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(Mūsų Europos bendradarbio)
Kiekvieną kartą, kai - Europos neišspręstų Europos • klausimų, 

apsijungimo idėja įgauna kon- ypač Vokietijos problemos su
tvarkymas.

Sovietų vyriausybės viršūnės 
paskutiniuoju.laiku skelbia min
tį apie dviejų politinių sistemų 
— bolševikinės ir "buržuazinės” 
—taikią "koegzistenciją". Kitais 
žodžiais tariant,, abi visuomeni
nės ir valstybinės santvarkos 
galinčios ramiai viena šalia ki
tos gyvuoti, "koegzistuoti”. 
Kiekvienam protaujančiam žmo
gui aišku, kad tatai tėra papras
tas bandymas užliūliuoti ir už
migdyti laisvąjį pasaulį. Molo
tovo pasiūlymas sudaryti "euro
pinę saugumo sistemą” priklau
so tai pačiai lopšinei dainai, ku
ria siekiama užniūniuoti laisvo
jo pasaulio budrumą. Reikia tik
tai stebėtis, kad Maskva, mato
mai, yra pasiekusi tokio įžūlu
mo laipsnį, jog ji vis dar kar
toja tas pačias lopšines dainas, 
kurios betgi skiriamos suaugu
siems žmonėms...

Kai rašome šią koresponden
ciją, dar tiktai-kelios valstybės 
teatsiliepė į Maskvos sirėnos 
balsą, šiandien jau viena aišku, 
kad siūlomoji'konferencija, lap
kričio29;d. tikrai nesusirinks. nau Jre vonlBlwJ„ „
Antra vertus, galima su pasi- litarizmo atgimimų, antra, dėl

kiečių 
unija 
partija) 
cūzinis atitikmuo — respubliko
nų liaudies judėjimas (MRP) — 
žada pasisakyti prieš.

Iš visa ko atrodo, kad šį kar
tą, naujuosius susitarimus rati
fikuos tiek Paryžiaus, tiek Bon
uos parlamentai, nors opozicija 
žada būti abejose šalyse gana 
svari. Vokiečių vyriausybė nedi
dele balsų dauguma (10 minis- 
terių iš 19). pasisakė už Pary
žiaus susitarimus. Galima lauk
ti, kad vokiečių parlamentas ir
gi nubalsuos teigiamai. Kki dėl 
Prancūzijos, tai vyriausybė turi 
šiuo klausimu aiškų atstovų rū
mų daugumos pritarimą, nebent 
Mendes-France sukluptų iki to 
laiko, kai bus einama prie rati
fikacijos. O Prancūzijoje nestin
ga' sprogstamosios medžiagos, 
kuri gali sugriauti net ir logiš- 
kiausias prielaidas.

Britų parlamentas jau pasisa
kė už Paryžiaus susitarimus. 
Kai kurie darbiečių opozicionie
riai su Bevanu priešakyje dide
liu įnirtimu puolė naujuosius su
sitarimus, pirmoje eilėje todėl, 

Kricio za a. tiKrai nesusiringą- kad jie baiminasi vokiškojo mi- 
Antra vertus, galima su pasi-Htarizlpo atg5mim(?i antra> dėj 
tenkinimu konstatuoti, kad Mo-. būgštavimų, kad būsiąs užkirs- 
lotovo manevrai, kaip atrodo, ^ag keijaa susitarti su sovietais, 
savo tiesioginio tikslo nepasieks. Britų ūžsienių reikalų ministe- 
būtent, nesutrukdys Londono ir ris Edenas rtjgistriškai apgynė 
Paryžiaus susitarimų įgyvendi- susitarirnua. Pasak •jo, su sovie- 
nimo. Perdaug jau aiškiai iš būsją derėtis tiktai
Kremliaus diplomatijos kyšo ašį-; tuomet kai paryžiaus sutartys 
liškos ausys! Visos tiesiogiai būsmnčios ratifikuotos. Europo- 
suinteresuotos valstybės, įskai- je rejkią sudaryti tokią milita. 
tant Prancūziją, nedviprasjniė; rinę pajegą. kuri atbaidytų kiek- 
kai pasakė,, kad pirma turi būti vjeną puoliką. Kai Europos būk- 
ratifikuoti susitarimai, o pas- lė bŪ3,-anti austiprinta ir kai 
kum galbūt atsivers per".vakarų pasąUlio vienybė pavir- 
spektyvos kalbėtis su Maskva,' . ..
bet jau naujais pagrindais, bū
tent, tada, kai Vakarų Vokie
tija įstos į laisvųjų valstybių 
eiles kaip pilnateisis narys ir kai 
ji galės konkrečiai eiti prie at- 
siginklavimo. Galima tikėtis, 
kad nelemtasis Saaro reikalas, 
kuris skiria Vokietiją nuo Pran
cūzijos, nesutrukdys naujųjų 
susitarimų įgyvendinimo. Bet 
toks paprastas pavyzdys paro
do, kaip "babiloniškai” yra su
simaišiusios sąvokos. Vokiečių 
socialdemokratai yra nusistatę 
prieš, o prancūzų socialistai — 

žymiai pasunkėtų"! už Paryžiaus susitarimus. Vo-

kretesnį pavidalą, Kremlius ro
do nepaprastą veiklumą. Taip 
buvo ,tada, kai ėjo klausimas 
apie Europos Gynybos Bendruo
menės įgyvendinimą, taip atsi-’ 
tiko dabar, kai-einama prie Pa
ryžiaus susitarimų ratifikavimo. 
Maskva net neslepia savo kės
lų. Molotovas savo paskutinėje 
notoje, kuri lapkričio 13 d. bu
vo įteikta 23 Europos valsty
bėms ir Amerikos Jungtinėms 
Valstybėms, visiškai atvirai pa
sako, kad jis siekia sutrukdyti 
Londono ir Paryžiaus susitari
mų įgyvendinimą. Tai dar kar
tą patvirtina,,kad ragus užsiau
ginusi kiaulė rengiasi išbadyti 
visą pasaulį!

Maskvos .nota išsiuntinėta vi
soms Europos valstybėrps, tad 
ir Švedijai, kuri visai neseniai 
pasiskelbė neutraline valstybe, 
ir Šveicarijai, kurios neutralite
tas galioja jau nuo šimtmečių. 
Panašią mintį Molotovas metė 
Berlyno konferencijoje, kai jis 
pasiūlė sudaryti visas Europos 
valstybės apimančią saugumo 
sutartį. Tuomet Amerikos Jung^ 
tinėms Valstybėms 'ir raudona
jai Kinijai buvo paliktas stebė
tojų už tvoros vaidmuo.-šį kartą 
Kremlius parodė daugiau "kil
nios širdies”, pakviesdamas da
lyviu ir Ameriką, o Kinijai pa
likdamas stebėtojo rolę. Bet 
tikslas pasiliko tas pats: žūtbūt 
suardyti laisvojo Vakarų pasau
lio apsijungimą.

Kremlius neįstengė pademon
struoti net šiek tiek lakesnės 
fantazijos, kaip tai atsitiko ir 
anksčiau, kai jam rūpėjo su
žlugdyti Vakarų Europos vie
nybę. Jis vėl kartoja seną gies
mę, esą Vakarų Vokietijos atsi- 
ginklavimas reiškiąs pavojų tai
kai. Girdi, atgijąs tarptautinis 
įtempimas,' o tai privesią prie 
karo. Todėl reikią sudaryti "eu
ropinę saugumo sistemą”, kuri 
apimtų visas Europos valstybes-

Maskvos tikslas aiškus kiek
vienam politiškai galvojančiam 
žmogui. Bet sovietų išminčiai nė 
nemano vynioti į vatą savo pasi- 
nešimų. Jie juoda ant balto pa
sako, kad Londono ir Paryžiaus 
susitarimų ratifikavimas padėtį 
Europoje "sukomplikuosiąs”, ly
giu būdu ":

krikščionių demokratų 
(kanclerio Adenauerio 
balsuos už, o jos pran-

sianti nesugriaunama tikrove, 
tuomet ateisiąs laikas užmegsti 
su Maskva naujas derybas.

Galima laukti, kad šį kartą 
sovietų sirenų balsai nesuvilios 
Europos parlamentarų. VakaVų 
pasaulio vienybė, iš visa ko 
sprendžiant, išlaikys visus ban
dymus ir pavirs tikrove.

o jo
išdalinta, "raudonkepn-

" 5'1'
Dabar Kauno ribos kiek pra- 

siplėtusios. Į jį įjungti Birutės 
I ir II kaimai, be to Muravos 
kaimas, Julijanava I-ji ir II-ji, 
Žagariškių kaimas, Yliškių k., 
Kaniūkai ir Naujoji Marvelė, 
Zoologijos sodas tebėra. Napo
leono kalne, ypač šeštadieniais 
ir sekmadieniais, mėgsta rinktis 
jaunimas ir dainuoti lietuviškas 
dainas.

Buv. vidaus reik, ministerio 
gen. K. Skučo namuose Birutės 
kaime įtaisyta mokykla, 
žemė
riams” (taip žmonės vadina en
kavedistus, kuriems nors oficia-' 
liai ir pakeitę vardąi betgi žmo
nių ir toliau enkavedistais vadi
nami).

Bolševikai skelbia, kad atsta
tę ne tik Vilnių, bet taip pat 
nepaprastai išpuošę Kauną ir ki
tus Lietuvos miestus. Tačiau yra 
visai kitaip: Kaunas koks buvo, 
toks ir yra. Jis nedaug buvo per 
karą išgriautas, o dabar pasta
tyta keletas namų, šiaip Kaunan 
atrodo "po senovei”, tik visur 
matyti rusiškosios netvarkos 
žymių. Įspūdis labai blogas — 
miestas apskuręs, apleistas, nors 
ir apstu visokių užkandinių, žy
mesnės iš jų — "Gintaras”, 
"Pyragas” ir kt. Yra daug kios- 
kių, kurie statomi mažiukai, 
pagal tam tikrus standartus. Tai 
veik ir viskas, kas šiaip kaunie
čiui galėtų pirmoj eilėj kristi į 
akį.
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JAV' Kongrese iš viso bus 17 moterų. Nuotraukoje matome 15. Kitų dviejų — Margaret 
Clare Smith (R) iš Maine ir Joseph R. Farrington iš Havajų salų__čia nėra.

Bolševikai jau kuris laikas gi
riasi busimąja "Kauno jūra” 
ir prie Petrašiūnų numatyta pa
statyti elektros stotimi. Tačiau 
senai ją stato, o ji vis dar tebė
ra popieriuje, šiaip su elektra 
Kaune — didelis vargas, ypač 
lapkričio pradžioj, per Velykas 
ar Kalėdas. Tada jos neturi Se
namiestis, Aleksotas, kartais 
žaliasis kalnas, o kitą sykį ji 
nutraukiama net kelioms die
noms. Kai J<as galvoja, kad, ra
si, bolševikai taip tyčia daro, 
nenorėdami, kad žmonės per ra
diją klausytųsi iš užsienio pa
maldų ar šiaip šventinių trans
liacijų.

e.

BALF dešimtmečio seimas
NEGAUSUS ATSTOVŲ SKAIČIUS. — DAUG SVEIKINIMŲ. — 
NORIMA ŠELPTI IR SIBIRE ESĄ LIETUVIAI. — DISKUSIJOS 
ŠVIETIMO KLAUSIMAIS. — PRIIMTAS BIUDŽETAS PUSĖS 
MILIONO DOLERIŲ. — BALFAS ^NESIRŪPINS VASARIO 16 

GIMNAZIJOS NAMAIS.

Kaip sovietai reaguos j nau
jąją tarptautinės politinės rai
dą, šiandien dar neįmanoma pa
sakyti. Neatrodo, kad Maskvai 
pavyktų sugriauti besusidaran- 
čią naująją vakarų pasaulio po
litinę ir militarinę santvarką. 
Lygiu būdu panašu j tai, kad 
Kremlius pasitenkins šūkavi
mais ir naujomis propagandinė
mis priemonėmis. Antra vertus, 
tenka pripažinti, kad Vakarų 
Vokietijos įėjimas ,į politinę ir
karinę areną neabejojamai pa-, liuką 202 rb., nes valdinių nie- 
veiks tolimesni) įvykių raidą.1 kas neduoda, o be jų 
Reikia tikėtis, kad šį kartą vo- j 
kiečių tautos įnašas į pasaulio 
reikalus tarnaus teisei ir teisė
tumui įsiviešpatauti. |

Tik juokas ima. kai paskaitai 
bolševikų pagyrus spaudoje apie 
"vis naujai sušviptančias Iljičo 
lemputes” ir žinai pliką realybę, 
kaip viskas ten yra iš tikro. Nė
ra ne tik elektros vielų,, bet ir 
skaitliuko- negausi. Jei nori, kad 
Įvestų elektrą, nors ir tokiame 
Kaune, tai pats mokėk už skait-

VISAM PASAULY

elektros 
įsivesti neįmanoma, gi visas 
įvedimas atsieis apie 60() rb. ar 
daugiau. Tokia tikrovė su gar- 

-.niomis "Iljičo lemputėmis”.

t

,*.
A L1„. . . . '• ji '"'t ..Winston Churchillis aplanke savo jauny dienų mokyklą

dainų'šventės proga, čia jis ir pareiškė, kad pradės skaityti ”ka- 
mikus”, įsitikinimui, ar jie tikrai vaikams kenkia. Laikraštinin
kai juokauja, kad jis*jau sulaukė tokio amžiaus, kad vėl suprastų 

- vaikų reikalus...

*

1

W. Churchillis lapkričio, mėn. 29 d. atšventė 80 metų, sukaktį.

................... . . . . * .
V.? . ■ ' . • . •

<

• Komunistinė Kinija paskelbė, kad už šnipinėjimą nuteisė 
JAV aviacijos karių. Dėl to pranešimo prasidėjo diplomatinis

karas. Prezidentas Eisenhovveris pareiškė, kad bus dedamos visos 
pastangos neteisėtai apkaltintus karius išlaisvinti, išskyrus ka
ro priemonę.

• • Japonijos min. pirmininkas, Yoshida, spaudžiamas ben
draminčių pasitraukė iš liberalų partijos pirmininko pareigų. 
Spaudžiama pasitraukti ir iš min. pirmininko vietos.

• McCartky, po gydymosi ligoninėje^pirmadienį vėl grįžo 
į senato posėdžius. Balsavimas dėl jo apkaltinimo įvyksta trečia
dienį.

• Maskvoje užsienių reikalų ministeris Molotovas atidarė 
rytų karinio bloko konferenciją, kurioje pakviesta ir Rytų ‘Vo
kietija. Dalyvauja ir komunistinė Kinija neva stebėtojo vaidmeny.

• Admirolas B. CSTney, laivyno 'operacijų vadas, išvyko 
trijų savaičių kelionei j Angliją,-Ėrancūziją ir Ispaniją.

• Anglijos (anklaivis Worid Concord, 20,125 tonų talpos,
paskendo netoli nuo Valijos krantų. Iš laivo įgulos 7 jūrininkai 
paskendo,, kiti išgelbėti. ' .

• Čekoslovakijoje ir Vengrijoje, pagal komunistų režisuo
jamus rinkimus, ■ šią savaitę gyventojai priversti išrinkti tiek 
atstovų, kiek komunistų.partija išstatė kandidatų.

• /Prancūzijos spaudos šaltiniai tikina, kacį Mendes-France
populiarumas yra stipriai sumažėjęs ir esąs pavojus jo vyriau
sybei. ■

• Komunistinės Kinijos karinės jėgos buvo išlipusios Wu- 
chiu saloje, esančioje 80 mylių nuo Formozos ir 15 mylių nuo 
komunistinės Kinijos. Nacionalistų pranešimu, dalis išaikėlusiųjų 
sunaikinta, dalis pasitraukė.
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Vilties namų praplėtimui 
kas atsiuntė:

au-

2.00

Pivoriūnas J., Cleveland $3.00 
Kalinauskas Z., Elizabeth 2.00 
Mažeika J., Chicago 2.00
Garnius Ant., Cleveland 3.00 
Karulis .K., Cleveland 2.00
Šatkauskas A., Oakville .... 1.00 
Trumpa V„ VVashington 2.00 
Babickas Kazys, Chicago . 3.00
Andriuškevičius Jurgis,

Brooklyn
Ignatavičius St., Cleveland 2.00 
Baublys J., Detroit ........  3.00
Kerševičius Vyt. A.,

Detroit ...........    1.00
Vaitkus Ant., Cleveland .... 1.00 
Gediminas B., HooĮywood .. 5.00 
Beleckas A., Amsferdam .... 2.00 
Latvėnas Al'f., Culver City 5.00 
Vėžys Bi’.Į Chicago ....... 2.00

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.. Tikime, kad Vil
ties namų praplėtimą nuošir
džiai parems ir kiti Dirvos skai
tytojai.

. ■ ■

Lapkričio 26-27 dd. Clevelanr Hotel salėje. Atidarė rengimo . 
de įvyko Bendrojo Amerikos komisijos pirm. VI. čyvas. Sei

mą pasveikinti atvyko Clevelan
do miesto burmistras Ant. Ce- 
lebrezze. žodžiu sukaktuvinį Sei
mą pasveikino Lietuvos Atstovo 
JAV P. žadeikio ir savo vardu 
Lietuvos Konsulas Chicagoje dr. 
P. Daužvardis, ALT vardu dr. 
P. Grigaitis, ALRK Federacijos 
pirm. dr. A. Damušis, Prekybos 
Rūmų Chicagoje pirm. A. Ru
dis, Amerikos Balso vadovas Vo
kietijoje, dabar atostogaująs 
JAV J. B. Laučka. Amerikiečių 
vardu seimą pasveikino Adviso- 
ry Board prie JAV šalpos orga
nizacijos atstovas McCohan. Jis 
pažadėjo Baltui paramą gėrybė
mis 335,000 dol. sumos.

Raštu Balto seimą pasveikino 
JAV ir Vak. Vokietijos prezi
dentai Eisenhoweris ir Heussas, 
gubernatorius F. Lausche, Lie
tuvos gen. kons. J. Budrys, Lie
tuvos laisvinimo organizacijos, 
vyskupai, lietuviai Vokietijoje, 
Austrijoje, Prancūzijoje, JAV 
lietuvių organizacijos.

Pranešimus apie veiklą nuo 
1953 m. seimo Bostone padarė 
Balfo pirm. kan. Končius, nacio
nalinė sekr. Nora Gugienė ir iž
dininkas A. S. Trečiokas. 1954- 

( Perkelta j 4-tą pusi. )

Lietuvių šalpos Fondo' sukalltu- 
vinią seimas. Jis nebuvo gausus, 
nes iš 140 skyrių JAV, į seimą 
atvyko iš 16 valstybių vca 61 at
stovas, jų tarpe apie 30 buvo 
pačios vadovybės žmonių ir ren
gėjai. Svečių buvo 42. Krito į 
akis pačios Clevelando visuome
nės pasyvumas. Seimo darbus 
nuolat sekė vos keletas asmenų. 
Tačiau seimas praėjo gana gy
vai ir laikytinas darbingu.

Dienotvarkėje svarst omai s 
klausimais diskusijose dalyvavo 
apie 10 žinomųjų JAV lietuvių 
veikėjų, kurie paprastai daly
vauja ir kituose lietuviškų or
ganizacijų suvažiavimuose. Juos 
čia reikia paminėti: pats Balto 
pirmininkas kan. Končius, E. 
Devenienė, A. S. Trečiokas, L. 
Šimutis, J. Cinkus, N. Rastėnis, 
prel. J. Balkūnas, St. Gegužis, 
N. Gugienė, Kasevičienė, Koli- 
čienė ... Iš naujųjų ateivių sei
mo darbuose gyviau reiškėsi P. 
Viščinis iš Brockton (jis yra ir 
Balfo vadovybėje), clevelandie
čiai St. Barzdukas, A. Damušis, 
S. Laniauskas.

Seimo darbai buvo pradėti pa
maldomis Clevelando katedroje. 
Patys posėdžiai vyko Cleveland
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Venecuelos vidaus saugumo viršininkas Fedro Estrada (vidury), 
lankėsi JAV ir susipažįsta su pirštų nuospaudų persiuntimo 

Estradą yra pasižymėjęs, kovotojas prieš komu
nistų sabotažą Venecueloj.

aparatu. Fedro
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tithninian Weekly, published by 
American Lithuaiilan Picas & Radic 
Asa’n VILTIS, Ine. (Non-profit), 
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.

Telephone: HEnderaon 1-6344. 
Iaaued in Cleveland every Thursday. 

Editor: Balys Gaidžlūnu.
Entered as Secdnd-CIass matter 

Deeember 6th. 1915, at Cleveland 
ander the act of March 3. 1879.

Subscription per year in advanee: 
tn the United Statės — 85.00 in Ca- 
nada — 85.50. elsewhere — 86.50.

Single eopy - — 10 centą.

Lietnriikaa aavaitražtia, leidžiamu 
VILTIES, Ameriko* Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
1272 East 71 St, Cleveland 8, Ohio. 

Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande kas ketvirtadienį. 

Redaktorius: Balys GaidŽiūnaa. 
įregistruota kaip antros klasžs 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta- 

tym^.
Prenumerata metams Ii anksto: 

Jungt Amerikos Valstybėse 85.00, 
Kanadoje — 85.50, kitur — 86.50.

Atak. Nr. kaina 10 centų.

• Prof. Vaclovo Biržiškos 70: •'Lietuvė dailininkė Sofija Pa
metu amžiaus sukakties minėji
mas rengiamas gruodžio mėn. 4
d. So. Botsjjnę, Tautinės Sąjun-I te vykusioje itališko peizažo pa
gos namuose. Minėjimą rengia 
Bostono. Lietuvių Rašytojų Klu
bo Valdyba.

• VLIKo posėdis, kaip mus in
formuoja iš Vokietijos, šaukia
mas gruodžio mėn. 15 dieną.

• Į lietuvių dieną, suruoštą par
ke tarp Buenos Aires ir Beris- 
so, buvo suvažiavę per 1000 lie
tuvių. Lietuvių dieną rengė 
esančios lietuvių organizacijos.

cevičienė, gyvenanti Romdje, 
buvo premijuota Viareggio-mies-

• Naujai išrinktos Kanados 
Krašto Tarybos posėdžiai įvyko!

rodoje, kurioje dalyvavo 12 tau
tų dailininkai. Iš trijų skirtų 
premijų viena teko Pacevičienei. 
Premiją įteikė Italijos, ministe
ris Ponti. šį faktą pažymėjo 
daugelis Italijos laikraščių.
• Romoje įvyko ’Tntennazionale' 
della Liberta” (Laisvės Inter
nacionalas) visuotinis susirinki
mas, kurio metu buvo išrinkta 
nauja valdyba. Į ją vicepirmi
ninku išrinktas lietuvis veikėjas 
Dr. Juozas Gailius. "Laisvės In- 

| ternacionalas” yra susikūręs
Hamiltone, lapkričio mėn. 27-28 .kLaŽt?_.°k"?.a"‘
dienomis.

• Melburno mieste sėkmingai 
praėjo Australijos lietuvių 5-oji 
sporto šventė. Šventė paliko 
gražų įspūdį tiek patiems spor
tininkams, tiek juos stebėju
siems' žiūrovams, 
paskirta visa eilė 
juoju Australijos 
nio Auklėjimo ir 
gos pirmininku 
Baltrūnas.

Laimėtojams 
dovanų. Nau- 
Lietuvių Fizi- 
Sporto Sąjun- 
išrinktas L.

tus. Jame dalyvauja visų Sovie
tų ar komunistų dominuojamų 
kraštų atstovai, esą Romoje.
• Pranas Sutkus, Dirvos bendra
darbis, vėl grįžo į Heidelbergo 
universitėtą baigti medicinos 
mokslus. Jo ac’/esas: Bergstra- 
S3e 47, Heidelberg, Germany.

nė, šaulių S-gos Centro Valdi 
narys Valadkaitis ir vietos lie
tuvių apie 2000. Minėjimą ati
darė ir jam vadovavo savanoris- 
ktįrėjas Toronto sk. pirminin
kas ats. majoras K. Aperavičius. 

Įnešus šaulių vėliavą, Valad
kaitis paskaitė priesaikos žo
džius. Prie vėliavos buvo priseg
tas juodas kaspinas, kuris bus 
nuimtas, kai Lietuva atgaus 
laisvę, ši vėliava buvo Lietuvai 
išsaugota okupacijos metu ir iš
gabenta į vakarus 1944 m. Ji 
pasiliks čia kaip laisvės kovos 
simbolis iki Lietuvos atvadavi
mo. '•

Svarbiausias kalbėtojas, bu
vęs nepriklausomybės pradžioje 
Krašto Apsaugos Ministeris 
pulk. Žukas savo kondensuota 
kalba perkėlė klausytojus j 1918- 
1919 metų laikotarpį, atkurda
mas vaizdus iš Lietuvos kariuo
menės ir šaulių S-gos istorijos. 
Pabrėžė to meto Lietuvos žmo
nių pairižymą apginti savo 
kraštą nuo besiveržiančių į jį 
įvairių priešų. Toliau kalbėjo 
gen. konsulas V. Gylys. Diplo
matinės ir. konBularinės tarny
bos vardu, o Valadkaitis šaulių 

. | S-gos C. V. vardu.
Meninėj dalyje solistė Jonuš- 

kaitė išpildė liet'uvių liaudies 
dainas, iš operų arijas. Ji atliko 
didžiąją programos dalį, daina
vusi virš valandos laiko. Smui
kininkas St. Kairys atliko kele
tą muzikos dalykų. "Varpo” cho
ras užbaigė tneninę dalį lietu
vių liaudies dainomis. Solistams 
okomponavo ir chorą dirigavo 
muzikas St. Gailevičius.

Vakare Lietuvių Namuose bu
vo vaišės dalyvaujant Toronto 
lietuvių vadovams.

čia ryšy su šauliškos dvasios 
atgimimu buvo pasakyta kalbų 
ir linkėjimų.

P. Lelis

. Meninę. programą atliko ope
ros solistė Juzė Augaitytė,dra
mos aktorius H. Kačinskas ir 
skautų vyčių oktetas, vadovau
jamas muziko Mrozinsko.

Reikia pažymėti, kad šventės 
rengėjai sugebėjo gausiai susi
rinkusiai publikai pateikti tik
rai augšto lygio programą, kuri 
buvo ir įdomi ir maloni, ir ne
ilga. •

Pr. Pakr.

ROCHESTER
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Lapkričio mėn. 20 d. vietos 

Ramovės skyrius surengė para
pijos salėj Kariuomenės dienos 
minėjimą. Įžangos žodį tarė Vy-

WATERBURY
meno Paroda ‘

Gruodžio 5 dieną, 3 vai. po 
pietų prasidės AdomoGaldiko 
kūrinių paroda -Mattatuck Isto- 
rical Society 119 West Main St., 
Waterbury. Meno parodos iškil
mingas atidarymas bus gruodžio 
5 d. 2 vai. p. p. Parodos reikalais 
rūpinasi specialiai sudaryta ko
misija: Antanas Kateiva, Anta
nas Zelenkevičius, Aleksandras 
Aleksis, VVaterburio majoro' po
nia Helen Snyder, Elena Deve- 
nienė, Jadvyga Stulginskaitė, 
Vytas Vileišis, Dr. M. J. Colhey. 
Garbės nariai yra: /niesto ma
joras Raymond E. Snyder, kle
bonas kun. J. J. Valentiejus. 
Meno paroda tęsis apie tris sa- 

. vaites. Įėjimas neapmokamas ir
tautas žmuidzinas. Jis ir prave-'bus' daroma jokios rinkliavos. 
/4A «>nlrn»>r> rvžvvrrnn n I . x

| Rengėjų komisija ragina vi- 
| sus atsilankyti ir pasižiūrėti 
įdomių dail. Adomo Galdiko kū
rinių. i

• šiemet vykusiame filmų festi
valyje Venecijoj didelį pasise
kimą turėjo filmą "Giulietta e 
Romeo”, statyta kartu anglų ir 
italų. Spauda labai iškėlė pa
grindinio artisto Laurence Har- 
vey gabumus, visur pažymėda
ma, kad jis yra lietuvis.

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė:

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

S. Bartkūnas, Cleveland $1.00 
Spirikaitis Al., Cleveland 
Puzinas J., Philadelphia . .. 
Labuckas J., Brockton .......
Gricevičius VI., Chicago . .. 
Cenkus Jonas, Neivark . .. 
Narvydas Pr., Brooklyn ... 
Jurkevičienė E., Toronto . .. 
Jankus Z., Cleveland '.......
Pupalaigis B., Chi.cago . . 
Kalinauskas Z., Elizabeth 
Babickas K., Chicago .......
Litvaitis T., Paterson .......
Urban J., Shenandoah .......
Račys M., Canada ...........

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką.

2.00
2.00
1.00
1.00
i.oo
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00

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

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

Saukite -r- YA. 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštai.' 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad.

tik susitarus

TORONTO

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

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 VVest Chicago Avė., 

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

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

J2—4 p. p. teštadier.iaia. •

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

išskyrus trečiadieniais 6-8 v. y. , 
žeštad.10-12 v. r. — 1-3 v. p. p.

. . IR

KARIUOMENĖS IR ŠAULIŲ 
SĄJUNGOS ŠVENTĖ

. Lapkričio 21 d. Toronte buvo 
švenčiama 36 m. Lietuvos ka
riuomenės ir 35 metų šaulių Są
jungos įkūrimo minėjimas.

Minėjimą organizavo kombi
nuotos naujų organizacijų jun
ginys: Savanoriai-Kūrėjai, Ka
rių Sąjunga, šaulių Klubas KLB. 
Apylinkės Valdybai talkininkau
jant. ši3 minėjimas buvo vykęs 
tiek pasiruošimo atžvilgiu tiek 
meninių pajėgų ir dalyvių skai
čium. Jame dalyvavo svečiai iš 
Amerikos: pulk. Žukas, operos 
solistė V. Januškaitė-Lęskaitie- 

I

NEWYORK
TAUTINIO SAMBŪRIO 
ŠVENTĖ NEW YORKE

Visur, kur tik daugiau susi
telkė tautinės minties akademi
kų, jie organizuotai įsijungė į 
Lietuvių Tautinį Akademinį 
Sambūrį. Tuo būdu jie • galėjo 
suaktyvinti savo veiklą, norėda
mi labiau įsijungti į Lietuvos 
laisvinimo kovą, išlaikyti gyvas 
lietuvių akademines tradicijas.

Kas metai Lietuvių Tautinio 
Akademinio Sambūrio skyriai 
dažniausią Neo-Lithuanijos kor
poracijos metinės šventės proga 
ryškiau išeina viešumon.

Šiemet Lietuvių Tautinio Aka
deminio Sambūrio New Yorko 
skyrius minės savo ir Neo-Li
thuanijos metines sukaktuves 
gruodžio 5 dieną 5 vai. vakare 
Baltic Freedom Hoūse patalpose 
(131 E. 70 Street, Manhattan, 
N. Y.). Minėjimo metu momen
tui pritaikytą paskaitą skaitys 
Stasys Jakštas, be to, bus įdomi 
meninė minėjimo programa.

Pr! Pakr.

dė visą to vakaro programą. I
Paskaitą skaityti turėjo at-' 

vykti svečias iš Syracųsų PrJ 
Dailydė, buv. Lietuvos pasiunti
nys Latvijoj, befc negalėdamas 
atvykti pats, paskaitą atsiuntė 
ir ją perskaitė Andrius Ciemi- 
nis.

Po paskaitos Vytautas Jasiu- 
laitis kreipėsi į visuomenę, pra
šydamas aukų Lietuvos karo in
validams šelpti ir tuojau pat 
mergaitės skautės surinko per 
60 dolerių. .

Po to sekė deklamacijos ir dai
nos. Deklamavo skautė Amalija 
Polinauskaitė tai dienai pritai
kytą eilėraštį. Pasipuošusi tau
tiniais rūbais Irena Arlauskaitė 
gražiai išpildė, solo tris dalykė
lius. Balsas nedidelis, bet labai 
švelnus, gražaus tembro lyrinis 
sopranas. Publika ją labai šiltai 
priėmė ię bisui Irena dar padai
navo Esterlitą (žvaigždelė). Pi
aninu palydėjo jaunas pianistas 
Saulius Jankus. Baltų chrizan
temų puokštę..dainininkei įteikė 
Almukas, Jankus.

Kariuomenės dienos minėji
mas užbaigtas Lietuvos himnu.

■ 1 .. .. N. A.

NAUJI PILIEČIAI
ALT Sąjungos keli nariai 

po šios šalies piliečiais: Myko
las Gureckas ir jo žmona, Anta
nas Kudirka ir jo žmona, Anta
nas Vaišnys ir jo žmoną, Vikto
ras Liaukus, žmona ir du sūnūs, 
Martynas Kiemaitis, jo žmona 
ir dukrelė, Juozas Valkauskas, 
Jonas Montvydas.

Tautinės Sąjungos garbės na
rys prof. dr. Jurgis Žilinskas 
nesenai nusipirko puikų namą ir 
praėjusį sekmadienį, lapkričio 
28 d., suruošė puikias įkurtuves. 
Visi dalyviai prof. ir poniai Ži
linskams linkėjo geriausios sėk
mės. MJC

ta-

NEWARK
BENDRUOMENĖS 

SUSIRINKIMAS

.J

DETROIT
MARIJOS IR DR. J. SIMS 

PAGERBIMAS
A.L.T. S-gos ! 4 skyrius De

troite š. m. gruodžio mėn. 11 d. 
6 vai. vakare, Riverside namuo
se (kampas Hubbart ir Bagley 
gatvių), ruošia Marijos Sims 25 
metų ir Dr. Juozo Sims 40 me
tų lietuviškos veiklos Ameriko
je minėjimą-vakarienę.

Minėjiman kviečiamos lietu
viškos organizacijos ir p.p. Sims 
draugai ir pažįstami

Pranešimus apie dalyvavimą 
ir sveikinimus siųsti ALT 4 sk. 
vardu 233 W. Savanah, Detroit, 
Mich.

Vakarienėn įžanga 3 dol. as
meniui.

. A. L. Beiic£ubmenėB Nėivarko 
apylinkės narių; visuotinis susi
rinkimas šaukiamas Liet. šv. 
Trejybės parapijos . salėje sek
madienį, gruodžio mėn. 5 d. 12 
vai. '

Darbotvarkėje svarbūs orga
nizaciniai klausimai ir paskai
ta. Prieš susirinkimo atidarymą 
— meninė dalis.

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS 
NEW YORKE

Lapkričio 21 d. New Yorke 
visuomenė paminėjo Lietuvos 
kariuomenės šventę. Šventę 8U; 
ruošė Karių Ramovė drauge su 
Amerikos lietuvių karių organi
zacijomis. šventei pritaikytą pa
skaitą skaitė pulk. Pr. Saladžius, 
buv. šaulių Sąjungos vadas. Jis 
savo jautria ir nuosaikia paskai
ta tikrai palietė lietuvio širdį.

v f
•»

Iš Vokietijos gauta puikių

MECHANIZUOTŲ ŽAISLŲ

Dr. Jaras Ramunis .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VAL,: antrad. ir ketvjrd. 7-8.30 v. v. 
Mtad. 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimą 

7156 S. AVestern Avė.
MEDICAL CENTER

AL.: Kabtaoto REpublic 7-1168 
>: WAlbraok 5-8765'4

Gausus servizų, kristalo ir keramikos pasirinkimas 
Neatidėliokite, apsirūpinkite Kalėdoms dabar!

VARNAS CO., Ine.
6558 S: Halstcd St., Chicago,-III.. '

' ; Tel. >YE 6-5422
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REIKALINGI 
ATSTOVAI

Skubiai reikalingi Importo 
firmai atstovai nuolatiniam dar
bui šioms valstybėms:- • 
-Ohio

11 1 i n o i s
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
Taip pat reikalingi atstovai ir 

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

ANTANAS PĄULAITIS,
23 Romsey St 

Boston 25, Mass.-.
■■ . :• ■

dėkoja u ž •
PARAMĄ

Luebecko miesto ir apylinkės1 
lietuviai labai apsidžiaugė šių 
metų spalio mėnesį gavę iš 
BALFo, per CRALOG __ Bre-
meri 40 maišų drabužių ir 7 mai
šus batų. Toji apranga buvo 
gauta gerame stovyje ir netrun
kant buvo vietinių šalpos komi
sijų paskirstyta gyventojams, 
kurie priėmė tas savo užjūrio 
brolių dovanas su dideliu džiaug
smu ir nuoširdžia padėka.

Vokietijoje drabužiai ir ava
linė yra labai brangūs ir iš mažų 
pašalpų neįmanoma jų įsigyti, 
todėl kiekvienas tinkamas da- 
vėti dalykas yra labai laukia
mas ir įvertinamas.

Visi buvo patenkinti ir pilni 
vilties, jog ir ateityje nebus pa, 
miršti savo geraširdžių aukoto
jų, kuriems šiuo reiškiama vie
ša ir nuoširdi padėka.

Luebecko miesto ir apylinkės 
šalpos komisijų pirmininkai:

M. Sruogis, J. Pyragius, 
P. Liegus

I

DIRVA
i* -.

-J,

C-' k

*= v.4

i...-

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Nemunas 
St. Kolupaila

Neramu buvo Laisvės Alėjoj - 
' B. Daubaras ..—— 140 .

Orą pro nobis
J. Gliaudą.------------------

Orfėjaus medis
A. Nyka-Nilifinas _____

k Pirmoji naktis
L. Pirandello___________

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vytis Nemunėlio. 
Paveikslai V.' Augustino .. 2.0* 

Pragaro pošvaistės'
V. Alintas ..

. ■
--t

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanaua

Anglų kalbos gramatika 
V. KanantaMkM -..'..z.

Anglų kalbos skaitymas .
V. Minkūnas ___________ __ 2.00 

Anoj pusėj ežero
1 P. Andriušis___________ _ 1.50

Aukso kirvis
Juozas švaistas ___ _______

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytt ____ _ 840

Amžini šešėliai
A. Vilainis..................

Barabas
Paer Lairerkvist ....

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis '........... .

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

' Balutis
J. J, Bičiūno leidinys 

Baltaragio malūnas
K. Boruta ____________ 2.50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia ____________ 2.00

Cascata cristaiina
Venadjus Ališas ...

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis____

Duktė ~ >
A16 Rūta .........

Dievas ir žmogus
Prel. F. Bartkus ir 
kan. P. Aleksa------

Didžiosios atgailos
R. Spalis _______________ 840

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas

Eldorado
J. Švaistas_____ -___

Gyvačių lizdas
Francois Mauriac _______ 2.60

Gatvės Berniuko Nuotykiai 
R,. Spalis ------- i____ — 5.00

Gimdytoja
Francois Mauriac ...

Gintariniai vartai
N. MazalaiU_____________ 2.00

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas ....2_________ 1.50

Gyvulių ūkis
George Orwell______

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00

Kaimynai
i ; Taiitiiai;
■ Karoliai

Guy de ' Maupassšnt’_____ 240
. Kaip jie mus sušaudė
; J. Petraitis____ _________ 140.

Kuprelis
Ignas šeinius ____ _____

Konradas Valenrodas
• Adomas Mickevičius___
į Keliai ir kryžkelės

Putinas ______ _______ _
Kaimiečiai

V.'s. Riymont I-II-III-IV
I ir, II dalis_________po 3.00
III ir IV dalis .............. po 3.50

Kudirkos raštai

Krėvė Mickevičius

- too

IM

2.50

2.00

... 2.25

2.00

1.00

1^0

8.50

2.00

... 2.40

. 5.00

... 040

140

1.76

1.00

2.M

1.50

2.50

5.00

———--įZ . -
■ ■.- ■ 1 , z

4.00
■5

AM

140

..' 240

2.00

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 

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 ___________ 5.0(f

LietA-os pinigai (
Juozas K. Karys ________ 5.00

Lyrika
K. Binkis______

Loreta
Stasius Būdavas .

Lietuvą
A. Bendorius ___ ___ _ 8.75

Laiškai žmonėms ,
G. Papini .  .. 2.00

Lietuvių kalbos vadovas ’ “■
Red. prof Skardžius ...— 4.50 

Lietuvių poezijoš aptoiogija
J. Ahtis Ir A. Vaičiulaitis 6.00. . • . • •* a .r* ••

-------- .8.00

.........2.60

__ 2.00
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti, pro
fesines korteles. įvairias blankas, ta
naus, plakatus ir kt.

- karams biletus, vestuvių pakvieti- 
Užsakymai priimami ir paštu.

' ii---------- ‘

;■ ' ■
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1272 East 71 SL,
Cleveland 3, Ohio*
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Lietuvių «rchyvąs 
Bolševirmo metai ...

Moters širdis
Guy de Maupassant - 

Lietuvių Literatūra
Pranas Naujokaitis -. 

Mrituo vad. mbdaua
N. Mazalait* —;—:2.W 

Meškiukas Rndnosinkas . 
•į Vytė NemuaiBa — .—-- 
Namą! ąnt smėlio - 
J j. GUauda ___ i—
Naujieji skaitymai

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus _______

Per Klausučių ūlytėlę, 
Liudas Dovydėnas

Pietų vėjelis 
Vyt? Nemanėte ..

Paklydę paukščiai I 
Jurgis Jankus__________

Paklydę paukščiai II
... Jurgis Jankus __________

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gaučya ...

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springbom -- 

Petras širvokas
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 
Ėuncč Dandierin u

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

i V. .Biržiška, klet. viri.
• l.paptviri.------

Saulėd laikrodžiai 
Henrikas,Nagyr. ..

Saulutė debesėliuos 
L. Žitkevičius ___

Šventieji akmenys 
, Faustas Kiria ....

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis 

šventoji Inga
A. Škėma ____

Sapnų pėdomis
V. Kazokas ..i 

Teresė Neumanaitė
J. Burkus ________

Tarp žalsvų palapinių
P. KesiOnas 

Tėvų pasakos
A Giedrius ____

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas 

Tautosakos Lobynas
J. Balys ...............

Tortas Nipemadis
August Gailit____

Tarp pelių ir vyrų 
John Steinback 

Tėvelių pasakos 
, A. Giedrius- ....

Užgesęs sniegas 
Aloyzas Baronas

Ugnies pardavėjas 
Balys Rukša______

Uždraustas stebuklas 
StasjuF Būdąvas

Vanagaitis 
- mohografija

Vilnius tarp/hudrų
J. Cicė

Velykų pat
N. Butkienė 2

Vidurnakčio v
Česlovas Grin

Vyturėliai Laukuose 
Vikt šipiaitia

Trylika nelaimių
R. Spalis .—

Valkų knygelė 
,,M. Valančius .

Varpai skamba 
, Stasius pūdavas

Vienerl melai ir, viena savaitė
B, Gaidžiūnas ______ 146

Taupioji Virėja
_ . .....................--------8.00

..r-- 840
■ j- r 
.... 840

(įrišta) ..

Užuovėja
i M. Katiliškia .. 

žmonijos likimas
1 ■ ■ V. Bagdonavičius 

Žemaičių žemė
• JUM | -Ji. yilatnfs ... -

240

..t... l.W
[ žemaičių krikštas 1 . ‘
I P. Ateikit ----------....... U40

. .................

y ' K

- Visof knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite; 
T DIRVA; 1272 Rast 71 St, Cleveland 3, ObU»
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Jūsų korespondentui teko pa
tirti, kad , sąryšyje su VLIKo 
Vykdomosios Tarybos Užsienio 
Tarnybos Valdytojo pareiškimu 
"Pro memoria” apie santykių su 
Federalinės Vokietijos Vyriau
sybe raidą ir Lietuvos atstova
vimo Bonnoje reikalus, adv. J. 
Bataitis, Lietuvos Laisvės Ko
votojų Sąjungos atstovas Vy- 

■ , riausiajame Lietuvos Išlaisvįni- 
• mo Komitete, pareiškė atskirą 

nuomonę ir pateikė savo pasiū
lymus. Kalbamame pareiškime 
sakoma: t

”URT pro memoria, atsižvel
giant dar į šių meų būvyje Eltos 
Informacijose dėtųjų komunika
tų vienas kitą- paneigiančius 
tekstus, nesudaro " pagrindo 
VLIKo ginče su Lietuvos Dip
lomatijos šefu, bei kitais Lietu
vos Pasiuntiniais objektyviam 
vaizdui susidaryti:

URT pro memoria yra viena
šališkas pareiškimas. Be to, toje 
pro memorijoje paminėta visa 
eilė platesnei lietuvių visuome
nei tiksliai nežinomų ir aplamai 
sunkiai patikrinamų faktų, pri
vačių pasikalbėjimų, neprotoko- 
luotų susitarimų bei raštų, ne
pateikiant jų tekso ištisai. Ant
ra vertus, manytipa, kad lietu
vių visuomenei ne tiek svarbu 
išgirsti iš URT pro memorijos 
vienšališką VLIKo veiksmų pa
teisinimą bei užgyrimą, kiek pri
eiti, galų gale, prie principinio 
ir visiems priimtino aiškumo 
Lietuvos Valstybės juridinio 
tęstinumo 'bei jo praktiškų ap
raiškų respektavimo, VLIKo 
vaidmens išryškinimo ir iki šiol 
vis dar neįvykdytos lietuviškos 
visuomenės laisvajame pasauly
je konsolidacijos klausimais.

Vertinant visus mūsų vidaus 
politinius, ginčus minėtų klausi
mų šviesoje, o ypatingai ryšium 
su ginčais tarp VLIKo ir Lietu
vos Diplomatijos, tenka nusta
tyti.

1. Nei užsienio lietuviškajai 
visuomenei, nei aplamai bet kur 
kitur VLIKas kol kas dar nėra 
oficialiai deklaravęs, kad jis re
prezentuoja Lietuvos Vyriausy
bę ir vykdo jos funkcijas. Lietu
viškos visuomenės atžvilgiu ten
kinamasi įvairuojančiais pasisa
kymais, ar kad "Vlikas yra vie
nintelis Lietuvių Tautos valios 
reiškėjas”, ar kad "Vlikas yra 
visuomeninio - politinio pobūdžio 
organizacija”

Santykiuose su svetimšaliais, 
ypač užsienio valdžios įstaigose, 
VLIKo krik. dem. bloko ir valst. 
liaud. atstovai, t. y, dabartinė 
VLIKo dauguma, elgiasi kaip tik

(Lietuvos Laisvės Kovotojų S-gos pareiškimas)
C' < ' ■ ' »

priešingai, suponuodama, kad 
VLIKui priklauso valstybinis 
suverenumas ir kad VLIKas tu
ri'teisę vykdyti Lietuvos vy
riausybės funkcijas.

Bandymai-šia kryptimi sveti
muosius įtikinti, tięk Washing- 
tone, tiek Bonnoje pasisekimo 
nesulaukė. Bonnos atvejuje šito 
fakto neužginčyja ir dabartinė 
URT pro memoria (nors Eltos 
Informacijose pradžioje ir visai 
kitaip buvo skelbiama), tačiau 
žadama dar "dėti visas pastan
gas patiekti Auswaertiges Am- 
tui pakankamų davinių, kad šiuo 
Lietuvių Tautai lemtingu mo
mentu VLIKas atstovauja ir 
Tautai ir Valstybei”.

šitoje VLIKo daugumos lai
kysenoje nesunku pastebėti dvi
lypumą ir nenuoseklumą. Jei 
VLIKas save laiko Lietuvos Vy
riausybe in exilio, jo pareiga 
būtų pareikšti tai, pirmoje ei
lėje lietuvių visuomenei bent 
laisvajame pasaulyje, o jau po 
to dėti pastangas įrodyti tai sve- 
timiesiams. Tuo tarpu elgiamasi 
kaip tik atvirkščiai, nes savo 
vaidmens ir teisių nedeklaravus, 
savos visuomenės neįtikinus, jos 
pritarimo nesusilaukus, norima 
įtikinėti svetimuosius.

ši būklė, ypač atsišvelgiant į 
bendrą tarptautinę padėtį, tu
rėtų versti VLIKo daugumą tuo
jau pat susilaikyti nuo tolimes
nių dvilypių, nenuoseklių ir bet 
kurio realybės pajutimo stoko
jančių žygių tarptautiniame 
forume.

2. Politinė-diplomatinė akcija 
negali būti daloma.

šis jai nebenaujas, tačiau ne- 
ginčyjamai valstybinės išmin
ties padiktuotas postulatas turė
tų susilaukti ir dabartinės VLIK 
daugumos pritarimo. Politinei- 
diplomatinei akcijai su reikiamu 
autoritetu vesti turima Lietu
vos Diplomatijos šefą ir užsie
nyje akredituotus bei atitinka-l 
mų valstybių formaliai akcep-Į 
tuotus diplomatinius atstovus.! 
šiuo metu jie yra vieninėliaiį^ 
Lietuvos suverenumo, kaip tai 
pagal tarptautinę tradiciją ir 
teisę suprantama, reiškėjai. Tai
gi, net ir tuo atveju, jei VLIKas 
bet kurios valstybės pasaulyje 
ir būtų pripažintas Lietuvos eg- 
ziline vyriausybe, nebūtų leisti
na vesti dvigubą bei atskįrą 
VLIKo ir. Lietuvos Diplomatijos 
politinę-diplomatinę akciją. Ta
čiau VLIKo dabartinė dauguma 
ir šį pagrindinį užsienio politi
kos nedalomumo principą panei
gia. Pati Lietuvos Diplomatijos 
egzistencija įvairiom progom 
ignoruojama. Pvz, URT Valdy
tojo pranešime apie atliktus ir 
numatomus atlikti darbus, ji, iš 
viso, nebuvo paminėta, žadama 
ar buvo žadėta skirti savo at
stovus Romoje, Madride ir viso
se šalyse, kur jų dar nėra. Kon
sekventiškai šią mintį bei ryžtą 
tęsiant, VLIKas turėtų greitu 
laiku prieiti prie nusistatymo, 
skirti savo — VLIKo daugumos 

atstovus net, pvz., Washing- 
tone ar Londone, šiuo metu gi 
netenka abejoti, kad visos to
kios, su realybe nesiskaitančios 
pastangos baigsis lygiai tame 
pačiame taške, kaip tai atsitiko

Georgi Malenkov Nikita Khroshchev

Iš Maskvos ateina žinių, kad dabar didžiausi tarpusavio varžovai 
už galingesnę įtaką esą G. Malenkovas ir Nikita Kruščevas.

Washingtone, Bonnoje ar anks
čiau Madride. Pagaliau neatsi
žvelgiama į tai, kad VLIKas 
svetimų valstybių pripažinimo, 
kaip organas atstovaująs Lietu
vių Tautai bei Valstybei, netu
ri, kad jis pats neišeina iš per
manentinių vidaus krizių, kad 
VLIKas yra pasikeičiančios su
dėties organizacija, kad VLIKo 
funkcijos pagal VLIKe dalyvau
jančių grupių pasitarimų nuo
status (Priedas Nr. 2 prie 1954 
m. liepos mėn. 24 ,d. protokolo) 
yra žymiai susiaurintos, kad 
seniai jau nagrinėjamas reika
lingumas iškelti VLIKą į JAV 
ir kad tokį perkėlimą įvykdžius, 
gali eventualiai pasikeisti visa 
VLIKo struktūra. Iš kitos pu
sės, mūsų laimei, turime pasto
viai organizuotą, įgudųsį ir dar
nų Lietuvos Diplomatijos kadrą 
su Diplomatijos šefu priešaky
je, kurie.be įrodinėjimų bei įti
kinėjimų yra svetimų valstybių 
pripažįstami ir vykdo savo funk
ciją, kaip legalios Lietuvos su
verenumo ir valstybės įstaigos;

. šitie trumpi, bet esminiai 
samprotavimai verčia prieiti iš
vados, kad VLIKo dabartinės 
daugumos pasirinktas politinės- 
diplomatinės akcijos sudvigubi
nimo kelias yra žalingas Lietu
vos reikalui, nes jis be atodai
ros siekia sugriauti svetimų 
valstybių pripažįstamų ir teisiš
kai legalių Lietuvos'valstybės 
institucijų prestižą bei autori
tetą.

Todėl LLKS vardu siūloma 
dabartinei VLIKo daugumai at
šaukti savo atstovą Bonnoje, 
pareiškiant Federalinės Vokie
tijos Užs. Reikalų Ministerijai, 
kad VLIKas Dr. A. Gerutį pri
pažįsta tose pareigose, kurioms 
jis Lietuvos Diplomatijos šefo 
buvo paskirtas.

Toliau siūloma, kad VLIKo 
dauguma atsisakytų nuo preten
zijų skirti savo atstovus Romo
je, Madride bei kituose kraštuo
se, ■ paliekant politinės-diploma- 
tinės akcijos vedimą Lietuvos 
Diplomatijai.

Ir pareiškimo pabaigoje, 
LLKS atstovas, teigia:

"Netektų nuogąstauti, kad 
taip pasielgęs VLIKas nustotų 
savo svorio ar autoriteto lietu
vių visuomenės ar svetimųjų 
akyse. Priešingai. VLIKo pra
dėtas šiandien jau nebe ginčas, 
bet -karas prieš Lietuvos Diplo
matiją būtų baigtas, praskaidrė
tų bendra atmosfera lietuvių, vi
suomenės tarpe, didelė U'RT 
enėrgija, nukreipta šiandien 
prieš savuosius, ir todėl eik
vojama tuščiai, galėtų būti 
panaudota kituose laisvini
mo baruose: propagandai už
sienyje, santykiuose su įvairiais 
Europos integracijos siekian
čiais visuomeniniais veiksniais, 
visoje eilėje kitų tarptautinių 
organizacijų bei visuomeninio

PRIEŠ KALĖDAS PAREMKIM 
VASARIO 16 GIMNAZIJA!

Prieš mūsų akis pasiliko ilgas 
tremties kelias. Bet tfemtis yra 
budėjimas ir pasirengimas Lie
tuvos Prisikėlimui. Nusimini
mas ir netęsėjimas yra nusikal
timas. Prieš Tautą esam atsa
kingi už jaunimo nutautėjimą. 
Todėl gyvybinis reikalas yra 
lietuviškos mokyklos.

Mūsų jaunimą baigia paskan
dinti nutautėjimas. Laisvo Va
karų Pasaulio lietuviai turi tik 
vieną pilną gimnaziją — Vasa
rio 16 gimnazija, šitas kultūros 
židinys yra mūsų patriotizmo 
rodiklis. Gimnazijos išsilaikymo 
pagrindas yra geros valios lietu
vių aukos. Bet ligšiol surinktų 
.aukų mums vis neužtenka, 68 
rėmėjų būreliai neatsiliepia, to
dėl jų mokinių išlaikymas mums 
sudaro daug rūpesčių. Prie da
bartinių kainų vienam mokiniui 
išlaikyti reikia pusantro rėmėjų 
būrelio. Atsistoti ant tvirtesnio 
pagrindo mums vis nepavyksta. 
Artinasi žiema. Beveik neturim 
kuro. Mokiniai priversti kęsti

pobūdžio draugijų užsienyje.
Lietuviško solidarumo dvasiai 

atnaujinti VLIKas neturėtų pa
sitenkinti vien URT-bos VLIKo 
vardu pastaruoju laiku daro
mais, kažin ar nuoširdžiais, pa
reiškimais. Reikėtų, pirmiausia, 
generalinės ligšiolinės VLIKo 
laikysenos revizijos.

Siūloma, kad VLIKas nepagai
lėtų rimtų pastangų pakeisti 
padėčiai ta prasme, kad kova 
dėl Lietuvos išlaisvinimo būtų 
tęsiama be tarpusavio ginčų bei 
priekaištų visos lietu
viškos visuomenės 
konsoliduotomis jė
gomis.”

šaltį. Klasėse ir. kambariuose sė
dim su paltais ir piršinėm. Prieš 
žiemą reikėjo apsirūpinti mais
to atsargomis. Mokinių tėvai 
daugiausia yra ligoniai ir bedar
biai. Prie'gimnazijos išlaikymo 
beveik nieko neprisideda. Daug 
mokinių neturi tėvų. Tokiems 
mokiniams gimnazija yra vie
nintelė paguoda.

Spalio mėnesį, kada aukų 
plaukimas buvo geras, gimnazi
jos skolos kiek sumažintos.

Gimnazija dabar vra gerai su
tvarkyta : mokslo lygis gana 
augštas, mokiniai yra jautrūs 
lietuvių reikalams ir pateisina 
sudėtas viltis, universitetai mū
sų abiturientais yra patenkinti, 
nėra jokio partiškumo ir religi
nio antagonizmo. Pati gimnazija 
veda sunkią kovą dėl savo eg
zistencijos. Visiems gimnazijos 
draugams — BALFui, Rėmėjų 

I Būreliams ir pavieniams asme- 
| nims — priklauso nuoširdžiau- 
i sias gimnazijos dėkingumas.

1954 metais pilnai atsiteisė tik 
11 būrelių. Visi Rėmėjų Būreliai'

GERIAUSIOS
rašomos mašinėlės pasauly yra 
ROYAL. Produkcija 3000- parai. Ke
lioninės rašomos mašinėlės net su 88 
ženklais. Raidynas-'patogiausiai 
dėstytas normaliu — Pica, ar 
smulkintu — Elite Šriftais, tinka 
syti visomis kalbomis iš kart.

Geriausia dovana artimiesiems,
ja rašys visą gyvenimą. Vienintelės 
pasauly mašinėlės su visada naujau
siais ir sensaciškiausiais išradimais.

Jau 300 mašinėlių, vien lietuvišku 
raidynu, išsiuntinėjau užsisakan
tiems.

Pranešė savo adresą dykai gausite 
smulkiausias informacijas ir prospek
tus per:

įs-
su-
ra-

nes

j.
ST.,

L. GIEDRAITIS, 
HARTEORD 6, CONN.

i

- - ' ' . . ■ ■■ ; : ‘

’ ■ . -
*

' ~"T~- .

■ ■ ■

maloniai prašomi prieš Kalėdas 
atsiųsti savo paramą. Kalėdų 
proga yra prašomi visi geros va
lios lietuviai bent kuklia auka 
paremti gimnaziją. . ...

Labai sunku, kada geram ne
turinčiam tėvų arba turinčiam 
tėvus ligonius mokiniui reikia 
pranešti, kad jo Rėmėjų Būrelis 
nesiunčia paramos ir dėl to ne
žinia kas bus toliau.

Gimnazijos išlaikymas parei
na tik nuo mūsų, šito reikalo 
negalima - atidėti. Gimnazijos 
patalpos turi būti pašildytos ir 
mokiniai pavalgydinti.

Pinigus galima siųsti gimna
zijos sąskaiton: Badische Bank, 
Konto, 3559, Manųheim, per 
BALFą, arba tiesiog gimnazijai.

Dr. V. Literskis
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DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima ir šiandien, nėra reikalo

laukti nei metų, nei menate

pabaigos!

Geriausi idainavimai

1.
2.
3.

BR. BUDRIŪNO KVARTETO
TRYS PLOKŠTELES: 

žvakė ir plaštakė; Valsas 
Vežė mane iš namų; Klumpės 
O dalelė; Į kovą; Gyvenimo aidu

KIEKVIENA PO $1.50

CHICAGOS VYRU CHORO
[DAINAVIMŲ ALBUMAS

10 dainų: Per naktelę šokau; Ant marių; Tušti paliktieji 
namai; Draugai, pakelkime taures; Tėviškės vakarai;- Jau 
žirgelis pabalnotas; Naktis graži; Valiok dalgeli; Op, op, 

Nemunėli; Jau pravertos • dvario atonios.
KAINA $ 8-. 0 0

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
į D A I N A V I M Ų ALBUMAS

15 dainų: Tėve mūsų; Lopšinė; Linelius roviau; Ar aš ne 
vyšnelė; Eikime mudu abudu; Sėjau rūtą; Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka; Op, op, kas ten, Nemunėli; Palankėj; Pie
menėlių daina; Anoj pusėj Nemuno; Kalvelis; Skamba, 
skamba kankliai; Augo kieme klevelis; Kas bernelio sumįs- 

lyta.
KAINA $10.00

SIŲSKITE PINIGUS IR TUOJ GAUSITE PLOKŠTELES

DIRVA
1272 E. 71 ST.
CLEVELAND 3, OHIO
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PRAKEIKTOJI
NOVELĖ

R. SPALIS

motiną, bet tu nedrįsk keikti pamotės, kuri, 
vos keletą metų su manimi pagyvenusi kaip 
su žmogumi, vėliau aklą pradėjo globoti su 
tokiu atsidavimu, tartum visą amžių su ma
nimi laiminga būtų buvusi. O jūs mano vai
kai, išskridote gyvenimu džiaugtis, nesirū
pindami kaip man sekasi. Būčiau paskutinis 
šuva, jei ją apiplėščiau Antanui, Genei ar 
tau pinigus sukįšdamas.

neišeikvojau, aš kietai dirbu, aš siekiu už
tikrinti savo, savo vaikų ateitį. Jau sakiau, 
kad pinigus atiduosiu, juk turėsi mano vek
selį.

— Aš nežinau ar tu atiduosi. Jei iki 
dabar nesugebėjai protingai verstis, kas už
tikrins, kad toliau pajėgsi. Ar neatsiras nau
jos kliūtys, naujos nelaimės — viso gali 
būti. Tu pinigo nori, o duosi popieriuką.

— Tėve!
— Aš žinau, ką kalbu. Tuos pinigus 

. taupau ne sau, o žmonai. Mano amžius jau 
nebeilgas. Gavusi poperiuką, ko gero jinai 
turės su tavimi bylinėtis, tikriausiai taip 
būtų, prisiekiu. Arba dar geriau tau pavyk
tų —- ji nedrįstų net į teismą paduoti tave, 
aš ją geriau pažįstu, negu tu. Ne, ne aš ne
galiu jos skriausti.

— Pamotė užpildė visą tavo gyvenimą. 
Tu pamiršai mūsų motiną, kuri, palyginus 
su šita, prakeikta, tikras angelas buvo. •

— Nekenti pamotės, nes tvarką į na
mus įnešė, kad kartą jus aplopė, apkopė jūsų

e
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žmonių piniginės, gaučiau neribotą kreditą. 
Po pusės metų ponas.

— Mano vaikai kitais reikalais neat
vyksta pas mane. Tik mano pinigai juos 
vilioja, žinojau tai ir laukiau, — karčiai 
pramurmėjo tėvas.

— Lig šiol nieko tavęs neprašiau. Iš ta-
mūsų krautuvę, pradėjo statyti namą su VQ vaD<ų aš geriausiai atsistojau ant kojų, 
dviem gerom patalpom krautuvei. Bijoda- neprašau duoti, bet prašau paskolįn-
mas, kad kas nepradėtų konkurencijos man, 
pats pasiskubinau išnuomoti abi patalpas, 
žinoma, gerai mokėdamas. Įrengimas, pre
kės ir mašinos (vienoje patalpoje atidariau 
mėsinę) ne tik suėmė visas mano santaupas, 
bet ir turėjau skolinti. Negaudamas kiek 
reikia iš banko, turėjau pasiskolinti ir iš 
kelių gerai žinomų lupikų; Dabar artėja ter
minas išpirkti pirmuosius vekselius ir, nors 
krautuvės jau nuostolių nebeduoda, bet ir 
pelno dar neturiu, dar pusmetis man reika
lingas, kad atsistočiau ant kojų, kad atsi-

— Vytukas jau lanko vaikų darželį, ki- kvėpčiau. Jei neišpirksiu šių pirmųjų vekse-
tais metais ir Živilę leisim, šiuo metu labai lių — esu žuvęs. Visi, kurie dar ramūs, pa- 
sunku žmonai, mat tarnaitę atleidom. siryžę laukti, baimės pagauti, šoks reika- riuos surinko iš ūkininkų. Pasakyk, ar aš nešvarumus. Amžiną atilsį jūsų motinai, ne-

— Kodėl tarnaitę atleidot? ’ ’—1 — -■"-•-•■->---- ---------- «-—— A-»—j—»» ...... .. ,......
— Nes kabam kaip ant voratinklio, ži

noma, niekam to nepasakojaip. Jei žmonės 
žinotų mūsų faktinę padėtį, kitą , dieną išei
tumėm ubagais* Viskas prasidėjo labai pa
prastai. Kitoje gatvės pusėje, tiesiai prieš

l T«ainya ii pereito numerio )

Pusryčius visi trys valgė kartu, dalin
damiesi naujienomis, pasakodami apie pa
žįstamus, net tartum susitarę vengė minėti 
dviejų nesančių vaikų — Antano bei Genės.

Išeidama pamatė pamojo posūniui ir, 
tam palydėjus ją iki Jurų, pašnabždėjo.

— Tik susimildamas' būk santūrus ir 
neminėk, kas jį erzintų, juk pastebėsi, kas 
jam nepatinka.

Likę vieni vyrai užsirūkė papirosus ir, 
giliai traukdami, minėjo įvairus niekus,' kai 
tėvas pradėjo klausinėti apie sūnąus šeimą, 
gyvenimą.

ų^ti. Pinigus atiduosiu su geru procentu, de
šimtą procentą galėsiu duoti. Vienų metų 
bėgyje išpirksiu vekselį.

— Stasy, keista. Aš nemokytas, senas, 
paliegęs žmogus, kare sužeistas invalidas, 
turiu padėti sveikiems, jauniems, pamoky
tiems (tu net septynias klases baigęs) vai
kams, kuriems jau atidaviau, "kas jų buvo, 
kas jiems priklausė. Argi aš jus apgavau?

— Argi vaikai, rimtam reikalui atsiti
kus, neturi kreiptis pas tą, kurį tėvu va'dina?

— Kokie puikūs geri vaikai! Rimtam 
reikalui atsitikus, sakai! Ar aš, tėvas, mo
kiau Antaną, kad tas Išeikvotų pinigus, ku-

laudami pinigų, o jų daugfąu negaliu pasko
linti iš niekur. Plaukai ant galvos šiaušiasi 
pagalvojus, kas atsitiks su mano šeima ir 
su manim. Tuo tarpu du tūkstančiai litų iš
gelbėtų mus, duotu laiko atsipūsti, grąžintų 
pasitikėjimą. Savaime suprantama, atsirištų.

>. 'n >

— Ji, prakeiktoji, tave apiplėšia badu 
marindama, sau pinigus taupydama, kad vė
liau galėtų linksmiau pagyventi, gal ir antrą 
kartą ištekėti, pinigų turėdama gali tikėtis.

— Tylėk tu, nepraustaburni, — rikte
lėjo tėvas kumštimi droždamas per stalą, — 
kaip toji gyvatė atšliaužei prašydamas ir 
keikdamas.

1,
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įį— Prakeiktoji išmokė sūnų gyvate va
dinti. Kaip žaltys, gana ilgai ji tau šnabž
dėjo į ausį, kol įtikino, kol nustatė prieš vai
kus, kol pražudė. Duųna ir vandeniu tave 
maitina, badu dvėsina. Jei tu man dabar net 
duotum tuos pinigus — aš jų neimčiau. Tie ‘ 
pinigai pražudė abu kitus tavo vaikus. Pra-

1 *

glūdi! Tu įkalbėtas, užguitas nepastebi, kaip 
■lėtai, prakeiktoji, sunkia tavo gyvenimą,'ėda 
tavo dienas kaip vėžys. '.
’ * • 9 ,

— Jūs ... vaikai-... sunkiat mano die-

- -------- - --  ..V.. V JI V..-. j .
voliojosi man po kojomis, maldaudamas pa- .moteris, bet jinai neturėjo laiko darbui, tik . keikti pinigai, nes juose tavo vaikų nelaimės 
galboš, draskydamas man širdį, kad aš jol 
išdykumu, paląidumą ir gėdą apmokėčiau, 
—tėvas pakėlė kiek girgždantį balsą. ,

— Ąš nesu Antanas, aš fiyetimų pinigų'

jį mokiau .taip daryti, ar aš jį mokiau?! Jis noriu ją bloguoju minėti, ji tikrai gera buvo

sau. •• '
— Aš neatvykau" klausytis piktų žodžių 

apie mano motiną ...
— Aš nesakau piktų žodžių ąpie tavo

i,
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(Atkelta iš 1-mo pusi.)

1955 m. biudžetą referavo ligšio
linis Balfo centro įstaigos reika
lų vedėjas P. Minkūnas. Balfas 
pasiryžęs ir toliau dirbti šalpos 
srity ir daugiau sukrusti, sie
kiant atgabenti j JAV apie 3000 
lietuvių, turinčių galimybes įsi
kurdinti už Vokietijos ribų. Sei
mas pageidavo, kad JAV lietu
viai daugiau susirūpintų tiems 
tautiečiams dokumentų sudary
mu. Galėtų ir paskiri miestai — 
kolonijos apsiimti atsigabenti 
bent po penkis mūsų tautiečius 
iš Europos. Nors esama daug 
sunkumų, vis dėlto tikimasi pa
dėti visas galimas pastangas tų 
tautiečių perkėlimui į JAV. Pa
siūlytas Balfo biudžetas 502,000 
sumoje Seimo priimtas. Iš nu
matomų 1954-55 m. pajamų pusę 
turėtų surinkti savo aukomis 
Amerikos lietuviai. Tikimasi, 
kad aukos Balfui nemažės, todėl 
visai eilei liet, kolonijų ir kvo
tos padidintos. Pav. Illinois 
valst. lietuviai per metus turėtų 
Balfui surinkti 82,500 dol., New 
Yorko — 51,250, Ohio — 6,250 
dol. ir 1.1.

Seime kelių atstovų iškeltas 
reikalas susirūpinti Sibire varg
stančių lietuvių šalpa. Buvo nu
siskundžiama daugelio skyrių 
aptingimu, keltas reikalas padi
dinti narių skaičių, švietimo rei
kalais pasisakė visa eilė ptsto- 
vų, buvo ir diskusijos. Paskel
bus, kad Balfo biudžete' numa
tyta skirti 100,000 dol. Vokieti
jos lietuvių švietimo reikalams, 
tai sukėlė karštų ginčų. Prel. J.
Balkūnas, A. L. Bendruomenės 
laik. komiteto pirm., pareiškė, 
kad Vasario 16 gimnazijos namų 
išmokėjimo ir finansavimo rei
kalą turėtų perimti — LOKas,

tij? specialios Vasario 16 gimna
zijai pirktų namų išmokėjimo ir 
įrengimo finansavimo akcijos, 
bet tai nereiškia, kad Balfas bū
tų buvęs ar tebėra priešingas 
tam reikalui”. Čia verta paste
bėti, kad ir atstovai ir kai kurie 
direktoriato nariai iškėlė visuo
menės nepasitenkiniipą Balfo 
būv. žygiais gimnazijos reikalu 
— tai pakenkę ir pačios organi
zacijos reikalams.

Balfo Seimas toliau su skaus
mu konstatavo faktą, kad per 10 
metų neturėjo galimybės suteik
ti pašalpos tiems lietuviams, ku
rie yra ištremti į Rusijos plotus. 
Ryšium su tuo, jis pareiškė 
jiems užuojautą ir numatė 
kreiptis į JAV prezidentą, kad 
jis per JAV atstovą Jungt. Tau
tose ar kitais būdais siektų, jog 

.būtų galima Balfui ar kitoms 
dėlto karštai įrodinėjo BALFui organizacijoms šelpti Rusijos 
negalint skirti savo atstovą į plotuose esančius lietuvius. Bal- 
gimnazijos kuratoriją, nes, esą, f0 veikėjams padėkota už atlik- 
Vokietijoje yra "įvairių nešva
rių užkulisių" ir pan.

Seimui pirmininkavo ALT 
vykd. komiteto pirm. L. šimu
tis, vicepirmininkais buvo — 
N. Rastenis, Gutauskienė ir M. 
Drosutis. Sekretoriai — H. Idze- 
levičius, V. Količienė ir St. Lū
šys (naujasis Balfo reikalų ve
dėjas).

Priimtose rezoliucijose pa
reikšta padėka JAV ir V. Vo
kietijos prezidentams už jų vy
riausybių parodytą palankumą je likę iš buv. direktoriato) yra 
tremtinių šalpoje. Balfas pažy- šie: prel. J. Balkūnas, J. Boley- 
mėjo, kad jis vienu iš savo užda
vinių laiko remti abi lietu
vių gimnazijas (Vasario 16 d. 
ir saleziečių) ir vargo mokyklas. 
Ta proga rezoliucijoje iškeltą, 
kad Balfas "pagal savo paskirtį 
ir statutą neranda galimybės im-

kitaip tariant Bendruomenė. Tuo 
reikalu jis pasižadėjo, dar nega
vęs Vokietijos lietuvių pritari
mo, padaryti atitinkamą pasiū
lymą A. L. Bendruomenės posė
dyje New Yorke, š. m. gruodžio 
mėn. 11d. Drauge Balkūnas pri
tarė, kad Balfas paskirtų savo 
atstovą į prie gimnazijos įkurtą 
kuratoriją. Kan. Končius gim
nazijos ir jos namų klausimu 
tiesiog buvo susikibęs su prel. 
Balkūnų, tačiau tarpininkaujant 
pirmininkaujančiam L. šimučiui, 
Balkūnas leidosi į kompromisą. 
Bendruomenei žadant susirūpin
ti . gimnazijos namų reikalu, 
klausimas aštriau daugiau ne
buvo keliamas. Kan. Končius vis

tus darbus (pasitraukęs reikalų 
ved. P. Minkūnas buvo specia
liai pagerbtas seime ir pi^tu- 
mis). Pažymėtas reikalas dirb
ti vieningai Lietuvos laisvinime, 
tačiau nebuvo priimta sveikini
mų paskiriems veiksniams.

Baigdamas savo posėdžius sei
mas priėmė nominacijų komisi
jos pasiūlytą sąrašą 20 Balfo 
direktorių, kurių' po. penkis pa
siūlė keturios srovės. Naujieji 
direktoriai (be kelių, daugumo-
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pagal jų atskirus pareiškimus.
šis įstatymas, kaip paŽyml Vo- 

kiečių spaūda, palies apie 3 mi- 
lionus žmonių, ligi tol laikytų 
"be pilietybės”. Tuo būdu, įtei
sinami 1937-1945 m. pravesti 
bendri įpilietinimai. Įstatymo 
paliestiems asmenims (įpilietin- 
tiems) suteikiama teisė per me
tus laiko nuo įstatymo įsigalio
jimo dienos gautosios pilie
tybės atsisakyti. Atitinkamos 
lietuvių institucijos svarsto 
klausimą, kokios iš to galėtų su
sidaryti pasekmės Vokietijoj 
esantiems Lietuvos piliečiams — 
Klaipėdos kr. gyventojams.

Įdomų precedentą savo 2 prin- 
cip. sprendimais sudarė Vokie
tijos fed. administracinis teis
mas Berlyne, nuspręsdamas, kad

PlUETYBtS 
REIKALAI 

VOKIETIJOJE
Vokiečių spaudoj, ypač pabė

gėlių, plačiai rašoma apie Vo
kietijos fed; pariamėnto spalio 
21 d. priimtąjį įstatymo projek
tą, kuriuo nustatoma vokiečių 
kilmės asmenims tvarka vokie
čių pilietybei gauti. Projektą 
turi dar patvirtinti Federalinė 
Vokietijos Taryba' (Bundesrat) 
— tada jis taps įstatymu, šiuo 
projektu numatoma, bendra jpi- 
lietipimo tvarka (Sammelein- 
buergerung) pripažinti Vokieti
jos pilietybę Sudetų vokiečiams, 
klaipėdiečiams, vokiečių tauty
bės asmenims iš Lenkijos, buv. 
Protektorato, žemut. Steiermar- 
ko, Kaerteno ir kt. Kiti vokie- Vokietijoj gyveną* austrai dar 
čiai pabėgėliai ar ištremtieji, vis tebėra Vokietijos piliečiai, 
■vad. Volksdeutsche Heimatver- Dėl to griežtų pareiškimų pada- 
triebenen, gali būti įpilietinti rė austrų vyriausybė, atsiribo-

čiokas, P. Viščinis,. J. Valaitis, 
M. Zujus. Srovėms pritarus, 
kap. Končius pasiūlytas 21-ju 
direktoriato nariu* Direktoriai 
tą patį vakarą pareigomis pa
siskirstė taip: pirmininku — 
kan. J. B. Končius, vicepirminin
kais — prel. J. Balkūnas, J. Gin
kus, E. Devenienė ir B. Spudie- 
nė, riac. sekretorė — Nora Gu- 
gienė, iždininkas — A. S. Tre
čiokas ir fin. sek r. Stp. Bredes, 
Jr. Revizijos Kpmisijon išrinkti: 
S. čerienė, P. Viščinis ir M. Zu
jus. Seimui pageidavus, kai ku
rie direktoriai gavo specialias 
pareigas: švietimo reikalai pa
tikėti naujajam direktoriui S. 
Laniauskui iš Clevelando, emi
gracijos ir našlaičių — E. De- 
venienei, skyrių organizavimas

S. čerienei ir propaganda — 
Jonui Valaičiui.

f

Seimas buvo baigtas banketu 
Cleveland Hotel. Be pačių seimo 
dalyvių ir Clevelando kolonijos 
atstovų, į. jį atsilankė senatorius 
G. Bender, vyskupas. L. Behin 
ir kt. Perskaityta prez. Eisenho- 
werio sveikinimas seimui. At
stovai ir Clevelando šeimininkai 
pasakė eilę kalbų. Programą 
gražiai paįvairino solistai N. 
Aukštuolienė ir J. Kazėnas, at
likdami kelias dainas.
. Pirmąją posėdžių, dieną seimo 
atstovams Clevelando meninin
kai, rež. VI. Braziulio vadovau
jami, davė lietuvių salėje spe
cialų vaidinimą — Miko Petraus
ko operetę "Consilium Faculta- 
tis”. Pasakytas kalbas užrašė 
"Amerikos Balso’’ atstovai.

darni nuo nacių laikais įvykdy
to Austrijos prijungimo jėga 
prie Vokietijos ir paskelbdama, ■ 
kad tie austrai nėra vokiečių 
piliečiai, bet austrų. Tuo būdu 
išeina, kėd vokiečiai nacių, lai
kais sudarytas' sutartis laiko 
galiojančiomis.
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Parašiutininko apranga, kurią lt. Henery P. Nielson ir Capt. 
ward G. Sperry naudojo nusileisdami iš 45.200 pėdų augštyje 
skrendančio bombonešio. Buvo išbandytas ir naujos išmetimo 
sėdyinės. Pereitas geriausias rekordas yra 42.000 pėdų pasiektas 

'Maj Vincent Mazza 1950 m.
-it

Štai nelaimingo _____
mo ir. sveikatos planas, už- 
tikrihkritis ligoninės, medi
cinos ir chirtirgikos išlai
doms ir dar svarbius dole
rius padengti sustojusią al- 

1 gą! Stebinančiai žemi meto 
. [mokėjimai.., galima už- 
J mokėti kas mėnesi. Kiaus- 
Į kitę apie Invincible Policy.

PAULINA MOZURAITIS 
Agentas

13706 Benwood Avė. 
Telef. SK 1-2183

naš, ųe ji, __ nutrūkstamu balsu šūktelėjo
tėvas.

— Paskolinęs tik penkis šimtus litų, tu 
būtum išgelbėjęs Genės dukrą, savo vaikaitį. 
Kas piestu stojo, kas tavo sąžinėn užkrovė 
jos mirtį — prakeiktoji. Juk tu buvai jau 
sutikęs paskolinti, tik pamotė atkalbėjo.

— Genės dukrą . .. taip .. ji atkalbėjo, 
J e.t... tu, brolis, padėjai Genei? Tu ... bro
lis ... padėjai Antanui. Jis gi tavęs irgi kilo ir įžengė į valgomąjį, kur nusigandęs 
maldavo.. . jis man sakė ... padėjai? ... Pa
dėjai?!

Bolevičius, Stp. Bredes, Jr., Sal. 
Čerienė, E. Devenienė, N. Gu- 
gienė, P. Grybienė, St. Gegužis, 
J. Ginkus, S. Laniąuskas, M. 
Michelsonienė, A. A. Olis, M. 
Rudienė, N. Rastenis, B. Spu- 
dienė, J. Skorubskas, A. S. Tre-

klausyti! — Ir, pašokęs ant koji), sūnus, de
monstratyviai kaukšėdamas batais, nuėjo į 
savo kambarį, kur karščiuodamasis, įsiutęs 
trankė daiktais, pakuodamas lagaminą. Su
sitvarkęs, kurį laiką storėjo nežinodamas 
kam pasiryžti, kai išgirdo tėvo šauksmą. 
Tyčiomis nėjo, atsisėdęs ant lovos ir tik po 
gerų penkių minučių, maištaudamas širdyje, 
paskutiniais žodžiais plūsdamas pamotę, pa-

— Aš neturėjau, tada.
— Ak. tu, melagi! Sau, matai, ėjai sko

linti... broliui piršto nepajudinai, o... to
ji. anot tavęs, prakeiktoji.... norėjo Anta
nui padėti . . . manęs maldavo, kad jam duo
čiau .. . N'esutikau^bet tas paveikė ... mano 
sveikatą, dar laimė Antanas kažkaip išbri
do .... o kitaip gal ir gyvas jau nebūčiau 
buvęs ... Manai man buvo lengvi! jį prie 
kojų ... matyti, vagį justi, žmonių atmatą 
ir.-.. jam nepadėti... Ar jis turėjo sąži
nę. .. čia atvykdamas? ... Aš visgi tėvas ... 
Ar noriai.padėti vaikui... ar ne?

— Tėvai, nurimk... ' >•
— Bet... jūs mane irgi vagimi norit 

paverst?.,. norit, kad ... apvogčiau "tą. •.*, 
kuri man . . liko ištikima tarnaite, paskūti- 
niojū=r-r’Jūs... geriat mano... jė...

— Dėkui, dėkui, tėve, daugiau nenoriu
H

stabtelėjo. Tėvo nusvirusi galva sunkiai slė
gė stalą.

— Tėve, kas tau?-
šoko dairydamasis kurios pagalbos ir, 

nežinodamas ko stvertis, lengvai purtė tėvą 
už pečių.

— Tėve, ar girdi mane ? Tėve..., 
Tas bejėgiai, pakrutino lūpas.
Pagaliau pasiryžęs, sūnu3 tvirtai suėmė 

ligonį ir pakėlęs nunešė į lovą paguldyda- 
mas. Pamotė minėjo adatą, krizės metu jinai 
įleisdavo vaistų. Tik kur ją jieškoti? Puolė 
j stalčių, išvertė viską, žvilgterėjo į lentynėlę 
virš pamotės lovos, bet ten bent šimtas bu
teliukų. čiupo iš eilės kiekvieną, skaitė, var-

' tė, bet gudresnis nepasidarė. Viską metęs 
išbėgo į gatvę. Pasižiūrėjo ar pamotė ateina, 
bet veltui jos dairėsi, taip pat nesimatė ir 
telefono budelės, bent gydytojui būtų pa
skambinęs. . ?.

— Reikiagydytojo. bėgti, — apsispren-

Wepoy upto

SKONIS 
jofar Wtaa iltis negali

Amertkoa vienintelis 
alus ugnim gamintas . 

2AM lapeniv.

Stroh’s alaus Stiklinė su jūsų, mėgiamiausiu
■ maistu yra gero skonio suderinimas ir ki

tiems sunkus perviršinti. Stroh’s alus turi
■ nepaprastai puikų skonį ir atsargų paruoši

mų, ateinantį tiktai iš-2000 laipsnių liepsnos 
gaminimo. Joks kitas Amerikos alus nėra 
gaminamas šiuo būdu. Pirkite Stroh’s alaus 
dėžę šiandien.

Dabar už vietines kainas
•________  /

ne-

nu- 
ant 
pa-

dė grįždamas prie tėvo, bet kai pasilenkė 
•ties juo, tas jau nebekvėpavo. Dar vildama
sis pridėjo veidrodėlį prie lūpų, bet tas 
aprasojo. 4

— Mirė, — pašnabždėjo pasimetęs, 
sigandęs, nustebęs. Nusileido priešais 
kėdūtės ir kurį laiką žiūrėjo kai staiga
sruvo akys ir viena po kitos nuriedėjo stam
bios ašaros.

— Aš gi nekaltas, turėjau kreiptis pa
galbos, — pagalvojo ir jo paties sunki pa
dėtis išdžiovino ašaras. Tėvui mirus, niekas 
jam ir piršto nepajudins padėti. Žvilgterėjo 
į tėvo patalinę, pakilęs žvilgterėjo pro .duris, 
pro langą, grįžęs persisvėrė per lovą ir vir
pančiomis rankomis'pradėjo čiupinėti plunk
snas. Jokio pėdsako. Tėvo nedrįso liesti, ne
drįso pastūmėti. Kięk pagalvojęs nuo sienos 
krašto pakėlė pūkinę ir 3Ūžaibavo akys: pen
ki pundeliai, suvynioti į drobę, glaudėsi len
tos. Keturi buvo didesni ir vienas mažesnis. 
Pagriebė du didesniuosius, išsitiesė,-bet ne
pasitraukė nuo lovos,- tik Veidas mainėsi. Vėl. 
pasilenkė ir pagriebi trečiąjį.

— Juk atiduosiu, — prašnabždėjo suke
pusiomis lūpomis, neatittaūkdhtftas akių nuo 
likusio didesnio jrtfndeHo. žiūfėjd, ® akysvis 
ldbiau degė, • skruostai nūsidažė dėmėmis; 
rodėsi, kad tėvas žiūri į jį, bijojo patikrin
ti, tik kakta aprasojo.

tas pasilenkė ir pačiūpo ketvirtąjį pundelį. 
Užvertė pūkinę, nugara pasisukęs į tėvą, į jį 
nežvilgterėjęs, norėjo pasitraukti, kai ding
telėjo mintis, kad tėvas gyvas. Šalta banga 
nupurtė nugarą. Prisirinkęs drąsos, pasilen
kęs vėl tyrinėjo akimis ir pagaliau atatups
tas pasitraukė į valgomąjį.

Kišenės perdaug išsipūtusios! Pirštų 
galais nubėgo prie lagamino,^kūr sukišo, pa
slėpė grobį.

— Juk atiduosiu, tikrai atiduosiu...
Ne, dar negalima išeiti. Reikia pamotės 

palaukti. Ji greit neapsižiūrės. Be to, ji dar 
vakar tvirtinusi, neturinti pinigų. Paėmė la
gaminą ir įnešė į valgomąjį, kur pakišo po 
sutrūnijusia, išblukusia sofa, čia jis galėsiąs 
sekti geriau, lagamino neišleisiąs iš akių.

' Viskas toliau vyko kaip įprasta. Verkė 
pamotė,. Subėgę kaimynai ją ramino, atsi
rado, kurie sutiko rūpintis laidotuvėmis, da
rėsi triukšminga.
- Sūnus, pabuvęs kiek padorumas leido, 
pasilenkė ties pamote.

— Aš tau padėsiu visur, tik dabar turiu 
išeiti, vakare būsiu.

Apsiverkusi, patinusiomis akimis, pa
motė pagriebė jo ranką..

— Vaikai, jūs nekelkit mane, Dievas 
mato aš nekalta. Aš negalėjau Genei padėti. 
Mes be cento. Kai tėvas atsisakė padengti 
išeikvojimą Antano, pastarasis pradėjo ma- ’ 
ne kurstyti, žadėjo greit atiduoti, sakė tėvas 
neišgyvensiąs gėdos, jei jis Antanas; busiąs 

_ . iiūteistas.Irkąaš-galėjau,padaryti?Sūti-
IŠekęs krito į kėdę* ir vėl pakilo. Kad tik kau.,‘Antanas pamainė pinigus. < . _ .

pamotė greičiai!., žvilgtelėjo j veidrodį ir 
savęs nepažinot Kad jfemotė nesuprastų! ■

— Niekai, — nusiramino, — juk ir ma: 
ne tėvo mirtis galėjo paveikti.

Ir tik dabar stąbtelėjo ties to žodžio 
minties prasme. ’ ■ '

— Miręs, — pašnabždėjo jieškodamas 
gailesčio, bet juto tik baimę, kad nepagau
tų jį su pinigais, reikėjo- kuo greičiausiai 
pasirūkti-iš" nitiių. '

kažkur trin^'tėlėjo varteliai • To pąveik-

T. _• r, . . • .

: Sėdėjo paskendęs mintyse ir kriiptelėjo 
trinktelėjus durims.

- sutiko įėjusią pamotę.
/■■ '''/ M. ’ '

— Kaip pamainė?
— Antanas caro pinigus supjaustė į 

mūsų šimtinių bei penkiašdešitntįnių dydį ir 
juos pakišo vietoje litų. O man patiko vek
selį, žadėjo po dviejų metų grąžinti, o dabar 
jau "daug metų , praėjo ir net jo adreso netu
riu.' Taip ir vargom visą laiką, taip ir vir
pėjau, kąd .tėvas nepužihotų. Kiek aš slaptai 
prisikentėjau, kiek prisiverkiau/ kai Gėnė 
atvyko dėl diikrOs, Dievas mato, tų jai iŠaiš-. 
klnk viską. Nekeikit, jūs mainė vaikai. Dėl

- Tėvasrhirė,i
i ■t

tų popieriukų, Staseli, aš nerūdyčiau-savų
jų/..- ■

>-

t

■»

• . ■
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AUTOMATINĮ GASO

DRABUŽIŲ DŽIOVINTUVĄ!

Patark kaimynui

THE EAST OHIO GAS

I

I

pelkių nusausinta ir paversta 
derlingais plotais. Buvo gana 
gražių naujakurių sodybų, ku
rias susikūrė Lietuvos kovų sa
vanoriai.

Kartu su kailinio palto svajonėm — yra ir gaso drabužių 
džiovintuvas jos Kalėdų sapny sūkuryj. Ir vaizduotėj, 
kaip galima išdžiovinti ryšulį skalbinių tik paspaudus 
mygtuką. Ir tik centas už kartą 1/6 kitos 
rūšies džiovintuvo kainai'
Gaso džiovintuvas kainuoja mažiau įjungti, mažiau 
naudojant —' tad jūs sutaupot pinigą nuo pat 
Kalėdų ryto!

Duokite dabar,.. užmokėkit vėliau!
Nupirkit jai dovaną džiovintuvą su No Down Payment, 
36 mėnesiai išmokėjimui — su jūsų gaso sąskaitą!

Pasirinkit iš šių visų garsių rūšių:
ABC • Apex • Ben!dix •,Bį»»kštBni:į.0 Hamilton 
Kenmore • Norge • Tembtijį.’lThtVeraa! • Whir!pool

TAD DUOKIT JAI

MIELOJI DZŪKIJA
Dzūkijos senovės ir dabarties kultūriniai bruožai

JONAS MIŠKINIS ✓

•-i..........«-■

KALBA IR DAINOS
Dzūkai labai termiškai kalba! 

Dzūkas su Žemaičių visad sun
kiai susikalba. Mat, dzūkų ter- 
mėje charakteringa Ypatybė yra 
ta, kad jie daug žodžių vartoja 
su c ir z. Pavyzdžiui, daryc, ži- 
noc, gulėc, sakyc, cylėk, dzyvai, 
dzievulis, dzie,.mylėc ir t.t. Be 
to, gausus mažybinių bei malo- 
nybinių daiktavardžių vartoji
mas, būtent: Jonulis, Agulė, 
martelė, pienulis, bulbelė, gėla- 
lė, uogelė, mėtelė, širdelėj tėvu
lis, motutė, liepelė, gegulė. Dzū
kai sako "Einu namopi, buvau 
namo. Kū daryc, kad taip dzie
vulis davė. Aš norėtau, bet jis 
visciek man neduos. Kū tu po
rini? Paporyk man pasakų. Kad 
galėtau, tai padabotam Ar jau 
palaidei karvelas? Laikas ruge
lius piauc”. Dzūkai tariamąją 
nuosaką taria ne su čiau (ei
čiau), bet su. tau (eitau) ir t.t.

Dzūkų dainose jautriu subti
lumu vaizduojamas Visas dzūko 
gyvenimas. Jose atsispindi dzū
ko būdo savumai ir dvaąinė kon
strukcija. Tad neveltui Vincas 
Krėvė yra pavadinęs Dzūkija 
Dainavos šalimi. Vadinasi, dai
na lydi dzūką visą jo gyvenimą: 
nuo lopšinės iki laidotuvių rau
dų. Jaunos mergaitės apdainuo
ja rūtų darželyje žydinčią jau
nystę, našlaitės sunkią dalią ir 
gimtosios žemės bei gamtos 
meilę. Suaugusių: vyro ir mo
ters santykiai dainose apgaubti 
kilnumu ir skaiščiu idializmu.

Nė vestuvės, nė pabaigtuvės, 
nė šiaip puotos neapsieina be 
dainos. Visur daina palydimas 
tiek džiaugsmas tiek rūpestis. O 
tos dzūkiškos dainos yra gra
žios ir jautrios, štai jų kėlątas:

"Augino motulė mus tris kai 
vienū,

Išleido šalalėj cik mani vienū. 
Tris dzienas tris nakcis kela- 

liu ėjau, 
Ketvirtū naktely girioj nak

vojau”.
"Susvareyk antela cykiai plau

kiodama,
Pagalvok mergela už moni ei

dama.
Ar tu moki verpc, ar tu moki 

ausc.
Ar mokėsi mergela klonėj li-

* nūs rauc?”
"beturiu tėvulio, nei motulės, 
Cik turiu sesulį,
Kai giros gegulį”.
Motula širdela, 4,

Tu mano miela, Auginai duk
reles,

Mus tris kaip vienū”, šp-r
"Ankstį rytelį pūtė vėjalis.
Naujam darželyj linko rūtelės. 
Vaikščiojo sesulė po rūtų dar

želį, 
Bevėikščiodama gailiai vęr-

Gale lauko kareivėlis vaitojo 
pašautas.

Stovi gražus juodbėrėlis su 
galva iškelta”.

• • ■' ’

VAIZDINIS IR PRITAIKOMAS 
MENAS

Liaudies menas Dzūkijoje la
bai praplitęs, ypač moterų ran
kų darbų įvairūs audiniai bei 
mezginiai. Vyrų išdirbiniuose 
daugiausiai atsispindi baudžiau
ninkų vergijos bruožai. Daug ką 
tik iš būtinos pareigos dirbo ir, 
rodos, nieko meniškai nesukūrė. 
Bet kada labiau įsigilinama į 
baudžiavos laikų gyvenimą, tuo
met įžiūrima gana žymių me
niškų vertybių. -Pirmiausia, tai 
medžio drožiniuose. Dzūkiškų 
pirkių priebučiai, durys, langių 
nės,’ stogų galai, gana puošniai 
ir simetriškai išpjaustyti, išdro
žinėti.* O kiek dzūkas jaunuolis 
yra paaukojęs laiko ir kūrybinio 
grožio namų apyvokos rakan
dams. Kultuvės, rankšluoštinės, 
prie ratelio kuodeliui privirtinti 
verpstės( šaukštai, taip meistriš
kai įvairiais ornamentais išdro
žinėti, jog tiesiog jaisiais atsi
grožėti negalima.

Jaunuolis, kurdamas lietuviš
ką ornomentiką, dažniausiai sa
vo vertingą kūrinį skirdavo my
limajai mergelei. Prie tokio 
krdpštaus darbo jis išsėdėdavo 
kelioliką ilgų vakarų. O kiek gi 
meniško grožio yra įdėta stili
zuotomis gėlėmis tapytose tul
pėse ir kitokiose figūrose mer
gaičių kraičio skryniose. Labai 
nuostabu, kad kaimo savamoks
lis dzūkas buvo tokiu geru me
nininku.

Dzūkijoje pilnos pakelės bei 
kryžkelės kryžių, čionai kryžiai 
kud skiriasi nuo Žemaitijos kry
žių. Tiesa, juose nėra tiek įdėta 
kūrybinio pritaikomojo meno, 
kiek žemaičių rūpintojėliuose. 
Dzūkui kryžius simbolizuoja jo 
kasdieninį vargą, ir jo tautos 
kančių kelią. Kartu kryžius jam 
teikia paguodą bei suraminimą.

Dzūkas nepasitenkina prie 
kelių kryžiais, jis kryžius sta
tėsi ir prie savo gimtųjų namų, 
darželyje. Beveik kiekviename 
didesniam kaime būdavo diev- 
dirbys, kuris stengdavosi savo 
drožinėjimais meniškai atlikti 
Kristaus ir Dievo Motinos figū
ras. Dažnai dzūkai kryžius puoš- 
davę gėlių vainikais ir origina
liomis prijuostėmis. Tas buvo 
daroma tikint į tam tikrus prie
tarus.

Labiausiai Dzūkijoje yra iš
plitęs įvairių audinių bei juostų 
menas. Moterys ištisus rudens 
bei žiemos vakarus, o kai kada 
ir naktimis sėdėdavo prie dūz
gančio ratelio ir verpdavo plo
noms drobėms austi siūlus. Pri
siverpusios siūlų, ausdavo ne tik 

kė”; baltąsias drobes, bet Ir visą ap-

"Sunku akmenėliui ant kelio 
gulėti.

Sunku našlaitėlai ant siveto 
gyvenc”.

Dzūkų dainos charekte’ris pri
klauso nuo gyvenimo aplinkybių 
bei sąlygų. Be to, tenka pažy
mėti, kad ir dzūkai mažai turi 
kariškų dainų. Jų kariškose dai
nose daugiau apdainuojama liū- 
dėsys negu ryžtas. Va kaip jie 
dainuoja:

"Ir išaušo aušrelė, užtekėjo 
saulelė,

Ir nuėjo moulė, kelti sūnelio. 
Kelkis, kelkis mano mielas sū- 

, ' neli,
Štai atveda ^tėvulis juodbėrį

• ■ - žirgelį.
Ir pakelis galvelį, prakalbėjo

. ę ‘ sūnelis —
. Oi mano niiela motula, sopa 

galvelį.
Sėsk sūnulį ant žirgelio, imk 

rankon šoblalį.
Kada aš. jojau per miestelį, 

‘. žarnelė dundėjo, 
. Visas pulkas kareivėlių piane

palydėjo.

tautiniam sąmonijumui ir gim
tajai kalbai pasiliko ištikimi, 
čionai tyliai,- bet atkakliai ėjo 
kova tarp lietuviškos lūšnelės ir 
lenkiško dvarę. Sulenkėjusi švie
suomenė savo liaudžiai liko ne
bylė, nud jos gyvenimo ir rūpes
čių buvo nutolusi. Tačiau dzū
kas kaimietis to nebojo. Jis 
stipriai Užkėlė vartus nuo ru
siškos ir lenkiškos kultūros ir 
ryžosi iš paskutiniųjų saugoti ir 
branginti savąją bočių lietuviš
ką kultūrą ir gimtąją tėvų kal
bą.” Dzūkė moteris vienodai ir 
ryžtingai prie ratelio ar klaban
čių staklių dainavo lietuviškas 
dainas ir savo vaikus mokė iš 
elementoriaus ar maldaknygės 
lietuviškai skaityti ir melstis. 
Kaimo vyžuotis gniaužė kumštį 
su pagieža prieš savo pavergėją, 
tikėdamasis, kad kelsis laisva 
nepriklausoma Lietuva.

Užgimusi Aušra, o vėliau Var
pas dar labiau praplėtė Dzūki7 
jos.kultūrinius bei tautinius ke
lius.

Lietuviška - dzūkiška šiaudinė 
pastogė atsilaikė x ir stipriau
sioms audroms. O toje pasto
gėje . gyveno kantrus ir kietas 
dzūkas-artojas, savo smėlėtą že
mę mylįs labiau už viską.

ETNOGRAFINIO MENO 
NYKIMAS IR JO SAUGOJIMAS

Nors dzūkai ir yra dideli kon
servatoriai, bet vis vien Lietu
vos nepriklausomybės metu kul
tūrinis gyvenimas pasuko kita 
linkme. Daugelis, ypao jauni
mas, ėmė tolti nuo senoviškų pa
pročių ir labiau pradėjo pamėg
džioti miesčionišką kultūrą. O 
pradėjus intesyviai kaimus skir-j 
styti vienkiemiais, atėjo vaiz-' 
diniam liaudies menui sunkūs 
laikai. Daug kur tas hienas be 
pasigailėjimo buvo naikinamas, 
deginamas. Todėl ir buvo ryž
tasi tą vertingąjį meną apsau
goti.

Pirmuoju tos apsaugos pio
nierium reikia laikyti protezo-* 
rių Ig. Končių. Jis profesoriau
damas Vytauto Didžiojo univer
sitete, Kaune, dažnai į Dzūkijos 
miškus atvažiuodavo medžioti. 
Bemedžiodamas turėjo progos 
pasidairyti ir dzūkiškuose kai- 
.muose. Būdamas dideliu mėgė
ju ir daug nusimanančiu etno
grafijos srityje, pastebėdavo 
apsčiai vertingojo vaizdinio me
no. Todėl jis ragino vietos švie
suolius ir visuomenininkus, kad 
jie susirūpintų to nykstančio 
meno apsauga. Jo balsas buvo 
išklausytas ir Dainavos sostinė
je — Alytuje buvo įsteigtas 
"Dzūkijos Etnografinis Muzė- 
jus”. Dzūkijos muzėjuje per ei
lę metų buvo surinkta per 5000 
vertingų eksponatų. Muzėjuje 
buvo šie skyriai: proistorės, nu
mizmatikos, vaizdinio meno, na
mų apyvokos, skulptūros, baž
nytinio meno, aprangos, audi
nių, medžioklės, žvejybos, žemės 
ūkio, medžio apdirbimo mašinų 
bei įrankių, gausus spaudos 
draudimo ^r modernaus meno 
skyrius.

Muzėjų gausiai lankė visuo
menė, įvairios ekskursijos, už
sieniečiai turistai ir mokslinin
kai. Kartų atvykęs iš Švedijos 
etnografijos mokslų profesorius 
muzėjuje išbuvo visą savaitę. 
Čia jis -labiausiai domėjosi seno
viškais įrankiais bei būdingomis 
piestomis, spintomis, arklais ir 
vežimais. Labai jį domino dzū
kiškas vežimas,' kuris buvo pa
dirbtas be jokios geležies ar vi
nies. Dzūkai tokį , vežimą vadina 
moliniu. Jis tokiais vežimais va
žinėdavo baudžiavos laikais. 
Profesorius minimą vežimą su 
visomis smulkmenomis nukopi
javo.

DZŪKŲ RYŽTAS IR 
KULTŪRINĖ PAŽANGA

Paskelbus Lietuvos Nepri
klausomybę, dzūkų jaunuoliai, 
be didelių raginimų stojo sava
noriais į organizuojamą Lietu
vos kariuomenę. Pirmomis die
nomis įsirašė per 500 jaunuolių 
savanoriais’. Iš jų nevienam te
ko kartu su a. a. karininku Juo
zapavičium paaukoti savo gyvy
bę' savąjį kraštą beginant nuo 
bolševikų ir lenkų.

Karininkas Juoazpavičius pir
masis krito nuo 'bolševikų ktil- 
kos ant Nemuno tilto Alytuje. 
Jo kūnas palaidotas Alytaus pa
rapijos kapinėse ir ant jo kapo 
pastatytas iš Dzūkijos laukų su
rinktų akmenų paminklas.

Karininko Juozapav i č i a u s, 
šaulio-mokytojo Juozo Bloznelio, 
šaulio Dr. Kun. Juozo Bakšio ir 
kitų tragiški žuvimai nuo priešų 
kulkų dar labiau dzūkus uždegė 

. tėvynės meilės jausmais ir ryž- 
| tingu savojo krašto ginimu. Juk 
j beveik kas 2-3 dzūkas visą laiką 

buvo aktyvus šaules bei parti
zanas. Perlojos, Merkinės, Ry
liškių šaulių .būrįii nepaprasta 
drąsa ir ryžtumui-sugebėjo su
laikyti besiveržančius priešus 
lenkus Lietuvos teritorijom

Visoj Dzūkijoje šauliai buvo 
labai aktyvūs'-tautinėje* ir kul
tūrinėje. veikloje. Jurėjo savus 
namus, sales, ruošė' paskaitas ir 
vykdė kariškus pratimus. Aly- 

, tuj šauliai pastatė puošnius ir 
moderniškai įrengtus namus su 
gana didele sale. Varėnoje, prie 
administracijos linijos, šaulių 

, namai buvo dideliu kultūros ži- 
, diniu.

Aplamai tenka pažymėti, jog 
[ Dzūkijoje labai didelė pažanga 
i reiškėsi visur, ypač švietimo ir
> žemės ūkio. Nuo 1923 metų vi- 
. sam krašte buvo įvestas priva- 
i lomas vaikų mokymas. Naujų 
. pradžios mokyklų statyba vyko 
. labai sparčiai. Visos tos mokyk- 
i los buvo kultūriniai židiniai. Iš 
i jų Spinduliavo ne tik mažųjų 
. švietimas ir auklėjimas, bet ir 
. suaugusių mokymas bei kultū- 
. rinimas. šiam kilniam darbui 
. dirbo daugiau kaip 600 mokyto-- 
i jų.
! Žemės_ ūkio srityje buvo pa- 
i daryta milžiniška pažanga. Visi
> didžiuliai kaimai išskirstyti 

vienkiemiais. Daugelis ežerų ir

DĖMESYS 
OTTO 

STRASSERIUI
Grįžtant Otto Strassėriui at

gal į Vokietiją, apie'jį pradeda
ma kalbėti, kaip Konrodo Aden
auerio būsimą rūpestį Nr. 1.

Niekas iš pačių vokiečių ne
abejoja, kad Otto Strasseris se
nas ir įtakingas nacionalsocia
listų partijos narys nuo 1925 
metų, vėl pradės veiklą. Tiesa, 
tremties laikas nuo 1933 metų, 
bus padarę įtakos, bet ir tremty 
gyvendamas jis politikavimo 
niekad nebuvo atsisakęs,

Otto Strasser yra ”Schwarzen 
Front” steigėjas. Susikirtęs su 
Hitleriu iš vadovavimo buvo iš
stumtas 1930 m. ir Hitleriui 
atėjus į valdžią 1933 m. turėjo 
apleistį Vokietiją. Gyveno Če
koslovakijoj, Portugalijoj ir nuo 
1941 m. Kanadoj.

Otto Strasseris yra gimęs 
1897 metais. Taigi dar neturi 60 
metų amžiaus ir pilnas energi
jos.

Ar nacionalsocializmo politi
kos skaudžių pralaimėjimų per
spėta vokiečių tauta vėl bus pa
lenkta sukti buvusiu keliu — 
abejojama. Nacionalizmas Vo
kietijoje atgimęs pačiu augš- 
čiausiu laipsniu, bet nacionalso- 
cializmas, greičiausia, su Hitle
rio žuvimo, bus užbaigęs vokie
čių tautos vadovavimo epochą.

Dzūkija per 22 nepriklausomo 
gyvenimo metų laikotarpį pasie
kė didelių laimėjimų. Dabar, 
karų ugny ir naujoj baisioj ver
gijoj sunaikintas vjsas buvęs 
Dzūkijos kultūrinis gyvenimas. 
Miestai sugriauti, kultūriniai 
centrai išardyti, ūkiai išplėšti, 
ūkninkai ištremti ar prievarta 
suvaryti j kolchozus. Baisu ir 
skaudu ...

galėtumėt 
žinot jos mintis...

štai ką jūs atrastumėt

2 prieš 1 pasirenka GASĄ džiovinimui! 
Drabužių džiovintuvą dirbėjai, kurie siūlo 
daugelį kuru, praneša, kad šioj apylinkėj 
pardavimo lygis parodo, kad GASA8 turi 2 
prieš 1 pasirinkimų.

rangą, tiek vyrams, tiek sau. 
Pradedant plonomis drobėmis, 
baigiant baltuoju storu milu, 
Audė stilizuotas staltieses, lo
vatieses, rankšluosčius, kokių 
dar ir šiandien moderniški “fab
rikai neaudžia. O kiek dzūkė 
moteris įdėjo kūrybinės energi
jos ir darbo į stilizuotų ir kai
šytinių juos tų audimą!? Juos
tas jos audė labai plačias ir įvai
riausiais raštais; Užsienietis, 
pamatęs dzūkišką juostą, būti
nai ryždavosi ją įsigyti.

Dzūkijos kraštas, caro prie
spaudos ’ laikais,, smarkiai tyuvo 
nutautintas. Baudžiavos laikais 
aktyviai reiškėsi rtutšutinimo 
darbe . caro valdininkai, lenkai 
dvarininkai ir ' kaikurie lėnkų 
patriotai-dvasiriinkai. Miestelių 
gyventojai buvo . pasidavę nu- 
tautintojų įtakai. Tačiau dzūkas 
kaimietis ryžtingai ir kantriai 

. vilko , vargom naštą ir baudžiavos 
: jungą, o sutiktus •. kelyje, skaus-" 
. nius įamžino dainose, pasakose 
, bei padavimuose; .. .
i Nors anais priespaudos lai- 
1 kais norėta džūk'tiš-paversti len

kais arba rusais, bet vis vien jie.

Austrijos - kancleris Julius Raab (kairėj) kalbasi' su Valstybės 
Sekretorium Dulles. Svarbiausiu kanclerio kelionės tikslu buvo 

» Austrijos okupacijos baigimo reikalai1. *’

DIRVĄ!

prenumeruoti



Smuikininkė

s

Koncertą rengia BALFasAukokime jiemB šio vajaus me

tui ©)(<

Vokietijoje 683 lietuviai džio-y i •

vininkai laukia mūsų pagalbos.

9x9-V8” thick ASPHALT
100,000 Sq. Ft. Frceh Stock in our Warehouse

Group C
Beg. 9c 71/4 

Per Tile / V

14214 SUPERIOR RD. at MAYFIELD /

Group B 
Reg. 6c E- 
Per Ti(e •><«

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

laikraštį

Biletai iš anktos gaunami .Dirvos redakcijoje, Spaudos 
Kioske ir pas platintojus.

Group D 
Reg. 12c Q_ 

Per Tile OC

1954 m, gruodžio 2

SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

tūkstančius 
metais pri- 
šiemet ypač 
suėjo penki- 
laiko kai čia

Formozą nepriklausoma (jeigu 
nacionalistai su tuo sutiktų), 
pasidarytų paskira valstybė, kas 
tuoj užkirstų kelius nacionalis
tams pretenduoti į visos Kinijos 
laisvinimą iš komunizmo vergi
jos. Jei jie kėsintųsi tą daryti, 
jau skaitytųsi agresoriais, už
puolikais, ir jų akcija būtų kiši
masis į svetimos valstybės rei
kalus.

Toliau, lengvai praeitų įleidi
mas komunistinės Kinijos į UN 
narius: Peipingas būtų priimtas 
kaip paskira valstybė, greta na
cionalistų, kurie vieni dabar 
skaitosi teisėtais Kinijos atsto
vais, ir komunistinė Kinija ne
gali į UN įsiveržti.

Tai samprotavimas tų Ameri
kiečių, kurie deda visas pastan
gas talkininkauti Maskvai.

Kinijos komunistai pasiryžę

VETERANŲ J R 
P 1 ,L 1 E C I Ų DIENA

Po I pasaulinio karo, lapkri
čio 11-ta, to karo baigimo die
ną, buvo pavadinta Paliaubų 
Diena, ir kaip tokia buvo šven
čiama iki šiolei.

šiemet prezidentas Eisenho- 
weris pakeitė tą dieną Veteranų 
Diena, kuri pasiliks oficialia 
valstybine švente.

Kartu su veteranų pagerbi
mu, šiemet tą dieną panaudojo 
ir naujų piliečių įvesdinimui ir 
pagerbimui. Visi iškilmės dieną 
sveikino naujus 
amerikiečių, šiais 
ėmusių pilietybę, 
buvo jų daug, nes 
šeši mėtai nuo to
pradėta įleisti Europos karo pa
bėgėliai.

Pažvelgus kelis metus atgal,)siekti Formozos ir visų jai pri- 
kada prisimeni kokiais vargais) klausančių salų "išlaisvinimo”, 
negalais, per keletą metų, buvo 
kongrese ginčijamasi, svarsto
ma, ar įsileisti tuos nelaimingus 
žmones į Ameriką, nors Ameri
ka padėjo pražudyti jų tėvynes, 
koktu darosi. Kai vieni gerašir
džiai rūpinosi jų įleidimą lega
lizuoti, kiti — politikieriai, uni
jų viršininkai, pavydūs darbi
ninkai ir komunistų klaidinami 
žmonės — didžiausiu įtūžimu 
dirbo, kad juos į Ameriką ne
įsileistų.

Kanada, 10 kartų mažesnė gy
ventojais, įsileido per 1,000,000 
tremtinių. Ir jos gyventojai ne
nukentėjo, Kanada jais labai 
patenkinta. Amerika gi drebė
jo, kad atvykę keli šimtai tūks
tančių žmonių atims jų darbus.

NEPRIKLAUSOMYBĖ 
FORMOZAI?

Amerikoje keliami sumany
mai padaryti Kinijos nacionalis
tų valdomą Formozą ir salas, 
kurios yra nacionalistų žinioje 
Nepriklausoma Ki(nų valstybe. 
Tas vargu bent dabar atitinka 
Kremliaus ir Peipingo progra
mai, nes jų tikslas yra naciona
listus sutriuškinti ir salas "iš
laisvinti”.

Bet nepriklausomybė Formo- 
zai yra tūlų amerikiečių tikslas 
pagelbėti sovietams ir komunis
tams iš kitos pusės: paskelbus

ilgo kariavimo programa, kuria 
tikisi laimėti.

Amerika, kuri pasižadėjo For
mozą ginti, bus priversta paleis
ti ją taip, kaip paleido Korėją. 
Dabar, kai generalinis štabas 
pritaria drąsiai akcijai bombar
duoti Kinijos komunistų žemyno 
punktus, nes nacionalisai nepa
jėgs išlaikyti savo smulkesnių 
salų kitokiu būdu, valstybės se
kretoriaus Dulles ir prezidento 
Eisenhowerio galvojimu, ^nacio
nalistai turėtų tas Balas užleisti 
anksčiau, negu bus priversti jas 
atiduoti komunistams kruvinu 
mūšiu.
šita išvada pateisinama šitokiu 

keistu būdu: Amerikos nesiki
šimas tas mažas salukes ginti', 
ir nacionalistų jų atidavimas 
komunistams, įrodytų Krem
liaus valdovams ir neutralis- 
tams, kad Amerika netrokšta 
karo...

Kol ateis laikas pačią Formo
zą ginti, dalykai jau bus nusvirę 
taip kreivai, kad lengvai galės 
būti pravesta siūlymas tų, kurie 
reikalauja ją grąžinti Kinijai, 
nacionalistų prezidentą ir jo ar
timuosius išvežant kur į tolimą 
saugią vietą. .

BARGAIN

Patark ir kaimynui, 
kad prenumeruotų 

DIRVA

FLOOR 
COVERING

SKAUTAI• .
JIE PARNEŠ Į NAMUS GRAŽŲ 

IR MIELĄ DŽIAUGSMĄ!
•. New Yorko lietuvių kolonijo
je jau kelinti metai gražiai vei
kia mūsų skautų ir skaučių vie
netai. Jiems talkon šį rudenį 
atėjo ir sk. tėvai, susiorganiza
vę į būrelį ir sudarę komitetą. 
Šiomis dienomis N. Yorko skau
tų tėvai kreipėsi į kitus lietu
vius, kviesdami leisti savo vai
kus skautauti. Malonu pakarto
ti tą kreipimąsi. Jame išreikš
tas tikras lietuviškos skautybės 
supratimas ir meilė mūsų jau
nimui, kuris ir svetimoje padan
gėje tebežengia tradiciniu Die
vui, Tėvynei ir Artimui keliu.

štai taip rašo N. Yorko sk. 
tėvai:

"Jūs gerai žinote, kad New 
Yorke aktyviai veikia lietuviai 
skautai ir skautės. Tai gražus, 
tvarkingas ir visų branginamas 
jaunimas.

Mūsų skautai ir skautės, pri
silaikydami Lietuvoje susida
riusių tradicijų, išugdė savo jė
gas į plačią organizaciją. Ji ap
imt mažiukus nuo pirmojo mo
kyklos skyriaus, ji traukia į sa
ve ir suaugusiuosius, ši organi
zacija, berniukų ir bergaičių, iš
sišakojo į daugelį vienetų, ku
riems vadovauja patyrę jaunuo
liai ir jaunuolės.

Į skautus organizuotas mūsų 
jaunimas yra didelis ir neįkai
nojamas turtas Lietuvos atei
čiai. šis jaunimas yra jautrus 
savo kalbai, savo pavergtajai 
Tėvynei. Būdamas persiėmęs 
kilniais idealais, ugdo ir stiprina 
savo dvasines vertybes, moralę 
ir fizinę kultūrą. Skautai prie 
kiekvienos progos moka organi
zuotai pasidžiaugti ir gamtos 
grožybėmis.

Jua lietuvių skautų bus di
desni būriai, juo daugiau prie 
bet kurių sąlygų ir įtakų jie pa
siliks ištikimesni savajai lietu
vių bendruomenei ir pavergta
jam kraštui.

Skautų tėvai, matydami beau
gančius savojo jaunimo būrius, 
sudarė tėvų komitetą^ kuris iš 
savo pusės pasiryžęs sačo sū
nums ir dukroms padėti jų kil
nioje veikloje ir siekimuose.

Tėvų komitetas' žino, kad dar 
yra jaunuolių, nedalyvaujančių 
skautuose. Vieni gal nevisai su
pranta šios organizacijos nau
dingumą jaunimo auklėjime, o 
kiti gal permaža informuoti.

Mes kreipiamės į visus tėvus 
ir motinas ir prašome savo vai
kučiams papasakoti apie skau-

LEISKIT KREIPTIS MAŽYČIU PRAŠYMU
atsidūręs kryžkelėj ir turi rink
tis vieną ,iš dviejų kelių: ryžtis 
asmeniškai aukai, ir savo širdim, 
savo jėgom, savo jaunatve kur
ti ateitį Lietuvai; arba taikytis 
prie svetimosios aplinkos ir 
kurti egoistišką ateitį sau. Tur
būt nesunku vyresniesiems su
prasti, jog. dabartinė aplinka 
jaunimui yra nepaprastai vylio- 
janti — ji triuškina idealus, ji 
migdo ryžtą, ji rauna Lietuvą iš 
jaunųjų sąmonės. Reikia tad 
jauniesiems apie Lietuvą ir ide
alus kalbėti. Reikia laimėti jų

BRANGUS TAUTIETI,
Šiuo metu vyksta Lietuvių 

Studentų šalpos Fondo vajus. 
Turbūt teko apie tai lietuvių 
spaudoje skaityti, o gal Jus pa
siekė ir asmeniškas kreipimasis. 
Jei. savo nuoširdžia auka jau at- 
siliepėt, šiuo norime išreikšti 
sava gilią padėką. Jei dar ne — 
leiskit mums dar kartą kreiptis 
su mažyčiu prašymu.

Studentams vyresnieji nepa
gaili gražių paraginimo ir pa
drąsinimo žodžių, žodžiai yra 
didelė moralinė paspirtis — šių; širdis tėvynei, reikia jų jaunys 
dienų'lietuviškasis jaunimas yra

/ 
tus, paraginti juos į skautus įsi
rašyti. O jei jūsų vaikučiai pra
šosi, neatsakykite, leiskite juos.

Jūsų vaikučiai, grįžę iš skau
tų sueigų, iš skautiškų pasilink
sminimų, iš skautų stovyklų, 
parneš jums į namus tiek daug 
jauno, gražaus ir mielo džiaugs
mo, kokio dažniausia mums 
trūksta.

Skautų organizacijoje jūsų 
vaikučiai sutiks bendravimą, 
gryną ir sveiką džiaugsmą gra
žaus lietuvių jaunimo būriuose”.

New Yorko skautų tėvų k-tą 
sudaro: A; Reventas, J. Audė
nas, O. Tercijonienė, J. Janule- 
vičienė, S. Gudas, P. Ulėnas 
E. Noakas.

ir

’.tę sutvirtinti tikėjimu Lietuvos 
šviesia ateitimi.

Tačiau šįkart kreipiamės ■ į 
Jus kitokios paramos. Prašome 
pareikšti bent mažu konkrečiu 
gestu savo susirūpinimą studen
tijos ateitimi — pagelbėti ne
turtingiems studentams pasiek
ti savo tikslą' —' moksluB pa-, 
baigti. Mūsų prašymas labai 
kuklus — prašome tik vienos 
valandos uždarbį paskirti šio 
vajaus proga.

Šalpos Fondas ir Sąjungos 
centro valdyba yra išsiuntinėję 
keliolika tūkstančių asmeniškų 
laiškų, kviesdami kiekvieną lie
tuvį .šio vajauš- progą paremti 
neturtingus studentus. Vajaus 
mėnesiui besibaigiant, savo au- 

1 ka tėra atsakęs maždaug vienas 
procentas tų, į kuriuos buvo 
kreiptasi. VIENAS PROCEN
TAS!

Gal kiek klaikiai skambės šis 
. priekaištas — bet iš tikrųjų ar 
. bus galima* kaltinti jaunuosius, 
. kai,, šviesiai tėvynės valandai

PAS NEW YORKO 
SKAUTUS-SKAUTES

Lietuvos Kariuomenės šven
tės minėjime, lapkr. 21 d. — 
Schwaben Hali, dideliu pasise
kimu dainavo N. Y. skautų vy- atėjus, tegrįš Lietuvon tik vienas 
čių oktetas. Oktetui vadovauja 
muz. Mrozinskas. Okteto reika
lų vedėjas V. Alksninis, 81-51, 
56th Avė., Maąpeth, N. Y. «

Lapkr. 21 dnBrooklyne buvo 
iškilminga N—Y- vietininkijos 
sueiga, skirta Lietuvos Kariuo
menės šventei. Iškilmėse 4 skau
tės davė įžodį. Dienos tema kal
bėjo kpt. V. Alksninis ir sk. tė
vų k-to pirmininkas A. Reven
tas.

1955 m. vasarą N. Y. skautės 
ir skautai žada surengti ilgesnę 
stovyklą Bear Mountain kalnuo
se.

Ed. Kaminskas — "Šarūno” 
sk. dr-vės draugininkas, Eliza- 
beth, N. J., tapo priimtas Yale 
u-to medicinos fakultetan. Jis 
buvo vienas iš geriausių studen
tų Seton kolegijoje.

— SKS —

procentas dabartinės studenti
jos? Kažin ar ta tėvynės išlais
vinimo valanda bus šviesi, jei 
dabar lietuviams nerūpi paskir
ti valandos uždarbio tiems, ant 
kurių pečių ,kris Lietuvos at
statymo našta.

i1 ■ i^ *• '■
Studentai šaVo' vajų pratęsia, 

laukdami visuomenės nuoširdes
nio atsakymo. Prašome visuo
menės mažytės konkrečios au
kos būdu išreikšti savo tikėjimą 
ir, susirūpinimą tėvynės ateiti
mi. v

LITHUANIAN STUDENTS 
.FUND
Account No. 11737 
c/o Chicago Savings and 
Loan Ass.
6234 S. Western Avė. ' 
Chicago 36, III.

pat 
iš
Br
Ne

koncertuoja Clevelande
■ Po sėkmingų koncertų P. Amerįkoj/J ir Europoje, kur su

silaukė puikių publikos ir spaudos atsiliepimų, atvyko gastro
lėms j Jungt. Amerikos Valstybes ir š. m. gruodžio mėn. 10 d. 
f penktadienį) 8 vai. vakaro koncertuoja.

CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC SALĖJE

ir

3 4 11 E U C L I D A V Ę. .'
Programoje: Paganini, Griego, Tartini, Ravelio, Budrttino 

kitų kompozitorių kūriniai.

Prie fortepijono

Andrius Kuprevičius

ALL GUARANTEED FIRST LINE MATERIALS 
No Second* — No Subgrades — No Inferiora 

NATIONALLY ADVERTISED BRANDS

Full cartMi* ealy — Truly a Sensational Buy!

ROBBINS RUBBER TILE
Guaranteed First Qoąlitj
Full 1/3 inch. Thick, Per Tile ................ .......................... 11 C

Multicolor

PLASTIC WALL TILE
8 TILE PER SQ- FT.

Bconoay

S- 17’/»c K
Full cartoM only — Quality Plūs Bargain!

Monterey ( 
g. Ort- Sol I

Deluxe
90a , Reg-

23c XUC Ft. I 29c pi

HIGGINS WOOD BLOCK 
9x9 T and G 9E-
Factory Finish

Flooring Par Block

LINOLEUM TILE 
Tertured
8 Beautiful Z/2C 
Colora-Reg. 12c

Warehouse Full Special Priced Items 
OPEN DAILY’til 9 P. M. • SAT.’til 6 P. M.

Pitone FA 1-3802
BRING THIS AD IN FOR Ą VALUABLE GIFT

TĖVIŠKĖLE
Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu:

Tėviškėlė, 
2313 West 91 St., 

Chicago 20, Dl.

VANAGAITIS
KNYGA

jau gaunama Dirvoje. Siųskite $2.00 ir labai daug pa
tirsite apie Amerikos lietuvių .gyvenimą.

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

.......... <:•
Rašomosios mašinėlės visų ge
riausių firmų, o Jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet- 
kurios kalbos raidynais, — iš- 

. simokėtinai. Naujausi'modeliai.
Lietuviškas raidynas gtėta, pil
no ir nepakeisto amerikoniško.
Kainos nuo $67.50 ir augšėiau. ■ 

' V. BARTKUS. Adr.s 712 E. M
SL, Cleveland 8, Ohio. TeL: U

Naujai sudaryti Lietuvos vaizdai
Bpolių Motuzų Spalvotoje Filmoje

DVI SKIRTINGOS PROGRAMOS!a > . , - 1 . '• . , X - .
Sekmadienį,

GRUODŽIO-DEC. 12 D., 1954

z
Šestaidenį, " 

GRUODŽIO-DEC. 11 D., 1954 
5:00 vai..vakaro.

ISTORINIAI VAIZDAI. 1938 m. Vasario 16 
d. iškilmės Kaune.
Lietuvos Laisvės Varpas ir jo autentiškas 
skambėjimas. ....
LIETUVOS OLIMPIJADA.
Atidarymo iškilmės ir įvairios varžybos. 
LIETUVOS KARIUOMENĖS Įžengimas 
Vilniun. '. . ' ' . ■>
Žygis. Pasitikimas. Paradas mieste.. Pamal
dos'prie Aušros'Vartų. Vėliavos pakėlimas. 
Gedimino Kalne. ,7 
AMERIKOS LIETUVIAI ir jų veikla’ 
Lietuvių dienos, paradai, piknikai ir kt.

LIETUVIŲ SALEJE. . . . . ■ ■
Superior Avenue,

BILETAS $1.00. VAIKAMS 25 C.

■ 1

7:00 vai. vakaro.

APŽVALGINĖ FILMĄ. Šalies vaizdai:
’ Sodų žiedai, pievų gėlės, banguojantieji ja

vai, lygumos, kaitros, slėniai ir ežerai. Bara
vykai, šermukšniai, gandrai, zuikiai ir stir
nos. ■ ■ ■ . :. ■
'.'' ■ . ..

NAUJOJI STATYBA. Valdžios pastatai;
Įvairios įstaigos, bankai, muziejai, mokyk
los, ligoninės, apartamentiniai naihai, gelž- 
kelio stotys, tiltai."

Cleveland, Ohio

Vienintėlė proga, Po 15 metų vienas iš Motuzų vėl Clevelamde. 
A travelogue of Lithuania in color and sound witH songs and dances.



Parduodamas namas

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

Parduodamas namas

PIX BEVERAGE
Akroniečiai kviečia

Dail. Adomas Varnas

Dr. B. Matulionis

LEIMON 'S CAFE

Laikūnas

SUOPIS FURNITURE

V/OLFS FABRICS
7012 Superior Avė.

ENdieott 147U

E. 81 Superior, didelis dviejų 
šeimų, po 6 kambarius, gaso šil
dymas, didelis sklypas, garažai.

su šeima, Padėkos dienos savait
galyje, lankėsi Clevelande.

JUMS GERI NAMAI 
ir bu mažais [mokėjimais.

su šeima, iš Wallum Lake, R. I., 
viešėjo pas Dr. V. Ramanauskus. 
Lankėsi Dirvoje, aplankė pažįs
tamus ir artimuosius.

jų vestuvių proga, sveikinu ir laimingo gyvenimo linkiu

Kreipkitės į 
J. S. AUTO SERVICE

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

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

Vilniečių Sąjungos aktyvus 
veikėjas, atvykęs į BALFo me
tinį seimą, aplankė Dirvą.

organizacijų veikėjų. Su Dirvos 
redaktorium aktualiom mintim 
pasidalino adv. Nadas Rastenis 
iš Baltimorės, Juozas Ginkus iš 
Brooklyno, A. ir J. Trečiokai iš 
Newarko ir kiti.

gruodžio mėn. 5 d. 3 vai. po pie
tų visus clevelandiečius atsilan
kyti j SLA 198 kuopos rengiamą 
vakarą. Bus vaidinama VI. Bra- 
ziulio dramos studijos pastatyta 
Žiurkių Kamera. Vaidinimas 
įvyks šv. Petro parapijos salėje.

SUPERIOR 
BEAUTYSHOP 

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

metiniai.
Darbas garantuotas.

P. Viščinis

ELEKTROS DARBAI
Lietuviai elektrikai atlieka 

elektros instaliacijos ir remon
to darbus, šaukite GL 1-1996 
kasdien po 4 vai. vakare.

Darbai valdžios įstaigų pri
pažįstami.

Didelis, 7 kambarių, vienos 
šeimos. Keturi miegamieji. Nau
jai dažytas. Labai geram stovy. 
Ansel -r- East 95 St. rajone. 
Kaina $11,000.

SW 1-1222

.. i
Chimes Realty 
1188 E. 79 St.

JŪS NORIT BŪTI 
GRAŽIOS

Gerų pajamų nuosavybė. Tri
jų šeimų: du po 3 kamb., vienas 
6 kamb.

šiltas vanduo, gaso* šildymas. 
Galimas įrengti 3 augštas. Kai
na $15,000. šaukti:

v WI 3-1269
East Blvd., į šiaurę nuo St. 

Clair.

I. J. S AM A S , JEWELER

išrinktas Rimgaudas 
sluogs- 

Valaitis

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

Vincas Degutis, -
Rūtos sald..platintojas

■ -' ■ ' ' '■ ;> .' - 
parduoda saldainius urmu ir de- 
tajiai. Adr.: 1397 E. 95 St., 

iCleveIand,‘Ohio, 
tel.: SW 1-2181.

Naujos parapijos 25 metų 
sukaktuvių minėjimas

Minėjimas įvyko lapkričio 21 
d. 10 vai., riaujojojė parapijos 
bažnyčios pamaldos, kurias at
laikė parapijos klebonas kun. 
Juozas Angelaitis, pasakęs ta 
proga ir atitinkamą pamokslą. 
Tą pačią dieną, 5 vai. vakaro, 
parapijos salėje įvyko pats mi
nėjimas su užkandžiais. Minėji
mą pradėjo šios parapijos vei
kėja p. Cicėnienė, o minėjimą 
Vedė šios parapijos veikėjas p. 
Sadauskas.

Lietuvaitės 
ALVINOS PAULIENĖS

Danutę Bielskytę ir Samsoną Žilių,
A. V^Z N O N I S

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)

Išnuomojamas butas
5 kambariai, gaso šildymas.
Telef.: EX 1-8406

GERI NAMAI
Lake Shore Blvd., arti ežero, 

E. 143 St., dviejų šeimų namas. 
Du garažai, didelis sklypas. Kai
na $12.500.

J. C 1 J U N S K A S 
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

1 Della E. Jakubs & IVilliam J. Jakubs
Licensijuotį laidotuvių direktoriai ' ir balsamuotojal

Clevelande daug svečių

mokyklos statybą:.

JUOZAS KAMAITIS 
atidarė NAUJŲ BATŲ 

parduotuvę;
ir taisymo dirbtuvę 
1389 East 65 Str.

(kampas Wade Park ir 65 St.) 
Telef. HE 2-2615 .

Atdara nuo 10 vai. ryto iki 
7 vai. vakaro.

Naujų batų ir pataisymo kai
nos daug žemesnės negu kitur. 
Neatideliokit, ateikit; į mano 
krautuvę ir jsitikinkit. Jūs bū
sit' patenkinti. (52)

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld. 

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

Baldus, šaldytuvus, skalbimo mašinas, indus, televizijos - radijo apa
ratus, laikrodžius, papuošalus, įrankius, žaislus ir daug kitų gaminių 
galima pirkti iš urmo sandelių specialiai žema kaina per

B A L T I C Supply Company
Dėl informacijų skambinti kasdien telef. KE 1-0210, arba trečiadie
niais' nuo 7 iki 9 v. p. p. kreiptis į Baltic atstovų "Dirvos” namuose 
1272 E. 71 (įeiti iš įvažiavimo).
Pasinaudokite Baltic patarnavimu pirkdami Kalėdų dovanas. '

1 Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

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.

Žaibo krepšininkai į Rochseterį
Šį šeštadienį, gruodžio 6 d., 

Clevelando LSK žaibo vyrų 
krepšinio komanda viešės Ro- 
chesteryje, kur sužais pirmąsias 
Mažosios Krepšinio Lygos pir
menybių rungtynes su vietos 
LSK Sakalu. Kaip žinome, Ro- 
chesterio LSK Sakalas yra šiuo 
laiku jauniausias lietuvių spor
to klubas š. Amerikoje, įsikūręs 
tik šį rudenį, tačiau Vyt. Gry
bausko vadovaujami sakalai ga
li būti.žaibiečiams sunkiai įkan
damas riešutas. Tenka pažymė
ti, kad tai bus pirmosios LSK 
Sakalo rungtynės po jo įsikūri
mo.

Reikalingas butas
Suaugusiems reikalingas ma

žas butas, be baldų.
Pasiūlymus palikti Dirvos re

dakcijoj: 1272 East 71 St.

Visų rūšių apdraudos reikalais kreipkitės į mane
> • •

AUTOMAŠINŲ — UGNIES — NELAIMIŲ — GYVYBĖS

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Telef. HE JM236 
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
šį mėnesį papiginta kai

na įdedam už $6.95 duslin
tuvą Chevroletui, už $7.05 
Fordui, už $8.95 Pontiacui, 
už $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

Visi, esą gyvi šios parapijos 
įkūrėjai ir dalyvavę minėjime 
kalbėjo apie parapijos įsikūrimą 
ir nugalėtus jos kūrimosi metu 
sutiktus sunkumus. P. Saukevi- 
čius savo kalboje pažymėjo, kad 
vienam kleboni kun. J. Angelai
čiui perdaug parapijoje darbo ir 
yra gyvas reikalas klebonui su
sirasti padėjėją, kunigą lietuvį. 
Iš naujų ateivių minėjime kal
bėjo Clevelando Lietuvių Bend
ruomenės pirm. Stasys Barzdu- 
kas ir St. Nasvytis.

Bendrai, minėjime pasidžiaug
ta dideliu parapijos laimėjimu 
— gražia naujai pastatyta baž
nyčia, kurią sukūrė lietuviškas 
genijus: bažnyčios projektą pa
darė architektas dr. St. Rudo
kas, ją dekoravo dailininkai — 
Varnelis ir Raulinaitis, o baž
nyčios pastatymą įvykdė inž. 
Juozas Augustina vičius. šios 
parapijos klebonui kun. Ange

laičiui talkininkaujant parapijos 
komitetui ir parapijonims teko 
didžiulis rūpestis surinkti bažny

čios pastatymui didžiulę pinigų 
sumą keturis Šimtus tūkstan
čių dolerių, šį uždavinį kun. J. 
Angelaičiui pasisekė atlikti. 

Kun. J. Angelaičiui, padedant 
inž. P. žiūriu! ir kitiems lietu
viams, pasisekė vyskupo kūriją 
įtikinti, kad bažnyčios statybą 
atlikti galima pasitikėti pavesti 
' minėtiems lietuviams. Čia yra 
kun. J. Angelaičio didelis nuo
pelnas.

Minėjime dalyvavo apie 300 
asmenų, iš kurių 46 sumokėjo, 
kaip garbės nariai po $25.00, o 
visi kiti po TfS.OO.

Šiuo1 metu Naujoji parapija 
pastačiusi gražią brangią baž
nyčią ne tik. nebeturi skolų, bet 
Savo kasoje turi apie $25,000.00 
grynais pinigais ir ruošiasi atei
nančiais metųis pradėti parapi
jos

Tautinės Sąjungos skyriaus 
metinis susirinkimas įvyksta 
gruųdžio men. 12 d. 11 vai. 30 
min. Lietuvių salėje.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Euperior Avė. HE 1-2498
Cleveland, Ohio

REMONTO DARBAI
Atlieku mažus ir pagriųdinius 

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

V. RICKUS-RICKEVICIUS 
Tel. HE 2-0683 

1505 Addison Rd.

Eddy Rd. 2 šeimų po. 5 kam
barius. Du kambariai trečiam 
augšte. Naujas gaso šildymas. 
Mažas įmokėjimas.

RAY NAUSNĘRIS, 
Namų prekybai namų, baldų b 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 L1 1-9216

11809 St. Clair

WM. DEBESIS
Nantu Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio

PRABĖKI? MAŽASUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

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

įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežlių.! 
geram orkestrui

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

GERESNĖS statybos kontraktoriai

ĮSTATO MONCRIEF ORO VENTILIACIJĄ 
• ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

SLA 1^4 kuopos
BALFo metinio seimo proga1 metinis susirinkimas įvyksta 

Clevelande lankėsi daug Įvairių gruodžio mėn. 7 d. 7. vai. 30 min. 
Lietuvių Balėje. Bus valdybos 
rinkimai ir kiti svarbūs reikalai. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. įvairus dovanų 

pasirinkimas.
7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

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

■ SLA 136 kuopos x 
metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio mėn. 5 d. 11 vai. Lie
tuvių salėje. Bus renkama nauja 
kuopos valdyba.

J ieškomas kambarys

Dviem asmenims reikalingas 
vienas arba du geri kambariai 
su virtuve; be baldų.

Siūlymus siųsti Dirvos redak- 
cijon Nh 4578.

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų, namai arba ra 
candai tampa sunaikinti arta 
■ugadinti ugnies, kreipkitės l 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi 
no. ko visada reikalauja ap 
traudos kompa.-.ljos pirm, ne 
zu išmoka už nuostolius.

45 rūšių alauB — vlsoki gaivi 
nantieji gėrimai, 

vynas ir šampanas 
(prancūziškas) 

Parengiama vestuvėms, baliam* 
pobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniai* 

iki 1 vai. į

6903 Superior Avė. EX 1-3311

7023 Superior Avenue
Saldainiai, Riešutai,. Popkomai

Čia susitikit savo draugus po pamaldų 
, Geriausia kava mieste

SMIGEL INSURANCE AGENCY
Felix F. Smigel , EX 1-9239 JAKI BS čt SON 

FUNERAL HOME
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

25 metai simpatingo'Ir. jrimto patarnavimo 
6621 Ėdna Avenue

Tautinio Akademinio Sambūrio 
nariams

pranešama, kad gruodžio mėn. 5 
d. ll,yaL 30 min. Lietuvių salėje 
(žemutinėje) įvyks metinis na
rių susirinkimas. Bus renkama 
valdyba, kontrolės komisija ir 
kt. Nariai kviečiami būtinai da
lyvauti.

Pilnai padengta apdrauda \ UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.

P J KEJRS1S
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OF1SO TELEF.: MAin 1-1778. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirsu namu, mieste arba priemiesciuoee, kreip- 

kiteaj mane, gausia pigia kaina. taipgi gausit patarnavimą jval- 
.iuu»e apdruuiiuB-insurance reikaluose. ■

Sutaisau paskolas pirmu tnorgečio. Patarnavimas' ir išpildymą* 
narantnnjurna Kieipkitč' l mane telefonu arba asmeniškai.

žaibo Jauniai dalyvaus 
Clevelando krepšinio, 

pirmenybėse
LSK žaibo jaunių krepšinio 

komanda šį sezoną dalyvaus 
Clevelando miesto krepšinio pir
menybėse, MUNY (Municipal) 
Lygos C klasėje (iki 18 metų 
imtinai). Pirmąsias pirmenybių 
rungtynes numatoma žaisti se
kančią savaitę. Komandos kapi
tonu yra 
Valaitis (sportiniuose 
niuose žinomas kaip 
II).

ATLANTIC CAFE
PATOGI UŽEIGA VISIEMS LIETUVIAMS.

Savininkas A. KAZAKEVIČIUS

7805 Superior Avė. ' Telef. EN 1-9451

friendLy flower shoppe
Nebrangios gėles vostuvems, laidotuvėms ir kitiems reikalams. įvai
rūs naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lietuviški "Rūta* 

' ’ . " Saldainiai. ‘ . >
Didelis KALĖDINIU. ATVIRUČIŲ pasirinkimas .

ATIDARYTA NUO 10 RYTO IKI 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS 

6901 SUPERIOR AVĖ. TELEF.: HE 1-6339

.. . • . , . , ■

$13,500
2 šeimų, 5 ir 5 kambariai, 

įrengtas trečias augštas.

Tik $8,800
Ansel Rd. — East 95 St. vie-Į 

nos šeimos, 3 kambarių, naujas 
gaso šildymas. Labai geram sto
vyje.

N A C F C O M t DINA O
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CLEANING

Powergli<W

Powerglide

Helikopteriai ateiną į madą. Ypač jie patogūs pakilti ir nusileisti 
j plokščius stogus. Bet stogai, dėl perdidelio svorio, turi būti

Ateinančią šių metų gruodžio 
mėn. 29 dieną, Broniui K. Balu
čiui, 
done 
don.

jog yradhr augščiau] lis svoris pasiskinto į viso stogo spaudimą. Tokie stoginiai aero
dromai kaštuoja keturis kartus pigiau, negu ankstyvesnieji.

★' 
THE FIELD

LIETUVIŠKASIS 
SEMINARAS 
JAUNIMUI

Dry Cleanlng pagerinimai įgalina duo
ti Jums, klijantaina, patenkinimą, ko
kio Jū* norėjot. Ihf faktų žinojimą* 
leido fabriko tarnautojams Juos pa
naudoti, kadangi tik neiibandyti bil
da! yra nedrąsūs pradlti Ir^nira įma
noma Juos iibandyti su klljenty dra
bužiais. Mes per metus patyrimo Ir 
bandymų gerai žinome, kaip elgtis su 
Jūsų drabužiais. Per metus surinktos 
žinios supažindino mus, su įvairiomis 
medžiagų ypatybėmis Ir chemikalų 
veikimu.
Mes norime, perduoti ta patyrimų mū
sų kiljentui atliekamu geru patarna
vimu.

Praėjusiais metais, į mūsų 
kvietimą užsakyti Dirvą 
tremtiniams į Europos kraš
tus, ypač į Vokietiją sergan
tiems ir nepasiturintiems, at
siliepė 22 geradariai. Jų ma
lonia, per ištisus 1954 metus 
tie 22 mūsų broliai, gavo Dir
vą. Metams baigiantis, jie 
kreipiasi į redakciją prašy
dami jiems vėl surasti gera
darius ir laikraštį užprenu
meruoti. Per tą" laiką atsira
do dar 17 mūsų tautiečių, ku
rių materialiniai ištekliai jo
kiu būdu neleidžia patiems 
laikraštį užsisakyti. Tat ir 
kviečiame, praėjusių metų ge
radarius ir naujus mūsų bi-

Kalėtų šventėms gauta geriau
si vokiečių "Koerting” trijų trum
pų bangų Radijo aparatai su tre
jais ir keturiais garsiakalbiais, per 
kuriuos gaunamas ypatingai malo
nus ir švelnus balsas. Aparatai tu
ri A. M. bei F. M. Ferrit-Rotorau- 
tenos, 12-23 lempų stiprumo. .Su 
jais galima klausyti visų pasaulį.

Taip pat galima gauti "Ton- 
funk” radijo aparatų su patefo
nais. Kreiptis pas atstovų:

A. JOHANSONAS, 
7616 Decker Avenue, 
Tel.: UT 1-3465

1951 m. gruodžio 2 d. * Nr. 48

Baigiame 1954 metus — 
įėjome į kalėdinį mėnesį. Be
matant ateis ir didžiosios 
šventės. Dauguma dairysis 
dovanų artimiesiems ir drau
gams.

Ta proga mes norime pri
minti, kad geriausia dovana 
iki šiol neskaičiu
siems užsakyti 
Dirvą. Ir užsakyti tuoj, 
dar šį mėnesį, papiginta kai
na — tik už $4.00. Nesvarbu, 
kur Jūsų artimasis ar drau
gas gyventų, čia Amerikoje, 
Europoje ar Australijoje.

Tat'mes kviečlamfe visus 
skaitytojus, Dirvos bičiulius 
ir talkininkus, šia lehgvata 
pasinaudoti, Padarykim ki
tiems malonumą per ištisus 
1955 metės. Jie už $4.00 gaus 
Dirvą ir bus Jums nuolat dė
kingi.

metai amžiaus. Trys šimtmečio 
ketvirtadaliai, iš kurių daugiau 
kaip 50 metų lietuvių tautos 
tarnyboje! Mūsų bičiulis tįebe- 
dirba tam pačiam idealui ir da
bar. Sunkiomis, pačiomis sun
kiausiomis sąlygomis; Kaip Lie
tuvos širdį plėšo pavergėjai, taip 
kiti "priešai” ėmė pulti ir Ba- 
lučo širdį. Ta liga Balutį buvo 
paguldžiusi į -lovą, apardė jo 
sveikatą, bet dzūkiškas kietas 
ąžuoliukas atsilaikė. Jis žino, 
kad kaip niekada jis tebėra rei
kalingas Lietuvai!

Tikiu, kad jis atlaikys ir to-

J I 
mūsų meilė ir pagarba jam yra 
tikra. , " . ■

Sveikinu . Tave, ilgametis, 
brangus ir ištikimas drauge 
Broniau!

Tu gyvenai ir .tebedirbi, kaip 
Lietuvos atgimimą žadinęs .poe
tas

1952 Chevrolet 4-Door,
1950 Chevrolet 2-Door, 
1949 Chevrolet 2-Door...
1951 Ford ”8” Tudor.... 
1953. Chevrolet 4-Door..
1947 Ford Wagon...........

30 MORE TO CHOOSE FROM

Balutis .lietuves valstybės 
vyras .politikui ir diploma
tui užsitarnauti tokį vardą yra 
pats augščiausias pagerbimas. Ir 
Balučiui to niekas neginčija.

Prisimenu, ar ne prieš porą 
metų skaičiau Vienybėje mūsų 
žurnalisto Bronio Railos straips
nį apie kaikuriuos mūsų valsty
bės vyrų požymius. Esą, Lietu
vos užsienio reikalų ministerija 
tokių, vyrų mums bent keletą 
buvo išugdžiusi. Tai žmonės, ku
rie, kad ir turėdami vienokius 
ar kitokius pasaulėžiūrinius įsi
tikinimus, tačiau mokėjo ir 
dirbdami valstybinį darbą įpra
to žiūrėti ne per partinius ąki- 
nius. bet visur vadovautis tik 
bendraisiais tautos ir valstybės 
interesais. Jų tarpe buvo pami- 
nėtas ir Bronius K. Balutis. •

Iš tikrųjų, toks jis mums'bu
vo jr dabar atrodo. Jeigu ne
klystu, Lietuvoje, jis niekad nė
ra priklausęs jokiai partijai, nes 
jo partija buvo Lietuva; o. tos 
partijos programa, kurią jis dar 
Chicagos "Lietuvą" redaguojant 
paskęlbė, r— buvo Kudirkos Lie
tuvos Himnas. Tuo nenoriu pa
sakyti, kad priklausymas parti
jai yra savaime blogas dalykas. 
Nieko panašaus! Bet noriu lyg pertaisyti. Dabar štai Allan C. Thomas padirbo platformą^.kuri 
pabrėžti,, kad. kaikurie žmonės pluduriuoja virš.4 colių pripilto vandens. Helikopteriui leidžian- 
jaučia. 
partijas, kažkas, lęas netelpa vię-

Lietuvos ministeriui Lon-
— f 17 Essex Vilias, Lon.
W. 8, England) sueina 75‘jam dovanų.

Amerikos lietuvių pasveikinimas tauriajam 
Lietuvos sūnui jo 75 metų proga

J. J. BACHUNAS, Tabor Farrn

čįulius jiems laikraštį užsa
kyti. Ir užsakyti taip pat pa
piginta kaina — už $4.00 
metams.

Gavę Jūsų pinigus tuoj 
jiems laikraštį pradėsim siun
tinėti. Taip pat jums prane
šim kam laikraštis siunčia
mas. Pranešime ir gavėjui, 
kad žinotų savo geradarį.

¥
Ateinant naujiems metams 

dažnas svarsto kokie laikraš
čiai per ateinančius metus 
turi lankyti jo namus. Mes 
kreipiamės į visus mūsų skai
tytojus, ypač Dirvoą bičiulius 
ir talkininkus prašydami nuo
širdžios talkos.

Ateinančius tris mėnesius
— gruodžio, sausio ir vasario
— skelbiame Dirvos talkc.3 
mėnesiais.

Mes kviečiame j Dirvos 
talką įsijungti mūsų nuolati- 
niuą atstovus ir mūsų bičiu
lius.

Per tucu tris mėnesius dau
giausia taškų susirinkusiems 
mūsų talkininkams bus pa
skirtos trys vertingos dova
nos. (Apie dovanas paskelbsi
me kitą savaitę).

Už atsiųstą metinę prenu
meratą talkininkui duodama 
4 taškai, už pusmetinę 2 taš
kai ir už trijų mėnesių prenu
meratą 1 taškas. Metinė pre
numerata talkos mėnesiais į 
visus kraštus, ‘skaitoma $5.00 
metams.

Įsijunkite į DiryOs talką ir 
padėkite mums padidinti Dir
vos skaitytojų skaičių.

Gausus lietus Venecijoje, Italijoje, užtvindė šv. Morkaus aikštę. Pamaldūs bažnyčios laikytojai 
naudojasi skubomiis nutiestu lieptu.

PRIEŠKALĖDINIS
KNYGŲ į 

IŠPARDAVIMAS !
Prieš ateinančias šventes Ste-į 

pas Zaborskas žymiai atpigino' 
savo leidinius. Ig- šeiniaus "Rau
donasis Tvanas" dabar' parduo
damas po $2.00 (buvo $3.50). 
J. Paukštelio "Kaimynai” dabar 
parduodami po 1.50 (buvo 
$2.50). >

Pasinaudokite proga ir šias 
knygas tuoj įsigykit.

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

Trans-Season Fabrics 
” S Ū E D E ” 

LABIAUSIAI SAUGOJAMA MEDŽIAGA 
.TRIJŲ DIENŲ SUĖDĖ 

PATARNAVIMAS MOŠŲ |MONUE 

FURS 
VELVETS 

CORDUROYS 
TWEEDS JERSEYS

Alrnrdnl i&vnlomi žmonių, kurie gt- 
rni pažinta viaaa medžiagai.

VAKARINIAI DRABUŽIAI
Puikiai ■utvarkomi—tinkami karaliam*

VIENAS MEGZTINIS 
IŠVALOMAS IR 

SULYGINAMAS DOVANAI

Sunnymede
1791 E. 11 ST. MA 1-9546

troško:
"Tegu tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės, 
Tegu dirba tavo, naudai 
Ir žmonių gėrybei”...

Man nebereikia Tau linkėti 
tai pateisinti. Tu jį jau išpildei 
ir tebepildai ligi šios dienos. Aš 
tik norėjau pasakyti, kad Tu 
esi ir liksi gražiausias tokio lie
tuvio pavyzdys visiems Tavo 
tautiečiams Amerikoje ir visa
me pasaulyje.

Tikiu, kad Balutis greit nepa
siduos savo kūno širdies, prie
šams, kaip jis niekad nepasi
duos Lietuvos širdies naikinto
jams. Tikiu, kad taip galvoja 

ir dabar; visi senieji ir jaunieji Amerikos 
ir pasaulio. lietuviai.

Taipgi, tikiu, kad per ateinan
čią gruodžio 29 dieną, prieš pa
sitikdami Naujus Metus, mes 
siusime jam linkėjimus, sveiki
nimus, suruošime, kur galėdami, 
tų tauraus ir nusipelniusio Lie
tuvos vyro pagerbimus ir pami
nėjimus, nepamiršime jo spau
doje, radijo programose, nepa
miršime savo širdyse, pasiųsime 

parodysime, kad

v ,<? /' ■1O flis padare daug, nes visą 
savo gyvenimą paskyrė šiam 
tikslui ir tą darbą pradėjo, gali
ma sakyti, dar prieš Nepriklau
somybės Akto paskelbimą. Ame
rikos lietuviai tada daug nusto
jo, iš savo tarpo netekdami Ba
lučio, bet už tai. rodos, niekas 
nepykome ir nepykstame, nes 
jis grįžo dirbti savai tautai, mū
sų tautai, ten, kur jis buvo la
biausiai reikalingas. Ir nuo to 
laiko jis nepamainė savo kelio 
— be pertraukos išdirbo Lietu
vos diplomatinėje tarnyboje apie 
pusketvirto dešimtmečio, ir be
veik visada vadovaujančiuose 
postuose. Galima suprasti, kokį 
nenykstantį pėdsaką palieka 
toks ilgaą ir pastovus darbas!

Jis tik trumpaiti ląjktĮj, kaip 
Lietuvos ministeris, prieš karą, 
buvo grįžęs Amerikon į Wa- 
shingtoną. Amerikoje jis aplan
kydavo senus draugus, "savo 
Amerikos lietuvius”, ir gal nie
kas tiek neprisidėjo prie Lietu
vos suartinimo su Amerikos lie
tuviais kaip -jiems pažįstamas,, 
jų būdo žmogus Balutis. |

Pagaliau, pareigos jį nukėlė į1 
Londoną, kur jis pasiliko per 
visą praėjusį karą ir ligi šios 
dienos, atstovaudamas Lietuvą, 
gindamas jos bylą, sergėdamas 
Lietuvos laisvės žiburėlį, Lietu
vos reikalui tai buvo geras atsi- 
tikimas’ nes vargiai kas kitas 
būtų taip tikęs tokiai sunkiai 
misijai, kuri atiteko Lietuvos 
reikalų gynėjui po šio karo, ka
da kraštas vėl pakliuvo j masko
lių rankas.

MARGUTIS
isteifl į kompozitorius

JANAGAms
Kaina metams $3.00

Gile.™
0755 S x. VVestern Avė

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
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Norėdami suteikti jaunimui 
giliau pagalvoti .lietuviškaisiais 
klausimais, Bostono ir Brockto- 
no studentai santariečiai rengia 
Lietuviškąjį Seminarą-jaunimui. 
Bus tai eilė neformalių aktualių 
paskaitų ir diskusijų lietuviš
kom temom iš įvairių sričių. Kad 
diskusiose būtų atstovaujamos 
ir senesnės, ir jaunosios kartos 
pažiūros, kalbėtojais kviesta ir 
profesūra, šiaip žinomi, kultūri
ninkai ir moksluose pažengę stu
dentijos atstovai. ■ Paskaitos 
vyks laisvoje diskusijų atmos
feroje. "

Lietuviškasis Seminaras pra
dėdamas gruodžio 11 d„ šešta
dienį, Kosto Ostrausko, Penn- 
sylvanijos; universitete ■ ruošian
čio lituanistikos, daktaratą, pa
skaita apierCKartų dvikovą”. Si 
paskaita bus kaip ir įvadas į pa
tį seminarą, ir nušvies tą padė
tį,. kurioje'susirenkame disku
tuoti lietuviškųjų klausimų — 
jaunosios, pir vyresnės kartos 
santykius^!'jų’ skirtumus, juos 
apsprendSųfilČius veiksnius. Te
ma yra kiekVienam aktuali, o 
patsai kalbėtojas yra pasižymė
jęs savo minties gyvumu ir vaizz 
durnu. Todėl visas Naujosios 
Anglijos 'pakraščių jaunimas 
nuoširdžiai; kviečiamas atsilan
kyti. Seminaras, nors rengiamas 
studentų, yra skiriamas ne vien 
akademiniam, o visam, jauni
mui, kuris, iškeltaisiais klausi
mais domėkis.

1

Vėliau tame pat seminare kal
tės dr. M; Alseikaitė-Gimbutie
nė (iš Harvardo ' universiteto 
Peabody mįuzėjaūs) apie "Lietu
vių tautos' kilmę; Harvarde • so
ciologiją studijuojąs Vyt. Ka
volis apie ^Lietuvių tautinį cha
rakterį”; ‘prof. Vcl. Biržiška 
(Lietuvos i universitetas) apie 
"Lietuvių kovas dėl kultūros”; 
Algimantas Gureckas, ligi šiol 
studijavęs Connecticut universi
tete — apie lietuvių politinį pa
siskirstymą, jo šaknis,- kelius ir 
jaunosios kartos pažiūras; Ko
lumbijos universitete i studijuo
jąs ir dėstąs premijuotojo ro
mano "Kelionė” autorius Algir
das Landsbergis apie "Tautiš
kumą ir tąrptautiškujną mene”; 
šis ciklas įjus, turbūt, dar pra
plėstas, jeįgu sąlygoj pasirodys 
tam palankios.' '•

Seminaro atidarymas įvyks 
gruodžio 11 d. 6:30, va). Tauti
niuose Namuose, ^84 E. 4th 
Street, Sol Bostone. ’ Vėlesnių 
sesijų datof bus praneštos spau
doje vėliau, -t. j

Kiekvienas bus mįėlai-.laukia- 
■mas! L

Bostono^Brocktono 
Studentai; Santariečiai 
|

seniausias .Ir gražiausiai iliua 
".ruotas lietuviškos minties žūt 

( nalas .

DON McCULLAGH CHEVROLET 
CLEVELAND'S. NEWEST' CHEVROLET DEALER

/ 1258 E. 105 ST NEAR SUPĖRIOR
i-jMįū ’ ■ .' ' ' ■

. .Ne man, o kitiems, pačioj Ne- noje partijoje ir kas tuo, pačiu 
priklausomoj Lietuvoj gyvenu- sutelpa visose partijose,- tai 
šiems ir dirbusiems, pritiktų bendrieji tautos reikalai, tėvy- 
šiandien atlikti apyskaitą, kiek’nė, valstybė, jos gerovė pirmoje 
diplomatas Bronius <K. Balutis vietoje, 
yra savo talentu ir darbu prisi- Balutį Amerikoje visi žino- 
dėjęs prie Lietuvos valstybės jome, kaip tautietį, arba vėliau liau, nes jis nusiteikus gyventi 
atsikūrinto ir jos reikalų gyni- kaip Lietuvos kalbininkai nusta-!pagal vieną la’Jai prasmingą šū- 
mfti., tarptautiniuose sant.vkiuo- tė — tautininką, vadinasi, žmo-J ki, kurį jis pats nekartą laiškuo- 

gų, kuris politikos ir kultūros1 se mėgsta pasakyti savo drau- 
reikaluose tautos ir tautiškumo1 gąms: — "Senoji armija nepa- 
idealus stato pirmon vieton. Tad' siduoda!”...
jis buvo tautietis arba tautinin
kas, kartu demokratas, kartu 
krikščionis, — bendrai, lie
tuvis, kokio labiausiai rei
kėjo atsistačiusiai Lietuvai.

Balutis dirbo, kaip 
tebedirba Lietuvai su visais ir 
visada.

Visada toks kelias yra geras, 
bet šiandien galbūt jis pats ge
riausias ir mūsų tėvynės išga
nymui reikalingiausias.
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