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Anglija peržiūri 
ginklavimosi politika

(Mūsų korespondento Europoje)
Kovo pradžioje britų žemieji naudotos atominės bombos. Tam 

rūmai dvi dienas svarstė proble
mas, susijusias su krašto sau
gumu ir apsiginklavimu. Prieš 
tai Londono vyriausybė išleido: 
net keturias vadinamas "baltą-: 
sias” knygas, kuriose buvo nu
šviesti vyriausybės planai avia-| 
cijos, laivyno ir kariuomenės bei 
bendrosios ginklavimo politikos! 
srityje. Tuose dokumentuose bu-' 
vo tarp kita ko pranešta tautos 
žiniai, kad vyriausybė esanti nu
sistačiusi gaminti vandenilio 
(H) bombas. Tas nusistatymas 
sudarė sensacingiausią dalį tiek 
vyriausybės programoje t 
žemųjų rūmu deixu!U'-’if /j,

Baltojoje knygoje apie bend
rąją apsigynimo politiką sako
ma, kad "Didžioji Britanija tu
ri galimumų pasigaminti vande
nilio bombą” ir kad vyriausybė, 
apsvarčiusi visas pasėkas, nusi
stačiusi imtis praktinių priemo
nių tokioms bomboms gaminti. 
Vandenilio bombos sprogstamoji 
galia esanti tokia milžiniška, jog 
lėktuvams nebesą reikalo atsi
žvelgti į taiklumą. Jos galinčios 
būti numestos iš didelio augščio 
ir nepaprasto greičio. Todėl ky
ląs reikalas išugdyti naujoviš
ką "strateginį oro laivyną”.

Vyriausybės paskelbtame do
kumente vaizduojama didžiulė 
vandenilio bombos sprogstamoji 
galia, nuo kurios nesą tikro išsi
gelbėjimo. Knygoje dar nurodo
ma, kad sovietai su sąvo sateli
tais turį milžinišką persvarą se
noviško tipo ginklų srityje. So
vietai galį sumobilizuoti iki 400 
divizijų. Vakarų valstybės tu
rinčios laikyti parengtą tokio 
dydžio sausumos kariuomenę, 
kad ji pajėgtų atlaikyti antplū- nuraminti visuomenę pastabo- 
dį iš rytų tol, kol galės pasireikš- mis apie nusiginklavimo galimu- 
ti "strateginis oro laivynas", ki- mus, bet- praktiškai atrodo, kad 
tais žodžiais tariant, kol bus pa- jų nelaiko įgyvendinamais. Tol,

kol nebus ratifikuotos Paryžiaus 
ir Londono sutartys, diplomati
ja nesiims jokių naujų iniciaty
vų. Ta proga Churchillis atiden
gė kai kurias užkulises apie savo 
1953 metais iškeltą sumanymą, 
tuojau po Stalino mirties pasi
matyti su tuometiniu sovietų mi- 
rristeriu pirmininku Malenkovu. 
jChurchillis išsireiškė, kad Ame
rikos prezidentas Eisenhovveris 
nebuvęs tokio pasimatymo šali
ninkas, todėl jis, Churchillis, gal
vojęs pasįmatyti su Malenkovu 
dviese Stockl*olme, Tačiau tą 
planą sutrukdžiusi britų prem
jerą ištikusi liga (smegenų 
kraujavimas). Paskum Maskva 
pradėjusi savo beatodairinę ata
ką prieš tuometinę Europos Gy
nybos Bendruomenę, tokiomis 
anlinkybėmis pasimatymas su 
Malenkovu nebeatrodęs naudin
gas. Iš visa ko matyti, kad šian
dien Churchillis nebėra įsitiki
nęs, kad būtų tikslu susitikti su 
naujaisiais Kremliaus valdovais.

Bet, antra vertus, jeigu Ang
lijoje didėja žymės, jog dar šie-

Automobilių pramonės darbi
ninkus atstovaujančioji unija — 
United Auto Workers pradėjo 
derybas su General Motors ir 
Fordo Co. dėl naujos sutarties 
sudarymo. Unija siekia, kad bū
tų užtikrintas pastovus metinis 
atlyginimas. Pramonininkai su 
tuo nenori sutikti, nors praėju
sių metų milžiniški pelnai rodo, 
kad tą galima pravesti.

Ford ir General Motors 
500,000 darbininkų. Abi 
kompanijos į rinką išleidžia 
visų JAV gaminamų automobi
lių, todėl išderėjimas naujų dar
bininkams sąlygų tose įmonėse, 
tuo pačiu yra išderėjimas geres
nių sąlygų ir kitur dirbantiems 
darbininkams. Venclova

v •

Švedijoj vyriausybė pareiškė 
protestą Čekoslovakijos ir Ru
munijos ministeriams, kad jų 
atstovybių nariai verčiasi šnipi
nėjimu ir turi apleisti kraštų.

{sakyta kraštą apleisti Čeko
slovakijos pasiuntinybės dviems 
karo atstovams ir šoferiui, o Ru
munijos atstovybės antram se
kretoriui.

Švedijos saugumo policija pa
ruošusi atsikratyti dar 11 asme
nų, kurie verčiasi šnipinėjimu.

*

Graikijoje suimta 5 šnipai ko
munistai, kurie rinko žinias apie 
Šiaurės Atlanto karinės sąjun
gos veiklą.

*
Vakarų Vokietijoj du komu

nistiniai šnipai išsisprogdino vie
name name, kur jie bandė sprog
dinamuosius ginklus. Jie tiesio
giniai dirba Rytų Vokietijos ko
munistams.

¥

Ir Lenkijoj ..., kad būtų at
svara suimtiems komunistų šni
pams, areštuoti penki vyrai ir 
viena moteris, kurie dirbo JAV 
interesams.

¥

Europoj vis tebelaukiama di
desnių šnipų suėmimo sensaci
jų, nes tikima, kad Berne iš Ru
munijos atstovybės išnešti ko
munistų agentų sąrašai pradės 
duoti vaisius.

(Mūsų Švedijos bendradarbio)Sutartis su General Motors 
baigiasi gegužės mėn. 29 d., o su
tartis su Fordo Co. birželio mėn. 
1 d. Jei iki to laiko nepasisektų 
susitarti, galima laukti didelių 
streikų.

būtinai reikalingos ir vokiečių
divizijos.

Baltųjų knygų paskelbimas!
buvo visų britų salų gyventojų 
suprastas kaipo baisus i^Pėji- m7t“ bu?‘paleistas"“dabartinis
mas, jog ateities karas bus ve
damas jau naujais pagrindais.] 
Šitą mintį savo nepaprasta graž
bylyste pailiustravo pats prem-] 
jeras Churchillis kalboje žemuo-| 

į siuose rūmuose. Pavaizdavęs' 
vandenilio bombos galybę, jis 
sugriovė kai kur vis dar viešpa
taujančią iliuziją, esą konvenci
jomis būtų .galima išvengti ato
minio karo. Pasak Churchillio,' 

Sieia pagrindo pi’iifefsti, kad’bū
simame kare atominės bombos 
nebūtų naudojamos. Todėl taip 
pat Anglija turinti neatsilikti 
toje srityje. Jai reikią pasiga
minti vandenilio bombos, nes 
tiktai "gynyba atgrasymo prie
monėmis" turinti davinių atbai
dyti galimą ' priešą. Pagaliau 
Churchillis ilgai dėstė savo pa
žiūras į taikos bei karo perspek
tyvas. Pasak jo, Amerikos Jung
tinės Valstybės turinčios didžiu
lę persvarą vandenilio bombos 
srityje. Toji persvara galinti 
trukti dar kokius 3 ar 4 metus. 
Esant tokiai padėčiai, sovietai 
vargu ar pradėsią karą per tą 
laikotarpį. O kai ir jie pasiga
minsią pakankamai bombų, tai 
galimas dalykas, kad busimojo 
karo baisumas sulaikysią visas 
valstybes nuo naujų karų.

Vyriausybės baltosios knygos 
ir premjero pareiškimai žemuo
siuose rūmuose giliai paveikė 
britų salų gyventojų moralę. 
Churchillis savo kalboje bandė

Patvinusi Ohio upė daugiausia nuostolių padarė Cincinnati 
tui, kur yra ir nedidelė lietuvių kolonija.

mies-į

parlamentas ir paskelbti nauji 
rinkimai, tai savaime kyla klau
simas, kas iš konservatorių pu
sės vadovaus priešrinkiminei 
akcijai. Savo laiku buvo, mano
ma, kad Churchillis prieš rinki
mus pasitrauksiąs ir užleisiąs 
savo vietą užsienių reikalų mi- 
nisteriui Sir Anthony Eden. Da
bar gausėja balsai, esą Churchi- 
'a'f1 '"įtikinęs savo.nepamai- 
nomumu užsienio politikos sri
tyje. Girdi, jis tol nepasitrauk
siąs, kol nepaaiškėsianti tarp
tautinė politinė padėtis. Įėjęs į 
istoriją kaipo karo premjeras, 
Churchillis turįs ambicijų pasi
daryti- ir didžiuoju taikos meto 
premjeru. Tokiomis aplinkybė
mis laukiama, kad Churchillis 
esąs pats pasiryžęs vadovauti 
naujajai priešrinkiminei kam
panijai, nors jau yra įžengęs į 
devintą metų dešimtį.

Britų politika eina savais ke
liais, kuriuos to krašto gyveni
mo nepažįstąs stebėtojas ne vi
suomet gali suprasti. Bet taip 
pat Londonas priklauso masių 
nusistatymo. Kiekviena vyriau
sybė yra priversta atsižvelgti į 
priešrinkiminių metų nuotaikas. 
Nepaisydamas savo nepaprasto 
populiarumo, taip pat Churchi
llis, kai atrodo, jau daro kai ku
riuos ėjimus, kurie gali būti su
prasti tiktai būsimų rinkimų 
šviesoje.

Šiandien Anglijoje išklijuoti 
didžiuliai plakatai, kuriuose ypač 
dažnai pabrėžiamos dvi pagrin
dinės mintys: "Laisvė nuo, reg
lamentacijos’’ ir "Darbas pilnu 
tempu”. Atsieit, vyriausybė lai
ko savo nuopelnu, kad ji išvada
vusi kraštą nuo visokių potvar
kių, kuriuos buvo išleidusi dar
biečių vyriausybė, be to, ūkis 
dirba pilnu tempu ir praktiškai 
nėra bedarbių.

Knygų rinkoje pasirodė visa 
eilė knygų, kuriose nagrinėja
mos priešrinkiminės problemos. 
Vyriausybė numato padidinti se
natvės pensijas ir sulyginti mo
terų atlyginimus su vyrų uždar
biais. šioji problema Anglijoje 
gyvai diskutuojama. Tiesa, vy
riausybė rengiasi tą klausimą 
tvarkyti tiktai palaipsniui, bet 
jau šiandien dėl to kyla daug 
diskusijų. Kai kas nurodo, kad 
dirbančios moterys yra arba ne
tekėjusios, taigi, vienos, o tuo 
atveju, jeigu jos yra ištekėju
sios, tai dažniausia jos dirban
čios kartu su vyru, todėl šeimo
je uždirba du žmonės. Tuo gi at
veju, jeigu dirba tiktai vienas 
vyras, tai jis, dažniausia, turi 
išlaikyti šeimą, todėl jo uždarbis

(Perkelta į 5-tą pual.)

Švedijos lietuviams buvo ne
maža staigmena, kai jie šešta
dienį, kovo 5-tą, vartė laikraš
čius. Kaikuriuose dienraščiuose 
pirmam puslapyje, kitur šiaip 
tarp aktualesnių žinių buvo pra
nešimas apie tris žymius svečius 
iš Sovietų Sąjungos, atsiųstus 
dalyvauti švedų-Sovietų Bičiu
lystės Sąjungos dvidešimts me
tų sukakties šventėje.

Esam*jau pratę prie vis daž
nėjančių įvairių rūšių bolševi
kinių vizitų šaltam kare šiltai 
neutralioj Švedijoj, tik niekas, 
nelaukėm, kad Maskya čia at
siųstų bolševiką lietuvį. Bet štai 
atsiuntė! Skaitom: .atvažiavo 
VOKSo pirmininkas ir "kultūri
nės delegacijos" vadovas profe
sorius Andrėj Denisov, artistė 
keliariopa Stalino laureatė Vie- 
ra Mareckaja ir poetas-rašyto
jus Antanas Venclo
va. /

Man, iš Lietuvos nepriklauso
mybės laikų gerai prisimenan
čiam Venclovą, išsiplėtė akys. 
Seniau liesas, neblogai išauklė
tas berniokas — šiandien nežmo
niškai nutukęs bolševikinis bur
žujus. Išpurtusiu veidu, nukabu
siu gurklui ir patenkinta šypse
na kaip taukais įtepta skaurada. 
Nejau todėl svarbiausiai jį čia 
atvežė ir Sovietų ambasadoj 
spaudos reporteriams ir fotogra
fams rodė, kad švedus ir pašau-Į 
lį įtikintų, kad Malenkovo žemės] 

] ūkio politika visdėlto nebuvo to
te. Jis 1945 m. buvo atžymėtas'kia visai nenusisekusi? Žiūrėkit,! 

žmonės, ir stebėkitės, kaip iš ne

Dr. Alesander Fleming, I’enci- 
lino vaistų išradėjus, eidamas 73 
metus, mirė nuo širdies smūgio. 
Jis buvo gimęs Škotijoje. Beveik 
visą gyvenimą praleido mokyto
jaudamas St. Marys medicinos 
mokykloj ir Londono universite-

Nobelio premija.

• Austrams pakartotinai teiraujantis sąlygų, kuriomis 
Maskva sutiktų pasirašyti taikos sutartį, Molotovas Austrijos 
ambasadoriui Norman Bishoffui pranešė: turi būti garantijos, 
kad Austrija niekad nesivienys su Vokietija ir kad Austrijos te
ritorijoj niekad nebus amerikiečių bazių. Niekas neabejoja, kad 
jei Austrija ir tokius pažadus duotų, taikos sutartį pasirašyti 
būtų vėl išgalvotos kitos kliūtys.

• Prezidentas Eisenhoweris išsiuntinėjo Atlanto pakto vals
tybėms raštą, kuriuo garantuojama, kad ir apginklavus Vakarų 
Vokietiją, Amerika iš ten neištrauks savo kariuomenės.

• Italijos senatas 139 balsais, prieš balsuojant 82, pasisa
kė už Paryžiaus sutarčių patvirtinimą.

• Užsienio kraštų pagalbai, kaip praneša pagalbos reikalų 
tvarkytojas H. E. Stassen, 1955 m. vyriausybė numato skirti 3V-> 

bilionus dolerių. Didžiausias dėmesys bus kreipiamas Azijos kraš
tams. Bet tikrą skiriamąją sumą nustatys Kongresas.

• Maskvos viešpačiai — Chruščiovas ir Bulganinas išleido 
naują patvarkymą dėl žemės ūkio, valdymo. Dabar neva bus duo
dama daugiau teisių kolūkių ir valstybinių ūkių valdytojams, kad 
tik jie daugiau pagamintų ir daugiau gerybių atiduotų valstybei.

• Į Ispaniją išvyko naujasis JAV pasiuntinys John Lodge. 
Išvykdamas laikraštininkams priminė, kad Ispanija yra pirmaeilis 
kovotojas prieš komunizmą.

• Anglijoje, darbiečių partijoje, prieš Bevaną, kairiojo, dar- 
biečių sparno vadą, pradėta akcija jį iš partijos išmesti.

• Pramonininkai šiais metais į naujų fabrikų statybą ir 
senų praplėtimą JAV numato investuoti 27 bilionus dolerių.

lietu-priklausomybės išlaisvinti 
viai atrodo!

Jų apdaras, iš Venclovos 
sprendžiant, juk geresnis nei pa
čių išlaisvintojų rusų. Profeso
rius Denisov, delegacijos vado
vas, apsivilkęs kaip paprastas 
darbininkas, su senoviška padė
vėta megstine, lyg iš po lovos 
šieniko ištrauktu švarkeliu. Ir 
kokia nelaimė tam augštam bol
ševikų kultūrininkui ir VOKSo 
pirmininkui. Iš fotografijos, įdė
tos švedų komunistiniame orga
ne Ny Dag, aiškiausiai matyt — 
su prasisegusiomis kelnėmis! Ir 
tik atsitik man taip prieš visą 
kapitalistinį pasaulį!

Nežiūrint to defekto savo re
prezentaciniam pašir ei š k i m e, 
Denisov atskleidžia plačių užsi
mojimų, kai jis taria į spaudą: 
"Ugdymas mūsų santykių turi 
virsti tikru bendradarbiavimu. 
Tik tada turėsim naudos ir vie
ni ir kiti ir pasitarnausim pa
saulinei taikai". Jis tikino, kad 
Sovietų Sąjungoj ir su žiburiu 
nerasi žmogaus, kuris turėtų 
kokio blogo jausmo švedų tau- 

. tai.
Prabilo į spaudą ir Antanas 

Venclova. Jis, kaip matyt iš 
spaudos referatų, kalbėjo tik 
kaip ant pavadžio laikomas so
vietinis rašytojas. Pasakojo, kad 
trijų milionų gyventojų mažu
tėj Lietuvoje literatūros klasi
kų vertimai susilaukia laidų po 
30,000 egzempliorių. Lietuvis 
skaitytojas, jo žodžiais, daugiau
siai domisi Balzacu, Rollandu, 
Mark Tvvainu ir Barbusse. Se
nas susidomėjimas Augustu 
Strindbergu ir Seimą Lagerlof 
nesumažajęs. Venclova žadėjo 
likti Švedijoj visą savaitę ir at
silankymo progą panaudoti, kad 
suradus naujų verstinų švedų 
autorių. Daugiau ką papasakoti 
Švedijos spaudai jis neturėjo.

Venclova, kaip ir paprastai 
lankytojai iš Sovietų Sąjungos, 
yra nuolatinėje ir akylioje sovie
tinių ambasados tarnautojų glo- 
boję. Ką jie turi pamatyti ir su
sitikti, jiems nustatyta iš ankš
to, ir kam kitam laiko nenuma
tyta. Bet Venclovai matyt ir ne
įdomu susitikti savus tautiečius 
ir senus pažįstamus, kad jiems 
papasakotų, kas pavergtoj Lie
tuvoj dedas. Jis per spaudą sa
vo išvaizda, matyt, nori parodyt, 
kad ten jokio vargo nesama ir 
kad ten riebių lašinių netrūksta.

Maskva eksportavo Venclovą 
savaitei švedijon, žinoma, ne be 
platesnio apskaičiavimo. Maty- 
kit, Lietuvoj viskas tvarkoj, rie
bia gerovė švinta, Švedijos par
lamento delegacijai, kaip keno 
spaudoj buvo pasiūlyta, nėra 
ten ko lankytis. Pakaks Maskvos 
ir kitų toliau nuo Baltijos jūros 
gerai paruoštų vietų.

Įdomūs reikalai su tuo ilgai

rengiamu Švedijos parlamento 
vizitu. Kremlius nuo pat pradžių, 
jau prieš Kalėdas, pageidavo, 
kad Švedija atsiųstų 50 vyrų 
tautos valios atstovų, su parti
jų vadais priekyje, kad tuo bū
du plačiau ir giliau susipažintų 
su komunistiniu rojum ir pasau
linės taikos atspara. Švedams 
pasidarė truputį nei šis nei tas. 
Bet kai ten anksčiau važinėta 
anglų, atsisakyt nebuvo patogu.

Socialdemokratų partijoj ir 
vyriausybėje vizito šalininkų 
buvo daugiausiai. Tartasi tarp 
parlamento partijų vadovybių 
ilgai ir kruopščiai. Buvo nusi
statyta pranešti Maskvai, kad 
galės važiuoti tik penkiolikos at
stovų delegacija, tik apie birže
lio mėnesį, be komunistų atsto
vų ir kad vargiai kas iš partinių 
vadovybių turėtų laiko. Drauge 
pareikšta noras, kad būtų leista 
su savim pasiimti švedų spaudos 
atstovus. Be ko kito ir tam, kad 
tarp Švedijos parlamento narių 
nesiranda rusiškai suprantančių, 
o tarp spaudos vyrų tokių pasi
taiko.

Maskva atsakė prieš savaitę. 
Ji nieko neturi prieš, kad švedų 
parlamento delegacija su savim 
pasiimtų vieną spaudos at
stovą, atstovaujantį TT, švedų 
telegramų agentūrą. DAGENS 
NYHETER spėja, kad Švedijos 
parlamentas turbūt nusileis. — 
D N visą laiką varė labai smar
kią akciją prieš patį tą važiavi
mą, kaip nereikalingą, negarbin
gą, ir kurį bolševikai tik išnau
dos savo propagandai, —

Pati švedų-Sovietų Bičiulystės 
Sąjungos sukakties šventė nesu
kėlė šviedų spaudoj didesnio su
sidomėjimo. Dauguma laikraš
čių jos net nepaminėjo. Sąjun
gos atskaitomybėje giriamasi, 
kad ji turi apie 10,000 narių, kad 
per dviejus metus savo skyriuo
se suruošė 430 susirinkimų ir 
kad ji pernai metais organizavo 
dviejų tūkstančių švedų, mažes
nėmis ir didesnėmis grupėmis, 
atsilankymą Sovietų Sąjungoj. 
Tiek lengvatikių smalsuolių su
rasta ! Tadas Brasta

IR JAPONIJA Už 
DVI K I N I J A S

Japonijos ministeris pirminin
kas Ichiro Hatovama padarė pa
reiškimą spaudos atstovams, kad 
Japonija siekia normalių santy
kių su komunistine Kinija. Ma
nąs, kad Kinijos konfliktą reik
tų baigti abi dabartines Kinijas 
pripažinus. Tautinė Kinija turė
tų pasitenkinti Formozos sala.
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• Adomo Varno meno darbų pa
rodos atidarymas įvyksta kovo 
19 d. 6 v. 30 min. vak. Marijos 
Augšt. mokyklos rūmų salėje. 
Parodoje bus išstatyta apie 150 
darbų, apimančių įvairių laiko
tarpių dailininko kūrybą. Kartu 
su parodos atidarymu įvyksta ir 
akademija Adamo Varno 75-rių 
metų sukakčiai pagerbti. Bus 
trumpa dailininko Vytauto K. 
Jonyho paskaita, sveikinimai ir 
meninė dalis. Meninė dalis bus 
išpildyta visų trijų Pabaltės tau
tų artistų. Latvių baleto pažiba 
Valerija Riekstina ir jos partne
ris Eižens Mežulis atliks keletą 
baleto numerių, žinomas estų te
noras Saluma padainuos arijų iš 
Aidos, Bohemos, Pajacų operų ir 
estų dainų ir lietuviškas kvarte
tas, vedamas smuikininko 
Paukščio, atliks Naujalio, Čiur
lionio ir kt. kūrinius.

• Chicagoje, kovo mėn. 12 d. 
įvyko Lietuvių Tautinių Korpo
racijų Sambūrio metinė sueiga. 
Išrinkta nauja Sambūrio valdy
ba, į kurią įeina Jonas Pročkys, 
Juozas žvynys, Jonas Daškevi
čius ir Vilius žirgulevičius. Pri
imtas naujas Lietuvių Tautinio 
Akademinio Sambūrio .statutaę, 
Išklausyti Jono Jurkūno ir Alek
so Siliūno pranešimai aktualiai
siais klausimais.

• K.L.T.S. Toronto skyriaus me
tinis narių susirinkimas įvyksta 
kovo mėn. 20 d. 3 vai. po pietų 
Lietuvių Namuose.
• Vasario 16 gimnazijoje kovo 
mėn. 1 d. pradėti išleidžiamieji 
brandos atestatui gauti egzami
nai, kuriuos laiko IX kl. moki
niai : Zandovaitė, Raišys, Brin- 
kis ir Kiaupa.

Egzaminai pradėti lietuvių 
kalbos rašomuoju darbu. Rašo
mieji egzaminai bus pravesti 
iki kovo 15 d., po to eina egza
minai" žodžiu.

National Lutheran Council, in- 
ternational Rescue Gommittee ir 
kt.), nebereikia pridėti jokių ki
tų dokumentų ar pažymėjimų. 
Ypač svarbu, kad pagal naują 
potvarkį, nebereikalingas Darbo 
Įstaigos (United Statės Employ- 
ment Service) pažymėjimas 
(Clearance Order), kad darbo 
garantija yra jų patvirtinta.

ROCHESTER
ČIURLIONIS KONCERTUOJA 

ROCHESTERYJE

Pagaliau po ilgų laukimo me
tų Rochesterio lietuviai turės 
progos išgirsti Čiurlionio An
samblį, kuris jau yra aplankęs 
daug lietuvių kolonijų ir vis ap
lenkdavo Rochesterį, nes dėl ne
gausios kolonijos sunku buvo su
ruošti koncertą.

Nereikia daug aiškinti, koks 
džiaugsmas apėmė visus Roches
terio lietuvius, kada Vyt. žmui- 
dzino ir kelių entuziastų skautų 
vyčių pastangomis, ansambliui 
vykstant į Hamiltoną, Kanado-

lyvauti Rochesterio lietuviai, šio tūrali išvada netinkamos Vliko 
koncerto rengėjai maloniai kvie- veiklos. Kol vyr. institucija ne- 
čia visus Rochesterio ir arti- konsoliduos visuomenės, tol Lie- 
muose miestuose, kaip Syracuse,' tu vos laisvinimo darbas turės 
Buffalo, Niagara Falls ir kt.,1 spragų.
gyvenančius lietuvius neapleisti) • P. žmuidzinienė yra vyr. šei- 
x:__ „z------ - t i-i -l mjnįnke ruošiamos vakarienės

Čiurlionio ansambliui pagerbti. 
Jai talkininkauja daug kitų po
nių ir merginų.

• Juozas Dirsė, senos kartos 
lietuvis ir restorano savininkas 
sunkiai serga.

• Sporto klubas "Sakalas” ro
do didelį aktuvumą. Krepšinin
kai ir stalo tenisininkai jau tu
rėjo eilę susitikimų su kitų mies
tų klubais. Paskutinės rungtynės 
su Toronto "Vytim” pasibaigė 
rochesteriečių laimėjimu santy
kiu

šios retos progos ir visiems at
vykti kovo 20 d. į Čiurlionio an
samblio koncertą.

KITOS ŽINIOS:

tuvių kovas dėl kultūros” kalbės 
mūsų kultūros istorikas prof. 
Vaclovas Biržiška. Paskaita ža
da būti tuo ypač įdomi, kad pro
fesorius patieks mažai žinomos 
medžiagos apie mūsų kultūros 
praeitį.

Kovo 26 d., šeštadienį, semi
nare kalbės iš Waterbury at-.je, pavyko sutarti jo koncertą 
vykstąs Algirdas Gureckas, gi Rochesteryje. Koncerto organi- 
balandžio 2 d. — dr. .1. Girinius.' žavimo darban įsijungė visos or- 

Seminaras vyksta Tautinės ganizacijos ir atskiri asmenys, 
Sąjungos Namuose, 484 E. 4th nes svečiams priimti ir pačiam 
St., So. Boston, Mass.
• Vokietijoje, Rheino krašte, gy
vena apie 130 lietuvių. Jie visi 
jungiasi į Lietuvių Bendruome
nės Bonnos apylinkę. Jos centrą 
daugiausia sudaro Bonnoje stu
dijuoją studentai.
• Vokietijoje, po automobilio su
sisiekimo nelaimės, mirė kun. V. 
šarka. Jis savo energija ir su
manumu yra labai daug talkinęs 
tremtiniams, išvykstantiems iš 
Vokietijos.
• Didžiosioms Amerikos šalpos 
organizacijoms, dalyvaujančioms 
naujojo imigracijos įstatymo. — 
Refugee Relief Act of 1953 — 
vykdyme, pavyko išrūpinti žy
mų palengvinimą darbo ir buto 
garantijų sudarymo 
je.

Pagal susitarimą 
sudarant garantijas 
nors organizaciją (pvz., Natio
nal Catholic Welfare Confe- 
rence, Church World Service,

procedūro-

su valdžia, 
per kurią

l

• Bostono-Brocktono studentų 
santariečių rengiamame Lietu
viškajame Seminare jaunimui 
kovo 20 d., 3:30 vai. apie ”Lie-

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rezid. 3211 W. 66th PLACE

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
4155 S. California Avė.

Chicago 32, 111.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus, 
šaukite — YA. 7-7381 

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

tik susitarus.

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

N Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Cęnter 
2336 West Chicago Avė. 

Chicago 22, III.

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

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

• Išrinkta nauja Bendruome
nės Valdyba. Rochesterio Apy
linkės B-nės Valdybon išrinkti: 
A. Jąnčys, Ragelis, K. Sabaliaus
kas, Krakauskas ir Poškus. Pir
mininku išrinktas A. Jančys. 
Naujoji valdyba žada suaktyvin
ti veiklą.

• Prof. M. Biržiškai paremti 
Rochesteryje iš viso buvo su
rinkta 141,55 dol. aukų. Aukų 
rinkimu privačia iniciatyva rū
pinosi A. Jančys ir A. Cieminis. 
Didžiausią aukų dalį paskyrė 
Bendruomenės choras.

• Adv. A. Olis, lankydamasis 
Rochesteryje su paskaita Vasa
rio 16 proga, buvo Prano Mo- 
cejūno svečias, su kuriuo yra 
seni pažįstami.

• G. Gailiūtė, YWCA tarpkul- 
tūrinio D-to vadovė, keliuose 
Rochesterio amerikiečių klubuo
se skaitė eilę paskaitų apie 
tremtinių įkurdinimą ir tuo pa
čiu amerikiečiams primindama

BEST W1SHES
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

PARKER FULTON

67:58. V. G.

ELIZABETH
OPERETĖS CHORO 

KONCERTAS

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

NORWOOD DRUG. INC.
PRESCRIPTION SPECIAL1ST

6411 Superior Avė. HE 1-1035

šio to 
nema-

senus,

1 koncertui suorganizuoti buvo 
reikalinga visų talka. Rocheste- bolševikų okupaciją ir Lietuvos 
riečiai nori, kad šį mūsų repre
zentacinį ansamblį išgirstų ne 
tik visi lietuviai, bet ir kuo dau
giau amerikiečių visuomenės. Bi- 
letų platinimas jau vykdomas 
dabar. Taip pat neužmirštama 
atitinkamai šį koncertą išrekla
muoti spaudoj ir per radiją.

Čiurlionio ansamblio koncer
tas įvyks kovo 20 dieną, sekma
dienį, 3 vai. po pietų, Aųuinas 
Instituto salėje, 1127 Dewey Av. 
Biletai iš anksto parduodami pas 
atskirus platintojus ir šipse pre
kybose: Tulpėj, 573 Hudson 
Avė., R. šerelio prekybos na
muose, 558 Hudson Avė. ir M. 
Dvorskio laikrodžių krautuvėje, 
688 Hudson Avė. šį koncertą glo
boja vietos ALTo skyrius, ku
riam vadovauja P. Norkeliūnas.

Po koncerto, Čiurlionio an
sambliui pagerbti yra ruošiama 
parapijos salėje bendra vakarie
nė, kurion taip pat kviečiami da-

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

Rochesterio lie-

Sabaliauskienė, 
ir J. Morkūnas

Vietinis Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos skyrius pa
kvietė Brooklyno Operetės Cho
rą atvykti į Elizabethą ir duoti 
vietos liėtuvių visuomenei 
naujo, iki šiol Elizabethe 
tyto ir negirdėto.

Todėl, visus jaunus ir
didelius ir mažus, kviečiame at
silankyti 1955 metų kovo mėn. 
20 d. 6 vai. vakare į Lietuvių 
Laisvės Salę, 269 Second St., 
Elizabeth, N. J., ir pamatyti 
Brooklyno Operetės Choro išpil
domą, Stasio Šimkaus vieno 
veiksmo operetę "ČIGONAI”.

Pastatyme dalyvauja žinomi 
mūsų garsūs muzikai, solistai ir 
choristai. Chorvedys ■— Jonas 
Stankūnas, choriografas__Sta
nys Modziliauskas, smuikininkė
— Zenona Žitkevičienė, solistė
— Rožė Mainelytė, pianistas — 
Aleksas Morozinskas ir 70 asme
nų choras.

Įėjimas: suaugusiems $1.25; 
moksleiviams ir vaikams 50 cen-

nelaimes.
• Mirė du senos kartos lietu

viai: I. Kairys ir Šneideris.
• Eina kalbos, kad ilgametis 

parapijos klebonas kun. Bakšys 
norįs išeiti į pensiją. Tai būtų 
didelis nuostolis 
tuvių parapijai.

• Solistė V. 
rašyt. J. Jankus
dalyvavo Buffalo lietuvių kolo
nijos Vasario 16 minėjimo pro
gramoje. Kartu važiavo p. žmui
dzinienė, Vyt. žmuidzinas ir dr. 
Ramonas.

• LRS Tautinio Sąjūdžio, LAS
ir LLKS-gos nariams ir kvies- tų.
tiems svečiams LRS Vyr. K-toj Iki pasimatymo. Laukiame vi- 
narys H. Žemelis skaitė prane- sų. 
Šimą apie mūsų vyf. veiksnių1 
veiklą ir naujai įsteigtą Nepri-' — 
klausomybės Fondą. H. žemelis, 
išnagrinėjęs veiksnių nesantai
kos priežastis, pažymėjo, kad 
naujo Fondo atsiradimas yra na-

THE MAY CO’S BASEMENT

Rengimo Komisija

DIRVA

LAUKIA
JŪSŲ TALKOS!

GIMTADIENIO PARDAVIMAS
Reguliari 7.98 iki 10.98 Vertės 

Išverčiamos, Plaunamos

Jūs turėsit spalvų, grožio ir harmonijos savo miegamajam su šiom 
naujoviškom, surauktom kaldrom. Jos yra 80x84” dydžio. Lengvai 
plaunamos ir trumpu laiku džiūva. Gaunate dvi iš kiekvienos, nes 
taip pat galima apversti! Naudokit kaip užklodą ar paklodę. Gra
žios, dekoratyvinės spalvos! Puiki vertė!

10.98 Vien Vilnos Dekiai
72x90" Pearce Brand vien vilnos dekiai 
visi garsios rūšies, su plačiu rayon sali
no apvedimu, didelis ’ spalvų pasirinkimas.

g.ilS
80-kv. Dekių paklodės

Puikios percale raštuotos dekių paklodės q.98 
dės jūsų kaldrai ar dekiui. Lengvai plau- 
narni, reikalingi mažai lyginimo. Geriausia 
apsauga jūsų dekiui.

4.98 Vilnos ir Plunksnų Pagalvės
Garsios "Blue Ribbon" rūšies, lOęį vii- 9.99 
nos ir 90% «nlie» plunksnų. Turi geros » 
drobės medžiagą. Puiki vertė. Kiekviena

35c Baltos Fianelette
Storos, minkštos rūšies balta fianelette. *) |”
Puiki verte už šią žemą sukaktuvių par- 
davimo kain |. 27 colių pločio. Yardas

59c Cannon Turkiški Rankšluosčiai 
Minkštos, lyg kempinės rūšies, su plačiais 
spalvotais kraštais. Raštuoti, 20x40 colių 
dydžiai. Rožiniai, žali, mėlyniir geltoni, Kiekvienas

25c Ramie Indų rankšluosčiai 6 už
Languoto rašto stipri ir sugerianti me- <1 
džiaga. Rožinė, mėlyna, žalia. Pamatykit I
šią puikią vertę dar šiandien!

49c Audeklo Rankšluosčiai
Puikių, geros rūšies audeklo minkšti rank
šluosčiai . . . sugeriantieji ir ilgai nesusi- 
nešioją, indams ar šiaip nušluostymui. 
Didelis spalvų įvairumas.

—

‘ 29c
Yardas

39c Dažytas Muslinas
Gražus austas vertingas muslinės, visas 
baltai dažytas. 36 colių pločio. Puiki ver- X><fcC 
tė už šią žemą kainą. Yardas

69.50 Vertės 837 sprandžinų Matracas
Pagalvokit! 8.37 sprandžinų matracas — lygiam 
gulėjimui, turi storus izoliacijos klodus, patvarų 
viršų, su medvilnes sluogsniu didesniam patogumui. 
Stipriai sagomis susegtas. Gerai pagamintas, turi Kiekvienas 
rankenas ir 8 jkirpinius.

rhe May Co.« Basement Domestic* Department

5 Pavyzdžiai ir 
antrines

/

Garsios rūšies

MARŠKINIAI
63x108
72x199
72x108

81x99

Reg. 2.29 ir 2.49
Parinkta gero muslino antros rūšies pa
klodes, naudotinos per metus. Netikslumai 
nesutrugdys naudojimo, yra toki maži, kad 
sunku pastebėt.

Reg. 2.69—81x108 colių dydis_______ 1.89
Reg. 2.98—90x108 colių dydis _____ 2.09

Reg. 69 c.—Pagalvių užvalkalai ___ 49 c.

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

JUDGE WALTER T. KINDER

PROBATE COURT

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

Forą Pleasant Holiday

LUIKART INSURANCE AGENCY
GENERAL INSURANCE

18609 St. Clair Avenue .JsfC.. KE 1-4770

HOLIDAY GREETINGS
TO YOU ALL

NEO MOLD COMPANY
INDUSTRIAL SAND BLASTERS

2183 EAST 18ih STREET CH 1-2225

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Many Friends

PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF WATERPROOF FABRIC COLLARS 

AND CUFFS

Main Office and Faciory — 413-15 Huron Road
413 HURON ROAD CH 1-7723

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

R. B. BISCU1T COMPANY
R. B. FAMOUS PRODUCTS

SOLD ONLY AT INDEPENDENT GROCERS

2515 BRIDGE AVENUE ČH 1-6400

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

RELYON FURN1TURE MOV1NG & 
STORAGE CO.

1837 EAST 55ih STREET HE 1-0422
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ADOMAS VARNAS
deimantine sukakti minint

PETRAS GLEMŽA, Chicago

josios pirmininkas. Šios draugi
jos pastangų dėka gavo pradžią 
ir mūsų teatras, konservatorija, 
meno mokykla. Meno mokykloje 
Varnas dirbo dvidešimt metų 
(1924-1944), kur vedė tapybos 
bei piešimo klases. Taigi beveik 
visi jaunesniosios kartos lietu
viai dailininkai yra Varno mo
kiniai.

Prof. Adomas Varnas yra vie
na ryškiausių asmenybių lietu
vių meno ir kultūros baruose. Jo 
piešti Lietuvos kunigaikščių ir 
didžiųjų tautos vyrų paveikslai 
puošė Lietuvos mokyklų sienas. 
Iš jo rankų išėjo pirmieji Ne
priklausomos Lietuvos pinigai, 
pašto ženklai. Varno lietuviškų 
kryžių rinkinys buvo mūsų pa- 
sidžiavimas, o jojo šaržai ”Ant 
politikos laktų” __vaizdi nepri
klausomybės kūrimosi istorija. 
Su jo vardu yra surištas ir mū
sų teatro, moziejų, o ypač meno 
mokyklos kūrimasis ir darbas. 
Vienu žodžiu, kai prisimename 
Lietuvos gyvenimą, vienokiu ar 
kitokiu būdu tuose prisimini
muose dalyvauja ir Varno su
kurtas vaizdas, kartais to inet 
nežinant ir nejaučiant.

Adomas Varnas yra jau per- 
* žengęs deimantinį amžiaus slen

kstį, tačiau visiškai nesirengia 
pereiti į senių tarpą. Gyvenimo 
našta jį slegia nemažiau kaip ir 
kitus bendro likimo brolius, bet 
jis dar nesulinkęs, aštraus žvilg
snio, viskuo domisi. Jis yra sa
vas ir vyresniųjų ir jaunimo 
tarpe.

Chicagoje, kur Adomas Var
nas su savo gyvenimo drauge 
pedagoge Marija Kuraityte-Var- 
niene yra įsikūręs, Varnų visur 
pilna. Susirinkimai, minėjimai, 
koncertai, dailės parodos — ne- 
apseina be aktingo Varnų daly
vavimo. Varnas myli žmones, ne
mažiau ir jis visų lietuvių yra 

, mylimas. Neveltui kan. Vaitkus 
jį pavadino amžinai besišypsan
čiu Varnu.

Kovo 19-29 d. Chicagos lietu
vių bendruomenė rengiasi pa
gerbti savo žymųjį narį. Ta pro
ga įvyks sukaktuvinė Adomo 
Varno meno darbų paroda. Joje 
bus išstatyti įvairių laikotarpių 
Varno kūrybos darbai. Jojo kū
ryba apima beveik visą penkias
dešimtmetį mūsų praeities. Tai
gi, paroda ne eilinis įvykis lietu
vių kultūriniame gyvenime.

Adomas Varnas gimė 1879 m. 
sausio 2 d. Joniškyje, Šiaulių 
apskr. Tad jį reikia priskirti prie 
tos kartos, kuri augo, mokėsi ir 
brendo įdomiausiame lietuvių 
tautos atgimimo laikotarpyje. 
Sunkūs tai buvo laikai, bet to 
meto dauguma veikėjų susilau
kė didžiausio atpildo. Jie savo 
akimis matė, kaip jų troškimas 
ir tikėjimas virto realybe — Ne

bepriklausoma Lietuva.
Varno tėvai buvo pasiturį ūki

ninkai. Tėvas buvo baigęs Šiau
lių gimnazijos keturias klases ir 
per tai išėjęs į bajorus, tačiau 
jaunas mirė, palikdamas 6-rių 
metų sūnų Adomėlį. Kada Var
nas prisimena savo tėvą, jis te
bemato arklių galvutėmis išra
šytas svirno duris ir visu kūnu 
jaučia, kaip jį tėvas nešėsi per 
rugių laukus miško parodyti. 
Rugių varpos dar ir dabar tebe- 
kutena berniuko kojytes, o pas
kui — daugybė medžių ir sena 
drevė, žiūrėk, tai lizdas, o jame 
paukščiukai, šis vaizdas lydėjo 
dailininką visą gyvenimą. Ir tie 
rugiai ir tas miškas dažnai iš
kyla Varno paveiksluose.

Savo brendimo laikotarpyje 
'Adomas Varnas mokėsi Joniškio 
pradžios mokykloje, Mintaujos 
gimnazijoje, Kauno kunigų se
minarijoje, Barono štiglico cen
trinėje dailės akademijoje, ir Že
nevos augštojoje dailės mokyk
loje Šveicarijoje, kur 1908 m. 
baigė laisvąją ir dekoratyvinę 
tapybą augščiausiu laipsniu.

Šis laikotarpis yra gražiai ap
rašytas daugelio prisiminimuo
se, iškeliant daug įdomių nuoty
kių, kuriuos teko išgyventi kai
mo jaunuoliui siekiant mokslo. 
Viena čia noriu pažymėti, kad 

. Varnas į kunigų seminariją bu
vo įstojęs niekieno neverčiamas, 
grynai idealizmo vedamas. Ta

čiau po vienerių metų seminari
jos gyvenimu nusivylė. Jo gyvas 
ir judrus būdąs, vėliau pasireiš
kę stiprūs dailininko polinkiai 
nesiderino prie seminaristinių 
nuotaikų. Ir jis po trejų metų 
iš seminarijos išstojo.

Seminarijoje būdamas Varnas 
pradėjo ir piešti. Piešė naktimis, 
nes vadovybė draudė. Pirmuo
sius darbus yra išdalijęs dau
giausiai savo draugams klieri
kams. Kaikurie kunigai dar ir 
dabar tebeturi pirmųjų Varno 
darbų.

Baigęs mokslus Varnas aplan
kė Italiją ir josios didžiuosius 
muziejus. Palermoje bent devy
nias dienas badavo ir pagaliau 
įsikūrė Cicilijoje, kur rengėsi 
savo pirmajai darbų parodai, 
įvykusiai Zakopanėje 1911 m. 
Jis taip pat dalyvavo visose Lie
tuvių Dailės Draugijos parodose, 
pradedant antrąją 1908 m. Vil
niuje.

Didysis karas Varną užtiko 
pačiame jėgų žydėjime. To karo 
tremties metus išgyveno Rusi
joje, daugiausiai Voroneže. Visą 
laiką dirbo lietuviams pabėgė
liams šelpti komitete (1916-18), 
kartu buvo lietuvių mokytojų 
seminarijos Voroneže mokyto
jas, dalyvavo Lietuvių Seime 
Petrapilyje 19Į7 m. kaip "San
taros” atstovas.

Į Lietuvą grįžo 1918 m. ir bu
vo Vytauto Didžiojo Giųinazijos 
Vilniuje mokytojas. Įvairių dar
bų ir bėgiojimų daugybė, o Var
nas tuo laiku buvo pačiame sa
vo kūrybos įkarštyje. Kartais 
dirbdavo be pertraukos ištisas 
digp.as ir naktis ligi apalpimo. 
Iifl&'daVo, anot žmonos, tik dar
bą baigęs.

Lenkams Vilnių užbrobus, 
persikėlęs .į Kauną Varnas pla
čiu mastu įsijungė į lietuviško
jo meno organizacinį darbą. Jis 
yra vienas iš Lietuvių Meno Kū
rėjų Draugijos organizatorių ir

Mes dažnai stebimės, kad pir
mieji mūsų nepriklausomo gy
venimo darbininkai, nesvarbu 
kokių profesijų, buvo įsitraukę 
į labai plačias darbo sritis. Pa
sirengusių specialistų maža, o 
visi darbai neatidėliotini. Tad 
dirbo visi ir savo ir nesavo dar
bus. Pirmieji nepriklausomo gy
venimai metai su įvairiais neati- 
dėliotiniais darbais dažnai ati
traukdavo ir Varną nuo jo tie
sioginio pašaukimo — tapybos. 
Tačiau Varno kūrinių lobis yra 
didžiulis. Gaila, mes neturime 
tikslaus jo' kūrinių katalogo. 
Apie 50 ‘ darbų buvo Čiurlionio 
galerijoje, taip pat kituose Lie
tuvos muziejuose bei pas priva
čius asmenis ir užsienyje. Įvai
rių laikotarpių Varno kūrybos 
darbų yra ir Amerikoje. Bent 
dalis jų bus išstatyti ir dabar 
rengiamoje parodoje.

Varno mėgstamiausia sritis 
yra tapyba-portretas. Jis yra 
nutapęs J. Jablonskio, Noraus- 
Noruševičiaus, T. Žilinsko, A. 
Baltrušaičio, Antano Smetonos 
ir kitų žymiųjų lietuvių portre
tus. Daug portretų yra nutapęs 
ir tremties metais.

Geriausiais savo darbais Var
nas laiko kompozicijas: Daili
ninkas ir Gamtininkas, Bangose, 
Vilnius po audros, šiuo metu yra 
nutapęs didžiulę kompoziciją 
"Mindaugo karūnaciją”, kurią 
įsigijo šv. Kryžiaus bažnyčia 
Chicagoje.

Iš senųjų meisterių Adomas 
Varnas daugiausiai žavisi Leo
nardo Da Vinci — protinį pajė
gumą sujungti su jausmų pa
sauliu — ir Rembrandto spalvo
mis.

Adomas Varnas yra ne tik 
menininkas, bet ir pedagogas, 
mintytojas, gaivališkai suaugęs 
su savo tėvynės Lietuvos žeme 
ir žmonėmis. Lietuvių kalba ir 
kultūra, jo giliu įsitikinimu, yra 
neatskiriama lietuvio jausmų ir 
smegenų dalis, šį įsitikinimą jis 
grindžia didele dalimi savo pa-

tyrimu, įgytu studijuojant Mon- 
tesori mokyklos auklėjimą. Lie
tuvių kalba yra patriarchališka. 
Ji griežtai kertasi su pirkliško
mis kalbomis. Jeigu lietuvis pa
sisavina svetimą kalbą, jis turi 
kultūriškai sunykti, nublukti. Iš 
nutautėjusių lietuvių betnt pir
mojoje generacijoje mes negali
me laukti genijaus nei moksle
nei mene.

Adomo Varno darbus ir jo 
vietą lietuvių meno istorijoje 
įvertins meno kritikai. Tačiau 
jis garbingai jungiasi prie savo 
vyresniųjų ir amžininkų: K. 
Čiurlionio, K. šklėriaus, J. Vie
nožinskio, V. Didžioko, P. Kal
poko, Ig. Šlapelio, A. Žmuidzina
vičiaus, P. Rimšos, J. Zikaro, J. 
Mackevičiaus, Staneikos ir kitų, 
kurie sudaro ištisą kartą mūsų 
meno istorijoje. Varnas tebėra 
aktingas ir jaunesniosios kartos 
šeimoje. Nemažiau dirba už jau
nesniuosius, kartu dalyvauja 
meno parodose, serga tomis pa
čiomis problemomis. Jis yra 
mums brangus ne tik kaip me
nininkas, bet ir kaip kultūrinin
kas, visuomenininkas, tyras lie
tuvis, gausią duoklę atidavęs sa
vo gimtajai žemei.

šiuo metu Adomas Varnas gy
vena Chicagoje, 1609 N. Alba- 
ny, kur turi maža butelį su vie
nu kambariu skirtu studijai. 
Verčiasi dažniausiai pripuola
mais užsakymais ir parduoda
mais darbais. Vis tik didžiausias 
jo ramstis yra žmona Marija, 
kuri jau eilę metų dirba korsa
žų fabrike, ne tik parneša "pė
dę”, bet ir kaip rūpestinga bite
lė stengiasi sudaryti sąlygas, 
kad dailininkas galėtų dirbti. 
Deja, ir ji dėl savo amžiaus ir 
sveikatos jau rengiasi išeiti į 
pensiją.

Minėdami garbingąją Adomo 
Varno 75-rių metų sukaktį, lin
kime, kad jis dar ilgai vis nau
jomis spalvomis šypsotųsi lietu
vio širdžiai ir sulauktų didžiau
sio atpildo — savo akimis išvys
tų tą nuostabųjį gimtinės rugių 
lauką ir mišką, kurį jis visą am
žių nešioja širdyje kaip savo tė
vo palikimą.

AMERIKOS VIENINTELIS ATVIRA UGNIM GAMINTAS ALUS

Jums patiks

Th« Stroh Brew«ry Co., Detroit 26, Michifaa

Joks kitas Amerikos alus 

neturi toki skonį kaip STROH’S

nes . . .
Joks kitas Amerikos alus 

nėra taip gaminamas kaip STROH’S

Milžiniškuose vario katiluose 
Stroh’s yra gaminamas virš atvi
ros liepsnos ... gaminamas 2000 
laipsnių ugnim. Joks kitas Ameri
kos alus nėra 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!
DABAR UŽ VIETINES KAINAS

VASARIO 16 
GIMNAZIJOJ

Gimnazijos VIII klasės moki
nių pakviesti, gimnazijoje lankė
si Weinheimo vokiečių gimnazi
jos "Unterprima” mokiniai iri 
mokinės, viso apie 20 mokinių.

Arbatėlės metu juos pasveiki
no vyr. gimn. mokyt. S. Antanai
tis, savo vedamosios klasės ir 
direktoriaus vardu. Pasveikini
mo žodį tarė ir VHI-ios klasės 
seniūnas Jonutis. Po arbatėlės 
buvo šokiai, žaidimai ir dainos.

Pobūvis praėjo geroje ir link
smoje nuotaikoje. Pabaigoje vo
kiečių mokinių seniūnas tarė pa
dėkos žodžius ir išreiškė savo 
pasitenkinimą pobūviu. Abiejų 
tautų jaunimo bendravimas da
lyviams paliko gražių įspūdžių.

*

Vasario 16 gimnazijos oro 
skautai gimnazijos rūsyje įsi
rengė būklą, kuriame uoliai mo
deliuoja lėktuvus ir atlieka kitus 
darbelius. Būklas, deja, 
namas, skurdus ir be 
šviesos.

GREETINGS and BEST WISHES

To Our Many Friends

For a Pleasant Holiday

THE YODER COMPANY

CLEVELAND, OHIO

nekūre- 
dienos

¥

Gimnazijos skautės, 
26 d. dalyvavo dideliame Vokie
tijos rajono amerikiečių skaučių 
suvažiavime Heidelberge.

/ ♦
Vienai skautų skilčiai vasarą 

numatoma kelionė į Angliją, kur 
ji kviečiama į Baden Potvelio 
Gildwell Parke rengiamą skautų 
stovyklą. Išlaikymas nemoka
mas, o kelionei numatoma šiek 
tiek paramos iš vokiečių skautų 
sąjungos, nors ji nebus pakan
kama.

vasario

• »
Iškilmingoje skautų sueigoje 

davė įžodį naujai įstojusieji 23 
skautai. Įvertinant darbelių ir 
galvosūkio konkursą, to konkur
so dalyviams buvo padalintos 
dovanos: mokiniui Martynui 
K i a u p a i už XVIII amžiaus 
lietuvišką sodybą, padarytą iš 
medžio, degtukų ir šiaudelių, o 
mokinei Ernai S i m o n e n - 
kaitei už didelę tinklinę 
staltiesę. Trys mažesnieji galvo
sūkio konkurso dalyviai irgi ga
vo davanų.

JAV LB APYLINKIŲ 
DĖMESIUI

JAV LB apylinkės ir seniūni
jos, pagal JAV LB Statutą, įpa
reigojamos atsiskaityti už su
rinktus narių mokesčius kas pus
metį. Kurios JAV LB apylinkės 
ir seniūnijos dar nėra atsiskaitę 
— prisiuntę pinigus JAV LB 
LOKo Iždui, priklausomus iš 
taut. solid. įnašų už 1954 metus, 
maloniai prašome kogreičiausiai 
(prieš JAV LB Tarybos rinki
mus) prisiųsti pinigus su atsi
skaitymo dokumentais (paruoš
tą atskaitą).

Atskaitomybės dokumentus ir 
pinigus siųsti JAV LB LOKo Iž
dininkui: W. M. Chase, 275 Far- 
mington Avė., Hartford, Conn.

W. M. Chase, 
JAV LB LOKo Iždin.--------------- ------------------------

Cavera alway» we/come

f Cleveland 
Urust Companu

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

For a Pleasant Holiday

N. J. POPOVIC, INC,
CHRYSLER — PLYMOUTH DEALER

SEE THE NEW OUTSTANDING 1955 
CHRYSLER and PLYMOUTH CARS

SALES and SERVICE
8116 LORAIN AVENUE ME 1-7200

Best Wishes to Our Friends and Patrons

NATIONAL RUG CLEANING CO.
DIVISION of NATIONAL CARPET & FURNUTURE CO.
COUNTY WIDE PICK UP—PERSONALlZED CLEANING

3615 Carnegie Avenue EX 1-1252
MEMBER RUG CLEANING INSTITUTE

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

t

RETAIL CLERKS COUNCIL
C. B. DUNLAP, SEC’Y

2424 EUCLID AVENUE

Best Wishes to Our Friends and Patrons

SURPLUS VALUE CENTER

4636 ST. CLAIR AVENUE EX 1-6749

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

THOMAS CHURCH SUPPLY CO
Complete Line of Rosaries, Medais on Chains, Votive Lights 

CHURCH SUPPLIES AND RELIGIOUS ARTICLES

910 SUPERIOR AVĖ. CH 1-3168
('Across frotn St. John's Cathedral)

Monday ’til 9 P. M. Evenings ’til 6 P. M.

Greetings and Best VVishes to Our Friends & Patrons

STEVEN’S FLOWER & GIFT SHOPPE
FOR ALL OCCASIONS

given to ail orders largo or small
WA 1-4461

JOHNNY LENGEL, Mgr.

FLOWERS
Our personai attention

12303 BUCKEYE ROAD
Ask for
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GREETINGS and BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

For a Pleasant Holiday

Tlie U. M. McKelvev

FEDERAL, HAZEL AND COMMERCE STREETS

YOUNGSTOWN, OHIO

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

L. GOTTLIEB
CONTAINERS and RE-CONDITIONERS

8105 PREBLE AVENUE VU 3-0075

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

LULLABY SHOPPE, INC.

10195 CARNEGIE AVĖ. SW. 5-1266

FREE PARKING

ČIURLIONIO ANSAMBLIO IR 
MUZIKO ALF. MIKULSKIO 

PAGERBIMO REIKALU
Braingūs Tautiečiai,

Tarp pačių didžiųjų dvasinių 
turtų, kuriuos iš Tėvynės išsi
vežėme į platųjį pasaulį, yra lie
tuvišką mūsų daina. Ji išaugo iš 
Tautos širdies, širdžiai daugiau
sia ir kalba. Lietuvis su daina 
gimsta, su ja ir toliau nebesiski
ria — ir žaidžia, ir darbą dirba, 
liūdi ir džiaugiasi, myli ir vargs
ta, į karą žygiuoja ir į tremtį 
keliauja...

Šitaip tapome dainininkų tau
ta savo pačių dvasios paguodai 
ir svetimųjų pagarbai bei nuo
stabai.

Lietuviškos dainos kelią pasi 
rinko ir mūsų Čiurlionio ansam
blis. Gimęs Lietuvos sostinėje 
Vilniuje, jis surinko Lietuvos 
laukų ir lankų, kalnelių ir skar
džių aidus ir juos per tremtį at
sivežė čia, į laisvąją Ameriką. 
Jau penkiolika metų, kaip tais 
aidais ir patys čiurlioniečiai gy
vena, ir mums apie mūsų Tėvy
nę kalba.

Su Čiurlionio ansambliu savo 
gyvenimą suliejo jo meno vado
vas muzikas Alf. Mikulskis. Pen
kiolika metų jam atiduotų ir de
šimt metų kitiems lietuviškiems 
chorams — štai pati gražioji, 
patrauklioji ir prasmingoji dvi
dešimt penkerių metų muziko 
Mikulskio gyvenimo dalis.

Krūvon šitie metai sudėti — 
tai šimtai koncertų ir tūkstan
čiai ar dešimtys tūkstančių 
įtempto, darbo, rūpesčio, jaudi
nimosi ir pasididžiavimo valan
dų. Tai kietų pastangų ir didelio 
pasiaukojimo metai 
šalies meilei, ilgesiui, 
garbei.

Pavergtoji Lietuva
tai atsilyginti. Tad mūsų, lais
vųjų lietuvių, pareiga Čiurlionio 
ansambliui ir jo Vadovui už vis
ką pasakyti nuoširdų ir didelį 
lietuvišką dėkui! Jie to nusipel
nė.

Todėl kviečiame abiejų Jubi
liatų sukaktis visur reikšmingai 
ir prasmingai paminėti. Pačia
me Clevelande Severance Hali 
rūmuose gegužės 15 d. įvyks ju- 
bilėjinis koncertas su Jubiliatų 
pagerbimo aktu. Nuo mūsų lie
tuviškų širdžių jautrumo turės 
priklausyti, kad šita lietuviško 
kultūrinio įvykio šventė praeitų 
su ta nuotaika, kurią turi su
kurti visų mūsų gilaus dėkingu
mo ir teisingo įvertinimo jaus
mai.

Bet vien to turėtų būti per- 
maža. Iškilmės praeis, ir jų atsi
minimus laikas ir gyvenimo sro
vė dildys. O jos turėtų palikti 
ką nors pastovesnio. Visų pirma 
tad sudarykime kūrybiniam 
Čiurlionio ansamblio darbui są
lygas. Ansamblis juk yra ne vie-

jautrūs Tėvynės Lietuvos dai
nai. Gerai žinome, kad Čiurlio
nio ansamblis turi nemaža ir sa
vo draugų bei biičulių. Tegu šios 
sukaktys būna viena iš geriau
sių progų naujiems konkretiems 
kultūriniams mūsų laimėji
mams! Todėl ir atsiliepkime vi
si !
Čiurlionio Ansamblio ir muziko 
A. Mikulskio Sukaktims Minėti 

Komitetas
Pijus J. žiūrys,

Pirmininkas

GREETINGS and BEST WISHES

THE MeKEE PLUMBING SUPPLY CO.
Wholesale Distributors

BRIGGS KOHLER PLUMBING FIXTURES

3580 EAST 93 ST. BR 1-5600

Best Wishes to Our Friends and Patrons

M. WINOGRAD & COMPANY
MANUFACTURERS OF FINE FURNITURE

MAURICE VVINOGRAD, Mgr.

2536 Euclid Avenue CHcrry 1-3637

GREETINGS and BEST WISHES

NOTTINGHAM STEEL COMPANY

CLEVELAND, OHIO

4510 DIVISION AVENUE AT 1-5100

Greetings and Best YVisbes to Our Friends and Patrons

STUDNEY’S GULE SERVICE 
STATION

THE FINEST SERVICE IN T0WN
SUPERIOR AVĖ. (Corner of East 66th St.)

šių meilės bei entuziazmo.
Atvažiavusios sesės į šiuos 

kursus pasisems žinių, džiaugs
mo, o kartu užmegs draugišku
mo ryšius su kitų vietovių se
sėm, o taip pat ir broliais, kurie 
jaun. skautų kursuose to paties 
sieks.

Kursai vyks Tautinės Sąjun
gos Namuose, 484 E. Fourth St., 
So. Boston, Mass. Kursų dalyvės 
bus aprūpintos bendru maistu ir 
nakvyne. Visa kaštuos 2 dolerių. 
Užsiregistruoti iki kovo 24 d.

* SPAUDA *
NEŽMONIŠKA 
LAIKRAŠTINĖ 

ETIKA

• "Naujienose” tilpo straipsnis
■ "Pelai ir Vėjai”, kuriame, be ki- 
’ ta ko, užsimenama ir apie a. a.
■ A. Olszewskio "Lietuvą" bei lei- 
' dėjo padarytus pakeitimus re

daktorių tarpe. (Taip kaip p. 
Kapočius padarė Liet. Enc. rei
kale). Kaip ten iš tikrųjų buvo 
— turėtų pasisakyti tie, kurie 
anuo metu buvo arčiau leidėjo 
bei redaktorių. Mano kaimynas 
Leonas Seibutis, gerai žinąs ir 
atsimenąs ano meto padėtį, sa-

i ko, kad naujo redaktoriaus atė-
■ jimas buvo būtinai reikalingas.
• Jis pagyvino laikraštį, davė nau-
■ jo kraujo.

Bet man ne apie tai rūpėjo ra
šyti. Labiausiai pasipiktinau

• straipsnio autoriaus susirūpini
mu, kam reikia ir kam nereikia 
paminklų statyti. Gerai, kad mū
sų tautiečiai pagerbia mirusius 
veikėjus ir jiems pastatydina pa
minklus. Taip ir turi būti. Bet 
drįsti spręsti ar bus statomi pa
minklai gyviesiems dar esant, 
čia tai jau didžiausias nusikal
timas prieš spaudos etiką. Su
prantu, kad man gali nepatikti 
žmogaus veikla bei jo darbai, 
ypač visuomeniniai, ir aš turiu 
teise juos kritikuoti, pasisakyti, 
kas man nepatinka ir dar geriau
sia, nurodyti, kaip jis, mano ma
nymu, turėjo pasielgti. Bet gyvą 
žmogų guldyti į grabą ir pradė
ti spėlioti, kad jam greičiausiai 
niekas paminklo nestatys, ne tik 
pasakysiu, per "drąsus žygis”, 
bet baisiai nežmoniškas ...

Ąr patiktų "Naujienų” redak
toriui P. Grigaičiui, jei dabar pa
sirodytų laikraščiuose straips
niai, įrodę, jog jam neverta pa
minklo statyti. Ar jis, P. Gri
gaitis neimtų šaukti: "A, galgo- 

, nai, jau mane marina, mane į 
grabą guldo ir man jau iš anks
to praneša, kad Danguje (?) bū
damas žinočiau, jog jie man pa- 

, minklo nepastatys”.
, Pasakykite, p. Grigaitį, patik

tų Jums tokie spausdinti žodžiai? 
■j Jei ne, tai kodėl Jūs užgaulioja- 

Bostono skautų v-ja globoja te kitus ir dar garbingus asme- 
LSB - JAV I-jo rajono vilkiu- ms, kurie lietuvių , tautai yra 
kų vadų kursus, kurie bus pra
vesti kovo 26-27 d. Bostono 

no Clevelando, bet visų JAV lie-! ALTS skyriaus namuose, 
tuvių vertybė. O jis neturi net' Kovo 27 d. 3 vai. p. p. So. 
vietos savo repeticijoms. Todėl Bostono High School salėje New 
antrasis mūsų prašymas: kiek
vienas savo ištekliu, nors ir kuk
liu, prisidėkime prie kultūrinių 
Čiurlionio ansamblio namų įsi
gijimo.

Ir dar: Jubiliatai yra verti lei
dinio — monografijos, vaizduo
jančios jų kūrybinį kelią, darbą, 
jų siekimus, sunkumus ir laimė
jimus. Pagaliau išleiskime nau
jas plokšteles su ansamblio dai
nomis, palydimomis simfoninio 
orkestro, kad lietuviška daina 
atsiskleistų visa savo didybe ir 
grožiu. Ir čia reikia visų mūsų 
piniginės paramos.

Kreipiamės į visus, kurie tik

V. Alseika, A. Augustinavičienė, 
St. Barzdukas, V. Braziulis, J. 
Chmieliauskas, Dr. A. Darnusis, 
J. Daugėla, E. Karnėnas, K. S. 
Karpius, A. Laikūnas, J. Liū- 
džius, E. Malranas, J. Nasvytis, 
Iz. Šamas, J. Staniškis, J. Stem- 
pužis, Dr. M. Vaitėnas, J. Vir

balis.

SKAUTAI
GERAI VYRAI — TĖVYNĖS 

LABUI!

gimtosios 
grožiui ir

negali už

Bostono skautų vietininkijos 
DLK Kęstučio sk. dr-vė už sava
rankišką ir planingą stovyklavi
mą bei iškylavimą tapo atžymė
ta Bostono amer. skautų vado
vybės NAT1ONAL CAMPING 
AWARD ženklu, ši mūsų skau
tų dr-vė yra registruota Bosto
no sk. tarybos 2-jame distrikte, 
kuriam vadovauja lietuvis sktn. 
Liudas J. Končius. Iš 56 to dis- 
trikto dr-vių tokį atžymėjimą, 
be lietuvių, gavo dar dvi dr-vės.

Bostono vietininkijos Vilkiu
kų ir DLK Kęstučio sk. dr-vės 
už pavyzdingą veiklą 1954 m. 
vietos sk. distrikte tapo įtrauk
tos į GARBĖS VIENETŲ (Oo- 
nor Units) tarpą. Kęstutėnams 
tai jau trečias toks laimėjimas, 
o vilkiukams — antras.

BOSTONO SKAUTŲ ŽINELĖS

Vas. 24-25 d. kęstutėnai išky
lavo Camp Sayre stovykloje. Iš
kylai vadovavo pskltn. Romas 
Venckus, šios stovyklos direkto
rius yra sktn. L. J. Končius, o 
tvarkytojas — vyr. sktn. V. K. 
Čepas.

Kovo 5-6 d. kęstutėnų skilti- 
ninkai L. Venckus ir R. Šležas 
daly.yąvo amer. skautų skiltinin- 
kų kursuose.

N e p r i k lausomybės šventės 
proga Bostono skautų vietinin- 
kijoje buvo rinktos aukos. Sudė
ta $30.75, kurie paskirti Vasa
rio 16-sios gimnazijos Rennhofe 
pastatams išpirkti. Kiekvienas 
skautas aukojo pagal savo išga
les.

daug daugiau nusipelnę negu tie, 
kurie panašius straipsnius, kaip 
"Pelai ir Vėjai” rašo bei spaus
dina.

Jonas Liauzininkas I
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DEAL

AN

OLDSMOBILE

2900 MAYFIELD

To Our Friends and Patrons 
GREETINGS and BEST W1SHES 

For a Pleasant Holiday

YOUNG’S AMERICAN & CHINESE

RESTAURANT

Cantonese Family Dinners
Chinese Food To Take Out

OPEN DAILY 11:30 AM TO 1:00 AM SAT TO 3:00 AM

Open Sundays

2172 VVARRENSVILLE CENTER FA 1-9676

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

MARVEL BOTTLING

Į 8915 CRANE AVĖ.
BR 1-4400

Sveikiname malonius draugus ir rėmėjus

MELROSE DISTILLERS, CO.

t

GOLDEN WEDDING—V. S. R—OLD QUAKER 
ECHO SPRINGS — MELROSE GIN

PLEASE PATRON1ZE THESE BRANDS

1105 CHESTER AVENUE
L

CH 1-6942

GREETINGS and BEST W1SHES
FROM

METAL EQUIPMENT CO.

2032 WEST 1051 h ST. AT. 1-8415.

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

HAVE
YOUR

IN OUR NEW MODERN PLAKT

DRY CLEANING DONE 
N0W

SHIRT LAUNDRY SERVICE
WE PICK UP AND DELIVER

'• Yorko Skautų Dramos Sekcija 
vaidins Vyt. Alanto "Buhalteri
jos Klaidą”; Gastroliuojančius 
brolius ir seses globos vietos 
skautai. Bostono ir plačiųjų apy
linkių lietuviai kviečiami skait
lingai atsilankyti į vaidinančio 
atžalyno spektaklį.

— SKS —

JALTN. SKAUČIŲ VADOVĖMS 
KURSAI BOSTONE

Skaučių Seserijos Vadovių 
Lavinimo Dalies Vedėja v. sktn. 
L. Čepienė š. m. kovo 26 ir 27 
dienomis praveda Bostone jau- 
nesn. skaučių vadovėms kursus, 
į kuriuos kviečiamos visos JAV 
Rytinio Pakraščio, jaunesn. skau
čių draugininkės, adjutantės ir 
visos kitos sesės, norinčios dirb
ti su jaun. skautėm.

Darbas su jaun. skautėm yra 
labai dėkingas ir įdomus. Tačiau 
jaunos vadovės, neturėdamos pa
grindinių žinių bei medžiagos, 
greit išsisemia ir be džiaugsmo 

' stumia vienetą iš vienos nuobo- 
! džios sueigos į kitą. O dažnai jos] 
! palieka draugovę nuvargusios ir! 
nepatyrusios draugovės sukles
tėjimo grožio ir jaunesniųjų se-Į

Greetings and Best IVishes

For a Pleasant Holiday

THE OHIO

MECHANICS

LAUNDRY CO.

INDUSTRIAL LAUNDRY

and CLEANING

GARMENT RENTAI.

4730 LEXINGTON AVĖ.

HE 1-9305

YE. 2-0123

METZGER’S DRY CLEANING
16708 KINSMAN LO 1-6666

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holiday

STREKAL REALTY CO

405 East 200th Street

\

IV 1-1100

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai mūsų draugams 

ir rėmėjams

VARGO REALTY 
Rcaltors

7504 Lurain Avenue Call AT 1-5660
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Atviras laiškas
Draugo redaktoriui

šis laiškas "Draugui” iš
siųstas kovo 7 d.

Gerbiamasis p. Redaktoriau,
Tamsta neseniai esi paskelbęs 

p. J. Kairio samprotavimus apie 
incidentų su mano T. šidiškiui 
adresuotu laišku. Anot tų sam
protavimų, niekas kitas negalė
jęs to incidento sukelti, kaip tik 
pats laiško gavėjas.

Kadangi tatai liečia mano laiš
kų. tariuosi turįs pakankamai 
pamato pageidauti, kad "Drau
ge”: būtų paskelbtos ir p. J. Kai
rio nepaminėtos aplinkybės, tu
rinčios reikšmės tokiems sam
protavimams. Tos aplinkybės 
yra štai kokios:

1) T. Šidiškis, gavęs kalba
mųjų laiškų, tuojau man prane
šė, kad jis gautas gerokai vė
liau, negu normaliai turėjo būti 
gautas, ir kad'jo vokas turi aiš
kių žymių, rodančių, kad jis bu
vo atidarytas po pirmojo užlipi- 
nimo ir vėl užlipintas stipriais 
klijais.

2) Vliko posėdžio metu dalis 
Vliko narių gavo paštu jiems 
atsiųstas to laiško fotokopijas. 
Pats T. Šidiškis tokios kopijos 
negavo.

3) Prel. M. Krupavičius, nors 
ir aiškiai matydamas, jog tai 
yra fotokopijos ne jo ir ne jam 
rašyto laiško, visiškai nesitei- 
raudamas ten pat buvusio adre
sato, ar jam sutinkant ar nesu
tinkant tos fotokopijos yra atsi
radusios, oficialiai paskelbė pa
vedus tų laiškų svarstyti Vykdo
majai Tarybai.

4) T. Šidiškis apie kopijų pa
sirodymų skubiai pranešė man.

5) Kadangi fotokopijų atsi
radimas 'patvirtino įtarimų, jog 
laiškas buvo neautorizuoto as
mens atidarytas, tuojau patariau 
T. šidiškiui kreiptis J atitinka
mas įstaigas, prašant pagalbos 
surasti, kas tų įstatymų drau
džiamų darbų padarė. T. Šidiškis 
ir įteikė formalų pranešimų kri
minalinei policijai, kuri tokiais 
atvejais ir yra kompetentinga 
įstaiga. Jis nenurodė, ar kų įta
ria, tik prašė bandyti surasti 
kaltininkų.

6) Neturiu žinių, ar Vykdo
moji Taryba formaliai kų nors 
laiško reikalu yra nutarusi, bet 
turiu žinių, kad Vykdomosios 
Tarybos mašinininkės, Vliko ma
šinėlėmis ir ant Vliko popierio, 
pagamino bene po 10 laiško nuo
rašų ir, Vliko lėšomis, išsiunti
nėjo į įvairius kraštus, berods, 
daugiausia į Jungtines Valsty
bes.

7) Liaudininkų CK sekreto
rius p. H. Blazas, žaliojo Inter
nacionalo rotatorium, pagamino 
didesnį nuorašų kiekį ir plačiai 
paskleidė juos New Yorke, Wa- 
shingtone ir kitur. Tie nuorašai 
buvo skleidžiami labai uoliai ir 
skubotai, paskirais atvejais riet 
telefonu iš anksto pranešant, kad 
yra "pagautas” V. Rastenį "la
bai inkriminuojųs” laiškas. Tik 
kai skaitytojai pagaliau nieko 
inkriminuojančio laiško turiny
je nerado, o iškėlė klausimų, ko
kiu būdu tas laiškas gautas, pra
dėjo gimti versija, kad "gal tų 
laiškų "Šidiškis pats pametė ar 
net tyčia pakišo”. .. Pažymėti
na, kad tame p. Blazo leidinyje 
buvo dar ir kitų priedų, kurie 
tuo metu dar nebuvo niekur pa
skelbti ir galėjo būti gauti tik 
iš Vliko raštinės.

8) Laikraščiai, daugiausia 
"Draugas” ir "Naujienos”, sku
biai paskelbė laiško ištraukas ir 
jas komentavo, nurodydami kri
minalų laiško turinyje, o ne joj 
išvogime. Tačiau laiško turinio į 
"kriminališkumas” pasiliko tik 
subjektyvios nuomones dalykas,! 
o išvogimo ir net jo naudojimo 
nusikalstamumas yra numaty
tas įstatymuose.

9) Neilgai trukus ir fronti
ninkų biuletenyje (vadinamam 
"Lietuvių biuleteniu”) tas laiš
kas buvo ištisai perspausdintas 
su tokios pačios tendencijos,! 
kaip 8-me punkte minėta, ko

mentarais. Biuletenis nepasira
šytas, bet yra pažymėtas jo lei
dėjų adresas, kuris p. J. Brazai
čio: ir p. Pauliaus Jurkaus (abu 
"Darbininko” redaktoriai) adre
sas.

10) Atsirado tarpininkų, ku
rie teiravosi pas mane ir pas T. 
šidiškį, ar nebūtų galima atšauk
ti policijai paduotų pranešimų, 
kadangi kaltininko jieškojimas 
galįs pakenkti... Vilkui. Abiem 
atvejais buvo atsakyta, kad jei
gu nusikaltėlis nėra iš Vliko 
sluogsnių, tai Vilkui dėl jo jieš- 
kojimo nėra ko jaudintis.

11) P. J. Kairio pliki tvirtini
mai, esu, nei iš pašto nei kitaip 
pakeliui iki adresato niekas ne" 
galėjo laiško perimti, sugriau
namas paties fakto, kad jis bu
vo, švelniai tariant, slaptai "pa
siskolintas”, ir, kaip iš visai ob
jektyviai patikrinamų duomenų 
matyti, tas "pasiskolinimas” įvy
ko prieš laiško įteikimų adresa
tui. Pagaliau, iš Vliko įstaigoje 
dirbusių asmenų tenka patirti, 
kad tenai jau kelinti metai jun
tama korespondencijos neliačia- 
mumo pažeidinėjimo ženklų: ne 
tik gaunamosios, bet ir siunčia
mosios korespondencijos.

12) P. J. Kairio siūlymas pa
aiškinti kriminalinei policijai, 
kad laiško fotokopijas bene pats 
laiško gavėjas būsiųs pagaminęs 
ir Vilkui atsiuntęs, jau pavėluo
tas. Tokia "idėja” policijai, at
rodo, jau seniai yra kažkieno, 
šiuo reikalu labai susirūpinusio, 
pakišta, tačiau dėl savo absur
diškumo ir priešingumo objek
tyviai regimoms galimybėms, 
savaime atmesta.

13) Kai nusikaltėlis nėra pa-j 
gautas ar nustatytas remiantis 
tiesioginiais duomenimis, įtarti
nų paprastai dairomasi, sekant 
vadinamuoju "cui prodest" dės
niu, tai yra, žiūrint, kas galėjo 
turėti intereso nusikalstamųjį 
veiksmų padaryti. Taip pat žiū
rima ir to, kas jaudinasi dėl nu- 
kaltėlio jieškojimo, kas stengia
si "suslėpti galus į vandenį”.

Kas iš to laiško stengėsi poli
tinio kapitalo susikalti ir kas, be 
jokios akivaizdžios priežasties, 
skuba įrodinėti — "tik nepama- 
nykit, kad mes čia kuo nors kal
ti”, esu paminėjęs šio pareiški
mo 3 ir 6-12 punktuose. Be to, 
būdinga, kad kaikurių, praneši
mų atšaukti kalbinusių, tarpi
ninkų teigimu, p. K. žalkauskas 
skundęsis "labai autoritetingoms 
vietoms”, jog T. Šidiškis "ap
skundė policijai Vlikų”, nors jo
kio skundo nei prieš Vlikų, nei 
prieš paskirus jo pareigūnus iš 
T. šidiškio pusės nebuvo. Paga
liau, T. šidiškiui padavus prane
šimų, kad jo korespondencija 
kažkieno vagiama, toje pačioje 
policijos įstaigoje gana dažnai 
pradėjęs lankytis p. K. Žalkaus
kas su pranešimais, kad iš jo 
buto kažkas išvogęs svarbias Vli
ko bylas (kurios vėliau pasida
riusios jau nebesvarbiomis...), 
kad kažkas kesinųsis jį nužudy
ti ir t.t.

Visa tai sudaro medžiagos 
samprotavimams, nebūtinai tu
rintiems eiti p. J. Kairio siūlo
ma linkme. Man asmeniškai nė
ra ypatingai svarbu, ar tikrasis 
kaltininkas bus surastas, ar ne. 
Svarbiau, kad šio triukšmelio 
pasėkoje išnyktų tas netikrumas 
dėl korespondencijos neliečiamu
mo visiems, kurie susirašinėja 
su Reutlingenu ar rašo laiškus 
iš tenai.

Su pagarba
V. Rastenis

Julijoj...
(Atkelta iš 1 psl.)

turįs būti augštesnis, nekaip vie
nišos moters. Į tai betgi nuro
doma, kad anglų mokesčių sis
tema esanti taip sutvarkyta, kad 
vieniši uždarbiautojai j rankas 
gaunu mažiau, nekaip šeimos 
galvos. Todėl būtų teisingiau 
dar labiau ištobulinti mokesčių 
sistemų, nekaip pagal schemų 
mokėti moterims tokius pat at
lyginimus, kaip ir vyrams.

Galima įsivaizduoti, kad tokios 
problemos, kurios paliečia kone 
kiekvienų britų šeimų, sukelia 
įvairių nuomonių. Užsimindama 
apie reikalų sulyginti vyrų ir

moterų atlyginimus, dabartinė 
vyriausybė siekia patraukti sa
vo pusėn gražiosios lyties bal
suotojus.

Paskutiniųjų laikų papildo
mieji rinkimai parodė, kad kon
servatorių padėtis eina geryn. 
Keliose apylinkėse vyriausybė 
laimėjo naujų balsų, palyginus 
su 1951 metų rinkimų duomeni
mis. Todėl konservatorių sluogs- 
niuose esama įsitikinimo, kad 
nebereikėtų delsti su parlamen
to paleidimu ir naujų rinkimų 
paskelbimu. Didžiausių priešrin
kiminę atrakcijų, be abejojimo, 
sudarys šį pavasarį naujasis 
valstybės biudžetas. Laukiama, 
kad iždo kancleris paskelbs kai 
kuriuos palengvinimus mokesčių 
srityje. Iš naujojo biudžeto dau-l

giau nekaip iš kitų ženklų bus 
galima spręsti, ar tikrai Angli
ja šiemet išgyvens priešrinkimi
nę kovų. Daug duomenų kalba už 
tai, kad dabartinio parlamento 
amžius eina prie galo.

Iki tam tikro laipsnio galima 
net teigti, kad priešrinkiminės 
nuotaikos atsispindi taip pat pa
skelbtose baltosiose knygose ap
sigynimo klausimais. Visuome
nėje jau seniai kildavo balsų, 
kad britų aviacija ir jūrų laivy
nas neinųs su laiko dvasia. Taip 
pat priešlėktuvinė bei civilinių 
gyventojų apsauga nestovinti 
augštumoje. Vyriausybė nūn įro
dinėja, kad žymia dalimi tuo 
esanti kalta buvusioji darbiečių 
vyriausybė, kuri per toli nuėju
si nusiginklavimo srityje. 1

Dabartinė valdžia esanti nusi
stačiusi ne tiktai gaminti moder
niausius ginklus, kaip tai ato
mines ir vandenilio bombas, bet 
taip pat žymiai patobulinti avia
cijų ir jūrų laivynų. Atrodo, kad 
jūrų laivynas irgi stovi naujos 
raidos išvakarėje. Kaip savo lai
ku didžiuosius karo laivus ėmė 
nustelbti lėktuvnešiai, taip atei
tyje pirmaujančių vietų žada už
imti savaime nedideli, tik krei
serių dydžio karo laivai, kurie 
bus apginkluoti raketiniais ir 
vairuojamais šoviniais.

Vyriausybės sluogsniuose kal
bama, kad būsiu galima suma
žinti išlaidas karo reikalams. 
Ateinančiais metais ginklavimo
si biudžetas tėra 100 milionų 
svarų mažesnis, kaip 1954/55

metais, o ir tas sutaupymas tėra 
iliuzorinis, nes amerikiečiai ma
žina savo paramų. Bet skelbda
ma apie ateities raidų karinėje 
srityje ir užsimindama apie ga
limas mokesčių sumažinimus, 
vyriausybė, be abejojimo, turi 
prieš akis ir priešrinkiminės ko
vos šūkius.

įsidėmėk
| DIRVOS

adresą — Į

| 1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio

iAjj

Prasideda Clevelande Kovo 20
reita, nauja ir patogi Tiesioginė Ilgos 
Distancijos šaukimo sistema iš Clevelan

do į apie 60 šiaurės rytų Ohio gyvenviečių 
bus pradėta kovo 20 d. Tuo pačiu metu dau
guma clevelandiečių galės šaukti bet kurį nu
merį Didžiojo Clevelando apylinkėj. Tiktai 
šaukimo būdas keičiasi. Kainos lieka tos pa

čios.
Šie nauji tiesioginio šaukimo patarnavimai ' 

atidarys naują telefono išvystymo ir pažan
gos erą kurioj po kiek laiko galima tiesiogi
nio šaukimo linijų tinklu jungiančiu visą 
valstybę bus galima susirišti su bet kuria 
vieta.

1. ŽINOKIT TIKSLŲ TELEFONO NUMERĮ: 
Kadangi patys šaukiat, turite turėti teisingų 
numerį. Didžiojo Clevelando numerius pasi
tikrinkite savo naujoj telefono knygoj. Dau
guma clevelandiečių galės šaukti visais nu
meriais, pažymėtais naujoj Clevelando kny
goj. Užmiesčio gyvenvietės, kurias jūs galite 
tiesioginiai šaukti, yra sužymėtos jūsų "Mė

lynojoj Telefono Numerių Knygutėj”. Gauti 
numerius į šias vietas, pašaukit "Operator” 
ir prašykit informacijos miesto, kurį jūs 
šaukiate;' pavyzdžiui, ”Younstown Informa- 
tion, please”. Kai gaunate numerį, būtinai 
užsirašykit savo knygutėj vėlesniam naudo
jimui.

2. IŠSUKIT NUMERĮ: Gavę 
numerį, šaukite kaip bet kokį 
vietinį pašaukimų. Būtinai 
išsukit pirmas DVI raides ir 
PENKIS numerius.

3. IŠSUKUS NUMERIUS ir prieš prade
dant skambučiui veikti, operatorė atsilieps 
ir pasakys "JŪSŲ numeris, prašau?” Bū
tinai duokite jai SAVO numerį,, — tų, ku
ris yra pažymėtas jūsų naudojamo telefo
no viršuj.

1. JEIGU GAUNATE KLAIDINGĄ NU
MERĮ, atlikit šiuos tris dalykus patiks
linimui : Sužinokit numerį ir miestų, ku
rį pašaukėt... pašaukit ”Operator”... 
duokit jai tų informacijų, nes už tų pa
šaukimų nereikės mokėti.

Pradedant kovo 20, šaukite ”0” operatorei, kada tuos šau
kimus ne patys pravedat. Numeriai ”211” Ilgai Distanci

jai tuo laiku bus nutraukti.

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau Domicėlės Dargaitės 

(vyro pavardė Noris), kilusios iš 
Petrikaičių km., Kretingos v. 
Taip pat Kazimiero Gaučiaus ir 
Petronėlės žilaitės. Abu kilę iš 
Palangos. Gyvena Brazilijoj.

Rašyti: Albina Melinis,
1293 W .104 St., 
Cleveland 2, Ohio.

(U)

Šios knygos yra JŪSŲ RAKTAS 
TIESIOGINIUI ŠAUKIMUI!

Reguliari Clevelando telefono knyga ir 
"Mėlynoji Telefono Numerių Knygutė” turi visų 

informacijų tiesioginiams pašaukimas į šiaurės rytų 
Ohio miestus ir po visų didįjį Clevelandų.

THE OHIO BE L L TELEPHONE COMPANY
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L k BEST WISHES 
To Our Many Friends

%
K. S. KARPIUS

SU BAČIŪNAIS, 
TAMOŠAIČIAI 
FLORIDOJE

PHYSICIANS AMBULANCE
V

-K SERVICE

DAY AND NIGHT SERVICE

Patients Moved as Doctors Prescribe
\ OXYGEN IN CASE OF EMERGENCY

Ali Cars Insured

Call Day or Night — CE 1-3344

X • HOLIDAY GREETINGS

To Our Many Friends

And a Pleasant Holiday
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Grįžus iš atostogų saulėtoje, 
šiltoje Floridoje, šį kartų pasi
dalinsiu su . skaitytojais tik 
trumpais įspūdžiais, nes nuva
žiavus į Miami, susitikome su 
mūsų veikėju Juozu J. Bačiūnų 
ir jo ponia. J. Račiūnas pasisa
kė rašąs savo įspūdžius Dirvai 
apie Floridą, taigi jo mintys bus 
įvairesnės, platesnės, nes jis ten 
ilgiau buvoja ir tiesiog studijuo
ja. Tuo tarpu mudu su žmona 
nuvažiuojam tik porai savaičių 
paviešėti.

Floridoje, Miami mieste ir 
apylinkėse atsidūręs, pasijauti 
lyg būtum Clevelande ar Chica
goje: kur pasisuksi vis pažįsta
mi, artimi, draugai, bendradar
biai. O vis tik tai 1,600 mylių į 
pietus nuo- Clevelando.

Taip, pav., nuvykę į Miami 
tuoj susiėjom su p. Bačiūnais, 
su kuriais vis tenka susitikti 
mūsų tautininkų veikloje tai Ta- 
bor Farmdje. tai Chicagoje, tai 
New Yorke, tai Clevelande.

Nors, atrodo, reiktų ilsėtis, 
atostogauti, bet J. Bačiūnas rū
pinasi, sielojasi lietuvių visuo
menės reikalais, tautihinkų sro
vės gerove ir veikėjų santykiais. 
Liuoslaikiu rašo savo įspūdžius, 
be to jau rūpinasi savo vasarvie
čių atidarymu Tabor Farmoje, 
Prospect Point. Taip pat ir mi
nistro B. K. Balučio 75 metų su
kakties minėjimo rengimais įvai
riose kolonijose.

Clevelande minėjimas rengia
mas sekmadienį, kovo 27. Ir J. 
Bačiūnas pasiryžęs pas mus at
vykti ir atvežti iš Chicagos kal
bėtojus.

\ EX 1-2072 Dr. Tamošaitis buvo 
I sunkiai sužeistas

v GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

OHIO IRON WORKS
■ A 

\ i INDUSTRIAL STEEL FABRICATORS

879 ADDISON RI). EX 1-7625

1 GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

X
X 

t

SILLS CHEVROLET, INC.
SEE THE NEW OUTSTANDING 1955 

CHEVROLET

16220 Kinsman Road WA 1-1450

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

SGRO’S SQUARE DEAL MARKET
WE CARRY THE FINEST FOODS AT THE LOWEST

PRICES

26588 Lake Shore Blvd. RE 1-3250

Best Wishes To Our Friends and Patrons

RALPH STEWART BUICK COMPANY
SEE THE NEW OUTSTANDING 1955 BUICK

12500 ST. OLAI R AVĖ. UL 1-2200

Paskui mus j Floridų atvyko 
clevelandiečiai Ona ir Edvardas 
Karnėnai, už keletos dienų Izido
rius Šamas su ponia ir jo sūnus 
su žmona. Visi šie turistai apsi- 
tojo Dirvos skaitytojų Noreikų 
Flamingo Courts vilose, šiaurės 
Miami krašte. Noreikai taip pat 
iš Clevelando, persikėlę į Miami. 
Apsilankę pas buvusius cleve
landiečius B. želvius, kur žiema- 
voja kasmet buvęs Lietuvos kon
sulo Chicagoje sekretorius p. Ja- 
šinskas su ponia, sulaukėm pp. 
Bačiūnų. Ir visi nuvykom aplan
kyti mūsų elevelandietį Dr. S. 
T. Tamošaitį, kuris kaip, žino
ma, buvo automobilio nelaimėje 
sužeistas pereitų rudenį, keliau
jant į naujų gyvenamų vietų 
Miami Beach.

Dr. Tamošaitis sveikstąs, bet 
dar važinėjųs ligonio ratukuose, 
laukė mūsų sėdėdamas prieš 
saulę savo kieme. Ir nudžiugo 
pamatęs buvusius bendradar
bius. Tik prieš mūsų atvykimų 
jau buvo apsilankę Karnėnai.

Paaiškėjo, kad daktaras bu
vo labai sunkiai sužeistas, vos 
išliko gyvas. Visiems buvo sma
gu, kad daktaras sveiksta, te
bėra linksmas ir šnekus. Sulau
žyta dešinė ranka iš peties ir 
dešinė koja. Kada lankėm, bu
vo vos trys savaitės parvežtas iš 
Knoxville, Tenn., ligoninės. Koja 
buvo gipse, nors jau daktaras 
galėjo ant jos ir atsistoti ir ban
dė vaikščioti. Jo sveikimu uo
liai rūpinasi ponia Tamošaitie
nė, jos motina ir sūnus Vytukas.

Tamošaičiai pasistatė puikius 
namus vienoje saloje, netoli Mia
mi didmiesčio centro. Jų sala 
priklauso prie turtingos Miami 
Beach salų grupės, arčiau At
lanto.

Kitų dienų vėl aplankę Tamo
šaičius, nustebom pas juos radę 
kitų elevelandietį, adv. Julių 
Smetonų, kuris atvyko pasilsiui 
keletui savaičių.

pramogoms, minėjimams ir kon
certams. Vasario 16-tos minėji
mo proga prisirinko tiek svečių, 
kad į salę netilpo, nors buvo nu
matyta, kad tik tokios salės 
jiems tereikia. Be Vasario 16-tos 
šventės, salėje kas kelinta diena 
vis būna koks nors vakarėlis. Ir 
vis prisirenka vietinių ir iš to
liau suvažiuojančių svečių.

Miami Lietuvių Moterų Klu
bas buvo surengęs salės naudai 
trijų vakarų bazarų. Moterų klu
bo pirmininkė yra ilgametė Mia
mi gyventoja ir darbuotoja po
nia Julė Styles, operos daininin
kės Polinos Stoska teta.

Bazare radom darbuojantis 
visus salės klubo narius, ir mū
sų gerus bičiulius clevelandie
čius Jonų ir Elenų Verbelus. Sa
lės akcininkų žmonelės prinešė 
bazarui ir dovanų, ir valgių, ir 
aptarnavo svečius, kad tik laimė
tų daugiau pinigų. Ir, sako, pa
darė virš $700 pelno. Salė pati 
turi skolos, taigi jos įrengimui 
moterėlės ruošia įvairias pramo
gas, ir vyrai daug prisideda dar
bu, nes yra gerų amatininkų ir 
salės bendrovei nereikia nieko 
samdyti ir mokėti už darbų.

Ilgesniam ir trumpam laikui 
atvykusieji iš šiaurės svečiai 
duoda gerų uždarbį klubui, čia 
vaišindamiesi kiekvienas jaučia, 
kad leidžia pinigus geram tiks
lui. Juk tai savas lizdas, kur 
kiekvienas atvykdamas žino su
tiksiąs ką nors iš savo pažįsta
mų. Ir sutinka, žiūrėk, nepažįs
tamą užkalbinęs patiri, kad esąs 
ar tai iš Chicagos, New Yorko, 
Detroito, Wisconsino, Pennsyl- 
vanijos, Massachusetts, New 
Jersey, ar dar iš kitur. Vieną se
nyvą porų pakalbinau, pasisakė 
atvykę iš Rumford, Maine. Po
nia yra to miestelio pašto virši
ninkė, atvykę su vyru ir dukte
rim keletui savąičjy.

Turėjau progos ilgai išsikal
bėti su Newark, N. J., kolonijos 
uoliu veikėju, biznierium J. Kra-

Tos salos sujungtos negiliu 
vandeniu išpiltu keliu ir tiltais. 
Tiltų yra virš 30. Vienas jų net 
7 mylių ilgio. Tokia kelionė per 
siaurutes salas, atvirame van
denyne, vilioja turistus. Ir auto
mobiliai ir autobusai dūzgia die
nų ir naktį. Salose pilna vilų, di
desnėse ir biznio įstaigų, gara
žų ir gasolino stočių automobi
liams.

Paskutinėje saloje, Key West, 
yra JAV karo laivyno lėkuvų 
bazė. Seniau, kol nebuvo išpiltų 
kelių ir nutiestų tiltų, susisie
kimas su Key West buvo laivais. 
Key West turi apie 30,000 gy
ventojų. Karo laivyno stotis ten 
buvo įsteigta 1822 metais gau
dyti jūrų piratus-plėšikus, vei
kiančius Karibų jūroje ir Mek
sikos įlankoje. Miestas daugiau
sia verčiasi žuvininkyste ir tu
rizmu. Į Miami grįžom tų patį 
vakarų.

Palikę kitus clevelandiečius 
Floridoje, baigiantis mūsų atos
togoms, grįžom atgal vėl kitais 
keliais, važiuodami per vidurį 
Floridos. Nustebom pamatę mi- 
lionus akrų naujai veisiamų apel
sinų sodų, nors Florida ir taip 
skundžiasi neturinti kur savo 
apelsinus dėti. Šimtus mylių va
žiuojant, kiek akys užmato abiem 
pusėm, šiaurinėje ilgos Floridos 
dalyje, driekiasi senų, vidutinių 
ir naujai veisiamų apelsinų me
džių sodai.

Kadangi apelsinus sunkiau 
pervežti į tolimas krašto vietas, 
todėl dabar plačiai vystoma apel
sinų sulčių konservavimas, šal
dymas. Tuo būdu aprūpins tomis 
gaivinančiomis sultimis visų 
kraštų. Ir taip manoma sunau
doti tų naujai veisiamų apelsinų 
sodų vaisius.

aP/LIHKĖSE
Koncertuoja A. Kuprevičius
Kovo mėn. 20 d., sekmadienį, 

Severance Hali salėje įvyks Cle
velando Moterų Simfoninio Or- 

likausku, kuris dabar jau virs 70 kegtr0 koncertas. Koncertas
metų amžiaus. Kralikauskas bu-Įgkirtag 20 metų orkestro sukak. 
vo energingas darbuotojas New. -iai atžymėti. To koncerto so- 
Yorko apylinkėje pirmojo pašau-, ligtu pakviestas pianistaS And- 
linio karo metu, negailėjęs pini-, rjus Kuprevičius. Jis atliks Cho- 
gų nei laiko Lietuvos nepriklau-j pino koncerta f-minor Nr. 2. 
somybei iškovoti ir Lietuvai pa-,
siskelbus nepriklausoma jos rei- Koncertą diriguoja Hyman 
kalus ginti. Tarp jo didelių dar- Schandler.
bų buvo 1920 metų rugsėjo 3 d.1 Organizacinis koncerto komi- 
vykimas, su kitais dviem Newar-’ tetas kviečia lietuviškąją visuo- 
ko veikėjais — V. Ambrazevi
čium ir V. Lazdynu, j Statė De
partamentą Washingtone, reika
lauti Lietuvai pripažinimo ir 
prašyti sulaikyti lenkų puolimą 
prieš Lietuvą. Ši Tautininkų Ta
rybos delegacija, kaip Amerikos 
piliečiai, gavę tarpininku kofi- 
gresmaną Čhandler, daug prisi
dėjo Washingtone išaiškinti 
skirtumus tarp lietuvių ir lenkų, 
kada lenkai visur skelbė, būk 
lietuviai esą tik lenkų tautos 
"atsimetėliai”. Kralik a u S k a s 
darbuojasi Newarke ir po šian
dien.

menę į koncertų atsilankyti. No
rintieji iš anksto biletus gauti 
prašomi skambinti Mrs. Hyman 
Schandler GA 1-7665. Biletus 
patartina iš anksto nusipirkti, 
nes kasoje biletai bus parduoda
mi tik kovo 20 d. vakare.

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

REMY DRUG CO.
PRESCRIPTION SPECIALISTS

7408 Wade Park Avenue UT 1-4931

Bazaras ir svečiai
Keleto iš seniau Miami įsigy

venusių lietuvių pasidarbavimu, 
pastatyta nauja, moderniška sa
lė su dideliu baru svečiams troš
kulį numalšinti. Salė naudojama

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

METROPOLITAN BUICK,

INCORPORATED

SEE THE NEW OUSTANDING 1955 BUICK

1900 EAST 21st STREET
Phone: TOwer 1-3500

OHIO GREATEST BUICK DEALER

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

PEACOCK CLEANERS, Ine.
TAILORS — FURRIERS

TRY US FOR YOUR CLEANING 
YOU WILL BE SATISFIED

MAIN PLANT 
MAIN PLANT

12914-16 Forest Avė. 
8139 Euclid Avė. 
10603 Union Avė. 
9201 East 131st St.
3045 East 102nd St.

6214 Broadtvay Avė.

SK 
RA 
VU 
WY

VU

To Our Friends and Patrons 
BEST WISHES

1-7232
1-9182
3-4609
1-1220

3-2323

STRONG - KENNARD COMPANY
O P T I C I A N

2044 EAST 9th STREET MA 1-0440

GREETINGS and BEST WISHES

THE SWEET CLEAN LAUNDRY
DRY CLEANING CO.

COMPLETE LAUNDRY SERVICE

Call... EXpress 1-6100

Su Karnėnais į Key West
Dar niekad nebuvom buvę Key 

West saloje ir mieste. Pakalbi- 
nom mūsų clevelandiečius Kar- 
nėnus važiuoti drauge. Key West 
turi daug panašumo su Lietuvos 
Neringa.

Nuo Miami į Key West yra 160 
mylių kelio, per eilę salų, einan
čių Floridos pakraščiu į pietry
čius. Key West sala, piečiausia 
JAV teritorijos dalis, yra tik 90 
mylių nuo Kubos.

Ohio Bell Telephone Co. 
pranešimas

Kovo mėn. 20 d. telefoninio 
patarnavimo istorijoj pradeda
mi nauji laikai. Dabar, tiesiogi
niu šaukimu, bus galima pasiek
ti daugiau kaip 60 vietovių, esan
čių už Clevelando ribų.

Šis žingsnis yra įvadas j visa
me JAV didžiuliame krašte su
darymą sąlygų, kad kiekvienu 
telefonu galėtum tiesioginiai pa
siekti ir toliausią krašto vietą, 
žinoma, tas įvyks ne tuoj. Turės 
praeiti dar nemažai laiko, bet 
jau dabar žinoma, kad to siekia
ma ir bus pasiekta.

Šiame Dirvos numeryje, 5 psl. 
dedamas tuo reikalu didelis skel
bimas. Atkreipkit į jį savo dė
mesį.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

Wm. H. BROWN REALTORS

17591 BROADWAY
MAPLE HEIGHTS

MO 2-1400

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

MT. PLEASANT BAKERY
Where you get the finest in baked goods and Dairy Products

14100 Kinsman Rd. LO 1-9792

S1NCER
patarnavimas yra 

visuomet prieinamas
Atnaujinkit savo siuvimo 
mašiną Singer eksperto 
taisymu. Patikimas Sin
ger patarnavimas yra netoliau

Best VVishes To Our Friends and Patrons for a Pleasant Holiday

kaip jūsų telefonas.

SPEER'S LEADER DRUG
PRESCRIPTION SPECIALISTS

ŽJM!
Corner 93rd and St. Clair Avenue GL 1-5108

•A Trada Mark of THE 3IN0ER MFO. CO.

SINGER SEWING CENTER
Pažiūrėkit savo telefono knygoj jums artimos krautuvės.

Greetings and Best ishes To Our Friends & Patrons

VARGO BROTHERS SUNOCO SERVICE STATION
WHERE WE GIVE YOU THE BEST IN SERVICE

EN 1-98326947 St. Clair Avenue
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Atvyksta sportininkai iš 
Kanados

APYLINKĖSE

t.). Susirinkimui pirmininkavo 
Vyt. Kamantas, sekretoriavo V. 
Kasperavičiūtė.

Studentai dėkingi dr. A. Pa
mūšiui už įdomią paskaitą ir 
Tigro kavinės savininkui p. Ste
ponavičiui už malonų leidimą 
naudotis patalpomis.

B. K. Balučio minėjimas 
Clevelande

rengiamas kovo mėn. 27 d. (sek
madienį) 11 vai. 30 min. Lietu
vių salėje. Rengimu rūpinasi 
Tautinės Sąjungos skyriaus val
dyba. Talkina Neo-Lithuania, 
Taut. Akademinis Sambūris, 
Bendruomenė ir Ramovės sky-i

Apie B. K. Balutį kalbės J J 
Bačiūnas ir kiti svečiai. Visi cle-j 
velandiečiai mielai kviečiami mi-l 
nėjime dalyvauti ir pagerbti nu
sipelniusį mūsų tautos vyrą, 
rius.

Po minėjimo, 3 vai. po pietų, 
p. Karpių namuose (345 E. 222 
St.) įvyks Tautinės Sąjungos 
narių pobūvis. Į pobūvį užsira
šyti iki kovo mėn. 23 d. pas F. 
Eidimtą __ EX 1-7365 ir V.
Orintą — SW 5-6492. Vienam 
asmeniui kaštuos $1.50.

Kitą šeštadienį, kovo mėn. 26 
d. į Clevelandą atvyksta Niaga
ra Falįs lietuvių sporto klubo 
Niagaros vyrų krepšinio koman
da, sužaisti Mažosios Lygos 
krepšinio pirmenybių rungtynių 
su LSK žaibu. Rungtynės įvyks 
St. Clair Recreation Center sa- 

I Įėję, 6250 St. Clair Avė. Kaip 
I žinome, I-jo rato rungtynes prieš 
LSK Niagarą žaibiečiai laimėjo 
67:63.

Balandžio 2 d. tokioms pa
čioms rungtynėms į Clevelandą 
atvyks Toronto LSK Vyties 
krepšininkai.

ASK Lituanica žais Clevelande

Prof. M. Roemerio mirties 
minėjimas

Sukakus 10 metų nuo žymiojo 
Lietuvos teisininko., Vytauto D. 
Universiteto rektoriaus prof. 
Mykolo Roemerio mirties, Cleve
lando Liet. Teisininkų D-jos sk. 
rengia viešą minėjimą. Apie ve
lionį ir jo nuopelnus tars žodį 
buv. Vytauto D. Universiteto 
rektorius prof. J. Graurogkas, 
kalbės vietos teisininkai F. Mac
kus ir P. Stravinskas. Minėjimas 
rengiamas šį sekmadienį, kovo 
20 d., lietuvių salės žemut. patal
poje, 11:30 vai. Kviečiama daly
vauti visuomenė.

Apygardos krepšinio meiste
ris Chicagos ASK Lituanica 
vo velykinių atostogų proga 
mato padaryti gastroles po 
tuviškas kolonijas. Ta proga 
landžio 12 d. Clevelande yra
matomos vyrų krepšinio ir tink
linio rungtynės su LSK Žaibu.

sa- 
nu- 
lie- 
ba- 
nu-

BENDRUOMENĖS 
ŽINIOS

Jablonskio ir Būgos minėjimas

Jonas Jablonskis ir Kazimie
ras Būga — du didieji mūsų kal
bininkai. Pirmojo didžiausias 
nuopelnas — tai bendrinės mū
sų kalbos (jos rašybos, sintak
sės, žodyno ir kt.) sutvarkymas, 
antrojo darbas — mokslinis lie
tuvių kalbos dorojimas ir lietu
vių kalbos žodyno leidimas. 
Abiejų jau seniai nebeturime 
gyvųjų eilėse. Pereitais metai.-, 
sukako 75 metai nūo Būgos gi
mime. ir 30 metų nuo mirties 
(1879-1924), šiemet sukanka 95 
metai nuo Jablonskio gimimo ir 
25 metai nuo mirties (1860- 
1930). Abiejų palikimas lietuvių 
tautai yra be galo didelis ir svar
bus, tad ,įr jų atminimą reikia 
tinkamai pagerbti. Clevelande 
minėjimą rengia bendruomenės 
apylinkės valdyba, talkinama 
Lietuvių Kalbos Draugijos narių 
ir mokytojų lituanistų. Jis įvyks 
balandžio 17 d. tuoj po pamaldų 
lietuvių salėj. Studentai ir mok
sleiviai paskaitys jų raštų iš
traukų.

ba solidarumo įnašų kvitą arba 
kitą atitinkamą pažymėjimą. 
Apylinkės valdyba balsuotojų 
sąrašus jau sudarinėja. Balsuo
ti yra kiekvieno, lietuvio nė tik 
pareiga, bet ir garbės dalykas. 
Todėl mokėkime tautinio solida
rumo įnašus. Juos priima val
dybos pirm. St. Barzdukas, iž
dininkas J. Žemaitis, Spaudos 
Kioskas, "Dirva”, valdybos rei
kalų vedėjas K. Žukas (kiekvie
ną penktadienį tarp 6 ir 7 vai. 
vak. adv. J. Smetonos kabinete).

I
Išnuomajama Tigro kavinės salė

Tigro kavinė praneša, kad jos 
salė prieinamomis kainomis da-j 
bar nuomojama vestuvėms, su
sirinkimams ir net pobūviams ir 
savaitgaliais. Kreiptis: 987 E. 
79 St. arba Tel. E.\ 1-9865.

(12)

PRADEKIT MAŽA SUMA!
BET PRADEKIT DABAR!

Bendruomenės parengimų 
kalendoriuj

yra įregistruotos apygardinės 
jaunių krepšinio pirmenybės, 
kurios įvyks balandžio 23-24 d. 
St. Clair Recreation Center pa
talpose. Rengia apygardos komi
tetas.

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

apdraustų Jūsų ateitį.
Gyvybės, nelaimiu, ugnies, 

automašinų apdrauda
Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

Išnuomojamas kambarys

vienai vyresnio amžiaus mote
riai ar dviems jaunesnioms. Tei
sė naudotis virtuve. Kreiptis:

UT 1-2077-

Išnuomojamas kambarys

vienam asmeniui — moteriai, 
yra visi patogumai. Pigi kaina.

kreiptis: 1441 E. 61 St.

Santaupos apdraustos iki $10.000 
37< palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE SUPERIOR 
AND LOAN 

6712 Superior Avė.

Cleveland,

SAVINGS
ASS’N.

HE 1-2498 '

Ohio

SLA 14 k p. nariams

SLA 14 kp. nariams ir jų šei
moms pranešama, kad š. m. ko
vo 19 d., šį šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Lietuvių salės žemutinėse 
patalpose ruošiamas uždaro $>- 
būdžio bendravimo ir kortavimo 
vakaras. Bus valgiai ir gėrimai. 
Įžangos mokestis — 25 et. Kuo
pos nariai ir jų šeimos kviečiami 
šiame pobūvyje dalyvauti.

Apvogė smulk. V. Kušleiką

Šiomis dienomis lietuvį Vyt. 
Kušleiką, Clevelando simfoninio 
orkestro dalyvį, ištiko nelaimė. 
Jam tik 10 min. pasistačius ties 
namais automobilį, nežinomi pik
tadariai išmušė langą ir pagro
bė Kušleikos vertingą violončelę 
ir apsiaustą. Policija deda pa
stangas sučiupti piktadarius.

I. Šamas

ir ponia, atostogaudami Florido
je, visiems clevelandiečiams 
siunčia geriausius sveikinimus.

Alf. Vaznonis,

pasveikęs po sunkios ligos, drau
ge su žmona išvyko gyventi į 
Chicagą. Į Clevelandą iš Mass. 
buvo atvykęs 1951. Amerikoje 
gyvena nuo 1949 m. vasaros.

Mirė Juozas Petruškevičius,

sulaukęs 91 metų amžiaus. Į Cle
velandą buvo atvykęs prieš še
šerius metus, iš Vokietijos. Ank
sčiau yra taip pat gyvenęs Ame
rikoje, bet buvo grįžęs į Lietu
vą.

Studentų susirinkimas

Pereitą sekmadienį Tigro, ka
vinės patalpose Clevelando stu
dentų skyrius turėjo įdomų su
sirinkimą, kuriame paskaitą apie 
lietuvių rezistenciją okupacijų 
laikais skaitė dr. A. Damušis. 
Paskaitininkas supažindino klau
sytojus su pagrindiniais rėžis-j 
tencijos elementais, lietuvių re
zistencijos gyvais pavyzdžiais,! 
jutos paįvairindamas prisimini
mais ir pabaigoje patiekė nau
dingų minčių studentų ateities 
darbui.

Clevelande viešįs Lietuvių Stu
dentų Sąjungos JAV pirminin
kas A. Sužiedėlis tarė žodį, 
trumpai peržvelgdamas Sąjun
gos darbus ir pasidžiaugdamas 
Clevelando studentų veikla. Po 
jo kalbėjo Sąjungos Centro Val
dybos narys V. Kleiza apie šal
pos Fondo veiklą. Skyriaus pirm. 
J. Kazlauskas padarė pranešimą 
apie neseniai vykusias Detroite 
studijų dienas.

Svarstyti įvairūs skyriaus 
veiklos reikalai. Balandžio 7 stu
dentai talkins ruošiamame kalbi
ninkų minėjime, vėliau numaty
ta su bendruomenės pagalba su
ruošti visuomenei įdomią paskai
tą, o vasaros metu suorganizuo
ti išvyką į Dayton, Ohio, kur 
skyrius kviečiamas pas dr. Gi
neitį ir surengti bendrą geguži
nę su Detroito studentais kur 
nors pusiaukelyje. Skyriaus na
riai po vasaros atostogų yra pa
kviesti pas B. Gaidžiūną, Dir
vos redaktorių, kuris žadėjo sa
vo namuose suruošti subuvimą 
su paskaitą, filmomis ir pan.

Studentai raginti aktyviai da
lyvauti bendruomenės gyveni
me. Tartasi šalpos Fondo būre
lių organizavimo reikalu ir kt.

Nutarta Clevelando bibliote
koje įrengti gražią lietuvišką 
vitriną, kurioje būtų išstatyti JAV lietuvis, ne jaunesnis kaip 
būdingi tautiniai eksponatai 18 metų amžiaus, turįs lietuvių 
(juostos, kryžiai, albumai ir t. bendruomenės nario knygelę ar-

Pamaldos už kun. V. Šarką
Kovo 8 d., automobilio katas

trofoje susižeidęs, Vokietijoje 
mirė kun. Vaclovas Šarka, tau
rus žmogus, nuoširdus kunigas, 
geras lietuvis. Jo atsidavimą ir 
pasiaukojimą kitų gerovei bei 
labui patyrė kiekvienas lietuvis 
tremtinys, palikdamas Europos 
krantus. Jam visi buvo lygiai 
artimi ir brangūs. Su ta pačia 
meile jis dirbo ir -Europoj pasi
likęs.

Bendruomenės apylinkės val
dyba, nudarydama sąlygas jo 
šviesiam atminimui pagerbti, 
užprašė mišias, kurios bus at
laikytos kovo 20 d. 10 vai. šv. 
Jurgio bažnyčioj. Visi lietuviai 
kviečiami ko gausingiausiai šio
se pamaldose dalyvauti.

Dalyvaukime šachmatų turnyre
Bendruomenės apylinkės val

dyba organizuoja Clevelando lie
tuvių šachmatininkų turnyrą. 
Norį jame dalyvauti prašomi re
gistruotis pas vicepirm. F. Ei- 
dimtą (1373 Giddings Rd., tel. 
EX 1-7365), St. Astrauską (SW 
5-6492) arba lietuvių klube pas 
betljurį iš jų. Turnyro tvarka ir 
pobūdis priklausys nuo dalyvių 
skaičiaus. Užsirašyti iki kovo 27 
d.

Bendruomenės Tarybos rinkimų 
reikalu

Bendruomenės Tarybos rinki
mams kandidatai jau pasiūlyti. 
Dabar reikės dalyvauti pačiuose 
rinkimuose. Pagal rinkimų nuo
statų 4 paragrafą balsavimo tei
sę turės kiekvienas pilnateisis

Susirgo P. Butkuvienė

ir tyrimams buvo paguldyta j 
St. Vincent ligoninę.

Susituokė

Kovo mėn. 5 d. susituokė J. | 
Rastenis ir A. Matulevičiūtė-Juo- 
dienė. Akiems Dirvos skaityto
jams linkime gražaus gyvenimo.

Parduodamas namas

Kast 89, į šiaurę nuo Superior, 
5 miegamųjų vienos šeimos na
mas labai geram stovy. Gaso šil
dymas, kilimai, garažas, didelis 
sklypas. :

P. Fratena Realty 
SW 1-3731

Išnuomojami pavieniai 
kambariai ir garažas.

Kreptis:
1548 E. 70 St.
Tel. EN 1-8267

J. C 1 J U N S K A S
LAIKRODININKAS

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

6210 Dibblę Avė., 
Cleveland 3, Ohio

Tel.: EX 1-0376

PIX BEVERAGE
45 rūšiij alaus — visokį gai\ i 

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Parengiama vestuvėms, baliams 
oobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniai’ 

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

k

ZlNKA MILANO)/

11-10

MARIO 'J)KL MONACO noSflLiHD ELIAS 

Clevelande koncertuoja balandžio min.Metropolitan opera
j dienomis. Biletai jau parduodami: Union Bank of Commerce, Eu- 
clid Avė. ir E. 9 SL Nuotraukoj trys iš geriausiųjų šio sezono 

] dainininkų: Zimka Milanov, Mario dėl Monoco ir Rosalind Elias.

JUOZAS KAMAITIS 
atidarė NAUJŲ BATŲ 

PARDUOTUVĘ 
ir taisymo dirbtuvę 
1389 East 65 Str.

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

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

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

JŪS NORIT BŪTI 
GRAŽIOS

Lietuvaitės
ALV1NOS PAULIENĖS

SUPERIOR 
EEAUTY SHOP

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

metiniai.
Darbas garantuotas.

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė.
Tel. HE 1-6352

Atdara nūo ryto 8 iki 7 v. v.
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
Šį mėnesį papiginta kai

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

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE i

THE HENRY F U R N A C E CO, MEDINA, O

i

Baldus, šaldytuvus, televizijos aparatus, laikrodžius, įrankius, žaislus ’ 
ir beveik visus kitus buto ir asmens reikmenis galima pirkti iš urmo 
sandelių pigiau negu išpardavime tarpininkaujant

B A L T I C Supply Company
"Baltic” atstovas Br. Snarskis priiminėja interesantus "Dirvos” na
muose trečiadieniais. Dėl informacijų ir priėmimo laiko skambinti 
tel. KE 1-0210.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams. Įvai
rūs naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lietuviški ”Rūta’ 

saldainiai. Augalai po 49 et.
Gaunamos velykinės atvirutės.

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

Visų rūšių apdraudos reikalais kreipkitės į mane

AUTOMAŠINŲ — UGNIES — NELAIMIŲ — GYVYBĖS

SMIGEL INSURANCE AGENCY
Felix F. Smigel EX 1-9239

KREIPKITĖS J MUS — GAUSIT GERIAUSI 
PATARNAVIMĄ

BILLSCHLEKIE PLUMBING CO.
ELEKTRINIS SŪRŲ IŠVALYMAS 

VARINIŲ VANDENS VAMZDŽIŲ PRAVED1MAS 
NEMOKAMAS APSKAIČIAVIMAS

SW 1-0327 VU 3-5063

GERESNES statybos kontraktoriai

ĮSTATO MONCRIEF ORO VENTILIACIJĄ
• ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

ilI. J. SAMAS, JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

2

LEIMON’S CAFE

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

Įvairus, valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant
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 lankytis svetai
nėje, Penktadieniais specialūs parengimai.

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

WOLF’S FABRIC CENTER
7012 Superior Avė. EN 1-3764

Prieš pirkdami ■ bet kokios rūšies medžiagas pamatykit 
mūsų didelį pasirinkimą medvilnės, nylono, rayono ir įvai

rios drobės medžiagų.
Raštuotos medvilnės, pirmos rūšies buvo 69 c. dabar 33 c. 
Plaunamos rayonas, ..........   buvo $1.29 dabar 79 c.
Vienspalviai denims buvo 59 c. dabar 39 c.

Pilnai padengta apdrauda

WM. DEBBS PAINTING CO
UTah 1-4515

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

P. J. KURSIS
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 patarnavimą įvai
riuose apdraudoš-insurance reikaluose.

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

r-

JAKUBS A SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William
Licensijuoti laidotuvių direktoriai

25 metai simpatingo ir rimto
6621 Edna Avenue

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-17**
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DIRVA THE FIELD

daug dirbo lietuvių tarpe. Taip-, siūnas, F. Mockus, Jurgis Cher- 
gi buvo malonu aplankyti čia 
nuolatinai apsigyvenusias kun. 
J. Kasakaičio seseris ir tuo lai
ku iš Pittstono, Pa., atvažiavusį 
patį kunigą.

Tikiuos su visais vėl pasima
tyti ateinančiais metais!

I ♦ ♦ ♦
j . O tuo tarpu buvome nuvykę 
j aplankyti Joną Jašinską (ponia 
j Jašinskas yra dukra a. a. Vailo
kaičio. Ponia Vailokaitis dabar 
gyvena Vineland, N. J.). Tai bu
vusi mano Tabor Karmos vedė
ja, o dabar savininkė Croft Hali, 
Ocean City, N. J., vasarvietės — 
viešbučio. Jiedu žiemos metu, at-

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

nauskas, labai puikiai įsirengęs 
chicagietis ir J. Dziakonas. Dau
guma jų turi nuosavus namus.

Miami lietuviai pasirūpino, 
kad lietuvių knygos būtų įtrauk
tos į Miami Public Library (1 
Biscayne Blvd.). Nuo 1953 m. 
yra suaukota apie 72 lietuviškos 
knygos. Jei turite knygų siųski
te: 4763 Coco Plum Drive, Mia
mi, Florida.

(B. d.)

GREETINGS and BEST W1SHES

To Our Friends and Patrons

SMITH'S RESTAURANT

Lietuviu visur yraf

Keliaujančio atostogautojo įspūdžiai
.1. .1. BACHUNAS, Sodus, Mich.

MIAMI LIETUVIAI PATVIRTINO, KAD SKAUDI IR TAMSI 
LIETUVIŲ GADYNĖ AMERIKOJE PASIBAIGUS. — MALO

NU SUTIKTI ŠIMTUS SENŲ, GERŲ PAŽĮSTAMŲ.

III.

buvo giedama 
visi atsistojo, 
įsitikinimus ir

nuotaika man

Kai atvykom į klubo salę, mo
kinių koncertas jau buvo įpusė
jęs.

Iš seno pažįstami ir nauji vei
dai. Jau biletus perkant, žiūriu 
— gi mano senas pažįstamas — 
Jonas Verbila, buvęs clevelan- 
dietis, artimas Dirvos darbuoto
jas. Dabar gyvena čia, apie 30 
mylių į šiaurę nuo Miami — Dia
na.

Po pirmosios dalies mokinių 
koncerto prasidėjo lietuviškoji 
programos dalis. Ponas Stepona
vičius paaiškino, kad pradžioje 
giedosime abu himnus. Kaip 
įprasta, kunigas Tamoliūnas pa
sakė pobūviui pritaikytą patrio
tinę maldą. Po to buvo sugiedo
ta "Marija, Marija”...

Šis Visas vaizdas man padarė 
gražaus įspūdžio ir tikro džiaug
smo. Pasirodo, kad mes lietuviai 
dabar jau esame kultūringi. Ma
čiau salėje žmonių,, kurie nėra 
krikščionys demokratai ir juo 
labiau nepraktikuojantieji kata
likai, bet kada 
Marijos giesmė, 
pagerbdami kitų 
papročius.

Visa vakaro
taip pat įrodė, kad' čia nebuvo 
skirtumo kokių kas yra įsitikini
mų ar pažiūrų. Didžiausias mag
netas, kuris čia sutraukė lietu
vius į vieną vietą, buvo lietuvy
bė. Pirmoje vietoje yra lietuviai, 
o tik už to eina kiti asmeniški 
įsitikinimai. Tuo atžvilgiu Mia
mi ir apylinkių lietuviškoji ko
lonija man pasirodė viena iš pa
vyzdingiausių Amerikoje. Ar čia 
būtų krikšč. demokratai, liaudi
ninkai, sandariečiai, tautininkai, 
ar socialistai ar dar kokios kitos 
lietuviškosios politikos ar tiky
bos šalininkai, — visi sueina į 
vieną krūvą, nes vakaras buvo 
lietuviškas. O suėję elgiasi, kaip 
kultūringi žmonės, gerbia kitų 
papročius, įsitikinimus ir sko
nius. Tokie takeliai veda į tik
rąjį lietuvybės kelią.

Šiandien tas pastebima dauge
lyje lietuviškų kolonijų. Visi ži
no, kad taip ir reikia. Ir beveik 
juokinga būtų apie tai dar kal
bėti. Ir nebūčiau kalbėjęs, jei 
šioje vietoje kaip tik nebūčiau 
atsiminęs, kad ne visada taip 
buvo su Amerikos lietuviais. Ge
rai atsimenu dar prieš 50, 40 net 
30 metų, kai salėje kas užgiedo
davo lietuvišką giesmę ar tau
tos himną, tai daug kas nesisto- 
davo, o tyčia sėdėdavo ar net 
triukšmą keldavo. Tokie žmonės! 
irgi buvo "įsitikinę”, kad tuom 
parodo, jog jie save laiko arba! 
"mokytais”, arba "progresy-! 
viais”, arba kad iš viso gyvena 
”pri kontry”, kur galima daryti 
ir elgtis, "kaip tik nori”...

Tai buvo skaudi ir tamsi lie
tuvių gadynė Amerikoje. Turė
jo praeiti nemaža laiko, kol žmo
nės išmoko žmoniškai elgtis, šis 
vaizdas Miami Lietuvių Klube 
mane papildomai įtikino, kad lie
tuviai, ypač gyvenantieji Mia
mi apylinkėje, yra visai 
turėję.

ponią J. Styles, mūsų daininin-! 
kės Polynos Stoškiūtės tetą, ne
nuilstamą darbininkę vietos lie
tuvių gyvenime, tikrą "atominę [ vykę Floridon, gyvena pas po- 
bombą”, kaip čia ją kaikurie va-Į nūs želvius, 92 N. E. 90 St., Mia- 
dina ... Pagaliau, naujakurį; mi. Ponas želvis jau devyni me- 
kun. F. Vladą Mažrimą, labai tai čia gyvena. Primiau vėrtėsi 
energingą lietuvį ir gerą daini-jkaip statybų kontraktorius Cle- 
ninką ... velande. čia irgi buvo dar pa-

Miami Lietuvių Organizacijų; statęs kelius namus, kuriuos jau 
Komitetas, karts nuo karto ren-[ pardavė, o dabar ramiai savam 
gia lietuvių susiartinimo pobū-į name poilsiauja.
vius (Klubo salėje, 3655 N. W. Turėsiu pamatyti praėjusiais 
34 St., Miami), Girtinas dalykas.) metais mano čia sutiktą labai 
Šiame pobūvy suėjau • Dirvos veiklią šeimą — Oną Navickie- 
bendradarbį E. Karnėną su po-! nę ir jos dukrą dainininkę Anitą! 
nia ir daug kitų lietuvių. Visuo-) Karns, 1777 Meridian Avė., Mia- 
met yra miela susitikti lietuvius mi Beach. Ponia Navickienė tu- 

_ r __ t 'Floridoje iš kitų kolonijų. Suvirs ri atostogautojams kambarių? 
Antanina' Per 20 metų, kas žiemą, tai šen! Anita taipgi turi savo gerą cho- 

daly- tai ten Floridoje, turiu malonu-' rą. Kiek teko patirti — be Ani-

riausias vargonininkas jėzuitų 
bažnyčioje. Jo choras nedidelis, 
nepasakyčiau, kad tai susidedan
tis iš jaunimo, bet labai susidai
navęs, gerai išmankštintas, pri
tyrusio vadovo vedamas, turįs, 
gerų balsų. Ponia ._____ _
Dambrauskaitė - Rodgers bov-. 
vauja visuose lietuvių parengi- mo suteiti ir pasikalbėti Retu
muose ir patalkininkauja cho-|v*®kais reikalais seną mano bi- 
rui. Ponas Gudas padainavo' čiulį dar prieš 45 m. pažįstamą 
daug lietuviškai širdžiai labai Chicagos laikų, visuomeninin- 
malonių dainų. Taipgi p. Kriau
čiūnas, brooklynietis, žinomas 
humoristas, savo laiku su a. a. 
A. Vanagaičiu krėtęs juokus, 
dabar čia beveik gyvenantis, tu
ri dar gerą balsą ir suteikė daug na-
malonių šypsenų iš mūsų lietu-Į Lankydamas čia praėjusiais 
vių gyvenimo. Vakaro vedėjas metais, per Lietuvos Nepriklau- 
buvo choro pirmininkas E. La-'somybės šventę, buvau suėjęs 
Pinskas, bet ne chicagiškis daug lietuvių, kurių nebepasise- 
Amer. Liet. Taut’. Sąjungos pir- kė rasti šiandien. Tuomet buvo 
mininkas. | ponai Adam Noreika, kurie turi

Kaip visuomet, po koncerto Flamingo Court, svarbiausioje 
buvo labai smagu sueiti senus gatvėje, 13,825 Biscayne Blvd., 
draugus ir pažįstamus iš visų Miami, (vėl suėjau šiemet per 
Amerikos kolonijų. Kaikurių ne
buvau matęs per daugelį, dauge
lį metų. Nedrįstu pasakyti tiks
liai kiek, kad ... kartais nesu-

i daryčiau nemalonumo ypač gra
žiajai lyčiai...

Buvo džiugu sueiti čia atosto
gaujantį preletą Jurą, ponus 
Aleksynus, mano .pažįstamus 
dar iš Grand Rapids, Michigan, 
laikų ... Ponią Jasinskienę, tow- 
nofleikietę, iš Chicagos laikų, 
kada aš buvau dar vaikas ... 
Taipgi sutikau kitą jurbarkietę, 
kurios pavardės neatsimenu, nes 
ištekėjusi už kitataučio, bet ank
sčiau gyvenusioji Chicagoje ...

ką, pirmą lietuviškos duonos ke
pyklos savininką Amerikoje, su
manytoją - įsteigėją Lietuvių 
Kambario Pittsburgho Univer- 
tete — Petrą Pivorūną su žmo- 

I na

tos, be Antaninos Rodgers, Ste- 
vens, P. Gudo, p. Kriaučiūno ir 
be pagalbos tokių dinamiškų ju
dintojų, kaip ponia Styles, p. 
Kaulakiai, p. Rodgers ir kitų, 
Miami ir apylinkės lietuvių kul
tūrinis gyvenimas niekad nebū
tų galėjęs taip sužydėti.

Šiais metais Ona Kaulakienė, 
Vasario 16;tos dienos vakare, 
skaitė paskaitą per Miami radi
ją.

Miami Beach gyvena gal vie
nas iš seniausių šios vietos, lie
tuvių, tai Kody Hotel — 7643 
Harding Avė., savininkas (ap
sistojimo vieta pasaulio keliau
tojo D. Kuraičio). Ponas Kody 
savo laiku turėjo vasarvietę 
Naujoj Anglijoj, bet dabar pa
sitenkina šia viena vieta. Neto
li nuo Kody Hotel yra pasistatę 
labai puikią rezidenciją buvę 
chicagiečiai, didelės duonos ke
pyklos savininkai, dabar išėję į 
pensiją, ponai Kučinskai-Ku- 
chin. Taip pat Kazys Pauliuko- 
nis-Paul iš Pittsburgho turi pui
kią rezidenciją Miami Beach.

Neturiu visų vardų ir antrašų

vieną iš tų rengtų susiartinimo 
švenčių). Taipgi ponus D. Slivy- 
nus, savininkus Blue Water Ma- 
nor, Diamond Point, N. Y. Ten 
jie darbuojasi vasayą, o žiemas 
praleidžia čia. Ponas Slivynas 
šiais metais netoliese turės la
bai gerą kaimyną, — vieną iš 
mano vasarviečių vedėjų — Jo
ną Urboną, kuris nusipirko va
sarvietę netoli Amsterdam, N. 
Y., veik prie Juozo Olšausko bū-! jr ]abai gaila. Yra dar eilė kitų 
veinės, 24 mylios į šiaurę, tai —[ nuolatinių čia gyvenančių lietu- 
Idirondocks Inn, Sacandaga - vįų( 0 taip pat ir profesionalų. 
Park, N. Y. Į Man atrodo, kad tą turėtų atlik-

Anamet turėjau malonumo [ (j Lietuvių Klubas su p. Rodgers 
-----  . aplankyti p-lę Marioną Brenzą, i pagalba. O esama ir advokatų, 
Taipgi p. V. P. Yankų iš Oster-[ buvusio Chicagos apskrities iždi-Į pvZ-( Dirsa, ir daktarų, pvz., dr. 
ville, Mass. . .. A. Kaulakį, ku- ninko a. a. Jono Brenzos seserį,; Wallacę, ir kitokių biznierių... 
ris atvažiavo pavėlavęs . . . Arba kuri savo laiku Chicagoje labai [ kaip įaį jonas Dovydaitis-Davis.

sukul-

. . . |
Koncertas buvo tkrai malo

nus. Daug darbo įdėjo choro ve
dėjas Steponavičius-Stevens, vy-'

F-

VJ I/TIES

Vilties namų praplėtimui au
kas atsiuntė:
M. R., Cleveland .......... ..$3.00
Naujokaitis J., Cleveland 5.00

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

Kanto kilmė
Prie S. Gečo "Kantas __ lie

tuvis” (Dirvoje, nr. 9), klausi
mo turėjams gal būtų įdomu 
straipsnelis, kurį mano buvo at
spaustas 1954 m. rugpjūčio 13 d. 
"A. Lietuvyje”, štai jis:

"Prieš 150 metų Karaliaučiu
je mirė žymus filosofas Imanu
elis Kantas, kuris šiame Prūsų 
Lietuvos mieste išgyveno visą 
savo amžių (80 metų) ir todėl 
lietuvių spaudoje, kaip kada, pa
sirodo. nepagrįstų spėliojimų, 
būk buvęs lietuvis. Jo kilmė štai 
kokia.

SERVINC THE FINEST FOODS 
A Modern Cocktail Lounge

Wines - Beer - Liųuor

WE HAVE COMPLETELY REDECORATED

222ND AND LAKE SHORE BLVD.

RE 1-2787

EASTER GREETINGS
From All Your Friends

QUA BUICK, INC
9EE THE BEAUTIFUL 1955 BUICKS

10250 SHAKER BLVD. RA 1-6000

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

Kolegai Cezariui Modestavičiui ir šeimai, tėveliui

A. A. MAJORUI CEZARIUI MODESTAVIČIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Korp Neo-Lithuania
Clevelande

Mielam sambūriečiui

CEZARIUI MODESTAVIČIUI su šeima,
jo mylimąm tėveliui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Liet. Taut. Akademinis Sambūris 
Clevelande

■

Mielam prieteliui Cezariui Modestavičiui jr. ir šeimai, 
liūdintiems dėl

A. A. MJR. CEZARIO MODESTA VIČIAUS
mirties, nuoširdžią užuojautą reiškia

F

Jis turi galiūną, pirmiau turėjo 
restoraną ir galiūną Brooklyne. 
Kazyg R. Ivanauskas-Evans turi 
miesto centre naktinį klubą ir 

I barą. Sūnus užsiima real estate.
Seniai čia, gyvena, iš Chicagos 

[ laikų mano pažįstamas, laikraš
čių korespondentas C. K. Braze. 
Ponai Maročai ir Razienciavai iš 
Montrealio, Kanados, nuolatos 

i apsigyvenę, štai kaikurių var
dai: L. J! Stasiulis, Juozas Pet
raitis, Vincas Skupeika, Jonas 

] Tuika, Jonas Tuckus, Pranas 
I Brakė, Antanas Norris (8 m. 
[klubo pirmininkas), Jonas Bub
nys, p. Naujokaitis, p. Šimkus, 

[ Vladas Daunora, Anna Kamen, 
p. Jankūnai, Antanas Sobel, Vin
cas Ragis, J. Ratkus, p. Mar- 
shall, Ant. Stigžda, p. Mickus, p. 
Kadsell, J. Brown, Juozas Pet
raitis, M. Jovarauskas, .J Sta-1

Švedų karo metu (1626-1635) 
švedų pulkai okupuodavo Rytų 
Prūsijos sritis. Tuose pulkuose 
už pinigus tarnavo nemaža Ang
lijos škotų, šių tarpe buvo ir 
Imanuelio prosenelis, Ričardas 
Cant, atvykęs, turbūt, 1630 me
tais ir vedęs Heydekrugės kar- 
čiamninko dukterį, čia — pu- 
siaukelyje tarp Tilžės ir Klaipė
dos — jis turėjo ir savo karčia- 
mą. Be abejojimo, pramoko ne 
tik vokiečių, bet ir vietinių prū
sų lietuvių kalbas.

Jo sūnus Hans išmoko pakink
tų dirbimo amato ir gyveno Til
žėje, o vėliau (nuo 1670 metų) 
Klaipėdoje, tėvui Ričardui mi
rus. Hanso antrasis sūnus, Jonas 
Jurgis (Johann Georg) gyveno 
1683-1746. Iš Klaipėdos jis at
sikraustė į Karaliaučių, kur taip 
pat vertėsi pakinktų dirbėjo 
amatu. Jonas Jurgis vedė Oną 
Ėeginą Reuterytę, gimusią Nu- 
remburgo mieste 1697 metais, ir 
mirusią Karaliaučiuje 1737 me
tais. Imanuelis Kantas jiems gi
mė 1724 metais ir buvo ketvirtas 
iš devyneto vaikų.

Situs faktus nustatė klaipė
dietis istorikas Johannes Sem- 
britzki 1918.metais. Juos cituo
ja anglų žurnalistas "The Liste- 
ner” 1954 m. liepos mėn.

Švedų vyskupas Lindbloom 
savo laiku siekė Imanuelio kil
mę iš švedų vesti, bet Kanas 
jam rašė: Man labai gerai žino
ma, kad mano senelis, kuris bu
vo prūsų lietuvių Tilžės pilietis, 
kilęs Škotijoje.

Iš tikrųjų ne senelis, bet pro
senelis buvo iš Škotijoj kilęs".

Vyt. Sirvydas

ST. CLAIR BUILDERS & SUPPLY CO.
BUILDERS SUPPLIES—BRICK—CEMENT—L1ME

20020 ST. CLAIR AVĖ.

BEST WISHES 
To Our Many Friends

KE 1-6000

SLAGOR MACHINE & TOOL 
COMPANY INC.

9401 Sandusky VU 3-7788

GREET1NG S 
For a Pleasant Holiday 

To Our Friends and Patrons

W1EHN’S BAKERY
12429 ARLINGTON AVENUE GL 1-3756

For GOOD Baked Goods—See WIEHN’S

Greeting and Best Wishes To Our Friends and Patrons

SIEGEL’S JEWELRY AND GIFT SHOPPE
GIFTS YOU’LL ALWAYS REMEMBER

FORMERI.Y 872 EAST 123rd STREET
3965 Mavfield Rd. EV 2-4715

JUOZUI PETRUŠKEVIČIUI mirus,

Greetings and Best IVishes to Our Friends and Patrons

MERCURY GRILL
WE SERVE THE FINEST 

CHOICE W1NE—LIQUOR—BEER
3061 Payne Avė. PR 1-9166

L. Banevičius

I

jo žmonai Petruškevičienei, dukroms Stasei ir

Bronei bei jų šeimoms, liūdesio valandoje gilią

GreetingR and Best VVishes to Our Friends and Patrons

SHAKER SUNOCO SERVICE STATION
WHERE YOU GET THE FINEST IN SERVICE

užuojautą reiškia
11600 Shaker Blvd. G A 1-9675

AI.EKSANDRA IR JULIUS KAZĖNAI

Greetings and Best Wishes to Our Friends & Patrons

TARANTINO BROS., INC.
Special Millwork all types of Cabinet Work: Plastic sink topą 

17614 St. Clair Avė. IV 1-0344
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