatais,. lie
čiančiais neutralių ,valstybių pa
dėtį, tiek' savo noru palaikyti 
draugiškus santykius su kaimy
ninėmis valstybėmis ■— taigi ir 
su Sovietais.

Nežiūrint tokios mūsų politi
kos ir nežiūrint to fakto, kad iš 
Lietuvos pusės Sovietų Sąjun
gai nebuvo mažiausio pavojaus, 
Maskvos Vyriausybė 1939 metų 
spalio mėnesio pradžioje parei
kalavo, kad Lietuvos Vyriausy
bė sudarytų su ja vadinamąją 
Savitarpės Pagelbos Sutartį. Šį' 
reikalavimą bolšbvakai parėmė* 
grąsinimu, kad. jeigu sutartis 
riebus pasirašyta, raudonoji ka
riuomenė, kurios didelis skaičius 
jau buvo tąm tikslui sukoncent
ruotas mūsų pasieny, įžengs į 
Lietuvą, šitokiu būdu' kalbama 
sutartis smurto grąsinimu buvo 
Lietuvai primesta. Einant su
tartimi Lietuva buvo priversta 

1* įsileisti Sovietų garnizonus ne
va Lietuvos sienoms ginti kartu 

.* su Lietuvos kariuomene.* Greta
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Resublikonų kandidatas į V. . 
S. Senatą oficialioj kalboj pVi 
pareiškė, kad tautoms už gelel 
žinės uždangos yra galimybė iš* į 
silaisvinti tik išrinkus Prezidey I" 
to Eisenhowerio užsienio prd-* 
gramai palankų Kongresą. Der 
mokratų išrinkimas būtų lyg , 
mirtims smūgis pavergtoms 
tautoms.

Ši partija, būdama valdžioj, 
pasisakė už sovietams atidavi
mą Balkanų valstybių ir Lenki
jos.

Demokratai kratė galvas kai ’ 
buvo pavertuos Lietuva, Latvi
ja ir Estija, bet nieko dėlto ne
darė. Eisenhowerio politika pa
didino bėgimą iš Rytų Vokįėti- 
j.os, ir padėjo nelaimės Ištik
tiems žmonėms patvinus Duno
jaus upei. ,

Baigdamas Bender pareiškė, 
kad jeigu rūpinimas pavergtom 
tautom nesibaigtų, būtinai rei
kia išrinkti Respublikonų Kon
gresą, kuris padės, o ne trugdys 
valdžios darbą, ko komunistai 
tik ir laukia.

X 
SENATORIUS T. A. BURKE, 

remiamos Ohio gubernatoriaus 
Frank J. Lausčhes, kurio buvo 
paskirtas senatorium R. Taftui 
mirus .dabar siekia normalaus 
išrinkimo į senatą. Jis žada bū
ti" dirbančiųjų ir namų šeiminin
kių balsu Washingtone. Taip pat 
sieks sumažinti asmeninius mo- 
kfesčius. Jis buvo vienas iš tų, 
kurie balsavo už $700 mokės- " 
čiais neapdedamų pajamų sumų.

JOHN A. CORLETT,

kandidatas valstybės senatoriui, 
respublikonų Mfnaė, yra stropiai 
pasiruošęs tam darbui, visą lai- . 
ką dirbęs Cuyahoga apskrities 
žmonių gerovei.
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į STATĖ SENATORS
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Josepį H. Avellone 
Josepį W. Bartunek 
John T.' Corrigan

-V' •-
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■į * STATĖ REPRESENTATlVES 
k

' Anthony O. Calabrese
’ John J.' Conway 

Michael’ J? Crosser 
Filliam; Patrick Day 
Norman’ A. FuersĮ 
Frank M. Gorman 
Joieph g; Horvath

.■•į James Kilbane
u.,..

Elizabeth F. Gorman 
Julius"^. Petrash 
Frank J. Svobodn '

Walter W. Klein 
Tho'mas 0. Matia' 

■ James F. McCaffery 
James J. McGęttrick' 
Ray’T. Miller, Jr. ;

• .. ... -'Anthony F. Novak
• ■ •'i : / Anflrew C. Putka

• Eugene J. Savicki
Francia.D. Sullivan - ■ .

BALStJOKiT UŽ VISUS 23 REMIAMUS KANDIDATUS »
’ : y . Ą. -'AlM

Endorsed by Cuyahoga Coupty Democrątic Esėcutivę Committeė. .
. * . <. . Ray T. Mille.r, Chairman

.'-j;'"' '■

BALSUOKIT Už ' 
DEMOKRATUS

Demokratų išstatyti kandida
tai bendrai turi šešiasdešimt še
šis’ patyrimo metus atstovų ar 
senatorių vietose. Į senatą kan
didatuoja Frank J. Svoboda, de
šimt metų buvęs kongrese. Eli
zabeth Gorman, taip pat su de
šimt metų praktika kongrese, 
Joseph W. Bartunek, šešis me
tus senate, John T. Corrigan, du 
metus senate, ir Joseph N. Avėl- 
lon, šešis metus atstovų rūmuo
se. Į atstovus kandidatai yra 
James McGettrick, Francis D. 

i Sullivan, Rep. Anthony O. Cala- 
! brese, James F. McCaffery, RajI 
T. Miller Jr., Andrew C. Putka, 
Eugene J. Savicki, Rep. Micliael gas. Jis jau 38 metai advokatas 
J. Crosser, Frank M. Čorman ir ir tame tarpe teisėju išbuvo 21 

' metU8~

Endorsed by the Hę^ųblican 
Organizatio«t> ':

E L E C T 

John F. Choffey 
STATĖ SENATORĖ

Attomey 24 years 
Member 
-Veterai

. Disabled American Veteraias • _
Army and Navy Union

• •

į
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. RQGER_ ' - -y.

STATĖ SENATOR
AltyE- COURAGEOU8 A. F. of L. Memlkr^Įp L 25 Yeaii'

- • ■ ■
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FRANK J. MERRICK >
Common Pless teisėjas Frank 

J. Merrick yra kandidatas j Pro- 
bate Court teisėjus. Terminas 
prasideda 1955.m. sausio 1 d.

Frank J. Merrick yra išėjęs 
ilgą visuomeninio bei politinio 
darbo kėlią. Jis yra gimęs 'ir 
mokęsis CIevelande. Dalyvavo 
pirmam pasauliniam kare. 1925 
m. buvo išrinktas apskr. legio
nierių vadu. £

J teisminį darbą įsitraukSTųio.' 
1920 m. ir ėjęs įvairias parei-

kiti.
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