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Lietuvos Diplomatijos šefo pa
skyrimo reikalu kaikurios grupes 
specialiai organizuoja ginčus ir 
stengiasi visą reikalą nuvertinti. 
Juodinimo darbui paskiriami ištisi 
laikraščių puslapiai, o "specialis
tai” kitus juodinti ir save baltinti, 
prikalba tokių fantastinių dalykų, 
kokiuos tik isteriškai valdžios iš
troškusi vaizduotė gali sukurti. At
siranda net šaukiančių, kad Dipl. 
šefo buvimas išsigalvotas paties 
St. Lozoraičio.

čia spausdiname buv. Krašto 
Apsaugos Ministerio Kazio Mus
teikio rašinį, kuris vaizdžiai nusa
ko Dipl. Šefo paskyrimą. Red.

■ •
I Dvasia be vietos

PRAILGINTAS 
AMERIKOS BALSO 
TRANSLIACIJŲ 

LAIKAS
"Amerikos Balsas” nuo vasa

rio pradžios yra pakeitęs kai ku
rių prgramų perdavimo laika ir 
bangas.

Lietuvoje dabar girdimos trys 
skirtingos ”Am. B.” programos 
— 7 vai. vakare iš VVashingtono 
(15 min. ilgumo), 9 vai. vakare 
iš Europos (ji nuo saftsio 30 d. 
prailginta ligi pusvalandžio.) ir 
lygiai 12 vai. naktį vėl iš Wa- 
shingtono. šios trys kasdieninės 
programos kartojamos po kele
tą kartų iš Tanžyro, Londono, 
Muencheno ir kt. stočių.

KADA KLAUSYTI 
AMERIKOS BALSO

Amerikos Balsas dabar siun
čia į Lietuvą tris pagrindines 
programas ir daugelį kartų tas 
programas pakartoja. Norintie
ji programas pasekti, turi įsi
dėmėti.

Septintą vai. vakare Lietuvoje 
girdima programa iš VVashing- 
tono ir toliau duodama įprastu 
laiku. Amerikoje ji girdima 11 
vai. New Yorko laiku ir 10 vai. 
Chicagos laiku. Bangos: 16, 19, 
25, 31, 41, 49 ir 251. ši progra
ma, Lietuvos laiku, kartojama 8 
vai. 15 min. vakaro. Bangos: 41, 
49 ir 50. (New Yorku laiku 12 
vai. 15 min.).

Europoje sudaromoji progra
ma Lietuvoje girdima nuo 9 vai. 
iki 9 vai. 30 min. vakaro. Ame
rikoje ji girdima 1 vai. p. p. New 
Yorko laiku ir 12 vai. Chicagos 
laiku. Bangos: 19, 25, 31, 41, 49 
ir 251. Ši programa kartojama 
du kartus. Lietuvoje girdi 7 vai. 
15 min. ryto (11 vai. 15 min. va
karo New Yorko laiku) ir 3 vai. 
45 min. po piet (7 vai. 45 min. 
ryto New Yprko laiku).

Antroji, IVashingtono progra
ma, kuri Lietuvoje girdima ly
giai vidurnaktį duodama — 19, 
25, 31, 41, 49 ir 251 mtr. bango
mis (4 vai. p. p. New Yorko lai
ku). Ši programa kartojama 4 
kartus: 5 vai. 45 min. ryto — 
31, 41, 49 ir 75 mtr. bangomis 
(9 vai. 45 min. vak. N. Y. laiku). 
12 vai. 15 min. dieną 19' ir 25 
mtr. bangomis, (4 vai. 15 min. 
ryto New Yorko laiku). 3 vai. 
15 min. — 16, 19, 25 ir 31 mtr. 
bangomis (7 vai. 15 min. ryte 
New Yorko laiku). 5 vai. 45 min. 
popiet — 19, 25 ir 31 mtr. ban
gomis (9 vai. 45 min. ryto New 
Yorko laiku).

Senajame mūsų Vilniuje.

Vadinasi, teorijoj Vlikas iš 
Reutlingeno "iškeltas”, tik nie
kur nepadėtas, tad ne tik jo iš
tiesta ranka, bet ir jis visas pa
kibo ore ir sklando, kaip dvasia 
be vietos ...

Praktikoje — viskas pasiliko 
kaip buvo. To tik ir reikėjo 
krikšč. dem. grupėms, kurios į 
kalbas apie Vliko būstinės ir 
net santvarkos keitimą tai lei
džiasi, bet jokių keitimų nenori, 
kadangi jų akimis ir dabar vis
kas labai gerai . ..

*
Kaip tai atsitinka, kad net še

šioms Vliko grupėms pasisakant 
už kokį nors sumanymą, vistiek 
vis išeina ne kaip šešios, o kaip 
keturios nori?

Čia įsidėmėtina tiesiog nuo
stabi liaudininkų ir mažlietuvių 
reprezentantų laikysena. Jų gru
pės buvo pirmosios, kurios pri
tarė prof. J. Kaminsko iniciaty
vai kelti Vliką į Ameriką ir čia 
bandyti jį atitinkamai pertvar
kyti.

Vasario 5 dieną liaudininkų 
atstovai tačiau ne tik pasyviai 
laikėsi dėl prof. Kaminsko pa
siūlymo, bet priešingai — kai 
buvo balsuojama, ar tą klausimą 
dabar spręsti, liaudininkų pir
mininko J. Audėno ranka pakilo 
drauge su visomis keturiomis 
krikšč. dem. grupių rankomis už 
tai, kad dar ne«nr< J Tokiu 
du už sprendimo atidėjimą 
sidarė penki balsai.

M. Brakas, mažlietuvių
prezentantas, karščiau už visus 
įrodinėjo čia pat, susirinkime, 
kad Vliką būtimai ir nelaukiant 
reikia iš Vokietijos iškelti. Jis 
net į jausmus apeliavo, prašyda
mas pasigailėti Vliko ir jo na
rių, nebeversti jų bepasilikti po
litiniu ir moraliniu požiūriu la
bai keblioje padėtyje.

Jis taip pat patikino, kad dar 
jam esant Vykdomojoj Taryboj 
jau buvę išsisaiškinta, jog iš 
Vokietijos pakilus, Europoj nė
ra kito krašto, kuriame Vlikas 
galėtų kurtis. (Tą patį čia per
nai tvirtino ir prel. Krupavičius, 
kai įrodinėjo, kad nėr vietelės 
geresnės kaip Reutlingenas).

Tačiau, po šitokių aiškių pa
reiškimų, tas pats M. Brakas, 
balsuojant, ar tą reikalą spręsti 
dabar, ar atidėti — susilaikė ...

(Perkelta j 8 pusi)

si! kitais ^pasiuntiniais.
Urbšys paprašė Prezidentą 

leisti jam pagalvoti ir pasitarti 
su Min. Pirmininku ir kitais.

Po dienos ar dviejų, aš vėl 
buvau prezidentūroje. Aš jau 
buvau bebaigiąs savo pranešimą 
Prezidentui jo mažajam kabine
te, kai Prezidento adjutantas, 
gen. št. pulk, leitenantas žukai- 
tis pranešė, kad yra atvykęs Už
sienių Reikalų Ministeris. Aš 
norėjau atsisveikinti ir išeiti, 
bet Prezidentas mane sulaikė ir 
liepė pakviesti Urbšį.

Tą kart pasitarimas tarp Pre
zidento ir Urbšio buvo labai 
trumpas. Urbšys pasiūlė paskir
ti diplomatų šefu Min. Lozorai
tį. Prezidentas sutiko ir pasakė: 
"Tai neatidėliojant ir praneški
te, kam reikia”.

Kaip jau žinoma, Ministeris 
Urbšys, vykdydamas tą Prezi
dento parėdymą, birželio 2 die
ną pasiuntė mūsų pasiuntiny
bėms žinomą telegramą, būtent:

"JEI ČIA MUS IŠTIKTŲ KA
TASTROFA TAI UŽSIENIUO
SE LIKUSIOS MŪSŲ DIPLO
MATIJOS ŠEFU SKAITYKITE 
LOZORAITĮ, PIRMUOJU PA- 

T KLIMĄ. ANT
RUOJU ŠAULĮ STOP.

GAUNA BERLIN, ROMA. 
PARIS, LONDON, WASHING- 
TON, STOCKHOLM (pas) URB
ŠYS".

Tie trys, mano girdėti, pasi
tarimai tarp Prezidento ir Urb
šio įvyko 6-8 dienų laikotarpyje.

Kazys Musteikis
- ■ ■   —...   X
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Reutlinge-

klausimo 
to, nutar-

Jau daugiau kaip metai kalba
ma, jog Vlikui ne vieta Vokieti
jos užkampyje, ir ne vieta net 
pačioje Vokietijoje.

Vasario 5 d. "Vliko tėvai” sep
tyniais balsais (niekam nesiprie
šinant, tik trims tesusilaikant) 
nutarė, kad Vlikas iš 
no iškeltinas.

Bet kur?
Nutarta dabar to 

dar nespręsti. Vietoj
ta įsteigti komisiją, kuri per du 
mėnesius nuo savo pirmojo po
sėdžio turi sugalvoti, kur tą Vli
ką dėti... (Už tokią komisiją 
pasisakė tik trys, prieš — du, 
o penki susilaikė, vadinasi, jei 
taip, tai darykit, kaip norit...).

Kada komisija susidarys, ka
da susirinks pirmojo, posėdžio, 
tai yra, kada prasidės tie du mė
nesiai — nežinia. Ar komisija 
per du mėnesius ką nors išsiaiš- 

’įkins — irgi nežinia. Krikščionys 
demokratai tai komisijai patie
kė tiek ”išsiaiškintinų” klausi
mų, kad jų galėtų užtekti ne mė
nesiams, o visai eilei metų ... 
O jei komisija pagaliau ką nors 
ir sugalvos, tai ar susirinkę "tė
vai” jos siūlymą priims, — irgi 
nežinia.

Mendes-France nuodėmių 
sarašas...

NEGALĖJO SUSITARTI DĖL TUNISO KARIUOMENĖS, POLI
CIJOS IR DIPLOMATINIO ATSTOVAVIMO. — PAVOJUS 
200,009 EUROPIEČIŲ. — PRANCŪZIJOS IMPERIJOS MIRTIES 
ŽENKLAI. — ALHOGOLIO GAMINTOJAI PRIEŠ VYRIAUSY
BĘ. — RINKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO PRIEšINININKŲ 

BALSAS. — PRANCŪZIJA TEBĖRA EUROPOS LIGONIS.

mingas aktas, kurio metu kal
bėjo draugijos pirmininkas Dr. 
H. KeZfSn, federalinis ministe
ris W. Kraft ir estų ministeris 
K. Selter. Vakaras buvo paįvai
rintas menine dalimi. Aldona 
Eretaitė, Mannheimo nacionali
nio teatro aktorė, padeklamavo 
lietuvių ir latvių poeziją. Iškil
mingame akte dalyvavo visa ei
lė žinomų vokiečių politinių 
veikėjų, mokslininkų, menininkų 
ir kt. Vokiečių užsienių reikalų 
ministerijai atstovavo Dr. O. 
Braeutigam ir kiti valdininkai, 
turį tiesioginių reikalų su Pa- 
baltiju. Iš Lietuvos diplomati
nės tarnybos iškilmėse dalyvavo 
pasiuntinybės patarėjas Dr. A. 
Gerutis, kuris lietuvių sekcijos 
pirmininkus Dr. A. Windeckerį 

buvo surengta baltų‘ir adv: J. Bataitį pakvietė pietų.
Juose dalyvavo ir ponia Windec- 
ker.

Sausio 26 d. lietuvių sekcijos 
pirmininkas adv. J. Bataitis bu
vo priimtas vokiečių užsienių 
reikalų ministerijoje, kur pa
reiškė padėką už lietuvių reika
lų rėmimą.

bū-
su-

rę

(Mūsų korespondento Europoje)

RYŠIUS SU 
VOKIEČIAIS 
MEZGANT

Salisio 24 d. Pabaltijp studen
tų namuose Annaberg, netoli 
Bonnos, 
draugijos narių ir bičiulių susi
pažinimo arbatėlė. Jos metu 
studentų, namų organizatorius ir 
vedėjas pastorius Juozas Urdzė 
(Lietuvos latvis) pasveikino 
svečius, o jam visų dalyvių var
du atsakė Dr. A. Windecker. Po
būvis praėjo jaukioje nuotaiko
je.

Po visos eilės parengiamųjų 
posėdžių, kurių metu susirinko

Sklindant pagrįstoms ir ne
pagrįstoms kalboms apie Lietu
vos Diplomatijos šefo Ministerio 
Lozoraičio paskyrimą, čia pa
duodu tuo reikalu tai, ką aš as
meniškai žinau.

1940 m. gegužės mėn. 25 ar 
27 dieną, tuojau po rusų karo 
komisaro pavaduotojo gen. Lok- 
tionov atsilankymo Kaune, aš 
buvau pas Prezidentą pranešimą 
daryti. Ar aš jau buvau baigęs' 
savo pranešimą, ir atėjo Užsie
nių Reikalų Ministeris, o gal at
virkščiai, bet, kaip šiandien pri
simenu ir matau vaizdą, kaip 
prezidentūros didžioje 
Respublikos Prezidentas
josi su Min. Urbšiu, man stovint 
greta jų.

Prezidentas sakė Urbšiui, kad, 
esant tokiai rimtai padėčiai, rei
kėtų vieną mūsų pasiuntinių pa
skirti vyresniuoju, kuris, jei su 
Lietuva kas atsitiktų, galėtų 
patvarkyti ir derinti visų mūsų 
atstovybių veiklą ir rūpintis Lie
tuvos reikalais užsienyje.

Urbšys pritarė Prezidento 
minčiai ir čia pat pasiūlė reika
lo neatidėlioti ir toms pareigoms 
paskirti mūsų pasiuntinį Pary
žiuje poną Klimą.

Prezidentas kiek pagalvojęs 
atsakė: "Geras žmogus, geras 
lietuvis, bet jau veik 20 metų 
ne Lietuvoje, taigi nutolęs nuo 
mūsų reikalų”. Be to, Preziden
tas dar pridūrė, kad Klimas, re
ziduodamas kariaujančiame 
krašte, negalės laisvai veikti. 
Prezidentas pasiūlė Urbšiui dar 
pagalvoti. Urbšys sutiko. Tą 
kart pasikalbėjimas tarp Prezi
dento ir Urbšio tuo reikalu ir 
baigėsi.

Porai dienų praslinkus prezi
dentūroje vėl buvau liudininku atskirų sekcijų valdybos, sausio 
pasitarimo tarp Prezidento ir 25 d. 9 vai. buvo sušauktas bal- 
Ministerio Urbšio ta pačia tema, tų draugijos steigiamasis susi
šilto kart Urbšys pasiūlė Prezi
dentui pasiuntinių šefu paskir
ti mūsų pasiuntinį Šveicarijoje 
Dr. šaulį, šį kart Prezidentas 
lyg nustebo, lyg pagyvėjo ir, 
tarsi nusistebėjimą reikšdamas, 
sakė: "Kažin ar bus gerai, žmo
na ne lietuvė, yra gandų, kad 
posūnis ar posūniai tarnauja vo
kiečių kariuomenėje, tai ar bus

' gerai, kai apie vyriausiąjį mūsų 
pareigūną užsienyje bus taip 
kalbama”. Sakė, kad padarę to-j 
kį paskyrimą susilauktumėm 
daug priekaištų. Urbšys tylėjo. 
Tada Prezidentas pats paminėjo 
mūsų pasiuntinį Romoje poną 
Lozoraitį. Jis taip sakė: ”Ką- 
žin, kad Lozoraitį paskirtumėm. 
Lozoraitis, nors dar jaunas, bet 
turi galvą”. Prezidentas sakė, 
kad Lozoraitis, kaip Užsienių 
Reikalų Ministeris, neseniai iš
vykęs iš Lietuvos, turi daug 
praktikos, visus Lietuvos reika
lus gerai žino. Be to, esant Lo
zoraičiui nekariaujančiame kraš
te, jam bus lengviau susisiekti

rinkimas, kuriam pirmininkavo 
estų ministeris K. Selter, o se
kretoriavo adv. A. Gruenbaum, 
pakviestas draugijos gen. sekre
torium. Išrinkus draugijos pir-1 
mininką ir vicepirmininką, jos 
garbės prezidentais buvo pa
kviesti Vakarų Vokietijos Bun
destago (parlamento) pirminin
kas Dr. E. Gerstenmaier (evan
gelikų atstovas krikščionių de
mokratų unijoje), federalinis 
ministeris W. Kraft (pabėgėlių 
partijos atstovas, kilęs iš Poz
nanės) ir Hamburgo universite
to tarptautinės ir valstybinės 
teisės profesorius Dr. R. Laun 
(socialdemokratas).

Po to įvyko spaudos konferen
cija, kurios metu buvo paaiškin
ti draugijos tikslai. Draugija 
yra kultūrinė organizacija, sie
kianti pabaltiečių ir vokiečių su
siartinimo ir tarpusavio pažini
mo.

Sausio 23 d. vakarą vienoje 
didžiausių Bonnos salių buvo su
rengtas baltų draugijos iškil

ski-Tachen salą evokavus Formozos erdvėje didžiausias dėmesys 
riamas Matųu ir Quemoy saloms. Jei dėl Tachen salos karinio 
gaisro išvengta, tai dėl šių salų, jei jos bus ginamos — visko 

galima laukti.

Piene Mendes-France buvo 
dvidešimtasis ministeris pirmi
ninkas po karo. Kai pareitų me
tų birželio 17 d. 47 metų am
žiaus radikalų atstovas parla
mente perskaitė savo vyriausy
bės programą, jis surinko iki tol 
negirdėtą balsų daugumą: 419 
atstovų balsavo už jį, susilaikė 
143 ir pakėlė rankas prieš tik
tai 47 atstovai.

Tuomet buvo sakoma, kad 
Prancūzijos gyvenime įvykęs 
tikras stebuklas. Mendes-France 
vėl sukėlė Prancūzijoje viltį ir 
pasitikėjimą.

Naktį j šių metų vasario 5 d. 
prancūzų atstovų rūmai dar de- 
batavo dėl vyriausybės likimo, 
o paryčiui išėjo didžioji spauda, 
kai dar balsavimo rezultatai ne
buvo žinomi. Laikraščiuose bu
vo išvedžiojama, kad Mendes- 
France galįs išgelbėti tiktai ste
buklas. Bet stebuklas neįvyko ir 
vyriausybė buvo nuversta.

Mendes-France suklupo per 
debatus dėl politikos šiaurės Af
rikoje. "Dirvoje” jau keliais at
vejais buvo rašyta apie Prancū
zijos sunkumus jos užjūrio te
ritorijose. Ministeris pirminin
kas anuo metu laimėjo parla
mento daugumos pasitikėjimą, 
nes jis pažadėjo baigti anksty
vesnių vyriausybių tūpčiojimo 
politiką, kuri pačių prancūzų bu
vo pakrikštyta "immobilizmo” 
vardu.

Jis pakselbė savo garsųjį "ka
lendorių”, pagal kurį buvo nu
statyti terminai opiosioms pro
blemoms išspręsti. Tarp tų sku
bių problemų Mendes-France 
įsakmiai paminėjo ir šiaurės Af
riką. Indokinijoje kalendoriaus 
terminas buvo ištesėtas. Tuniso 
atžvilgiu ministeris pirmininkas 
paminėjo 1954 m. gruodžio 10 d. 
datą, paskum terminas buvo 
pratęstas iki 1955 m. sausio 10 
d. Praėjo ir ta nelemtoji diėna, 
o pažadėtojo rezultato vis dar 
nebuvo. Kalba eina apie Pran
cūzijos susitarimą dėl Tuniso 
ateities.

Mendes-France pereitų metų 
liepos pabaigoje sulaužė visas li
gi tol galiojusias tradicijas, pa
gal kurias su Tuniso valdovu de
rybas turėjo eiti per Prancūzi
jos valdžios atstovą, vadinamą]

veneraliniu rezidentu. Ministeris 
pirmininkas nelauktai pats at
vyko į Tunisą ir pradėjo tiesio
gines kalbas su Prancūzijos pro
tektorato valdovu (bey). Jis pa
žadėjo Tunisui plačią autonomi
ją, kuri vidaus gyvenime turėjo 
suteikti kraštui kone visišką sa
vistovumą.

Bey sutiko derėtis ir per savo 
ministerį pirmininką vedė dery
bas su tokia rytietiška kantrybe, 
bet kartu ir su ne mažesniu at
kaklumu, jog per pusę metų su
sitarimo vis dar nebuvo pasiek
ta. Per debatus parlamente iš
ryškėjo, kad nepavyko išlyginti 
nuomonių skirtumų dėl Tuniso 
kariuomenės, policijos ir dip'o- 
matinio atstovavimo.

( Perkelta i 3-čią pusi. ’

VISAM PASAULY
• Rusijoje pasikeitus valdžios viršūnėms, Bulganinui ta

pus ministeriu pirmininku ir Žukovui krašto apsaugos ministe- 
riu, vėl pradėtos kalbos apie sugyvenimą su vakarais. Komenta
toriai dėl naujos politikos aptarimo nesutaria. Priežastis — per- 
maža davinių. Bet rusai tuo laiku varo didžiausią kylį, kad tik 
sutrugdytų Vakarų Vokietijos apginklavimą. Žada atitraukti sa
vo kariuomenę iš Lenkijos, jei amerikiečiai išeitų iš Vakarų Vo
kietijos .. . Žukovas gražiai atsiliepęs apie prez. Eisenhowerį, o 
Eisenhoweris apie Žukovą .. .

• Tachen salų evokacija paskutinėmis dienomis ėjo labai 
sunkiomis aplinkybėmis: jūroje siautė smarki audra. Išvežus 
civilius gyventojus, karius ir karinę amuniciją, saloje išsprogdyti 
visi svarbesnieji įfengmai. Komunistai šaukia, kad neliko akmens 
ant akmens.

• Chiang Kai-shekas pareiškė, kad JAV tikrai teiks pa
galbą ginant Matau ir Quemoy salas. Bet. iš JAV vyriausybės na
rių tuo klausimu negalima susidaryti aiškios nuomonės.

• Prancūzijoj, po Mendes-France atsistatidinimo, jau tre
čiam asmeniui pavedama sudaryti vyriausybę. Dabar bando Chris- 
tian Pineau, socialistas.

• Raudonoji Kinija pertvarkė savo kariuomenę atsisaky
dama savanoriavimo principo. Dabar visi vyrai privalės atlikti 
karinę tarnybą.

• Nacionalistinė Kinija, evokuojant gyventojus iš Tachen 
salų, vėl priversta prašyti pagalbos jų įkurdinimui.

• Vakarų Vokietijos parlamentas šio mėnesio pabaigoje 
galutinai pasisakys dėl Paryžiaus sutarties tvirtinimo. Nors opo
zicija didelė, bet vyriausybės partijos tikisi tvirtinimą pravesti.

• Didžiosios JAV profesinės sąjungos AFL ir CIO nutarė 
susijungti. Sujungus naujoji profesinė sąjunga turės per 15 mi- 
lioijų narių.

• JAV civilinio karo paskutinis veteranas Albert VVoolsoti 
atšventė 108 metų jubilėjų. Jis gyvena Duluth, Minn.
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Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas 
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. 

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

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas. 
įregistruota kaip antros klasės 

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

tymą.
Prenumerata metams iš anksto: 

Jungt. Amerikos Valstybėse $5.00, 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

• Amerikos Balso skyriui, kal
bančiam lietuviškai į Lietuvą, 
Vasario 16 d. suėjo ketveri me
tai.
• Prieš Naujus Metus Klaipėdo
je buvo tokios kainos: už 1 litrą 
pieno reikėjo mokėti po 3 rub., 
vienas kg kiaulienos kaštavo 
18-20 rub., svaras sviesto 16-17 
rub. Apskritai, krautuvės Klai
pėdoje yra tuščios. Jose esama 
nebent tokių daiktų, kurie žmo
nėms nėra reikalingi.
• Bendruomenės Rinkimų Komi
sija skelbia, kad kandidatų į Ta
rybą statymo terminas pratęs
tas iki kovo mėn. 1 d.

laužė Vytautas Beliajus.
Diego miesto burmistras John 
Butler priėmė delegaciją, kurią 
sudarė — dr. A. Yuskis, P. Zou- 
nes, ponia W. Grybas-Childe ir 
V. Beliajus. San Diego lietuviai 
Vasario 16-tąją paminėjo vasa
rio 12 d. Iki šiol teveikia tik vie
nas Lietuvių Klubas.
• Italijoje išrinkta Lietuvių 
Bendruomenės Taryba sudarė 
prezidiumą: pirm. kun. V. Bal
čiūnas, vicepirmininku Z. Ivins
kis, sekret. kun. J. Sakevičius.

Sausio 29 d. įvyko metinis 
skyriaus susirinkimas. Po išsa
mių diskusijų ir pranešimų apie 
nuveiktus skyriaus darbus iš
rinkta nauja valdyba.

Pirm. J. Kasmauskas, vice- 
pirm. inž. E. Cibas, sekret. A. 
Bačiulis, kasininkas inž. R. Vel
tas, buhalteris J. Vaičjurgis. 
Namų-administratorius L. Len- 
draitis.

Vienas iš didžiausių skyriaus 
rūpesčių t. y. namų tvarkymas 
bei jų administravimas, skolų 
mokėjimas. Namuose vyksta ga
na didelis judėjimas, įvairūs lie
tuviškų organizacijų parengi
mai. Paskutiniu laiku skautams 
leista įsirengti būklą. Darbai jau 
įpusėjo ir atrodo, kad neužilgo 
bus baigti.

Skautai pravedė knygų rink
liavą. Surinkta virš 1000 knygų. 
Trečiadienio vakarais, apatinėj 
salėj, vyksta jaunimo susirinki
mai. Yra skaitykla, šachmatai, 
šaškės ir kit.

NAUJAS NAMŲ 
TVARKYTOJAS

BOSTONO VYRŲ CHORAS 
ATEINA l TALKĄ 

MOHCESTERIO LIETUVIAMS 
STUDENTAMS

likos vargonus. Dar kartą orga-! 
nizatoriai padėkojo kun. klebo
nui M. Vitkui už jo* lietuvišką 
nuoširdumą ir paramą.

Po minėjimo pragramos sekė 
pasilinksminimas ir vaišės.

Dalyvis
Vasario mėn. 20 d. 5 vai. p. p. 

Worcesterio lietuviai studentai 
ruošia 16-tosios vasario minėji
mą per VVorcesterio televizijos 
stotį No. 14.

Bostono Vyrų Choras, vad. 
komp. Gaidelio, sutiko išpildyti 
savo dainomis meninę minėjimo 
programą. Tas turėtų iššaukti 
kiekvienam lietuviui pasididžia
vimą Bostono Vyrų Choru, ku
ris jau ketvirti metai 
bet nenuilstamai dirba, 
bręsta.

Bostono ir apylinkių 
turės progos išgirsti
Vyrų Chorą dainuojant jų pačių 
rengiamame koncerte vasario 
mėn. 27 d. So. Bostono High 
School salėje.

Tuojau po metinio choro kon
certo numatoma išleisti choro 
dainų plokšteles, kurios padės 
žadinti meilę lietuviškai dainai.

—

* SPAUDA *
KAS GERIAUSIAI ŽINO?

kukliai, 
auga ir

lietuviai 
Bostono

VANAGAITIS
KNYGA

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

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

• Vokietijoje mirė Dr. O. Schrei- 
berfe, buv. Klaipėdos krašto di
rektorijos pirmininkas, Klaipė
dos krašto nuo Lietuvos atplėši- 
mo organizatorius. Paskutiniu 
metu jis dirbo pabėgėlių minis
terijoje.
• Vokiečių spauda skelbia, kad 
norintieji išvykti į Vokietiją 
Klaipėdos krašto vokiečiai turi 
surašyti tam tikrus blankus, at
sakydami j 22 klausimus. Rašo-Į 
ma, kad būsią išleisti tie, kurie • 
turi Vokietijoje savų vaikų.
• K. Mickevičiui, (lst Forėst 
St., Terryville, Conn.), Dirvos 
skaitytojui, šių metų pradžioje 
suėjo 8'J m. amžiaus sukaktis. 
Linkime geriausios sveikatos.
• Lietuvos Respublikos Dieną 
paskelbta pirmą kartą San Die
go mieste, Kalifornijoje. Pir
muosius ledus šiame reikale pra-

• D. Britanijoje pradėtas leisti 
religinės kultūros reikalams 
naujas žurnalas, pavadintas "Ži
bintu”. Redaguoja kun. J. Kuz- 
mickis, leidžia parapijos bend
ruomenė. Ligi šiol D. Britanijo
je ėjo tik du savaitraščiai: "Iš
eivių Draugas”, vienas iš seniau
sių tame krašte einančių lietu
viškų laikraščių, ir "Europos 
Lietuvis”, pradėtas leisti po An
trojo Pasaulinio karo. Abu laik
raščiai slinkiai negeluoja. Išleis
tasis trečias tą padėtį dar pa- 

. sunkins.J

Sekantiems metams namus 
apsiėmė tvarkyti Dr. B. Kalvai
tis. Visos lietuviškos organiza
cijos bei pavieniai asmenys, vi
sais namus liečiančiais reikalais 
prašomi kreiptis į Dr. B. Kalvai
tį, įstangon (Ivas Real Eastate, 
545 E. Broadway, So. Boston. 
Telefonas: SO 8-0606 arba SO 
8-6412).

Antanina Liorentaitė, gyv. 
2479 Woodbridge Lane, High- 
land Park, III, sunkiai sirgusi 9 
d, ligoninėje ir kurį laiką namie, 
gavo iš Leonardo Jankausko, 
draudimo agento, $526 čekį.

PRAŠO AFFIDAV1TO

LIETUVIŠKASIS SEMINARAS

ST. EOU1S
PAMINĖTA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTIS

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 VVest 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad - ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 

Rezid. 3241 W. 66th I’LACE

Dr. Antanas Rudokas, O.
4455 S. California Avė.

Chicago 32, III.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus. 
Šaukite — Y A. 7-7381 

Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus.

D.

VINCAS SARAS, jaunas, svei
kas ir gabus lietuvis, gyvenąs 
Australijoje, greitai galėtų at
važiuoti į Jungtinės Amerikos 
Valstybes, jei kas sutiktų suda
ryti Affidavit of Support.

t
Vincas Saras yra panevėžie

tis, gimęs 1923 metais gegužės 
11 dieną Panevėžio mieste. Jo 
specialybė — stalius (carpen- 
ter). Atvykęs niekam nebūtų 
našta ir visas atvažiavimo išlai
das apsimokėtų pats.

Jei kas sutiktų tą labai gerą 
darbą atlikti, prašome kreiptis į 
BALFą, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, New York, gauti 
smulkesnių žinių.

Numatytoji Bostono-Brockto- 
io studentų santariečių rengia
mo Lietuviškojo Seminaro va
sario 26 d. sesija neįvyks. Kovo' 
13 d. 3:30 vai. Taut. Namuose 
apie "Lietuvio asmenybės bruo
žus” skaitys Harvardo universi
tete studijuojąs ir dėstąs Vyt. 
Kavolis.

Kovo 20 d. apie "Lietuvių ko
vas dėl kultūros" skaitys žymu
sis mūsų kultūros istorikas prof. 
Vaclovas Biržiška.

Tolimesnės seminaro paskai
tos vyks kovo 27 d., balandžio 2 
d. (šeštadienį), balandžio 24 d. 
Paskaitininkais numatyti Alg. 
Gureckas, dr. J. Girnius ir Al
girdas Landsbergis.

Kitos jaunimo org-jos prašo
mos paminėtomis dienomis pa
rengimų neruošti.

Bostono-Brocktono 
studentai santariečiai

Vasario 6 d., J.A.V. Lietuvių 
Bendruomenes St. Louis skyrius 
suorganizavo VASARIO 16 DIE
NOS minėjimą.

Lietuvių šv. Juozapo parapi
jos klebonas kun. M. Vitkus, 10 
vai. ryto bažnyčioje atlaikė mi
šias už Lietuvos laisvę ir pasa
kė gražų, tai dienai pritaikytą 
pamokslą.

Vakare 6:30, parapijos salė
je vyko minėjimo posėdis. Ne
didelė parapijos salė buvo, per
pildyta žmonių. Sugiedojus JAV 
ir Lietuvos himnus, lietuvių ben
druomenes pirmininkas pakvietė 
kleboną kun. $1. Vitkų ir drau
gijų atstovus* šia proga tarti 
trumpą žodį. Po to sekė kun. Z. 
Gelažiaus paskaita: Vasario 16 
Dienos reikšmė ir lietuvio už
daviniai.

Po prakalbų East St. Louis 
"NEMUNO” vyrų ir mišrus cho
rai, vadovaujami A. Paulikaičio, 
gražiai išpildė keletą lietuviškų 
dainų, šis choras labai gražiai 
sugiedojo: "Skambink per am
žius vaikams Lietuvos”.

Programą dar paįvairino J. 
Bereišos humoras ir Valeikos 
akordeonas, stipresnis už bazi-

KĄ JAUNIEJI SAKO APIE SAVO 
LAIKRAŠTI

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

N Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvcst Medical Center 
2336 West Chicago Avė. 

Chicago 22, 111.

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmai!., 
antrad., ketvirtad., penktad.,

10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais
12—4 p. p. šeštadieniais.

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

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

IR

Dr. Jaras Ramunis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VAL.: antrad. ir ketvirtad. 7-8:30 v. v. 
šeštad. 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimą 

7156 S. Western Avė.
MEDICAL CENTER

TEL.: Kabineto REpublic 7-1168 
Buto: WAlbrook .">-3765

' SAULĖS RŪSTYBĖ
SAULĖS RŪSTYBĖ yra kny

ga (romanas), kuri sako savo 
skaitytojui: Skaitai mane, nes 
myli, o nemylėt negali, kada įna
me skaitai. Ir iš tikrųjų taip yra, 
nes labai gausaus ir įvairaus 
Amerikos lietuvių gyvenimo čia 
aprašoma tik ta dalis, kuri suža
vi žmogaus širdį ir praturtina 
jo sielą.

312 psl., kaina $3.00. Rašyki- 
e: Dr. Alg. Margeris, 3325 So. 

Halsted St., Chicago 8, III.
(15)

PETS OF ALL KINDS

PETS
PARAKEETS. CANARIES

TROPICAL FISH
GOLD FISH. DOGS

FAMILY PET SHOP
One of Cleveland’s Most Fuliy 

Stocked Shops

yyp] BREED OUR OWN B1RDS 
Bring Petu For Inspection 

Let Your Family Meet Oura 
Week Days 9-7 P.M.-Fridaya 9-9 P.M. 

7915 St. Clair EX 1-7252

Kažkoks Senulis per "Draugą” 
klausia "Dirvą”, "Vienybę” ir 
dr. Dirmeikį, kas yra V. Raste- 
nio talkininkai, minimi jo pa
garsėjusiame laiške, ir kodėl jis 
domisi tūlu Reutlingeno Leonu.

O mes paklaustumėm, kodėl 
su tais klausimais kreipiamasi 
kaip tik šiais adresais"? Yra gi 
geriau žinančių.

Apie talkininkus geriausiai 
žino dr. Karvelis. Jis jau per 
Kalėdas, atvykęs atostogų (tik 
jau nesakykit, kad Lietuvos 
laisvinti!) j Paryžių, išaiškino:

"Keturių grupių susitarimas
— tai neo-fašistai. Talkininkai
— neo-fašistų internacionalas, 
kuris davė Rasteniui 12,000 do
lerių, taigi rėkim GE1VALT!”

O kodėl teiraujamasi apie Leo
ną, tai, regis, jis pats, tas Leo
nas, geriausiai ir žino, nes jau 
išskuodė iš Reutlingeno.

Užtenka? Jei ne, tai kodėl ne- 
klausiate paties laiško auto
riaus? Juk adresą galit rasti 
betkurio laikraščio administra
cijoje.

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

2.00

1.00

2.00

1.50

2.50

3.50

2.50

Benito Nausėda (Cambridge, MassJ. Aš visus ėviškė- 
numerius esu surinkęs. Dar ir tuos, kai ji su mama Dirva” 

mane lankė. Man ji visados atnėša ką nors naujo, ir kas žvarbiau
sia: lietuviškai. Nuo trumpiausio eilėraščio iki ilgiausios pasa
kos, viskas buvo įdomu.

Eduardas Gregeris (Centralia, Illinois). Aš gyvenu ma
lame Centralia miestelyje. Lankau Sv. Marijos Seserų vedamą 
mokyklą. Lietuviškai čia nei vieno žodžio negirdžiu. Parėjęs iš 
mokyklos pirmiausia išmokstu pamokas, o paskui paskaitau "Tė
viškėlę”, ir paskambinu piano.

Mes esame čia vienintelė lietuvių šeima, todėl "Tėviškėlė” 
labai laukiama viešnia.

'ės”

yra
Šarūnas Jurgis Valiukėnas (Chicago, Illinois). Redakto

riau, prašau atspausdinti "Tėviškėlėje” ką nors apie šulinį ir nu
paišyti kaip jis atrodo.

Algis Bitėnas (Elizabeth, N. .L). "Tėviškėlės” Nr. 2 va
kar gavau. Ačiū. Labai įdomus. Tai lietuviškas perliukas. Tik man 
'akai nemiela, kad ją pavėluotai gaunu, žinau, priežasčių tam yra 
laug, o svarbiausia, kad ne visi vaikai skaitome savo laikraštėlį. 
Vaikai gal ir skaitytų, bet tėveliai neišrašo. Žinau vaikų, ku
riems tėvai neduoda pinigų laikraštėliui, bet duofla kitiems menk
niekiams.

Uosis Juodvalkis (East Chicago, Ind.). Aš labai laukiu 
'Tėviškėlės” ir negaliu sulaukti. Man labai patinka "Didvyrių 
keliais” ir aš noriu sužinoti ar tie didvyriai pabėgo iš pilies.

Vėjūnė Svotelytė. Man labai patinka "Tėviškėlė”. Ir la
biausiai man patinka Skautų palapinėje, todėl, kad aš esu skau- 
ė, ir dar skiltininkė.

SOCIALDEMOKRATAI APIE 
KRIKŠČIONIS DEMOKRATUS

• Socialde m o k r a t ų žurnalas ; 
"Darbas”, ką tik išleistame pa
skutiniame (4) 1954 metų nu
meryje, panagrinėjęs mūsų 
krikščionių demokratų ir fron
tininkų pasisakymus dėl kultū
rinių reikalų, ypač mokyklų 
tvarkymo, pareiškia:

"Tokią tai ateitį lenktyniau
dami ruošia mūsų krikščionys 
demokratai ir jų padalinys Lie
tuvių Frontas išlaisvintai Lie
tuvai, kuri, būk, būsianti demo
kratiška, nors visa kultūra tu
rėsianti būti pajungta pasaulė
žiūrinei bendruomenei, atseit, 
autokratiškai .klebonijų valdo
moms bei kontroliuojamoms pa
rapijoms. Nejaugi mūsų krikš
čionys demokratai, o ir jų jau
nasis padalinys Lietuvių Fron-Į 
tas, jau tiek yra nusifilosofavę 
ir nusipolitikavę, kad nesupras
tų, jog kultūros istorijos ratą, 
gal būt, ir galima būtų kiek pri
stabdyti, bet negalima jį vienu 
mostu grąžinti į viduramžius”.

Pasisakydamas už valstybinę 
mokyklą ir pabrėždamas, kad 
valstybė, pati demokratiškai su
sitvarkiusi, gali būti pajėgi ir 
mokykloje išlaikyti demokrati
jos turinį bei dvasią, autorius 
baigia: •

"Ir mūsų katalikiškieji demo
kratai, ir jų kiek pakrypęs į šalį 
frontininkų padalinys, nors ir 
neigia vienos politinės partijos 
totalizmą valstybėje, bet patys 
šio malonumo neatsisako. Tatai 
įrodo be augščiau paaiškėjusios 
parapijinės "demokratijos” ir 
nelemtasis ateitininkų klausi
mas valstybinėse mokyklose. 
Niekam nėra paslaptis, kad atei
tininkų kuopos yra krikščionių 
demokratų partijos židiniai mo
kyklose. Iš kur krikščionių de
mokratų partija pasisavino "pri
vilegiją” mokyklas ir mokyto
jus panaudoti savo partijos 
adeptams telkti? Ar tatai yra 
demokratiška — ar tatai nėra 
vienos partijos totalizmo pada
rinys, dėl kurio nesubrendęs 
jaunimas sufanatinamas ir su- 
kurstoma mokykloje priešinga 
pedagogikai ir žmoniškumui ne
santaika”.

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza __________

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas _______

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas_________ ,___

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis____________

Aukso kirvis 
Juozas Švaistas ______

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė______ ....

Apie laiką ir žmones
J. Aistis___ .,----------------

Audra Žemaičiuose
VI. Andriukaitis _________2.20

Būdais Senovės Lietuvių ...
Sim. Daukantas _________

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis ........_____

Baltasis Vilkas
K. Binkis _________ ...—

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia _____________ 2.00

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis ____

Duktė
Alė Rūta ________

Daiktai ir nuorūkos
Leonardas Žitkevičius_____ 1.00

Don Kamiliaus mažasis 
pasaulis

Guareschi __ —____
Didžiosios atgailos

R. Spalis _________
Doleris iš Rittsburgho

Stepas Zobarskas —
Eldorado

J. Švaistas_________
Gyvačių lizdas

Francois Mauriac _______ 2.60
Gatvės Berniuko Nuotykiai

R. Spalis _____________ 6.00
Gimdytoja

Francois Mauriac _______  1.75
Gabija, literatūros metraštis

.................................................6.50

4.00

2.00

1.00

1 50

2.00
t

2.40

Užsakykite "Tėviškėlę” savo atžalynui. Tuojau siųskite šį 
laiškelį TĖVIŠKĖLEI. 2313 W. 91 St., Chicago 20, 111.

Prašau siuntinėti "Tėviškėlę”

Vardas ir pavardė 
Adresas

• Siunčiu $3.00.
• Pinigus pasiųsiu vėliau.

...ii.

1’AJIEŠKOJIMAS
l’aj ieškau pusbroliemės Teklės 

Gleveckienės, atvažiavusios su 
sūnum Algiu ir Vokietijos j Cle
velandą. žinančius adresą siųsti:

A. Gulbin.
33 School St. W.
Hanover, Mass.

5.00

2.50

2.50

».oo

2.00

2.50

4.00

3.00

8.00

2.00

1.0C

2.20

... 2.50

. 3.50

0.80

- 1.80

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė________

Gyvulių ūkis
George Orwell______

Giesmė apie Gediminą 
B. Sruoga ir V. Petravičius

Jaunai inteligentei
V. Andriukaitytė_________

Kryžkelės
A. Vienuolis _____________

Kaimynai
J. Paukštelis _____ --------

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis _____________

Kuprelis •
Ignas Šeinius ___________

Konrodas Valenrodas
Adomas Mickevičius _____

Keliai ir kryžkelės
Putinas _________________

Kon - Tihi,
Thor Heyerdahl --------------

Kaimiečiai
V. S. R< ymont I-II-III-IV 
I ir II dalis _________ po
III ir IV dalis _______  po

Kudirkos raštai

.... 2.00

1.00

2.00

1.25

3.50

2.50

1.80

2.00

1.50

2.50

3.75

3.00
3.50

5.00
Kregždutė 1

A. Rimkūnas ________
Kregždutė II

A. Rimkūnas __________
Kiškučio vardinės

Stasys Džiugas _________
Lietuvos Istorija

Sruogienė ______________
Lietuvių Kalbos Istorija

Dr. P. Jonikas__________
Lietuvos pinigai

Juozas K. Karys _______
Lyrikos kraitis

Mikuckis ______________
Loreta

Stasius Būdavas________
Lietuva

A. Bendorius _________ -.
Laiškai žmonėms

G. Papini ______________
Lietuvių kalbos vadovas

Red. prof. Skardžius -----
Moters širdis

Guy de Maupassant ____
Lietuvių Literatūra

Pranas Naujokaitis ____
Lietuvių kalbos gramatika

Dr. A. šešplaukis ______
Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite:

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

1.50

2.75

1.50

3.00

3.00

5.00

2.50

1.80

Medžio raižiniai
Ign. Končius__________

Milžino paunksmė
Balys Sruoga _________

Mėnuo vad. medaus
N. Mazalaitė _________

Meškiukas Rudnosiukas 
Vytė Nemunėlis _______

Namai ant smėlio
J. Gliaudą —__ :_______

Nemunas
~ St. Kolupaila _________
Orą pro nobis

J. Gliaudą____________
Orfėjaus medis

A. Nyka-Niliūnas ____
Po Tėvynės dangum 

Žodžiai vytės Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino t..2.00

Pragaro pošvaistės
V. Alantas_____________

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus _________

Pietų vėjelis 
Vytė Nemunėlis _______

Paklydę paukščiai 1
Jurgis Jankus _________

Paklydę paukščiai H
Jurgis Jankus _________

Pietų kryžiaus padangėje 
Sudarė Gaučys _______

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springborn_________

Petras širvokas
Juozas švaistas_ _____

Po raganos kirviu 
Jurgis Jankus ________

Pabučiavimas
J. Grušas _.__________

Rytų pasakos
V. Krėvė ____________

Raudoni batukai
Jurgis Savickis _______

RUtiiybė man
J. Kėkštas___________ _

Sudie, pone čipse
James Hilton ________

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas ....

Saulės Takas
) Nelė Mazalaitė________

šilkai ir vilkai
Runcė Dandierin is ..__

Senųjų lietuviškų
) knygų istorija 

V. Biržiška, kiet. virš. _
1 papr. virš.________

Saulutė debesėliuos
L. Žitkevičius ..______

Šventieji akmenys 
Faustas Kirša_____ _...

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis _________ 3.00

Teresė Neumanaitė
J. Burkus ______

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas _______ 2.00

Tautosakos Lobynas 
J. Balys 

Tipelis
Pulgis Andriušis (įrišta)_ 3.00

Tomas Nipernadis 
August Gailit ______

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback _____

Užgesęs sniegas 
Aloyzas Baronas 

Ugnies pardavėjas 
Balys Rukša________

Uždraustas stebuklas 
Užuovėja

M. Katiliškis________
Stasius Būdavas ____

Vanagaitis
monografija _________

Valerijono lašai
Dr. S. Aliūnas______

Vilnius tarp audrų
J. Cicėnas (įrišta) _______ 5.50

Vilnius Lietuvos gyvenime
Dr. A. Šapoka  __________ 1.50

Velykų pasakos
N. Butkienė ______

Vyturėliai Laukuose

2.60

4.50

2.00

2.75

— .1.50

1.50

3.00

l.bv

0JM

0.71

2.00

3.50

1.00

3.i»
2.00

... 1.50

2.00

3.00

3.00

— 2.&

1.21

— 2.50

1.00

3.50
2.60

2.00

1.00

2.75

2.00

4.50

2.60

2.00

1.25

1.00

Vikt. Šimaitis ________0.7$
Trylika nelaimių

R. Spalis ____ ------------ 1.21
Vaikų knygelė

M. Valančius __ ________ 1.80
Varpai skamba

Stasius Būdavas . .............. 2.50
Taupioji Virėja

____ ——-—-—- _______ 2.00
Žemaičių krikštas

2.50
Žemaitis nepražus

Balys Sruoga ________ 3.00
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Šviesioji Lietuvos išsilaisvini
mo žvaigždė patekėjo 1918 me
tais, vasario 16 dieną, po dide
lių pastangų ir daugelio pasi
šventėlių gyvybių. Tai įvyko po 
pirmojo pasaulinio karo, caro 
imperijos galybei subirėjus. 
Laisvė, kurios tiek amžių ilgė
jos lietuvis, po herojinių kovų 
buvo iškovota.

Tauta vieningai pakilo nau
jam nepriklausomam gyvenimui 
ir naujiems žygiams. Lietuva 
per 22 nepriklausomo gyvenimo 
metus pasiekė didelių laimėjimų. 
Gražiai organizuota savoji mo
kykla, parengė tūkstančius kva
lifikuotų darbininkų, mokslo ir 
meno vyrų. Krašte suklestėjo 
kultūrinės organizacijos ir savo
ji spauda. Nemažas skaičius ir 
amerikiečių lietuvių sugrįžo į 
Savo tėvynę, kurie savuoju ka
pitalu sustiprino pramonę ir pre
kybą.

Su džiaugsmu ir iškilmingai 
tada švęsdavom Nepriklausomy
bės šventę, atsimindami tuos, 
kurie prisidėjo prie Lietuvos 
laisvės atgavimo, ir tuos, kurie 
už tautos laisvę paaukojo 
savo gyvybę.

Tautos šventovėje — Karo 
Muzėjuje, tą dieną iškilmingai 
suskambėdavo amerikiečių lietu
vių dovanotas I.aisvėls Varpas 
su gražiuoju įrašu: ”0 skambink 
per amžius vaikams Lietuvos, 
tas nevertas laisvės, kas negina 
jos!” Dvasioje susikaupdavome 
prie laisvės paminklo ir dar prie 
taip nesenai, savomis rankomis 
supiltų ir mūsų ašaromis aplais
tytų kapų ...

Gražiai subuojojusią mūsų 
Tėvynę Lietuvą, tarptautines 
sutartis sulaužęs, užplūdo rau
donasis imperelistinis kaimynas. 
Jis nešė ir neša mūsų Tautai 
ašaras, skurdą ir persekiojimus.

Laisvė pavergta,' tauta žudo
ma, Nežinomojo kareivio kapas 
išniekintas, mūsų tautos šven
tovėje nėbeskamba Laisvės Var
pais ...

Vasario šešiolik
toji ir šiandien lietuviui yra 
brangi, ar jis likęs T ė v y ,n ė - 
j e, ar išbloktas į platųjį pa
saulį. šiandien tas pats susimas
tymas mūsų sielose. Tik šį kar
tą tas susimastymas nepapras
tai gilus ir skaudus. Visi pajun
tam nenugaliamą troškimą ir 
ilgesį tų kapų, tų gražiųjų pa
minklų, kuriuos pikto priešo 
ranka susprogdino. Mūsų sielo-l 
je išsisiūbuoja nerimas, kada 
apmuštom, kad tenai dieną po 

dienos, dėl Tėvynės laisvės, nu
trūksta taip daugel gyvybių. Su 
tankėjančiais kankinių kapais, 
priešas nori palaidoti ir mūsų 
Tėvynę. Mūsų vaizduotėje išky
la Sibiro sniegynai, kalėjimai, 
koncentracijos stovyklos ir už
kalti vagonai. Mūsų ausyse vėl 
pasigirsta nesenai nuskambėju
si motinos ir alkanų kūdikių 
rauda. Mes savo mintyje skren
dam į tą baltą mišką, žiemos 
nuometu pasipuošusį, kur mūsų 
broliai ir sesės budi kovoje dėl 
laisves ...

Ar šiandien, mums švenčiant 
Nepriklausomybės šventę dera 
nusiminti ir nustoti vilties?!’ 
Kas taip galvotų, yra nevertas 
tos laisvės, kuriai skambėjo 
Laisvės Varpas, ši tautos šven
tė yra naujas ryžto ir pareigos 
priminimas!

Gal teko matyti, kaip gražiai 
atsimuša giedrios dienos padan
gė į skaistų ežero vandens pa
viršių. Šios brangios ir skaidrios 
dienos proga, į kiekvieno lietu
vio širdį teatsimuša tie, kuriuos 
mirties angelas nunešė į amži
nybę, kaip gyvybės auką, už sa
vo brolių ateitį, kaip nevystan

tį perlą už Lietuvos prisikėlimą 
ir suklestėjimą. Iš jų įsižiebkim 
naujos dvasios ir stiprybės, vie
ningai eiti tuo keliu, kuris veda 
į Tautos prisikėlimą. Jie mirė ir 
miršta dėl Tėvynės, kad mes jai 
gyventumėm. Savo jėgas ir iš
teklius aukokim dėl tėvų žemės 
laisvės ir nepriklausomybės.

Su pasiryžimu vieningai dirb
dami ir aukodamiesi, būkim tik
ri .sulauksim dienos, kada nu
slinks juodieji debesys nuo. mū
sų Tėvynės. Mes grįšim vėl prie 
Nemuno, atstatyti pikto priešo 
sugriautus ir išniekintus mūsų 
didvyrių kapus. Kursim jų kan
čios ir kraujo testamentu pa
tvirtintą laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą.

Kun. Z.

DIRVĄ UŽSISAKYTI 

galima ir šiandien, nėra reikale 

laukti nei metų, nei mėnoria 

pabaigos!

(Atkelta iš 1 psl.)
Tačiau dar labiaus derybas 

apsunkino pati atmosfera, ku
rioje jos vyko. Tuo tarpu kai 
prancūzai laikėsi nuomonės, kad 
su viršum 70 metų trukęs pro- 
tertoratas pakeičiamas nebekin- 
tamu ir pastoviu nauju režimu, 
arabai aiškino, kad siekiamas 
susitarimas tegali tarnauti kai
po naujos raidos pradžia, kuri 
neišvengiamai turi baigtis visiš
ku Tuniso suverenumu. Galima 
įsivaizduoti, kad 200.000 euro
piečių (kurių pusė, beje, yra 
įtališkos kilmės), įsikūrusių Tu
nise, mažai viliojo perspektyva, 
kad vieną gražią dieną jie atsi

durs svetimšalių padėtyje! Ir tai 
dar krašte, kurio gyventojų na
cionalizmas yra vyriausiai nu
kreiptas prieš kitatikius euro
piečius.

Prancūzų tauta pereitą vasa
rą skaudžiai išgyveno įvykius 
Indokinijoje, ši turtinga koloni
ja baigia slysti iš Prancūzijos 
globos. Arabiškojo nacionalizmo 
reikalavimai šiaurės Afrikoje iš
šaukė prancūzų tautos dalyje 
jausmą, kad Prancūzijos impe
rijai gresia mirtinas pavojus. 
Atsirado desperatinis noras gin
ti teises tose žemėse, kurios yra 
arčiausia pačios metropolijos. 
Kiekvienas prancūzas instinkty- 

BALYS AUGINĄS

IŠ LIEPSNOJANČIO LIZDO

(Atominio amžiaus MOTINOS rauda)

... žuvo jis ... Ir nesulauks jo ginklo broliai, 
Kaip nesulaukiu grįžtančio ir aš į degančius namus ... 
Mane seniai tie kraugeriai jau pasmerkė, 
Ir jų sprendimas, tarsi veidas Giltinės — baisus. 
Išvijo jie mane, pražilusią, su skaudama širdim dėl žuvusio sūnaus 
Ir namą padegė — beliko pelenai iš mūs taikaus lizdelio, 
Ir tuos gal vėjas' išnešios ir išsklaidys ...
Ir išėjau sena aš elgetos keliais į tolimą Sibirą ... 
Su geliančia širdim ir amžiaus slegiančia našta ... 
Kas man beliko dar gyvenime brangaus — 
Nebėr Tėvynės sodų, nei namų, nei mylimo sūnaus!

Sudiev, tėvų namai, kuriuos buvau laiminga — 
Dar jūsų sienose man skamba pirmas riksmas mano kūdikio lopšy. 
Čia lieka tiek mergautinių svajų ir tiek moters troškimų, 
Vilčių, sudegusių, kaip šitos pilkos šaltos pienės----------
Sudiev, tėvų ir protėvių kapeliai kaimo tylūs — 
Bučiuoju žemę gimtą — jos dulkelė aš esu.
Man prieš akis — vergų kapais žymėtas kelias-----------
Atgulsiu aš ne juodžemy lietuviškam puriąm —
Man vėjas šaltas ir ledinis
Atneš nuo taigų, stepių kenčiančių mūs brolių šauksmą

[priešmirtinį, 
Ir tik mirties ranka ledinė man akis begęstančias užspaus----------

Iš degančių namų tik nuodėgulį juodą, kaip ir savo skausmą 
Rankoj drebančioj nešu. Aš jį įsmeigsiu žemėje vergų, 
Prakeiktoj, nesvetingoj priešo žemėj, 
Kad jis pavasarį sužystų gležno pumpuro daigu. 
Paliesiu ašarom aš jį kiekvieną dieną vargo — 
Nes jos — kelionės palydovės man senai---------- '
Tos tylios sopulio, kančios nebylės ašaros
Gležnutį daigą išsprogdins gražiais viltingais Laisvės lūkesčio 

[žiedais.
O, Visagali Viešpatie Dangaus ir šio mažyčio gintarinio 

z [krašto,
Te vėjas šiuos žodžius tiesiog į Tavo gailestingą širdį neša... 
Uždėk ant mūsų žemės laiminančią savo ranką__
Mažoms išvargusioms širdims bausmės užtenka:
Laimink Laisvės Karį, žengiantį takais pirmųjų savanorių — 
Ak, didis Dieve — ne verge, laisvą savojoj žemėj mirtį noriu------

sus tuos parlamentarus, kurie 
vienaip ar kitaip su jomis yra 
(susirišę.

Sausio viduryje Mendes-Fran
ce ėmėsi dar vieno žygio, kuris 
prieš jį galutinai nustatė kata
likiškąjį -respublikoniškąjį liau
dies judėjimą (MRP). Jis pasiū
lė pakeisti rinkimų įstatymą ir 
vieton dabartinės proporcijos si
stemos grąžinti buvusius rinki
mus pagal apygardas. Tuo no
rėta sustiprinti asmeninę atsto
vų atsakomybę ir pakelti jų au
toritetą. Tomis priemonėmis 
Mendes-France siekė reformuo
ti dabartinį parlamentą, kuris 
jau pakankamai yra įrodęs savo 
bejėgiškumą ir sunkiai bepatai- 
somą susiskaldymą. Bet refor
ma būtų palietusi ne tiktai ko
munistus, kurie dabar parlamen
te turi šeštadalį vietų, bet ir 
katalikišką respublikonų judėji
mą, khriam proporcinė rinkimų 
sistema yra naudinga. Mendes- 
France reformos rinkimų klau
simais padidino opozociją tuo
se sluopsniuose, kurie pajuto pa
vojų netekti parlamente savo 
mandatų.

Šiandien dar sunku pasakyti, 
kaip bus išspręsta eilinė Pran
cūzijos vyriausybės krizė. Kai 
dėl šiaurės Afrikos ateities, tai 

' arba bus j ieškoma toliau susi
tarimo su arabais arba bus nu
eita "tvirtos rankos” keliu, kaip 
to reikalavo parlamento daugu
ma, nuvertusi vyriausybę, šis 
antras kelias galėtų nuvesti iki 
atviro pilietinio karo. Bet pavo
jus kyla,ir Paryžiaus susitari
mams, kuriuos parlamentas, tie
sa, priėmė, bet jie gali suklupti 
valstybės taryboje, kuri ypač 
dabar gali pasiduoti naujiems 
vėjams. Tai reikštų naują smū
gį Europos bendradarbiavimo 
idėjai. Jai ir dabar graso dideli 
pavojai iš Vokietijos pusės, kur 
sovietų diplomatinė ofenzyva 
yra sukėlusi pavojingų iliuzijų 
ir sumaišiusi kortas. Dabartinė 
Prancūzijos vyriausybės krizė 
bent jau tikrai neprisidės prie ir 
šiaip jau pakankamai painių Eu
ropos problemų greito išsprendi
mo.

Prancūzija vis tvirčiau pelno- 
"Europos ligonio’’ vardą.

viškai jaučia, kad, netekus teri
torijų anapus Viduržemio jūros, 
galutinai pasibaigs Prancūzijos 
imperijos galybė. Ta nuotaika 
persiduoda ir parlamento atsto
vams. Priėmus arabų reikalavi
mus Tunise, nebeišvengiamai 
tektų anksčiau ar vėliau duoti 
tokias pat teises Maroke ir Al
žyre. Tai reikštų prancūzų vieš
patavimo galo pradžią.

Bet būtų klaidinga manyti, 
kad Mendes-France vyriausybė 
buvo nuversta vien dėl jos po
litikos Tunise. Jeigu jai buvo 
prikišamas nepakankamas Pran
cūzijos interesų gynimas ir nuo
laidumas arabams, tai esmėje 
jos likimas vargu ar būtų pasi
keitęs, jei jai būtų pavykę pa
teikti parlamentui jau pasirašy
tą palankiausią susitarimą su 
Tunisu.

Atstovų rūmuose jau kelintą 
mėnesį brendo krizės nuotaiką. 
Atvirai buvo kalbama, kad atė
jęs jau laikas pakeisti vyriausy
bę. Mendes-France prikišamų 
nuodėmių sąrašas darėsi vis il
gesnis. Jo padėtis buvo tuo pai
nesnė, jog jis atstovų rūmuose 
neturėjo pastovios daugumos. 
Jam teko remtis tai viena, tai ki
ta grupe. Blogiausia, kad net jo 
paties radikalų partija pasidali
no į dvi puses. Jo partijos narys 
Renė Mayer buvo tas, kurs pa
skutiniuose parlamento posė
džiuose aštriausiai jį puolė ir 
tuo pagreitino jo nuvertimą.

Trumpai prieš suklupimą 
Mendes-France reorganizavo sa
vo vyriausybę. Vargais negalais 
naujųjų metų iš vakarėje pras
tūmęs parlamente Paryžiaus su
tartis, jis perleido ligi tol turė
tą užsienio reikalų ministerio 
portfelį buv. finansų ministeriui 
Faure ir pats norėjo pasišvęsti 
labiau ūkio ir vidaus politikos 
problemoms. Antra vertus, siek
damas laimėti gen. de Gaulle ša
lininkus, jis visai neseniai pa
skyrė žymų jų politiką Soustelle 
Alžyro generaliniu gubernato
rium. Tačiau visos tos priemo4- 
nės vyriausybės jau nebeišgel
bėjo. Jos likimą nulėmė ir kova 
prieš alkoholizmą. Galingos or
ganizacijos, kurios kontroliuoja 
vyno ir kitokio alkoholio gamy
bą bei prekybą, sumobilizavo vi-! si

Rašomosios mašinėlės visų ge
riausių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet- 
kurios kalbos raidynais, — iš
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
Lietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško. 
Kainos nuo $67.50 ir augščiau. 
V. BARTKUS. Adr.: 712 E. 92 
St., Cleveland 8, Ohio. Tel.: LI 
1-6716.

a\NJAJ ii ir grita
ERNST WICHERT

(Tęsinys)
Ansas nesidavė taip lengvai nukreipia

mas nuo savo sumanymo. Jis sužinojo majo
ro, kuris jau buvo vedęs ir gyveno dideliam 
name, adresą, pasistengė tuojau susipa
žinti su jo dabartiniu pasiuntiniu ir per jį 
didžiajam ponui pranešti, kad esąs atvykęs 
Ansas Vanagas ir turįs vieną prašymą. Ir 
jis tikrai buvo pakviestas, labai maloniai 
priimtas ir net jaunąjai poniai kaip įdomus 
lietuvis pristatytas. Jam buvo patikrintas 
valgis virtuvėje visą jo čia buvimo laiką, 
duotą graži suma pinigų po Berlyną pasi
švaistyti, bet svarbiausiu reikalu jis nepa
sistūmėjo pirmyn.

— Aš pats, — aiškino jam majoras, — 
negaliu tavo laiško perduoti, bet aš prie pro
gos pasikalbėsiu su savo pusbroliu, kuris rū
muose turi tarnybą ir gerų bičiulių.

Vanagas palaukė porą dienų. Bet kai 
vis nieko nebuvo pranešta apie tą grafo 
pusbrolį, sumetė geriau būsiant pačiam im
tis žygių. Jis labai gerai žinojo, kad sargy
ba jo nepraleis, jeigu jis pamėgintų į kara
liaus rūmus įsiveržti, bet taip pat gerai ži
nojo, kur buvo karaliaus darbo kambarys ir 
kad jis retkarčiais prieidavo prie lango ir 
pasižiūrėdavo lauk. Taigi jau anksti rytą jis 
atsistojo prie Fridricho Didžiojo paminklo 
grotų, pasiėmė savo didįjį laišką į ranką ir 

nenusikreipdamas ėmė žiūrėti j karaliaus rū
mus ir žinomąjį langą. Vos ką nors tenai pa
stebėjęs, tuojau iškeldavo savo laišką. Jo 
neatgrąsino tai, kad iki Dakaro niekas ne
atkreipė į jį dėmesio, o taip pat, kad ir ant
rąją dieną niekas jo nesiteiravo. Trečiąją 
jis vėl buvo tenai. Negalėjo juk būti kitaip, 
kad'jis pats, nors ir labai ramiai laikydama
sis ir tik kartas nuo karto savo laišką pa
keldamas, nebūtų tapęs praeinančiųjų dė
mesio daiktu, juo labiau, kad savo lietuviška 
apranga jis šiaip ar taip buvo neįprastas 
reiškinys. Apie jį ėmė rinktis gatvės vaikai 
ir smalsesnieji praeiviai sustodavo klausda
mi, ką tai reiškia. Tai sargybą einančiam 
policininkui atrodė vis dėlto netvarkoje. Jis 
klausė jį, ko jam galų gale reikia, ir varė jį 
šalin su pastaba, kad Jo Didenybė negalįs 
būti trukdomas. Ansas betgi tarėsi nieko 
bloga nedarąs, jeigu čia ramiai stovįs. Poli
cininkas nenorėjo šitų atsikalbėjimų pripa
žinti, įsikišo aplink stovintieji į reikalą ir 
buvo prieita prie stipraus ginčo, kurį tarnau
tojas užbaigė grąsymu, kad jis, geruoju ne
paklausant ir neinant šalin, busiąs privers
tas jėga pašalinti rimties ardytoją.

Galbūt tikrai būtų buvę prieita prie jė
gos panaudojimo, jeigu tą kritišką momentą 
nebūtų 'atsidariusios karaliaus rūmų durys 
po kalonų sale, kad išleistų karininką, kuris 

iš savo perpetės atrodė esąs adjutantas ir 
skubėjo tiesiog į tą būrį. Lietuvis iškėlė laiš
ką, apstojėliai prasiskyrė, o policininkas pa
garbiai sveikino. Karininkas leido jam įteik- 
ti laišką, paskaitė adresą, pamojo padavėjui 
jį sekti ir prapuolė su Vanagu iš smalsuolių 
akių.

Prierūmy Ansas buvo pagrindinai ap
klausinėtas apie jo reikalą ir karininko dėl 
jo atkaklumo apibartas. Jis gynėsi, kaip su
gebėdamas, savo, bėda ir įtikinamu būdu, ku
riuo jis laužyta kalba savo gyvenimo istoriją 
pasakojo ir savo viltis pristatė, atrodė toks 
originalus, kad ponai tenai norom nenorom 
susidomėjo vargšu žmogeliu, kuris sukorė 
tokią tolimą ir sunkią kelionę su naiviu ti
kėjimu, kad karalius galėsiąs pasirūpinti ir 
savo menkiausiojo. pavaldinio šeimyniniais 
reikalais. Adjutantas jam pagaliau pažadėjo 
pats laišką perduoti, bet Ansas tikino, kad 
jam būtų mieliau pačiam savo gerąjį kara
lių pamatyti, ir jis pagaliau norįs žinoti, ką 
privaląs pasakyti egzekutoriui, kai jis vėl 
pasirodys pas jį, ir ar esą leista, kad vokie
čiai iš vargšo lietuvio atimtų paveldėtą že
mę.

Karininkas jam priminė, kad karaliui 
neįmanoma kiekvieną pačiam išklausyti ir 
su juo kalbėtis, bet liepė vis dėlto palaukti 
ir įėjo į vidų.

Po kiek laiko jis grįžo ir pasakė, kad 
karalius jo laišką skaitė ir pavedė savo sū
nui, sosto įpėdiniui, duoti jum atsakymą, 
nuvedė jį per eilę kambarių į vieną kabinetą 

ir pranešė apie jį.
Mintis atsistoti akis į akį prieš tokią 

augštą asmenybę Anso Vanago nei trupučio 
nejaudino.. Nors jis dabar ir nebuvo unifor
muotas, bet kareivis per stipriai jame sly
pėjo, kad leistų jo elgesy pasireikšti bet ku
riam netikrumui. Po kelių minučių pasirodė 
sosto įpėdinis paprastu karininko švarku ad
jutanto lydimas, draugiškai priėjo prie jo ir 
gerai nusiteikęs prašnekino jį keliais lietu
viškais žodžiais. Dabar Ansas visai nurimo. 
Jis atsakinėjo, savo gimtąja kalba ir atrodė 
esąs suprastas.

— Tu būsi vokiečių kalbą, berods, vėl 
visai pamiršęs, — paklausė jį augštasis po
nas.

— Ne, karališkoji didenybe, — atsakė 
lietuvis, — aš dar daug atsimenu.

__ Malonu, tai pasakok dabar.
Jis pasakojo dabar apie savo reikalus 

vokiečių kalba, kartas nuo karto įterpdamas 
kokį lietuivšką išsireiškimą. Vanagas kalbė
jo apie poną Geelhaarą, tą gudriąją lapę, 
apie Urtę Karalienę, tą girtuoklę raganą, 
apie teisėją, kuris nei žodžio lietuviškai ne
moka, apie senąjį sekretorių, kuris priima 
sviestą ir kiaušinius į savo virtuvę, o paskui 
daro, ką nori, ir apie kitus savo artimos kai
mynystės asmenis kaip apie žmones, kurie 
princui turėtų būti pažįstami, kaip ir jam, 
ir dažnai augštąjį poną prajuokindavo. Bet 
jo nusskundimą, kad lietuviai yra vis dau
giau ir daugiau vokiečių išstumiami, išklausė 
labai rimtai ir pastebėjo adjutantui:

— >Gaila šitos tautos. Lietuviai duoda 
mums geriausius kareivius.

Pagaliau jis atleido savo nepaprastąjį 
svečią jį labai paguodžiančiais žodžiais:

— Keliauk dabar namo, Ansaf, kad tu 
ten nieko neprarastum. Tavo reikalas bus 
pagrindinai ištirtas, ir jeigu su tavim iš tik
rųjų buvo neteisingai pasielgta, tai bus tau 
pagelbėta, kiek tik bus įmanoma pagelbėti. 
Bet jeigu tu pats save į bėdas nugrazdinai, 
tai joks’ žmogus tau negali padėti, ir kara
lius negali. Įstatymas yra virš visų.

Su tuo jis atsisveikino ir išėjo. Adjutan
tas nuvedė jį vėl per eilę kambarių ir korido
rių iki vienų laiptų. Ten jis jam davė nema
žai blizgančių auksinių, sakė, karalius siun
čiąs kelionei ir paliepė vienam tarnui išvesti 
iš rūmų. Kai durys Už jo užsidarė, jis stovė
jo ne Unter den Linden, bet šalutinėje gat
vėje. Jis būtų galėjęs įsivaizdinti sapnavęs, 
kad buvęs karaliaus rūmuos, jeigu ne auk
sas jo rankoje.

Jam dabar buvo visai aišku, kad namuo
se jo niekas negalės užkabinti. Kad sosto 
įpėdinis ir jo paties kaltės atvejį minėjo, jis 
nebuvo neišgirdęs, bet jam nei į galvą neatė
jo, kad tai galėtų būti jam pritaikyta. Jis 
buvo šviesios ir puikios nuotaikos, slidinėjo 
iš lėto gatvėmis pagal puošnius prekylangius 
ir žvelgdavo tai į vieną, tai į kitą, vis su sa
vim pasitardamas, ką galėtų savo Grifai nu
pirkti ir pargabenti. Ne daug kas teliko lie
tuvaitei. Pagaliau pas vieną auksakalį krito 
jam į akis auksinis kryžius, išdailintas ma-
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B. KAZIMIERAITIS

Jurgis Savickas už pirmąsias 
dvi savo novelių knygas — šven
tadienio sonetus ir Ties aukštu 
sostu — dėl savo originalaus 
dzentelmoniško stiliaus ir ironiš
kos pažiūros į žmogų ir gyveni
mą prieš gerą būrį metų buvo 
pavadintas mūsų literatūros 
dzentelmonu su lazdele. Savic
kis po to davė dar kelionių ap
rašymų, davė Raudonų batukų 
rinkini, davė šventąją Lietuvą ir 
pats gyvas jau nebesulaukė, kol 
pasirodys pati didžiausia ir sa
votiškai įdomiausia jo knyga 
Žemė dega, memuarinė knyga. 
Dar ir šiandien jos nėra atspau
stos vien dėl to didumo — apie 
700 puslapių.

Šios knygos rankraštį ilgokai 
laikė viena leidykla Vokietijoje, 
vis bijodama įkišti nemaža pini
go. Paskui pasiėmė leisti čika- 
giškė ”Terros" leidykla, bet ir 
ji vis nepajėgė rizikuoti dides
ne suma. Pagaliau ”Terra’’ ryžo
si pasinaudoti jau mūsų trem
ties visuomenei žinomuoju pre
numeratos būdu, kuriuo išleista 
nebe viena gera, bet daug kapi
talo reikalaujanti knyga. Kai 
pats busimasis skaitytojas iš 
anksto sumokėjo' po kelis dole
rius, šitaip talkos būdu pajėgė 
išvysti dienos šviesą ir J. Cicė
no "Vilnius tarp audrų”, ir Ku
dirkos raštai, ir R. Spalio "Gat
vės berniuko nuotykiai”, ir dar 
kelios kitos knygos, kurių šiaip 
mūsų dienų sąlygomis gal ir ne
būtume turėję progos paskaity
ti. Iš tiesu labai miela, kad šiaip 
taip tesiverčiančios mūsų lei
dyklos bent šituo būdu pajėgia 
aprūpinti knygos mylėtojus ge
romis knygomis.

Jurgio Savickio "žemė dega” 
žadama "Terros” išleisti dviem 
stambokais tomais, gražiai įriš
tais, nes knyga ne vienadienė. 
Toks įrištas tomas prenumera
toriams kaštuos po 3 dolerius, 
vadinas, 6 doleriai už abu tomus. 
Bet šitokia kaina bus ji tik gar
bės prenumeratoriams. Vadinas, 
sumokėjęs "Terrai" 6 dolerius, 
prenumeratorius gaus įrištus 
abu tomus "žemė dega”, ir ant
rojo tomo gale bus išspausdin
tas sąrašas tų garbingų lietu
vių, kurie net ir šiandien dar te
bemyli knygą (tie sąrašai, sa
kyčiau, bus labai istoriški ir la
bai brangūs dokumentai, nes jie 
rodys, kas ir ką dar myli! Kas 
dolerį, kas knygą, kas užmiršta 
viską, vien patogų gyvenimą įsi
mylėję). Knygą skaitytojai gaus 
dar ir numeruotą, vadinas, su 
dar vienu kultūringos knygos 
požymiu.

I

rinkoje, jei dar liks 
prenumeratorių, abu

Vėliau 
kiek nuo 
tomai žada kaštuoti apie 7.50-8 
dol.

Dabar — kas gi ten per kny
ga ta "Žemė dega" ? Knyga re
ta, savotiškas literatūrinis do- 
kumentas.. Jei mus domino ir ža
vėjo J. Aisčio "Apie laiką ir 
žmones”, šitos laiko ir mūsiškio 
literatūrinio pasaulio žvaigždžių 
ir žvaigždelių apybraižos, tai ne 
mažesnio įdomumo žada būti ir 
J. Savickio knyga. Savickis vis 
ir lieka Savickiu, ar jis rašo no
velę, ar romaną, ar aprašinėja 
keliones. To ironiško džentelmo- 
no su lazdele ir su katiliuku ant 
galvos jis negali atsisakyti net 
ir tragedijos žiūrėdamas, o šioji 
jo knyga — tai užrašai žmogaus, 
išgyvenusio tragiškuosius 1939- 
1946 metus. Jis išgyveno tuos 
metus kaip rašytojas, ir kaip 
diplomatas, ir kaip lietuvis, ir 
kaip žmogus.

Dienos, mėnesiai ir metai ne
šė {Vykius ir tragedijas, o Jur
gis Savickis žymėjo visa tai, 
aiškino, margino jį užplūdusiais 
atsiminimais. Taigi šitoji Sa
vickio knyga žada būti tragiš
kas mūsų pačių laikotarpio do
kumentas, išplaukęs iš po daug 
žinojusio, daug mačiusio, išgy
venusio ir išjautusio rašytojo 
lietuvio plunksnos, jau beveik 
visą dešimtį metų laukiąs, kol 
kas nors iš jo padarys knygą ir 
pateiks mums.

Vieno dalyko reikia: pačių 
knygos mylėtojų talkos. Tie 
knygos mylėtojai įkūnys mūsų 
lūkesčius turėti stambųjį Savic
kio literatūrinį dokumentą, o, ti
kėkime, ši talka įgalins ir kitai 
naujai talkai, kai po šios pasil
sėsime.
/• A

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
mo. ko visada reikalauja 
iraudos kompanijos pirm, 
gu išmoka už

I

se
ne--

nuostolius.

KERŠIS 
for Saving Bld.

P. J.
609 Society

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

SKAUTAI
45 METAI AMERIKOS 

SKAUTIJAI
Boy Scouts of America orga-| 

nizacijai vasario 8 d. sukako 45 
metai. Per šios didžiulės organi
zacijos gretas iki šiol praėjo ar
ba dar tebeskautauja 22.750.000 
JAV-bių skautų bei jų vadovų. 
Turėdami per 3 milionus akty
vių narių, amerikiečiai skautai 
kartu sudaro virš pusės viso pa
saulio skautų skaičiaus.

šiuo metu visame krašte ame
rikiečiai skautai turėjo skautų , 
savaitę. Jos metu propaguojama 
skautybė, rengiamos parodėlės 
prekylangiuose, bažnyčiose ir 
šventyklose atliekamos religinės 
apeigos visų tikybų skautams.

šiemet žymūs skautybės vei
kėjai pirmą kartą apdovanoti 
naujuoju šv. Jurgio aukso me
daliu.

NAUJI PASKAUTININKIAI
LSS Tarybos Pirmijos 1955. I. 

24 nutarimu (38) vyresn. skilti- 
ninkai pakelti į paskautininkius: 
Australijos rajone — Vyt. Dide
lis; JAV 1-jame rajone — Br. 
Aleksandravičius ir J. Raškevi- 
čius, Hartforde, Romas Kezys 
— Brooklyne; JAV 2-jame ra
jone — Zen. Rekašius ir Alg. 
Šimoliūnas, Detroite, St. Ilgū
nas ir Vyt. žmuidzinas, Roches- 
tery. JAV 3-jame rajone — vyr. 
valtn. Ant. Levanas, Chicagoje.

I.

SKAUTŲ ORDINAI
LSS Tarybos Pirmijos 1955.
24 nutarimu (38) lietuviškai 

skautybei atsidavę asmens ir va
dovai apdovanoti sk. ordinais ir 
ženklais.

LELIJOS ORDINAS suteik
tas sktn. Vac. Tallat-Kelpšai 
Chicagoje.

Ordinu Už NUOPELNUS ap
dovanoti: sk. rėmėjas J. Anta
naitis, Australijoje, sk. rėmė
jas Pr. Bastys, Chicagoje, kun. 
Jonas Klimas, Bostone, pasktn. 
Juoz. Trečiokas, Kanadoje, sk. 
rėmėjas Jonas Tuinyla, Bostone 
Ir vyr. skltn. Ged. Vildžius, Vo
kietijoje.

GYVYBĖS GELBĖJIMO Or
dinu apdovanoti: pasktn. Vladas 
Morkūnas, Toronte ir skautas 
Andr. Stasionis, Australijoje.

TĖVYNĖS SŪNAUS ženklu: 
skltn. Vyt. Abromaitis, Kanado- 
je ir hartfordiškiai — skltn. 

I-Gėd. Dragunevičius, skltn. Alg. 
, Pilvelis ir skltn. Alg. Zdancevi- 
čius.

| VĖLIAVOS ŽENKLU — vyr. 
skltn. Al. Iljasevičius, Detroite.

i PAŽANGUMO ŽENKLU — 
skltn. Vyt. Raškevičius, Hart
forde, valtin. Ben. Urbonas, Chi-

cagoje, ir pskltn. Alg. žiu.isKas, 
Bostone.
GERA ŽINIA SKAUTUKAMS

1954 m. lapkričio mėn. Skau
tų Aido paskelbtas pastabumo 
varžybas jaunesniesiems skau
tams laimėjo: 1) Vytautas Rad- 
venis, Los Angeles; 2) Mindau
gas Labanauskas, Chicagoje, ir 
3) Vytautas Rušas, Toronte. 
Jiems dovanų paskirtos Sk. Ai
do prenumeratos 1955 metams.

KORESPONDENCIN1AI 
SKAUTŲ SUVAŽIAVIMAI 
Korespondencinės Brolijos Va

13-r-r.rJ

ŠALTA
LAUKE Sunaikinkit šiukšles ir liekanas

namuose

su GASO šiukšlių degintoju

Pasiteiraukit naujo Gaso šiukšlių degintojo pas 
savo ,Gaso reikmenų pirklį dar šiandien!

Jis'taip pat gražiai atrodo!
GASO šiukšlių degintojas atrodo nei kiek 
neblogiau už pečių ar šaldytuvą.

Ekonomiškas! _
Pigus pirkti ir įstatyti — ir kainuopa 
naudojant tik centus į dieną.

Saugus, Higieniškas!
Pašalins gaisro pavojų jūsų rūsyj 
prisirinkusiose šiukšlėse.

v

COMPANY

Kodėl eiti į laukų ir dar blogiausiam ore, 
kada jūs gulite sunaikintai šiukšles patogiai 
savo namuose? Ir taip pat galite užbaigti 
savaitgalio laužus lauke, — nes jūsų GASO 
šiukšlių degintojas degina viską, kas tik 
gali degti. Viskas be triukšmo, 
vargo ir trukdymo!

dovų Sueiga šiuo metu vyksta 
pilnu apkrovimu. Didžiausi dar
bai dabar tenka Clevelande esan
čiam KBVS Prezidiumui: patik
rinti atstovų mandatai, sudary
ti kandidatų sąrašai ir pradėta 
redaguoti atsiųsti klausimai. Vi
sa ta medžiaga bus multiplikuo
ta ir išsiuntinėta visiems atsto
vams apsvarstyti ir nuspręsti.

Šiai KBVS pasibaigus, Bosto
ne bus pradėtas kitas — Kores- 
pondencinis Lietuvos Skautų S- 
gos Suvažiavimas (KSS). LSS 
Tarybos Pirmijos kvietimu su
darytas KSS Prezidiumas, kuris

pasiskirstė pareigomis: dr. inž. 
J. Gimbutas — pirmininkas, 
kun. J. Klimas — pirmininko 
pavaduotojas, sktn. Aid. Labuc- 
kaitė ir psktn. Ap. Treinys — 
sekretoriai ir psktn. V. Karosai- 
tė — iždininkė.

KSS Prezidiumo oficialus ad
resas: Dr. J. Gimbutas, 4 Rut- 
ledge St. West Roxbury, Mass. 
Savo posėdžiuose KSS Prezidiu
mas apsvarstė suvažiavimo bei 
LSS organų rinkimų taisykles, 
o taip pat sudarė mandatų ko
misiją. Jon yra pakviesti: pir
mininku Dr. Br. Kalvaitis, o na-

riais — sktn. V. Bartnienė ir 
psktn. Kostas Nenortas.

JIE ATEINA SKAUTAMS 
TALKON

Paskutinį sausio sekmadienį, 
Bostono ALTS name buvo skait
lingas skautų tėvų susirinkimas. 
Jam pirmininkavo F. Kirša, se
kretoriavo p. Galdikienė. Prieš 
šį susirinkimą skautų tėvams ir 
bičiuliams Bostono skautų vie- 
tininkija išsiuntinėjo išsamų 
pranešimą, kuriame apžvelgė sa
vo veiklą, o kartu pasidalino sa
vo rūpesčiais. Tai ir buvo bazė 
susirinkimo diskusijoms. Skau- 
tavimo priemonėms įsigyti ir 
vietininkijos darbams paremti 
tėvai nutarė .apsidėti mėnesiniu 
50 c. mokesčiu, šiam skautų tė
vų būreliui vadovauti yra iš
rinktas komitetas — p.p. Aver- 
kienė, Makaitienė, Strockienė, 
Kubilius ir Andrulionis. Vieti
ninkijos vadovai susirinkusiems 
tėvams pranešė apie skautų ve
damos jaunimo skaityklos pra
plėtimo ir atskiro sk. būklo 
ALTS Bostono sk. namo rūsy 
įrengimo darbus.

— SKS —

VYRAI IŠ 1945-JŲ 
METŲ

Kas tie 1945-ieji metai, žino
me. Vakarų sąjungininkai par
bloškė hitlerinę Vokietiją, o jų 
sąjungininkas, komunistinė Ru
sija, grobė atskiras tautas ir 
joms priklausančius žmones vi
sur, kur tik siekė jų rankas. Di
delė nelemtis ištiko mūsų bro
lius, anksčiau prievarta nacių 
sugaudytus į vokiečių kariuome
nę ar pagalbinius dalinius ir po 
kapituliacijos kartu su vokie
čiais pakliuvusius į sąjunginin
kų belaisvių stovyklas, šie vy
rai už spygliuotų vielų, tartum 
didžiausi nusikaltėliai, kentė 
badą, šaltį, mirko lietuje, krito 
nuo ligų ir — kas už vis didžiau
sia skriauda ir netiesa! — buvo 
atiduoti sovietų repatriacinių 
komisijų terorui, kartais netgi 
prievarta siunčiami į tikrą mirtį 
4iž geležinės uždangos ar vergais 
vežami į belgų akmens .anglių 
kasyklas kaip prekė Vokietijos 
reparacijų Belgijai sąskaiton.

Taigi, vyrai iš 1945-jų metų 
atsiliepkite šiuo adresu:

J. Cicėnas, 3421 — X — St., 
Omaha 7, Nebraska, USA. Mufns 
svarbu, kaip naciai sugrobė mū
sų vyrus į vokiečių kariuomenę 
ir jos pagalbinius dalinius, kaip 
vyko atsitraukimas į Vakarus, 
kur ir kada pakliūta į sąjungi
ninkų belaisvių stovyklas ir kas 
iškentėta nelaisvės metu.

Jeronimas Cicėnas

4
žais spinduliuojančiais akmenimis. Tai būtų 
daiktas kuriuo ji galėtų džiaugtis, ir visos 
ūkininkės jai pavydėtų, kai ji su juo pasiro
dytų bažnyčioje. Jis tuojau jį nupirko, ir ma
žai besirūpino, kad dėl jo išleido didžiąją 
dalį karaliaus dovanos. Likučio jam dar už
teks namams pasiekti, galvojo jis, ir, laikan
tis taupumo, dar ir atliks tiek daug, kad ga
lėtų sumokėti Geelhaarui privalomus procen
tus, tada jau jo niekas nebevarginsiąš.

Kelionė namo jau nebuvo tokia sunki, 
nes jis turėjo pinigų kišeniuje ir gerą nūo* 
taiką. Kad ir prasidėjo žiema su aštriu šal
čiu, bet jis savo kailiniuos mažiau nuo jo*
kentė, negu nuo drėgmės. Kiekvieną vakarą 
jis išvyniodavo kryžių iš popieriaus, į kurį 
auksakalys rūpestingai suvyniojęs buvo ir 
kuris taip nuostabiai kvepėjo rožėm, ir kai 
į jį žiūrėjo, lyg gyva prieš jį stovėjo Grita, 
ir kad kiekvieną dieną jis arčiau prie jos 
ėjo ir kad vestuvės vis mažiau buvo nutolę, 
tai stiprino jo jėgas ir raumenis vertė plie
nu. . '

Taip jis pagaliau atėjo į kaimą, kur su 
Grita buvo atsisveikinęs, ir galvojo, kad ją 
vėl tenai rasiąs, nors ir visai nieko nepra
nešęs.

Buvo jau visai vėlyva pavakarė, bet jis 
nei negalvojo apie poilsį, ilgesys jį varė to
lyn. Jis daugiau bėgo, negu ėjo, ir po kelių 

valandų jau regėjo dvaro rūmus stipriai ap
šviestais langais prieš save. Jis pagrąsino 
kumštim į juos ir sumurmėjo:

• — Tik palauk, aš su tavim dabar tuojau 
susidorosiu!

Kai jis kaimo keliu ėjo artyn, įtempė 
akis, kad atskirtų pažįstamuosius daiktus. 
Bet šviesa akino ir dangus buvo debesuotas, 
tai tik didesnės masės stūksojo lyg truputį 
šviesesnis rūkas.

Ar jis klydo? Bruožai nesiderino su jo 
atminty turimaisiais. Medžiai aplink jo na
mus šiaip visada atrodė augštesni. Jeigu jo 
tėvas beržus vis dėlto... Jis padvigubino 
savo žingsnį ir tuojau pasuko į dešinę — ir 
tikrai! Trūko gražiausių medžių pas duris, 
ir visokio šneikšto draikės aplink ant žemės, 
o ant kiemo buvo sukrautos, supjaustytos 
malkos, širdis norėjo iššokti iš pykščio ir 
skausmo. Kas tai padarė?

Jis buvo galvojęs praeiti pro šalį ir pir
miausiai pasibelsti pas Petriką, kad Gritą 
aplankytų, bet jo kojos buvo lyg surištos, .jis 
negalėjo pasijudint. Troboje už užšalusių 
langų degė šviesa. Jį traukė į vidų.

Durys buvo iš vidaus užsklęstos. Nebu
vo įprasta būti taip atsargiem. Jis stipriai 
pasibeldė. Buvo tikras, kad jo tėvas atidarys 
ir todėl vos durys pusiau prasivėrė jau pik
tai šaukė:

— Kas mano beržus iškirto?
Jo didžiausiam nustebimui iš vidaus pa

klausė visai svetimas balsas:
— Kas gi čia taip vėlai? — ir kol jis 

gaišo ir atgal dairės, ar jis tikrai yra Vana- 
giškiuos ir savo kieme, pasirodė prie staktos 
balta kepurėj ir klausimas buvo pakartotas.

— Kas tu? — paklausė Ansas išsigan
dęs. Jis buvo prietaringas, kaip ir visi lietu
viai, ir tarėsi matąs dvasią.

— Tai aš tavęs to klausiu, — skambėjo 
atsakymas. Tada betgi atrodė atvykėlis bu
vo geriau pastebėtas, nes svetimasis tęsė jau 
visai pakeistu tonu: — O! Tai tu, Ansai Va
nagai? Mes jau manėm, kad tave velnias pa
keliui pagriebė arba kad tu per sieną išėjai. 
Ko tu nori čia?

Ir Ansas iš savo pusės dabar atpažino, 
kad kalbantysis yra pono Geelhaaro sandė
lininkas.

— Ko tau čia reikia ? — klausė jis įsiu
tęs, — čia — mano namuos?

— Tavo namuos!... Ach, tu; berods, 
dar nieko nežinai!... Bet įeik. Visai stipriai 
šalta, o vėjas užgesins man šviesą.

Lietuvis delsė.
__ Aš dar pirma turiu pranešti Grifai, 

kad vėl esu namie.
— Grifai? Jos tu jau nerasi pas senelį.
— Ne . .. Tai kur?
— Ji bus išėjus pas savo motiną prie 

sienos arba pas kitus gimines. Niekas tik
rai nežino, manau, net ir pats Petykas. Ji 
staiga pradingo.

— Kaip seniai?
— Jau kelios savaitės. Palauk... tai 

buvo, jeigu gerai atsimenu, tuojau po Kara
lienės laidotuvių.

Vanagas griebės durų ir stipriai jas 
truktelėjo.

— Karalienė ...
— ... mirus, — užbaigė- sandėlininkas.
Vanagas, atsiduso lengviau.
— Tai gera naujiena, — tarė jis, «—■ ji 

mane pakankamai prikankino. — Jis aki
mirksnį pamiršo, kad jis veltui džiaugės pa
simatymu su Grita. Jos šiandien jau jokiu 
būdu nebus galima pasiekti. Jis įėjo į vidų, 
užkišo duris, numetė ant priekrosnio savo 
krepšį ir pats išsitiesė šalia jo.
* — Ar turi ko nors valgyti? — paklau
sė.

Sandėlininkas surado dideliam stalo stal
čiuj gabalą duonos ir lašinių rėžį, padavė 
jam ir buteliuką su degtine, ištraukęs iš lie
menės kišeniaus.

— Tai gera naujiena, — pakartojo An
sas pasistiprinęs. Jis galvojo apie kampinin
kę. — Ar ji pasigėrus sprandą nusisuko, ar 
šiaip kas su ja buvo?

— Ją rado vieną rytą negyvą ganyklo
se.

__Tai ji iš vidaus sudegė, ir velnias ją 
pasiėmė.

Sandėlininkas nusijuokė. Kaip žmogus, 
kuris netiki, bet ir negali prieštarauti.

— Taip buvo manoma, — tarė jis, — 
bet velniks galbūt turėjo gerą padėjėją.

— Kaip tai?
— Hm ... aš jau verčiau nieko. Bet tai 

įvyko taip staiga. Ji taip lengvai nekrito, o 
po atviru dangum ji jau šaltesnių naktų bu
vo praleidus, ir tai jai vistiek nepakenkė.

— Būna kai kada ir kitaip, Jeigu velnias 
katro panori, kurį laiką palieka jį saugų. Bet 
kai jau būna per vėlu susigriebti, tada jis 
smogia.

Sandėlininkas linksėjo pritardamas, bet 
kartu ir purtė galvą susimąstęs.

-— Tai gali būti, bet vis dėlto kas nors 
čia prisidėjo.

— Kas?
— Taip — kas? Aš šiom dienom tvar

kiau šitą namą, o taip pat ir kampą, kuriame 
senė gyveno. Tu žinai, kad ji spintoje šalia 
krosnio saugojo šį tą, ką vartojo troškuliui 
numalšinti. Ten stovėjo tuščių bonkų ir tarp 
jų viena didelė, į kurią ji parsinešdavo deg
tinės iš smuklės — ji irgi buvo tuščia.

Ansas nusijuokė.
— žinoma! Kaip ji būtų galėjus mirti, 

jeigu dar nors lašelis būtų likęs!
— Bet joje yra kažkas ypatingo ant 

dugno __pusę piršto augščio, baltas ir bliz
gantis.

Lietuvis sukluso.
— Argi ta ragana ...

(B. d.)
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Ką „išrinks” Lietuvoje
II.

Skelbiame būsimų vadinamo
sios Augščiausiosios Tarybos 
deputatų sąrašą. Tie deputatai 
bus išrinkti yasario 27 dieną.

Iki vasario 8 dienos net šioje 
uždangos pusėje jau buvo paaiš
kėję 191 būsimas deputatas iš 
202, t. y., 94.4%.

Jei kas tarp šių pavardžių at
ras pažįstamų, prašom pasida
linti savo turimomis žiniomis

apie juos su redakcija. Kas pats 
norėtų apie tuos asmenis ką dau
giau patirti, irgi prašom rašyti 
redakcijai.

Dauguma deputatų šiame są
raše yra nauji. Tie, kurie jau bu
vo deputatai 1951-55 metais, 
spausdinami juodais rašmeni
mis, o skliaustuose yra pažymė
ta, nuo kokios rinkiminės apy
gardos jie anksčiau buvo "iš
rinkti”.

Naujosios Vilnios miestas
34. Naujoji Vilnia Svisčiov, Jakov Grigorjevič, Komunalinio 

ūkio ministras (Bv. nuo Šiaulių centrinės 
apyg.).

Rinkiminės Apygardos Busimieji Deputatai
Vilniaus miestas

Panevėžio miestas
35. Užupio

36. Respublikos gtv.

37. Klaipėdos gtv.

38. Gamyklų

Mačiukas Pranas, Teorilio s., Maisto kom
binato darbininkas.
Eidukas Petras, Panevėžio miesto part. 
sekretorius.
Gulbinaitė Dana, IV vid. mokyklos moky
mo dal. ved, •
Moroz Sergiej (Pasiūlytas iš "Nevėžio” 
siuvimo fabr. susirinkimo.).

1. Černiachovskio

2. žvėryno

3. Dzeržinskio

4. šiaurės ■

5. Antakalnio

6. Lenino

7. Požėlos

8. Vilniaus gtv.

9. Centrinė
10. Stalino

11. Kalinino

12. Tarybų

13. Geležinkelio

14. Pavilnio

Balsavičienė Aldona, Vilniaus VII vidur, 
mokyklos mokytoja.
Cholodygina Tajisa, Vilniaus miesto VI 
ligoninės vyr. gydytoja.
Kenevičius Marijonas, Bohdano sūnus, 
Vilniaus miesto partijos I sekretorius.
Cyganov, Nikolaj Georgijevič, Tarybų Są
jungos didvyris.
Čepulytė Valerija, Mokslų Akademijos 
geografijos mokslų kandidatė.
Bučas Jonas, Teolilo s., Vilniaus universi
teto rektorius. (Buvo iš tos pačios apy
gardos).
Fedorovvicz Anton, "Czenvony Sztandar” 
redaktorius.
Murauskas 'Juozas, Antano, ligšiolinis AT 
Prezidiumo narys, Elektro-mech. gamyk
los šaltkalvis.
Sniečkus Antanas, Juozo s., partijos I sekr. 
Kožuchovskij, Anton Rafailovič, Baltijos 
geležinkelių Vilniaus apygardos viršinin
kas. (Buvo nuo Kypartų apygardos).
Maleinkov, Georgij Maksimilijanovič, bu
vęs Maskvos vyriausybės premjeras. (Bv. 
nuo Klaipėdos miesto Lenino apygardos). 
Timofiejev,/Nikolaj Vasiljevič, ”Elfos” 
įrankių ce^no šaltkalvis".
Cicėnas Vaclovas, Garvežių depo vyr. ma- 
šinintas.
Verbienė (Bublienė?)-Stankevičiūtė Bro
nė, "Lelijos” siuvimo fabriko siuvėja.

Kauno miestas
15. Senamiesčio

✓
16. Lenino

17. Tarybų.

18. Vilijampolės'

19. Aleksoto

20. Stalino

21. Miesto

22. Kapsuko

23. Darbininkų

24. Žaliakalnio

25. Ąžuolyno

26. Požėlos

27. M. Melnikaitės
»

i
28. Panemunės

šerkšnienė Marija, Kauno Komjaunimo 
vardo I vidurinės mokyklos mokymo da
lies'vedėja.
Piligrimas Juozas. Antano s., Kauno mies
to Vykdomojo K-to pirmininkas (Bv. nuo 
Balbieriškio apyg.).
Gedvilas Mečislovas, Aleksandro s., LTSR 
premjeras (Bv. nuo Kauno Senamiesčio). 
Chruščiov, Nikita Sergiejevič, Sov. S-gos 
partijos I sekretorius.
Kasnauskaitė Eugenija, Kauno miesto 
partijos sekretorė (Bv. nuo Zarasų).
Baršauskas Kazimieras, Kauno Politech
nikos Instituto direktorius.
Mačekonytė Veronika, Kosto d,, "Litekso" 
fabriko brigadininke.
Maniusia Jonas, Miestų ir kaimų statybos 
ministras (Bv. nuo Klaipėdos m.).
Narkevičiūtė Janina, Valerijono d„ Kau
no miesto Vykd. K-to pirm, pavaduotoja 
(Bv. nuo t. p. ap.).
Januškevičius Zigmantas, Ipolito s., Kau
no Medicinos Instituto direktorius.
Vievis Jonas, Kauno Motorų remonto 
dirbt, mechaninio cecho meistras.
Plioplys Albinas, "Drobės” fabr. direkto
rius (Bv. nuo t. p. apyg.).
Bojarčikienė Bronė, Vinco d., K. Požėlos 
vardo konditerijos fabr. (Buv. ”Tilkos”) 
darbininkė.
Laščenko P. N. (pasiūlytas iš "Jaunimo” 
mechan. dirbtuvės).

29. Pietų

30. Lenino

31. Gorkio

32. Pajūrio

33. Smiltynės

K l,a i p ė d o s miesto
Michasko Vasilij, vidut. žvejybos tralerio 
No. 4137 kapitonas, komjaunuolis.
Molotov, Viačeslav Michailovič (Bv. nuo 
Kauno-Stalino apyg.).
Kazlauskienė Stasė, "Trinyčių” fabr. bri
gadininke.*
Kairelis Alfonsas, Klaipėdos miesto part. 
sekr.
Kuznecov, Aleksandr Nikolajevič, ”Tar. 
S-gos didvyris,” buv. partijos CK agitpro- 
po vedėjas (Bv. nuo Adutiškio apyg.).'

PIRKITE

si^^rį
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SINGER

•A Tradc Mark ofVtESINGER MFG. CO.

Pasirinkit Singer tiesios 
adatos, pakreiptos ada
tos ar sukamos adatos 
siuvamą mašiną nepa
prastai patogios drabu
žių siuvimui.

SINGER SEWING CENTER
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Šiaulių miestas
39. Šiaurės Pilelis Kazimieras, Šiaulių miesto part. 

sekr.
40. Rytų Vilutis Motiejus, miesto Vykd. k-to pir

mininkas.
41. Centrinė Indriulienė Viera, "Verpsto” trikotažo 

fabr. darb.
42. Vakarų Bružienė Sofija, Ipolito d., Šiaulių dvira

čių fabriko šlifuotoja.
43. Pietų Su s 1 o v, Michail A., Sov. S-gos part. 

CK sekretorius.

Rajonai
44. Akmenės Balt(k)auskaitė Leonora, Akmenės ce

mento gamyklos mašinistė.
45. Akm.-Papilės Pivoriūnas Jonas, Antano s., Akmenės ra

jono sekr.
46. Alytaus miesto Teriošin Feodor, Plataus vartojimo pre

kių ministro pavaduotojas (Bv. nuo šven- 
čioniškių apyg.).

47. Alytaus kaimų Šarakauskaitė Leonora, Daimantonių kol
ūkio zootechnikė.

48. Anykščių Broninskienė Marija, Medikų profsąj. 
resp. k-to pirmininkė.

49. An.-Svedasų Žukauskas-Vienuolis Antanas, Juliaus s., 
rašytojas.

50.
X

Ariogalos šumauskas Motiejus, partijos CK sekre
torius ir min. pirm, pavaduotojas (Bv. 
nuo Biržų kaimų apygardos).

51. Ar.-Betygalos Stimburys Juozas, Socialinio aprūpinimo 
ministras (Bv. nuo Sedos apyg.).

52. Biržų miesto Kairelis Jonas, Biržų raj. tarybos pirm.
53. Biržų kaimų Balčiūnaitė Danutė, Medeikių kolūkio gy

vulių fermos vedėja.
54. Daugų Rudžionis Bronius, Viųco s., "Gegužės 

1-os” kolūkio pirmininkas.
55. Dg-Onuškio Lopą to Bronislovais, Daugų rajkomo I se

kretorius. (Bv. nuo t. pj apyg.).
56. Dotnuvos Vasinauskas Petras, Kifeio s., Dotnuvos 

bandymų stoties direktorius (Bv. nuo t. 
p. apyg.).

57. Dtn-Krakių Macevičius Kazys, Kar. Požėlos vardo kol
ūkio pirm.

58. Druskininkų Penkauskas Bronislovas, Roko s., Sveika
tos apsaugos ministras, J Bv. nuo Molėtų 
apyg.).

59. Dūkšto Ivanov Dimitrij, Adomo Mickevičiaus 
vardo kolūkio pirm, ir Hidroelektr. sto
ties, prie Drūkšių ežero tarybos pirminin
kas. •

60. Dusetiį Variakojis Povilas, Petro s., Miestų ir kai
mų statybos ministro pavaduotojas (Bv. 
nuo Nemakščių apyg.).

61. Dts-Užpalių Galvydytė Ona, "šviesos Keliu” kolūkio 
gyv. fermos vedėja.

62. Eišiškių Spasionov Aleksandr, Eišiškių rajkomo I 
sekretorius.

63. Eiš-Valkininkų Babraitis Vaclovas, Motiejaus s., Marytės 
Melnikaitės vardo kolūkio pirmininkas 
(Bv. nuo t. p. apyg.).

64. Ignalinos Petronis Pranas, Povilo s., DOSAAF (ka
rinio parengimo organiz.) pareigūnas (Bv. 
nuo Šaukėnų apyg.).

65. Ign.-Melagėnų Bielionin Nikolaj Michailovič, Ryšių mi
nisterijos įgaliotinis Letuvoj, dabar, mi
nisteriją pavertus sąjungine-respublikine 
ministerija, greičiausiai bus likęs tos mi
nisterijos ministru Lietuvoje (Bv. nuo 
Pagėgių apyg.).

66. Jiezno Sabaitienė Domicėlė, "Pirmūno” kolūkio 
grandininkė.

37. Jzn-Stakliškių Žiugžda Juozas, Jono s., Mokslų Akad. Vi
ceprezidentas (Bv. nuo t. p. apyg.).

68. Jonavos Vaičiulis Kazys, Jonavos MTS direktorius.
69. Jnv-žeimių žmįejauskas Pranas, Jono s., Žeimių sov- 

chozo brigadininkas, "socialistinio darbo 
didvyris” (Bv. nuo t. p. apyg.).

70. Joniškėlio Smilgevičius Jonas, partijos .CK agitropo 
vedėjas. ,

71. Joniškio miesto —
72. Joniškio kaimų
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Stakauskaitė (ar Kazauskaitė?) Janina, 
Stalino vardo kolūkio grandininkė, valdy
bos narė.

73. Jurbarko Šimkus Jonas, "Pergalės” žurnalo redak
torius (Bv. nuo Mosėdžio apyg.).

74. Jrb—Skirsnemunės Korsakienė Adelė, part. rajkomo sekr. 
Jurbarko MTS zonai.

75. Kaišiadorių Afonin, Michail Antonovič, partijos CK 
sekretorius. (Bv. nuo Panevėžio Užupio 
apyg-).

76. Kšd-žaslių Naruševičiūtė Genovaitė, Kazio d., Žaslių 
vidur, mokyklos direktorė.

77.' Kalvarijos Statulevičius Leonas, "Tarybų Lietuvos” 
kolūkio pirmininkas.

78. Kvl-Akmenynų Ozarskis Eduardas, Juozo s., min. pirm, 
pavaduotojas (Bv. nuo t. p. apyg.).

79. Kazlų Rūdos Pliauska Vaclovas, rajono veter. gydyto
jas.

(Lietuvos I-aisvės Komiteto pir
mininko Vaclovo Sidzikausko 
žodis į okupuotos Lietuvos gy
ventojus Vasario 16-tos dienos 
proga, pasakytas per Amerikos 

Balsą).

SESĖS IR BROLIAI SOVIETŲ 
PAVERGTOJE TĖVYNĖJE!

Sukako 37 metai, kai senoje 
Lietuvos sostinėje Vilniuje bu
vo paskelbtas istorinės reikšmės 
Lietuvos valstybės atstatymo 
aktas.

Istorijos arklas giliai išvagojo 
Lietuvos žemes. Būdama rasių 
ii- kultūrų sankryžoje, lietuvių' 
tauta buvo priversta grumtis ir 
su slavų ir su germanų imperia
listinėmis užmačiomis. Turėjo- 
ma didžių ir garbingų laikotar
pių, atžymėtų ir pasaulio isto
rijoj, po kurių, deja, sekė lais
vės sutemos, galingesniųjų kai
mynų pasišovimas išbraukti Lie
tuvą ir iš istorijos ir iš geogra
fijos.

Šimtmečiais besitęsusių kovų 
išugdyta ir užgrūdinta mūsų 
tauta nepalūžo, nepasidavė ne
vilčiai. Ji kietai saugojo ir bo
čių paveldėtas garbingas Lietu
vos valstybės tradicijas. Mūsų 
tautinio atgimimo brandinta po
litinė išmintis ir Lietuvos sūnų 
pasiaukojimas ir ryžtas 1918 m. 
Vasario ' 16 d. atkūrė Lietuvos 
valstybę po 120 metų carų Ru
sijos okupacijos ir po trijų me

tų kaizerių Vokietijos okupaci
jos, atkūrė lietuvišką Lietuvą, 
tegul ir ne visas lietuviškąsias 
žemes apjungiančią.

Vasario 16-tos dienos aktas 
buvo žodis, kad tas žodis taptų 
kūnu, buvo reikalinga nepalau
žiama tautos valia ir kraujas. 
Valios mūsų tautai nestokojo. 
Kraujo jos sūnūs nesigailėjo. 
Lietuva tapo laisva.

Vasario 16-ji yra brangi kiek
vienam lietuviui. Toji diena pa
ženklina istorinį mūsų tautos 
likimo posūkį. Nepriklausomy
bės laikotarpis mus moko, kad 
tik politiškai laisva tauta, sukū
rusi savą nepriklausomą valsty
bę, gali kultūriškai ir medžia
giškai tarpti ir daryti įnašą į 
pasaulio kultūros lobyną. Istori
ją kuria ne vergai, ne kitų tautų 
įnamiai, o tik laisvos ir suvere
nūs tautos, kurios brangina lais
vę ir kurių sūnūs ir dukros mo
ka kovoti ir mirti už laisvę. No
gėdami išlikti kaip tauta, norė
dami būti ištikimi mūsų praei
čiai ir jausdami atsakomybę bū
simoms mūsų tautos- kartoms, 
mes visi, kur bebūtume, ryžtin
gai ir be kompromiso kovojame 
už Lietuvos valstybės suverenių 
teisių vykdymo atstatymą, už 
jos išlaisvinimą.

Nuo tos dienos, kai raudonų
jų maskolių tankai ir kazokų di
vizijos sutrypė Lietuvos nepri
klausomybę ir laisvę, prieš lietu-

vių tautą stojosi du pagrindiniai 
uždaviniai: išlaisvinti Lietuvą 
iš bolševikų nelaisvės ir išsau
goti gyvą ir dvasia sveiką lietu
vių tautą.

Kitomis aplinkybėmis Vasario 
16-ji būtų mums džiaugsmo ir 
pasididžiavimo šventė, šiandien 
ji yra mums proga sukaupti mū
sų ryžtą, suglaudinti mūsų gre
tas, pabrėžti dvasinį visų lietu
vių vieningumą.

Kova dėl Lietuvos išlaisvini
mo yra sunki, nes priešas stip
rus ir klastingas, o sąlygos ne 
visuomet mums palankios. Lie
tuva neteko laisvės, kai kilo pa
saulinis sukrėtimas ir kai prie
šingos mums jėgos nusvėrė mū
sų ir mūsų draugų jėgas. Tačiau 
padėtis keičiasi, šioje žūtbūti
nėje kovoje dėl mūsų laisvės, dėl 
mūsų išlikimo šiandien mes esa
me ne vieni. Su mumis šimtas 
milionų pavergtųjų europiečių, 
su mumis visas laisvasis pasau
lis.

Minint Lietuvos Valstybės at
kūrimo 37-ją sukaktį, perduodu 
Jums, Sesės ir Broliai Tėvynėje, 
Lietuvos Laisvės Komiteto svei
kinimus ir išsilaisvinimo viltį.

80. Kėdainių

81. Kdn-Josvainių
82. Kdn-šėtos

83. Kelmės
84. Klm-Kražių

85. Kybartų

86. Klaipėdos kaimų

87. Kovarsko

88. Kvr-Kurklių

89. Kretingos

Šafranov, Ivan Vasiljevič (Liet, geležinke
lių magistralės inspektorius?).

Vyšniauskienė Michalina, Juodkiškio sov- 
chozo brigadininke.
Tiškov, Kelmės MTS direktorius.
Bieliauskas Vytautas, partijos CK orga
nizacinio skyriaus vedėjas.
Aušiūraitė Elena, "Už Taiką” kolūkio 
kiąulininkė.
Petrauskas Kazimieras, Mato s., Klaipėdos 
rajkomo I sekretorius (Bv. nuo Klp-Smil- 
tynės apyg.).
Drobnys Aleksandras, Antano s., Finansų 
ministras, (Bv. nuo 't. p. apyg.).
Zaikaųskienė Janina, Kurklių MTS vyr. 
agronome.
Balsevičienė Zofija, Julijos žemaitės var
do kolūkio partinės organizacijos sekre
torė ir gyvulininkystės fermos vedėja.

(B. d.)

KRYŽIUOČIAI
H. Sienkievičiaus garsų isto

rinį romaną • savo puslapiuose 
spausdina KARYS — 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn 21, N. Y. 
— pradėdamas 1955 m. sausio 
numeriu.
■■ Siunčiu prenumeratą $5.00 už 
1955 m., prašau siųsti tnan 
KARĮ.

Vardas, Pavardė .......................

Adresas......................................

nes . . .
Joks kitas Amerikos alus

nėra taip gaminamas kaip STROH’S

AMERIKOS VIENINTELIS ATVIRA
Z

Milžiniškuose vario katiluose 
Stroh’s yra gaminamas virš atvi
ros liepsnos ... gaminamas 2000 
laipsnių ugnim. Joks kitas Ameri
kos alus šiuo būdu gamina
mas. Tik atvira ugnimi gaminimas 
duoda patį geriausių alaus skonį... 
duoda tokį puikų skonį, kuriuo joks 
kitas alus negali prilygti.

Jis yra šviesesnis!

Jums patiks

The S»rob Brewery Co., Detroit Zli, Miihig«n Dabar už vietines kainas

Joks kitas Amerikos alus 

neturi tokį skonį kaip STROH’S

1

UGNIM GAMINTAS ALUS
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SENIAU IR DABAR
• K. S. KARPIUS

VORKUTOJE
DAUG LIETUVIŲ

Du amerikiečiai grįžo namo 
paleisti iš Vokutos stovyklos. 
Vienas — karys William Mar- 
chuk, 38 m., iš Norristown, Pa., 
kuris dingo iš savo kariuomenės 
dalinio Berlyne 1949 m. Kitas, 
John H. Noble, 31 m., iš Detroi
to, buvęs bolševikų areštuotas 
Dresdene 1945 metais ir išvež
tas j Rusiją.

Marchuk, greičiausia Ukrai
nai), buvo panorėjęs Rusijon pa
sprukti, tačiau labai džiaugiasi 
gavęs progą vėl į Ameriką su
grįžti. ,

Noble buvo nusmerktas į Vor
kutos katorgą. Išbuvo ten apie 
9 metus. Ir sugrįžęs pareiškė: 
"Aš turiu daug ko papasakoti”.

Jis spaudai papasakojo apie 
tos- šiaurės stovyklos tremtinių 
tragišką gyvenimą, žuvimą nuo 
šalčio, bado, sunkiųjų darbų ir 
žvėriškų komunistų elgesio. Ten 
esama ir daugiau amerikiečių — 
pasakė Noble.

Jis, sako, pastarųjų trijų me
tų bėgyje iš Vorkutos buvo pa
leista vokiečių, graikų, rusų ir 
ispanų. Vorkuta yra belaisvių — 
tremtinių stovyklų rezginys tuš
čiose tundrose, apie 1,400 mylių 
šiaurėn nuo Leningrado.

Vorkutos katorgos stovyklą 
prieš šimtą metų įrengė caras 
Nikalojus I, patariamas savo mi
nistrų, politinių kalinių trėmi
mui. Tačiau, sakoma, patyręs 
apie tos stovyklos žiaurias są
lygas, |earas pareiškęs: — ”Per 
daug yra reikalauti, kad bent 
koks žmogus ten būtų apgyven
dintas”.

Komunistai persimetė į Vor
kutą anglies kasti, kai vokiečiai 
1942 metais paėmė Rusijos Don- 
bas anglies kasyklas. Ir ten pra
dėjo vėliau tremti Pabaltijo tau
tų piliečius, jų darbu nutiesdami 
geležinkelį į tą tolimą šiaurę.

Apie 235,000 tremtinių
Dabar Vorkutos anglies ka

syklos sudaro apie 40 požeminių 
urvų — įėjimų į kasyklai, ir 
skurdžios patalpos tremtinių gy
venimui. Ten suvaryta apie 
235,000 nelaimingųjų vergų ir 
apie 12,000 žiaurių komunistų 
žmogžudžių-sargų, technikų ir 
viršininkų. Vorkuta duoda Ru
sijai 6'< visos anglies.

Žiemos ten yra baisios, ir už
ėjus speigams nespėję pasislėp
ti. grįžtą iš kasyklų į savo sto
vyklas, sušąlą kelyje. Niekas ne
sirūpina lavonų surinkimu. Pa
sigirsta tik tipiškas komunistų 
gailestis: — "Gaila, su lavonais 
liko jų rūbai”.

Nobel pasakojimu, ten dirba 
ir žūsta tūkstančiai vokiečių ka
ro belaisvių, tūkstančiai lietuvių, 
estų, lenkų ir latvių. Tūkstančiai 
Rusijos ir Ukrainos žydų, armė
nų, graikų, katalikų kunigų, 
prancūzų, kiniečių, japonų ir ti
betiečio, paskiausiai Kinijos ko
munistų pavergtos Azijos tau
tos.

Tarp lietuvių
Noble pasakojo, kartą su vo

kiečių daktaru, kuris ten buvo 
jau pusketvirtų metų, jiedu nu
ėjo į lietuvių dirbamos kasyklos 
urvą, pilhą žmonių,. Daėjo į ten 
pat esantį nenaudojamą urvą, 
kur apie 20 vyrų suėję stovėjo 
pasiruošę maldai. Jie ten jautėsi 
saugiai. Joks sovietų sargas, 
vertinąs savo gyvybę, nedrįstų 
į tą urvą įeiti.

Patyrę apie Stalino mirtį, 
Noble pasakojo, Vorkutos sto
vyklų gyventojai vieni meldėsi, 
kiti linksmai šūkavo-džiaugėsi. 
Iš Malenkovo tikėjosi palengvi
nimų, bet nesulaukė. Paskaitę 
pranešimus apie rytinės Vokie
tijos sukilimą 1953 metų vasa
rą, ir Vorkutos nelaimingieji 
pradėjo bruzdėti.

Vorkutos viršininkas genero
las Derevianko atvyko pasakyti 
kalbą vienuose bruzdančiuose 
barakuose. Vienas lietuvis pa

reiškė: — ”Man įgrįso tik dirbti 
ir .dirbti kol krisiu negyvas ar
ba tundra mane prarys”. Dore- 
vianko atsakęs: — "žmogui gy
venti laisvė nereikalinga. Kaip 
pilietis tu esi tik sąrašo kortelė, 
bet kaip darbininkas tu gyveni”.

Įsakyti eiti dirbti apie 3,000 
belaisvių pradėjo viršininką pa
šiepti ir juokus krėsti. Streikas 
išsiplėtęs per visą Vorkutą tę
sėsi 10 dienų. Kai belaisviai pra
dėjo vaikyti sargybinius, jiems 
buvo įsakyta šaudyti. Sukilimui 
malšinti atvykęs iš Maskvos vi
daus komisaro padėjėjas daręs 
darbininkams pažadus, paleng
vinimus, tačiau liepos 31 d. bu
vo išleistas įsakymas visiems 
griežtai laikytis nuostatų ir 
grįžti dirbti. Priešingai bus su
šaudyti.

Įgąsdinti tremtiniai, pradėję 
eiti pro vartus į darbus, būva 
skirstomi po 100, streiko vadai 
buvo areštuojami. Vienos sto
vyklos tremtiniai atsisakė išei
ti. Sargai paleido šūvius ir apie 
150 žmonių buvo sušaudyta.

Kiekviena Vorkutos stovykla 
apsupta 12 pėdų augščio spyg
liuotų vielų tvora. Sargai bokš
tuose kiekvienu atveju šaudo į 
kiekvieną įtartiną, neleidžiant 
niekam prie tvorų prisiartinti. 
Tačiau ir tokiose sąlygose, sako 
Noble, daug kas bando pabėgti. 
Bet pasikėsinimai baigiasi lįūd- 
nai, nes tundrose, taip pat tyko- 
ja sargai, įsikasę žemėje. Par 
gautas bėglys baisiai kankina
mas.

SKAITLINĖS NEMELUOJA
Nesenai atvykę Amerikon, 

greitomis, susidarė paviršutinį 
įspūdį, kad čia muzika tėra tik 
džiazas, kad tėra tik savotiškas 
sportas, biznis.

Reklamų biznio žurnalas Bill- 
board davė įdomias žinias iš ku
rių matyti, kad metų bėgyje 
apie 35,000,000 amerikiečių da
lyvauja profesionalinėse muzi
kos programose; 37,000,000 mi- 
lionaį dalyvavo pernykščių me
tų ''beisbolo’’ profesionalinėse 
rungtynėse.

Kaip iš 2,100 miestų ir mies
telių žinios rodo, pernai muzikos 
mylėtojai koncertams išleido 
apie $50,000,000, tuo tarpu beis
bolo pažiūrėti ėjusieji sumokėjo 
$40,000,000.

Kita žinia: klasikinės muzikos 
plokštelių biznis sudarė 30% vi
sos plokštelių apyvartos. Tas ro
do, kad klasikinė muzika Ame
rikoje nėra paskutinėje vietoję.

Patark kaimynui

prenumeruoti

DIRVĄ!

Jonas Alekna, 
Clevelando lietuvių bendruome
nei žinomas senesniosios kartos 
ateivių veikėjas 70 amž. metų 
sukaktuvininkas.

J. Alekna gimė 1885 met. va
sario 24 d. Plundakių km. Ku
piškio valse, ūkininkų šeimoje. 
Į JAV atvažiavo 1905 m. birže
lio mėn. Apsigyveno Clevelan
de 1910 met. Į SLA veiklą įsi
jungė 1912 met. Tad šiais me
tais J. Aleknai sukanka: vasa
rio 24 d. — 70 m. amž. ir 50 me
tų kaip atvyko į JAV, 45 met. 
kaip gyveria Clevelande ir virš 
40 met. kaip darbuojasi-SLAi

J. Alekna SLA 136 kuopos 
Clevelande viėnas pirmųjų stei
gėjų, virš 10 metų buvo renka
mas pirmininku ir tose pareigo
se išbuvo iki š. m. pradžios. Iš 
pirm, pareigų pasitraukė svei
katai sunegalavus. Perduodant 
pareigas, susirinkimo buvo iš
rinktas garbės pirmininku.

Naujieji ateiviai J. Alekna 
pažįsta kaip SLA darbuotoją, 
bet senosios kartos ateiviai ir 
čia gimę lietuviai J. Alekną pa
žįsta plačiau, kaip susispratusį 
lietuvį: dalyvavo chore, Įvairiuo
se parengimuose, vaidino, deklA- 
mavo, dainavo vienas ir dukte
riai Florencijai talkininkaujant, 
yra parašęs keletą eilėraščių, 
kurie buvo išspausdinti Dirvoje 
ir Lietuvių žiniose. Jo eilėraš
čiai persunkti meile ir ilgesiu 
savo gimtinei.

Lietuvai kuriantis Nepriklau
somybei pripažinti riiįjco parašus 
nesigailėdamas laiko ir triūso 
dėl savo tėvynės Lietuvos.

SLA 136 kuopa, įvertindama 
jo darbą lietuvybei palaikyti nu
tarė jį pagerbti ir jo 70 amž. 
metų proga ruošia vasario 20 d. 
2 vai. iškilmingus pietus (Nel- 
son Restaurant, 1422 Addison 
-Rd.' Pietus vienam asmeniui 
$2.00). Prašoma visus clevelan- 
diečius savo atsilankymu jį pa
gerbti.
;•.................................................. :

Įsidėmėk
Į DIRVOS

adresą — i
I 1272 East 71 St.

CIeveland 3, Ohio

Per Raudonio Kryžiaus kraujo vajų, Įvykstantį kovo 1-15 d., ti
kimasi surasti apie 40.000 aukotojų, iš kurių paimtas kraujas su
darys beveik 60% naudojamo ligoninėse, šis kraujas yra padeda
mas j "banką” ir reikalui esaint išduodamas, nemokamai. Ir pini

ginės aukos yra laukiamos, nes vajus kaštuos virš $295.000.

LINKSMAI 
VALANDAI

Svarstyklės
Vėlai “naktį gerai įtraukęs pi

lietis sustoja ties pašto dėžute 
| prie stoties, įmeta į ją dešimt 
centų, atsitraukia porą žings
nių atgal, pažiūri į stoties laik- 

|rodį ir sako:
— Vėl du svarus priaugau.

Klaida
Du studentai sėdi priešais 

vienas kitą traukiny, grįždami 
paryčiui iš korporantų išgėri
mo. Vienas klausia:

— Kažin kuris laikas?
Kitas išsitraukia iš kišeniaus 

degtukų dėžutę pasižiūri ir at
sako :

— Pietūs.
— Vaje! Tai aš jau anoje sto

ty turėjau išlipti!

Laukia
Girtas kareivis stovi prie lem

pos stulpo ir tvirtai jo laikos. 
Prieina policininkas ir klausia:

— Na, o tu ką čia veiki?
— Visas miestas sukas aplink 

mane. Tai aš ir laukiu, kol ka
reivinės atsisuks, kad galėčiau 
į jas įeiti.

Neskaito
Praeivis: — Ką, prieš tai tu 

turėjai ant krūtinės užrašą "aš 
esu aklas”, o dabar jau vartai i 
iliustruotą žurnalą?

Elgeta: — Na, ar aš skaitau 
jį! Aš tik taip sau paveikslėliu

krikščionys demokratai.
— Taip, kunigėli, bet tada jie 

buvo akli, o dabar jau mato.

Tai kas kita
'Studentas paduoda savo kny

gutę profesoriui, norėdamas 
gauti užskaitą.

— Bet aš negaliu atsiminti, 
kad kada nors būčiau matęs 
tamstą savo paskaitose, — pa
stebi profesorius.

— Tai greičiausiai bus mano 
brolis, kurio jūs negalit atsimin
ti. Mat. mudu dvynukai ir tokie 
panašūs, kad visi mudu supai
nioja.

— Tada, žinoma, visai kas 
kita, — ir profesorius pasirašo.

Blogai jaučias
— Tėveli, ar aš galiu šiandien 

namie pasilikti? Aš jaučiuos 
blogai. t

— Kur, mano vaikuti?
— Mokykloje!

Kitaip
Kai viešbuty svečiui buvo pa

duotas sviestas ir jis rado jame 
plauką, svečias tarė šeiminin
kei:

— Prašau paduoti plaukus ir 
sviestą atskirai. Aš jau pats 
juos sumaišysiu.

Kaimo valgykloje
Keleivis sustojo užkąsti kai

mo valgykloje. Bet jam trukdė 
i valgyti višta, kuri neatstodama 
graibstė trupinius aplink stalą. 
Pagaliau jis suriko:

— Eik šalin, arba aš tave už
sisakysiu !

GERIAUSI ĮDAINAVIMAI

BR. BUDRIŪNO KVARTETO
TRYS PLOKŠTE L.E S :

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

KIEKVIENA PO $1.50

CHICAGOS VYRŲ CHORO
Į D AIN A VIM Ų 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 stonios.
KAINA $8.00

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
{DAINAVIMŲ 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

pasižiūriu.

Politiški kačiukai
Vliko būstinėje vieno tarnau

tojo sūnus sako dr. Karveliui:
— Katė atsivedė kačiukų, pen

kis, visi krikščionys demokra
tai?

__ Kodėl?
— Nes visi visai juodi.
Karvelis užspringo juoku ir, 

nuėjęs pas preE Krupavičių, pa
pasakojo vaiko juoką. Prel. Kru
pavičius, sutikęs vaiką, irgi 
klausia apie kačiukus.

— Taip, penki. Visi lozoraiti- 
n inkai.

— Ką? Juk pirma sakei, kad

beda jums rašto
ŽINOVAMS —

Neteisius Įstatymus 
Darantiems •

Biblijos studentai pataria: su- 
raskit sau vienintelį kelią išsi
gelbėjimui, ateikite prie šv. raš
to, ten rasite Viešpaties patari
mus ką reikia daryti; pažiūrėki
te į faktus, šiądien pasaulis ei
na prie sunaikinimo.

Brangūs draugai, matote pa
tys savo akim, šiądien ant že
mės nėra teisingos valdžios, tai 
galima nuspręsti iš Visagalin
čio Dievo žodžio, iš ta mes ži
nome kas atsitiks pasauliui ne
tolimoje ateityje. Kame gi gali
ma surasti teisingą valdovą šio
je suspaudimo ir sumišimo va
landoje? Atsakymas yra tokis: 
Biblijoje, kuri yra Dievo tiesos 
žodis, kuris duobas žmogui jį 
pamokyti teisybės kelio. 2 Timo. 
3: 16 e. O* kur galima gauti bib
liją? Pas Biblijos studentus.

Visagalis Dievas davė savo 
pažadėjimo žodį, kad savo Me
siją Kristų Jis padarys savo tei
singos valdžios galva ir, kad jis 
valdys pasaulį teisybėje ir su
teiks amžiną gyvenimą visiems 
paklusniems žmonėms.

Brangūs draugai, , nemanykit, 
kad mirtino žmogaus galybė tą 
galės padaryti, žmogus turi 
mirti, o Dievas amžinai gyvas. 
Jieškokite tiesos, Dievo žodžio, 
kol galite surasti. Nustatytas 
laikas jau pasibaigė. Dievo ka
ralystė yra čia pat, ir Armaged- 
donas yra arti. Visos religijos 
yra priešingos Dievo karalystei. 
Aš prašau visų, eikit į Viešpa
ties pusę ir priimkit tiesą ir sa
vo Viešpatį Jėzų Kristų. 1

Skelbia William Shimkus, 1110 
E. 76 St., CIeveland 3, Ohio.

(Skelb.)

• ' . .. \
Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THE MAY CO’S BASEMENT

Dabar planuokit pavasario persitvarkymui!

Geresnės rūšies Celanese Rayon Marquisette

Apsiuvinėtos Užuolaidos
Visos 82 colių pločio poromis

63; 72, 81 ir 90

colių ilgiai

1.99
PORA

40

54

colių ilgio ....... 1.49 pora

colių ilgio ....... 1.79 pora

Geresnės rūšies rayon marąuisette apsiuvinėtos užuolaidos, gra
žiai pasiūtos su dvigubai prisiūtais šonų apvedžiojimais ir lygiais 
apačios apvedimais. Standartiniai, įvairūs ilgiai, paruošti bet 
kokiam langui. Lengvai plaunami... nenublunka. Palaiko savo 
naują išvaizdą ir po daugelio skalbimų, švelnios kiaušinio lukšto 
spalvos. * x

Pašto ir telefono užsakymai priimami perkant už $2 ar daugiau.
C. O. D. $3 ar daugiau, šaukite CH 1-3000
The May Co.’s Basement Curtain Department
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APYLINKĖSE
Amerikos Balso Birutė ir Julius Smetonai

Feliksas Žiūrys,

sunkiai susirgęs, pamažu taisosi

42 būrelio veikla

Būrelio vadovas — Paulaus
kas Kostas, 1338 E. 81 St. Tel.: 
HE 1-3650.

Washingtono skyriaus' redak
torius Povilas Labanauskas ir 
Amerikos Balso inžinerius J. 
Petraglia porą dienų viešėjo 
Clevelande. Čia į juostas įrašė 
keletą pasikalbėjimų transliaci
joms į Lietuvą. Be kitų, pasikal
bėjimus davė Dirvos redaktorius 
B. Gaidžiūnas ryšium su Dirvos 
40 m. sukaktim, K. S. Karpius 
papasakojo įdomesnius atsimini
mus iš Dirvos 30 metų redaga
vimo laikotarpio, St. Bardzukas 
nušvietė Lietuvių Bendruomenės 
tikslus ir organizacinį stovį, J. 
Daugėla papasakojo apie ALT 
Clevelando skyriaus veiklą.

Per porą dienų nespėjo atlik
ti visų numatytų pasikalbėjimų, 
bet žada vėl greitai Clevelande 
lankytis.

vasario 14 d. susilaukė sūnaus 
Vytauto-Juliaus.

Adv. Julius Smetona

ligi
gas 
iminėja.

kovo mėn. 1 d. turi atosto- 
ir interesantų ofise nepri-

Kazys ir Ona Karpiai

vasario 13 d., automobiliu, išva- 
' žiavo į pietus trims savaitėms 
' atostogų. Daugiausia atostogaus
Floridoje. Kas bus įdomesnio, 
Karpius žada parašyti Dirvai.

Lankėsi Clevelande
Balys Muliolis su žmona, da

bar gyveną Chicagoje, buvo at
vykę į P. P. Muliolio laidotuves. 
Ta proga aplankė senus pažįs
tamus.Vasario 16 d. minėjimas,

rengtas ALT Clevelando aky-, 
riaus, į WHK salę sutraukė apie 
350 dalyvių. Minėjimą pravedė 
skyriaus, pirm.
bernatoriaus Lausches • prokle- sario mėn. 12 d.

Akademinio sambūrio
_____  ___ __ ,____ <

J. Daugėla. Gu- Užgavėnių vakaras, įvykęs va- 
i—.• j, praėjo jaukio-

I je nuotaikoje. Svečių buvo pilna 
salė.

Vasario 16 gimnazijos rėmėjų 
būrelis Nr. 42 globoja mokinę 
Irmą Kalvaitytę nuo 1952 m. 
balandžio 1 d. Be nuolatinių 
$20.60 mėnesiui būrelis dar yra 
aukojęs: 1953 m. — vaikų vasa
ros stovykloms Vokietijoje $36 
ir 1954 m. — gimnazijos rūmų 
skoloms išmokėti $101.00. Prie 
šių pastarųjų aukų yra prisidė
ję ir keletą ne būrelio narių. Be 
to, kiekvienų metų Kalėdoms bū
relis siunčia mokinei ir jos šei
mai $20.00 dovanų. Ir kai glo
botinė 1953 m. mokslo metus 
baigė antrąja mokinė — pasvei
kino ir dovanojo jai knygą. Da
bar ji jau VI klasės mokinė.

Šiuo metu būreliui priklauso: 
Iš pirmojo sąstato — Balanda 
Vincas, Bielinis Petras, Bielskis 
Alfredas, Dumbrys Jurgis, Gar
mus Antanas, Janavičius Ignas, 
Klimas Adolfas, Končius Anta
nas, Marcinkevičius Kazimieras, 
Nasvytis Donatas, Paulauskas 
Kostas, Petukauskas Vladas, Ro- 
cevičius Vacys, Zigmantas Pet
ras.

Juliaus Kazėno mokinių 
koncertas

Vasario mėn. 25 dieną 7:30 
vai. Lietuvių salėje ruošiamas 
J. Kazėno fortepiono, dainavimo 
ir akordiono mokinių koncertas. 
Mokiniai yra 6-11 metų amžiaus, 
todėl programa žada būti labai 
įdomi. Tarp jau publikai pažįs
tamų jaunųjų menininkų, daly
vaus visa eilė tų, kurie į sceną 
žengs pirmą kartą. Programoje 
dalyvauja taip pat dar nežinomi 
publikai keturi "didieji” akor- 
dionistai.

Koncerte gali dalyvauti, susi- 
. tarus, ir pavieniui besimokan

tieji mokiniai. -«

Kai sergat — Jūs tuoj šaukiate 
gydytoją. Kodėl tat nešaukti ži
novą, kad gerai patartų svar
biausiais saugumo reikalais ir 

apdraustų Jūsų ateitį.
Gyvybes, nelaimių, ugnies, 

automašinų apdrauda
Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

r

Parduodamas namas
Parduodamas labai geram sto

vy, vienos šeimos, 6 kambarių 
namas Eddy Rd. rajone. Skam
binti savininkui telef.:

LIberty 1-4971

PRADĖKIT MAŽA SUMA!
BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

maciją ir Nepriklausomybės ak
tą perskaitė A. Malcanaitė.

Vasario 16 temomis kalbėjo 
V. Vaitekūnas. Meninę progra
mą išpildė J. Daugėlienė, A. 
Stempužienė ir A. Kupre\4čius.

Solistės dainavo vien savų 
kompozitorių dainas. Dainų iš
pildymu dalyviai gėrėjos.

Pianistas A. Kuprevičius, be 
savųjų kompozitorių, paskambi
no ir Chopino kūrinių. Susilaukė 
šilto dalyvių priėmimo.

Bendrai, tiek oficialioji, tiek 
meninė šventės dalis perdaug iš- 
sitesė ir todėl turėjo nuobodumo 
žymių.

Miela, kad mūsų šventėje da
lyvavo ir kitų pavergtųjų tautų 
atstovai, bet 12 minučių ukrai
nų atstovo kalbos lietuviams 
ukrainų kalboje galėjo ir nebūti.

K. Karoso — S. Nastopkos 
maisto krautuvėje, 11811 St. 
Clair Avė., be įvairiausio mais
to, galima pirkti visokių rūšių 
vyno ir alaus. Čia taip pat jau 
trečiadieniais galite nusipirkti 
naują Dirvą.

Krautuvė atidaryta nuo 10 
vai. ryto iki 10 vai. vak. Krau
tuvė atidaryta ir sekmadieniais.

Išnuomojami du kambariai
vyrui ar moteriai su teise nau
dotis virtuve. Lietuvių šeimoj, 
arti gero susisiekimo.

Saukti: UL 1-0312

Parduodamas namas
Vasario 16-tosios minėjimas 

jaunimui
27 vasario, Lietuvių salėje 

skautės ir skautai rengia Vasa
rio 16-tosios minėjimą jaunimui.

Minėjimas prasidės 10 vai. mi- 
šiomis šv. Jurgio parapijoje, kur 
bus pašventinta "Neringos” tun
to tautinė vėliava. ■

'Po mišių vykstama j Lietuvių j 
salę iškilmingon sueigon. re.' 
sueigą vyriausia skautininke O. 
Zailskienė įteiks skautėms 
liavą. Toliau seks įžodžiai ir 
ninė prigrama.

Pati programa, pritaikyta 
sario 16-tąjai, atliekama

East 89, į šiaurę nuo Superior, 
miegamųjų vienos šeimos na-5

mas labai geram stovy. Gaso šil
dymas, kilimai, garažas, didelis 
sklypas.

P. Fratena Realty 
SW 1-3731

Parduodami namai
t Star Avė., prie E. 71 St. Pa- 

. 1, togus 8 kambarių namas su pui-
^’,kiu sklypu, garažu. Lengvos są- 

vė-
me- lygos.

Vėliau įstojusieji: Skardis 
Povilas, Petruševičius Romual
das, Juozaitis Antanas, S.taniš- 
kienė Petronėlė, Puškorius Jo
nas.

Išnuomojamais butas
3 kambarių su virtuve ir vonia. 
Teirautis:

1413 E. 63 St.,
Telef. EX 1-7569

JUOZAS KAMAITIS 
atidarė NAUJŲ BATŲ 

PARDUOTUVE 
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)

I

Parduodami namai
Vienam sklype du namai. Vie

nas namas dviejų šeimų po 5 
kambarius, antras narnąs vienos 
šeimos 8 kambarių, 
mas. Parduoda 
Kreiptis:

7919 Korman

NAUJIENA MOTERIMS!
Nesenai iš Vokietijos atvyku

si moterų rūbų siuvėja specia- 
(designer)

Erika Bsumek
lfetė

Gaso šildy- 
savininkas.

Avė.

1324 Addison Rd.
(šoninės durys)

Telef.: EN 1-2184 
priima užsakymus. 

Kreiptis nuo 3 vai. iki 8 
p. pietų.

vai.
O)

Parduodamas namas
761 East 118 St. Gražus vie

nos šeimos, plytinis 8 kamb. na
mas. Apžiūrėkit ir duokit pasiū
lymą.

LI 1-3983

J. C I J U N S K A S
LAIKRODININKAS

(7)

REMONTO DARBAI

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

JŪS NORIT BŪTI 
GRAŽIOS

Lietuvaitės 
ALVINOS PAULIENĖS

SUPERIOR 
BEAUTY SHOP

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

metiniai.
Darbas garantuotas.

i
1

J

THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS’N

6712 Superior Avė. HE
Cleveland, Ohio

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ

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

Laikrodžių taisymas. Brangenybės, (vairus dovanų 
pasirinkimas.

70117 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: VVA 1-2354

s

5
LEIMON’S CAFE

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

V. RICKUS-R1CKEVICIUS 
Tel. HE 2-0683 

1505 Addison Rd.

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

Tel.: EX 1-0376
r~

45

GEROS ANGLYS

PIX BEVERAGE

Va- 
gau- 

saus skaučių ir skautų būrio.
Clevelando "Neringos” skau

čių tuntas ir Skautų Vietininkį 
ja nuoširdžiai kviečia atsilanky
ti jaunimą, tėvelius ir visuome
nę.

*
Rytų Clevelande. Dviejų butų 

i po 6 kambarius. Geras pirkinys 
dviem šeimoms.

P. Gibbons, Broker
UL 1-2327

Jei turi anglimis apšildomus 
namus, jei rūpi gera žmonos ir 
vaikučių nuotaika šiltame kam
baryje, tuoj kreipkis į "Garden 
Friends Co.”, kad tuoj pristaty
tų augštos kokybės anglių.

Anglių kainos, pagal' rūšį, 
įvairuoja tarp $13-16 tonai su 
pristatymu.

gaukit: HE 1-5535.

rūšių alaus — vlsoki gani 
nantieji gėrimai, 

vynas ir šampanas 
(prancūziškas) 

Parengiama vestuvėms, baliamt 
Dobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniai! 

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

i

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 VVade Park Avė. 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
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. '

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE I

Vincas Degutis,
Rūtos sald. platintojas 

parduoda saldainius urmu ir de
taliai. Adr.: 1397 E. 95 St.,

Cleveland, Ohio, 
tel.: SW 1-2181.

Raštų klubo posėdis
šaukiamas vasario mėn. 19 d. 
6:30 vakaro p. Balašaičių bute 
(1442 Ansel Rd.). Referatą skai
tys J. Stempužis tema "Kūrėjo 
samprata pagal Rilkę”.

O. Karpienė

Tautinės Sąjungos rengtame 
Vasario 16 <1. minėjime-pobūvy- 
je aktyviai talkininkavo, o ne O. 
Karnėnienė, kaip per klaidą bu
vo praėjusiam Dirvos numeryje 
paskelbta.

Lietuvių kultūrinio darželio
susirinkimas įvyks'vasario 25 d. 
(penktadienį) 8 vai. vakaro Lie
tuvių salėje. Atskiri kvietimai 
nariams nebus siunčiami.

Darželio valdyba prašo susi
rinkime dalyvauti visus lietu
vius, kurie tik interesuojasi dar
želio reikalais. Ypatingai kvie-' 
čiami skaitlingai dalyvauti nau
jakuriai.

J. Brazauskas,
Lietuvių darželio vald. pirm.

O),

Baldus, šaldytuvus, televizijos aparatus, laikrodžius, įrankius, žaislus 
ir beveik visus k’tus buto ir asmens reikmenis salima pirkti iš urmo 
sandėlių pigiau negu išpardavime tarpininkaujant

BALTIC Supply Company
"Baltic" atstovas Br. Snarskis priiminėja interesantus "Dirvos” na
muose trečiadieniais. Dėl informacijų ir priėmimo laiko skambinti 
tel. KE t-0210.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE

DIRVA SMIGEL INSURANCE AGENCY
Felix F. Smigel EX 1-9239

Visų rūšių apdraudos reikalais kreipkitės į mane
AUTOMAŠINŲ — UGNIES — NELAIMIŲ — GYVYBĖS

Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams, {vai
rūs naujai gauti auga ai, papuošalai dovanoms. Lietuviški "Rūta’ 

saldainiai.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

ATIDARYTA NUO 10 RYTO IKI 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS 
6901 SUPERIOR AVĖ. TELEF.: Ilt. 1-6339

P. J. KEKSIS
609 Society for Savings Bidg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimų įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Namų ir gėlių parodoje, vasario mėn. 26 — kovo 6 d. galėsit 
žiūrėti tokį naujos konstrukcijos namą.

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

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiau! 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

Kviečia visus lietuvius s&i’cjoj salėj daryti susirin
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.

==

ATIDARYTA NAUJA
K A V I N Ė ■ S A LIŪNAS

ATLANTIC CAFE
PATOGI UŽEIGA VISIEMS LIETUVIAMS.

Savininkas A. KAZAKEVIČIUS

7805 Superior Avė. Telef. EN 1-9451

I

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

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

Cleveland 3. Ohio 
Telef.: HE 1-6344

KREIPKITĖS Į MUS — GAUSIT GERIAUSI 
PATARNAVIMĄ

BILLSCHLEKIE PLUMBING CO
ELEKTRINIS SŪRŲ IŠVALYMAS 

VARINIŲ VANDENS VAMZDŽIŲ PRAVEDIMAS 
NEMOKAMAS APSKAIČIAVIMAS

SW 1-0327 VU 3-5063• . ■

Della E. Jakubs & William
Licensijuoti laidotuvių direktoriai

25 metai simpatingo ir rimto
6621 Edna Avenue

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-17*3
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VEDA ALGIRDAS

Ka reikia būtinai atlikti
Sąjūdžio

Sąjū-

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

Vliką |

Tautinio Sąjūdžio atstovai truoja Vliko prezidiumo paskir- 
VLIKą sudarančių grupių pasi- j tas administratorius, atsakingas 

prezidiumui, instruktuo j amas 
i Infcrmacijos ir Krašto reikalų 
l vedėjų, kontroliuojamas Kontro- 
I lės Komisijos įgaliotinių.

6. Europoj arba ir paskirose 
jos valstybėse ir kitose ne Eu
ropos šalyse gali būti sudaromos

i Vliko delegatūros iš ten gyve- 
, nančių lietuvių visuomenininkų. 
Jos, prezidiumo instruktuoja
mos, palaikytų santykius su ten 
gyvenančių lietuvių bei atitin
kamų kraštų piliečių visuome
ninėmis organizacijomis ir atli
kinėtų prezidiumo joms pavestus 
Vliko uždavinių ribose esančius 
veiksmus.
7. Su Lietuvos išlaisvinimu 

susiję pagrindiniai klausimai**) 
svarstomi tiems reikalams skir
tose komisijose, sudarytose Vli
ko su Lietuvos Diplomatine Tar
nyba ar ir kitais Lietuvos išlais
vinimo akcijoje dalyvaujančiais 
veiksniais. Tokių komisijų reko
menduoti ir Vliko plenumo ap
robuoti nusistatymai laikomi vi-' 
siems veiksniams prisilaikytino- 
mis veikimo gairėmis.

8. Į tarpvalstybines ar valsty-

tarime įteikė siūlymus, kurie 
turi būti atlikti, jei norime tik
rai grįžti Lietuvos laisvės bylos 
ginti. Tie siūlymai yra:

1. Kviečiami įsijungti į 
šie junginiai:

a)

misijose sutartų ir Vliko plenu- 
fno aprobuotų gairių, o apie san
tykiavimo turinį informuoja Vil
ką. Atvejais, kur yra kliūčių ofi
cialiam diplomatiniam santykia
vimui, Vilkas stengiasi padėti 
tas kliūtis pašalinti.

b) 
e)

<D

Lietuvių Atgimimo 
dis (LAS),
Lietuvių Frontas (LF), 
Lietuvių Rezistencinė San
tarvė (LRS) ir
Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga (VKLS).
Vilko būstine keliama į 
Yorką, grupėms tuojau

10. Lietuvos laisvinimo akci
jos reikalais Vilkas palaiko su 
Lietuvos Diplomatine tarnyba 
savitarpinės konsultacijos ir tal
kininkavimo santykius. Vliko ir 
Diplomatinės Tarnybos vidaus 
santvarkos bei pareigūnų parin
kimo klausimai gali, bet nepri
valo būti savitarpinės konsulta
cijos objektas.

11. Vilkas sustabdo esamus 
planus steigti Vliko atstovybes, 
skirtas apimti Lietuvos diploma
tines funkcijas už Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos rėmų. Vil
kas informuoja Vokietijos vy
riausybės įstaigas, kad su jomis 
Lietuvos Respublikos vardu san
tykiauti kompetentingą laiko 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
atstovą.

J. IR A. TAREILOS ŠVENČIA 60 M. VEDYBINĘ SUKAKTI

/

BIELSKUS

2.
New 
atitinkamai pakeičiant savo at
stovus Vlike ir skiriant į Vliko 
plenumą po tris atstovus nuo 
kiekvienos grupės.

3. Vliko Prezidiumo ir Vyk
domosios Tarybos funkcijos su
jungiamos. Jas vykdo Vliko Pre
zidiumas, kurio pirmininką ir 
narius vieneriems metams ren
ka Vliko plenumas absoliutine 
(arba gali būti sutarta ir pa
prasta) savo narių balsų daugu
ma. Prezidiumo pirmininkas ari 
narys pirma laiko gali būti at-' 
statydintas . tik kvalifikuotai 
(pvz., dviejų trečdalių) Vliko!
plenumo narių balsų dauguma, bines institucijas Vilkas kreipia- 
Prezidiumo nariai yra paskirų si per Lietuvos Diplomatinės 
Vliko darbo sričių vedėjui*). Tarnybos pareigūnus arba, pa
vilko pirmininkas prižiūri ir de- skirais atvejais, su Diplomatine 
rina visas darbo sritis. Prezidiu
mas veikią laikydamasis plenu
mo nutarimų. Plenumo sesijų 
protarpiais prezidiumas daro 
nutarimus, reikalingus plenumo 
patvirtinimo, jei tie nutarimaiI 
išeina iš plenumo jau duotų nu
rodymų ribų.

4. Tautos Fondo Valdybą ir 
Kontrolės Komisiją renka ple
numas tokia pačia tvarka, kaip 
ir prezidiumą, šių organų nariai, 
negali būti kartu ir Vliko pre
zidiume. Jie gali, bet nebūtinai 
turi būti Vliko plenumo nariai. Į tematinės Tarnybos institucijos.

5. Europoje paliktinas ar dar 
[kursimas Informacijos bei Kra
što reikalų institucijas adminis-

Tarnyba sutartu būdu. Su tarp
tautinėmis ar paskirų kraštų vi
suomeninio pobūdžio organiza
cijomis bei institucijomis Vilkas 
santykiauja be to tarpinininka- 
vimo, tik apie to santykiavimo 
turini informuoia Lietuvos Dip
lomatinę Tarnvbą, arba, pagal 
reikalą, ir kitus veiksnius.

9. Lietuvos Respublikos . var
du su valstybių vyriausybėmis 
bei tarpvalstybinėmis instituci
jomis santykiauja Lietuves Dip-

Diplomatinė Tarnyba tuose san
tykiuose laikosi bendrosiose ko-

12. Paskiruose kraštuose vie
tos lietuvių socialinių, ūkinių ar 
kultūrinių reikalų rūpinimas 
vietos valdžios įstaigose pave
damas vietos lietuvių bendruo
menės ar kitokioms atitinka
moms organizacijoms. Vliko pre
zidiumas tokioms organizaci
joms teikia reikalingų informa
cijų bei patarimų.

A
Sovingę will always 

be important to the 

man who wants to 

look into the future 

vvith o feeling o f 

security and personai 

independence!

*) Dviems, keturiems ar šešiems 
prezidiumo nariams paskirstomos va
dovauti šios Vliko darbo sritys: (1) 
politinė akcija (kartu ir pirmininko 
pavadavimas), (2) administracija 
(kartu ir Vliko sekretariatas), (3) 
studijų, (4) Krašto, (5) Visuomenės 
ir (6) Informacijos reikalai.

**) Valstybės sienos, dalyvavimas 
eventualiose federacijose, gyventoji) 
repatriacija, svetimšalių teisės, tau
tinių mažumų teisės, tarptautiniai 
ūkiniai bei kultūriniai santykiai, kai
myninių tautų pretenzijų atrėmimas, 
rusų valstybčn įjungtųjų tautų apsi
sprendimo problemos, Lenkijos-Vokie- 
tijos teritorinis ginčas ir kt.

Savert always welcome

Clevelano
Urust Company

Czar Kichotas □ Kerensky Lenln Rykov

Molotuv 9iali.ii ISulgunin

Jonas ir Apolonija Tareilos, bartinę šv. Juozapo parapiją, 
vieni iš pirmųjų lietuvių emi- prisirašė prie SLA ir po kiek lai- 
grantų Waterburyje švenčia 60 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Jie apsivedė vasario 4 d. 
1895 metais šv. Juozapo bažny
čioje. Tuo metu ši lietuviška 
bažnytėlė tik pireš du mėnesius 
buvo įkurta ir Jonas Tareila 
veikliai darbavosi. Tada para
pija turėjo apie 50 lietuviškų 
šeimų. Dabar turi kelis tūkstan
čius.

Jona3 Tareila — įdomus mū
sų lietuviškos veiklos darbuoto
jas. Jo atliktų darbų daug, šian
dien jam pačiam ir visiems lie
tuviams darančių garbę.

Jonas Tareila atvyko j JAV 
kovo mėn. 1892 m. Ir tuojau įsi
jungė į visuomeninį darbą. Daug 
darbavosi organizuodamas da-

DVASIA BE
VIETOS

DETROITIEčIAI LAIMĖJO i 
j 

Pereitą šeštadienį, vasario 12 
, Clevelande viešėjo Detroito!

LSK Kovo krepšinio komanda,! 
kuri sužeidė Mažosios Lygos pir-1 
menybių II-jo rato rungtynes su j 
LSK žaibu. Rungtynes užtikrin-! 
tai laimėjo LSK Kovas, pasek
me 85:63 (33:28). Kaip pati pa-j 
sėkmė sako, žaidimas buvo labai 
gyvas ir pasižymėjo visa eile 
neblogų derinių bei gana taiklių 
metimų, šį techniškai apylygių 
komandų susitikimą 1____
laimėjo dėka geresnio kovingu- kų skirtumą savo naudai, tačiau 
mo ir darnesnio tarpusavio susi-! pirmo kėlinio antroje pusėje cle- 
klausymo bei žaidimo atsakin-' velandiečiai kietai kovodami pa- 
-------------------------------------- -' mažu perėmė žaidimo iniciatyvą 

j ir i kėlinio pabaigą pradėjo ge
rokai spausti svečius, pasekmės 
skirtumą sumažindami iki 2 taš
kų (30:28). Antro kėlinio pra
džioje koviečiai užkūrę didelę 
spartą vėl pradėjo diktuoti žai
dimą, kc pasėkoje žaibiečiai pa
simetė. Svečiai išnaudodami Žai
bo žaidėjų tarpusavio nesklan
dumus greitu laiku pasekmę pa
kelia net apie 30-čia taškų savo 
naudai. Kėlinio antroje pusėje 
šeimininkai vėl atkuto ir iki 
rungtynių pabaigos pasekmę 
šiek tiek sušvelnino.

Detroito Kovą atstovavo: A. 
Baziliauskas (11), V. Memenąs 
(4), A. Racka (32), J. Gerulai
tis (12), J. Gvildys (9), G. Vit
kus (10), V. Abramavičius (2), 
A. Rugienis (1) ir A. Armalius 
(4). žaibo spalvas gynė: R. Apa
navičius (14), G. Barzdukas 
(13), A. Kijauskas (2), J. Zors- 
ka (10), G. Motiejūnas (14), A. 
Penkauskas (10) ir M. Motiejū
nas.

šios rungtynės LSK Žaibui 
jau bus trečios Mažosios Lygos 
pirmenybėse. Vasario 6 d. žai
biečiai Detroite pralaimėjo prieš 
Kcvą pasekme 53:32 ir pirmose 
pirmenybių rungtynėse Roches- 
teryje suklupo prieš vietos LSK 
Sukalą 45:38. Kaip žinome, Ma
žojoje Lygoje dalyvauja šios ko
mandos: Toronto LSK Vytis (II 
komanda), Hamiltono LSK Ko
vas, Niagara Falls LSK Niaga
ra, Rochesterio LSK Sakalas, 
Detroito LSK Kovas ir Clevelan- 
do LSK žaibas. Lygoje pakol 
kas pirmauja Vyjtis ir Detroito 
Kovas, kurie eina dar be pralai
mėjimų.

gurno, 
abiejų 
ja jauni veidai, kas parodo, kad 
mūsų priaugantis jaunimas dar 
nesirengia apleisti lietuviškas 
sporto aikštes.

Po Vid. Vakarų sporto apy
gardos vadovo Dr. Alg. Nasvy- 
čio atidaromojo žodžio, žaidimas 
buvo pradėtas spartos ženkle.

I Detroitiečiams pavyko pradžio
je žaidimo iniciatyvą paimti į 
savo rankas ir iki pirmo kėlinio 

koviečiai vidurio susikrauti apie 10 taš-

Džiugu konstatuoti, kad 
komandų eilėse dominuo-

bės suminėti visų Tareilos nuo
pelnų lietuvybei, bet jo duosni 
širdis ir viso amžiaus didelis 
pasišventimas balsiau kalba už 
mūsų žodžius. Taigi, šios reikš
mingos 60 metų vedybinio gy
venimo sukakties proga, sveiki
name šią laimingą porelę, Joną 
ir Apoloniją Tareilus, ir, nuošir
džiai linkime jiems palaimos, 
ištvermės ir stiprios sveikatos.

’MJC

J. AISTIS AR 
J. JANKUS

LRD 1954 metų literatūros 
premijos balsų tikrinimo komi
sija (J. Augustaitytė Vaičiūnie
nė, Gr. Tulauskaitė ir Alb. Va
lentinas) vasario 12 d. posėdyje 
patikrinusi rado atsiųstus 

i balsavimo vokus. Atplėšus ir 
maišius vokelius, pasirodė 
duomenys:

J. Aisčio apie laiką ir žmones 
— 14 balsų, ■

J. Jankaus Namas geroj gat
vėj '■— 12 balsų.

Toliau N. Mazalaitės Saulės 
takui teko 5 balsai, kitoms kny
goms: 3-3-2-2-2-2-2-1-1-1-1-1, ir 
2 lapeliai tušti. 9 knygos negavo 
nė vieno balso.
Antrojo balsavimo lapeliai rašy
tojams jau išsiuntinėti. Premi
jos mecenatai yra Chicagcs lie
tuviai gydytojai. Laimėjusiam 
autoriui premija bus įteikta ko
vo 13 d. Chicagos Lietuvių audi
torijoje.

54
Sll-
šiff

ko buvo išrinktas SLA centro 
pirmininku. Taip pat ketvirto 
apskričio pirm, ir 11-tos kuopos 
pirm. Nuo 1905-1930 metų TMD 
centro 1905 Lietuvos Sūnų 
Draugystės Waterbury pirm. 
1898 m. Lietuvos laisvės pasko
los bonų stoties, Waterbury, 
pirm. 1920-1921 vajuje buvo su
kelta $65,000 ir Lietuvos šaulių 
Sąjungai surinko $8,000.

Jonas,Tareila buvo delegacijų 
dalyvis įteikiant prez. Hardingui 
milioną parašų 1921 m. ir pra
šant pripažinti Lietuvą de jure! 
1922 m. Buvo "Ryto" savaitraš
čio Waterbury redaktoriaus pa- 
gelbininkas. Parašė ir J. B. sla
pyvardžiu 1895 m. išleido> a. a. 
kun. žebrio biografiją, o 1915 
m. brošiūrą "Tėvynės spauda”. 
Vienybėje ir kituose laikraščiuo
se išspausdino eilę str. ir kores
pondencijų. Buvo ilgamečiu Tau
tininkų Centro nariu, Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos, A. L. Misijos 
ir dabar ALT Sąjungos narys.

Jonas Tareila ilgus metus tar
navo teismuose kaipo vertėjas 
rusų, lenkų, lietuvių 
kalbų, civiliniuose ir 
liuose skunduose.

Jonas Tareila, kaip.............T __ .
laikų emigrantai, vertėsi įvai-' 
rioms tarnyboms, bizniais. 1919

To susilaikymo dėka, už 
dėjimą beliko tik keturi balsai. 
Prof. Kaminsko sumanymo pir
mutiniai rėmėjai tuo būdu de
zertyravo ...

¥
Visiems, kurie uoliai kėlė abe

jojimus, ar Vlikas Amerikoj pa
geidaujamas, ryškiai atsakė K.' 
Bielinis, socialdemokratų atsto- metais įkūrė savo vaistinę "Ta
vas, sakydamas, kad 
šitokiam V'iikui, koks jis dabar

yra, ne tik Amerikoj, bet ir 
Lietuvoj nebūtų vietos!

Aišku, vien tik perkelti Vil
ką, paliekant jame tuos pačius 
metodus ir tą pačią dvasią, ne-' 
būtų jokios prasmės. Tai būtų 
ne ligonio gydymas, o tik pasi
tenkinimas pergu'dymu jo į ki
tą lovą.

Todėl tautininkai susirinki
mui įteikė suformuluotą pasiū
lymą, kas jų supratimu daryti
na, kad Vilkas galėjų įvykdyti 
aplink save visuomenės konsoli
daciją ir kad jo darbas su ki
tais veiksniais irgi būtų tinka
mai sutvarkytas! (žiūr. 8 psl.).

Bet ligonis vaistus spjauna 
lauk... Jo globėjai ("tėvai") 
ne visi nori kalbėti apie gydy
mą ... Neapsikęsdami ragini
mais gydyti, jie nugalvojo ”jieš- 
koti geresnės sanatorijos”, ir 
jieškoti kiek tik galima ilgiau...

Tautininkų atstovas atsisakė 
tame žaidime (t. y., Vilkui vie
tos jieškančioj komisijoj) daly
vauti. Girdėti, kai yra ir dau
giau grupių, kurios abejoja to
kio jieškojimo prasmingumu.

Bet čia iš viso kyla klausimas 
j — ar begalima dalintis atsako- 
I mybe už ligonio globą su tokiais 
I "globėjais”, kuriems rūpi, kad 
i ligonis sirgtų?

šis, o ne Vliko būstinės klau
simas, po vasario 5 dienos po
sėdžio rezultatų, yra svarstyti
nas Vlike dalyvaujančioms gru
pėms, kurios rimtai, ne vien dėl 
akių, siekė, kad Vilkas atitiktų'

neati-

ir anglų 
krimina-

ir kiti tų

reilas Drug Store!’ ir sėkmingai' 
biznį išvystė. 1933 metais vais
tinės biznį perleido savo duktė-j 
rei Helen. Bet ir šiandien jis ak
tyviai tame darbe talkina.

Kada mes pavartome Ameri-I 
kos lietuvių praeities istorijos 
lapus, mes randame Jono Tarei
los vardą pirmose eilėse, ar tai 
labdaros, šalpos, jcultūros ar 
Lietuvos reikalais besirūpinant. 
Jonas Tareila ne tik pats daugi 
prisidėjo aukomis jr darbu, bet 
dažniausiai darbui pats vadova
vo.

Apgailėtina, kad nėra galimy-

FLOWER $H0W
See your dreamt burst into blooml ACRES of Ohio’i 
fmėst FLOWERS, shrubs, brllliant gardent and 
tpectacular sottings.

• TWO lovely Komes including A. I. A. competition 
wlnn«r,"Th« Ohio Home.*
300 EXHIBITS in five great halls...a Shoppers' 
Delightl COME EARLY! COME OFTENI

Openlng day, Saturday, Feb. 26 ... . 1 p. m. to 11 p. m. 
Dolly until elosing day............................11 a. m. to 11 p. m.
Closing doy, Sunday, Morch 6..................H o. m. to 8 p. m.

ADVANCE One- Bok OfTice “TCA. (Ine.
SALE TICKETS fax) Admitiion » Dt fax)
Now available at Retail Floritts, Garden Clubt, Burrovvs Broi. 

Richman Bro». Storei, until Feb. 24.

Carą Nikaiojų II nuvertas Rusijoje valdžion atėjo aštuntasis ministeris pirmininkas. Visi jie nuo- savo kilnų pavadinimą ir paskir- Tacheno salą baigus evokuoti, specialūs daliniai įvykdė visų 
traukoje ir matomi, tik trūksta princo Georgi Lvov, kuris valdžioj buvo trumpai prieš Kerenskį, tį. | tingesnių įrengimų sunaikinimą.
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