
Ne pirmas kartas, kad italų 
žemuosiuose Parlament? Rū
muose įvyksta nepaprastai aud
ringi posėdžiai, iš kurių ne vie
nas atstovas išeina ne tik su
plėšytais rūbais, bet ir sužalotu 
veidu. Tokie posėdžiai įvyksta 
bemaž išimtinai svarstant italų 
užsienio politikos klausimus, 
nuo kurių priklauso Italijos iš- 
sirikiavimas su laisvaisiais Va
karų kraštais prieš komunistinių 
tautų bloką. Komunistai tokiais 
atvejais, nebegalėdami paveikti 
Parlamento, savo Kremliui pa- 
taikaujančiom kalbom, baigia 
išprovokuodami muštynes.' Taip, 
pav., įvyko svarstant Italijos 
įstojimą į Atlanto Paktą.

Ko siekia italų komunistų at
stovai tokiais išprovokavimais, 
iš anksto žinodami, kad jais nie
ko konkretaus nepeš? Jie tai.da
ro ypač dviem sumetimais: no
rėdami parodyti savo brutalią 
jėgą prieš maišę kitų partijų, ko
rektiškų ir truputį bailių at
stovų ir siekdami diskredituoti 
demokratinės Italijos vardą už
sienio 'akyse.

Spalio 19 d. vakare žemuo
siuose italų Parlamento Rūmuo
se. komunistų išprovokuotieji 
incidentai jau žymiai skiriasi 
nuo ankstesniųjų.

I’r’šį kartą buvo svarstomi už
sienio politikos klausimai, tačiau 
jų svarba bent komunistams ne
buvo didelė. Be užsienio reika
lų ministerijos biudžeto priėmi
mo, ir principinio pasisakymo 
už Londono devynių konferenci
jos padarytuosius nutarimus, 
buvo svarstomas Triesto terito
rijos klausimu atsiektasis susi
tarimas su Jugoslavija. Iš pra
džių, dar prieš prasidedant de
batams, komunistai buvo užsi
moję smarkiai pulti vyriausybę 
dėl šio susitarimo, tačiau jų visi 
kėslai nuėjo vėjais, kada sovietų 
atstovas Višinskis JTO sekreto
riui pasiuntė laišką, kuriame bu
vo pilnai pasisakoma už tokį su
sitarimą. Italų komunistai, po 
tokio staigaus sovietų laikyse
nas pakeitimo, taip sumišo, kad 
bijojo išvis daugiau užsiminti 
ką nors šiuo klausimu. Jų lyde
ris Toglialti net staiga "apsir
go”, kada turėjo kalbėti Triesto 
klausimu parlamente.

JUOZAS GAILIUS, Roma
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kad atstovas Togni specifikuotų 
pakaltinimus, bet ir jis turi tei
sę tęsti toliau savo kalbą”. Bet 
viskas buvo veltui. Kitos išeities 
nebeliko, kaip įsakyti paleisti si
renas, ištuštinti žiūrovų tribū
nas. ir nutraukti posėdį. Sirenų 
magiškas kaukimas kiek atšal
dė perkaitusių muštynių atmos
ferų.

kurie nėra Romos, mes — pažy
mi kalbėtojas — negalėsime 
nuosekliai išvystyti plataus at
sikvėpimo politikost kurios pa
galiau tvirtu balsu reikalauja 
viešoji opinija, nei galėsime tu
rėti vilčių, kad mūsų akcija ras
tų kitose laisvose.tautose kre
dito, į kurį mes turime teisę”.

Šitoks atstovo Togni atviras 
ir griežtas pasisakymas prieš 
italų komunistus bei jų anti
valstybinę .veiklą, iššaukia ne
paprastą komunistų reakciją. 
Komunistų ir socialkomunistų 
atstovai, broliai Pajetta, Lizzad- 
ri ir kiti pradeda rėkti: "Fašis
te, pasakyk, geriau, kada ko;— 
jai už Italiją”.

Togni: "Tai buvo kada Tani, 
ta, atstove Lizzadri, prekiavote 
vynu ir daug Tamstos kolegų 
buvo fašistų milicijoje ...”

Nugirdę šį sakinį, broliai Pa
jetta (kurie visuomet.yra patys 
aršiausi mušeikos parlamento 
peštynėse), sekami gaujos kitų partijai be jokios asmeninės 
komunistų ir Nehni socialistų, naudos, 
pasileidžia iš savo vietų ir lekia tokį pavadinimą. Bet jūs, fašis- 
pulti kalbėtojo, vyriausybės ir tais vadinate visus tuos, kurie 
centro partijų suolus. Nuo jų 
nė kiek neatsilieka' ir trys ko
munistų atstovės, kurios, nežiū
rint savo ištaigingų suknelių, 
kaip kokios beždžionės, replio- 
damos visomis keturiomis, ban
do nepastebėtos pasiekti kalbė
tojo vietą. Nuo šių furijų nagų, 
Togni, paskutiniu momentu, ap- 
saugojamas keletos krikščionių 
demokratų atstovų. Baisiame 
sąmyšy pats mandagiausias žo
dis, kuris girdimas, tai "niek
šas”. J salės centrą tuo tarpu, 
prieš socialkomunistus pradėjo 
leistis Italų Socialinio Sąjūdžio 
(fašistų) atstovai, sekami mo
narchistų. Prasidėjo tikros muš
tynės, tačiau atmosfera dar ne
buvo perkaitusi ir Parlamento 
tvarkdariai šiaip taip dar bandė 

, sulaikyti priešininkus, žinoma, 
labiausiai iš visų nukentėdami. 
Rūmų pirmininkas Gronchi

Posėdis tęsiamas toliau
Po 40 min. pertraukos, posė

dis buvo tęsiamas toliau, bet 
įtempimas ir pyktis buvo ypač 
aiškūs socialkomunistų ve.duo- 
se.

kovo- -pri

I'a m*- nei

Atstovas Togni, kuris per vi
są muštynių laiką laikėsi nepa
rastai šaltai, išvis nejudėdamas 

' savo vietos, tęsdamas toliau 
pertrauktąją savo kalbą, pa
punkčiui pakartojo, anksčiau iš
dėstytas mintis. Togni: "Netu
riu nieko atšaukti iš to, ką esu 
pareiškęs. Aš buvau apšauktas 
"fašistu”. Jei fašistais suprain- 
tami tie, kurie tiktai priklausė

nelaikau užgaunančiu

nėra komunistai: tokiu atveju 
jums turiu pareikšti, kad Itali-jums tunu pai 
joje yra 30 Miliūnų fašistu Kas 
paskiau liečia buvusius fašistus, 
dabar esančius jūsų tarpe, galiu 
išvardinti Ingrao, Alicata ir I^a- 
couii pavardes”.

Šitie Togni pareiškimai išpro- ; 
vokuoja baisų kairiųjų ekstre- ■ 
mistų kaukimą. Togni: "Kiek 
anksčiau taip pat pasakiau, kad 
sienos ir laikraščiai yra pilni 
sunkiausių pakaltinimų prieš 
kai kuriuos jūsų atstovus. Pav., 
Senatorius Pllegrini yra kalti
namas priklausymu OVRAi” 
(slaptoji fašistų policija).

Žodis OVRA užžiebė socialko- 
munistus kaip kokius degtukus. 
Jie naujai su dar didesniu įsiu
timu puolė muštis. Prieš juos 
narsiai stojo Italų Socialinio 
Sąjūdžio, Monarchistų ir paly- 

r.----- ------ ginamai gana mažas skaičius de-
(krikščionis demokratas), skafn-Į mokratinio.centro partijų atsto- 
bindamas iš visų jėgų varpeliu? vų. Tvarkdarių bandymas nesu- 
dar-bandė nuraminti: "Gerbia- leisti priešingų pusių', buvo,.su- 
mieji. kolegos, jūs turite teisę? (Perkelta j 8 puil)

Vilties namų praplėtimui au
kas atsiuntė:
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Mičiulis Pijus, E. Chicago 
Bieliukienė Ligijaį
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Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame. Tikime, kad Vil
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tytojai.
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Eisenhowerio spaudos konferencijas susirenka tiek spaudos fotografu ir filmuotoji;.

Fondo valdyba praneša
- Ko nepraneša — mes papildome

"Eltos Informacijų” biulete
nyje (š. m. spalio 20 d.) yra 
skelbiamas pareiškimas, pava
dintas "Tautos Fondo Valdyba 
praneša”, kuriame toji valdyba 
sakosi konstatuojanti eilę faktų, 
išdėstytų šešiuose paskiruase 
punktuose.

Čia spausdiname ištisai, ką 
valdyba konstatuoja. Bet ka- 

• dangi ji konstatuoja ne viską, 
arba savo konstatavimus saviš
kai aiškina, tai jungiame kartu 
ir savo papildymus bei pasta
bas.

Smulkesnėmis juodomis rai
dėmis spausdinami fondo valdy
bos žodžiai. Mūsų papildymai 
bei pastabos spausdinamos nor
maliomis. raidėmis. ;

¥

1. "Dirvos” tvirtinimas, kad T. F. 
Valdyba buvo išrinkta prasilen
kiant su Tautos Fondo statutu, ne
atitinka tikrenybę. Ji išrinkta pa- 
j»al VLIKo priimtus ir nuo 1953. 
VI. 1 veikiančius nuostatus. Minė
tame "Dirvos” straipsnyje VLIKo 
š. m. rugpjūčio 13 d. posėdyje T. 
F. Valdybos požiūriu tepadarytas 
tik vienas pakeitimas.: panaikintas 
T. F. Valdytojo titulas, vietoje jo 
įvedant T. F. Valdybos pirmininką, 
renkamą iš savo tarpo pačių T. F. 
Valdybos narių. (Anksčiau T. F. 
Valdytoją rinko VLIKas atskirai).

daliai

Griežtas italų komunistų 
pasmerkimas

Tokiu būdu debatai įvyko nor
maliai be jokio ypatingo triukš
mo ir buvo manyta, kad jie baig
sis tvarkingai. Užsienio Reika-| 
lų Ministeris Martino, savo už
baigiamojoje kalboje, buvo at
sakęs į kairiųjų ir dešiniųjų ek- 
stermistų padarytus priekaiš
tus. Ir jau įvairių partijų po 
vieną atstovą buvo pradėję da
ryti taip vadinamus "balso pa
reiškimus”, kuriais pasisakome 
ar jo,atstovaujamoji partija bal
suos už, ar prieš patiektąją re
zoliuciją. .

Kaip Krikščionių Demokratų 
partijos įgaliotinis tokiam pa
reiškimui atsistojo kalbėti at
stovas Togni. Jis, . teigiamai 
įvertinęs Londono konferencijos 

- rezultatus bei Triesto klausimu 
atsiektąjį susitarimą, pareina 
kalbėti, apie pastaruosius tąrp- 

. tautinius įvykius ir pabrėžia, 

. jog Italijai yra būtina dalyvau
ti ręvizijos ir naujojo persitvar
kymo procese, kurią pradeda 
reikštis pasaulinėje politikojė.

"Bet kol komunistai pripažins 
L.• save valdiniais valstybės, kuri 

nėra Italija, it klausys įstatymų,
Emest Hemingway su savo žmona po Nobelio literatūros premi

jos paskyrimo.

• Adenauerio vizitų Baltuose Rūmuose ir jo labai draugiška 
priėmimą, vokiečių spauda vertina, kaip jo autoriteto sustipri
nimų ir nauja iškėlimą. Po to priėmimo ir pasitarimų buvo pa
skelbta, kad Vokietijos suvienijimas bus siekiamas taikiomis 
priemonėmis, gi dabartinis Rusijos noras sušaukti keturių kon
ferenciją, neaktualus. Ta proga pasirašyta draugingumo, preky
bos ir laivininkystes sutartis.

• 8 armijos centras iš Korėjos perkeliamas į .Japonija. Jai 
vadovaus gen. Tavlor jau kaip visų Tolimųjų Rytų karinių pajėgų 
vadas.

• Iš Lietuvos gautame laiške sakoma, kad šiemet ruduo 
esąs labai lietingas ir daug laukų derliaus prigėrė ir supuvo.

• Ar Prancūzijoje į ministeriu kabinetų įeis socialistai, 
paaiškės p6 lapkričio mėn. 11 dienos, kada įvyks socialistų kon
gresas. Mendes-France socialistams pasiūlė 6 vietas.

• Vokietijoje, širdies liga, mirė parlamento pirmininkas 
Dr. Ehlert, teturįs tik 50 m. amžiaus. Jis buvo laikomas artimiau
siu Adenauerio politiniu draugu.

• Japonija buvo prašiusi JAV, kad atominiams bandymams
nebebūtų naudojamos dabartinės. Ram. Vandenyne esančios sa
los'. Esą, ten vykstantieji atominiai bandymai labai kenkia Ja
ponijos- žvejybai. Japonijai atsakyta neigiamai, tik pažadėta di
desnė apsauga. ■

• Anglijoje, eidamas 66 metus, mirė atominės energijos 
vadovas Sir VVąllace Alan Akers.

• Rusija dabar turinti apie 400 povandeninių laivų, kaip 
pranešama iš.oficialių Anglijos žinių šaltinių. Tai būtų beveik du 
kartus daugiau negu jų turi JAV.

• Buv. Egipto karalienė Nariman, kuri prieš T mėnesius
persiskyrė su savo vyru Farųku ir greit spėjo ištekėti už gyd. A. 
EI. Nakeeb, dabar vėl skiriasi, nes negali sugyventi dėl priešingų 
charakterių. ,

• Prezidęntas Eisenhoweris, gerihdamas respublikonų' rinj 
kiminius reikalus, lėktuvu apkeliavo eilę rinkiminių vietų ir pa
sakė rinkimines kalbas. Jo asmeniški telefoniniai pasikalbėjimai 

i su eiliniais piliečiais tolimose vietose,-sako, labai gerai, nuteikė
daugelį rinkėjų. Paskutinę rinkiminę, kalbą per televiziją ir ra-, 
diją" pasakė'pirmadienio, vakare.

Mūsų rankose yra dvi, paties 
Vliko Pirmininko pasirašytos 
ištraukos iš rugpjūčio 13 dienos 
posėdžio protokolo. Viena iš
trauka datuota rugpjūčio 14 d., 
t. y., tuoj po ano nelemtai pa
garsėjusio posėdžio, o kita rug
sėjo 22 d., t. y., jau kito posė
džio metu,

Ištraukose yra dėmesio verti 
skirtumai. Pirmoje 11-tas pro
tokolo punktas yra VT etatų su
mažinimo klausimas, o 12-tam 
— Tautos Fondo Valdybos rin
kimai; Apie TF statuto keitimą 
ištraukoje nieko nėra. Antroje 
ištraukoje buvęs 11-tas punktas 
jau numeruojamas 9-tu, TF 
Vald. rinkimai — 10-tu, ir jau 
yra. 11-tas punktas TF (sta
tuto 4. str. keitimas, kuriuo rei
kalu nutarimas užprotokoluotas 
tik taip: ”TF išrinktoji valdyba 
renka iš savo tarpo pirminin
ką”.

Visų pirma, yra pamato abe
joti, ar iš tikrųjų rugpjūčio 13 
dienos posėdy buvo susiprasta 
iš viso apie statuto keitimą kal
bėti . .. Visos didžiosios "refor
moj” buvo neva atliktos
Vliko narių pasitraukus iš po
sėdžio dėl to, kad buvo staiga 
įneštas dienotvarkėje nenuma
tytas VT etatų sumažinimo pa
siūlymas (ne Tautos Fondo Val
dybes pertvarkymas). Posėdyje 
pasilikusieji padarė tam tikrų 
nutarimų, bet ar tikrai tada bu
vo balsuotas dienotvarkėje irgi 
iš ankšto inenumatytas TF sta
tuto keitimo klausimas, žino tik 
.posėdyje dalyvavusieji. Ryto
jaus dieną duotoje tuo metu dar 
nepatvirtinto protokolo ištrau
koje nieko apie tąi neužsimen i- 
ma. Tik po beveik pusantro mė
nesio, kada viešai jau buvo iš
kelti priekaištai apie prasilenki
mą su nuostatais, kitoje ištrau
koje jau atsirado prirašytas ir 
TF statuto 4 str. keitimo klau
simas. Tad, ar tas klausimas bu
vo tikrai posėdyje likusiųjų 
rugpjūčio 13 d. svarstytas ir 
spręstas, ar tas keitimo nutari
mas atsirado tik protokole, kai 
paaiškėjo neapsižiūrėjimas?

Bet, jeigu tas reikalas ir iš 
tikrųjų tada buvo svarstytas, 
tai ištrauka rodo, kad buvo tik 
pareikštas noras tam tikra pras
me statutą keisti,.bet pakeitimo 
dar nepadaryta. Veikiančio sta
tuto 4 str: taip skamba :'

”TF reikalus tvarko Tautas 
Fondo Valdyba (TFV) iš trijų 
asmenų: jos pirmininką — Tau
tos Fondo Valdytoją — Vilkas 
renka skyrium 2Z3 balsų daugu
ma ir tokia pat’ 2 3 balsų dau
guma taip' pat du TFV narius 
bei vieną jų pavaduotoją”.

Kur yra nutarimas šį tekstą 
panaikinti ir kur . nurodymas, 
kad to teksto -vietoj dabar bus 
Voks ir toks tekstas? Nutarime, 
kad ”TF išrinktoji valdyba ren
ka iš saVo tarpo 1 pirmininką” 
netgi nęmatyti, nei įias ta val-

■ ( Perkelta į 3-«l» pu*L )

Pasiuntįnybės Patarėjas Dr. 
A. Gerutis nuo 1954 m. spalio 
mėn. 5 iki 26 d. išbuvo Vokieti
joje. Būdamas Bonnoje, jis ke
liais atvejais buvo priimtas Vo
kietijos užsienio reikalų minis
terijos valdininkų, su kuriais 
kalbėjosi aktualiais Lietuvos ir 
Vokietijos politikos reikalais. 
Savo lankymosi metu Vakarų 
Vokietijos sostinėje p. Gerutis 
taip pat suėjo į kontaktą su vo
kiečių sluogsniais, speciališkai 
besidominčiais Rytų Europos 
klausimais.

Stuttgarte p. Gerutis pasima
tė su ministeriu R. Liepiniu, at
stovaujančiu Latvijos intere
sams Vakarų Vokietijoje.

Pasiuntinybės Patarėjas Ge
rutis taip-špat - lankė--Baltijos 
studentų ir kitokio besimokančio 
jaunimo bendrabutį Annaberge, 
ties Bad Godesbergu. Kun. J. 
Urdzė supažindino p. Gerutį su 
šios įstaigos veikla. Bonnoje Dr. 
Gerutis lankėsi Baltų Mokslo 
Institute.

Iš Bonuos Pasiuntinybės Pa
tarėjas Gerutis nuvyko. į VVein- 
heimą, kur yra PLB Vokietijos • 
krašto valdybos būstinė, ir daly
vavo Lietuvių Bendruomenės 
Vokietijos krašto tarybos po
sėdžiuose Vasario 16 gimnazijoj 
patalpose. P. Gerutis, be to, pa
simatė su kaikuriais VLIKo ir 
kitų lietuvių politinių organiza
cijų veikėjais.

Dokumentacijos telkimo tiks
lais Dr. Gerutis lankėsi Frank
furto ir Bonnos universitetų ir 
Vokietijos parlamento 
koše.

V O K I E 
LIET

V A I) O

bibliot e-

Spalio 23-25 
rio 16 gimnazijoje įvyko naujai 
išrinktos Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos posė
džiai. Naujon valdybon išrinkti: 
Pr. Zunde, V. Gailius, Dr. Ruk- 
ša, J. Glemža ir St. Vykintas. 
Erdmonas Simonaitis, kandida- ■ 
tavęs į valdybų, tegavo 1 balsų. 
Tai esanti reakcija prieš jo už
imta poziciją VLIKe. Apie Tary
bos posėdžius kitame numeryje 
pranešime plačiau.

dienomis Vasa-

DAR VIENAS 
SAUVALIAVIMAS

Mums praneša, kad M*. Kru
pavičius, VLIKo pirmininkas,. 
parašęs raštą, kuriame praneša, 
kad VLIKo atstovais santykiau
ti su egzilinėmis organizacijo
mis J. A. Valstybėse paskirti 
šie asmenys: Vaclovas. Sidzi
kauskas, Kipraą Bielinis, Anta
nas' Trimakas, Juozas Audėną#, 
Martynas Brakas ir Pranas Vai
nauskas;

Iki šio laiko visos komisijos 
buvo sudaromos pagal VLIKo 
statutą paties VLIKo. Bet .dabar 
tą teisę pasisąvino tik M. Kru
pavičius.'



1SFKU
mąi. yra mielai laukiami ir viso
se Naujosios Anglijos lietuvių 
kolonijose.
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Ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
1272 East 71 St, Cleveland 8, Ohlo. 

Telefonas: HEnderson 1-6844.
Išeina Clevelande kaa .ketvirtadieni. 

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.’ 
įregistruota kaip antros klasės 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve- 
landę pagal 1879 m. kovo 8 d. Įsta

tymų.
Prenumerata, metams iš anksto: 

Jungt Amerikos Valstybėse $5.00, 
Kanadoje — $5.50, kitur — $0.50.

Atslc. Nr. kaina 10 centų.

K. Balučiui gruodžio 
sueis 75 m. amžiaus. 
Balučio sveikata dar

• Min. B.
mėn. 29 d.
Min. B? K. 
silpnoka.
• Prof. Vaclovui Biržiškai gruo
džio mėn. 2 d. sueina 70 metų 
amžiaus.

gal į Clevelandą pro- pietines 
valstybes. Taip pat aplankė ir 
Meksiką.
• Klaipėdoje veikianti jūrinin
kystės mokykla, bet mokinių 
daugumą sudaro kitataučiai.

ir foto mon- 
esanti potvynių nu- 
Zapyškyje ant kalno

• VLIKo pirm. M. Krupavičiaus 
ir V. T. pirm. K. žalkausko ke
lionė į JAV kaštavo $4800.

• Zapyškio senoji bažnyčia, daž
nai vaizduojama lietuvių daili
ninkų kūriniuose 
tažuose, 
griauta.
veikianti kita bažnytėlė. Naujo
ji Prisikėlimo bažnyčia Kaune 
ruošiamasi paversti fabriku. Vi
duryje daromi įrengimai, kry
žius nuimtas. Senoji Prisikėli
mo bažnyčia ("mažoji", esanti 
Žaliakalnyje, buv. kan. F. Ka
počiaus) tebeveikia toliau.
• Asmenys, turintieji nuotrau
kų iš pirmojo Santaros suvažia
vimo prašomi skubiai jas 
pasiųsti V. Kavoliui, Wm. 
Jamcs Hali 106, Harvard Uni
versity, Cambridge 38, Mass.
• Chicagoje Lietuvių Studentų 
Santarai vadovauti išrinkti Vyt. 
Bildušas, Alg. Kėželis, D. Tallat- 
Kelpšaitė, • V. Valatkaitis, Alb. 
Kerelis ir N. Macevičius.

• Lietuviai evangelikai, jauni
mui leidžia mažą laikraštėlį 
"Jaunimo Ratelis”. Dabar jį re
daguoja Fr. šlenteris.
• Knygų Lentyna Nr. 7-8 jau 
atspausta ir skaitytojams iš
siuntinėta. Knygų Lerftyną — 
lietuvfių bibliografinį laikraštį, 
galima užsisakyti: 602 Harvey 
St., Danville, III. Prenumerata 
tik $1.50 metams.

BOSTON

• Vyt. Alseika, mūsų bendradar
bis, mėnesį laiko, nuo rugsėjo 
28 d. iki spalio mėn. 27 d. išbu
vo kelionėje po JAV. Per šiau
rės — vidurio valstybės buvo 
nuvykęs j Californiją, grįžo at-

Choro trejų metų veiklos 
apžvalga

1952 m. choras su nauju re
pertuaru dalyvauja Vasario 16- 
tosios minėjime So. Bostone. 
1952 m. lapkričio 16 d. Bostone 
High School Auditorijoje įvyko 
pirmas metinis choro koncertas, 
dalyvaujant Metropolitan Ope
ros solistui Algirdui Braziui ir 
pianistei Onai Rajauskaltei. Į 
koncertą atsilankė 1200 svečių. 
Choro išpildytos, dainos buvo 
gražiai įvertintos savos ir ame
rikiečių spaudos muzikos kriti
kų. Vyrų choro dainomis susi
domėjo ir amerikiečių visuome
nė. Choras buvo pakviestas ir 
davė koncertus: Massachusetts 
University AnhurstMass. W. 
B. Z. radijo stotyje Bostone ir 
Veteran Administration Hospi- 
tal Bostone. Be to, choras su 
savo koncertais aplankė: Water- 
bury, Conn., New Britain, Con., 
Cambridge, Mass., Worcester, 
Mas., Brockton, Mass. ir kitur. 
Drauge choras dainavo per lie
tuviškus radijo pusvalandžius 
V. Minkaus Bostone, "Laisvės 
Varpo” Brocktone, V. Zalnierai- 
čio New Britain. žymesniuose 
choro koncertuose, matėme dai
nuojant Vilniaus Operos solistą 
Stasį Liepą ir solistę Stasę Dau
gėlienę. Chorui mielai savo 
skambiu tenoru talkininkauja ir 
mūsų rašytojas poetas St. San
tvaras.

Baigiant trečiuosius darbo 
metus choras yra parengęs pla
tų naują repertuarą iš žymes
nių lietuvių kompozitorių kūri
nių, kaip M. K. Čiurlionio, J. 
Strolios, K. Griauzdės, J. Gaide
lio, K. V. Banaičio, M. Petraus
ko, St. Šimkaus, J. švedo, J. 
Naujelio ir kitų.

parodę daug surtianumo ir paau
koję daug laiko, Linkėtina, kad 
Bostono Vyrų' Choras ir toliau 
savo skambiomis dainomis gar
bingai neštų tėvynes — Lietu
vos skaidresnės ateities švyturį 
per ūkanotą tremties dienų pa
dangę.

J. V. Sūdavas

ATITAISYMAS
šių metų spalio "Dirvos” Nr. 

42, reportaže, "Karaliaus Min
daugo šventė Bostone” per ne
apsižiūrėjimą įsivėlė klaida ,kur 
pasakyta: ”... Bostono ateiti
ninkų vardu kalbėjo A. Ketura
kis ...” Iš tikrųjų, A. Keturakis 
raibėjo Bosfono Teisininkų 
Draugijos vardu.

Už šią klaidą adv. A. Ketu- 
rakį lahai atsiprašau.

J. V. Sūdavas

Choro globėjai
Šį didį kultūros darbą choras 

galėjo atlikti tik" dėką ; Bostono 
lietuvių organizacijų ir visuo
menės paramos. Nuo pat choro 
įsisteigimo jį į savo globą paėmė 
So. Bostono lietuvių Amerikos 
Karo Veteranų St. Dariaus-Gi
rėno vardo postas, J. Ronafio 
vadovaujamas, šis veteranų pos-

NEWYORK
TARPTAUTINĖ MOTERŲ 

PARODA
šiemet, kaip ir kiekvienais 

metais, nuo lapkričio, mėn. 1 iki 
7 (imtinai) Įvyksta Trisdešimt 
Pirmoji Metinė Tarptautinė Mo
terų Paroda (31st Annual Wo>- 
men's Internatjonal Exposition 
— 71 st.- Regiment Armory, 
Rark Avė. at 34 street, New 
York, N. Y.).

šiose parodose kiekvienos tau
tos moterys turi progą parodyti 
savo tautodailės išdirbinius. Lie
tuvės moterys per eilę metų to
se parodose dalyvavo.’ Visi -su- 
pf-hntam, kad lietuvių vardas tu
ri visur skambėti, kur ir kitų 
tautų vardai minimi.

Kviečiame visus lietuvius tą 
parodą lankjiti.
< Rengėjoms'Išbai svarbu, kad 
įėjimo Mietus/,lankytojai įsigy
tų iš mūsų, tįj/tuo atveju mes 
pajėgsime padengti išlaidas, su
sijusias su parodos rengimu.

Parodoj dalyvauja Pabaltijo 
•Moterų TąVytftfs Lietuvių Atsto
vybės klulofis "ii- Moterų Vienybė. 
Garbės pirmiųinkės yra:“ Mari
ja žadeikienė ir Regina Budrie
nė.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 
Šeštad. tik nuo 1-3 vai. popięt. 
Rezld. 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

BOSTONO LIETUVIŲ VYRŲ 
CHORAS

(Trijų metų veiklos sukaktį ' 
minint)

Įsisteigė 1951 m. lapkričio 18 
d. Bostone. Chorui vadovauja 
mūsų jaunosios kartos muzikas 
-kompozitorius Julius Gaidelis, 
baigęs Kauno Konservatorijos 
kompozicijos klasę ir Amerikoje 
New England Konservatoriją 
Bostone master degree of music 
laipsniu.

Pirmas choro pasirodymas vi
suomenei, su 30 choristų, įvyko 
1952 m. vasario 10 d. Brockto
ne, Mass. šiuo metu chore dai
nuoja 50 vyrų, iš jų dešimtis yra(tas choro repeticijoms duoda 
broktoniškiai, kurie iš meilės! nemokamai naudotis posto salę, 
lietuviškai dainai, nebodami at
stumo, uoliai lanko choro repe
ticijas Bostone.

Choras per savo trumpą veik
los laikotarpį yra davęs virš 100 
koncertų Bostone ir aplinkinių 
miestų lietuvių kolonijoms. Tuo 
būdu choras yra daug pasidar
bavęs lietuviškos dainos kultū
ros ugdyme ir jos populiarinime 
savųjų ir svetimtaučių tarpe. 
Visi svarbesnieji mūsų tauti
niai minėjimai Bostone neap
sieina be Vyrų Choro skambios 
daines. Taip pat Choro paširody-

remia chorą moraliai ir mate
rialiai. Taip pat choras labai ar
timai bendradarbiauja su Bosto
no lietuvių skautų tuntu ir ki
tomis jaunimo organizacijomis.

Baigiant norėtųsi nepamiršti 
ir choro pirmuosius inicijato- 
rius ir organizatorius: P. Rač
kauską, Al. Valkavičių, ir Pr. 
Šimkų. Chorui pirmininkavo: 
Al. Valkavičius, J. Monkus ir 
dabartinis gėbus organizatorius 
Lionginas Izbickas. šie vyrai 
choro organizavime in techniš
kuose parengimų darbuose yra

SAVI PAS SAVUS!

Korporacijos pagrindais pertvarkyta

Tel. offie'o ARmitage 6-0161 
Tel. buto GRacėland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė., 

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

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

12—4 p. p. šeštadieniais.

VARNAS CO., Ine.

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

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

IR

Dr. Jaras Ramunis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

VAL.: ahtrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v. 
Mted. 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimą 

7156 S. Western Avė. .
MEDICAL CENTER 

HL: Kabinate REpublic 7-1188 
■ata; WAIbrook 5-3765 i

i

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'/> 

„ 6 
„ 4

antr.,’~treo., penkt. ir šešt. 
sekmadieniais

Krautuvių adresai:
Naujoji — 6558 S. Halsted St., Chicago, III, 
Senoji — 2509 W. 63rd Street, „

» 9 
,, 10 ' „

vak.
»>
>»

WORCESTER
LIETUVOS KARIUOMENĖS 
i ŠVENTĖS MINĖJIMAS
L. S. "Ramovė” Worcesterio 

skr. Lietuvos Kariuomenės šven
tę rengia lapkričio 20 d. (šešt.) 
5 vai. vakare Maironio Parko 
salėje.

Programoje: Atidarymo kal
ba. "Ramovės” sk. pirm. kpt. V. 
židžiūnas. Vilius Bražėnas-Braž- 
vilius iš Stamford, Conn. išpil
dys linksmą programą, suside
dančią iš solo dainų, kupletų, ir 
feljatonų.

Po programos šokiai ir bufe
tas. Loterijoje du stambūs lai
mėjimai daiktais.

Parengimo pelnas skiriamas 
Lietuvos Karo Invalidų šalpai.

vosios Lietuvos studęntija. Ta
čiau, lietuvis studentas, kad ir 
būdamas toli, nuo' savų gimtųjų 
namų, stengiasi juose sukurtas 
tradicijas ’ palaikyti/

Broektono Lietuviai studen
tai, kad ir nebūdami gausūs, bet 
jau antrą kartą pakartojo vieną 
gražiausių lietuviškosios stu
dentijos tradicijų, surengdami 
Initium SeAiestri vakarą.

Spalio 2 d. vakare į Sandaros 
salę Brocktone, susibūrė apie 
150 kolegų bei kolegių" iš plačios 
apylinkės. Svečių buvo iš New 
Yorko, New Britam, New Lon- 
don, New Haven, Hartfordo, 
.Putnam, Providence, Worceste- 
rio ir Bostono.

Kol. Vyt. Janoniui pasveiki
nus svečius ir sugiedojus "Gau- 
deamus", imta vaišintis skaniais 
valgiais ir gėrimais. Užkandžia- 
vimo tempui sumažėjus, apylin
kės būrelių atstovai keliais žo
džiais pasveikino ‘šeimininkus 
bei trumpai Supažindino susirin
kusiuosius su jų veikla. Po to 
skambios dainos — ne vien 
įprastinės, populiariosios, bet ir 
studentiškos — skambėjo, kel
damos nuotaiką. Vaišėms bai- 
ginatis,.Broektono kolegos: Vyt. 
ir VI. Eikinai, Vyt. Janonis, Alg. 
Keblinskas, Zen. Mereckis ir Jul. 
špakevičius, palydimi gitaros, 
dainavo kupletus "Nuo Finis iki 

J1 Initium", pavaizduodami tūlo 
i kolegos vargus bei džiaugsmus 
| atostogų metu. Prieš praside- 
i dant šokiams, buvo kreiptasi į 
svečius Prof. Myk. Biržiškos šal
pos reikalu. Patikrinus aukų la
pus, gavosi malonūs rezultatai. 
Kolegos, patys būdami pustuš
tėmis kišenėmis, šiam kilniam, 
tikslui suaukojo $58.

Neseniai susiorgan į z a v ę s 
Broektono kolegų orkestras — 
”4 Studentai”, susidedąs iš Vyt. 
Žikino (pianinas bei akordijo- 
nas), Alg. Keblinsko, (akordijo- 
nas), VI. Eikino (būgnai) ir Jul. 
špakevičiaus (gitara), linksmi
no svečius klumpakąjais ir rum
bomis ... Nespėjo svečiai išmik
linti kojų, kai negailestingasis 
laikas priartino vidurnaktį, ka
da Massachusetts valstybėje ofi
cialiai baigiasi visi viešieji pa
rengimai. Išgėrus kavutės su 
naminiais tortais, skaudančio
mis širdimis, imta skirstytis. 
Visi dalyvavusieji .vylėsi greitu 
laiku vėl kur nors susitikti sa,- 
vųjų tarpe ir praleisti panašų 
vakarą.

Visas vakaro pelnas paskirtas 
Vasario 16-tos d. gimnazijai Vo
kietijoje. .

Rengėjai reiškia nuoširdų ačiū 
visoms ir visiems prisidėjusiems 
prie vakaro pasisekimo. Ypatin
gas ačiū tenka p.p. Gofensonie- 
nei, Duobienei, Beržinskienei, 
Orentaitei, Mereckytei, Baruliui, 
Keturakytei, Duobaitei, visom 
mamytėm, iškepusioms anuos 
gardžiuosius tortus. Ačiū ir ki
tiems daugiau ar mažiau padė- 
jusiems surengti šį vakarą.

J. šp.

BROCKTON
INITIUM SEMESTRI

• BROCKTONE

Lietuviškoji studentija, be
veik penkioliką metų atitrūkusi 
nuo Nepriklausomos Lietuvos 
studentų tradicijų, nedaug jų 
pajėgė iki šiol išeivijoje atgai
vinti. Tai nėra lengva, nes ne-, 
turima savųjų korporacijų rū
mų, būrio veiklių bei dosnių fi- • 
listeriu, šimtų studentų ir kitų 
patogumų, kuriuos turėjo lais-

^ublic Auditorium^
N0V.4tkrull

Q I P. M. • 11 P. M.

HARVEST Of FOOOS 
UVt GREENHOUSE 
PARAMOJ UTCHENS 
FASHIOHSĮMtHUIHO

mt UKKtt ■ ' HUUMit CMmtV

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

laikraštį :

TĖVIŠKĖLE
Metams tik 3 doleriai. 
Rašykit šiuo adresu:

Tėviškėlė, 
2318 West 91 St 

Chięagp 20, III.
" ięl/ ../J.

z.- .'.į'

r

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Nemunas
St. Kolupaila 

Neramu buvo Laisvės Alėjoj 
B. Daubaras_________ — 1.50

Orą pro nobis
J. Gliaudą_________ _____

Orfėjaus medis ;
A. Nyka-Niliūnas _______

Pirmoji naktis
L. Piranllello____________

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vytės Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino_

Pragaro pošvaistės 
V. Alanta*_______________

Pirmas rūpestis 
’ Jurgis Jankus __________ 2.00
Per Klausučių ūlytėlę 

Liudas Dovydėnas----------  2.20
Pietų vėjelis 

Vytę Nemunėlis ___ ___
Paklydę paukščiai 1

Jurgi* Jankus -_________
Paklydę paukščiai II

Jurgis Jankus__ ______
Pietų kryžiaus padangėje 

Sudarė Gaučya _______
Paskutinis Prūsų sukilėlis

M. Springbom______ __
Petras širvokaš

Juozas ,švaistas _____ ...
Po raganos kirviu 

Jurgis Jankus ________
Pabučiavimas

J. Grušas _____________
Rytų pasakos

V. Krėvė ..........................
Raudonoji meliodija

S. Laucius_____ _______
Raudonasis siaubas 

Salik Vogulov__ _______
Raudonasis Tvanas 

Ignas šeinius__ ...____
Raudoni batukai

Jurgis Savickis _______
Ramybė man

J. Kėkštas...........................
Sudie, pone čipse

James Hilton _________
Strėlė danguje ,

Henrikas Radauskas ____
šilkai it vilkai

Runcė Dandierin is_______ 1.00
Senųjų lietuviškų * 

knygų istorija
V, Biržiška, kiet. virš.___ 3.06

papr. virš.__________ 2.00
Saulės laikrodžiai

■ Henrikas Nagy». .... 
Saulutė debesėliuos

L. Žitkevičius ____
šventieji akmenys 

Faustas Kirša_____
Šventoji Lietuva 

Jurgis Savickis ___
šventoji Inga

A. Škėma L_______
Sapnų pėdomis

V. Kazokas __
Teresė Neumanaitė

J. Burkus ___ -____
Tarp žalsvų palapinių 

P. KesiūnaB___ ___
Tėvų pasakos

A. Giedrius _______

1.00

2.00

1.50

Anglų kalbos gramatika .
J. Kukauauza____ ... ___ 2.00

Anglų kalbos gramatika
- V. Kamantauskas ____ —

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas___________

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis___________

Aukso kirvis
Juozas švaistas  ________ 2.50

Aukštųjų Šimonių Likimaš
lova Simonaitytė_________8.50

Amžini šešėliai •
' A. Vilainis________

Barabas
•Paer Lagerlrvist ....

' Būkite, sveiki.
Dr. S. Biežis______

Baltasis Vilkas
K. Binkis .................

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys 

Baltaragio malūnas
K. Boruta_____________ l. 2.60

Buriavimas, ir jūrininkystė
B. Stundžia ........................... 2.00

Cascatą cristąlina
Venacijus Ališas________

"Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis __________

Duktė
Alė Rūta ______________

Dievas ir žmogus 
Prel. F. Bartkus ir 
kan. P.. Aleksa__________

Didžiosios atgailos
R. Spalis ______;_______

DoleriB iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas _______

Eldorado
J. Švaistas______________

Gyvačių lizdas
Francois Mauriac _______

Gatvės Berniuko Nuotykiai 
R. Spalis ___

Gimdytoja
Francois Mauriac

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė___

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas______________

Gyvulių ūkis
George Orwell __________

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V, Petravičius 

Kaimynai
J. Paukštelis __________

Karoliai
Guy de Maupassant_____ , 2.50

Kąip jie mus sušaudė
J. Petruitis _________

Kuprelis
Ignas Šeinius __________

Konradas Valenrodas
Adomas Mickevičius _____

Keliai ir kryžkelės
Putinas ________________

Kaimiečiai
V. S. Ržymont LII-III-IV 
I ir II dalis -__ z____ po
III ir IV dalis _______ ’’ po

Kudirkos raštai

2.00

2.25

2.00

1.00

1.50

8.50

2.00

2.40

5.00

8.50

0.80

l.tio

2.00

o.eo

A... 1.75

2.00

1.50

1.00

2.00

2.50

1.80

2.00

1.50

2.50

3.00
3.50

5.00

4.00

3.00

1.50

2.00

8.50

. 1.00 
z

.. 2.2»

2.00

4.50

2.00

2.7*

1.50

1.50

3.00

1.00

1.26

. 1.5|_

OM

0.75

2.00

100

1:50

2,00

3.00

2.50

1.00

3.00

Krėvė Mickevičius 3.00

2.00
' | Tolimieji kvadratai

J. Grišmanauskas _.
Tautosakos Lobynas

J. Balys__________
Tomas Nipemadis

August Gailit ____
Tarp pelių ir vyrų

John Stėinback ___
Tėvelių pasakos

A. Giedrius -_____
Užgesęs sniegas

Aloyzas Baronas ....
Ugnies pardavėjas 

Balys Rukša'______
Uždraustas stebuklas

Stasius Būdavas ....
Vanagaitis

monografija ______
Vilnius tarp audrų
' J. Cicėnas (įrišta)
Velykų pasakos

N. Butkienė__ -______ -_ 1.00
Vidurnakčio vargonai

Česlovas Grincevičius
Vyturėliai Laukuose

Vikt. Šimaitis ' ___
Trylika nelaimių

i R. Spalis _________
Vaikųjtnygelė

M.' Valančius _____
Varpai skamba

Stasius Būdavas______ i'— 2.50
Vieneri metai ir viena savaitė

B. Gaidžiūnas __________ 1.50
Taupioji Virėja

1.90

1.50

2.75

1.50

Kregždutė I
A. Rimkūnas

Kregždutė II
A. Rimkūnas_

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas

Lietuvos Istorija
Sruogienė ____________ 3.00

Lietuviškas, angliškas žodynas
V. Peteraitis-- maž. 2.00 d. 5.00

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas__________ 3.00

Lietuvių tautos kelias I ir II d.
M. Biržiška _________ po 3.00

Lietuviškai angliškai žodynas
V. Peteraitis __ j_______  5.00

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys ____

. Lyrika
K. Binkis -__ -----_____

Loreta
Stasius Būdavas _______

Lietuva
A. Bendorius ________

Laiškai žmonėms
G. Papįni _________

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius_____ 4.50

Lietuvių poezijos antologija
.J, Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lietuvių archyvas 
Bolševizmo metai ....

Moters širdis '.' -
Guy de Maupassant -__ -- 2.60

Lietuvių Literatūrą ’
- Pranas .Naujokaitis . 
Mėnuo vad. medaus

N. Mazalaitė _______
Meškiukas Rudnosiukas -

Vyte, Nemunėlis -.x--—.. 
Namai ant smėlio ..

J. Gliaudą-------- ---------—.
Naujieji skaitymai

t ' . 2.50

5.00

... 2.00

1.80

2.75

2.00

3.00

. 2.00
I

. 2.Š0

2.0C

Užuovėja
M. Katiliškis 

žmonijos likimas
V. Bagdonavičius 

Žemaičių žemi 
A.Vilainis -— 

žemaičių krikštas 
‘JP. Abelkis ....

2.00

3.00

2.60

1.25

0.80

2.50
«

1.00

2.60

2.00

5.50

1.50

0.71

.. 1.25

1.80

..... 2.00

... 3.50

3.50

... 1.60

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskit®
DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohfo
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Fondo valdyba praneša

Adv. Shallna vėl sugriovė bolševikinį mėginimą.

Maskvos viešpačiai, jau ke
lintą kartą, įvairiausiomis pro
gomis mėgina, kad ir netiesii- 
giniai, palaužti Amerikos Vals
tybės nusistatymą — nepripa
žinti bolševikinės okupacijos 

ietuvoj.
Naujausias mėginimas atsiti-r

ko š. m. spalio 26 d. Brocktone, 
Mass.

Tą dieną Plymouth Apskr. 
Teisme buvo sprendžiama byla 
— apsaugos tvarka dėl paliki
mo.'

Į velionės turtą, paveldėjimo 
teises turėjo giminės čia Ameri
koje, o taipogi dtx broliai ir vie
na sesuo likę Lietuvoj, kurių li

nkimas, kaip ir visų likusių tau
tiečių, nėra žinomas. ,Torėl su
prantama, kad likusių, Lietuvoj 
turto teisių apsaugojimu, kaip 
ir visuomet, susirūpino mūsų 
Generalinis Konsulas New Yor- 
ke p. Budrys. Davęs tinkamus 
įgaliojimus adv. Ant. ShaĮlnai, 
kuris pasirūpino tiek tinkamu 
bylos užvedimu, tiek turto ad
ministratoriaus paskyrimu. Ad
ministratorium buvo paskirtas 
velionės brolis Vaitkus, gyv. 
New Jersey.

Viskas ėjo įprasta tvarka, to
liau Maskvos agentai patyrę 

■ apie šią bylą susirūpino "savo 
piliečių” turto teisių apsauga ir 
per New Yorko 5 adv. firmą, 
(kuri įgaliojo 3-jų ądv. firmą 
Bostone), kreipėsi į Teismą, kad 
nušalintų Teismo paskirtąjį ad
ministratorių ir, žinoma, pasi
imtų velionės turtą savo globom

Atsimenant, kad Massachu- 
setts valstybės teismuose pana
šios bylos dar nebuvo, tad adv. 
ShaĮlnai, teko gerai pasiruošti, 
kad šį reikalą tinkamai Teis
mui patiektų, nušviečiant padė
tį visais atvejais jr atsiektų 
svarbų principinį Teismo tari
mą.

Adv. Shallna, kuris ne tik yra 
didelis lietuvis patriotas, o tai
pogi ir Lietuvos Garbės Konsu
las Bostone, kuriam visi Lietu
vos reikalai yra labai artimai 
žinomi, suprato šios bylos vertę 
ir todėl sudėjo visus savo, kaip 
advokato gabumus ir pastangas, 
kad nepaliktų jokios spragos 
siekiant teigiamų rezultatų.

Tcdėl j teismą be reikalingų 
bylai dokumentų, jis dar pasi
kvietė ir buv. Kauno adv. Dr. 
Bruno Kalvaitį, kaipo Lietuvos 
teisinės sistemos, Lietuvos tei
sinių aktų ir dokumentų eksper
tą, o taipogi ir kaipo liudinin
ką, kad nušviestų bolševikų oku
pacijos sistemos metodus tiek 
pačios Lietuvos valstybės, tiek 
jos piliečių atžvilgiu.

Ir tai buvo tikslu, nes kaip 
adv. Shallna spėjo, Sov. Įstai
gų advokatai tikrai pristatė Lie
tuvos SSR įstaigų sudarytus, 
Maskvos patvirtintus ir legali
zuotus jieškovų pasirašytus įga
liojimus, pagal kuriuos jie rei
kalavo įsileisti į bylą, motyvuo

jami, kad tai neabejotini da- 
^Bartinės Lietuvos vyriausybės 

sudaryti aktai duoda jiems pil
nas teises tuos piliečius šiame 
teisme atstovauti ir apsaugoti 
jų reikalus. » . . .

Teisėjas visus pristatytus įga
liojimus perdavė adv. ShaĮlnai, 
prašydamas su jais susipažinti 
ir pareikšti savo nuomonę.

Adv. Shallna, pasikvietęs į 
talką ekspertą ir peržiūrėjęs 
pristatytus įgaliojimus Teismui 
pareiškė, kad kiekvienas lega
lus aktas turi turėti neginčijimą 
pradinę- teisę-fundamentą, šiuo 
atveju- neginčijamą, Valstybinio 

^kverenumo teisę, ko šiams ak- 
Wms kaip tik trūksta. Tokios 

valstybės kaip "Lietuvos SSR” 
DE JURE Amerikos Vyriausybė 
visiškai nežino , ir tokia valstybė 
visiškai neegzistuoja. Bolševikų 
jėga įvykdyta Lietuvos valsty
bės okupacija Amerikos Vyriau

sybės nepripažinta, o todėl Lie
tuvos Valstybės juridinė padėtis 
nėra pasikeitusi. Amerikos Vy
riausybei žinomi Lietuvos Vals
tybės atstovai, kurie turi savo 
pripažinimą ir teises, ir tik jie 
gali atstovauti tiek * Lietuvos 
valstybę, tiek jps piliečių reika
lus šio krašto visose instituci
jose. Tam įrodyti adv. Shallna 
teismui pristatė Valstybės De
partamento išduotus dokumen
tus, kuriuos Teismas priėmė 
kaipo įrodomąją medžiagą. O be 
to, tęsė toliau adv. Shallna, pri
statytieji priešingosios šalies 
įgaliojimai surašyti ne lietuvių, 
bet rusų, lietuviams svetinis ir 
daugeliui lietuvių visai nesu
prantama kalba. Įgaliojimų tu
rinys ir forma neatitinka Lie
tuvos teisinės sistemos ir tvar
kos tokiems dokumentams su
darinėti. Įgaliojimai sudaryti ne 
Lietuvos valstybės įstaigose, bet 
Lietuvos SSR įstaigose ir pasi
rašyti sovietinės okupacinės val
džios pareigūnų.

Turėdamas visa tai galvoje 
adv. Shallna prašė Teismą šiuos 
įgaliojimus atmesti ir bet kokį 
pagal juos atstovavimą nepri
pažinti. Teismas sutiko su adv. 
Shallnos teisingais ir rimtais 
argumentais, tuos įgaliojimus 
atmetė, duodamas vieną mėnesį 
laiko šalims savo samprotavi
mus patiekti raštu, po ko Teis
mas padarys formalų tarimą.

Šis teisėjo tarimas, nors ir ne
didelėje jieškinio byloje mums 
lietuviams turi esminės reikš
mės, nes dar vieną kartą išsa
miai pabrėžta, kad Amerikos 
institucijos nepripažįsta Lietu
vos okupacijos. Dr. B. K.

PAKARUOKLIO 
VIRVĖ?

Anot "Tėviškės žiburių", vi
sos grupės Vlike, .kurios neside
da prie "ambasadoriškų užsimo
jimų", esančios atstovaujamos 
"skolinių" iš tautininkų. Ne tik 
J. Bataitis esąs toks "skolinys", 
bet ir socialdemokratų atstovas 
J. Glemža jau įtariamas, o J. 
Norkaitis paskelbtas netgi "tau
tininkų bloko vadu”.

Kaip jau ten bebūtų, bet "T. 
žiburiuose” tokia 'kalba apie 
"skolinius” tai jau kalba apie 
virvę pakaruoklio namuose ... 
Verčia pasižiūrėtų, iš kur Dr. 
P. Karvelis paskolintas ūkinin
kų Sąjungai Reutlingene, arba 
Dr. A’ Trimakas tai pačiai Ūki
ninkų Sąjungai New Yorke. Iš 
kur vienybininkams tapo pasko
lintas Dr. V. Litąs-Literskis. Ir 
iš kur Darbo Federacijai tapo 
paskolintas J. Kairys, kurį net 
pačių federantų dalis vadina kr. 
dem. "gegužiuku” Darbo Fede
racijoj ...

Iš viso ”T. ž." sluogsniuose ta 
"skolinių” sistema jau taip yra 
susipainiojusi, kad net ir patys 
nebegali atrinkti kas kam pri
klauso. Pvz., New Yorke yra ži
nomas V. Vaitiekūnas, dėl kurio 
vis ginčijamasi, kada jis fronti
ninkų, kada federantų atstovas. 
Arba L. Prapuolenis Reutlinge
ne: ar jis vienybininkas (buvęs 
gi jų atstovas Vlike 1), ar fron
tininkas, ar "aktyvistas” (sako, 
pastaruoju titulu zondavęs gali
mybes vėl įeiti į Vliką).

Pašaliniams perpairiu ir nela
bai įdomu tą susiraizgymą narp
lioti. Todėl, kiek ir kokių tų pa
vadinimų ' bebūtų, paprastesnis 
ir populiaresnis yra visiems ben
dras pavadinimas — Krikščionių 
Demokratų Blokas, arba tiesjai 
fcDB....

Mažieji lietuviukai tremtyje 
norį mokytis .Padėk jiems savo 
auka! '

(Atkelta iš 1 psl.)
dyba — nes tai pirmas valdy
bos paminėjimas statute, — nei 
kas nei kaip ją turi išrinkti, čia 
kalba tik apie jau kažkenio ir 
kažkaip išrinktos valdybos pa
siskirstymą pareigomis.( Jeigu šį 
nutarimą laikytumėm TF sta
tute pakeitimu, tai statute būtų 
palikta didelė skylė,, nes būtų 
galima suprasti, kad TF valdy
bos rinkėjai yra gal — nežinia 
kas, gal koki TF nariai, gal au
kotojai, ar dar kažinkas ...

Visą padėtį išgelbsti tebevei
kiąs paties Vliko statuto 50 str., 
e punktas, kuris sako (žr. Vliko 
pos. prot. Nr. 272, 1950 m. bal. 
11):

"Tautos Fondo Valdybą suda
ro 2 Vliko iš savo tarpo rinkti 
nariai ir Tautos Fondo Valdyto
jas — VT narys finansų reika
lams. Tautos Fondo Valdybos 
nariams pavaduoti Vilkas ren
ka nuolatinį pavaduotoją”.

Pirma minėtas TF statuto 4 
str. tekstas yra suderintas su 
šiuo Vliko statuto nuostatu. 
Tiesa, jame nepakartota, kadį 
valdybos nariai turi būti iš Vli-j 
ko narių tarpo ir kad valdytojas 
turi būti tas, kam Vilkas jau 
yra pavedęs Finansų Tarnybos 
valdytojo pareigas, bet jame nė
ra ir nieko, kas tam prieštarau
tų. Jeigu Vilkas norėjo TF ki
taip pertvarkyti, jis galėjo tai 
padaryti, pasirūpinęs, kad visų 
pirma atitinkamai būtų jo pa
ti^ statutas pakeistas. Tačiau 
tai nebuvo ir nėra padaryta. To
dėl mes teigėme ir kartojame, 
kad nauja fondo valdyba yra iš
rinkta neprisilaikant veikiančių 
TF ir paties Vliko statutinių 
nuostatų.
2. „Dirva” tvirtina: „...be to, jau 

esą numatyti ir kiti T. F. statuto 
pakeitimai, priderinti prie dabar 
sudarytos padėties ..Iš to, kas 
aukščiau pasakyta, yra aišku, kad 
bet koks nuostatų keitimas su tiks
lu juos priderinti prie „sudarytos 
padėties” nėra reikalingas, nes to
ji padėtis atitinka veikiančius nuo
status.

Valdyba, matyt, nepastebėjo 
ir nežino, kad pastarajame Vli
ko posėdyje jau buvo pasiūlytas 
toks TF 4 str. pakeitimo pro
jektas:.,

TAUTOS FONDO 
nuostatų pakeitimas

Tautos Fondo nuostatų § 4 
pakeičiamas sekančiu būdu:

"TF reikalus tvarko Tautos 
Fondo Valdyba iš trijų asmenų. 
Tautos Fondo Valdyba renka iš 
savo tarpo pirmininką.

Tautos Fondo Valdybos pir
mininkas tvarko Finansų Tar
nybos ir Tauto.s Fondo atskaito
mybę, paruošia sąmatas ir apy
skaitas, patikrina formaliu ir 
sąmatįniu požiūriu pristatomas 
apmokėti sąskaitas, laiko ir sau- 
koja kasą.

Išmokėjimai VLIKo priimtos 
sąmatos ribose vykdomi atitin
kamų kreditų valdytojų para
šais.

a) VLIKo sąmatos ribose — 
VLIKo Pirmininko,

b) Vykdomosios Tarybos są
matos ribose — VT Pir
mininko,

c) Atskirų tarnybų — atitin
kamo Tarnybos Valdytojo 
parašu,

d) Specialios sąmatos ribose 
.. — atsakingų už specialios

sąmatos - vykdymą ašme
nų.''.

PASTABĄ: Tautos Fondo
nuostatuose žodžiai "Tautos 
Fondo Valdytojas”' pakeičiami 
"Tautos Fondo Valdybos Pirmi
ninkas”.

šis projektas dabar jau ne
buvo forsuotas, kaip rugpjūčio 
13, ir tapo dar a'tidėtas kitam 
posėdžiui. Jis ir rodo, kad TF 
valdybos pirmininkui numato
mos pavesti (o faktiškai ir yra 
pavestos) ir fondo ir Vykdomo
sios Tarybos buhalterio — at
skaitomybės .tvarkytojo parei
gos, o disponavimas lėšomis per
duodamas išimtinai atitinka
miems pareigūnams. Galima įso

dinėti, kad taip gerai, kad taip 
praktiškiau ir t.t., bet negalima 
ginčyti, kad taip nėra...

Toliau tapė pačiame antraja
me pareiškimo punkte valdyba 
pareiškia:

Tiesa, T. F. dabartinis statutas yra 
susilaukęs daug pagrįstos kritikos 
(su tuo ir pati "Dirva” sutinka, ne
žiūrint, kad šį statutą savo laiku pa
ruošė ir VLIKui pateikė su anuome
tine T. F. Valdyba visai nesitaręs 
buv. T. F. valdytojas p. T. Šidiškis. 
T. F. Valdybos narys p. J. Jaks-Tyris 
prieš tokį Valdytojo elgesį protestavo 
minėtame VLIKo posėdyje, balsuoda
mas prieš šio statuto svarstymą). 
Todėl gal yra pravartu pasvarstyti 
tam tikrus jo pakeitimus. Tašiau toks 
eventualus statuto pakeitimas neturi 
nieko bendro su VLIKo š. m. rugpjū
čio 13 d. posėdžio nutarimais ar tą 
nutarimą motyvais.

čia pranešamas kiek nuosta
bus dalykas. Tautos Fondo val
dytojas vienas parengė statutą, 
kitas valdybos narys protestavo 
(o ką trečias sakė?), bet visgi 
tą netikusį statutą Vilkas pri
ėmė. Nejaugi tada TF valdyto
jas .Vlik^ą bus kaip nors išprie
vartavęs?

Visai sutinkame, kad TF sta
tutas yra peržiūrėtinas, ir tai 
darytina rimtai apgalvojus. 
Sveikiname fondo valdybą pa- 
reiškiančią, kad tai neturėtų 
turėti ką nors, bendra su ano 
garsiojo rugpjūčio posėdžio nu
tarimų motyvais! Vadinasi, pa
ti valdyba pripažįsta, kad ten 
motyvai buvo toki, su kuriais 
verčiau nieko bendra neturėti...
3. "Dirvos” tvirtinimas, kad T. F. 

Valdyba pagal nuostatus turi būti 
sudaryta iš VLIKo narią, neatitin
ka tikrenybę. Kad ateity "Dirva” 
galėtą patikrinti savo koresponden
tą su tikrove nieko bendro netu
rinčias informacijas ir išvengtą 
nereikalingą mūsą visubmenėje 
ginčą, T. F. Valdyba yrą "Dirvos” 
redakcijai naujai pasiuntusi vei
kiančio T. F. statuto nuorašą. Vie
šumai gi tenka pareikšti, kad, re-

. miantis šio statuto § 4, VLIKas 
renka 2/3 balsą dauguma Tautos 
Fondo Valdybos narius. VLIKo bu-

- vo senas pageidavimas, kad Tau
tos Fondo Valdybą Budarytą ne 
VLIKo, o ypač ne Vykd. Tarybos 
nariai.

Ačiū už nuorašą, bet jib ne
buvo reikalingas, nes mes jį se
niai turime ir, kaip dabar atro
do, jo turinį kiek geriau žino
me, negu nauja fondo valdyba, 
nors savo tarpe turinti vieną 
jau ir nebe naują narį, kuris, 
nedalyvavęs statuto rengime, 
matyt, mažokai j jį ir tesigili- 
no ... Valdybai patartina, kai ji 
kalba apie senus Vliko norus, 
pasižiūrėti taip pat ir į Vliko 
statutą, į pirmą cituotą jo nu
rodymą, kas ir kaip renka TF 
valdybą. Jeigu Vliko senas no
ras buvo rinkti fondo valdybą 
ne iš Vliko narių tarpo, tai ku
riems gi galams į statutą įra
šyta kaip tik priešingai, ir ko
dėl Vlikas nei pirštu nepajudino 
lig šiol, kad visų pirma toks 
jam nebepatinkamas nuostatas 
būtų pakeistas? Mes sutinkame 
su mintim, kad geriau būtų fon
do valdybą turėti ne iš Vliko na
rių tarpo, bet tuo jokiu būdu 
nenorime pasakyti, kad ji būtųl 
sudaryta iš VT tarnautojų!

Be to, valdyba, vietoj mums 
siuntinėjusi nuorašus, verčiau 
pati pasiskaitytų to savo statu
to patį pirmąjį straipsnį, kuris 
sako, kad "Tautos Fondas (TF) 
yra viena iš Vliko institucijų, 
esanti tiesioginėje Vliko žinio
je”. Ir gal valdyba pagalvotų, 
kad esant šitokiam priklauso
mybės santykiui, vien tik fondo 
statuto pakeitimai, koki jie' be
būtų, Vliko statuto nekeičia. 
Priešingai, jie turi būti pride
rinti prie Vliko statuto nuosta
tų ir gali būti keičiami tik Vli
ko statuto .nustatytose ribose.
4. Tautos Fondo statutą priėmė ir jį 

gali keisti VLIKas. Todėl "Dirvoj” 
padarytoji aliuzija i sovietą san
tvarką tenka laikyti nesusiprati
mu. Yra žinomas teis, dėsnis, jog 
vėlesnis statutas ar,, statuto pakei
timas keičia buvusį statutąį nuo
statą, nutarimą.

Nesusipratimas tai yra, bet 
jis šiuo atveju, ne "Dirvoj”, o

Vliko juristų galvose, pagal ku
rių aiškinimus išeina, kad Vli
ko statutas automatiškai pasi
keitė, jeigu Vlikas ką nors nu
tarė daryti ne taip, kaip statu
te numatyta, šiuo atveju ir fon
do valdyba nori įtikinti, kad, 
jeigu fondo statutas pakeistas, 
tai ir Vliko statutas turi prie jo 
derintis, o ne atvirkščiai... Be 
to, kaip jau nurodėm, mes dar 
niekur nematom jokio pakeitimo, 
o tik faktą, kad valdyba išrink
ta nebe taip, kaip statute nu
matyta. Pakeitimo, kuris naują 
tvarką įteisintų, yra dar tik pro
jektas, atidėtas svarstyti kitam 
posėdžiui....
5. "Dirvos” tvirtinimus, kad "T. F. 

Valdyba faktiškai nebėra jokia val
dyba, o tik Fondo sąskaitininkai, 
be formalios kompetencijos ir at
sakomybės”, kad "išmokėjimai ga
lės būti daromi vien tik vieno iš 
ją (VLIKo ir V. T. narią — TFV) 
parašu", tenka vertinti kaip "Dir
vos” korespondento klaidingą in
formaciją. Jokią Tautos Fondo sta
tuto pakeitimą šia prasme nėra pa
daryta. Yra teisinga, kad praeity
je Tautos Fondo ir Vykd. Tarybos 
lėšos nebuvo tinkamai išskirtos, 
nepaisant pakartotinių T. F. Val
dybos reikalavimą, nes buv. T. F. 
Valdytojas šią nutarimą nevykdė, 
šiandieną naujai T. F. Valdybai 
pravedus visišką Tautos Fondo ir 
Vykd. Tarybos lėšą išskyrimą, 
Vykd. Taryba tegalės naudotis tik 
tais pinigais, kuriuos jai T. F. 
Valdyba perves pagal VLIKo pri
imtą sąmatą, t. y. bet kokios pa
jamos, skirtos laisvinimo veiklai, 
plauks j Tautos Fondą (ne į Vykd. 
Tarybos kasą) ir tik iš čia sąma
tos vykdymo eigoje tam tigrais 

laikotarpiais bus pervedamos Vykd. 
Tarybai. Aiškesnės ne tik "forma
lios”, bet ir efektyvios kompeten
cijos ir atsakomybės apibrėžimo 
reikalauti neįmanoma. "Dirvos" gi 
tvirtinimą, kad "nėra skirtumo, jei 
išmokėjimą dokumentuose ir būtą 
faktiškąją sąskaitininką parašai, 
papuošti Fondo Valdybos narią ti
tulais”, tenka aiškinti nebent tuo, 
kad minimąjį straipsnį "Dirvai”, 
kaip atrodo, rpšė .žmogus, nesu
prantąs Tautos Fondo ir buv. Fi- 
nansą Tarnybos prigimties bei pa
skirties.
Iš šios pareiškimo dalies at

rodo, kad valdyba lyg ir preten
duoja labiau į pamokslininkus, 
negu į lėšų reikalų tvarkytojus. 
Palikdami tuos pamokslus nuo
šaliai, pastebėsime, kad valdyba 
čia gražbyliaudama apie visišką 
TF žinioje turinčių būti sumų 
nuo operatyvinių Vykdomosios 
Tarybos sumų atskyrimą, neva 
įvykusį tik dabar, gerokai klys
ta. Toks atskyrimas, mūsų ži
niomis, yra įvykdytas lygiai me
tais anksčiau, ir tai yra atlikta 
buvusiojo tada TF ir Finansų 
Tarnybos valdytojo. Taigi val
dyba čia ne savus nuopelnus sa- 
vinasi, o buvusįai valdybai be 
pamato prisega buvusį ar nebu
vusį veržimąsi į atviras duris. 
Galimas dalykas, kad dabar tas 
atskyrimas ir kitaip bus tvar
komas: pjrma minėtas statuto 
pakeitimo projektas apie dispo
navimą lėšomis juk aiškiai rodo, 
prie kokio "atskyrimo” čia ei
nama (ar jau ir pereita).

Be to, mes turėtumėm vieną 
paklausimą valdybai.

/ Ar valdyba žino, 
ir ar tai tiesa, kad, esą, kaiku- 
riose vitose, kur laikomi pagrin
diniai TF rezervai, šalia naujos 
valdybos deponuotų parašų, pa
liktas galioje ir dr. P. Karvelio 
parašas? Jei tai tiesa, tai ar ne
gali atsitikti, kad ne valdybos 
narys, sutarę tik su vienu iš val
dybos narių, padarytų lėšų per
vedimą, kur jie ras reikalinga, 
ir pastatytų valdybos pirminin
ką su likusiu nariu prieš įvykusį 
faktą? Kokiais gi nuostatais 
būtų paremtas dr. Karvelio "pa
rašo palikimas galioje šiame 
reikalę, jei tai tiesa?

Šiuo reikalu būtų reikalingas 
skubus ir kategoriškas valdybos 
atsakymas, nes ta žinia jau yra 
spėjusi gerokai paplisti ir suke
lia visokių, spėliojimų, ypač, 
esant tokiai padėčiai, kad dr. 
Karvelis, URT valdytojas, fondo 
Valdyboje dabar turi savo antri
ninką, kuris yęa drauge ir jo 
žinybos tarnautojas. Klausiapia, 
ar fondas nemanoma pirmoje 
eilėje padaryti' šiuo metu kont-

roversiškiau^ios tarnybos fon
du?

r 6. Yra netiesa, kad p. Šidiškis, "pa
reikšdamas protestą dėl visų rei
kalų vedimo...» pasitraukė iš T. 
F. Valdytojo pareigų”. Iš tikro iš 
šių pareigų jis buvo* atšauktas 
VLIKo rugpjūčio mėn. 13 d. nuta
rimu; tad vien dėl to jam. nerei
kėjo ištisas 6 savaites vęliau „pro
testuojant iš jų pasitraukti”. Yra 
tačiau tiesa, kad jis, jau atšauktas 
iš pareigų, ne tik kad nevykdė tei
sėtų (paremtų statutu ir praktika) 
VLIKo bei buv. Tautos Fondo Val
dybos nutarimų ir reikalavimų, bet 
savo veiksmais darė žygių net sve
timųjų įstaigose diskriminuoti ir 
sukompromituoti naująją Tautos 
Fondo Valdybą.
Kaip tik netiesa, kad T. Ši

diškis teisėtai iš pareigų at
šauktas. Tai yra visiškai aišku 
iš tebeveikiančių ir lig šiol Vli
ko praktikuotų, tik dabar beato
dairiškai laužomų nuostatų.

Iš Tautos Fondo pareigų, ne 
tik jo valdytojas, bet net ir at
stovai, gali pasitraukti tik visiš
kai atsiskaitę, tai yra, perdavę 
jų žinioje esamas lėšas. Lėšų 
savo žinioje turėjimas yra ne 
tik pareiga, bet ir atsakomybė, 
tik jau ne kokia nors pramoga. 
Visuomenines lėšas perduodant 
yra privalu žiūrėti, kad jos bū
tų perduotos teisėtai, šiuo atve
ju su teisėtumu Vlike nebuvo 
skaitytasi.

Tačiau, kai bent šeši Vliko 
nariai įsakmiai prisiėmė sau at
sakomybę už to pertvarkymo 
būdą bei turinį, T. Šidiškis lėšas 
perdavė ir tuo būdu iš pareigų 
pasitraukė. Ir tegalima tik pri
tarti, kad su tuo perdavimu bu-
vo pareikštas taip pat ir pro
testas prieš normalios tvarkos 
neprisilaikymą ir prieš to nesi
laikymo motyvus, nuo kurių 
fondo valdyba pati pareiškė no
rą atsiriboti.

Jokiose "svetimose įstaigose” 
T. Šidiškis naujos valdybos ne
kompromitavo. Kompromitavosi 
kaikurie vyrai patys, kurie nu
ėję, ne j kokias "svetimas įstai
gas”, o į. banką, kur laikomos 
fondo lėšos, savu autoritetu rei
kalavo laužti seifą ir perduoti

jiems seifo turinį, be raktą lai
kančio asmens žįnios. Toks reto 
kalavimas, žinoma, bankui turė
jo atrodyti keistas, ir nenuošta* 
bu, kad toki bankų tvarkos ži
novai buvo paprašyti išeiti... '

Ėaigiant,- tenka pasakyti, jog Tau
tos Fondo valdyba tikisi, kad minė
tasis straipsnis pateko "Dirvon” per 
apsirikimą dėl tikros nešališkos in
formacijos stokos ir kad LTS pritars 
Tautos Fondo Valdybos nusistatymui, 
kad jos veikla nėra politinė. Tautos 
Fondo Valdyba yra subordinuota 
VI.lKo pilnaties susirinkimui (ne jo 
V. T.!), jam ji yra atsakinga ir tei
kia atskaitomybę, nežiūrint, kokios 
partijos ar jų koalicijos tam tikrais 
laikotarpiais turi VLIKe daugumą. T. 
F. Valdyba, atsimindama LTS pir
mininko V. Rastenio pareiškimą (žiūr. 
"Dirvą” Nr. 39 š. m. rugpjūčio 26 d.), 
pagal kurį jo grupė paliks VLIKe ir 
tuo atveju, jeigu jos atstovo ir nebū
tą Vykd. Taryboje, mano, kad LTS 
neįdentifikuoja ir T. F. Valdybos su 
buv. Valdytojo asmeniu ir todėl atei
tyje vengs nepagrįstą puolimą, ken
kiančią T. F. Valdybos veiklai.

Taip, neidentifikuojame TF 
Valdytojo (ar Pirmininko) pa
reigų su tik tam tikru asmeniu. 
Jeigu pakeitimas būtų padary
tas normaliu keliu, rimtais mo
tyvais — šių kalbų visiškai ne
būtų. Bet kadangi motyvai bu
vo tikrai nieko bendra neturį su 
fondo reikalų tinkamesnių tvar
kymu, ir ktidangi tiesiu keliu, 
matyt, nebuvo tikėtasi pasiekti 
tikslo, tai nueita kreivu. Dėl to 
dabar tos nemalonios kalbos ...

Dabartinė fondo valdyba turi 
pirmininką, kurį laikytume vi
siška^ kvalifikuotą toms parei
goms, jeigu jis nebūtų finansi
niu ir tarnybinės drausmės po
žiūriu priklausomas nuo tų, kti-
riuos, pagal tų pareigų paskirtį, 
jis turėtų prižiūrėti. Kas iš to, 
kad valdyba subordinuota Vliko 
pilnaties susirinkimui, jei visi 
jos valdybos nariai subordinuo
ti lėšų dispona.vimu tiesiogiai 
interesuotiems pareigūnasm. ši 
padėtis TF orumui yra negera. 
Tokia yra mūsų nuomonė ir tą 
sakome. Ne tas sakymas, o to
kios padėties sudarymas iš tik
rųjų kenkia TF valdybos veik
lai. ,

Nepaprastas sandėlio
tuštinimo

Išpardavimas

NAUJOS IR NAUDOTOS SIUVIMO MAŠINOS
PALYGINKIT SU' BET KURIOM SIUVIMO MAŠINOM

Už SUTVARKYTĄ ELEKTRINĘ
TIKTAI $16.50

SINGER SIUVIMO MAŠINĄ
SIUVA KAIP NAUJA Į PRIEKĮ IR ATGAL

$39.95
VISIŠKAI NAUJA SINGER CONSOLE

, $5.00 IR DAUGIAU, NAUDOTOS TREADLES
Nepraleiskit geriausio pasiūlymo mieste. Visos' rūšys su
taisomos jr sumodernintos į Elektrines, Console ar nešio

jamas. /
Ohio ekspertų garantuotos. Siuvimo pamokos 12 metų lir 
vyresniems nemokamai. Specialios žirklutės su pirkiniu. 
Laisvas išmainymas įskaitant jūsų, seną siuvimo mašiną.

OHIO SEWING MACHINE CO.
5507 SUPERĮOR AVĖ. UT 1-2396

Laisvas mašinų pastatymas '
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IŠDUODA GUATEMALOS 
KOMUNISTUS

Meksika, eidama 
timi su Guatemala 
išduoti pabėgusius 
tus, areštavo' Meksikon išvyku
sį buvusį Guatemalos komunis
tinės policijos viršininką Jaime 
Rosenbergą. Numatyta areštuo-
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

KOMUNISTINĖ 
P R O I’ A G A N D A 
KARIUOMENĖJE

Senatorius Jenner, pirminin
kas vadinamos vidaus saugumo 
komisijos, plačiai ištyrinėjęs pa
skelbė, kad antrojo pasaulinio 
karo metu Amerikos kariuome
nėn paimti vyrai, nuo pat pra
džios iki paliuosavimo, buvo iš
statyti komunistinės propagan
dos įtakon, štabuose taip pat 
■buvo nemažai karių, turėjusių 
komunistinę praeitį.

Kokia medžiaga buvo maiti
nami kariai paimti tarnybon ir 
įrodė senatorius Jenner. Tai bu
vo Pacifiko Santykių Instituto 

♦ leidiniai, Sovietų Informacijos 
biuteniai, Amerasia žurnalas. 
Dalį tų leidinių leido valdžios 
pinigais, redagavo komunistai.

Tas Pacifiko Santykių Insti
tutas, kurio tikslas buvo paruoš
ti Azijos pagrobimą Kremliaus 
įtakon, buvo vadovaujamas pro
fesoriaus Lattimore, kuriam per

iškėlęs šen. Jehner, ir šen. Mc 
Carthy, komunistai ir.jų1 agen
tai pačioje toje dvasiškijoje kė
lė baisų riksmą, šaukiant, kad 
tai esą "begėdiškas užpuolimas” 
tikėjimo vadų. Ir tolesni tardy
mai buvo atšaukti.

Dabar tuo klausimu prabilo 
Amerikos Krikščioniškų Bažny
čių Tarybos sekretorius, tikrin
damas, kad jo manymu "mažiau
sia 7,000 dvasiškių remia tiesio
giniai ar netiesioginiai komu
nistų tikslus ir veiksmus, nors 
jie nėra komunistų partijos na
riais. Bet, sak,o jis, tokie ko
munistams yra naudingiausi.

1COU1 1 cX 14 O 4—Ki L U4111 V>4 v, Iv 14 4 4Čll 11 C4 i * *

keletą metų pavyko pravesti,' Pa*4 buvusį prezidentą Jakobo 
kad Trumano valstybės Depar-! 
tamentas Kiniją perdavė komu-j 
nistų valdžion. Lattimore taip 
pat vedė Amerasia žurnalo poli
tinę prosovietinę liniją. Latti
more dabiųr laukia teismo^celetu 
apkaltinimų, kurie sukasi apie 
jo komunistinę veiklą, jo pastan
gas Sovietams agentauti, ir už 
melagingą užsigynimą senatorių 
McCarran, paskiau McCarthy ty
rinėjimuose.

Komunistai universitetuose 
ir dvasiškijos tarpe

Šen. Jenner iškėlė aikštėn 
augštą Tolimųjų Rytų Amerikos 
kariuomenės propagandos sekci
jos vadą, pulk. Įeit. Julius 
Schreiber, kuris prisipažino, kad 
iki 1941 metų, kai Amerika įsto
jo į karą, jis buvo komunistu, 
bet atsisako pasisakyti, ar po 
to buvo komunistų .partijoje ar 
ne.

Jis, suprantama, buvo komu
nistų paruoštas taip tikslui, ir 
karui prasidėjus prisitaikė į tin
kamą poziciją. Kiti veikė pana
šiai kituose frontuose, pasirinkę 
sau tinkamus, taip pat iš anks
to paruoštus komunistinius 
agentus.

Daugelis universitetų, kolegi
jų, prisiminę 20-25 metų praeitį 
skelbia, kaip jų studentų laik
raščiai buvo aprūpinti komunis
tais redaktoriais iš pačių 'stu
dentų tarpo. Jie skelbė-rašė apie 
"griuvimą supuvusios kapitalis
tinės sistemos” ir skiepijo jau
nimui komunizmą. Tie studen
tai antrojo pasaulinio karo me
tu buvo karininkai.

Dabar vėl išjudinta klausi
mas, jau kelintu kartu iškeltas, 
kad Amerikos protestantų dva- 
siškija, apie 7,000, užsiėmė ko
munizmo platinimu ir rėmimu. 
Kada senate tą klausimą buvo

i Arbenz Guzmaną ir kitus Gua- 
I temalos komunistinio režimo šu- 
1 lūs.
I Jie gavo užtikrintą išvažiavi
mą Meksikon kaip politiniai pa
bėgėliai pasinaudodami Meksi- 

, kos ambasados, svetimos valsty
bės prieglauda, kur su šeimo
mis buvo sugužėję paaiškėjus, 

( kad jų teroristinis režimas su
griuvo.

Kriminalistais jie ' apkaltinti 
Guatemalai oficialiai įrodžius 
krūvomis lavonų sostinėje, kur 
jie atliko savo pasibaisėtiną dar
bą. Vaizdai tokie pat, kokie bu
vo Lietuvoje, kada vokiečiai so
vietus išvijo 1941 metais.

Guatemalos perversmo {vyk
dytojas, dabar išrinktas prezi
dentas Castillo Armas buvo at
kviestas į Washingtoną, kongre
so komisijon, tyrinėjančion ko
munistinę veiklą^ Pietų Ameri
koje, kur jis davė pranešimą 
apie raudonąjį terorą Guatema- 
loje.

AMERIKOS KAPITALAI 
UŽSIENYJE

DABAR GERIAUSIA!

We pay up to

štai nelaimingo atsitiki- 
t'mo'ir sveikatos planas, už- 
.’ tikrinantis ligoninės, medi- 
' cinos jr chirurgikos ižlai- 
• doms ir dar svarbius dole- 
: rius padengti sustojusia al- 
. gų! Stebinančiai žemi meto 

i mokėjimai.galima - , už- 
. mokėti kas mėnesi. Klaus- 
. kitę apie jnvinciblje Policy.

’AULJNA MOZURAITIS
. Agentas 

13706 Benwood Avė.
Telefl ŠK-1-2163
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mutual 
automcbiie 
insurance co.

Padekime lietuviams studentams
v

šalpos Fondo' atstovais visų 
Amerikos lietuvių tarpe.
-Atsiminkite, jog Jūs padeda

te sau, padedate kitiem. ‘ kole
goms ir tuo pačiu padedate savo 
tautai, neleidžiate užgęsti lietu
vybės židiniui. Kas žino, kuris 
rytoj bus sekantis, kuris kreip
sis šalpos Fondo pagalbos ran
kos?

Mes esame nuoširdžiai dėkin
gi lietuviškai visuomenei, ir stu
dentijai už paramą praeityje ir. 
tikimės; kad bendras darbas' 
mus visus suriš dar tvirtesniais! 
ryšiais ir įgalins nugalėti moks
lą siekiančiam jaunimui sunku-' 
mus, kad ateityje būtų naudingi 
plačiąjai visuomenei ir Lietu
vai.

PADĖKIME JIEMS.
Savo aukas prašome siųsti: 
Lithuanian Student Fund 
Account No. 11737 
c/o Chicago Savings and 
Loan Ass.
6234 So. Western Avenue 
Chicago 36, Illinois.

Wašhingtone įvyko laisvojo 
pasaulio valstybių finansų mi- 
nisterių suvažiavimas. Ameri-; 
kos iždo sekretorius Humphrey 
davė jiems patarimus, kaip pa
traukti į savo ' šalis Amerikos 
kapitalus. Iš jo pareiškimų pa
aiškėjo, kokiu dideliu noru iki 
šiol Amerikos piniguočiai kišo 
savo kapitalus į svetimas vals
tybes. Atmetus keliasdešimts 
pirmutinių Amerikos valstybės 
augimo metų, kada pati valsty
bė buvo silpna ir skurdo, net 
jieškojo paskolų kitur, vėliau, 
gal pastarųjų 70 metų bėgyje, 
praturtėję amerikiečiai pradėjo 
investuoti savo kapitalus užsie
nyje. 1953 metų pabaigoje, sa
kė Humphrey, privatinio Ame
rikos kapitalo užsieniuose inves
tuota yra $23,700,000,000 su
moje. Dauguma iš to kapitalo 
gaunamų pelnų, sako, sudedama 
atgal tose pat šalyse.

Pirmą šių metų pusmetį ame
rikiečiai investavo užjūriuose 
dar $644 mijionus. IrHokių pro
gų jieškančių skaičiai nemažėja.

Kaikur kapitalų investavimas 
davė jr. liūdnų pasėkų: apsidai
riusios valstybės, kad amerikie
čiai savo investamentais juos 
išnaudoja, pasikeitusios radika- 
liškos vyriausybės įvedė visokių 
suvaržymų, pelnų išvežimą. Kai 
kur amerikiečių dideli įrengi
mai buvo konfiskuoti, suvalsty
binti. Bet dėl to Ameriką į karą 
su tomis valstybėmis nėjo.

Ir dabar1,. nedraudžia Ameri
kos piliečiams savo milionus in
vestuoti svetur,' kur kas pasi
renka, bet'valstybė neužtikrina 
apsaugos.. >

Kaizęr automobilių dirbėjas, 
kuriam po antrojo karo nepavy
ko savo* automobilius išpopulia
rinti, perkelia savo automobilių 
dirbtuves į Argentiną.

Visais laikais lietuvis siekė 
šviesos, siekė, anot mūsų rašy
tojo J. Biliūno, to laimės žiburio, 
kuris spindėjo kalno viršūnėje.

Tuo keliu pasekė ne viepas 
lietuvis jaunuolis. Senosios mū
sų emigracijos eilėse buvo jau
čiama stoka savosios išmokslin
tos jaunuomenės ir tie, kurie 
prasimušė j mokslą, garbingai 
atstovauja lietuvių tautą plačio
je Amerikos visuomenėje.

Šiandieną daugelis mūsų jau
nimo lanko universitetus, kole
gijas ir kitas augštąsias mokyk
las, kurie savo išsimokslinimu 
ir pasiektais laimėjimais ruošia
si būti naudingi Amerikai, žmo
nijai ir, kaip lietuvių tautos žie
dai, apsiginklavę mokslo žinio
mis, stos į kovotojų eiles už sa
vo tautą, už Lietuvą.

Kiekviena proga studentija 
girdi vyresniųjų džiaugsmą jos 
atsiektais laimėjimais. Tačiau 
kartu su tuo pasitenkinimu aka
demikai pajunta ir prašymą vi
sos tautos, tiek esančios laisva
me pasaulyje, tiek vergaujančios 
plačiuose Azijos tyruose, tiek 
kenčiančios grobiko pavergtoje 
tėvynėje. Jų balsas prašo ir 
kartu įsako nepamiršti jų ir 
ruoštis ateičiai, kuri iš mūsų rei
kalaus daug darbo ir jėgų.

Tačiau studentai. kartais 
pajėgia eiti užsibrėžtu keliu, 
sunkios gyvenimo sąlygos 
gniaužia lįet kokį jų norą,
moraliniai ir yra pajėgūs, ma
terialiniai būna silpni, čia išky
la sunkumai, kurie įmanomi pa
šalinti tik bendromis jėgomis, 
šiuo atveju mums ypatingai tin
ka Adomo Jakšto žodžiai:

”Kur du stos, visados, dau
giau padarys”,;

Visuomenė, matydama ne'vie
no studento vargingą būklę, su
sibūrė būrin ir įsteigė Šalpos 
Fondą, kurio tikslas, be pažiūrų 
ir religinių skirtumų, remti 
kiekvieną patriotiniai nusiteiku
sį lietuvį studentą, ir čia gimu
sius ir naujai atvykusius, šal
pos Fondas planuoja ir bando 
sutelkti kuo daugiausiai 1 lėšų, 
kad jaunieji galėtų sėkmingai 
baigti mokslus. Vienok tqs pa
stangos sunkėja, kada užsibrėž
ti kilnūs tikslai neranda pakan
kamo atgarsio tiek akademikų 
tiek plačiosios visuomenės tarpe 
ir dėl to daroma mokslą siekian
čiam jaunimui skriauda, o tuo 
pačiu mūsų tautai bei plačiajai 
Amerikos visuomenei.

Šiuo metu Lietuvių Studentų 
Šalpos Fondas drauge su Lietu
vių Studentų Sąjungos Centro 
Valdyba bando sukelti kuo dau
giausiai lėšų. ,

Tę>dėl kreipiamės j Jus, bran
gūs lietuviai, prašydami pagal
bos.

Visi suprantame inteligentiš
ko jaunimo reikšmę tautos ir 
valstybės gyvenime, ši reikšmė 
ypatingai padidėja dabar, kada 
mūsų tėvynės grobiko pikti kės
lai taiko į laisvąjį pasaulį, taiko 
sunaikinti ir pačią Ameriką, 
šiuo metu mūsų visų pareiga pa
ruošti kuo skaitlingiausią kovo
tojų būrį, duoti paramą mūsų 
tautos sūnums ir dukroms. Ne 
vienas studentas savo prakaitu 
uždirbtais pinigais siekia moks
lo, neatsižvelgdamas nei j savo 
sveikatą, nei į vargą, kuris jį 
spaudžia. Tai sunkus ir vargin
gas kelias, o kiek yra tokių jau
nuolių, kurie tų.' sunkumų ne
įstengia nugalėti ir yra privers
ti j ieškoti kito kelio.

Todėl' mūsų pareiga padėti 
studentui, bent maža auka padi
dinti šalpos Fondo "lėšas. .

Tuo pačiu kreipiamės ir į pa
čius studentus. Jūs gyvenate 
tarp lietuvių. Turite, geras • sąly
gas prie jų prieiti, su jais ben
drauti. Tad paaiškinkite visur 
ir visada studentų šalpos svarbą 
ir Reikalą. Kiekvienas, susipra-' 
tęs lietuvis tą pilnai supras ir 

. Būkitekilnius tikslus parėms.
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SKAUTAI
SKAUTŲ TBVŲ 

ORGANIZAVIMO NUOSTATAI
Lietuvos Skautų S-gos Tary

bos Pirmi ja. savo biuletenyje Nr. 
1, 1948 m. liepos 15 d., paskelbė 
skautų tėvų būrelių organizavi
mo nuostatus. Tie nuostatai ir 
dabar tebeveikia, iiors gal dėl 
nežinojimo nevisur jų laikoma
si.

Skautų-čių tėvų būrelių tiks
las — stiprinti skautybės sąjū
dį ir padėti skautų vadams. Bū
relių nariai yra skautų bei skau
čių tėvai ir motinos arba globė
jai, ir kiti tėvų pakviesti a|^ 
mens.

Būrelio veiklai priklauso: a) 
patarti auklėjimo reikalais, b) 
parūpinti vienetui patalpas -ir 
inventorių, c) parūpinti skautų- 
čių lavinimui reikalingas prie
mones ir d) remti skautų sąjū
džio interesus visuomenėje.

Būrelio nariai gali apsidėti 
nario mokesčiu ar kokiomis prie
volėmis skautų organizacijos 
naudai.

Skautų tėvų būrelius organi
zuoja tuntininkas kiekvienam 
vienetui' (draugovei) atskirai. 
Ypatingoms sąlygoms esant, ke
liems vienetams arba visam tun
tui drauge.

Skautų tėvų būrelis, tėvų pa
ramai organizuoti ir būreliui at
stovauti, išsirenka skautų tėvų 
komitetą iš 3-5 asmenų.

Atpasakoti nuostatai buvo 
priimti LSS Tarybos 1946. V. 31 
posėdyje, Wiesbadene.

Gyvenimas parodė, kad tėvų 
būrelis prie kiekvienos draugo
vės visados efektingiau talkinin
kauja vienetui. Kiekvienas tėvas 
ar motina jaučia tiesioginę pa
reigą padėti savo vaiko vienetui 
klestėti. To niekados neatsiekia 
kelių asmenų komitetas tunto 
ar net poros tuntų mastu.

n (O.

Paskutinė

JAV mada

GOODYEAR

Genuine Calfskin

WELT

• Genuine Goodyear 
apsiūtais kraštais

• Kietais odos padais, pilnais odos 
pamušalais ir pritaikytais 
sveikatingumui

• Lygiai poliruoti odiniai išeiginiai
• Gerai pritaikyti rūbams
• Didžiai 6'/z iki 12 B, C, D 

ir E pločio •
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M'cn’s Shoe Department

Men’s Self-Belted 
Boxer Style Pinwale

Skipper mėlynos 

Rudžių spalvos 

Rudos

Žalios
Pilkos

Vyno
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tinka darbui,,sportui ir normaliam lai-Tos kelnės labai tinka darbui,, sgortųi ir normaliam lai
kui. Jei jūs norite turėti gero stiliaus ir visur tinkančias,'

Basement Men's Clothing. Department

tos kelnės tokios yra. Didžiai 28-42.

The May

Bostono sk. vietininkijos "Se
nųjų Lapinų" skautų vyčių ir 
kandidatų būrelis metinėje su
eigoje vietoje pasitraukusio 
psktn. Algio Banevičiaus nau
juoju būrelio vadu išrinko vyr. 
skltn. Česlovą Kiliulį. Iki šiol 
naujasis lapinų galva pasižymė
jo sumaniu Bostono skautų DLK 
Kęstučio dr-vės vadovavimu, o 
taip pat redaguoja 
džiamą 
"Kimas”.

NAUJAS NEW
SKAUTŲ VIETININKAS

Vyr. skltn. Romas Kezys pa
skirtas New Yorko skautų vie
tininku. šipmis dienomis'jis per
ėmė pareigas iš pasitraukusio 
buv. viet. sktn. Alf. Samušio. 
Nauju v-jos adjutantu yra pa
skirtas vyr. skltn. Mikalauskas.

Antanas Bobelis — New Yor
ko skautų vyčių dr-vės adjutan
tas yra pakviestas Brooklyno 
kolegijos šaudymo ekipos tre
neriu.

New Yorko skautų vyčių ok
tetas ir vėl stropiai dirba su 
muz. Al. Mrozinsku. Jau šį ru
denį porą kartų gražiai pasi
rodyta. Oktete dainuoja: A. II- 
gutis, M. Ilgūnas, V. Gobužas, 
J. Lapurka, R. Kezys, V. Alk|^ 
ninis, G. Rajeckas ir L. LiogySr

Skubiai reikalingi Importo 
firmai atstovai nuolatiniam dar
bui šioms valstybėms!

Illinois
M i c h i g a n
N e w Y o r k
P e n n s y. 1 v a n i a
Ohi. • a
Taip pat ręikalingi atstovai 

kitoms JAV valstybėms. Prade- 
dantiem uždarbis ca. 75.—$ sa
vaitėje. Suinteresuoti rašo:

ANTANAS PAULAITIS,
. 23 Romsey St., 

Boston 25,. Mass. (52)
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TAS.
DĖL LABAI MAŽO TIRAŽO, ŠI KNYGA Į SPAUDOS 

KIOSKUS NEBUS SIUNČIAMA.
KAINA SU PERSlUNTttlŪŪ KANADOJE — $6.00. 

VISR KITUR — $6.50.
SIŲSKIT PINIGUS ŠIOS KNYGOS PLAT1NTOPUI IR 
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Jaunas dramaturgas
bičiulių rately su didžiausiu už- 

1 sidegimu skaito savo naujausią 
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mus į akis pulti, Putrimiene?
Kodėl dūmus? Argi buchalte- 

ris negali daugiau gauti, negu 
paprastas darbininkas?

Dabar įsikiša ir Putrimas. Jis 
seniai prašęs duoti jam kokį 
darbelį raštinėje, nes Lietuvoje 
tiek metų išdirbęs vyresniu bu- 
chalteriu banke, o ir anglų kalbą 
neblogai mokąs žodžiu ir raštu. 
Dabar pasitaikė proga — fabri
ko buchalteris išėjęs į pensiją, 
tai jį ir paskyrę į jo vietą, tuo 
tarpu, pradžiai, su 400 dolerių 
atlyginimu mėnesiui.

Blusjenę suėmė baisus nusi
vylimas ir pyktis,

— Tai jūs šitoki! Aš atėjau 
pas juos, kaip pas žmones, 
dęti, užjausti norėdama, o 
man mėšlą į akis drabsto. Gi
riasi, pučiasi, še, kas mes 
bar! Palaukit! Dar nežinot, kas 
gali atsitikti!

Ir, trenkus duris, Blušienė 
pustekinė išbėga į gatvę. Stip
riom kojom daros sunku pakel
ti riebų kūną. Darosi liūdnai 
liūdna ir aitriai pikta. Negali 
sulaikyti ašarų. Taip negerai. 
Baisiai negerai. Kaip gali būti 
tau gerai, kai kitiems gerai?

V. Medinis

Pq antro — liemenę. Po trečio 
nusiimti kalnieriuką ir kakla- 
raštį. Tada viena dama klausia 
nedrąsiai:

— Labai atsiprašau, bet kiek 
gi aktų ta tragedija turi?

s nuo gru
K A I GERAI 
NEGERAI

Petrienei darosi taip kažkaip, 
lyg būtų , perdaug lengva eiti ir
lyg burnoj žodžiai sunkiai lai
kytųsi už lūpų. Pačiu laiku at
siranda Jurgio Blusos žmona 
ant kelio.

— Ponia Blusiene, ponia Blu- 
siene, a jau gal žinai? Putrimą 
atleido iš darbo.

— Putrimą! Tai tu sakyki 
Ir Blusienei susyk pasidaro taip 
džiaugsmingai liūdna.

— Negalėjo pataikyt blogiau. 
Šeši vaikučiai, žmona nesveika.

Abi susiima pilvus į sunertas 
rankas ir tylėdamos nušvitusiais 
veidais valandėlę liūdnai purto 
galvas.

Blušienė lengvom kojom par
neša sunkų kūną į namus ir, dar 
durų neatidarius, išsako nau
jieną:

— Žinai ką, Jurgi? Petrienė 
man sakė. Tai taip nei šis, nei 
tas pasidarė. Putrimą atleido iš 
darbo.

— Negerai žmogui. Ir lyg ty
čia jį. Nevedę tebedirba ir dar 
po šešias dienas. O čia žmogų 
su tokiu pulku. Nueik, paguosk, 
gal reikia paramos. Mes dar tuo 
tarpu juk ant kojų.

Blusai atrodo lyg diena per 
tamsi ir lyg pikta- daros.

— Tu man pasakysi! žinoma, 
kad nueisiu, ir nieko nelaukus.

Blušienė eina pas Putrimus 
ir galvoja, kad nežinia dėlko, bet 
lyg kad ir įdomiau pasidarė gy- | 
venti. Gaila žmogaus Putrimo, 
nekaip visai šeimynai, jis ne
bejaunas, kur čia tuojau kitą 
darbą gaus. Bet kad atleido, tai 
ką dabar, negi Blušienė jį atlei
do. O taip vistiek smalsu pama
tyti, kaip jie ten visi dabar šeš
tadienį, kai žino, kad' jų duon- 
pelnys pirmadienį jau niekur 
neišeis rytą pinigo uždirbti.

Blušienė randa vigą Putrimų 
šeimą namie ir, __ tegu juos
šimts, — nei nesuminusius, nei 
ką, greičiau lyg pralinksmėju
sius, tik jau ir žmonės!

— Girdėjau apie jus, — sako 
Blušienė pasisveikinus, nesu-

• mesdama, nei nuo ko pradėti.
— Girdėjot! Mes taip džiau

giamės, net tikėt nenorim, — 
atsako, lyg susyk pagijus Put- 
rimienė.

— žinoma, pasilsėti irgi ge
rai.

— Taigi, jis tokį sunkų ir 
nešvarų darbą turėjo. Net gaila 
būdavo žiūrėt, kai grįždavo vi
sas išsisėmęs ir susmirdęs.

Blušienė galvoja, kad kvaila 
boba, ta Putrimienė, pinigas juk 
nesmirdi, o žmogus gali nusi
prausti.

— Taip tai taip, bet kaip jūs 
išsiversit dabar su tiek pinigų 
tokia šeimyna.'

— O kaip išsivertė!!} lig šiol. 
Tegu ir išlaidos kiek padidės, 
bet dabar jis vistiek truputį 
daugiau gaus, — nesileidžia į 
nusiminimą nugramzdinti Put
rimienė.

— Kodėl daugiau? Argi jis 
" dabar mažiau gaudavo, negu tą 

30 dolerių per savaitę?
— Apie ką šnekat? Mano vy

ras gaudavo po 60 dolerių per 
savaitę, o dabar gaus 400 per 
mėnesį.

Blušienė išvertė akis. Ji žino
jo, kad Putrimienei skilvys ne
dirba, kaip reikia, bet dabar 
mato, kad ir jos galvoje maiša- tragediją. Jam darosi karšta. Po 
tis. prasidėjus. I pirmo akto jis prašo klausyto?

— Tai kam tu man dabar dū- jus leisti jam nusivilkti švarką.“ 1 ,

Dienraščio informacijos ...
Dirva šių metų sausio mėn. 

28 d. pranešė, kad architektas 
dr. S.' Rudokas, gyveuiąs Cleve
lande, sausio mėn. 21 d'. Colum- 
bus, Ohio, išlaikė valstybinius 
egzaminus ir gavo arcihtekto 
praktikos teises.

Naujienos šių metų rugsėjo 
mėn. 28 d. (lygiai po 8 mėnesių) 
paskelbė tokią naujieną: ”Dr. 
arch. S. Rudokas, gyv. Colum- 
buB, Ohio, gavo architekto prak
tikos teises”.

•

Tos pačios Naujienos, rugsė
jo men. 29 d., pirmam piislapy 
parašė tokią sensaciją: "Gogli- 
dze mirė kartu su savo bosu 
Lavrenti Berija 1935 m. gruo' 
džio mėn. bausmių vykdymo 
kambaryje”...

* O ką jis?
Vienas prancūzų kardinolas 

po kelionės į Romą pasakojos 
Rabelais, "PantagrueTio” auto
riui, kad jis turėjo audienciją 
pas popiežių ir gavo pabučiuoti 
jo šlepetę. Rabelais giliai susi
mąstė.

— Apie ką jūs dabar galvo
jat? — klausė jį kardinolas.

žiūrėkit, — atsakė Rabelais, 
— Jūbu Eminancija stovite tiek 
daug augščiau už mane ir tai 
gavot pabučiuoti tik Jo švente
nybės šlepetę. Tai ir galvoju, o 
ką gi aš, vargšas eilinis, būčiau 
turėjęs pabučiuoti.

Geras vyras
Miltonas, "Prarastojo 

jaus” kūrėjas, kuris savo 
ną gana nekaip laikė, kartą sve
čiuos paklausė jos iš tolo, ar ten, 
kur ji sėdi, netraukia.

Sujaudinta tokio netikėto dė
mesio, ji džiaugsmingai atsakė:

— Ne, nei trupučio, brangu
sis.

— Tada mainykimės vietomis. 
Čia traukia gana smarkiai, — 
paliepė Miltonas.

Senyva pora sėdi vieno hote- 
lio balkone vėlokai vakare. Jau
na pora šnabždasi po balkonu so
de, tamsoje.

Moteris balkone sako:
—Klausyk, Jurgi, jis dabar 

jai pasipirš. Sušvilpk, kad jį 
spėtumei ir kad vyrukas nepa

darytų durnystės.
— Nei nemanau. Man irgi nie

kas nesušvilpė.

Eltos informacijos ...
Elta, VLIKo dabartinis ofi

ciozas, pranešė iš Amerikos to
kias sensacijas:

”Dėl sumažėjusio darbo pa
staruoju metu ir visa eilė lietu
vių atleista iš tarnybų. Atleis
tieji gauna po 30 dol. bedarbio 
pašalpą savaitei. Metęsi į namų 
ir automobilių pirkimą mūsų 
tautiečiai jau kiek apsiramino. 
Daug kas priima amerikiečių, pi
lietybę. Tik skundžiamasi, kad 
jaunimas smarkiai nutausta, o 
nemaža, palyginti, lietuvaičių 
išteka už amerikiečių. 'Užtat tų 
mūsų tautiečių, kurie yra vedę 
vokietes, žmonos jau beveik vi
sos gerai išmokusios lietuviškai 
ir kalba jau veik be jokio ak
cento”.

Po tokio optimizmo dėl vo
kietaičių reikėtų tik* laukti, kad 
Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba 
pradėtų lietuvių kalbos mokėji
mo egzaminus...

atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va-. 
mus, plakatus ir kt. ' « ’ 
kąrams* biletūs, vestuvių pakvieti-

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

Cleveland 3, Ohio 
Telef.:’HE 1-6344

‘ ’

Spaudoje dažnai galime pa
stebėti didžiųjų apdraudos kom
panijų skambius skelbimus. Jais 
prieinama kairia yra Siūlomą 
apdrausti gyvybę ar sveikatą 
gana patraukliomis sumomis ir 
sąlygomis. Nevienas lietuvių, 
sužavėtas viliojančių skelbimų, 
pasiskubina apsidrausti garsiai 
besireklamuojančioje svetm oje 
įstaigoje.

Bet ne kiekvienas pagalvojam, 
kad reklama labai dažnai skiria
si nuo tikrovės. Toji draudos 
kompanijų propoganda turi tik
slą žvejoti klijentus ir vilioti iš 
jų pinigus. Kad taip iš tikrųjų 
yra, tai galime įsitikinti iš to, 
jog šiomis dienomis Federalinė 
Prekybos Komisija- Washingto- 
ne, kaip rašo New York Times, 
N. Y. World-Telegram ir kiti 
laikraščiai, apkaltino net 17 di
džiųjų draudimų kompanijų už 
klaidinančius jų skelbimus.

Kaltinamų bendrovių skelbi
muose teigiama, kad polisai —- 
gyvybės ir sveikatos draudimo 
lapai, automatiškai negali nu
stoti galios. Bet tikrumoje dau
gely atvejų polisai pasibaigia ir 
jie tegali būti atnaujinti drau
dos kompanijų nuožiūra.

Kitos kompanijos skelbia, jog 
jos per 100 dienų moka pašalpos 
iki $25.00 už kiekvieną dieną, 
išbūtą ligoninėje. Vienok jų po
lisuose, visai nežymiai būna pa
žymėta daugelis atvejų, įvykių 
ir ligų, kada pašalpa nemokama.

Kai kurios bendrovės žmones

Gera galva
' — Taip, .potnia Šmitiene, mes 
gavome penkis tūkstančius do
lerių apdraudos, kai mūsų trau
kinys susidūrė su kitu. Bet tai 
tik dėlto, kad aš greitai susi
griebiau ir nuverčiau mūsų la
gaminą savo vyrui ant galvos.

Patarimas
Viena labai dekoltuota f»nia 

sako spaudos baliuje:
— Aš baisiai nuobodžiauju 

pone daktare! Ką aš turiu dary
ti?

— žinote ką, gerbiamoji po
nia, eikite namo, užsivilkite 
nors ir gulkitės į lovą.

v

Neatrodo taip
— Povilas viską, kad tik jis 

uždirba, sukrauna savo žmonai 
ant kūno.

— Iš tikrųjų! Aš mačiau ją 
vakar viename baliuje. Atrodo, 
kad jis labai mažai teuždirba.

vilioja pašalpos didumu, teigda
mos, kad jos apdraustajam mo
ka iki $525.00 pašalpos už kiek
vieną chirurginę operaciją. Tuo 
tarpu polise būna pažymėta, kad 
pilna pašalpa duodama tik už 
vienos ar dviejų rūšių labai re
tas operacijas. ,

Bendrovės dažnai dar teigia, 
kad jos, sunegalavusiam dėl ne
laimingo įvykio ar ligos, moka 
per visą amžių kas mėnesį pa
šalpos iki $200.00. Gi polisas ro
do, kad viso amžiaus pašalpa 
mokama tik visiškai nustojus 
sveikatos ir darbingumo dėl su
žeidimų.

Iš šių valdžios padarytų drau
dos kompanijom kaltinimų, ne
sunku suprasti, fkad apdrausta
sis dažnai negauna to, ką kom
panijos skelbia. Įvykus nelaimei, 
apdraudos komercinės bendro
vės, norėdamas išvengti mokė
jimų, atsikerta sudaryta sutar
timi __ polisu, kuriame, daž
niausiai smulkiom raidėm ir 
sunkiai pastebiamai, būna įra
šyta gausios išimtys, leidžian
čios bendrovėm išvengti apdrau
dos mokėjimų. Suprantama, kad 
tokiais atvejais nukenčia ap
draustasis ir. jis pasijunta esąs 
apgautas.

Valdžios kaltinimas, padary
tas 17 apdraudos bendrovėms, 
kartu yra įspėjimu būti atsar
giems su nežinomomis draudos 
įstaigomis. Tai pravartu įsidė
mėti tiems lietuviams, kurie yra 
linkę apsidrausti pas svetimuo
sius, nors mes, lietuviai, turime 
savo gyvybės ir sveikatos drau
dimo organizaciją — Susivieni
jimą Lietuvių Amerikoje, ši mū
sų pirmųjų ateivių draudimo or
ganizacija yra sukurta veik 
prieš 70 metų. Per tą laiką ji 
sutelkė tūkstančius narių, išmo
kėjo milionus draudimo premijų 
ir pašalpų, sudarė stambų kapi
talą ir tapo pajėgiausia lietuvių 
organizacija. Ji be draudos, rū
pinasi visuomeniniais reikalais 
ir darbu bei lėšom palaiko lietu
vybę. Todėl, jieškodami apdrau
dos, neikime pas svetimuosius, 
bet atsiminkime savo lietuvišką 
draudos staigą — Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje. A. Sd.

Jokia kita pasaulio valstybė 
neturi tiek automašinų, kiek jų 
turi JAV. Ir nėra vilties, kad 
kas nors JAV pralenktų. Tik pa- 
sekit šiuos skaičius:

• Amerikoje yra 70 milionų 
žmonių, mokančių vairuoti 
tomašinas.

• 70% visų JAV šeimų 
nuosavas automašinas. Tai
000,000 šeimų, kurios, prie savo 
namų, butų, garažuose ir gatvė
je laiko savus automašinas.

• Kiekviena ketvirta automa
šina yra pagaminta jau po Ant
rojo Pasaulinio karo.

• 29% visų JAV vaikų mo
kyklas pasiekia autobusais ar 
kitomis automašinomis.

• Pasaulyje per metus paga
minama apie 10,800,000 keleivi
nių automašinų, Vienos JAV iš 
to skaičiaus pagamina 76%, ar
ba apie 7,400,000. Po JAV ga
mybos didumu eina Anglija 
(839,153), Prancūzija (497,500), 
Vokietija (490,046), Kanada 
(484,316), Rusija (403,700).

• 1895 metais JAV buvo įre
gistruotos 4 automašinos. 1953 
metais jų buvo įregistruota

Povestuvinė kelionė
Draugas susitinka draugą Ve

necijoje.
— O ką gi tu čia darai?
— Aš esu povestuvinėje

lionėje.
— O kur tavo žmona ?
— Namuos. Abiem kelionė per 56,313,281. 1954 m. skaičius sie- 

brangiai atseitų.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE

69(51 Superior Avė. Cleveland 3, Ohio
HE 1-6339

i

ATIDARĄ IR SEKMADIENJ IKI 1:30 VĄL.

Pirmasis JAV armijos generolas negras Benjamin O. Davis džiau
giasi, kad ir jo sūnus Benjamin dabar pakeltas į aviacijos gene

rolo laipsnį. Benjamin O. Davis jr. yra augęs Clevelande.

DĖMESIO!
JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS

PIRMĄ KARTĄ ŲIETUVIŲ KALBA, DIDŽIULIS

AFORIZMŲ RINKINYS
VIRŠ 1.500 AUTORIŲ RINKTINIAI. AFORIZMAI, SATY

ROS, KEISTI UŽRAŠAI, EPITETAI, ŽYMIŲJŲ ŽMONIŲ 
PASKUTINIAI ŽODŽIAI PRIEŠ MIRTI, 50-TIES TAUTŲ 
RINKTINĖS PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, HUMORISTI

NĖS MINTYS IR KITI SAKYMAI.
VIRŠ 10.000 POSAKIŲ VISŲ AMŽIŲ FILOSOFŲ, POETŲ, 
RAŠYTOJŲ, TEOLOGŲ, ATEISTŲ, MOKSLININKŲ, PO
LITIKŲ, AVANTIŪRISTŲ IR KT. MINTYS PRADEDANT 
MO^E IR BAIGIANT P1TIGRILLI. MAKSIMAI, KURIE 

ŠIMTMEČIAIS BUVO DRAUDŽIAMI CENZŪROS.
IŠTRAUKOS Iš BIBLIJOS, KORANO, TALMUDO IR KI

TŲ ŠVENTRAŠČIŲ.
RINKINYS TURI 544 PSLP. GRAŽIAI ĮRIŠTAS Į KIE
TUS VIRŠELIUS. LABAI PATOGUS SKAITYMUI FOR

MATAS.
NEATIDĖLIOJANT UŽSISAKYKIT ŠIĄ ĮDŲMIĄ KNY
GĄ SAU, IR SAVO PAŽĮSTAMIEMS Į TUOS KRAŠTUS, 
KURIUOSE VALIUTOS IŠSIUNTIMAS YRA SUVARŽY-

M. ČAPKAUSKAS, 1220 BISHOP STR. APT. 3. 
MONTREAL, QUE., CANADA. (Tel. UN 1-1900).

104 metai gaminimo patyrimo

STROH’S

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

SKONIS 
joks kitas alus negali , 

prilygti

Amerikos vienintelis 
alus'ugnim gamintas 

2000 lapsnin. .

Jums patiks

jis yra šviesesnis!

Dabar už vietines kainas
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DETROIT
AKTUALUS PASITARIMAS

KĄ RAŠO APIE KOMUNISTUS ANGLŲ KARIŠKIS, BRIGA'- 
DYRIUS C. H. DEVVHURST, BUVUS ANGLŲ MISIJOS VIR
ŠININKU PRIE SOVIETŲ PAJĖGŲ RYTŲ VOKIETIJOJE 

1951-1953 M.

Daug prirašyta apie priežas
tis, kodėl taip sunku sugyventi 
su komunistais ir žmonėmis, 
esančiais jų valdžioje, ypač su 
rusais.

Viena iš labiau šį reikalą ap
tariančių knygų yra knyga 
"Close Contact” (Artimas Kon
taktas'), surašyta brigadyriaus 

H. Dewhurst ir išleista 
Houghton Mifflin Co. JAV.

Eilę metų turėdamas santy
kius su ru.įį_komunistai.s Rytų 
Vokieti j oje~Jts patyrė ko iš jų 
galima laukti ir kaip su jais elg
tis.

Autorius analizuoja komunis
tų prigimtį-charakterį, kodėl jie 
taip elgiasi, kaip elgiasi. Jo iš
vados yra, kad Kremliaus vyrai 
yra paranoikai (žmonės apsėsti 
manijų: didybės, nepasitikėji
mo, baimės ir kitų). Komunis
tai esą apsėsti žemesniųjų pojū
čių ir gyvuliškų instinktų. Jis 
remia tas išvadas patiekdamas 
tipiškus rusų komunistų elgimo
si pavyzdžius.

Tie pavyzdžiai rodo, kad ko
munistai yra protiniai iškrypę 
ir jie reikalingi gydytojų psi
chiatrų pagalbos, išsigydyti nuo 
turimų žemesnio laipsnio proti
nių pakrikimų. Panašių ligų li
goniai rodo perdėtą savęs verti
nimą, jie yra perdėtai jautrūs 
kritikai. Kad palaikytų gerą opi
niją apie save, kitus jie niekina 
ir destruktyviai kritikuoja. Nau
ji pažįstamieji jų laikomi gali
mais konkurentais ir varžovais. 
Komunistai yra kraštutiniai iš
didūs, pasipūtę.

šie simptomai paaiškina rusų 
baimę ir nepasitikėjimą JAV, 
valomuosius tardymus ir jų el
gimąsi su savo satelitais, A. 'Vi
šinskio šmeižimus, rusų girima- 
si "išradimais” ir kad viskas, 
kas rusiška — gera, o viskas, 
kas kitų bloga, ir komunistų su
gebėjimą tikėti j tai, ką jie žino 
esant netiesa. Kaip gi galvoti 
apie gydymą psichozu apsėstos 
tautos? '} šį klausimą brigady- 
rius Deivhurst savo knygoje ne- 

- duoda atsakymo.
Ligos gydymo eiga turi likti 

istorijai. Knygos autorius tei
gia, kad santykių problema su 
rusų protu bus mums aktuali 
ilgai ir jo manymu, kelias su
daryti modus vivendi, reiškia 
suprasti jų ligą ir, neįstumti jų 
j visišką įnirtimą.

Clevelando dienraštis "Plain 
Dealer” vertindamas tą knygą 
pastebi, kad visi žmonės, kurie 
turi reikalą su rusais, rąs šioje 
knygoje naudingą ir malonų pa
siskaitymą, kurį 
chiatrijos studija 
dėtų ...

Brigadyrius C.

nuvertina ir Sovietų ginklų pa
jėgumą, jis pabrėžia oro, sausu
mos kariuomenės ir laivyno silp
numus. Jis teigia, kad rusų pa
jėgos nėra tokios, kaip jie kad 
giriasi. Rusai neturi pakankamo 
žinojimo apie strateginius bom
bardavimus. Jų didelės armijos 
daugiausia susidedančios iš la
bai pažeidžiamų tankų divizijų. 
Jų laivynas, tikriausia, niekados 
nebusiąs pajėgus pulti.

Rusų pajėgumą susilpninąs ir 
jų nepasitikėjimas satelitais ir 
sąjungininkais Europoje ir Azi
joje. C. H. Dewhurst teigia, kad 
Sovietų satelitų armijos nedaly
vaujančios raudonosios armijos 
manevruose ir kad nė vienas jų 
tankų "Stalin” nėra duotas sa
telitams. Keturių motorų bom
bonešiai nebuvę duoti komunis
tams Korėjos kare, nebuvę duo
ti dideliame skaičiuje sprausmi- 
niai naikintojai ir nė vienas pa
skutinės laidos sprausminis lėk
tuvas nėra duotas satelitų armi
joms. Jis taip pat teigia, kad 
visi atomo energijos fabrikai tė
ra pačios Rusijos teritorijoje.

Rusai viršyją vakarus tankų 
skaičiumi, tačiau jie neturi pa
kankamai priemonių jų trans
portui. Gi tankai judėdami ke
liais tolimą atstumą labai susi
nešioja ir genda. Jie dar neturi 
pakankamai technikų juos pa
taisyti. Bet jei tankus ir būtų 
galima gabenti traukiniais, tai 
subombarduoti geležinkelių cen
trai jų judėjimą smarkiai trug- 
dytų. Taip pat raudonajai armi
jai trūkstą tokių technikinių 
■priemonių, kaip Bailey tiltų (kil
nojamų ir padalinamų į dalis) ir 
kitų dalykų, kurie yra esminiai 
greitam kariuomenių žygiavi
mui.

S. Nasvvtis

* SPAUDA *

skaitant psi- 
taip pat pa

H. Dewhurst

Šių . metų spalio mėn. 17 d. 
Detroito liet, tautinės minties 
organizacijų vadovaujantys as
menys turėjo pasitarimą aktua
liais kultūrinės ir visuomeninės 
veiklos reikalais. Nutarta išvys
tyti gyvesnį ir glaudesnį ben
dradarbiavimą tautinės minties 
organizacijų tarpe, ir plačiau 
pasireikšti Detroito lietuvių gy
venime.

DETROITO LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJŲ CENTRAS

ruošia turiningą vakarą visuo
menei. Bus suvaidinta K. lnčiū- 
ros "Dr. Vincas Kudirka”. Vai
dina p. Arlauskaites-Mikšieni- 
nes vadovaujama scenos meno 
grupė. Dekoracijos menininko 
Antano M e 1 n i n k o . šis 
veikalas jau yra kartą Detroite 
suvaidintas ir susilaukęs gražių 
atsiliepimų. Atsižvelgiant į tai, 
DLO Centras pakvietė p.-Ar- 
lauskaitę-Mikšniėnę dar kartą 
šį veikalą pakartoti.

Vakaras įvyks šių metų lap
kričio mėn. 13 d. buv. lietuvių 
svetainės salėje, 25th Str. ir W. 
Vernor kampas. Įėjimas suau
gusiems $1.25. Jaunimas iki de
šimties meth, lydimas savo tėvų, 
bus įleidžiamas nemokamai.

VOKIEČIŲ SPAUDOS 
ATGARSIAI APIE LIETUVĄ

Skaitydamas vokiečių spaudą, 
pripuolamai užtikau rašinį ir 
ąpie Lietuvą. Todėl ir noriu j 
atpasakoti.

Autorius K. rašo, kad lietu
viai pasižymi augštu kultūriniu 
lygiu ir dideliu patriotizmo tvir
tumu : lietuviai esą vieningi ir 
ryžtingi. Be to, pažymi, kad Lie
tuva turi garbingą praeitį ir 
būdingą istoriją. Lietuvos vals
tybė buvė 1253 metais Didž. 
Kung. Mindaugo įkurta, kuris 
vėliau buvo karūnuotas karaliu
mi. 1389 metais valdant Jogai
lai, Lietuva buvo suvienyta su 
Lenkija ir 1569 metais Liublino 
unijos pasėkoje neteko savo ne-

TUOJ ĮSIGYK ŠIAS PLOKŠTELES:
Čiurlionio Ansamblio {dainavimai

Albumas $10.00

Chicagos Vyrų Choro {dainavimai
Albumas $8.00

Pianisto Andr. Kuprevičiaus 
{'skambinimai

$5.00
Užsakymus -ir.pinigus siųsti: 

DIRVA, 
1272 E. 71 St., 
Cleveland 3, Ohio

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

. 1-6718. . .

t 
priklausomybės. Laike trijų 
Lenkijos padalinimų — 1772, 
1793 ir 1795 metais tarp Aust-I 
rijos, Prūsijos ir Rusijos, Didžio
sios Lietuvos dalis atiteko Ru
sijai. 1918 m. vasario mėn. 16 
d. Vilniuje, Lietuva, tuo laiku 
dar užimta vokiečių kariuomenės 
dalinių, pasiskelbė laisva nepri
klausoma valstybė.

Pokarinis jaunos valstybės 
vystymasis, taip pat Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybių pa
skelbimas, dar gali būti senesnių 
skaitytojų gerai atsimenamas. 
Po taikos su Rusija 1920 m. lie
pos mėn., tais pačiais metais 
lenkai spalio mėn. 9 d. veidmai- 
niškiu būdu okupavo Vilnių ir jo 
kraštą.. 1923 metais Klaipėdos 
kraštas buVo prijungtas prie 
Lietuvos. 1940 m. Sovietų S-gą 
okupavo tris Pabaltijo valsty
bes.

Patriotai ir demokratai lietu
viai priešinosi Lietuvos sukomu- 
nistinimui. Savanoriais jie ko
vojo prieš sovietus ir kaip par
tizanai dabar kovoja savo gim
tajame krašte prieš bolševizmą. 
70.000 lietuvių yra tremtinių, 
kurie išsibarstė po visus pasau
lio kontinentus. 8000 dar gyve
na Vokietijoje iš jų keletas šim
tų vyrų tarnauja amerikiečių 
armijos darbo kuopose. Jie čia 
turi laikiną "tėviškę”. Jie yra 
geriausi savo tautos reprezen
tantai. .

Ministeris prof. Oberlander 
labai palankiai yra atsiliepęs 
prieš puolimą piliečių, pabėgusių 
iš rytinių komunistų užimtų 
valstybių. Jis tarp kitko pasa
kė:

"Naujam Europos sutvarky
mui yra labai svarbu kaip mes 
su svetimšaliais, kaip žmogus su 
žmogum, elgsimės. Respublika, 
kaip esanti tarp Vakarų ir Ry
tų, grynai žmogiškumo sumeti
mais turėtų priglausti šiuos sve
timšalius”.

Autorius baigdamas pažj'mi, 
kad komunizmo siekiai yra ryž
tingi ir planingi. Komunizmas 
nustos buvęs komunizmu, jei jis 
atsisakys siekimo įsigalėti pa
saulyje.'
' Jokios konferencijos su So

vietais nepriartihs prie taikos 
ir neispręs okupuotų kraštų 
grąžinimo, bet priešingai, tos 
visos konferencijos daugiau ryš
kina Kremliaus tikslus, o tuo 
pačiu " didėjančią ir gilėjančią 
prariją tarp Sovietų ir Vakarų 
Sąjungininkų. Ir kol nebus ko
munizmui smogtas j širdį mir
tinas smūgis, tol .pasaulis gy
vens komunizmo gręsmėjė ir 
baimėje, O milionai žmonių žus 
priverčiamose darbo -stovyklose.

Jonas

MIRĖ D. PADALSKIENĖ
šių metų spalio mėn. 2iį d. šv. 

Kryžiaus kapinėse buvo palai
dota a. a.' Domicėlė Padalskis, 
gim. 1887 metais Alytuje, Ame
rikon atvykusi prieš 50 metų. 
■Ji paliko keturis sūnūs ir vieną 
dukrą, kurie yra Jau čia gimė, 
bet išaugę lietuviškoj dvasioje. 
Detroito lietuviškam jaunimui ir 
visuomenei yra ypač žinomas 
Petras Padalskis, kuris neretai 
aukomis paremia lietuvišką vei
klą. Jis yra vienas iš "Dariaus 
Girėno” klubo įsteigimo inicia
torių, sportininkų, skautų ir ki
tų organizacijų rėmėjų. Dėl jo 
motulės mirties jam 
užuojautos.

DETROITE BALFui
$5386

1954 m. spaliomėn. 2 d. BALF 
76-tas skyrius pravedė viešąją 
rinkliavą Detroite ir jo prie
miestyje Hamtramcke. Rinklia
voje dalyvavo 310 rinkėjų ir bu
vo panaudotos 324 aukų dėžu
tės. Iš viso surinkta 5386 dol. ir 
16 centų. Organizuojant rink
liavą turėta 22 dol. ir 50 centų 
išlaidų. Tuo būdu rinkliava šal
pos reikalams davė gryno pelno 
5363 dol. ir 66 centus, šioj su
moj 15 dol. yra specialiai paau
kota Vokietijoje sergančiai Lin
gytei.

Nežiūrint, kad ekonominiu 
požiūriu šie metai Detroite buvo 
mažiau palankūs, šiemet surink
ta 800 dolerių daugiau nei per
nai. Atrodo, kad tą labiausiai 
nulėmė 100 naujų surastų rin
kėjų, kurie šiais metais pirmą 
kartą išdrįso išeiti į gatvę su 
aukų dėžute rankoje.

Už visa, tai širdingai dėkoja
me:

Detroito ir Harfitramcko mies
tų valdyboms už duotą leidimą 
rinkliavai;

mūsų gerbiamiems klebonams 
kun. dr. I. Boreišiui, kun. J. či- 
žauskui ir kun. V. Misevičiui už 
šios rinkliavos garsinimą baž
nyčiose ir raginimą tikinčiųjų 
visokeriopai ją remti;

"Amerikos Lietuvių Balso” 
radijo klubui ir "Lithuanian 
Melodiės” — skyrusiems be už
mokesčio taip gausiai laiko rink
liavos naudai;?, į A

V. Saladžiui ir R. Valatkai — 
garsinusiems ją per eilę lietu
viškų radijo programų;

inž. J. Dunčiai — kalbėjusiam 
per radijo rinkliavos reikalais į 
detroitiečius lietuvius;

Mr. Lee Smith ir Fran Harris
— supažihdinusiems su ja ang
liškai kalbančiuosius;

nuoširdžiai dėkojame šioms 
organizacijoms ir pavieniams 
asmenims, padėjusiems išdalin
ti aukų dėžutes: Ateitininkams 
Sendraugiams (J. Mikulionis), 
Ateitininkams Moksleiviams (R. 
Bublys), A. L. R. Kat. F’ed era- 
cįjos 4 skyriui (M. Šimonis), 
Dariaus-Girėno Kltibui (J. Paš- 
kauskas), Lietuvių Bendruome
nės Detroito skyriui |J..’ Mikai
lai), Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės . Detroito 2 skyriui 
(P. Stanionis), Lietuvių Studen
tų S-gos Detroito skyriui (S. 
Šimoliūhas), Mažosios Lietuvos 
Bičiulių D-jai (J. Šimkus), "Ne
ringos” skaučių Tuntui (ž. Buk- 
nytė), Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gai (V. Misiūnas), o taip pat 
J. Asminui, J. Buitkui, A. Dai
niui, K. Griciui, K. Kodaitienei, 
O. Kratavičienei, kun. K, Sima
navičiui, Br. Polikaičiui, Pata- 
lauskui-Vedeikai, V. Rugiepiui, 
V. Urbonui ir visai eilei kitų uo
liai jieškojusiems rinkėjų;

lietuviškajai spaudai: ”Drau-. 
gui”, "Naujienoms” ir "Dirvai”
— skyrusiai daug vietos rinklia
vai populiarinti, o taip pat A. 
Nakaitei - Arbačiauskienei, A.

1 Astašaičiui, B. Keblaitienei, J-. 
1 Mingėlai ir nežinomam autoriui 
1 rašiusiam "Dirvoje”-, suįdominu-
■ siems savo „straipsniais lietuviš

kąją visuomenę skelbtąja rink-
■ liava;

angliška jai spaudai — Detroit 
, News, Detroit Times ir Michi- 
gan Catholic — suradusiems sa- 

1 vo skiltyse vietos painformuoti 
• amerikoniškąją visuomenę ir A. 

tarpininkavimą šio-

j-"1 ''j:‘
• ' • .■ ■ ■

reišaikmos 
a. b.

SURINKO

se redakcijose; ■
Eugene Print spaustuvei - 

atspausdinusiai ir paaukojusiai 
mums 400 rinkėjų asmens kor
telių ir tiek pat reklaminių la
pelių ;

- šidingai ačiū ir visiems tiems, 
kurie per eilę vakarų padėjo su
rinktus pinigus suskaičiuoti;

tačiau ypatingai gili padėka 
priklauso, visiems aukų rinkė
jams ir aukotojams, kurių pa
tvarios pastangas ir dosni ran
ka davė džiuginančius rezulta
tus ;

ačiū p. Elzb. Paurazienei, va
dovavusiai šiai rinkliavai ir ne
šusiai ant savo pečių sunkiau
sią naštos dalį.

Visų Jūsų talkininkauta nuo
stabiai darniai ir mes visi šian
dieną galime pagrįstai didžiuo
tis, kad sugebame sujungtomis 
jėgomis taip prasmingai dirbti 
tų savo nelaimingų brolių nau
dai, kuriems mes dar galime pa
dėti.

Dar kartą visiems, visiems 
širdingai ačiū.

BALF Viešosios Rinkliavos 
Komitetas ir

76-to Skyriaus Valdyba

Clevelando Orkestras
su garsiu prancūzų pianistu Ro- 
bert Casadesus ketvirtadienio ir 
šeštadienio vakarais, lapkr. 4 ir 
6 d. išpildys du simfoninius kon
certus.

Komunistinė Kinija savo pirmuoju ambasadorium į Londoną pa
skyrė Huan Hsing, aktyvų komunistinės spaudos laikraštininką. 
Anksčiau jis yra gyvenęs Londone studijuodamas ekonominius 

mokslus.

”Twilight” koncertai įvyks 
lapkričio 14, 21 ir 28 dienomis 
4:30 vai. taip pat Severance 
Hali.

Friendly FIower Shoppe,
6901 Superior Avė., šį antradie
nį šventė keturiųmatųi-sukaktį. 
Visi, ypač lietuviai, yra malo
niai kviečiami atsilankyti. Krau
tuvėj visuomet galima gauti 
gerų įvairių lietuviškų dovanų, 
vėliausią "Dirvos” numerį ir 
šventėms lietuviškų atviručių.

Padėka
Spalio 18 d. mirė Teklė An- 

drejausk'ienė, kilimo De-Lindo.
Jos laidotuvėse daug padėju

siems šv. Jurgio parapijos kle
bonui, p. Jokubauskienei, Lietu
vių Bendruomenei, Baškauskui, 
Jokubaitienei, žimkevi č i ū t e i, 
Obelieniams, Miškinienei, A. 
Švarcienei, Telyčėnui, Tamulio- 
niams, Garkąuskams, šenber- 
gams, Grajauskui ir visiems ki- ’

tiems mus moraliai ir materia
liai parėmusiems, nuoširdžiai 
dėkojame.

J. Cieška ir Andrejauskai 
6214 Superior Avė.

KAS

UŽSISAKĖ

DIRVĄ —
TAS NESIGAILĖJO!

VANAGAITIS
KNYGA

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

‘ -tarsite apie Amerikos lietuvių gyvenimą.

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

Gaminame lietuviško skonio šokoladinius saldainius Birutė. 
"Birutė” platinama Jungtinėse Valstybėse, Kanadoje ir Pietų Amerikoje.

"Birutė’.’ taip pat siunčiama ir į Europą. . ’ “ ■
-Birutės. saldainiai .turi trigubą įpokavimą, tinkama ir tolimoms siuntoms.
"Birutės” saldainių lietuviško stiliaus spalvotas dėžutes piešė prof. V. K. Jonynas. Spaus
dino vienintelė Amerikoj lietuvių' litografinė spaustuvė "Patria”, Stapford, Conn. • 

i >
g Birutės Saldainių kaina visur vienoda: ( .

1 svaro dėžutė
‘ • 2 svarų „ ’

$1.70.
$5.20. ' ’

Užsakant tiesiog iš mūsų bendrovės nemažiau 4 svarų — nuolaida. -Kiekvienas svaras po 
- $2.50. su mūsų pristatymu.

Lietuviškoms parduotuvėms duodama atitinkama, nuolaida. ■
j Reikalingi platintojai (agentai). < » ,-

' BALTICCO. ;■
J P. O. BOX 96, .337 UNlON AVĖ, BROOKLYN 11, N. Y? TEL. EV 4-1232
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'1954 m. lapkričio 4 d. *’Nr. 44

Spaudos mėnesio užbaigimas Į Lietuvių-Latvių Vienybės

įvyko spalio mėn. 31 d. Lietuvių Clevelando skyrius, mipėdamas 
salėje. Čia buvo surengtas lietu-' LLV narį gen. JVJ. NagĮų-Nage- 
vei moteriai pagerbti vakaras, vičių, vieton vainiko paaukojo 
T’n nrniru Ir n 1L Ai n Ronrlritnmnn/ia' A i«i<nli'4nwm !Ta progą kalbėjo Bendruomenės7 
pirm. St. Barzdukas, knygnešių 
atstovas A. Klimas.

Ilgesnį pranešimą padarė Dr.
* M. Žilinskienė apie moterų tei- 

šių kovas ir moteris spaudos 
darbininkes-laikraštininkes.

Meninę programą išpildė so
listė Juzė Kriętolaitytė ir sve
čias akt. Henrikas Kačinskas. 
Jis sakė žemaitės, Lazdynų Pe- 

. ledos ir Šatrijos Raganos kūry
bą.

Salę meniškai papuošė dail. 
K. Žilinskas ir arch., E. Kers- 
.nauskds.

Ta pačia proga įvyko ir spau
dos darbų paroda. Gaila, kad 
svečių susirinko nedaug.

$10 invalidams, sykiu siūlydami 
invalidų šalpos fondą pavadinti 
gen. V. Nagiaus-Nagevičiaus 
vardu.

gą ačiū, o įnirusiems tebūna len
gva svetimą žemelė.

Į pasitraukusiųjų^vietas stojo 
nauji būrelio rėmėjai: Banys 
Aleksas, nuo spalio 1 d.; Matu
sevičius Vincas, nuo spalio 1 d.; 
Rydelis Gustavas, nuo lapk. 1 d.

Rėmėjų būrelio Nr. lOOsąra- 
še yra ir seniau į Ameriką at
vykę lietuviai: Padegimas Ado
mas, Saukevičius Florijonas, 
Urbšaitiš Juozas, Montvila Jo
nas, Banys Aleksas.

Šie mieli lietuviai, nežiūrint 
ilgų- Amerikoje pragyventų me
tų, ir šiandiena pasiliko karš
tais mylėtojais savo gimtosios 
kalbos. Jie savo sunkiai uždirb
tu centu rėmė prisikeliančią Lie
tuvą, jie ir šiandien remia savo 
vargstančius brolius r seses Vo
kietijoje. Tebūni jie pavyzdžiu 
mums visiems lietuviams.

J.

1 1 —1 ■

JUMS GERI NAMAI
E. 81 — Superior rajone labai 

geras 2 šeimų namas. Kiekvie
nam 3 miegamieji. Gaso šildy
mas, didelis sklypas, garažai. 
Geros pajamos.

~ • -
St. Clair — E. 124 St. rajone 

4 mieg. vienos šeimos moderni- 
juotas namas. Dideli kambariai, 
garažas, gaso šildymas.

RAY NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 L1 1-9216

11809 St. Clair

JŪS NORIT BŪTI 
GRAŽIOS 

Lietuvaitės 
ALVINOS PAULIĘNĖS *

SUPERIOR
BEAUTYSHOP

7013 Superior, tel. UT’ 1-1932
Puikūs veido masažai, antakių 
dažymas, plaukų dažymas, pus

metiniai.
Darbas garantuotas.

PRADĖKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

/

ir
PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

Neolithuanų iškilmės
šį šeštadienj (lapkričio 6d.), 

Colonial Gardęns salėje įvyksta 
iškihningasis posėdis Korp. Neo- 
Lithuania 32-rių metų sukakčiai 
paminėti. Kalbės Dr. Br. Ne- 
mickas. Meninę programų atliks 
solistė Aid. Stempužienė. Posė
džio pradžia 6 vai. p. p.

Ten pat 8 vai. tradicinis 'po
būvis.

Lapkričio 7 d. 10 vai. (sekma
dienį) Naujosios parapijos baž
nyčioje pamaldos už mirusius ir 
žuvusius korporantus, po to 
vykstama į mauzoliejų Korp! 
Garbės nario a. a. A. Smetonos 
pagerbti.

Į iškilmes atvyksta svečių iš 
kitur. Laukiama, kad ir cleve- 
landiškiai jose gausiai dalyvaus.

Čiurlionio ansamblis
spalio 30-31 d. koncertavo Phi- 
ladelphijoje ir Vilkes Barre lie
tuvių kolonijose. Koncertai ge
rai pasisekę. Į Clevelandų grįžo 
pirmadienio rytų.

156 Rėmėjų būrelis

Vasario 16 gimnazijos rėmėjų 
būrelio 156, spalio 1 d. pradėjo 
trečius metus.

Nuolatiniais nariais, nuo bū
relio susiorgahiząvimo, yra: 
Baliūnas Alfonsas, Brupžys Ka
zys, Gedgaudas Edvardas, Ged
gaudas Mindaugas, Gedgaudas 
Kęstutis, Gleveckas Algis, Kok- 
lys Artūras, Koklys Vitas, Kok- 
lytė Danutė, Lukoševičius Sta
sys, Mariūnaitė Danutė, Meli- 
nauskas Vaclovas, Pąžemėnas 3, O., telef. UT 1-4227, kuria'm 
Kęstutis, Pažemėnienė Mirga,1 pavesta platinti "Karį”, rinkti 
Peckus Zigmas, Peckus Šarūnas skelbimus, prenumeratos mo- 
ir Plečkaitis Antanai Nuo 1953 kesčius bei aukas.
m. liepos mėn. Golšauskienė Es- PARDUODAMAS NAMAS 
tėra, vietoj išstojusios Pr. žul-
paitės, ir nuo rugpjūčio rhėn.| 7 kambarių, vienos šeimos, į 
Balsienė Teresė ir Bartuškaitė pietus nuo St. Clair, East<72 
Nijolė, vietoj Ant. Juozapaičio gatvėj. 3 miegamieji, salionas, 
ir R. Michalkevičiaus. Nariai1 didalė virtuvė, skalbykla gaso 
moka kas mėnuo po 1 dol. Per 
du metus pasiųsta gimnazijai 
489 dol. ir 12 dol. išlaikomai 5 
kl. mok. Ernai Šimonenkaitei 
asmeniškai, 1953 m. Kalėdų pro
ga.

Būrelį suorganizavo, . pinigus 
surenka ir per BALFą kas mė
nuo pasiunčia gimnazijai, buvu
si tos gimn. mokinė Danutė Kok- 
lytė.

Globotinė laiškuose širdingai 
dėkoja būreliui už jos išlaikymą 
ir džiaugiasi galėdama moky
tis.

G.

Chimes Realty 
1188 E. 79 St.
GERI NAMAI

KARIO ATSTOVAS
Clevelande "Kario” žurnalo 

atstovas yra Vytautas Kaman- 
tas, 1323 Russell Rd., Clevfeland I - _ ............ - . ----- . .»

radijatorių šildymas. Geras iš 
vidaus ir lauko. Kaina $8,500.

šaukti: IV 1-3812 (46)

Lietuviams evangelikams 
pamaldos

Š. m. lapkričio mėn. 7 d., sek
madienį, 2 vai., laikysiu pamal
das Clevelande, Hope Ev. Luth. 
Church, 2222 Taylor Road.

Kun. A. Trūkis,
6105 So, Green St.,
Chicago 21, III.

100 Rėmėjų būrelis
Iš rėmėjų būrelio Nr. 100 Va

sario 16 gimnazijos auklėti
niams remti surašo pasitraukė: 
Kondratas Juozas, tragiškai mi
ręs lapk. 15, 53; Brazaitis Al
girdas, paimtas j kariuomenę 
kovo 5 d., 53; Janušauskas Apo
linaras. atsisakęs spalio 1 d., 54; 
Kazlauskas Antanas, miręs spa
lio,1 d., 54.

Šiems rėmėjams tariu širdin-

Skautiškųjų dainų kūrėjau 
atvyks Clevelandan

Clevelando Skautų Vietinin- 
*kijos rudens laužau atvykstąs 
sktn. Vilius Bražėnas Lietuvos 
skautų laužuosna atėjo ne tik 
kaip sumanus laužavedys, bet ir 
kaip populiarus skautiškųjų dai
nų kūrėjas. Jis parašė žodžius 
konkursuose premijuotoms dai
nomis: "Atgimė Tėvynė” — 2- 
sios LSS Tautinės Stovyklos 
daina ir LSS-gos himno projek
tui.

Kitos jo sukurtos dainos: 
"Palauk, palauk....” —-/"Stud. 
Skautų Korp! "Vytis”/tradici
nė, "Juokiasi saulė ir džiūgauja 
girios!” — 3-sios Jubiliejinės 
Stovyklos daina, "Dievui, Tau 
Tėvyne ir žmonijai” -r- akade
mikų skautų daina ir vėliausio
ji jo daina — "Sargybinio go- 

, doį”. Su šia daina pats autorius 
ir mūsų skautai daugumas at
sisveikino su Europa jr paskli
do po tolimus kontinentus. Joje 
išryškintas tėvynės ilgesys, sto
vyklinės; nakties grožis, po tė
viškės dangumi ir viltingas pra
našavimas ištiesti palapinę po 
pušim savos šalies. 4

Clevelando Skautų Vietinin- 
kijos ląūžas bus lietuvių salėje, 
lapkričio 14 d. ' , '

2 šeimų namas po 6 ir 5 kam
barius. Didelis sklypas ir erdvūs 
kambariai 67 gatvėj, tarp Su
perior ir St. Clair. Kaina $9.500.

*

Vienos šeimos, 6 kambarių. 
Ąberdeen, tarp Superior ir St. 
Clair. Kaina $7.800.

. Atstovas:
VICTOR BANIONIS 

ofise UT 1-0323 '
namuose SW 1-9568

PIX BEVERAGE 
rūšių alaus — vtsoki gahl 

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Parengiama vestuvėms, baliami 
pobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniai, 

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

45
NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Euperior Avė. HE 1-2498
Cleveland, Ohio

PARDUODAMAS VIENOS 
ŠEIMOS

/*

THI IJkNK FOI *11 THI FIOFLI

WE VYKOME YOUR SAVINGS
latrai DapcV Miv-oact Co-po<u'K>«

Dr. Donald L. Kweder
OPTOMETRIST

praneša, kad atidarė akių tikrinimo kabinetą
7039 SUPERIOft 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)

LAISVAS PLYTINIS NAMAS
vienos šeimos, 6 dideli kambariai, poilsio kambarys. Hiller 
Avenue.

8 kambarių namas, E. 82 St., 
tarp Superior ir Wade Park. 
Kaina prieinama.

P. J. KERŠIS 
MA 1-1773

i

MISHAGA REALTY 
NAMAS

R d. C 1 a i r — E d.d y 
rajone 

$2500 įmokėti F. H.
4 miegamieji, plytelių 

salionas, valgomasis, didelė vir
tuvė, daug patogumų. Pilnas rū- 
-«ys, dušas. Geras gaso šildymas. 
l‘-a garažo. Viskas gerai sutvar
kyta. Parduodama tik už 
$11,500. Susitarimui šauk:

EV 2-0148

A. 
vonia,

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
randai tampa sunaikinti arbi 
sugadinti ugnies, kreipkitės i 
f. J* KERŠIS, dęŲ apkainavi 

... --- ------- ........... j au
ne

mo. ko visada reikalauja 
Įraudęs kompanijos pirm, 
zu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
609 Society for Saying' Bld. 

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija:'PENINSULA 252

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Telef. HE 2-1236 
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
Šį mėnesį papiginta kai

na įdedam už $6.95 duslin
tuvų Chevroletui, už $7.05 
Fordui, už $8-95 Pontiacui, 
už $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

Kreipkitės i
J. S. AUTO SERVICE

1

h e medina o

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ

I. J. S A M A S , JEV/ELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas. I

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

LEIMON’S CAFE
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežikui 

geram orkestrui

RADIO — TV TAISYMAS 
A M U R C O.

Sav. JUOZAS DAUTARTAS
Darbas garantuotas, 

šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.

Telef. :OL 1-1790
(30)

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

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

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio 

Tel.: EX 1-0376

K A V I N Ė - S A L I O N A S , 
ATIDARYTA N A U J A

ATLANTIC CAFE
PATOGI UŽEIGA VISIEMS LIETUVIAMS.

Savininkas A. KAZAKEVIČIUS

7805 Superior Avė.

!

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

Pilnai padengta apdrauda . UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

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

lietuviškoje krautuvėje

*

Dr. I

♦

ĘN 1-3764

■F

*
Dviejų šeimų, 5x5 kmrib.,’ naujas gaso šildymas. East 

185Street.
Mūsų prekybinė garbė paremta 40 metų praktika 
parenkant medžiagų rūšis ir už jas garantuojant.

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

*
Vienų metų vienos šeimos medinis. Netoli East Park.

* *

Trys nuosavybės, tarp Lake .Shore ir. East 185 St., 
netoli Naujosios parapijos. Galima nupirkti su mažu įmo- 
kėjimų. . .

C. G. O’BELL REALTY
17572 Lake Shore Blvd. IV 1-0239

P J ĮLĖKSI S
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2621
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba pnemieačiuoee, kreip

kitės Į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimų (vai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymai 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

Telef. EN 1-9451

V

Norwood knygynas,
6405 Superior, praneša,, kad ,ne- 
mokamų filmų rodymas įvyks 
lapkričio 12 d. 8 vai. vakaro? 

~ Vaikai ateina su suaugusiais.'
Keturios įdomios filmos.

Baldus, SaldytuvUs, skalbimo mašinas,-indus, televizijos - radijo apa 
ratus, laikrodžius, papuošalus, įrankius, žaislus įf daug kitų gaminių 
galima pirkti iš urmo sandėlių specialiai žema kai^a per

BALTI C Supply Company '
Dėl infor.mącijų skambinti, kasdien telef. KE 1-0210, arba .trečiadie
niais nuo 7 iki- 9 v. p. p.’ kreiptis j Baltic atstovų "Dirvos” namųosd 
1272 £. JI (jeiti iš jvažiavimo).
Pasinaudokite Baltic patarnavimu pirkdami Kalėdų dovanas

WOLFS FABRICS
7012 Superior Avė.

SUMUŠTINIAI, •' GĖRIMAI, SODA.

MARNELL’S
7023 Superior Avenue

Saldainiai, Riešutai, I’opkornai
Čia susitikit savo draugus po pamaldų

Geriausia kava mieste

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs „
Licęnsijuoti ląidotiivių direktoriai ir balsamuotojai 

,25 metai simpatingo ir rimto' patarnavimo
ENdieott 1-17M6621 Edna Avenue
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įsteigė kompozitorių?
A. VANAGAITIS

Kaina metams $3.00 * 
Chicago 36, M.

■6755 So. Western Ava.

Sunku man apsiprasti su 
mintimi, kad laiškas Jums šioje

Su pagarba
Vytautas Rimas,

Australija

pridengtos krūtinės 
žmogaus pulsą ir

biznio sąžiningumas naktimis 
užsnūsta ir kur įsilinksminęs 
svetys nebežino kiek jis suvalgė 
ar išgėrė, ir jam nėra pavojaus

toks menkavertis draugas.

labai gerai, 
darome .Kitos t
Amerikoje tą šūkį gerai supran-i rengė salę, neturėjo teisės* 
ta ir juo vadovaujasi.

Ilgiausius metus man tekoj

Pavėluotas laiškas...

Tai bent moteris i 8 pėdų ir 5 colių K. Van De'yck iš Olandijos. 
Ji kalbasi su Hamburgo laikraštininku vykdama į Berlyną vai

dinti filmoje.

Tai bent moteris ■— 8 pėdų ir 5 colių K. Van Deyck iš Olandijos. 
Ji kalbasi su Hamburgo laikraštininku vykdama į Berlyną vai

dinti filmoje.

★ ★ ★ 
THE FIELD

:ul: r-iistriu-ijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., CĮeveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-63-14. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas:-GL 1-3976).

J. J. BAČIONAS, Tahor Farm

Visą amžių teko praleisti biz- tarta imti nuo atskiro asmens, 
nv.je. Ir dar tenka. Kaip kiek- Geri ir sąžiningi biznieriai čia 
vienam biznieriui, taip ir man visada laikosi taisyklės: skirtu
kui žinoma taisyklė: "The cus- mas gali svyruoti 10 nuošimčių, 
ti.mer is ahvays right” .. . Na, Vadinasi, jei kas užsakė 100 vie- 
gal jau ir ne visuomet jis yra tų, o svečių ateina, pvz., tik-70, 
right, bet taip radome, taip ir tai užsakytojai moka ne už visą 
palikime. () jeigu jis yra right, šimtą, o tik už 90. Jei svečių 
tai kaip jam pamokslą sakysi? ateina daugiau,' tai šeimininkas 
Bet pačiam biznieriui pamokslą apsiima, aptarnauti ligi 110 (im- 
kartais būtų galima pasakyti. I damas atitinkamai papildomą at-

Mes visi su malonumu veda- lyginimą). Jeigu svečių ateina 
nte propagandą, kad — "savas dar daugiab, tada tenka palauk- 
pas savą”. Vadinasi, lietuvis te-! ti, kol bus kas pagaminta, 
gu naudojasi savų, lietuvių biz- Tad šiame atsitikime salės ve
nterių patarnavimais. Tai būtų dejas, kada jam aiškiai buvo už- 

ir ne mes vieni taip sakytos tik 75 vakarienės, ir to- 
talitinės grupės, kiam asmenų skaičiui jis pa- 

* rei

Jeigu svečių ateina
"savas dar daugiai), tada tenka palauk-

pristatyti padidintą sąskaitą. 
Bet su blaiviais žmonėmis ir pa
doraus biznio vietoje taip neda
roma ir negalima daryti..

I> * *

.Paminėjau Čia smulkmeną, iš 
kurių betgi susideda mūsų gy
venimas. Paminėjau tokią man 
nesuprantamą smulkmeną, kuri 
tačiau rišasi su kiekvieno biznio 
nesąžiningumu. Tuo labiau 
suprantama, kodėl gi čia 
norėjo pasielgti lietuvis su 
čiais lietuviais?

ne- 
taip 
sve-

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
triuškintas bematant. Mušty
nes, kurios sekė, sunku atvaiz
duoti. Visos disponuojamos-prie- 
mones, rankos, kojos ir net dan
tys, buvo pavartota. Kas boksa- 
vosi, kas spardėsi, kas kandžio
josi. Vienas stalčius buvo paleis
tas virš besimušiančiųjų galvų.

Naujas sirenų kaukimas ir po
sėdžio-nutraukimas, bet mušei
kos, lyg dar nebūtų pakankamai 
apsidaužę, per keletą minučių 
tęsia toliau peštynes.

Po šito antro posėdžio nutrau
kimo žeip.ųjų Parlamento Rūmų 
Pirmininkas Gronchi sukviečia 
visų partijų grupių pirmininkus 
pas save pasitarti. Tačiau 
pasitarimus, dėl komunistų 
sispyrimp, nieko konkretaus 
atsiekiama. Iš komunikato,
skelbto po susirinkimo, patiria
ma, kad Krikščionys Demokra
tai, be abejo verčiami socihlko- 
munistų, sutiko pripažinti, jog 
Togni kalbėjo savo, o ine parti
jos vardu, ir kad atsiklausus 
vyriausybės, buvo nutarta 
toliau posėdį.

Po daugiau kaip 5 vai. 
traukos, pirmą vai. ir 20
nakties, yra naujai tęsiamas to
liau posėdis. Pirmininkas Gron
chi praneša, kad griežtai smer
kia įvykusius incidentus ir kad 
rezervuojasi imtis disciplinari
nių priemonių prieš visus tuos 
socialkomunistų atstovus, kurie 
išprovokavo incidentą. "Turiu 
tačiau atkreipti visų kolegų dė
mesį, — pabrėžė Gronchi — j 
būtinumą bei pareigą išvengti 
tone ir turiny pareiškimų, kurie

Jeigu mes taip norėtume įgy
vendinti šūkį "savas pas savą”, 
tai jis tikrai neduos gerų vai
sių, Geri, sąžiningi biznieriai 
taip nedaro ir negali daryti. To
kio biznio žmonės nemėgsta, ir 
anksčiau ar vėliau toks biznis 
neteks pasitikėjimo ir pagarbos. 
Tokie, kad ir maži, bet neteisin
gi uždarbiai ateičiai neša tik di
delius nuostolius. Ir priešingai: 
maži, bet teisingi uždarbiai, są
žiningai patarnaujant ir prisi
laikant nusistovėjusių biznyje 
taisyklių, teikia daug didesnę 
garantiją, kad tokiam bizniui 
bus šviesi ateitis. Tik tuomet ir 
savas savąjį nuoširdžiai palai
kys.

gali iššaukti' reakciją, ypač jei 
užuominomis paliečiama kolegų 
sąžinė”. Ųropchi po šitokio pa
reiškimo, kviečia Togni tęsti to
liau kalbą.

per 
už- 
ne- 
pa-

tęsti

per- 
min.

kalauti už 96 vakarienes.
Taip kartais pasielgiama 

praleisti patarnaujant žmonėms' giuo.se naktiniuose klubuose, kur 
pastoge, maistu, pramogomis, — 
vasarviečių biznyje . . . 'Sąžinin
gumas čia taip pat reikalingas, 
kaip -ir kiekviename biznyje. 
Įpratęs jo reikalauti iš savęs, 
suprantama, greit pastebiu, jei 
jo kur truktų kitų vedamajame 
biznyje.

■s « »

Buvo neseniai nuotykis Chi
cagoje. kur, mano nuomone, lie
tuvis biznierius nepasielgė taip, 
kaip jam reikėtų paselgti santy
kiaujant su savo tautiečiais.

Tai buvo per minėjimą. Ren
gėjai salės vedėjui užsakė va
karienę 75 asmenims. Salė buvo 
priruošta tam skaičiui asmenų, 
ir kėdžių buvo tiek pastatyta. 
Bet po vakarienės rengėjų va
dovė man praneša, jog salės ve- 
kėjas reikalaująs, kad jam būtų 
užmokėta už 96 vakarienes... 
Prašomai, nueinu išsiaiškinti su 
vedėju. Klausiu jį: jei buvo už
sakytos tik 75 vakarienės, 
kodėl popas dabar reikalauji su-1 mnaikinti. 
mokėti už 96? Taip, patvirtinai 
jis, buvo užsakytos tik 75 va
karienės, bet reikalauju už 96, 
nes tiek maisto virtuvėj buvo 
prigaminta . . .

Ta vakarienė buvo šeimyninio 
pobūdžio. Maistas buvo iždėtas 
ant didelių lėkščių, nuo kurių _______ __________ _______ ____
kiekvienas svečia:- pasiima, kiek, formoje yra jau paskutinis. Su 
jis nori. T-,k s, kaip kad yra šei-ljūsų žemiškos kelionės pabaiga 
myninių vakarienių stilius. Tai atsirado naujos, besaikės gali- 
tvarkoje. I mybės mūsų dvasiniam bendra-

Esu savo gyvenime buvęs ne- vimui tęsti, kuriam iki šiolei di- 
suskaitomoje daugybėje panašių1 delis mūsų amžiaus, kaip ir gy- 
pokylių. ir gerai žinau, kad nie- veninio patyrimo skirtumas, nei1 
kuomet pikiuose parengimuose kiek netrugdė. Mus gi paskuti-| 
nereikalaujama daugiau 
keščio. negu po kiek yra , susi- fizinis atstumas likp bereikšmiu. tos istorijos laikotarpio žengi-

Gerb. Redaktoriau,
Pavėluotai sužinojau apie, 

man taip brangaus gen. Nagiaus 
mirtį. Kadangi aš Jam esu sko
lingas atsakymą į Jo paskutinį 
man rašytą laišką, norėčiau sim
boliškai tą skolą išlyginti. Prie 
šios minties paskatinimo prisi
dėjo ir faktas, kad gen. Nagius 
buvo ilgametis DIRVOS skaity
tojas ir jos draugas.

Būsiu labai , dėkingas, jeigu 
rasite galimybės šį mano pra
šymą išpildyti. Kitu atveju pra- 

“ll šalį prie šio pridėtą mano laišką

Kas mus suartino, jungė 
kuo dalinomės, ką kiekvienas 
savaip stengėmės puoselėti ir 
dėl ko sjelojomės— manyje lie
ka kaip ir buvę. Jūs jau užbai
gėte savo žemiškąjį įsipareigo
jimą ir su kaupu atidavėte savo 
įnašą, man gi lieka iš slėnio žiū
rėti į viršūnių grožį ir stengtis 
jas pasiekti.

ŽMONIŠKUMAS IR TĖVY- 
NĖ. MEILĖ ŽMOGUI IR TĖVY
NĖS MEILĖ. Tai viršūnės, į>ku- 
rias Jūs buvote įkopęs ir savo 
pavyzdžiu rodėte mums kelią 
tarp gręsiančių pavojų, krintan
čių uolų ir šniokščiančių srovių. 
Teks toliau vienišiem keliauti.

Aš esu laimingas ir didžiuo
juos galėjęs pajusti už generolo 
švarku 
tikro
pažvelgti į tyrą Jūsų kilnios ir 
skaidrios dvasios veidrodį, dau
geliui nerodytą, kartais nesu
prastą. »

Daug žaizdų mums gyvenimas 
padaro: vienos gilios, kitų tik 
ženklai likę, o kaikurias patsai 
stengiesi išlaikyti atviras, kol 
neateis laikas leisti joms užgyti.

Jūsų atsiskyrimas nėra žaiz- 
užmo- niu laiku neišvengiamai skyręs' da. Tai yra NETEKIMAS. Tau-

mas praeitin. Kartu ir nustoji- 
mas kilnaus draugo.

O mūsų draugystė jau gana 
ilg*a.

Anuomet, Jūsų jaunuose me
tuose, Jūš’ jau kovojote, kad aš 
gimčiau LAISVAS LIETUVIS. 
Tą kovą pradėjote žymiai anks
čiau, dai1' priespaudos metais, 
metais, kada kovojantiems, bet 
dvejojantiems bendraminčiams, 
susirinkusiems aptarti IšSI- 
LAISVINEMO reikalus, sušuko* 
'te aną, istoriniu tapusį, šūkį: 
ŠALIN, ZUIKIAI!

Pirmą kartą mes susitikome 
Kauno Valstybiniame Teatre, 
kai aš, tada penktosios klasės 
moksleivis, nusipirkęs .vieninte
lį likusį biletą, šalia Jūsų sėdė
damas galėjdu gėrėtis Jūsų taip 
mėgtu baleto menu.

Vėliau, mes matydavomės iš 
tolo. Aš, tarnaudamas tėvynės 
sargyboje^ atiduodavau savo 
žvilgsnį ir pagarbą Jūsų VY
TIES KRYŽIAMS, retkarčiais 
gi, matydavau Jus mūsų Tautos 
Šventovėje ir jos tradicijų sar
gyboje.

Ir dar vėliau, kiekviena mano 
kelionė per sieną į Austriją tap
davo dvasinio pakilimo ir pasi
stiprinimo švente.

Tie pašnekešiai kalnų sutemo
se, tos Jūsų niūniuotos iškilmių 
prie Nežjnomo Kareivio kapo 
meliodijos, tie išgyventos tautos 
istorijos prikėlimai, daugelyje 
atvejų tapę vienkartiniais. Tas 
gilus sielvartas ir rūpinimasis 
dėl laisvos tėvynės ateities, dėl 
išskaidytos lietuvių šeimos, gra
žūs planai ateičiai nuvykus į 
JAV-bes, didelis apsivylimas ir 
pagaliau fiziškai, materiališkai 
ir morališkai varginusi liga. Vis
kas šiandieną,, banguoja mano 
mintyse. -

Įsijungei, brangus generole- 
gydytojau, į mūsų didžiulę NE
ŽINOMŲJŲ KAREIVIŲ grandi
nę. Mums lieka stengtis grįžti 
i namus, užkurti' ir budėti prie 
-AMŽINOSIOS UGNIES, tęsti 
Jūsų pradėtas tradicijas ir pri
žiūrėti Jūsų taip ■ mėgtas ir 
kruopščiai puoselėtas rožes.

Prieš kurį laiką man rašėte: 
— Lhikau Tamstą savo geru 
draugu, šiandieną aš noriu pa
kartoti, kad manė labai gausiai 
apdovanojote fe kartu įpareigo-

Togni atsisako atšaukti savo 
pakaltinimų prieš komunistus
Togni: "Naujai paimu žodį po 

tokios ilgos pertraukos, kuri 
įvyko ne dėl mano kaltės”. Pa- 
jetta: "Bet tavo atsakomybe...” 
Togni: "Todėl balsuodamas už 
pasitikėjimą Vyriausybei, ma
nau tai sąžiningai galįs atlikti, 
įsitikinęs, jog galima, remiantis 
įstatymais, imtis kuo griežčiau
sių priemonių prieš visus tuos, 
kurie apsunkina ■ir net padaro 
neįmanomu mūsų įsijungimą į 
laisvųjų pasaulio valstybių tar
pą. Bet turiu pridurti, ir reikš
damas didžiausią pagarbą Pir
mininkui, kad negaliu priimti jo 
įspėjimo, kuri skaitau neteisin
gu”.

Šitoks Togni pasakymas su
kelia didžiausią rėkimą social- 
komuništų, kurių daugelis pra
šosi žodžio. Gronchi bando ne
leisti niekam kalbėti, bet susi
laukia užgaunančio atsakymo iš 
komunistų atstovo Laconi pusės: 
"Tamsta neleistai patvirtinai 
dalykus, kuriais nėtaip buvo su
sitarta Prezidiumo biure”. Gron
chi: "Tamsta, atstove laconi, 
reiškia, mane kaltini neleistinu 
savo teisių panaudojimu, blogai 
perduodant Prezidiumo biuro 
nutarimą. Jei tai būtų tiesa, ne
begalėčiau toliau pasilikti šitoje 
pirmininko vietoje. Tamstos 
tvirtinimas yra pats sunkiau
sias, koks tik begali būti Prezi
diumo atžvilgiu. Siūlati Rūmams 
pareikšti Tamstai savo papeiki
mą ir pašalinti iš aulos per 5 
dienas”. Laconi': "Prezidiumo 
biuro susirinkime buvo prieita 
prie bendrų įsipareigojimų: mes 
sutikome išklausyti pirmininko 
pareiškimo, ta prasme, kad būtų 
pasmerkiamos visų, o ne tik ko- 
munįętų pavartotosios jėgos 
priemonėj. Bė to, sutikome pri
imti papeikimą, įneš atątoVas 
Moro -(Krikščionių Demokratų 
grupės pirmininkas) sutiko, kad 
būtų papeiktais ir atstovas Tog
ni. Dabar tuo tarpu niekas ne
besilaiko žodžio, ir dalykai yra 
pakeisti ir yra smerkiamos tik 
mūsų panaudotosios jėgos prie
monės. Ir tuo tarpu kai Togni 
nepriėmė papeikimo, mum yra 
draudžiamas panašus pareiški
mas”.

Atstovas Laconi tačiau veid
mainiškai atsiprašo Pirmininko 
už ’ savo neatsargų sakinį ir 
Gronchi mielai atšaukia sankci
jų siūlymą jo atžvilgiu.

Taip pagaliau 15 min. po ant
ros, jau normalioje atmosfero
je, tęsia toliau kitų partijų at
stovai "balso pareiškimus”. Pa
sitikėjimas, kurį buvo prašiusi 
Vyriausybė, yra suteikiamas ir 
posėdis baigiamas.

I
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vę ir užtat jo žodis yra ypač! 
svarus. Jo padarytieji pareiški
mai nepaprastai plačiai nuaidė
jo vigoje italų demokratinėje 
spaudoje, kuri pilnai' jam prita
ria ir drauge reikalauja, kad pa
galiau būtų rimtai™ pradėta ko
voti prieš raudonąjį klaną Itali
joje. Nemažesnį atgarsį Togni 
kalba susilaukė ir Parlamento 
sluogsniuose. Ir čia po truputį 
pradedama pajusti, kad jei ne- 
uiorima susilaukti demokratinio 
parlamento galo, reikia imtis 
priemonių sutramdyti komunis
tų atstovų smurto ir jėgos kės
lus.

Jau praėjo porą savaičių nuo 
minėtų incidentų, tačiau spau
doje ir parlamento sluogsniuose 
jų atsiminimas dar yra gyvas 
ir plačiai komantuojamas. Ka
dangi visiems gerai žinoma, kad 
komunistų atstovų tarpe yra 
net labai- tamsios praeities 
žmonių, kaip žmogžudžių, 
OVRA šnipų, išdavikų ir 
t. t., Italų Socialinio Są
jūdžio atstovas Jannelli oficia
liai paprašė, kad Vyriausybė 
perduotų Parlamentui, visų OV- 
RAi priklaususių ir jai šnipinė- 
jusių sąrašus, kurie turėtų bū
ti pa-skelbti Parlamento, aktuo
se. Numatant komunistu griežtą

Muštynių atgarsiai
Smulkiai ir tekstualiai perda

vėme viso incidento eigą, nbs 
tokiu būdu kiekyienas skaityto
jas galės pagauti tuos niuansus 
(egzistuojančius įvairiose parti
jose ir tarp vienos tos pačios 
partijos), kurie deja, reiškiasi 
ir realiame krašto valdyme. Įsi
dėmėtina, pav., laikysėna Italų 
Socialinio Sąjūdžio ir Monar- 
chistų atstovų, kurie stovi Vy
riausybės opozicijoje. Taip pat 
reikšminga Krikščionių Demo
kratų ir ypač kitų centro demo
kratinių partijų (socialdemo
kratų, liberalų ir respublikonų) 
atstovų gana abejinga ir šalta 
laikysena komunistų atžvilgiu 
indidentų metu.

šis yra pirmas kartas, kai vie
nas atstovas italų demokratinio 
Parlamento pilnaties posėdyje, 
ne tik griežtai, pasmerkia komu
nistus, kaip' savo tautos išdavi
kus, bet taip pat reikalauja,, kad 
būtų imtasi atitinkamų priemo
nių 'užkirsti kelią jų smurto ir 
jėgos kenksmingai veiklai. 'At
stovas Togni, kuris išdrįso taip

JAV kariai atsisveikina su Triestu, kuris perduodamas Italijai.
■ ■ / k « . - • . • • • ' ■ t

jote. Ir atleiskite, kad buvau kietai pasisakyti prieš komunis- 
_ • tus, nėra eilinis Krikščionių De- 

Vytautas Rimas, mokratų partijos atstovas. Jis 
1954. 10. 17 d. partijoje turi plačią sekėjų sro

pasipriešinimą šitokiam prašy
mui (nes įvairūs jų atstovai tuo
se sąrašuose surastų savo pa
vardes) spauda iš savo pusės 
siūlo, kad pati Vyriausybė, išvis 
neatsiklaususi Parlamento, spe
cialioje "Juodoje Knygoje” pa
skelbtų tokius sąrašus.

Belaukiant tolimesnio šių in- 
1 cidentų išsivystymo, jau dabar 

galima konstatuoti, kad iki šiol 
nė vienas atstovas nebuvo iš
drįsęs taip griežtai pasisakyti 
prieš komunistus. Komunistų el
gesys iššaukė iki dabar nematy
tos pasibaisėjimo ir pasipiktini
mo reakcijos parlemento sluogs- 
niuose, spaudoje ir viešojoje ita
lų .opinijoje. '
'----------------------------------------s

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas.

Pakistane sei-
i-.

G holam Mohammed H. A« EL Ispahani
■ ■ ; ... ■ - 

įvyko perversmas ir buvo paleistas konstitucinis 
mas. čia Vįsi maujos padėties kontroliuotojai.

, Motiammed Ali

giuo.se

