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AUSTRIJAI ŽADAMA TAIKA YRA SOVIETŲ BĖDOS REI
KALAS.

(Mūsų Europos bendradarbio)

Kaip ir visos kitos valstybės, 
taip lygiu būdu ir Austrija su 
sovietais per paskutinius metus 
turėjo liūdną patyrimą. Juk 1943 
m. lapkričio 1 d. Maskvoje susi
tikę amerikiečių, anglų ir sovie
tų užsienių reikalų ministeriai, 
paskelbė deklaraciją, kurioje 
buvo pareikšta, kad 1938 m. ko
vo 13 d. Hitlerio įvykdytas An- 
schlussas esąs niekinis ir kad po 
karo Austrija būsianti atstatyta 
kaipo laisva ir nepriklausoma 
valstybė.

Nuo tos deklaracijos praėjo 
jau daugiau kaip dešimts metų, 
ir vis dėlto austrai dar nesijau
čia laisvi. Priežastis glūdi Mas
kvos laikysenoje.

Jau 1949 m. buvo parengta 
vad. "valstybės sutartis” 
(Staatsvertrag), pagal kurią 
Austrija turėjo atgauti pilną 
valstybinę nepriklausomybę. Iš 
49 sutarties punktų didž;£sios 
valstybės yra susitariu^ Z ‘d®1! 

tus. Tačiau sutartis vis dar nė
ra ligšiol pasirašyta, nes Krem
liaus diplomatija vedė aiškią sa
botažo politiką. Buvo aišku, kad 
sovietai vilkina sutarties pasira
šymą, nes jie nenori išleisti iš 
rankų jų okupuojamos austrų 
teritorijos.

Molotovas pakartotinai pareiš
kė, kad sutartis dėl Austrijos 
bus pasirašyta tiktai tuo atve
ju, jeigu bus sutarta dėl taikos 
sutarties su Vokietija. O kadan
gi ta problema atrodo neišspren
džiama, tai ir austrams nebeli
ko vilties atgauti savo laisvę ir 
pasiliuoguoti nuo okupacinio re
žimo.

šalia sunkios okupacijos aus
trai turėjo pakelti sovietinę eko
nominę eksploataciją. Maskva 
pasisavino visą austrų žibalo 
pramonę ir Dunojaus laivinin
kystę. Taip pat kitokiomis šika- 
nomis buvo varžomas Austrijos 
ekonominis ir vidaus laisvės gy
venimas.

Tik staiga vasario mėn. Molo
tovas augščiausiojo sovieto po
sėdyje, kuriame buyo pašalintas 
Malenkovas, savo pranešime apie 
tarptautinę padėtį davė supras
ti, kad sovietų vyriausybė esan
ti pasiruošusi pasirašyti su aus
trais sutartį, nesiedama to akto 
su taikos sutartimi dėl Vokieti
jos. Po to sekė derybos tarp Mo
lotovo ir austrų ambasadoriaus 
Maskvoje, kol pagaliau buvo pa
skelbta, kad sovietų vyriausybė 
kviečia Maskvon Austrijos kanc
lerį.

Kancleris Raabas, lydimas vi
cekanclerio, užsienių reikalų mi
nisterio ir kitų augštų asmenų, 
vyko į Maskvą. Viešnagė sovietų 
sostinėje truko keturias dienas, 
o deryboms pasibaigus buvo pa
skelbtas komunikatas, iš kurio 
aiškėja, kad sovietai yra pasi
ruošę daryti Austrijai esmines 
nuolaidas. Jie pasižada pasira
šyti "valstybės sutartį”, iki šių 
metų pabaigos atitraukti savo 
kariuomenę iš Austrijos ir grą
žinti austrams tiek jų žibalo 
pramonę, tiek visus įrengimus, 
susietus su Dunojaus laivinin
kyste. Už šias koncesijas aus
trai betgi turi pasižadėti nesi-

dėti prie jokių militarinių blo
kų, neužleisti savo teritorijos 
kaipo bazių svetimoms valsty
bėms ir visiems laikams išsiža
dėti Anschlusso galimybės su 
Vokietija.

Jeigu kuriuo nors atveju tiko 
žinomas Virgilijaus pasakymas: 
"Timeo Danaos et dona feren- 
tes” (Bijau danajiečių, net ir 
teikiančių dovanų), tai šį kartą 
jis tikrai labai tinka prisiminti. 
Kai austrų delegacija sugrįžo į 
Vieną, ją sutiko džiūgiaujanti 
šimtatūkstantinė minia. Galima 
suprasti, kad austrų sostinės gy
ventojai, per dešimts metų iš so
vietų okupantų patyrę tiek 
skriaudų, apsidžiaugė, kai Mas
kva padarė jų atžvilgiu tokį ges
tą. Bet, antra vertus, patys aki- 
lesnieji austrai mato, kad už 
tariamas nuolaidas reikia mo
kėti nepaprastai augštą kainą.

Vakarų pasaulio stebėtojai, 
-ienoje ir Maskvoje stengiasi!X 3” " —■ ■ . . z*. . ? y'XoSeKU,' ko Maskva siekia savo 
politikos pakeitimu Austrijos 
atžvilgiu. Visuotinai sutinkama, 
kad Kremlius privertė reviduoti 
savo politiką Vakarų Europos 
konsolidacija. Tuo atžvilgiu lai
mėjo tie, kurie nepaisė Maskvos 
grasinimų, girdi kelias dery
boms būsiąs galutinai užkirstas, 
jeigu būsiančios ratifikuotos 
Paryžiaus ir Londono sutartys.

Praktika parodė, kad vakarų 
griežtumas kaip sykis palenkė 
Maskvą peržiūrėti savo ligšioli
nę laikyseną. Sovietų diplomati
ja pasirinko savo ofenzyvai vie
tą, kur jai lengviausia pademon
struoti savo "taikingumą”. Pa
žadėdama Austrijai' laisvę, ji 
nors jau ir 5 minutes po dvylik
tos bando paleisti prieš vakarų 
pasaulį naują torpedą.

Pirmoje eilėje sovietai, be 
abejojimo, taiko į Vokietiją, kur 
siekiama suteikti naujų argu
mentų tiems vokiečių politikams, 
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Kas daryta Klaipėdos kraštą 
nuo Lietuvos plėšiant

PASAKOJA BUV. TEISINGUMO MINISTERIS J. GUDAUSKIS

1939 m. kovo mėn., kai Vo-, Kauną esanti trumpiausia pro 
kieti j a pareikalavo iš Lietuvos 
Klaipėdos krašto, tuometinė Lie
tuvos vyriausybė šaukės "didžių
jų” pagalbos, bet, deja, jos 
šauksmas liko šauksmu tyruose, 
nes tie, kurie neatsiliepė į šauk
smą pavergiamos Albanijos, Abi
sinijos, Austrijos, Čekoslovaki
jos, negalėjo atsiliepti ir į Lie
tuvos šauksmą dėl atplėšiamo 
Klaipėdos krašto.

Bet Lietuvos vyriausybė ne
galėjo susigyventi su mintimi, 
kad Lietuva nebeteks savo gyvo 
kūno dalies, pasiryžo bandyti sa
vo laimę Italijos vyriausybėj, 
kur su misija nuvyko net pats 
užsienių reikalų ministras p. 
Urbšys. Tačiau, ir Italijoj rei
kalui neišdegus, p. Urbšys turė
jo direktyvas užsukti į Varšuvą 
ir ten kalbėtis su Lenkijos vy
riausybe dėl sudarymo bendro 
fronto prieš Tretįjį Reichą.

Tuo laiku kai p. Urbšys su
kinėjosi Romoj, Kaune JAV pa
siuntinys p. Norem iškėlė pie
tus, kuriuose dalyvavo dalis dip- 
iatinio korpuso narių su savo 
poniomis, kurių skaičiuj buvo ir 

atstovas p. Pras
tenąs. Iš Lietuvos Ministrų ka
bineto narių dalyvavome dviese, 
irgi su savo poniomis: žemės 
Ūkio Ministras p. Skaisgiris, ir 
aš, kaipo Teisingumo, Ministras.

Po gražiai suorganizuotų pie
tų, svečiai persikėlė į kitus kam
barius, laisvai grupuodamies prie 
atskirų staliukų. Tuo momentu 
p. Prestonas paėmė mane po 
ranka, pasisodino prie nuošales
nio staliuko ir užsakė du kavos 
puodukus ir benediktino.

Gerdami kavą ir benediktiną 
šnekučiavomės apie šį'-bei tą, bet 
išmetus- po porą stikliukų, jis, 
prilaikydamas balsą, kreipės į 
mane su klausimu: — Ar tiesa, 
kad Užsienių 
p. Urbšys iš 
Varšuvą?

Aš tiesiog 
buvo laikoma didžioj paslapty, 
ir nenorėdamas to fakto nė pa
tvirtinti nė paneigti, išsisukinė
damas, jam tariau: — Aš gir
dėjau, kad kelinė iš Romos į

Varšuvą.
Tada jis į mane prabylo visai 

atvirai, sakydamas: — Tegul p. 
Urbšys nevažiuoja pro Varšuvą, 
bet grįžta pro Berlyną, nes, jei
gu Lietuva susidės su Lenkija, 
su ja kartu ir žlugs: Lenkijos 
daina jau sudainuota!

Kariauti su Trečiuoju Reichu 
jūs negalite, nes tai būtų savi
žudybė. Bet jūs turite su Rei
chu derėtis ir stengtis išsiderėti, 
kas dar galima. Su Reichu susi
tarę galėsite išsilaikyti. Didžio
ji Britanija dabar dar nėra pa
siruošusi karui, bet per keletą 
metų pasiruoš ir sutriuškins 
Trečiojo Reicho galybę, o tada 
Lietuva vėl atgaus savo Klaipė
dos kraštą.

Bene už poros dienų Ministrų 
Kabineto posėdy paaiškėjo, kad 
p. Prestono turėta apie Lietuvos 
karišką pajėgumą tikslių žinių. 
Kai vienas iš ministrų pasisakė 
už ginkluotą pasipriešinimą Tre
čiajam- Reichui, nes pasiprieši
nimui užsitęsus bent porą sa
vaičių, gal įsikištų ir kitos vals
tybės. Tada Respub. Prezidentas 
A. Smetona,, kuris Valyvąvo po
sėdy ir jam pirmininkavo,, krei
pės į Krašto Apsaugos Ministrą 
gen. K. Musteikį ir Kariuomenės 
Vadą gen. S. Raštikį, prašyda
mas jų nuomonės, kaip ilgai Lie
tuvos ginkluotos jėgos galėtų 
spirtis Trečiojo Reicho ginkluo
toms pajėgoms.

Generolas Musteikis, pasitaręs 
su gretimais jo sėdėjusiu gene
rolu Raštikiu, atsakė: — Nė tri
jų dienų.

Toks atsakymas galutinai nu
lėmė, kad buvo atsisakytą nuo 
ginkluoto pasipriešinimo Vokie
tijai.
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Tėviškės laukai brangieji, tėviškės namai šventieji__

Bendros lėšos partinei linijai
Vlikas leidžia biuletenį, pava

dintą "Eltos Informacijų” var
du. Pagrindinis tokio biuletenio 
uždavinys turėtų būti — pra
nešti visuomenei, ką Vlikas daro 
Lietuvos bylos gynimo reikalais, 
kokių Lietuvos reikalus liečian
čių, dėmesio vertų naujienų, gir
dėti tarptautinėje politikoje ir 
kokių, viešai dar nežinomų nau
jienų, Vliko informacijos įstai
gos yra patyrusios apie padėtį 
Lietuvoje. Tokių informacijų 
skleidimas lietuvių tarpe būtų 
reikalingas, o jų skleidimo ap-Į 
rūpinimas lėšomis iš bendro iždo 
būtų visiškai pateisinamas.

Deja, tik maža to biuletenio 
dalis esti skiriama tokiai infor
macijai. Gal tokių Inform<£ijų 
Vlikas nedaug ir turi, ypač apie 
savo darbus pastaraisiais metais. ■ 
Visdėlto biuletenis išeina kas 10 
dienų ir neplonas: apie 20 ar 
daugiau mašinėlė suglaustai pri
rašytų puslapių. Didelė tų pusla
pių dalis esti paskirta žinioms ir 
žinelėms apie lietuvių gyvenimą 
bei veiklą išeivijoje. Tos žinios 
esti surinktos iš mūsų pačių lai
kraščių, todėl jos, antrą kartą 
pasiekdamos tuos pačius laikraš
čius, esti jau pasenusios ir jau 
viename ar kitame, arba ir viso
je eilėje laikraščių spausdintos 
bei paskleistos daug plačiau, ne-

• • • •

gu šis biuletenis gali paskleisti. 
Kam tas kartojimas reikalingas, 
sunku suprasti.

Beveik kiekviename biulete
nio numeryje esti spaudos ap
žvalga. Ten irgi kartojamos iš
traukos iš mūšų pačių laikraščių, 
ypatingą dėmesį skiriant pole
mikai apie Vilką. Jei tos apžval
gos būtų net ir objektyviai pa
rengtos, tai ir tada sunku būtų 
pateisinti visuomeninių lėšų var
tojimą tokioms apžvalgoms ga
minti bei skleisti. Juo labiau ne
pateisinamas beindrų visuomenės 
lėšų naudojimas tokiam reikalui, 
kai tos apžvalgos sudarinėjamos 
griežtai tik pagal vienos partijos 
liniją bei interesus. Jose papras
tai rūnestįngai atrenkamos rk 
tokios ištraukos iš mūsų spau
dos, kurios palankios vienos par
tijos pažiūroms. Apžvalgos dar 
esti papildomos ir poleminio po
būdžio pasisakymais, vienų laik
raščių pasisakymus puolant, 
smerkiant, o kitų — kurių pa
sisakymai yra ”paplaukiui” 
krikščionių demokratų pažiū
roms, iškeliant ir pagiriant.

Nestinga šiame informacijos 
biuletenyje ir 
straipsnių, ypač 
daus reikalus ir 
džiui, jame buvo
licistiniai straipsniai Vliko būs
tinės klausimu. Biuletenio redak
cijai negali būti nežinoma, kad 
jo leidėjas, tai yra, Vlikas, netu
ri vienodo nusistatymo šiuo 
klausimu, kad Vliką sudarančių 
grupių balsai tuo klausimu skir
stosi arba lygiomis, arba svyra 
krikščionių demokratų partijos 
nusistatymui kartais priešinga

publicistinių 
apie Vliko vi- 
ginčus. Pavyz- 
skelbiami pub-

Reikalų Ministras 
Romos grįš per

nustebau, nes tai
DEŠIMTA DALIS 

TAIKOS
ĮVYKDYTA

siminti apie trijų didžiųjų susi
tikimą.

Bulganinas, kaip dabar visų 
kraštų komunistai, pareiškė no
rą pasimatyti su Eisenhoweriu 
ir Edenu. Tik, esą, iniciatyva 
priklausanti vakariečiams.

Paslaptingas 
pasikeitimas

"Eltos Informacijos” trumpai 
praneša: ”TF ("Tautos Fondo”) 
Valdyba savo 1955 m. balandžio 
4 d. posėdyje naujai pasiskirstė 
pareigomis šitaip: pirmininkas
— V. Gailius, vicepirmininkas
— D. Kenstavičius, sekretorius
— J. Jaks-Tyris”.

Savo laiku tos pačios "Eltos 
Informacijos” skelbė, kad į tą 
valdybą buvę išrinkti (nors ir 
neprisilaikant statuto reikalau
jamos balsų daugumos) V. Gai
lius, inž. Narutis ir J. Jaks-Ty- 
ris. Kun. D. Kenstavičius buvęs 
išrinktas tik kandidatu, kurio 
funkcijos laikinai pavaduoti ku
rį pasitraukusį ar šiaip pareigų 
laikinai negalintį eiti valdybos 
narį.

Kaip dabar atsitiko, kad be 
Vliko posėdžio, be rinkimų, kun. 
D. Kenstavičius tapo jau nuola
tiniu valdybos nariu ir net iš
rinktas vicepirmininku? Ir kas 
atsitiko su inž. Naručiu? Ar jis 
mirė, ar atsistatydino, ar buvo 
"diskvalifikuotas” ?

Teko patirti, kad dar sausio 
mėnesį prel. Krupavičius buvo 
išsiuntinėjęs visiems Vliko na
riams gana keistą laišką tuo 
reikalu. Laiške buvę sakoma, 
kad kilęs reikalas "patikrinti 
balsavimą” dėl inž. Naručio. Ko
dėl toks reikalas kilęs, jokių pa
aiškinimų nebuvę. Bet Vliko na
riai buvę prašomi iš naujo raštu 
balsuoti specialiai dėl inž. Na
ručio — už ar prieš, o jei šiame 
korespondenciniame balsav i m e 
inž. Narutis nesurinktų reikia
mos (kokios ?) balsų daugumos, 
tai ta pačia proga buvę siūloma 
balsuoti ir už kun. D. Kens Sa
vičių ...

Bent dalis Vliko narių nesu
tiko•'e k&staifie, nb/.raa 
kam reikalingame koresponden
ciniame balsavime dalyvauti ir 
pasiūlė tą klausimą spręsti arti
miausiame Vliko posėdyje. Ta
čiau Vliko posėdžio ligi šiol ne
buvo. Kas atsitiko su inž. Naru
čiu, nepaaiškėjo. Tik matyti, kad 
inž. Narutis jau nebelaikomas 
fondo valdybos nariu, o jo vie
toje atsirado kun. D. Kenstavi
čius. Atrodo, kad "nepriklauso
mą” fondo valdybą pertvarkinė- 
ja prel. Krupavičius savo nuožiū
ra.

naujausias sprausminis kovos lėktuvas F-102A, galįs kovose 
dalyvauti bet kokiam orui esant, dieną ir naktį.

Dirva skelbia jubilėjinę talką 
400 naujų skaitytojų sutelkimui 
(plačiau skaityk 8 psl.). Dalis 
mūsų bičiulių ir talkininkų į šį 
kvietimą jau atsiliepė. Kiek gir
dėti, mūsų talkininkai Chicagoj, 
New Yorke, Bostone ir kitur taip 
pat žada pajudėti. Ir tikėsime, 
kad jie pažadą išlaikys.

Šią savaitę naujų skaitytojų 
gavome iš mūsų atstovo P. Lu
košiūno Australijoj, iš P. Mitalo 
Philadelphijoje ir kitur. Iš viso 
jau gauta 44 nauji skaitytojai, 
bet neužmirškit, kad dar reikia 
356. Taigi dešimtoji dalis talkos 
įvykdyta. Reikia gerai pasispau
sti, kad ir likusioji dalis būtų 
įvykdyta.

Visi atsiminkim mūsų prašy
mą — sutelkim 400 naujų skai
tytojų !

IR BULGANINAS 
NORI DE RĖTIS...

VISAM PASAULY
• Formozos klausimas, svarstant Matsu ir Quemoj salų gy

nybą, vėl įėjo į akligatvį. Ir Bandungo konferencijoj dauguma 
Amerikai palankių kraštų atstovų samprotavo, kad salas reikia 
atiduoti kinams. Amerikos valdžios viršūnės tuo reikalu taip pat 
nesutinka.

• Vokietijoje, žem. Saksonijoje, į parlamento rinkimus dau
giausia vietų laimėjo socialistai, antroje vietoje palikdami krikš
čionis demokratus. Socialistai surinko 1,180,066 (35.2%), o krikšč. 
demokratai 893,917 (26.6%).

• Indija gegužės mėn. pradeda vykdyti penkių metų karinį 
planą, per kurį po ginklu pastatys naują 500,000 vyrų armiją.

• Austrijos taikos reikalais gegužės mėn. Vienoje įvyks pa
sitarimai. Nė Anglija, nė JAV, nė Prancūzija nemano, kad tai die
nai reikia susirinkti užsienių reikalų ministeriams. Užteksią ten 
esančių pasiuntinių.

• Keturių didžiųjų susitikimui, jei iš viso toks susitikimas 
naudingas, paruošiamuosius darbus atliks gegužės mėn. 8 d. Pa
ryžiuje susitinką JAV, Anglijos ir Prancūzijos užsienių reikalų 
ministeriai. A *

• Čekoslovakijos ministeris pirmininkas Viliam Siroky Po- 
litbiuro išstumtas iš slovakų komunistų partijos. Ar pajėgs išsi-

i laikyti ministerio pirmininko poste dar neaišku, bet greičiausia, 
I teks sulaukti Vengrijos premjero likimo.

• Tautinės Kinijos vyriausybė susirūpinusi, kad į ją daromas

kryptim. O visdėlto biuletenis 
dėjo ir laikraščiams nemokamai 
siuntinėjo straipsnius tuo klau
simu tik su krikščionių demo
kratų pažiūra suderintus.

Iš viso, žinios bei nuomonės, 
kad ir pačiame Vlike besireiš
kiančios, jeigu tik nepalankios 
krikščionių demokratų pažiū
roms, biuletenyje arba nutyli
mos, arba atvirai puolamos. To
kiu būdu biuletenis nėra Vliko 
informacijos biuletenis, o viešo
sios nuomonės formavimo leidi
nys, skirtas tai nuomonei for
muoti pagal krikščionių demo
kratų (ir jos nuolatinių ar at
sitiktinių satelitų) nusistaty
mus. Normaliai tam tikslui tu
rėtų tarnauti tik atitinkami lai
kraščiai, o tokią medžiagą tiems 
laikraščiams turėtų rengti jų ap
mokami ar iš idėjos jiems dir
bantieji jų bendradarbiai. Dabar 
tiems laikraščiams pageidauja
ma medžiaga rengiama Vliko pa
reigūnų, naudojant tam lėšas iš 
Vliko iždo, kuris skelbiamas 
esąs ... visų lietuvių bendras iž
das Lietuvos bylos gynimo rei
kalams !

šiuo atveju (kaip ir daugeliu 
I kitų atvejų) tas iždas pasirc lo 
'esąs bendras tik tol, kol lėšos į

Suėjo dešimt metų kai Lenki-' 
ja padaryta paklusniu Maskvos 
vasalu. Toms sukaktims atžymė
ti į Maskvą buvo nuvykęs Len
kijos ministeris pirmininkas Jo- naujas spaudimas atsižadėti Kinijos žemyno pakraščio salų. Ma-[ 
sef Cyrankievicz. Jo priėmimo noma, kad tuo reikalu pas Chiang Kai-sheką lankėsi Valstybės se- 

ivaišėsi pas Bulganiną turėjo pro- kretoriaus pavad. Walter Robertson ir štabo viršininkas adm. W. jį dedamos, bet nebe tada, kai 
|gos užsienio korespondentai pri- Radford. Įjos vartojamos.
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užtar- 
ir pa-

savo 
Moti-

• Pasibaigus mokslo metams 
Vasario 16 gimnazijoje mokyto
jų personale įvyko didesnių pa
sikeitimų. Iš Mokytojų Tarybos 
sąstato išstojo mokyt. Jonas 
JURKA1TIS, dėstęs evangelikų 
tikybą ir kitus dalykus, mokyt. 
Vaclovas SNARSKIS, dirbęs 
gimnazijos paruošiamosiose kla
sėse, mokyt, studijų asesorius 
MERSINGER, dėstęs vokiečių 
kalbą ir literatūrą augštesnėse 
klasėse. Atšauktas iš gimnazi
jos kapelionas kun. dr. L. GRO- 
NIS, dėstęs katalikų tikybą ir 
ėjęs vicedirektoriaus pareigas. 
Naujuoju gimnazijos kapelionu 
paskirtas kun. dr. Paškevičius. 
Už mėnesio* laiko ruošiasi pasi
traukti ir mokyt. PETKEVI
ČIUS, dėstęs gimnazijoje keletą 
metų gamtos mokslus.

• Lietuvoje okupantai Vilniaus 
universitetą ir Marijampolės 
miestą yra pavadinę V. Micke
vičiaus-Kapsuko vardu, mirusio 
1933 m. Rusijoje. Jis buvo besą
lyginiai parsidavęs komunis
tams.
• Vasario 16 gimnačijos moki
nių Velykų stalo pagerinimui 
Balfas atsiuntė $50.—, o pirm, 
kan. Končius prie tos aukos pri
dėjo pats $50.— tam pačiam tik
slui.
• J. J. Bachunas, Vilties Drau
gijos pirmininkas, į sukaktuvinį 
Dainavos ansamblio koncertą 
nupirko 30 biletų nepasiturin
tiems studentams.

• Europos Lietuvis, leidžiamas 
Londone, remiamas visų Euro
pos lietuvių bendruomenių, šiuo 
metu spausdina 1800 egz. Laik
raštis iš savų pajamų negali iš
siversti.

ŽUVĘ LIETUVIAI KARIAI

• Nidos knygų klubas, Anglijo
je, susitarė su N. Mazalaite iš
leisti jos psichologinį romaną 
"Negestis”.

k

Stvers always welcome

JClevelandak-'
ist Company1 

-J
THI BARK FOI Ali THI PIOFLI

akademija-banketas šv. Kry
žiaus parapijos salėje.

"Dainavos” ansamblis yra vie
nas iš pajėgiausių ansamblių, 
kuris savo lietuviška programa 
ir plačia kultūrine veikla 
navo tinkamos pagarbos 
dėkos.

"Dainavos” ansamblis 
koncertą skiria Lietuvės
nos garbei, nes tą dieną bus mi
nima Motinos Diena. Visuome
nės atstovai tars trumpą žpdį 
mūsų Motinai.

Koncerto programoje dalyvaus 
ir "Čiurlionio” ansamblis. Du 
ansambliai — virš 170 asmenų 
užtrauks lietuvišką dainą Čika
gos dangoraižių paunksmėje. 
Koncerto programą vainikuos di
dinga J. Žilevičiaus kantata "O 
Vytaute Didis!”

Lietuvišką visuomenę kviečia
me koncerte dalyvauti. Parody
kime meilę ir pagarbą lietuviš
kai dainai ir tiems pasišventė
liams, kurie ir laimėje ir varge 
nesiskiria su lietuviška daina. 
Po koncerto 6:30 vai. v. Šv. Kry
žiaus parapijos salėje ansamblių 
pagerbimo vakarienė. Susirinki
me čia ir pagerbkime lietuvišką 
dainą.

iš-

21.

PHILADELPHIA
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SKYRIAUS VEIKLA

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. 3241 W. 66th PLACE

Yra gauta smulkesnių žinių, 
kokiomis aplinkybėmis praėju
sio karo metu žuvo žemiau 
vardinti lietuviai kariai:

1. Aschibergas, Adolfas,
5., 1926,

2. Cirulis, Edgars, 12,2. 1914,
3. Czernewicz, VVenzel, 22. 5. 

1924,
,4. Jukeus, Kasimir, 6. 

1923,
5. Juzėnas, Alfonsas, 2. 

1923,
6. Karmanski, Waclaw,

4. 1923,
7. Krepstul, Stanislaus,

4. 1923,
8. Lygeitra, Vaclav, 23. 

1923,
9. Micius, Juozas, 26. 

1927,
10. Mickevičius, Edvardas, 1.' 

7. 1923,
11. Najus, Peter, 3. 12. 1927,
12. Navarauskas, Stasys, 27.

1. 1919,
13. Paskevicz, Viktors, 7. 5. 

1921,
14. Pumputis, Adomas, 14. 5. 

1917.
Artimieji arba šiaip suintere

suoti asmenys prašome kreiptis 
į PLB Vokietijos Krašto Valdy
bą adresu: Litauisches Zentral- 
komitee, (17a) Weinheim Berg 
str., Postfach 233.

2.

12.

23.

24.

6.
I

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

Chicago 32, III.
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.

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

N Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė. 

Chicago 22, III.

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

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

pajūrio pirmame rajone vyksta druomenės Tarybą, kuri visų 
skilčių ir pavienių skautų var- Į Amerikos lietuvių vardu rūpin- 
žybos ir prašė paremti: laimėju
siems dovanas nupirkti. Be to, 
artinasi vasaros stovyklavimo 
laikas, o Worcesteriečiai šiam 
reikalui neturi nei palapinių nei 
kitų su stovyklavimu surištų 
priemonių ir prašė tėvų į tai at
sižvelgti.

Sudarymui skautiškajam jau
nimui reikalingų lėšų tėvai nu
tarė apsidėti mėnesiniu mokes
čiu po $1.00 šeimai.

Dar nutarta balandžio 30 d.
Maironio parke ruošti viešą va
karą, kur skautai ir skautės pir
mą kartą visuomenei pasirodys 
su menine programa.

Tenbuvęs.

sis lietuvybės išlaikymu, lietu- 
tuviškosios dvasios reiškimu ir 
lietuviškojo veikimo tobulinimu.

Į Tarybą renkama 27 nariai. 
Kandidatų visoje Amerikoje yra 
pasiūlyta 95; iš Connecticut yra 
tik 7. žemiau pasirašę.

ST. CATHARINES
GRAŽUS DARBAS

Balandžio 8 d. p. Grinių šei
moje pakrikštytas sūnus Min- 
daugas-Antanas. Kūmais buvo p. 
Grigienė ir p. Skrebutėnas. Prie 
turtingo vaišių stalo kūmas vil
nietis Skrebutėnas nepamiršo ir 
Vokietijoj sergančio vilniečio 
kun. šarkos ir jo parėmimui pra
vedė rinkliavą. Aukojo: M. Ku- 
kanauskas $7, V. Skrebutėnas 
$2, V. Daraška $2 ir K. Skrebu
tėnas $1. Viso $12.

Kaip galima balsuoti?
Sekmadienį — gegužės 1 d. 

reikia nueiti į balsavimo vietas, 
Hartforde, New Britaine, Wa- 
terburyje ar k. Tik geriau iš 
anksto sumokėti tautinio soli
darumo įnašų bent 50 c. Bet bus 
galima sumokėti ir balsavimo 
vietose. Lietuviai iš tolimesnių 
nuo balsavimo vietų ir tie, kurie 
dėl darbo, nesveikatos ar kitų 
priežasčių negalės eiti į balsavi
mo vietas, turi tuoj pat įsire
gistruoti balsuoti laiškais: jiems 
balsavimo medžiaga bus prisiųs
ta į namus ir jie savo balsus pa
siųs paštu. Taip balsuoti norin
tieji prašomi LB LOKo sekre
toriui Antanui Saulaičiui, P. O. 
Box 507, Waterbury, Conn. pa
siųsti bent 50 c. solidarumo įna
šų ir žinias, (vardas, pavardė, 
amžius ir adresas): taip įregis
truoti galima ne tik save, bet ir 
kitus. Balsuoti turi kiekvienas 
už save. ,

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

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

Cleveland 3, Ohio 
Telef.: IIE 1-6344

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Tautinės S-gos skyrius turėjo 
metinį visuotinį susirinkimą. 
Apyskaitą apie skyriaus veiklą 
padarė A. Impulevičius. Susirin
kime išrinkta nauja valdyba, ku
ri pareigomis pasiskirstė: pirm. 
J. Bakuckas, vicepirm. P. Mi
talas, sekret. V. Macijauskas, 
ižd. VI. Bagdonavičius ir narys 
A. Dilba.

Išsamų pranešimą aktualiais 
Vliko, Nepriklausomybės Fondo 
ir kt. klausimais padarė atvykęs 
svečias iš New Yorko Dr. Br. 
Nemickas.

Naujoji valdyba turi daug 
gražių užsimojimų. Gegužės 
mėn. 29 d. netoli buv. Mykolai
čio ūkio ruošiama vieša geguži
nė. Vieta labai graži, naujai su
tvarkyta. Tarp išsprogusių me
džių, gražioj aplinkumoj 
kautojai galės linksmai 
praleisti. Tikimasi, kad jų 
žai atsilankys.

Koncertas, kuris buvo numa-
12. tytas. gegužės 7 d. dalyvaujant 

, New Yorko operetės chorui su 
St. Šimkaus operete "čigonai”, 
dėl per didelio parengimų skai
čiaus Philadelphijoje ir kt. prie
žasčių, atidėtas rudeniui.

Nepriklausomybės Fondo ak
cijai pravesti sudaryta atstovy
bė iš P. Jonkaus, VI. Bagdona
vičiaus, P. Adamonio ir P. Di
delio. P- M.

CONNECTICUT 
LIETUVIAMS!

Gegužės 1 d. — labai svarbi 
lietuviams diena: tą sekmadienį 
visoje Amerikoje renkama pir
moji JAV Lietuvių Bendruome
nės Taryba.

Bendruomenė — tai visi 
lietuviai

pikni- 
laiką 

nema-

Kiekvienas lietuvis turi teisę 
Bendruomenėje dalyvauti ir tuo] 
pačiu prisidėti prie lietuviškųjų 
reikalų rūpinimo bei tvarkymo.! 
Lietuvių Bendruomenė yra pir-j 
moji organizacija, kuri jungia' 
visus lietuvius, nežiūrėdama į' 
jų padėtį, į jų užsiėmimus, į jų! 
partinius ar strovinius skirtu
mus, į jų tikybinius ar kitokius 
skirtingus reikalus.

Lietuvių Bendruomenė bend
radarbiauja su visomis lietuvių 
o r g a nizacijomis, draugijomis, 
parapijomis, chorais, teatrais, 
klubais ir k., kurie rūpinasi lie
tuvybe. LB-nė remia ALTą, pa
laiko BALFą. LB-nė vienija vi
sus lietuvius plačiam tautiniam 
veikimui. Todėl kiekvienas, ku
ris dalyvauja Bendruomenėje, 
jau tuo pačiu remia visus svar
biausius lietuviškuosius darbus.

Kviečiame pasiryžti!
Visus Connecticut lietuvius 

kviečiame gegužės 1 d. balsuoti. 
Prašome prisidėti prie visų ki
tų Amerikos lietuvių, kurie 
tūkstančiais eis rinkti pirmdsios 
Bendruomenės Tarybos.

Mes prašome balsavimu pa
remti lietuvybės išlaikymo sie
kimus, parodyti visų lietuvių lo
jalų solidarumą Amerikai ir pa
laikyti vieningą frontą prieš 
Amerikos ir Lietuvos priešus ... 
Visų lietuvių balsas yra vienin
gos tautos balsas.

Dr. M. J. Colney, Dr. M. De- 
venis, Kun. St. Yla, N. Meš- 
kūnienė, A. Saulaitis, Dr. P. 
Vileišis ir J. VliKaitiš.

GERIAUSIOMS

Tvoroms
Įvairios tvoros

• TENISO AIKŠTELĖMS
• NAMAMS
• MOKYKLOMS

F.H.A.
SĄLYGOS 

Kalbame lietuviškai ir lenkiškai 
Nereikalingas jmokėjimas

NEMOKAMAS apskaičiavimas

BORCHERT FE£CE
6807 Wade Park • EX 1-3741

CHICAGO
LIETUVIŠKOS DAINOS 

BIČIULIAI!

WORCESTER
SKAUTAI

BENDRADARBIAUJA SU
TĖVAIS

Susirinkę skautų tėvai gyvai 
svarstė kultūrinės veiklos, auk
lėjimo, lietuvybės išlaikymo, 
spaudos bei finansinius su skau- 
tiškaja veikla surištus klausi
mus. Tėvai pageidavo, kad skau
tų vadovybė daugiau kreiptų dė
mesio ir rastų priemonių sudo- 

| minti skautus daugiau skaityti

Gegužės mėnesio 8 d. "Daina
vos” Ansamblio dešimties metų 
sukakties minėjimas pradeda
mas:

10 vai. iškilmingos pamaldos I savąją spaudą ir tuo prisidėti 
Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčio-! prie lietuvybės palaikymo. Skau- 
je, per kurias giedos "čiurlio- tų vadovybė padėkoje už pasiū- 
nio” ansamblis.

3:30 vai. p. p. sukaktuvinis 
koncertas Orchestra Hali.

6:30 vai.. vakare minėjimo

lytą pageidavimą ir pažadėjo į 
tai atkreipti tinkamą dėmesį.

Skautų ir skaučių vadovai pa
informavo tėvus, kad Atlanto

Igno Končiaus albumas
"Medžio Drožiniai Gimtajam 

Kraštui Atsiminti"
kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
223 puslapiai. Daugiau 1C0 nuotraukų. Kieti viršai.

Kaina $5.00
Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:

L. J. Končius, 76 Westglow St., Boston 22, Mass.

Kas gali Tarybą rinkti?
Bendruomenės Taryba rinkti 

ir Lietuvių Bendruomenėje ak
tingai dalyvauti gali kiekvienas 
lietuvis, jei jis:

a) yra ne mažiau kaip 18 me
tų amžiaus ir

b) bus sumokėjęs bent už pus
metį tautinio solidarumo įnašus 
(1 dol. metams asmeniui). Bet'gu išmoka už nuostolius, 
rinkimuose balsuoti negalės as- p j KERŠIS
mens, kurie nėra lojalūs Ameri
kai ar yra Lietuvos priešai. To
dėl šie rinkimai yra visų pado-J Rezidencija: PENINSULA 252 
rių ir sąmoningų lietuvių reika
las: trims metams išrinkti Ben- v.----------------------------------

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba r> 
kandai tampa sunaikinti arb 
sugadinti ugnies, kreipkitės 
P. J. KERŠIS, dėl apkainav 
mo. ko visada reikalauja 
draudos kompanijos pirm,

ai 
n>

I
I
I 609 Society for Saving Bld 

Telef.: MAin 1-1773.

VANAGAITIS
KNYGA

gaunama Dirvoje. Siųskite $2.00 ir labai daug p« 
tirsite apie Amerikos lietuvių gyvenimą.

Rašomosios mašinėlės visų ge
riausių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet- 
kurios kalbos raidynais, — iš
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
Lietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško. 
Kainos nuo $67.50 ir augščiau.
V. BARTKUS. Adr.: 1431 East 
66 St., Cleveland 3, Ohio.

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

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas_____________2.00

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis_____________1.50

Aukso kirvis
Juozas švaistas _________ 2.50

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė_________ 3.50

Apie laiką ir žmones
J. Aistis________________ 2.50

Audra Žemaičiuose
VI. Andriukaitis _________ 2.20

Būdas Senovės Lietuvių ...
Sim. Daukantas _________ 4.00

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis ___  ..._______ 2.00

Baltasis Vilkas
K. Binkis __________.___ 1.00

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50

Buriavimas ir jūrininkystė
R. Stundžia _____________2.00

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis ___________2.00

Duktė
Alė Rūta .......  2.40

Daiktai ir nuorūkos
Leonardas Žitkevičius_____ 1.00

Don Kamiliaus mažasis 
pasaulis

Guareschi _______________3.50
Didžiosios atgailos

R. Spalis _______________3.50
Doleris iš Pittsburgho

Stepas Zobarskas _______ 0.8C
Eldorado

J. Švaistas_______________1.80
Gyvačių lizdas

Francois Mauriac _______ 2.60
Gatvės Berniuko Nuotykiai 

R. Spalis —...................... 5.00
Gimdytoja

Francois Mauriac _______ 1.75
Gabija, literatūros metraštis 

. ...................  6.50 
Gintariniai vartai

N. Mazalaitė_____________2.00
Gyvulių ūkis

George Orvvell ___________ 1.00
Giesmė apie Gediminą

B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00 
launai inteligentei

V. Andriukaitytė _.l______ 1.25
Kryžkelės

A. Vienuolis _____________3.50
Kaimynai

J. Paukštelis ___________2.50
Kaip jie mus sušaudė

J. Petraitis _____________ 1.80
Kuprelis

Ignas šeinius ___________2.00
Keliai ir kryžkelės

Putinas ________________ 2.50
Kon - Tihi,

Thor Heyerdahl _________ 3.75
kaimiečiai

V. S. Rtymont I-II-III-IV
I ir II dalis _________ po 3.00
III ir IV dalis .............. po 3.50

Kudirkos raštai
. ........................................ 5.00 

Kregždutė I
A. Rimkūnas ____________ 1.50

Kregždutė II
A. Rimkūnas ____________ 2.75

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas __________ 1.50

Lietuvos Istorija
Sruogienė _______________3.00

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas___________3.00

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys ________ 5.00
Mikuckis ________________2.50

Loreta
Stasius Būdavas__________ 1.80

Lietuva
A. Bendorius __________  $.75

Laiškai žmonėms
G. Papini _______________2.00

Moters širdis
Guy de Maupassant _____ 2.60

Lietuvių Literatūra
Pranas Naujokaitis _____ 2.00

Lietuvių kalbos gramatika 
Lyrikos kraitis

Dr. A. šešplaukis _______ 1.25

Visos knygos siunčiamos paš
DIRVA, 1272 East 71

Medžio raižiniai
Ign. Končius_____________5.00

Milžino paunksmė
Balys Sruoga ___________2.50

Mėnuo vad. medaus
N. Mazalaitė ___________2.50

Orą pro nobis
J. Gliaudą_______________4.00

Orfėjaus medis
A. Nyka-Niliunas _______ 3.00

Po Tėvynės dangum
žodžiai vytės Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino —2.00

Pragaro pošvaistės
V. Alantas_______________3.00

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus ___________2.00

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _________ 1.0C1

Paklydę paukščiai 1
Jurgis Jankus ___________ 2.20

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ___________ 2.8*

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gaučys _________ 4.50

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springborn___________2.00

Petras širvokas
Juozas Švaistas _________ 2.7b

Po raganos kirviu
Jurgis Jankus __________ 1.50

Pabučiavimas
J. Grušas ______________  1.50

Rytų pasakos
V. Krėvė ............................   3.00

Rar'nni batukai
J iŠ Savickis ____ ____ \.5i

Sudie, pone čipse
James Hilton ___________0.73

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas _____ 2.00

Saulės Takas
Nelė Mazalaitė___________3.50

šilkai ir vilkai
Runcė Dandierin is_______ 1.00

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

V. Biržiška, kiet. virš. ___ 3 JO
papr. virš.____________ 2.00

Saulutė debesėliuos
L. Žitkevičius ____________ 1.50

šventieji akmenys
Faustas Kirša _______ .__ 2.00

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis _________3.00

Teresė Neumanaitė
J. Burkus ______________ 3.00

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas _______ 2.00

Tautosakos Lobynas
J. Balys________________  3.00

Tipelis
Pulgis Andriušis (įrišta)_ 3.00

Tomas Nipemadis
August Gailit _________... 2.50

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback _________ 1.2$

Užgesęs sniegas
Aloyzas Baronas_________ 2.50

Ugnies pardavėjas
Balys Ruka_____________ 1.00

Uždraustas stebuklas
Užuovėja

M. Katiliškis______________ 3.50
Stasius Būdavas __________ 2.60

Vanagaitis
monografija ______________ 2.00

Valerijono lašai
Dr. S. Aliūnas___________1.00

Vilnius tarp audrų
J. Cicėnas (įrišta) _______ 5.50

Vilnius Lietuvos gyvenime
Dr. A. Šapoka_______ •___ 1.50

Velykų pasakos
N. Butkienė___ _________ 1.00

Vyturėliai Laukuose
Vikt. Šimaitis _________ 0.71

Trylika nelaimių
R. Spalis _______________ 1.21

Vaikų knygelė
M. Valančius ___________1.80

Varpai skamba
Stasius Būdavas _________ 2 50

Taupioji Virėja
.......................................2.00 

žemaičių krikštas
P. Ąbelkis................................2.50

Žemaite nepražus
Balys Sruoga ___________3.00

u. Užsakant pinigus siųskite:
St., Cleveland 3, Ohio
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Į mokslo viršūnes
Vienintelė stipendija paskirta lietuviui 

dr. E. Varnauskui

Rusija atsitveria...• •

Sovietų civiliniai generolai ir 
maršalai paprastai labai mažai 
domisi kariniu mokslu, bet Bul- 
ganinas, dabartinis sovietų 
premjeras, civilinis maršalas, 
yra mokęsis Gen. štabo Akade
mijoj, visuomet dalyvaudavo 
Akademijos diplomuotų mokinių 
tezių gynime, dažnai klausdavo 
nuomonės ir pątarimų pas ša- 
pošnikovą, Žukovą, Sokolowskį, 
Popovą. Jis 1945 m., tuoj po ka
ro, yra įteikęs ir savo tezę ir ją 
apgynęs dalyvaujant Stalinui ir 
žymiausiems sovietų kariniams 
autoritetams.

Jo tezė pavadinta: Karo ir tai
kos problemos ultraimperializmo 
epochoje. Pasekime kaip savo 
mokslą Bulganinas išdėsto.

Bulganino idėjos turi pirma
eilę reikšmę Sovietų Sąjungoje, 
kur socialinė politika visu svo
riu spaudžia institucijų veikimą, 
ar tai būttį armija, ar ekonomi
jos, ar užsienio reikalai.

Pagal Bulganiną, tipiškam 
mūsų amžiaus ultraimperializmo 
periodui atitinka tam tikras ka
ro būdas. Laike pirmo karo jis 
vadinamas "totalinis karas”, da
bar tai vadinamas ”politinis-mi- 
litarinis karas”.

Kadangi operacijos vyksta 
milžiniškose erdvėse, yra sunku 
rasti ginkluotai krizei sprendi
mą vien tik karinėmis priemor 
nėmis. Politinės priemonės — 
propaganda — tampa, principe, 
ginklu, taip pat tikru, kaip ir 
lėktuvai ir tankai.

Šios politinės priemonės iššau
kia priešo armijų paraližavimą, 
atpalaiduodamos kareivių kovin
gumą ir sunaikindamos štabų 
autoritetą. Taigi armijai jos ati
ma pačius jos organizacijos 
griaučius Ir fešminius, kaip "tau
tinės” jėgos, egzistencijos prin
cipus: besąlyginę ir hierarchinę 
discipliną.

Taigi esą aišku, kad pasiruo
šimas karui turi apimti, šalia 
grynai karinių priemonių, lie
čiančių žmonių mobilizaciją, jų 
transportą, jų aprūpinimą mu- 
nicija, jų aprūpinimą modernine 
aviacija, tankais, patrankomis ir 
reikalingu kuru, — politinės pro
pagandos sistemos organizaciją, 
kurios tikslas esąs tvirtai cemen
tuoti kovotojų vienybę ir jiems 
įpūsti valią kovoti iki mirties, 
nežiūrint kas atsitiktų su jų 
gimtinės sritimis.

Be šio "konstruktyvinio" tiks
lo, propaganda turinti numatyti 
"destruktyvinį” tikslą, kiek tai 
liečia priešo armijas: veikti į jų 
moralę visomis priemonėmis 
tikslu išardyti jų vidinę vienybę 
ir ypač sugriauti, koalicijos at
veju j, štabų veikimo vienybę.

Armijos, kurios netenka savo 
vidinės vienybės ir veikimo so
lidarumo, yra "anuliuotos” ar
mijos, nors kariniu požiūriu 
(apginklavimu ir žmonėmis) jos 
dar turi tam tikrą potencialą. 
Italų armija 1943 davusi ryškų 
to vidinio subirėjimo pavyzdį.

Kaikurie mūsų draugai esą 
nuomonės, kad mes visuomet tu
rėsime šiuo atžvilgiu viršenybę 
prieš mūsų eventualius priešus, 
nes mūsų socialinė sistema yra 
pažangesnė — sako Bulganinas. 
Tai esą teisinga tik tam tikram 
laikotarpiui, palyginti gana il
gam, kuriam pasirodys mūsų 
pirmumas ekonominėje ir socia
linėje organizacijoj ir mūsų gy
ventojų gilesniame ištesėjime.

Nereikią užmiršti, kad pasta
rasis karas parodęs, nuo pat 
pradžios, jog fašistinės Vokieti
jos armijos mūsų propaganda 
buvo visiškai nepažeidžiamos, 
tuo tarpu kai mūsų pačių armi
jos 1941 kartais nukentėjo nuo 
vokiečių propagandos. Tas pats 
dalykas dėjosi laike mūsų karo 
su Suomija 1939-1940; nežiūrint 
visų mūsų pastangų išprovokuo
ti mūsų priešininko viduje su
irutę, suomių kareiviai kovojo 
nesilpnėdami ir nekapituliavo, j

F. M., Cleveland

nežiūrint mūsų milžiniškos kari
nės persvaros žmonėmis ir me
džiaga.

Dažnai buvo pajuokiama sena 
prūsų mokykla, kad karas vyks
tąs pagal iš anksto nustatytas 
schemas. Tų scholastinių gene
rolų ”Die dritte Kolonne mar- 
schiert” privedė prie Ienos pra
laimėjimo. Taigi, sako jis, sau
gokimės laikyti tikėjimo straip
sniais schemas apie absoliutinę 
ir nesąlyginę mūsų armijos vir
šenybę prieš kapitalistinių kraš
tų armijas. Mes, marksistai, esa
me dialektikai, o ne dogmatikai. 
Bandykime analizuoti padėtį jos 
praktiniu požiūriu, o ne jos to
limos evoliucijos perspektyvose; 
studijuokime paskutiniojo karo 
pamokas ir padarykime iš to iš
vadas.

Kokia yra pirmoji pamoka? 
Pagal Bulganiną ji yra aiški: be 
vokiečių teritorijos okupacijos, 
kuri niekuomet anglams-ameri- 
kiečiams nebūtų buvus galima 
be rusų armijos dalyvavimo, ka

dras būtų galėjęs tęstis begaliniai 
ir dėl dviejų priežaščių:

Vokietijos nepažeidžiamumas 
užsienio propaganda;

Joks praktinis nepažeidžiamu
mas oriniais puolimais.

Šis pastarasis atvejis reika
lingas konkretaus paaiškinimo, 
nes, esą, herezija apie strateginį 
aviacijos laimėjimą yra palaiko
ma daugelio mūsų aviatorių. 
"Bomber war” teorija, kuri esan
ti tik juokinga, manė, esą, gali
ma paklupdyti Vokietiją bom
bardavimų rezultatais, naiki
nant joą pramoninį potencialą, 
josi tiekimo bazes, jos susisieki
mus, jos gyventojus.

Gi "Bomber war” buvęs prak
tikuojamas pagrindinai 100%. 
Fosforinės bombos buvo mėto
mos ant Vokietijos miestų be jo
kio skirtumo, su tokiu pat gau
sumu, kaip jos buvo mėtomos , 
ant Rotterdamo ir ant Coventry.

Ir štai, pagal aliantų statisti- ; 
kas, priešo patirti nuostoliai: 
Karo pramonė ................... 12% ■
Sunkioji pramonė

(metalurgija, anglis ...... 16% ■
Cheminė pramonė ..............19% j
Vokiečių gyventojai.......... 0,6% ,

Tai esąs labai liesas rezulta
tas, kai dargi puolama teritorija . 
buvo labai aprėžta ir kliudė gy
ventojų ir dirbtuvių išsklaidymą 
dideliuose plotuose, išsklaidymą, • 
kuris yra normalus paradas šios 
rūšies operacijoms. 1

Nežiūrint bombardavimų, sa
ko jiš, vokiečių pramonė ir to- ■ 
liau dirbusi ir gausiai gaminusi j 
didelio veikimo ginklus, kaip j 
stratosferinius "V”, sprausmi- 
nius lėktuvus, autotraktines pa- j 
trankąs, supertankus ir atomi- j 
nius ginklus. Karas būtų gale- 
jęs tęstis daug ilgiau, jei vokie
čių teritorija būtų likusi jos va- 
dovų kontrolėje, nekalbant jau , 
apie išteklius, kuriuos davė oku- j 
puotų kraštų potencialo naudo- j 
jimas. 1

Vienintelis dalykas, kurio trū-

Vytautas Pašakarnis

Nesvarbu kiek uždirbate dabar — 
daug ar mažai! Phoenix Mutual Pen
sijų Planas tiks Jūsų reikalui ir pri
sitaikys prie Tamstos uždarbio.

Jeigu įsijungsite į Pensijų Planą 
— turėsite garantuotas mėnesines 
pajamas nuo 10 ligi 200 dolerių arba 
daugiau.

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
kurie tikisi, kad Bonna daugiau 
laimėtų, nesirišdama vienpusiš
kai su vakarų demokratijomis, o 
j ieškodama tiesioginio susitari
mo su Maskva. Kitaip sakant, 
sovietai nori sudaryti įspūdį, esą 
ir šiandien dar esąs galimas Ra- 
pallo susitarimas, kai Maskva 
tiesiogiai sutarė su Berlynu, ne
paisydama kitų vakarų valsty
bių. Netenka abejoti, kad tie vo
kiečių sluogsniai, kurie laikosi 
tokios iliuzionistinės politikos, 
dabar parodys dar daugiau veik
lumo, nekaip ligšiol. Tokios ak
cijos tikslas yra sutrukdyti Vo
kietijos atsiginklavimą ir skie
pyti vad. neutralistinę tendenci-

Balandžio 17 dieną iš Stock-j Varnausko vadovaujami, leidosi
i į Švediją. Aštuoni lietuviai, per 
dvi šiaurinės žiemos paras pra
žygiavę 35 mylias per pavojin
gus kalnus, pasiekė Švedijos pir
mąsias apgyventas vietas.

Švedijoj E. Varnauskas tęsė 
medicinos mokslus ir, nepaisant 
vargingų sąlygų, 1950 metais 
baigė juos, įgydamas licencijato 
laipsnį ir gydytojo teises.

Kadangi E. Varnauskas 
pasižymėjęs studentas, jis 
priimtas asistentu pas 
Berglund Šv. Eriko ligoninėje 
Stockholme. Prof. Berglund, Šve
dijos Medical Research Councli . 
narys, yra laikomas vienu žy-P^' . .
miųju vidaus ligų, ypač inkstu' Sovietai, pagrobę Pabaltijo 
ir širdies, specialistu. Anksčiau valstybes, apsisupę satelitinėmis 
jis eilę metų yra buvęs profeso-į 
rium keliuose JAV universite
tuose. Taip dr. Varnauskas pra
dėjo gydytojo karjerą tokioje 
vietoje, kur itin retas švedų gy
dytojas sugeba patekti.

šv. Eriko ligoninėje dr. Var
nauskas, šalia kasdieninio darbo 
su ligoniais, metėsi į mokslinius 
tyrinėjimus širdies ligų srityje. 
Jau 1953 metais E. Varnauskas

■ atrado vieną iki tada medicinos 
| moksle nevartotą metodą: kaip 
nustatyti širdies defekto apimtį 
pas ligonius su prigimta širdies 
liga. Pasaulinė garsenybė prof. 
Clarence Crawford, širdies chi
rurgas, buvo užimponuotas dr. 
Varnausko atrastojo metodo ir 
pradėjo jį taikyti ryšiu-m su šir
dies operacijomis.

E. Varnauskas toliau tęsė 
mokslinius tyrinėjimus medici
nos daktaro laipsniui įgyti. 
Techniškam personalui apmokė
ti jis yra gavęs paramos iš Šve
dijos turtingiausios šeimos — 
Wallenbergų vieno fondo.

Šiais metais E. Varnauskas 
baigė savo disertaciją, tokia te
ze: Nustatymas fiziologinių li
nijų, pagal kurias vystosi širdies 
funkcijų silpnėjimas augšto 
kraujo spaudimo įtakoje..,

Š. m. kovo mėn. 26 dieną E. 
Varnauskas apgynė Stockholme 
disertaciją ir gavo medicinos 
daktaro laipsnį. Kadangi diser
tacija buvo įvertinta labai augš-

holmo atvyko dr. Edvardas 
VARNAUSKAS, vienintelis lie
tuvis, padaręs medicinos dakta
ratą Švedijoj. Sustojęs savaitę 
New Yorke, dr. Varnauskas, 
amerikiečių pakviestas, aplankė 
American Cyanamid Co. labora
torijas Pearl River, N. Y., ir dr. 
Raymond Weston bei jo vado
vaujamą medžiagų apykaitos ty
rinėjimų pasaulinį centrą Mon- 
tefiore Hospital, Kingsbridge, 
N. Y. Po šių apsilankymų dr. E. 
Varnauskas išvyko į Baltimorę, 
kur vienerius metus dirbs gar
siajame John Hopkins Hospital.

E. Varnauskas buvo tiktai 
pradėjęs medicinos mokslus Lie
tuvoje, kai priartėjo 2-ji sovietų 
okupacija. Pasitraukęs į Vokie
tiją, jis buvo pasiųstas sanitaru 
prie vokiečių statybos darbų 
šiaurės Norvegijoj. Čia jis susi
tiko su eile lietuvių inžinerijos 
studentų, dirbančių prie tų sta-

ko trečiajam Reichui, tai buvęs 
benzinas, nes Rumunija, sako 
Bulganinas, buvo mūsų kariuo-

■ menės užimta, o sintetinio ben-
• žino rezervų neužtekę. Tačiau, 

net šiuo atveju, sako jis, mes
1 radome Vokietijoj nepaprastai
■ įdomių bandymų pėdsakus ”Er- 
1 satz kurui”. Jie parodo, kad apie
■ 1946 trečiasis Reichas būtų ga-
■ Įėjęs apseiti be rumunų kuro ir
■ net be Austrijos ir Vengrijos
• teikiamo kuro.

Taigi, joks distancinis veiki-
! mas (oriniai bombardavimai, 

"V”, ir t.t.) negalįs duoti galu
tinių rezultatų. "Migtuko pa
spaudimo karas” esąs nesėkmin
gas.

Štai antroji pamoka: taikos 
sudarymas tarp kariaujančių ne
begalįs įvykti bendrose sąlygo
se, kurios veikė prieš karą. Da
bartinis karas yra karas dvigu-l tybų. Ilgai nelaukus, 1944 metų 
bu aspektu: tautiniu ir sociali-1gruodžio 
niu; jis yra pirmasis 
gubu aspektu.

Esmėje jis reiškiąs 
susidūrimą tarp mūsų 
nės sistemos »ir trečiojo Reicho 
kartelizuoto valstybinio kapita
lizmo sistemos,- sako Bulganinas. 
Dinamiškiausias ultraimperializ
mo rėžimas, būtent Hitlerio, li- 
kimiškai turėjęs įeiti į konfliktą 
su mūsų jauna socialistine res
publika. Pasinaudojant giliais ir 
pagrindiniais kapitalistinių kraš
tų antagonizmais, mums pavy
kę, sako jis, užsitikrinti anglo 
saksų kraštus sąjungininkais 
prieš tretįjį Reichą.

Bet, kai kilo taikos klausimas, 
tai jis galėjęs būti paremtas tik 
besąlyginiu trečiojo Reicho pa
sidavimu, atidavimu teismui jo 
vadų, j*i pasmerkimu ir pačios 
nacių režimo armatūros išnyki
mu. Mūsų dalyvavimas kare pa
daręs tai, kad bet koks kitas 
sprendimas buvęs neįmanomas, 
nes tai automatiškai antrąjį pa
saulinį karą perkeistų į trečiąjį 
pasaulinį karą, šį kartą tarp mū
sų ir anglų amerikiečių.

Naujas eventualus karas kiltų 
žiauriai aiškesnėse sąlygose; jo
kia taikos galimybė nebeegzis
tuotų tarp vyriausybių, kurios jį 
sukeltų. Pralaimėjimas reikštų 
fizinį nugalėto krašto valdžios 
pražuvimą ir atėjimą kitos val
džios, reprezentuojančios laimė
tojui palankius socialinius sluog- 
snius.

Toks buvo, sako Bulganinas, 
”grosso modo”, Prancūzijos at
vejis 1940 laike pralaimėjimo. 
Bet skirtumas esąs, kad fizinis 
trečiosios Respublikos vadovau
jančių asmenų sunaikinimas bu
vo Hitlerio atidėtas iki pabaigos 
karo, kurį jis tikėjosi baigti pa
lankiai savo rėžimui.

Jis betgi veikęs pagal griežtą 
logiką Lenkijoj; bet ten joks ga
limas sukliudymas nebeegzista
vęs.

Trečioji pamoka liečianti lai
vyną: buvusieji didieji karai pa
rodę, kad egzistuoja istorinis 
įstatymas, jog tas laimi partiją, 
kuris turi persvarą jūroje. Da
bar šis įstatymas esąs nebegalfo- 
jantis. "Okeanų šeimininko” po-

įgiuvuao mėn. būrys lietuvių 
šiuo dvi- studentų paliko darbus ir, E.

ginkluotą 
socialisti-

zicija buvusi favorizuojama 
esant Europos kontinente dviems 
kontinentatinėms galybėms, ne
utralizuojančioms viena kitą: 
Rusijai ir Vokietijai.

Busimasis karas, sako Bulga
ninas, matytų Europos kontinen
tą vieningą su SSSR. Jūros šei
mininkas prarastų savo privile
gijuotą padėtį; faktiškai jis ją 
jau esąs praradęs.

Ketvirtoji pamoka yra dar 
platesnio pobūdžio, nes ji lie
čianti socialinę tendenciją, jau
čiamą pusės žmonijos. Tai gre
siantis dalyvavimas kare kaiku- 
rių pusiau kolonijinių kraštų, 
dalyvavimas išprovokuojamas jų 
troškimo pagreitinti savo ekono
minę emancipaciją ir gauti ne
priklausomą ar autonominę vie
tą pasaulinėje ekonomijoj.

Nereikia manyti, sako jis, kad 
visi tie kraštai bus su mumis. 
Karas bus politinis militarinis. 
Tie pusiau kolonijiniai kraštai, 
kurių • ekonominiai interesai yra 
panašūs į mūsų eventualių prie
šų interesus, aišku, būsią pasta
rųjų eilėse.

Pagaliau, penktoji ir paskuti
nė pamoka: neutralumo sąvoka 
niekuomet nebebus tai, kas ji 
buvo. Karinis neutralumas bū
siąs galimas kaikurioms toli
moms šalims, bet ekonominis 
neutralumas nebesąs įmanomas. 
"Neutralūs” kraštai karui pasi
baigus būsią automatiškai įjung
ti į nugalėtojo ekonominę arma.- 
tūrą ir socialinį rėžimą, lygiai 
kaip nugalėtieji kraštai...

*

Kas duoda maršalui Bulgani- 
nui ir jo tezei išimtinę reikšmę, 
yra tai, kad jos jau, buvo vienu 
laiku Politbiuro žmonėms prana
šiška tiesa, jo politinės milita- 
rinės išvados inspiravo Maskvos 
laikyseną Berlyno krizės metu. 
Molotovo politika, atskirti bet 
kuria kaina Vokietiją nuo vaka
rų, buvo politika Bulganino, tuo
met karo ministerio. Dabar, kai 
Politbiuro maršalas yra premje
ru, jo tezės daugiau ryškėja 
praktikoje, siekiant "neutrali
zuoti” Vokietiją ir Austriją.

KAIP UŽSITIKRINTI PENSIJA 
VISAM GYVENIMUI!

Pensija pradedama mokėti kai 
sulaukiate 55, 60, 65 arba 70 metų.

Parašykite arba patelefonuokite 
man ir Phoenix Mutual prisius 
Tamstai jliustruotą knygą apie Pen
sijų Planą ir kokiomis sąlygomis 
galima ji pradėti.

Jokio mokesčio ar įsipareigojimo 
nėra.
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I siekia naujų tikslų. Jie nori su
kurti Europoje dar vieną "sani
tarinį kordoną”, kurį sudarytų 
vadinamos neutraliosios valsty
bės, nuo šiaurės vandenyno iki 
Adriatikos. Ta juosta prasideda 
Suomija, paskum eina į Švediją, 
turėtų apimti Vakarų Vokietiją, 
paskum kirsti Austriją ir pasi
baigti Jugoslavijoje, kuri balan-

tu pažymiu, E. Varnauskas, įgy
damas laipsnį, kartu atidarė sau 
kelią į Švedijoj sunkiai pasie
kiamą medicinos profesūrą.

JAV didžiausias vaistų ga
mintojas, American Cyanamid 
Co., skiria kasmet visai Europai1 
viena stipendiją, mokamą gydy
tojui, norinčiam tobulintis savo 
specialybėje JAValstybėse. Yra 
nustatyta eilė, kuriai valstybei 
kuriais metais stipendija tenka, 
šiemet priėjo švedų eilė — ir 
stipendija buvo paskirta lietu
viui dr. E. Varnauskui. Naudo
damasis ja, dr. Varnauskas išti
sus metus tęs mokslinius tyri
nėjimus minėtoje John Hopkins 
Hospital.

Studijų metu dr. E. Varnaus
kas yra buvęs Švedijos lietuvių 
studentų pirmininkas ir vėliau 
— Švedijos Lietuvių Draugijos 
tarybos vicepirmininkas. — Jo 
tėvai ir broliai bolševikų okupa
cijos pasėkoje yra apsigyvenę 
JAValstybėse.

"koegzistencijos” Vy

suoja tarp vakarų ir rytų.
Spėjama, kad Austrijos neu

tralizavimas sovietams buvęs 
ypatingai svarbus, nes tuo būdu 
nukertamas tiesioginis kelias 
tarp Vokietijos ir Italijos, ku
rios abi įeina į šiaurės Atlanto 
karinę organizaciją. Tuo būdu 
NATO strategijoje atsirastų 
spraga, nes austrų teritorija ne
galėtų būtų panaudojama kari
niams reikalams.

Netenka abejoti, kad Maskva 
taip pat siekia sudaryti palan
kesnę atmosferą jos skelbia
miems
liams. Tenka atsiminti, kad va
karų valstybės viuomet kartoda
vo, kad Maskva galinti įrodyti 
savo gerą valią, jeigu ji pasira
šysianti "valstybės sutartį” su 
Austrija ir šiam kraštui grąžin
sianti laisvę. Tokiu būdu pasi
kalbėjimai su austrų kancleriu 
suteiks daugiau drąsos ir ki
tiems iliuzionistams, kurie skel
bia taikingos "koegzistencijos” 
teorijas.

Pasikalbėjimai tarp Raabo ir 
Molotovo teturi parengiamąjį 
pobūdį. Pasiekus tam tikro susi
tarimo su sovietais, austrai da
bar supažindins su derybų rezul
tatais vakarų valstybių atstovus 
Vienoje ir bandys juos prikal
binti tiems susitarimams pritar
ti. Vakarų valstybės jau seniai 
norėjo austrams laisvę grąžinti, 
bet tai kliudė sovietų užsispyri
mas. Dabar, kaip atrodo, kelias 
yra atdaras deryboms tarp ke- 

. tūrių didžiųjų valstybių.
Galima laukti, kad dar šiais 

metais įvyks konferencija, ku
rioje bus svarstomas Austrijos uein 
likimas Maskvos susitarimų 
šviesoje. Ar tokia konferencija 
išsilies ir į platesnį bandymą su
sitarti vakarams su rytais, šian
dien dar neįmanoma pasakyti. 
Bet sovietų politiniai manevrai 
yra verti didžiausia dėmesio. Su- 
sikonsolidavę ir sustiprėję vaka
rai verčia Maskvą peržiūrėti sa
vo politiką. Darydama vieną ki
tą nuolaidą, sovietai betgi te
siekia daugiau laimėti laiko ir 
parengti laisvajam pasauliui 
naujus spąstus. Bet kuriuo, at
veju sovietų manevrai austrų at
žvilgiu yra labai simptomatingi.

M f
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MANO PASTABOS SKAUTAI
DĖL DIRVOJE ATSPAUSTO E. KARNĖNO STRAIPSNIO "SE

NAS PAŠTO KELIAS NERINGOJE”
VADEIVOS ŽODIS 

SKAUTAMS

DR. M. ANYSAS

Prie minėto straipsnio, kaip čių ir Kurlande. Jie ir patys sa- 
iš to krašto kilęs žmogus, noriu vo kilmę taip išaiškindavo. Ne
padaryti kelias korektūras, kad sant kelio, nebuvo galima nau- 
kai kurios klaidos neįeitų į isto
riją.

Straipsnio autorius E. Karnė- 
nas rašo:

Pažymėtina, kad 1808 m., 
nuo Napoleono bėgdamas Klai
pėdą, Neringa keliavo išsigan
dęs Prūsijos karalius Fried- 
richaš ^Vilhelmas IV su kara
liene Luiza.
Karalienė Luiza 1807/8 metų 

žiemą tikrai važiavo Neringos 
pašto keliu į Klaipėdą. Ji per
nakvojo viename Nidos viešbu
čio kambaryje, kurio lango stik
lai buvo sudužę ir jai nakties 
metu audra sniegą į lovą pustė. 
Kitą rytą ji sveikame lango stik
le savo deimantiniu žiedu įbrėžė 
šituos žodžius:

Wer nie sein Brot mit Trae- 
nen ass ir t.t. (Kas niekuomet 
nevalgė savo duonos ašaromis 
ir t.t.).
Ji tuomet vyko viena, be jo 

tariamai išsigandusio vyro, ku
ris buvo likęs su kariuomene, 
kuri tą pačią žiemą, vasario mėn. 
7/8 d. kovojo prie Eilau (Ylu- 
va) su Napoleonu. Karalius vė-

doti vežimus. Net pats vanduo 
turęjo būti pernešamas iš ma
rų per kalną.

Ir Brandenburgo didysis elek- 
torius Friedrichas Wilhelmas, 
persekiodamas į Prūsiją įsiver
žusius švedus, nevyko su ka
riuomene Neringa, bet per užša
lusių Kuršių marių pietinę dalį, 
kaip mes žinomi iš istorijos ir 
tų laikų paveikslų.

Todėl neduokime romantiškai 
Neringai kariškos reikšmės, ku
rios ji niekuomet neturėjo.

Vėlesniais laikais, kai jau bu
vo sukąstas Neringos vieškelis ir 
buvo palaikomas pašto susisie
kimas su Karaliaučium, Klaipė
dos pašto arklidės nebuvo, kaip 
autorius mano, senojo pašto pa
statuose Pašto gatvėje, bet ana
pus Kuršių marių sąsiaurio 
Sandkrugo karčiamoje, kuri Lie
tuvos laikais buvo pavadinta! 
Smiltyne. Čia prasidėjo ir čia 
baigėsi pašto kelias. Paštas ir 
keleiviai buvo keliami per ma- gyvenimo taisykles. Mūsų įsipa- 
res į Neringos pusę.

Pravedus geležinkelį ligi Til- gerą darbelį taip pat yra ir se- 
žės, Neringos pašto kelias

Į stojo reikšmės. Paštas jau ėjo 
liau atvyko į Klaipėdą, bet žemės žemės keliu iš Klaipėdos į Tilžę, 
keliu pro Tilžę ir gana greitai vėl Tuomet buvo naudojamos arkli- 
grįžoį Tilžę tartis su caru Alek- (jės senojo pašto pastatuose Paš- 
sandru I ir Napoleonu dėl tai- į0 gatvėje. Pravedus geležinkelį 
lznc T’il'žoia linnna Q d Lii . . « • •

i

Pasaulio skautų globėjo — pa
trono šv. Jurgio dienos proga 
LSB 2-jo rajono vadeiva v. s. 
V. Šenbergas raštu pasveikino 
Detroito ir Rochesterio skautų 
vietininkijas, o Clevelando skau
tų tuntui savo sveikinimus per
davė asmeniškai bal. 24 d. suei
goje.

Čia yra vadeivos sveikinimo 
mintys:

"Broliai Skautai,
Sveikinu Jug visus skautų pa

trono šv. Jurgio dienos proga. 
Lietuvoje šią šventę švęsdavom 
labai iškilmingai. Kaune kiek
vienas skautas segdavo gėlytę 
ar bent žalią lapelį prie unifor
mos, eidavo į paradą, kurį pri
imdavo skautų šefas — Valsty
bės Prezidentas.

Šv. Jurgį savo patronu laiko 
viso pasaulio katalikai, angliko
nai ir stačiatikiai skautai, ta
čiau jis yra kiekvienos tikybos 
skautui puikus riterio pavyzdys. 
Baden-Powellio žodžiais: 
kaip senovėje šv. Jurgis, taip 
šių dienų skautas kovoja prieš 
visa kas bloga ir pikta”. Skautų 
įstatai panašūs į senovės riterių

reikšminga ir aktuali. Mūsų tė
vynė Lietuva dabar yra tikrai 
baisaus slibino vergijoje ir lau
kia išvadavimo valandos.

Jūs, mielas lietuviškas jauni
me, auginkite savyje pareigos 
jausmą dirbti, kovoti ir aukotis 
už teisingą reikalą — už Lietu
vos išlaisvinimą. Branginkit sa
vo sveikatą, lavinkit savo jėgas, 
vikrumą ir ištvermę, kad būtu
mėt pajėgūs pakelti sunkias ko
vas ar darbą. Lavinkite savo va
lią ir drąsą. Būkite tiesūs, blai
vūs ir skaistūs savo mintyse, 
kalboje ir veiksmuose.

Išlaikykite augštą dorą ir gry
ną sąžinę, o svarbiausia gyvą 
tikėjimą, kad gelbėti savo arti
mą — gavo tautiečius — savo 
tėvynę, nepaisant sunkumų, pa
vojaus ir net gyvybės — yra 
Dievo mums uždėta pareiga.

Tad, Broliai Skautai, ruoški
mės ir BUDĖKIME!

II Rajono Vadeivas vyr. sktn. 
V. šenbergas”.

JURŲ SKAUTŲ TUNTE
Bal. 13 d. Chicagoje jūrų sktn. 

Dr. K. Aglinsko bute buvo bend-

laisvajame Kaune. Jo tuntinin- 
kas buvo inž. Visockis.

PIRMAJAME SKAUTŲ 
RAJONE

Ireigojimas kas dieną padaryti

nu-

kos. Tilžėje, liepos mėn. 9 d. bu
vo sudaryta taika. Prieš taikos 
sudarymą į Tilžę atvyko ir ka
ralienė Luiza, nes Napoleonas 
buvęs pageidavęs ją pamatyti. 
O ji tikėjosi iš jo gauti lengves
nių taikos sąlygų.

Karalienės Luizos vyras bu
vo Friedrichas Wilhelmas III, o 
ne Friedrichas Wilhelmas IV, 
kaip autorius rašo, šitas buvo 
jos sūnus, kuris paveldėjo Prū
sijos karalystės sostą tik 1840 
m. Dar Lietuvos laikais Klaipė
dos rotušės salėje kabėjo Lui
zos ir jos 
helmo III 
veikslai.

Nežinau 
nėno tvirtinimu, Neringa matė 
žemaičių karių šimtines žygiuo
jančias prieš kryžiuočius? Klai
pėdos lietuviška tvirtovė Livlan- 
dijos Ordino buvo paimta jau 
1252 m., kai po to ten pastatė 
savo tvirtovę ir tokiu būdu lie
tuviams ir žemaičiams visiems 
laikams užblokavo Neringą. Nors 
žemaičiai istorijos bėgyje kelis 
kartus puolė Klaipėdos tvirtovę, 
bet niekuomet negalėjo ten įsi
tvirtinti. Kaip Neringa galėjo 
matyti kunigaikštį Kęstutį, ku
ris dažnai vesdavo savo barzdo-j 
čius Sambijon ir iš ten grįžda
mas pagrobė Palangoje Birutę, 
kada jau Klaipėda ir visa apa- sodės k., Krasnavo vL, Suvalkų 
tinė Nemuno dalis senai buvo apSkr. 
Ordino rankose? O Kęstutis pra-j 
dėjo valdyti tik 1345 m., reiš
kia beveik šimtą metų po Klai
pėdos tvirtovės pastatymo.

Kęstutis ir Algirdas, berods, 
buvo kartą įsiveržę į Sambiją ir 
mušė, arba tiksliau sakant buvo 
sumušti pas Rudavą, 1377 
bet jie neatvyko Neringa, o 
siu keliu iš Lietuvos. Ir tuo 
čiu keliu grįžo.

Neringa niekad istorijoje 
buvo naudojama vieškeliu dides- 
nioms karo pajėgoms. Kelio tuo
met dar nebuvo. Jis buvo sukas
tas daug vėliau, žinių nešėjai 
tais laikais jojo pačiu jūros pa
kraščiu, kur jūros bangos buvo 
kietai suplakusios smėlį. Nerin
gos pamario pusė niekuomet ne
buvo naudojama net pašto rai
telių, nes ten daugelyje vietų 
buvo vandens smėlio, kuris ga
lėjo praryti žirgą ir raitelį.

Senuose laikuose Neringa bu
vo dykuma, nors vietomis pušy
nais ir net ąžuolynais apaugusi. 
Gyventojų kaip ir nebuvo. Da
bartiniai kpršiai-kopininkai, kaip 
jie pamario gyventojų buvo va
dinami, yra vėlesniais laikais iš

ilgi Klaipėdos ir šitas senasis 
pašto susisiekimo būdas sustojo.

vyro Friedricho Wil- 
dideli aliejiniai pa

kada, einant E. Kar-

Padėkite surasti
Lietuvos Generalinio Konsu

lato New Yorke pa j ieškomi .as
menys :

Agurkis Juozas, iš Oškinių k., 
Seinų vi., Suvalkų apskr.

Bazis, Jonas, Juozas ir Julė, 
vaikai Bazienės - Kaziukonytės 
Elenos ir Bazio Jurgio.

Jakštas Leonas, iš Ylakių vi., 
Mažeikių apskr.

Janušonis Juozas, jo sūnsu 
Juozas ir duktė Elena, gyvenę 
Patersone,

Jarumbauskas Stanislovas, iš 
Alsėdžių, Telšių apskr.

Kedienė-Ramanauskaitė Julija 
jos vyras Kedys Antanas ir se
suo Ramanauskaitė Marija.

Krividaitė Ieva, iš Paplauckų 
km., Alytaus vi.

Kumštienė-šimonytė ir Šimo
nis Albinas ir Bruno, iš Klingų 
(Antašavos) k., Vabalninko vi., 
Biržų apskr.

Meištas Silvestras, iš Rasiū- 
nų k., Deveikių vi., Utenos aps.

Mockevičius Viktoras, iš Nau
jųjų Alksnėnų k., Punsko vi., 
Seinų apskr.

Mockevičiūtė Agota, iš Nava-

novės riterių tradicija.
šv. Jurgis, anot senovės pa

davimų, buvo drąsus riteris, ku
ris pildydamas savo apžadus ko
voti prieš blogį ir ginti silpnuo
sius, pasiryžo stoti kovon su bai
siu slibinu. Jis jį nugalėjo ir iš
gelbėjo iš pražūties mergelę, ku
ri buvo- paaukota slibinui.

Ši legendarinė kova yra 
viena atkarpa iš šv. Jurgio 
venimo. šv. Jurgis nebūtų 
kovos laimėjęs, jei nebūtų ilgus 
metus lavinęsis vartoti ginklą; 
jei nebūtų lavinęs savo drąsos, 
valios ir pasiryžimo kovoti prieš 
visa pikta, pildydamas Dievui 
duotus apžadus ir visiškai atsi
duodamas Dievo valiai.

Šv. Jurgio kova prieš slibiną 
mums lietuviams skautams ypač

...1- . ■■   ----------——— ---------

m., 
tie- 
pa-

ne-

Pužauskaitė, iš Aukštuoliukų 
k., Krakių vi., Kėdainių apskr.

Radzevičius Andrius, iš Prys- 
tavonių k., Krasnavo vi., Seinų 
apskr.

Ramanauskaitė-Kedienė Julija 
jos vyras Kedys Antanas ir se
suo Ramanauskaitė Marija.

Raulinaitis Jurgis.
Raulynas Kostas, iš Oškinių 

k., Vilkaviškio apskr.
Savickienė - Šlaužytė Elena, 

duktė Domininko ir Agotos.
Scheideris Gustavas, iš Plokš

čių, Šakių apskr.
Šimonis Albinas ir Bruno ir 

šimonytė-Kumštienė, iš Klingų 
(Antašavos) k., Vavalninko v., 
Biržų apskr.

Šlaužytė - Savickienė Elena 
duktė Domininko ir Agotos.

Sugaudaitės Ona ir Stefanija, 
iš Pakapių k., Telšių vai.

Uzdanovičaitė Emilija, iš Uz- 
nolių k., Trakų vi.

Vajanauskienė Marė.
Valinčis Jonas ir Jurgis 

sesuo Valinčiūtė Anelė, iš 
uul<lull| jin xo nėnų k.. Punsko vi., Seinų
Kuršijos atsikraustę, iš baudžia- Vasiliauskaitės Antanina 
vos pabėgę, kas aiškiai matyti iš Ona, iš Voniškių km., Plokščių 
jų vokiškų pavardžių, užtinkan-Į vi., šakių apskr.

ir jų 
Alks- 
aps.

ir

kiečių Sekcijos valdybų iš lietu
vių pusės sudaro J. Bataitis, V. 
Banaitis ir pulk. Sutkus. Lietu
vių daromos pastangos, kad sce
nos veikalas būtų lietuvių auto
riaus, kad simfoniniam koncer
tui diriguoti būtų pakviestas lie
tuvis dirigentas ir kad koncer
tuose ir visuose parengimuose 
lietuviai būtų tinkamai atsto
vaujami.

Kultūrininkų suvažiavimuose 
ir radiofono programoje bus duo
ta pabaltiečių literatūros apžval
ga, verstinė pabaltiečių lyrika, 
o viename Stuttgarto radiofono 
linksmavakaryje dalyvautų pa- 
baltiečiai menininkai, tautinės 
grupės ir švabų pranešėjai. To
mis dienomis Stuttgarto radio
fonas duotų pabaltiečių pamal
dų transliacijas, o mokykloms 
skiriamomis valandomis paskai
tas Pabaltijo kultūros temomis.

Baltų Draugijos Lietuvių-Vo-

Šv. Jurgio dieną LSB 1-jo ra
jono vadeiva sktn. A. Matonis 
aplinkraščiu pasveikino visus ra
jono skautus ir kvietė pasaulio 
skautų Globėjo garbei kovoti su 
viskuo kas neteisinga ir pikta 
aplink mus, o taip pat nugalėti 
pikto pradus ir savyje.

Šv. Jurgio dienos proga į vy- 
resn. laipsnius pakelti: psl. K. 
Narkeliūnas ir psl. A. Saulaitis, 
j r. Waterbury, skiltininkais ir 
paskiltininkiais — R. židžiūnas, 
Alg. Norkevičius ir R. Jaku
bauskas (visi Worcestery) ir 
Liūtas Jurskis — Philadelphijo- 
je.

Philadelphijoje, Pa., įsteigta 
DLK Vytenio draugovė. Ją su
daro "Taurų” sk. skiltis ir du 
vilkiukų būreliai. Vyteniečių 
draugininku paskirtas sk. vytis 
skltn. Vyt. Romanauskas, o ad
jutantu ir vilkiukų vadovu — 
pskltn. L. Jurskis.

Waterbury sk. tėvų-rėmėjų 
būrelio k-to pirmininke nuo bal. 
11 d. yra išrinkta p. M. Pesienė, 
gyv. 11 Coe St., Waterbury, 
Conn.

Balandžio 30 d. Worcesterio 
sk. tėvų būrelio komitetas Mai
ronio parke ruošia skautų vaka
rą. Pagal tradiciją šios vietovės 
kaimynai turėtų suvažiuoti Wor- 
cesterio sesių ir brolių pobūvin.
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^a}P,ras Baltijos Jūros jūrų sk. tun
to vadijos ir to tunto tėvų k-to 
posėdis. Komitetą sudaro: J. Tu
mas, Al. šlenienė ir Balskus. Po
sėdyje tėvai buvo supažindinti 
su tunte vedamais vasaros plau
kiojimo sezonui pasiruošimo dar
bais ir reikiama parama. Jūrų 
skautai savo veikloje prašo ne 
tik materialinės, bet ir morali
nės tėvų ir bičiulių talkos. Tun
to plaukiojimo pastatų skaičius, 
be jau turimų 3-jų, netrukus 
bus padidintas dar 5-kiais. Pa
starieji statomi mažesnio tipo, 
kad jų būtų daugiau, o tuo pa
čiu ir didesnis jūrų skautų skai
čius galėtų praktiškai paburiuo- 
ti ir tobulinti savo žinias prak
tiniu darbu.

Bal. 20 d. buvo šio tunto jūrų 
budžių posėdis, kuriame aptar
tos jaunių patyrimo programos. 
Jos netrukus bus perduotos LSB 
Vadijos Jūrų Skautų Skyriui. 
Ten pat Dr. S. Budrys rodė spal
vuotus filmus iš Chicagos skau
tų stovyklinio gyvenimo, Litua- 
nicos tunto penkmečio, iškilmių 
ir Baltijos Jūros jūrų sk. tunto 
įsteigimo iškilmių vasario 16 d. 

Baltijos Jūros sk. tuntas ta
ria nepaprastą dėkui savo rėmė
jams už aukas: dr. K. Aglinskui 
.— $25 ir St. Vidmantui — $2. 
šios lėšos paspartino naujų plau- 
kiojimti pastatų statybos darbus. 

Šia proga patikslinama aksty- 
vesnė žinia apie jūrų skautų 
tuntą, kuris yra antrasis tokio 
pobūdžio tuntas Lietuvos Skau
tų Brolijos gyvenime. PirmasisĮ

tik 
sy
tas

Vilkelis Martynas, gimęs 
Amerikoje, augęs Trakiškių k., 
Punsko vi., Suvalkų apskr.

židonytė Elzbieta, iš Spirskių 
vi., Panevėžio apskr.

Jieškomieji ar apie juos turin
tieji bet kurių žinių prašomi at
siliepti Lietuvos Generaliniam 
Konsului šiuo adresu:

CONSULATE GENEKAL O) 
LITHUANIA

41 West 82nd Street 
New York «4. N. Y.

PABALTIEČIŲ 
DIENOS 

STUTTGARTE
Baltų Draugijos Lietuvių-Vo

kiečių Sekcijos sumanymu rug
sėjo mėn. pabaigoje arba spalio 
mėn. pradžioje Stuttgarte ren
giamos Pabaltijo kultūros die
nos su plačia programa.

Baltų Draugija, Stuttgarto 
radiofonui ir Vokietijos Institu
tui Santykiams • su Užsieniu 
Remti padedant, numato duoti 
radiofone pabaltiečių muzikos 
simfoninį koncertą, eilę kameri
nės muzikos koncertų, choro at
liktų liaudies dainų, paskaitų ir 
radijo vaidinimą.

Tomis dienomis Stuttgarte 
rengiamos pabaltiečių meno ir 
spaudos parodos. Meno parodoje 
rodoma pabaltiečių tapyba, gra
fika, plastika bei keramika, liau
dies meno dirbiniai, drožiniai, 
tautiniai drabužiai, audiniai ir 
mezginiai. Spaudos parodoje ro
domos knygos, periodinė spauda, 
žurnalai ir gal spalvuotos nuo- 

toks tuntas buvo įkurtas ir veikė' traukos.

THE MAY CO’S BASEMENT

Su greitai šildančiu
AUI-40 GASO Vandens šildytuvu!
Tai geriausias dalykas, kas tik vandeniui gali atsitikti! Ir 
tai atsitinka kiekviena kartą su AUI-40 GASO Vandens 
Šildytuvu! Netenka daugiau abejoti dėl neužtenkamai šilto 
vandens. Dabar modernus, greitai prišildantis vandens šil
dytuvas gali būti jūsų.

Su AUI-40 jūs gausite tiek karšto vandens, kiek tik rei
kės — bet kada ir visuomet kai jo tik norėsit! Spėja pa
rūpinti tinkamos temperatūros vandens automatinei skal
bimo mašinai, indų plovėjui, namų valymo reikalams, ir 
duoda jums karšto vandens neišsibaigiančią atsargą!

Tiktai GASAS yra tris kartus 
greitesnis ... karštas vanduo už 1/5 
kainos!
GASAS yra jūsų ekonominis kuras! Jis 
taupo parūpindamas jums užtektinai 
karšto vandens visiems reikalavimams.
Gaukite karštesnį vandenį! Greičiau! 
Taupiau!

THE EAST OHIO GAS

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

Motery batai nuo 9 95 iki 14 95
• Lygios odos • ReptilesPatents

Steps-ins
Halters 
Barebacks

• Opera Pumps
• Loungers
• Inset Straps

PERKELTA Perkelta iš mūsų VIRŠUTINIO batų sky

• Raudonos

OI)A:
• Suedes
RŪŠYS:
• Sling Pumps
• Ankle Straps
• Spectator Pumps
SPALVOS:
• Juodos • Mėlynos • Rudos

Pergabenta iš mūsų viršutinio augšto sandelio į rūsį pardavimui už šią nepa
prastai žemą kainą. Dalis batų 6.95 iki 8.95 paimta iš mūsų pačių sandėlių. 
Dydžiai 4 iki 10 ir AAAA iki B pločių šioj grupėj.

The May Co.’s Basement, Women’s Shoe Department

3.99



Mada ateina kaip diktatorius
Mintys pažangos ir mados klausimą svarstant

Vartau praeitos kartos žmo
nių paveikslus. Kaip jie keistai 
apsirengę! Kelnės kaip vamzde
liai, švarkas ilgas, per visą lie
menę stora laikrodžio grandinė. 
Po kaklu pūpso koks tai kakla- 
raštis, iš po kurio stačias kalnie- 
riukas ūsotą ar net būtinai barz
dotą smakrą remia.

Moterų mada dar keistesnė: 
apsirengusios ligi žemės per- 
mauktais per liemenį naktiniais 
marškiniais, o ant galvos skry
bėlė, kaip visas rūtų darželis.

Juokinga, ar ne?
Ne, taip buvo tais laikais ren

giamasi, taip gražu ir modernu 
buvo to laiko pažangiam žmo
gui. Tokia buvo mada.

Kaip tai viskas atrodo nese
nai buvę, bet kaip viskas pasi
keitę. šiandien taip apsirengu
sį sunkų būtų ir už pinigus pa
samdytą išleisti gatvėn pasiro
dyti.

Mes netik praėjusių dešimt
mečių rūbams svetimi pasida
rėm, bet daromės svetimi ir bu
vusiam anuose laikuose grožio 
pajautimui. Net ir kai kurie mo
ralės dėsniai, mados velnio ap
sėsti, pradeda iš savo formų iš
eiti.

Kas kabo moderniojo meno ga
lerijose? Kokiais tonais ir nuo
taikoms skamba mūsų muzika?

Mašinų dalys ir daugaugštė 
statyba pradeda darytis vaizduo
jamo meno tematika, o žmogus 
paišomas kaip anatominiai iš
montuota būtybė, čia viskas leis
tina: akis vaizduoti prie šlaunų 
ir vieton galvos dinamo mašiną. 
Muzika rėkia fabriko sirenom 
ir ilgėsi vaizduoja ritmiškų plau
namų lėkščių tarškėjimu resto
rano virtuvėj.

Gal mums tai darosi kartais 
baugu ir stovime prieš šitą visą 
modernų triukšmą, kaiįi nesu
brendę vaikai. Bet mes gėdimės 
garsiai surikti — nesuprantu. 
Bijom būti apšaukti nepaklus
niais tarnais to visagalio mados 
velnio.

Šiame šimtmety labai svarbią 
vietą, šalia žodžio pažanga, už
ima žodis mada. Ar yra mada 
pažangai identiška? Ar jos ele
mentai sutampa su pažangos 
elementais?

Pažangos tikslas pakelti žmo
gų vienu laiptu augštyn. Mados 
kelias yra horizontalus, jos tiks
las duoti naują, neatsižvelgiant j 
to naujo pozityvią vertybę.

Mada tai pakaitalas mūsų 
dvasios valgių sąraše, neatsižvel
giant į to maisto virškinamąją 
vertę ir maistingumą.

Mactos esmė nėra esamų for
mų tobulinimas ar naujų idėjų 
įgyvendinimas, bet siekimas pa
tenkinti smalsumo pradą ir žmo
gaus norų nepastovumą.

Pažangos nešėja yra tauta. Ji 
eina iš gelmių, iš kolektyvo. Ma
da tuo tarpu ateina iš viršaus, 
kaip diktatorius, kaip svėtimas 
pranašas. Pažangoj reiškiasi tau
tos valia, neatsižvelgiant į tau
tos norą, į asmeninę valią.

Pažanga siekia tautos laimės, 
mada dažniausiai kala iš tau
tos nelaimės ir nepažangumo bei 
nesusipratimo didelį kapitalą.

Mados velnias dažnai nepalie
ka žmogui sprendimo valios: ar
ba priimti madą arba žūti. Gali
ma automobilium važiuoti ar ne
važiuoti, bet negalima pasirody
ti pabūvy nemadingai apsiren
gus.

Mada tai diktatorius, kuris 
mus verčia tai suvirškinti, kas 
mums ir skausmą sukelia ir, at
siprašau, vemti verčia.

Pažanga yra pažiūra į daiktus 
ateities akimis, mada yra pažiū
ra tik dabarties akimis. Pažan
gos pagrinde glūdi kūryba, ma
dos galia tai aktyvumas, jos pa
žymys — nuolatinis keitimasis. 
Šitas nuolatinis keitimasis arba 
iracionali restauracinė tendenci
ja yra žmogiškosios prigimties 
dalis.

žmogus siekia naujo neatsi
žvelgiant j to naujo kainą ir no
ri kasdien vis kitos formos ir

B. PETKONAS, Vokietija

spalvos sparnais pakilti į erdvę. 
Kiek tas pavyksta, tai kitas 
klausimas, bet mes paliekame iš
tikimi savo prigimčiai.

Pažanga eina tiesia linija, ma
da žygiuoja, kaip tas užrištomis 
akimis, ratu. Ji dažnai grįžta 
ten, kur ji kada čia buvo. Pasi
ima prieš šimtmečius paliktus 
senuosius skudurus, atneša juos 
naujoms kartoms ir sako, kad 
tai naujausias išradimas. Ir mes 
tikime.

Pažanga yra pastovi ir evo
liucinė. Tuo tarpu mada yra ne
pastovi ir revoliucinė. Todėl ji 
ir nepajėgia nieko amžino su
kurti. Ji ir neturi didelių pre
tenzijų į pastovią kūrybą, nes 
kiekviena mados kūryba pati sa
vaime labai greitai išeina iš ma
dos.

Mados pavojingiausias gink
las tai jos sugestyvinė galia. Ji 
mus apkrečia. Kas blogiausia, 
kad prieš šią ligą nėra jokios 
profilaktikos. Mados velnias sė
da ant kiekvieno neklausdamas 
nei vardo, nei pavardės, nei tau
tybės.

Mada yra irocionali ir nepa
kenčia sveiko proto dėsnių. Ji 
siekia svarbiausia — originalu
mo. Bet žinom, kad yra dvejo
pas originalumas: kūrybinis ir 
griaunantis arba pamišęs. Ir ma
da galvos dėl to sau nelaužo.

Mada daro kapitalą ir semia
si jėgą iš taip vadinamo kaime
nės geismo arba bendruomenės 
geismo, kurio išraiška, tai pa
mėgdžiojimas. ši primityvi psi
chinė galia yra mumyse labai 
stipri. Ji yra mūsų taip vadina
mos kolektyvinės sielos dalis.

Didelis mados velnio bendri
ninkas tai mūsų šio laiko ūkinė 
sistema. Materialinių gėrybių 
gamybos tempas eina didesniu 
šuoliu, kaip kad natūrali pažan
ga tai pervertinti pajėgia. Mes 
atsiduriame civilizacinių gėrybių 
infliacijoj. Mūsų pramonė paga
mina daugiau, negu mes praktiš
kai sprendžiant be reklamos ir 
mados pagalbos, sunaudoti gali
me. Trestai ir koncernai, pagal
ba šito mados dievaičio, per rek
lamos garsiakalbius, per spaudą 
diktuoja, kaip mes turime reng
tis, kokią muziką mes turime 
klausyti, kokią filmą žiūrėti, ko
kiu automobilium važinėti ir net 
kokius namus statyti, kad šios 
firmos kapitalas susikrautų, kad 
jos mums darbo duotų, kad do
leris vertę turėtų. Gamybos tem
pą turi sekti apyvartos tempas. 
Šiam apyvartos tempui pagrei
tinti ateina į pagalbą visagalė 
mada.

Taigi, mada mus įsuka į už
burtą velnio ratą, ir mes plau
kiame su šia srove, kaip tie sie

ATKREIPKITE 
DĖMĖSI

Tokių plokštelių (gramafo- 
nams) albumose dar nėra buvę: 
V. Januškaitės 15 dainų $8.00 
P. Bičkienės 8 dainų ....... $5.50
P. Radzevičiūtės 6 dainų $3.50 
S. Liepos 8 dainų ........... $5.50
Kalv.-Matekaitienės 8 d. $6.00 
ŠVedo-Marijošiaus 14 dainų $8.50 
Čikagos Vyrų Choro 12 d. $8.00 
Čiurlionio Ansamblio 15 d. $10.00 
A. Kuprevičiaus piano 9

(Čiurlionio) kūriniai ..... 5.00
šias ir kitas čia neišvardintas 

plokšteles gausite pas J. Karve
lį, 3322 So. Halsted St., Chicago, 
III., tel. YA 7-0677.

Be to rasite dar šias prekes: 
RAŠOMAS mašinėles visok. raid. 
nuo 67 dol. Foto aparatus Leica, 
Retina nuo 45 dol. Laikrodžius 
šveicariškus nuo 18 dol. Grama- 
fonus įvairių rūšių nuo 9 dol.

Katalogų ir kitų informacijų 
reikalaukite, juos siunčiame j vi
sus kraštus. O vaikams vežimė
liai reto gražumo (gauti iš Eu
ropos), kainos nuo $47.00.

liai Nemunu: be savo valios, be 
savo noro.

Kol mums mada diktuoja mo
terų sijonų ilgumą, ar prisipy- 
rus perša modernią muziką bei 
kitą mados meną, tai mes kar
tais galime vieną akį ir užmerk
ti. Kas šiandien mada, rytoj pra
eis, kas Chicagoj leistina, tas 
neleistina Frankfurte ar priešin
gai.

Mes sakome __ išviršine for
ma turinio nekeičia. Tai tiesa ir 
kartu ne. Turinys palieka, bet 
išviršinė forma gali tą turinį 
neprieinamu ir net nesupranta
mu padaryti. Visas pavojus pra
sideda ten, kur šios gėrybės yra 
nematerialinės.

Mes sakome — išviršinė for- 
vien iš drabužių ir kitų mate
rialinių gėrybių sumos. Tikrą gy
venimą normuoja moralė ir svei
ki papročiai, čia ir prasideda vi
sa blogybė, kad šis mados vel
nias pradeda kaišioti koją mūsų 
papročiams ir net moralei.

Patari; kaimynui 
prenumeruoti 

DIRVĄ!

BĖDA 
M O

JUMS, RAŠTO 
RYTIEMS

Luko 11: 52e.
šventas Dievo žodis,Biblija, 

kviečia pasaulį, kad j ieškotų 
Viešpatį Dievą ir Jo tiesos, kolei 
jis yra arti, reiškia kol dar Die
vo didis kerštas neatėjo į pa
saulį. Vadinamas Armageddon 
reiškia, kad karalystės, visos' 
politinės ir tikybos ir organizuo-į paštu balsuoti, 
tos draugijos, partijos bus ug- paštu 
nimi sudegintos Dievo keršto ” ’ 
dienoje. Ugnis reiškia sunaiki
nimą. Mielas skaitytojau, ap
žvelk įvykius šių dienų pasaulio: 
pats matai savo akim, kad visos 
tautos eina prie sunaikinimo. 
Liudija pranašas Dangielas 2: 
44e.

Biblija taip sako: Visas šias 
karalystes sutrupins, bet Dievo 
karalystė amžinai išliks. Dabar 
tautos nesupranta ką biblijos 
studentai skelbia. Pabaiga pa
saulio reiškia visoms tautoms, 
todėl netiki, sako, ką anie žino. 
Bet biblija rodo 1 Cor. l:26e., 
kad Dievas išsirinko prastus 
žmones, kad Jo vardą apsakytų 
tautoms. Karaliai neis apsakyti 
Dievo karalystės, tikybų vadai 
taipgi priešinasi Dievo karalys
tei ir persekioja tuos, kurie ją 
skelbia. Turtuoliai taip pat neis 
skelbti, nes jie dabar turi kara
lystę ir garbę. Bet jų karalystei 
ateis galas. Dievas pasirinko 
sau paprastus vyrus apaštalus, 
jie buvo daugiausia žvejai ir 
skelbė Dievo karalystę. Visi jie 
tapo nužudyti už skelbimą. Jė
zus buvo nukryžiavotas už 
biamą karalystės Dievo.

William Shimkus, 
1110 E. 76 St.

Cleveland 3, Ohio
(Skelb.)

skel-

Pašaukit mus ar atneškit savo drabužius 
valymui ar skalbimui.

Jūsų

EZELLA Clean&ii.
7005 Superior Avenue

(Prie pat Ezella Teatro)

HE 1-4646
(18)

Jums patiks P.O.C. europietiškos savybės 
ir naujojo pasaulio šviesumas. Tai yra 
rezultatai didelio atsargumo, pasirenkant 
Pilsener naudojamus reikmenis ... mie
žius, kukurūzus, importuotus ir čia augi
namus apynius. Didelis atsargumas nau
dojant visiškai švarų vandenį. Didelis at
sargumas daugelyj komplikuotų gamini
mo stadijų, reikalingų gauti tą pagrindinį 
"Tikrąjį 51 Skonį”. Ir didelis atsargumas 
ilgą laiką sendinant tą puikų skonį, kad 
Jūs būtumėt patenkinti.
Gerkite P.O.C. Pilsener alų ir džiaukitės 
juo!
THE PILSENER BREWING CO.

Cleveland, Ohio

Gegužės pirmoji Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse yra loja-
lumo diena. Tą dieną kiekvienas 
amerikietis pareiškia savo pa
garbą, prisirišimą ir atsidavimą 
valstybei ir jos vėliavai. Visur 
vyksta paradai, didesnės sueigos 
su prakalbomis ar šiaip piliečių 
demonstracijomis pareikšti loja
lumą tam kraštui, kuriame jie 
gyvena, dirba ir naudojasi pilie
čio teisėmis bei laisvėmis. Būti 
amerikiečiu yra didelė privilegi
ja ir, sakyčiau, didelė laimė.

Gegužės pirmoji mums Ame
rikos lietuviams yra dar reikš
mingesnė tuo, kad šiemet tą die
ną pirmą kartą rinksime lietuvių 
bendruomenės Tarybą. Mes pa
reikšime lojalumą savo tėvų 
kraštui Lietuvai ir savo tėvų lie
tuvybei. Mes rinksime Tarybą, 
kuri mus atstovaus Amerikoje 
ir reprezentuos -visame pasauly
je; kuri rūpinsis kaip išgelbėti 
lietuvius nuo ištautėjimo; kuri 
paruoš planus, kaip išlikti gerais 
lietuviais su savo kalba, savo 
spauda, savomis įstaigomis, sa
vomis bažnyčiomis; kuri budės 
lietuviško vieningumo sargybo
je, lietuviško sugyvenimo bei 
nuoširdaus bendradarbiav i m o; 
kuri išsklaidytus lietuvius po 
plačią Ameriką surinks, suar
tins, suorganizuos į vieną didžiu
lę skaitlingą lietuvišką šeimą, 
lietuvišką bendruomenę.

Visi lietuviai nuo 18 metų am
žiaus turi teisę ir pareigą šiuose 
rinkimuose dalyvauti. Visi rin
kimų punktai gegužės 1 dieną 
bus atdari nuo'9 vai. ryto ligi 9 
vai. vakaro. Kur bus reikalo apy
linkės galės rinkimus pratęsti į 
gegužės 2 dieną.

Kas negali rinkimų vietose 
balsuoti, iš anksto tepasirūpina 

Kaip balsuoti 
i teatsiklausia apylinkių 

valdybose, arba LOKo sekreto
riate (A. Sauląitis, P. ■ O. Bo- 
507, Waterbury, Conn.), arba ra
šo tiesiog į Vyriausią Rinkimų 
Komisiją (V. Vaitekūnas, 137-16 
No. Hempstead Turnpike, Flu- 
shing 55, N. Y.).

Ligi šiol ne visur spėta Bend
ruomenės apylinkės suorgani
zuoti, todėl leidžiama balsuoti ar
timiausioj apylinkėj, arba paš
tu. Ne visi gi spėjo užsiregis
truoti, tad galima užsirašyti tuo 
pat balsavimo laiku ir užsimokė
ti bent 50 centų solidarumo mo
kesčio. Jokia aplyinkė neturi tei
sės didesnio mokesčio reikalauti

Visoj Amerikoj Lojalumo Die
na yra pareikšti protestą prieš 
komunizmą ir prieš viską ko jis 
siekia. Tebūnie mūsų balsai Lo
jalumo Dienoje kaip lietuvišikas 
protestas prieš komunizmą, prieš 
komunistų okupaciją Lietuvoje, 
prieš priverstiną lietuvių vežimą 
į Sibirą, ir prieš naikinimą mū
sų tautos. Mūsų balsai bus mū
sų solidarumo bei vieningumo iš
raiška už lietuvybės išlaikymą, 
už lojalumą Jungtinėms Valsty
bėms.

Tikrasis amerikonizmas ne
kliudo mums būti lietuviais. Tik
rasis amerikonizmas globoja per
sekiojamuosius, užtaria skriau
džiamuosius ir gelbsti žudamuo- 

700 ELEKTROMON
TERIŲ BUVO PARA- 
LIžAVŲ M I L I O N I N Ų 
LONDONO SPAUDĄ

Anglijoj vyksta dideli įvykiai, o 
Londonas gyveno be laikraščių. 
Ką tai reiškia viso krašto gyve
nime, galime įsivaizduoti iš sa
vo pačių patyrimo, jeigu kelintą 
savaitę tektų išbūti be laikraš
čių !

Londono spauda aptarnauja 
ne tik sostinę, bet ir provincijos 
dalį. Čia kasdien išleidžiama 16 
milionų egzempliorių rytinių 
dienraščių, 3,3 mil. egz. vakari
nių laikraščių ir 31 mil. egz. sek
madienio leidinių, tuo tarpu kai 
visa provincija spausdina 1,6 mil. 
egz. sekmadienio laikraščių. Iš 
patiektų skaičių ryškėja, kokią 
pirmaujančią rolę vaidina Lon
dono spauda. Ir štai kelias sa
vaites tie milionai egzempliorių 
neplito po sostinę ir visą kraštą!

Radijas, kiek pajėgdamas, 
stengėsi užpildyti spragą, teik
damas žinias papildomai kelis 
kartus per dieną. Bet tai tėra 
pagalbinės priemonės, negalin
čios atstoti laikraščių. Bet įdo
miausia, kad streikas buvo kilęs 
ne dėl didžiosios darbininkų ma
sės, siekiančios kelių dešimčių 
tūkstančių, kurie dirba spaustu
vėse ir kitose srityse, susietose 
su laikraščių leidimu, bet dėl 
elektromontierių, kurių tėra 700. 
Taip keli šimtai žmonių supara- 
ližavo tokią svarbią žinių teiki
mo sritį kaip spauda. Bet strei
kas pagaliau pasibaigė.

Anglų gyvenimo žinovai spėja, 
kad streikas irgi galįs patarnau
ti būsimiems konservatorių lai
mėjimams. Nors savaime didžio
ji spaudos dalis daugiau palaiko 

sius. Lojalūs amerikiečiai yra 
mūsų artimiausi draugai. Jie tik 
džiaugsis mūsų solidarumu, vie
ningumu ir laimėjimais. Tad lo
jalus lietuvis turi būti ir lojalus 
amerikietis.

Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais norime ir būt! Visi 
lietuviai į rinkimus gegužės pir
mą dieną!

Jonas Balkūnas
J.A.V. Lietuvių Bendruomenės 

e. p. Pirmininkas

Europietinis Skonis 
Naujojo Pasaulio Būdu!

P.O.C. Pilsener alus 
daugiausia pasižymi savo 
"Tikruoju 51 Skoniu!“

P.O.C. Pilsener alus yra populiariau
sias, TIKRAI POPULIARIAUSIAS... 
iš visų šios apylinkės alaus rūšių!
Pagalvokit ką tai reiškia: alus taip 
nepaprastai patenkinantis ... toks 
skirtingas skonis ... taip geras ir mė
giamas ... kad žmonės neabejodami 
jį pasirenka vietoj bet kurio kito 
alaus, vietinio ar valstybinio.
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Bal. 20 d. baigėsi East Ohio Gas Co. ruoštas ”Mrs. Oh-io” konkur
sas. Išrinktoji 30 metų amžiaus Toledo šeimininkė, Mrs. William 
A. Aubry, nemokamai su šeima vyks j Floridą dalyvauti ”Mrs. 
America” konkurse. Jos laimėtos dovanos yra Servel Automatinis 
gaso šaldytuvas, Whirpool automatinis gaso drabužių drovintuvas, 

pečius ir daugelis kitų daiktų.

konservatorius, nekaip opozici
ją, tad logiškai tektų prileisti,' 
kad laikraščių neišėjimas nėra1 
palankus konservatorių partijos 
reikalui, bet psichologiniai pada
riniai gali prisidėti prie dabarti
nės vyriausybės pergalės. Mat, 
tam tikrą svyruojančių balsuo
tojų skaičių gali atbaidyti strėi- 
ko pavyzdys, kai 700 maištau
jančių vyrų pajėgia sustabdyti 
tokią galybę, kaip spaudą.

mitetas dviemis perlaidomis pa- 
' rėmė Vasario 16 gimnazijos pa
stogę, sutelkdamas per 2.000 
DM. Prieš vasaros atostogas ko
mitetas Šveicarijoje nori praves
ti akciją "Vaikai padada vai
kams’’ ir paskelbė Vasario 16 
gimnazijos bei vargo mokyklų 
mokiniams konkursą rašinėliams 
ir laiškams, kreipiantis į šveica- 
riečių vaikus.

Kelios neturtingos lietuvių 
šeimos Vokietijoje pradėtos 
šelpti reguliariai ir jų skaičius 
numatomas pakelti. Iš trijų apy
linkių labiausiai poilsio reikalin
goms lietuvaitėms parūpintos 
Šveicarijoje vietos šeimose, ku
rios mergaites globos ir maitins 
kelis mėnesius. Komitetas vei
kią glaudžiame kontakte su Vo
kietijos Krašto Valdyba, kuri 
aprūpina komitetą propagandine 
medžiaga, nuotraukomis, vaikų 
dovanomis, liaudies meno dirbi
niais.

ŠVEICARŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS 

KOMITETO VEIKLA
Prieš kurį laiką Šveicarijoje 

įsiteigęs šveicariečių-lietuvių ko
mitetas, vadovaujamas pifminių- 
ko B. Thoma, kurio žmona yra 
lietuvė, perėmė iš lietuvių ben
druomenės Šveicarijoje vadovy
bės visą lietuvių šalpos darbą.

Kelių savaičių laikotarpyje ko
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

LAISVOJO 
PASAULIO 
SKALDYMAS

Dar likęs laisvas nuo komu
nistinio pavergimo pasaulis sto
vi prie angos visiško suskaldy
mo. Tas daroma Bandunge, In
donezijoje, sukvietus 29 Azijos 
ir Afrikos tautų atstovų suva
žiavimą.

Pernai, kada buvo sveriamas 
Indokinijos likimo klausimas, 
kai komunistinė Kinija, Krem
liaus diktuojama ir drąsinama, 
Ženevoje privertė Ameriką ir 
Prancūziją užleisti pusę Indoki
nijos komunistams, Filipinų sa
lų augštas pasiuntinys JT ir 
Amerikoje, gen. Carlos P. Ro
mulo susirūpinusiai rašė Ameri
kos spaudoje, kad liko tik trys 
metai išgelbėti Aziją iš komu
nizmo nasrų.

Kinai komunistai atvyko į Že
nevą kaip Azijos jėga, o grįžo 
jau kaip pasaulinė jėga.

Romulo pranašauja, kad piet
rytinė Azija 1956 metais gali 
jau būti komunistinės imperijos 
naguose.

Dabar jau, revoliucijos ban
gose atsidūrus, ir pietinė Indo
kinijos dalis, dar neva "laisva”, 
gali tuoj patekti į komunistų 
globą.

Bandungo konferencijai susi
renkant, Romulo paskleidė Ame
rikos spaudoje "Įspėjimą ame
rikiečiams : dėmesys Bandun- 
gui!”

Tarp kitų Azijos tautų daly
vauja ir Filipinų delegacija. 
Prieš keletą metų gavus iš Ame
rikos savo nepriklausomybę, Fi
lipinų salų respublika yra drau
giška Amerikai ir laisvam vaka
rų pasauliui, bet ir ten (Filipi
nų salos guli į pietus nuo For
mozos) komunistai dirba kaip 
ir visose kitose šalyse.

Bandungo konferenciją su- v ’ 
kvietė pietrytinės Azijos valsty
bių (Indijos, Pakistano, Burmos, 
Ceylono ir Indonezijos) taip va
dinama "Colombo Sąjunga”. 
Bandungan atvyko ir komunisti
nės Kinijos didelė delegacija su 
premjeru čou En-lai. Kaip pra
nešimai skelbė, čou En-lai Ban
dungo gyventojų laikomas did
vyriu, gatvės minių demonstra
tyviai garbinamas. Tas rodė ko
munizmui palankumą ir Indone
zijoje.

Nors laisvųjų Azijos ir Afri
kos tautų konferencija sukvies
ta neva taikos palaikymo ir ben
dradarbiavimo tikslu, bet kaip 
sako Romulo, ta konferencija ga
li pakeisti istorijos eigą. Jos pa
sekmės ateity gali būti katas
trofiškos.

kad joje dalyvaus Peipingo ko
munistinė delegacija, pradėjo 
savo apgaudinėjančiai raminti, 
kad vykdamas į Bandungą čou 
En-lai būsiąs taikingas, nedary
siąs jokių išsišokimų prieš For
mozą, pasirodysiąs konferenci
jos dalyviams taikos apaštalu.

Tačiad, kartu su konferenci
jos pradžia, Washingtoną pasie
kė žinios apie Kinijos nepapras
tai didelį pasiruošimą Formozos 
"laisvinimui”, kas buvo daroma 
tuo pat laiku, kai čou En-lai 
rengėsi kelionei į Bandungą. šios 
žinios nustebino ir surūpino ame
rikiečius. Kiti kongrese jau net 
bauginasi, kas atsitiks su Ame
rikos karo laivynu, esančiu For
mozos vandenyse. O tas laivynas 
ten pastatytas Formozai ginti!

Kas seks? Negi vėl reikalavi
mai laivynui bėgti iš Azijos van
denų, Formozą paliekant komu
nistams ?

Jeigu kinai komunistai pradės 
Matsu ar Quemoy salos puolimą, 
reikia laukti, kad visoje Ameri
koje tuoj pakils reikalavimai 
tas salas Peipingui atiduoti. Juk 
toks yra nusistatymas yra demo
kratų partijoj. Jos balsą pareiš
kė pastarame dideliame 3.500 
augštųjų vadų suvažiavime bu
vęs ir gal būsimas demokratų 
kandidatas į prezidentus Steven- 
son.

Demokratai reikalauja atiduo
ti tas salas Peipingo komunis
tams be karo, ir Formozą neu
tralizuoti, padaryti nepriklauso
ma, pavesti keno nors globon, 
arba leisti gyventojams patiems 
nuspręsti — ar jie nori būti ne
priklausomi, ar priklausyti Pei
pingui. Tai tokia Stevensono iš
vada. i

McCARTHY VĖL LAIMĖJO
Senatorius McCarthy/ pernai 

buvo įtartas nesumokėjimu vals
tybinių mokesčių, net slėpimu 
savo pajamų už kurias mokes
čiai turi būti mokami.

Mokesčių departamentas pa
darė McCarthy pajamų davinių 
tyrinėjimus nuo 1946 iki 1952. 
Ir daviniai parodė: McCarthy 
kasmet sąžiningai mokėdamas

Viskas komunistų programoje
Bandungo konferencijos tiks

las — pravesti platų rasių su
grupavimą, ateity bus daug pa
vojingesnis, sako Romulo, negu 
politinis susigrupavimas. Tos 
apie 29 tautos atstovauja spal
votuosius gyventojus ir daugiau 
negu pusę viso pasaulįo žmoni
jos. Vienintėliai, arčiausiai bal
tųjų, tos konferencijos dalyviai 
yra turkai, irakieičai, iraniečiai, 
arabai. Konferencijos tikslas bu
vo juos sujungti prieš baltuo
sius. Ir, kaip Romulo įrodinėja, 
nieko negali būti baisesnio, kaip 
karas spalvotųjų prieš baltuo
sius.

Konferencijos pradžioje lais
vam pasauliui draugiški dar 
laisvų Azijos tautų atstovai savo 
kalbose įspėjo, kad komunizmas 
yra daug pavojingesnis, negu 
baltųjų kolonializmas, prieš ką 
spalvoti žmonės ypač po antro 
pasaulinio karo pradėjo kovoti, 
daugelyje kraštų komunistų agi
tuojami. Komunistinės Kinijos 
premjeras Čou En-lai leidęs 
jiems išsikalbėti, pradėjo savo 
propagandą prieš Ameriką. Ame
riką kaltina kaip karo kurstyto
ją, viso pasaulio nelaimių kalti
ninkę.

Prieš pora mėnesių, Amerikos 
spauda, žinodama apie šią kon
ferenciją, ir taip pat žinodama,

Mokyklos draugų 
bėdos su moterimis...

Jų pasirodymo Clevelande 
proga

Keturi draugai, baigdami 
mokslą, susitarė nevesti, kad nie
kas jų draugystės neardytų. Su
sitarti lengva, bet ištesėti!... 
Ar jie ištesėjo? Ir iš viso, ar 
galima tokį susitarimą išlaikyti? 
Klausimai slegia visu žmogaus 
likimo svoriu. Į juos jau net ne- 
įmonoma atsakyti rimtai, o tik 
juoku, viską sprogdinančiu juo
ku. Taip į juos ir pasirengė at
sakyti Vaidilos teatras, šį šeš
tadienį, balandžio 30 d., 7:00 
vai. Lietuvių salėje pastatyda
mas Fuldos 4 v. komediją MO
KYKLOS DRAUGUS. Režiso
rius ir dekoratorius akt. P. Ma
želis, kurį clevelandiečiai jau tu
rėjo progos pažinti iš kelių vy
kusių pasirodymų.

Dr. Bruno Martens (Z. Duč- 
manas) namuos bus daug juo
kingų konfliktų, kuriuos sukels 
ne tik jo mokyklos draugai (Bal
čiūnas, Apanavičius ir Motiejū
nas), bet ir į jų gyvenimą įsi- 
briovusios moterys (Ambrazai- 
tė, Bajoraitytė, Malcanaitė ir 
žydavičiūtė). Vargu, ar kas be
liks iš amžinosios draugystės ir 
viengungystės apžadų.

Spektaklis žada clevelandie- 
čiams retą progą juoku virpan
čioje atmosferoje užmiršti dar
bo ir nedarbo, visuomeninius ir 
šeimos rūpesčius. Kas moka 
juoktis, tas mažiau serga. Bet 
negi juoksies be jokio reikalo. 
Reikalą ras kiekvienas, kas šeš
tadienį ateis į MOKYKLOS 
DRAUGUS, čia juoku praplyš 
net ir paskutinis surūgėlis.

MOKYKLOS DRAUGAI ilgus 
metus beveik kas savaitę juokino 
Valstybės Teatro lankytojus. 
Kaikurie kiti dramos spektakliai 
po ilgesnio periodo tesutraukda- 
vo jau tik saujelę žiūrovų, bet 
šitos komedijos pamatyti visa
dos dar susirinkdavo visas glė
bys ne tik kauniečių, bet ir iš

provincijos atvykusių. Kaune ją 
matėme kaip vokiškojo gyveni
mo nuotykį, čia mums rež. P. 
Maželis ją pristatys kaip ame
rikoniškąją bėdą. Bus įdomu pa
sitikrint, kaip režisorius ir jo 
aktoriai iš jos išsikapstys.

Vaidilos teatro aktoriai ir ad
ministracija su MOKYKLOS 
DRAUGŲ pastatymu ilgai ir 
stropiai dirbo. Dirbo nesigarsin- 
dami. Bet dabar drąsiai kviečia: 
ateikite pasižiūrėti! Stebėčiaus, 
jei kas iškęstų neatėjęs.

ČIURLIONIS
. 15 METU SUKAKTUVINIS

V. Mrs.

RINKĖSE
JAV LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS I-SIOS TARYBOS 

CLEVELANDO KANDIDATŲ
DEKLARACIJA

KONCERTAS
Dalyvaujant DAINAVOS ansambliui iš Čikagos
Dainavos mišrus choras
Čiurlionio vyrų choras
Čiurlionio moterų choras su kanklių orkestru ir solistais 
Čiurlionio mišrus choras su kanklių orkestru ir solistais 
Tautiniai šokiai
JUNGTINIS DAINAVOS IR ČIURLIONIO CHORAS

permokėjo, po galutino tyrimo, 
$1,056. Ir valstybės iždas per
mokėtą sumą jam grąžino, žo
džiu, ir čia McCarthy niekinto
jams nepasisekė.

GERIAUSI IDAINAVIMAI

1.
2.
3.

BR. BUDRIŪNO KVARTETO
TRYS PLOKŠTELES: 

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

KIEKVIENA PO $1.50

VINCĖS JONUŠKAITĖS
ĮDAINAVIMŲ ALBUMAS

15 dainų: Kur prapuolė tas kelelis; Viešpaties pasaulis; Oj 
ant kalno; Mėlyni varpeliai; Plaukia antelė; Pasakykit; 
Aš per naktį; Ėsk karvute; Oj kas sodai; Ar atminsi; Anoj 
pusėj marelių; Už augštųjų kalvelių; Spragilų daina; Ma

no gimtinė.
KAINA $8.00

CHICAGOS VYRU CHORO
{DAINAVIMŲ ALBUMAS

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

Nemunėli; Jau pravertos dvario stonios.
KAINA $8.00

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
į D AIN A V I M Ų ALBUMAS

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

lyta.
KAINA $10.00

SIŲSKITE PINIGUS IR TUOJ GAUSITE PLOKŠTELES
DIRVA
1272 E. 71 ST. 
CLEVELAND 3, OHIO

Pabrėždami ypačiai du Lietu
vių Bendruomenės veiklos bruo
žus, būtent kad jai yra skiria
mas lietuvybės saugojimo užda
vinys ir kad tas uždavinys turi 
būti vykdomas visų lietuvių su- 
talktinėm'is jėgomis, mes, že
miau pasirašę JAV Lietuvių 
Bendruomenės I-osios Tarybos 
Clevelando kandidatai, gyvai 
jausdami su mūsų parinkimu 
susijusią atsakomybę ir iš
rinkimo atveju atitenkančius 
įsipareigojimus, kviečiami viešai 
pasisakyti Lietuvių Radijo Klu
bo balandžio 24 d. vakare, rinki
kams skelbiame šiuos savo šie- 
kimus:

1) Bendruomenės stiprybė pri
klauso nuo lietuvių tarpusavio 
solidarumo. Todėl rūpinsimės, 
kad savoje bendruomenėje kiek
vienas lietuvis susilauktų jam 
reikalingos moralihės bei mate
rialinės paramos ir kad kiekvie
nas joje jaustųsi (esąs reikalin
gas ir naudingas.

2) Tik ekonomiškai pajėgus 
lietuvis gali sudaryti norimą at
ramą ir tautinei mūsų kultūrai. 
Todėl į bendruomenės uždavinių 
eilę norime taip pat įtraukti ir 
rūpinimąsi ekonominio lietuvių 
stiprėjimo galimybėmis, sąlygo
mis ir priemonėmis.

3) Laikydami (Sutinę kultūrą 
būtinu veiksniu tautinei gyvybei 
išlaikyti bei stiprinti, rūpinsi
mės sudaryti sąlygas tautinei 
kultūrai kurti bei ugdyti, šiam 
tikslui steigtinas specialus Ben
druomenės Fondas, kurio lėšas 
sudarytų kasmetinės visų bend 
ruomenės seniūnijų ir apylinkių 
įmokos.

4) Pripažindami asmeninių įsi
tikinimų bei pasaulėžiūros būti
numą asmenybei susiformuoti, 
mes kartu pasisakome ir už in
dividualaus reiškimosi laisvę 
bendruomeninėje veikloje. Ben
druomenėje dirbąs asmuo tegali 
būti vertinamas visų pirma pa
gal jo rodomą iniciatyvą ir kū
rybinius užsimojimus bei suge
bėjimus, bet ne pagal pri
klausymą tam tikrai grupei, 
srovei ar ideologijai. Todėl 
ir organizaciniam bendruo
menės gyvenimui reikia savų 
metodų bei priemonių, savo es
me skirtingų nuo tų, kuriuos 
vartoja politiniai organai ir jun
giniai. Bendruomeniniai metodai 
ir priemonės turi rasti atitinka
mą išraišką bendruomenės įsta
tuose ir kituose nuostatuose.

5) Bendruomenės visuotinu
mo charakteris reikalauja, kad 
po jos vėliava teiktųsi visi lietu
viai. Todėl stengsimės, kad ko 
daugiausia lietuvių į bendruome
nės veiklą įsijungtų savo darbu, 
pareiga ir kasmetiniu tautinio 
solidarumo įnašu.

Gerai matome, su kokiais di
deliais sunkumais susiduria Lie
tuvių Bendruomenė realiame gy
venime, bet iš kitos pusės dar 
geriau suvokiame tą grėsmę, ku
ri yra pakibusi ties mūsų tau
tiniu likimu. Nieko nedaryti 
reikštų tautinės mirties pagrei
tinimą. Todėl į- bendruomenės niai. Rašinėlis bus rašomas li-

Dirigentai — ALFONSAS MIKULSKIS ir STEPAS SODEIKA 
Kanklių orkestro vadovė — ONA MIKULSKIENĖ 
Tautinių šokių vadovė — ALDONA RAULINAITIENg

SEVERANCE H A L L
11001 Euclid Avėnue

SEKMADIENI, GEGUŽES 15 D. 3 VAL. P. P

(IŠKILMINGAS AKTAS 3 VAL., KONCERTAS 4 VAL.)

Biletai (nuo $1.00 iki $3.00) gaunami Dirvoje, Spaudos Kioske, 
telef. RA 1-9075 (Jonas Citavičius), OL 1-0382 (Vytautas Briz- 
gys), pas platintojus ir Severance Hali kasoje koncerto dieną nuo 

1 vai. 30 min.

pastangas žiūrime kaip į vienin- tuanistinės vysk. Valančiaus mo
kyklos vadovybės skirtu laiku, 
prižiūrės mokyklos mokytojai ir 
konkurso komisijos nariai. Iš 
kiekvienos grupės bus išskirti du 
geriausiai parašyti rašinėliai pir
majai ir antrajai premijai. Pre
mijas, be pačios apylinkės val
dybos, dar skiria ir privatūs au
kotojai (po $10 aukojo K. ir Z. 
Gobiai bei Jonas Graužinis, po 
$5 E. Junevičienė ir P. Tamulio- 
nis).

telę gelbėjimosi viltį, kuriai au
kotis ir dirbti šaukiami visi lie
tuviai, tikį Lietuvos prisikėlimu 
ir kovoją dėl jos laisvės.

Stasys Barzdukas, Jonas 
Čiuberkis, Juozas Liū- 
džius, Alfonsas Mikulskis, 
Algirdas Nasvytis, Juo
zas Stempužis, Jonas Vir
balis, Pijus J. žiūrys.

St. (buv. 
Lietuvių

ir vokai

Atėjo eilė pasisakyti rinkikams
Bendruomenės Tarybos rinki

mams pasiruošta:
balsavimo laikas: gegužės 1 d. 

nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.,
vieta: 1308 E.. 68 

čiurlioniečių patalpos 
Banko namuose),

balsavimo kortelės
bus duodami vietoje (viskas jau 
atsiųsta),

norintiems nurodymų suteiks 
Rinkimų Komisija, patalpose 
taip pat budės ir apylinkės val
dybos nariai,

tam tikri pranešimai dar siun
tinėjami įregistruotiems rinki
kams ir paštu, juos pagal gau
tus adresus taip pat gaus dalis 
ir kitų Clevelando lietuvių.

Dabar reikia laukti jau pačių 
rinkikų pasisakymo ir valios pa
reiškimo: balsuokime už pasi
rinktus kandidatus, visi prie bal
savimo urnos!

šachmatų turnyras
Bendruomenės valdybos suor

ganizuotame šachmatų turnyre 
dalyvauja 20 žaidėjų. Kiekvie
nas žaidėjas su savo partneriu 
turi sulošti po 2 partijas. Tur
nyrui įpusėjus, į pirmąsias vie
tas yra iškilę J. Naujokaitis ir 
St. Astrauskas.

Paskelbtas rašinėlio konkursas
Balandžio 17 d. įvykusiame di

džiųjų lietuvių kalbininkų Jono 
Jablonskio ir Kazimiero Būgos 
minėjime bendruomenės apylin
kės valdyba paskelbė konkursą 
mokykliniam rašinėliui parašyti. 
Jo tema: Kodėl aš kalbu lietu
viškai. Bus rašomas dviem gru
pėm: vieną jų sudarys ameriko
niškos mokyklos V-VIII skyrių 
mokiniai, kitą — augštesniosios 
mokyklos IX-XII klasių moki-

Sek šv. Jurgį — naikink piktą 
pasaulyje!

Sekmadienį, bal. 24 d. Cleve
lando skautai ir skautės atšventė 
pasaulio skautų globėjo šv. Jur
gio dieną. Jie šv. Jurgio bažny
čioje išklausė šv. Mišias, o kun. 
Gavlikovskis savo pamoksle api
budino dienos prasmę ir skautiš
kuosius idealus. Jis gražiai pa
sveikino ir abiejų tuntų sueigos 
dalyvius po pamaldų.

Skautų Tunto iškyla Breck- 
sville rezervatan buvo atidėta 
dėl nepalankaus oro. Neringos 
skaučių ir Clevelando skautų 
tuntai Šv. Jurgio parapijos sa
lėje turėjo bendrą iškilmingą su
eigą. Joje paskaityti abiejų tun
tų įsakymai, pravestos įžodžio 
apeigos ir 2-jo rajono vadeiva 
tarė šventei skirtą žodį.

Skauto įžodį davė Vytauto Di
džiojo dr-vės kandidatas Algis 
Rukšėnas. Vilkiuko įžodį davė 
DLK Kęstučio dr-vės kandida
tai —, Vilius Jurevičius, Algi
mantas Pašakarnis, Kęstutis Zy
lė ir Romualdas Zylė.

Šventės proga pakelti j vy- 
resn. laipsnius: skiltininko — 
Vytautas Malcanas, paskiltinin- 
kio — sk. vytis Algis Muliolis, 
Vytautas Garlauskas, Gintautas 
Sniečkus, Andrius šenbergas ir 
Romas Zorska.

Penktadienį, bal. 22 __ Šv.
Jurgio dienos išvakarėse, Cleve
lando tunto sk. vyčių S. Dau
kanto būrelis Tėvynės Garsų lie
tuvių radijo programoje suvai
dino trumpą vaizdelį.

Jūrų budžiai Clevelande
Bal. 24 d., po šv. Jurgiui skir

tos tunto sueigos, Clevelande bu
vo steigiamasis jūrų budžių po
sėdis. Įkurta jūrų budžių įgula. 
Jos iniciatoriai yra — jūrų sktn.

VI. Petukauskas, vyr. vltn. inž. 
A. Juodikis, vyr. vltn. Pr. Pet
raitis ir psktn. R. Bajoraitis. 
Įgulos padu išrinktas j. s. V. 
Petukauskas.

Jūrų budžiai yra vyresnio am
žiaus jūrų skautai (nuo 21 m.), 
kurie laikosi skautybės principų 
gyvenime, gerbia jūrines tradi
cijas ir stengiasi būtį pavyzdžiu 
jaunesniems jūrų skautams.

B. Gigli koncertas Clevelande
Garsusis italų dainininkas Be- 

niamino Gigli šiuo metu JAV 
vykdo savo atsisveikinimo kon
certus. Clevelande šio žymaus 
tenoro koncertas įvyks gegužės 
mėn. 22 d., sekmadienį, 3:00 vai. 
po piet Music Hali.

Kviečia dalyvauti konkursuose
Clevelando News ir Plain Dea- 

ler laikraščiai ir Halle Bros. Co. 
ruošia Muzikos ir šokių Festi
valį. Bus 35 atskiri konkursai. 
Konkursai užsibaigs specialiom 
iškilmėm birželio 18 d.

Visos tautinės grupės ir at
skiri asmenys kviečiamos pasi
rodyti tautiniais drabužiais. Bus 
progos parodyti savo meną ir 
muzikos instrumentus.

Smulkios informacijos ir kon
kurso sąlygos su įstojimo pareiš
kimais galima gauti parašant 
Cleveland Music and Dance Fes- 
tival, in care of Talle Bros. Co., 
Cleveland 15, Ohio.

Laimėtojai gaus progą daly
vauti valstybiniam konkurse, 
rugpj. 20 d. Chicagoj, kur bus 
įteikiami medaliai, taurės ir ki
tos dovanos.

Dalyvaus atominiuose 
bandymuose

Cleveland Electric Illuminat- 
ing Co., drauge su Civil Defense 
Administration ir kitomis elek
tros bendrovėmis dalyvaus ato
miniuose bandymuose, kuriuose, 
pastačius dvi elektros tiekimo 
stotis, bus tiriama kiek atominis 
sprogimas paveiktų stulpus, ge
neratorius, laidus ir pan., ir kaip 
greitai galima būtų juos atsta
tyti. Tai labai reikalinga žinoti 
atominės atakos atveju.
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SRLlNKESE
Motinos dienos minėjimas

Clevelando Skautininkių Ro- 
movė, šį sekmadienį, gegužės 1 
dieną, 11 vai. 30 min. Lietuvių 
salėje rengia motinoms pagerb
ti minėjimą-akademiją. Prieš 
tai, 10 vai. ryto, šv. Jurgio baž
nyčioje įvyks pamaldos.

Jeigu visas kultūringas pasau
lis vieną pavasario sekmadienį 
skiria motinos pagerbimui, tai 
mums lietuviams ta diena yra 
ypatingai gilaus skausmo ir gi
lios prasmės diena. Juk mums 
iškyla, Nelės Mazalaitės žodžiais 
tariant, skaudus neatsisveikintos 
motinos likimas, kurią tėvynėje 
nužudė laisvės ir negrįžtančių 
vaikų ilgesys.

Minėjime kalbės iš Chicagos
atvykstanti istorikė bei pedago- teko B. Butkui; trečioji Beno- 
gė Vanda Sruogienė. Meninę pro- kraičiui, 
gramą, tai dienai specialiai pa
rengtą, atliks solistė Juzė Kriš- 
tolaitytė.

Clevelando visuomenė nuošir
džiai kviečiama šį sekmadienį 
drauge pagyventi motinos šven
tės nuotaikomis ir lietuvės mo
tinos dabarties sunkaus kelio 
problemomis. A.

Mirė O. Giedrienė,
į JAV atvykusi prieš šešerius 
metus. Velionė Lietuvoje gyve
no Kybartuose. Mirė balandžio 
mėn. 20 d. po sunkios ir ilgos li
gos. Palaidota Kalvarijos kapi
nėse. Liko duktė O. Brizgienė ir 
sūnus F. Giedrys, žinomas Lietu
vos teisininkas. Viena velionies 
sesuo — Gavieninė gyvena Chi- 
cagoje, antra — Puniškienė, Ca- 
nadoje.

Radijo pavasarinis vakaras, 
gražiu pasisekimu, praėjb Lake 
Shore Club salėje. Į vakarą su
sirinko ypač daug jaunimo. Jau
nųjų talentų varžybas, balsuo
jant vakaro dalyviams, laimėjo: 
Saulius Alkaitis; antroji vieta

Jieško šeimininkės
Gydytojo šeima prie Cantono,' 

50 mylių nuo Clevelando, jieško 
vyresnio amžiaus lietuvės šeimi
ninkės. Kambarys, maistas, ir 
atlyginimas pagal susitarimą.

Rašyti: Dr. A. čečys, 315 S. 
Chapel St., Louisville, Ohio.

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

apdraustų Jūsų ateitį.
Gyvybes, nelaimių, ugnies, 

automašinų apdrauda
Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZŪRAITES, 

agentas

PRADĖKIT MAŽA SUMA!
BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE
Cleveland, Ohio

Juozas ir Ona Jarašiūnai
balandžio mėn. 23 d. atšventė 25 
metus vedybinio gyvenimo su
kaktį. Susirinkę svečiai į iškil
mes sukaktuvininkams pareiškė 
daug linkėjimų.

"Mokyklos draugai" repeticijų metu. Vaidinimas įvyksta balandžio 
mėn. 30 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro. Rengia Clevelando Lietuvių 
Teatras "Vaidila”, rešisuoja akt. P. Maželis. Biletai Dirvoje, Spau
dos Kioske ir prie įėjimo. Plačiau skaityk 6 psl. — "Mokyklos drau

gų bėgos ..

Padėka

Artėjant Čiurlionio šventei
Čiurlionio tautinio meno an

samblio ir muz. A. Mikulskio su
kaktims minėti Komitetas Cle- 
velande, drauge su A. Mikulskiu 
ir ansamblio vadovais — infor
mavo apie pasirengimus gegu
žės mėn. 15 d. minėjimui, šiuo 
metu Clevelande veikia Komite
tas su keturiomis komisijomis. 
Sudaromas ir platus garbės ko
mitetas. Tikimasi, kad be Cle- 
vendo, ir kitose JAV vietose bus 
iškelta Čiurlionio ansamblio 
veikla. Jau pradėjo plaukti au
kos numatomiems darbams įvyk* 
dyti.

Iškilmingame koncerte Seve- 
rance Hali pasirodys čiurlionie- 
čiai ir dainaviečiai. šie pastarie
ji išpildys apie 8 sudėtingesnius 
kūrinius, dainuos ir drauge su 
čiurlioniečiais. čiurlioniečiai, be 
kita ko, išpildys ir Žilevičiaus 
"Laisvės Tėvynei Numylėtai". 
Koncerto pabaigai numatoma 
suteikti festivalinį pobūdį, šešias 
dainas drauge išpildys čiurlio
niečiai su dainaviečiais. Patį mi
nėjimą numatoma pradėti 3 vai. 
p. p., o koncertą 4 vai. ir jis 
truks dvi vai. Minėjimo proga 
išleidžiamas gausiai iliustruo
tas, specialus leidinys drauge su 
koncerto programa. Vakare ren
giamas didelis banketas. Į mi
nėjimą-koncertą biletai jau gau
nami Dirvoje ir pas platintojus. 
Pakvietimai į banketą, po 
dol., taip pat platinami.

Jurgio Saukevičiaus ir 
Teresės Matonis

vestuvės įvyko balandžio mėn. 
23 d. Naujosios parapijos baž
nyčioje. Jaunoji kilusi iš Pitts- 
burgho. Abu jaunieji yra susi-

Balandžio mėn. 12 d. 8 vai. ry
te E. 82 St. pravažiuojanti auto
mašina sunkiai sužalojo mano 
sūnų Petrą Morkūną.

Nuoširdi padėka Mount Sinai 
| Hospital chirurgui Dr. Harry 
I Goldman už padarytą sėkmingą

Kun. K. širvaičio pagerbimo 
iškilmės

Akrono lietuviai, Ohio, kun. 
K. širvaičio 20 metų kunigystės 
sukakties proga, gegužės mėn. 1 
d. 7 vai. vakare rengia iškilmin
gas vaišes. Užsirašyti galima 
šaukiant kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 5 vai. p. pietų telefonu —

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

3,50

K. S. Karpiaus
60 metų amžiaus ir 40 metų 
spaudos darbo sukakties minė
jimas, Dirvos iniciatyva, ren
giamas liepos mėn. 16 d. Lake 
Shore Country Club salėje.

Visi clevelandiečiai, kurie no
rite prisidėti prie ilgamečio Dir
vos redaktoriaus, rašytojo ir ak
tyvaus visuomenininko pagerbi
mo, iš anksto prašomi tą dieną 
rezervuotis.

Platesni minėjimo pranešimai 
artimiausiu laiku bus paskelbti 
Dirvoje.

LABAI GERA PROGA 
JAUNIEMS LIETUVIAMS
Mes parduodame Venetian 

Blinds and Window Shades įmo
nę.

Daugel metų sėkmingai mes 
vedėm šią įmonę, bet dabar 
mums atėjo laikas pailsėti...

Įmonę parduodam visiškai pi
giai ir pirkėją išmokysim 
dirbti.

Kreiptis į savininką. 
19206 Kildeer Avė.

Telef. IV 1-3335 
arba informacijų į Dirvą.

gerai

II
(19)

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ

t|
t I. J. S AM AS, JEWELER i

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

ULIL^IIU. U U JdUIllcJl V L cl bUol"| * e | i i c
pratusių lietuvių veikėjų vaikai, operaciją, adv. Juliui Smetonai Akron, PLaza 3-39.1. Po 5 vai. 

už paaukojimą kraujo transfū- vakaro šaukti Barberton PLaza 
.. . . D. . . „ - '3-3526.zijai, gail. seseriai Birutei Gal-

Gegužės mėn. 7 d. (šeštadie- vanauskienei už parodytą rūpes
nį) 7 vai. vakare įvyksta įdomus tingą slaugymą po operacijos, 
studentų susirinkimas.

Lietuvaitės 
ALVINOS PAULIEN’ĖS

Studentų žiniai

S. Grabliauskas,
iš Bostono, vokiškų radijo 
ratų ir patefonų atstovas, į Cle
velandą atvyksta gegužės mėn. 
12 d.

apa-

Taip pat nuoširdi padėka vi
siems mano pažįstamiems už pa
reikštą užuojautą mūsų šeimai 
nelaimės atvejų ir lankiusius sū
nų ligos metu.

P. L. K. Morkūnai
< ...... ■ ■ ■ --a

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

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

LEIMON’S CAFE

NAMAS BE GRAŽIAI 
SUTVARKYTO 

KIEMO TAI BUTAS 
BE BALDŲ

Todėl kam rūpi gražus kiemo 
sutvarkymas, kreipkitės į Gar
den’s Friend Co.

Šį pavasarį minėta Co. parduo
da augštos kokybės įvairius de
koratyvinius augalus, patenti
nes ir paprastas rožes, gyvatvo
res, pievos sėklas, įvairias mine
ralines trąšas ir žemes (top soil).

Garden’s Friend Co. savinin
kas diplm. miškin. Zg. Dautar
tas duoda pirkėjams įvairius pa
tarimus apie augalų priežiūrą ir 
sodinimą.

Garden’s Friend Co. adresas: 
1567 E. 70 St., Celveland 3, Ohio. 
Telef.: HE 1-5535. (17)

Chimes Realty 
1188 E. 79 St.

GERI NAMAI
2

2

Duodami šeimyniški pietūs
Susitarti telefonu.

RA 1-8191

šeimų, po 6x6 k., E. 77 St.
*

šeimų, po 5 ir 4 k., E. 78 St.
♦

Mūrinis dviejų šeimų, po 7 ir 
k., E. 79 St.

*

Mūrinis dviejų butų vienas 
prię kito, 6 ir 6 k., Ansel Rd.

*
Dviejų šeimų, po 4 ir 4 k., 

E. 85 St.
*

Vienos šeimos 6 k., E. 74 St.
¥

Vienos šeimos 6 k., Edna Avė.
♦

Vienos šeimos 6 k., Bellevue 
Avė.

7
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REMONTO DARBAI

Atstovas:
VICTOR BANIONIS 

ofise UT 1-0323 
namuose SW 1-9568

prieinamomis kainomis.
6210 Dibble A»t., 
Cleveland 3, Ohio

Tek: EX 1-0376

PIX BEVERAGE
45 rūšių alaus — visoki gan i 

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Parengiama vestuvėms, baliami 
nobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniab 

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

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

V. Riekus
Tel. HE 2-0683

1505 Addison Rd. (52)

Parduodamas namas
r

3 miegamųjų, kolonial sti
liaus. Puikiai pertvarkyta. Nau
ji dvigubi garažai. Namas Nau
josios lietuvių parapijos rajone: 

18211 Rockliff Rd.

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obėlenis

6212 Supcricr Avenue Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551

Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti .

SUPERIOR
EEAUTYSHOP

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

metiniai.
Darbas garantuotas.

I

t

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė.
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
šį mėnesį papiginta kai

na įdedam už $6.95 duslin
tuvą Chevroletui, už $7.C5 
Fordui, už $8.95 Pontiacui, 
už $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

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

B A L T I C Supply Company
"Baltie" 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 Į MUS — GAUSIT GERIAUSI 
PATARNAVIMĄ

BILLSCHLEKIE PLUMBING CO.
ELEKTRINIS SŪRŲ IŠVALYMAS 

VARINIŲ VANDENS VAMZDŽIŲ PRAVEDIMAS 
NEMOKAMAS APSKAIČIAVIMAS

SW 1-0327 VU 3-5063

VISU LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
gjeram 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

Pirmai komunijai, mokyklų pabaigtuvėms, vestuvėms 
ir didelis pasirinkimas įvairių medžiagų — nilono, satino 
ir dešimtimis kitų.

Jūsų namams įvairios užuolaidų medžiagos. Kaina nuo 
47 c. jardui.

MES DUODAME EAGLE STAMI’S.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

609 Society for Savings Bldg.—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 apdraudos-insurance reikaluose.

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

I JAKUBS & SON
| FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & Wllliam
Licensijuoti laidotuvių direktoriai

25 metai simpatingo ir rimto
6621 Edna Avenue

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-170

PK

k
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DIRVA NAUJI RINKIMAI — NEMAŽA RIZIKA. — EDENAS LAU
KIA PAČIOS TAUTOS PATVIRTINIMO. — KONSERVATO
RIAMS NUOTAIKA PALANKI, O DARBO PARTIJA SUSKI

LUSI.
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 

1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976). Kaip sniego grūtis, riedėdama 
žemyn, užgriebia vis didesnį plo
tą, taip mūsų gadynės populia
riausio valstybės vyro Sir Wins- 
ton Churchillio pasitraukimas iš 
aktyvaus politinio gyvenimo iš
šaukia vis naujų pasėkų.

Jeigu įpėdinis jau iš anksto 
buvo ruošiamas Sir Anthony 
Eden asmenyje, tai atsiradusios 
spragos užpildymas nėra jau 
toks paprastas dalykas. Chur
chillis buvo perdaug ryški as
menybė, kad jo pasišalinimas 
nebūtų pareikalavęs žymesnio 

Visa eilė tų, kurie baigia karinę rus, dirbtiniu būdu sudaro lyčių' persiorientavimo visame dabar- 
tarnybą, taip pat priverčiama'disproporciją, kad būtų apsun- tinio momento britų politiniame 
apsigyventi užuralės sovchozuo- kintas lietuviškos šeimos kuri-Į gyvenime. Paėmęs valdžios vą
še, kurie pagal Chruščiovo planą 
steigiami ligšiol dirvonavusiuo
se Kazachstano, čkalovo ir Al- 

toli-'tajaus žemėse. Negana to. Va
dinamosios "Perkurdinimo val
dybos" agentūros verbuoja kari
nę prievolę baigiančiųjų šeimas 
persikelti į "Chruščiovo dvarus”, 
nurodydamos, kad jų sūnūs ar 
broliai jau esą apsisprendę te
nai pastoviai apsigyventi.

Daug Lietuvos jaunimo, išėju
sio mokslą Lietuvoje ar ir So
vietų Sąjungos mokyklose, pa
tenka į Rusijos gilumą, nes jie, 
ypač stipendininkai, neturi lais
vės pasirinkti darbo vietą: turi 
vykti, kur skiriami.

Nuo praeito pavasario pradė- 
j tas dar naujas pretekstas Lietu
vos žmonėms perkeldinti į Azi
ją. Pagal Sovietų Sąjungos vy
riausybės ir komunistų partijos 
1954 m. kovo 2 d. dekretą, 1954 
metais buvo išsiųsta iš Lietuvos 
apie 4,000 jaunuolių. Net ir pats ; 
okupantas Lietuvos komunisti
nio jaunimo centro komiteto se
kretoriaus ruso Fedotovo lūpo
mis pripažįsta, kad šiuo titulu 
iš Lietuvos išvežta daugiau kaip 
2,000 jaunimo. Oficialiame Fedo
tovo 1954 m. balandžio 6 d. pa
reiškime pebesislapstant sako
ma: "Atsiliepdami į partijos ra-

Kasmet iš Lietuvos išiunčia
po 200,000 žmoniy

DR. BR. NEMICKAS, New York

ir 2. 
pajė-

Sovietų Sąjunga, prievarta 
tremdama žmones iš jų tėvynės, 
siekia dviejų tikslų: 1. sunaikin
ti pavergtųjų Europos kraštų 
tautų tautinį atsparumą 
sustiprinti savo gamybos 
gumą.

Žmonės perkeldinami į
mąsias Rusijos sritis įvairiais 
titulais: vieni dėl jų politinio ne
ištikimumo pasmerkiami prie
vartos darbams ir tuo pačiu mir
čiai ; kiti, ypač jaunimas, prie
varta apgyvendinami 'Kazachs
tano, Ckalovo ir Altajaus srityse 
pagal Chruščiovo planą steigia
muose kolchozuose, kur turi 
dirbti ir gyventi žiauriose pio
nierių sąlygose; dar kiti, tai yra 
specialių mokyklų absolventai ir 
kvalifikuoti darbininkai, prie
varta išsiunčiami į įvairias to
limosios Rusijos įmones ir į j 
"Chruščiovo dvarus”.

Pagal iš anapus geležinės už
dangos atvykusių liudytojų pa
rodymus, okupantas ligi 1951 m. 
vykdė Lietuvoje viešas masines 
deportacijas’. Jos pareikalavo iš 
lietuvių tautos didelių aųkų — 
daugiau kaip 350.000 Lietuvos 
gyventojų išvežta vergų darbams 
į tolimąją Rusiją, šis skaičius 
sudaro daugiau kaip 10% visų 
Lietuvos gyventojų.

Deportacijos iš Lietuvos nė
ra liovęsi ir dabar; Jos pakaitė 
tik savo formą. Jas dabar sten
giamasi pridengti tariamojo sa
vanoriškumo skraiste, žmonės 
išsiunčiami iš Lietuvos negrįž
tamai, kad vieni jų, praradę svei
katą priverstinio darbo mašino
je, žūtų, o kiti pastoviai apsi
gyventų toli nuo savo krašto ir, 
tapę sovietiniais darbo robotais, 
nutrauktų dvasinius ryšius su 
savo tauta ir pasidarytų sovie
tinės masės bejausmiais nariais.

Dabartiniu metu Lietuvoje 
deportacijos nepaprastai skau
džiai paliečia jaunimą. Nekal
bant jau apie Lietuvos gyvento
jų naikinamuosius areštus, ku
rie tęsiasi be paliovos, dabar jau
nimas įvairiais titulais, pridang- 
stomais dažniausia "savanoriš
kumo" skraiste, prievarta gabe
namas iš Lietuvos daugiausia į 
vadinamuosius "Chruščiovo dva
rus" dirvonaujančių 
turinti.

Lietuvoje veikia 
sios "Darbo rezervų
agentūros. Jos verbuoja vengun- 
gius ir šeimas tariamiems sava
noriškiems darbams į šiaurės 
miškus ir tolimųjų Rusijos sri
čių geležinkelius. Praktiškai tas 
"savanoriškumas" reiškiasi tuo, 
kad komunistų partijos nužiū
rėti asmens pakviečiami atvyk
ti "savanoriškumo" pareiškimų 
pasirašyti. Pasirašiusieji gauna 
kelionpinigius ir mažą pašaipė
lę. Nepasirašiusieji vistiek prie
varta išsiunčiami, tik jau be pa
šalpos ir į daug žiauresnes dar
bo sąlygas.

Kasmet apie 30.0C0 Lietuvos 
jaunimo pašaukiama karinės 
prievolės atlikti formaliai tre
jiems, penkeriems metams ar net 
ir ilgesniam laikui (pagal ginklo 
rūšį). Paprastai maždaug treč
dalis to jaunimo negrąžinama 
Lietuvon. Nepatikimieji iš viso
nepatenka į kariuomenę — jie1 Juoda spalva pažymėtos valstybės dalyvauja Azijos-Afrikos valstybių konferencijoj. Komunisti- 
(vadinamieji "bezaročniki") bejnis blokas susilaukė kieto pasipriešinimo demaskuojant tikruosius komunizmo planus _  žiau-
termino skiriami į valstybės vyk-1 riom priemonėm kolonizuoti pasaulį.

žemių kul-

vadinamo- 
valdybos”

domus darbus Rusijos gilumoje., tuvos daugiausia jaunuolius vy-

mas ir Lietuvoje ir sovietiniame j dovybę į savo rankas, Edenas 
ištrėmime. Paimkime porą pa- savaime nedaug pakeitė vyriau- 
vyzdžių: Kalvarijos rajono ”Va- sybės sudėtį. Įdomiausia atmai- 
gos” kolektyvinio ūkio antroje 
brigadoje, apdirbnačioje 600 ha 
žemės, yra 59 žmonės, iš jų 50 
moterų ir tik 9 vyrai; arba vie
name Kupiškio rajone kolchozų 
iš 700 žmonių tėra tik 290 vyrų 
(daugiausia senių ir vaikų). Taip 
pat ir sovietiniame ištrėmime 
sunkios sąlygos neleidžia kurti 
šeimos, o, aritra, ten yra tokia 
tautybių maišatis, kad apie lie
tuviškos šeimos kūrimą negali 
būti nė kalbos.

Šis gyventojų, ypač jaunimo, 
priverstinis perkeldinimas yra 
sistemingas pavergtųjų Europos 
tautų fizinis naikinimas ir tau
tinis maišymas, siekiąs palaips
niui jas likviduoti. Tai yra tas 
pats genocidas, vykdomas tik 
kitomis formomis ir mėginamas 
dangstyti įvairiais nekaltybės 
šydais.

dauguma žemuosiuose rūmuose 
tesiekia 19 balsų, o per pasku
tinius rinkimus 1951 m. opozici
joje pasilikusi darbiečių parti
ja surinko net daugiau balsų, ne
kaip konservatoriai. Tiktai ang
lų rinkimų metodo savotiškumai 
su jų mažoritarine apygardų sis
tema įgalino konservatorių par
tiją vis dėlto įvesdinti į žemuo
sius rūmus daugiau atstovų, ne
kaip darbiečių, kurie savaime 
gavo daugiau balsų.

Jeigu Edenas vis dėlto pa
skelbė naujus rinkimus, tai jis 
daugiausia vadovavosi dviem 
motyvais. Pirmiausia, jis neno
rėjo pasilikti savo pirmatako še
šėlyje. Visiems yra žinoma, kad 
jį ministerio pirmininko vietai 
ruošė ir karalienei rekomendavo 
Churchillis, tad tarp abiejų vals
tybės vyrų pasiliko tarytum sos
to įpėdininkystės santykis. Ta 
aplinkybė mažina naujojo prem
jero autoritetą ir saisto jo vei
kimo laisvę. Edenas panoro gau
ti savo iškilimo į premjerus pa
tvirtinimą iš pačios tautos. Ge
gužės 26 d. britų salų gyvento-
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na palietė užsienių reikalų žiny
bą, t. y. tą ministeriją, su kuria 
pats Edenas buvo tiesiogiai ar 
netiesiogiai suaugęs su viršum 
dviejų dešimtmečių. Tą portfelį 
naujasis premjeras pavedė Ha
roldui MacMillanui, ligšioliniam 
krašto apsaugos ministeriui.

Lygiai kaip apie Churchillio 
atsistatydinimą buvo kalbama jai tars savo žodį, kokia dviejų 
jau kelis mėnesius, taip pat bu- partijų — konservatoriai ar dar- 
vo laukiama, kad bus paleistas 
dabartinis parlamentas ir pa-'gumą. Tuo pačiu bus išspręstas 
skelbti nauji rinkimai. Pats( klausimas, ar premjero vieta ati- 
Churchillis savo laiške konservą-' teks Edenui ar dabartiniam opo- 
torių partijos pirmininkui Wood- 
forde, kurio apygardą jis atsto
vauja žemuosiuose rūmuose, ne
dviprasmiškai pasisakė, kad nau
ji rinkimai esą neišvengiami. 
Bet tuo metu nebuvo dar aišku, 
ar rinkimai tikrai bus paskirti 
jau gegužės mėnesį, kaip tatai 
pranašavo anglų politikos užku
lisių žinovai. Tačiau šiandien ne
aiškumų nebeliko: 
premjeras balandžio 15 d. 
radiją paskelbė pranešimą, 
gegužės 6 d. žemieji rūmai 
leidžiami, o gegužės 26 d. 
riami nauji rinkimai.

Edenas ir konservatorių par
tija pasiima nemažą riziką. Kaip 
bebūtų, dabartinės vyriausybės

Jauno kiškučio vargai Los Angeles apylinkėse. Jis neša sveiką kailį 
iš laikinės prieglaudos paukščių namuose, kurie gaisro buvo su

naikinti.

biečiai — gaus parlamente dau-

naujasis 
per 
kad 
pa- 
ski-

ginimą, daugiau kaip 2,000 Ta- 40 metų sukaktį. Sukakčiai at- 
rybų Lietuvos jaunųjų patriotų žymėti iki spalio 9 d. vykdoma 
pareiškė norą vykti įsisavinti 
naujų žemių”. Ir 1955 metams 
šiuo titulu išsiunčiamųjų skai
čius nebus mažesnis. Vilniaus 
radijas š. m. kovo 23 d. praneša: 
"šiemęt Tarybų Lietuva siunčia 
į Kustanasaus sritį daugiau kaip 
800 savo geriausių sūnų ir duk
rų”. O kur dar į Altajaus, Čka- 
lovo; Kazachstano ir kitas už
uralės sritis siunčiamųjų žmo
nių kontingentai?

Visais tais priverstiniais bū
dais iš Lietuvos išsiunčiamųjų 
žmonių metinis skaičius yra ne
mažesnis kaip 20.000. Kadangi 
išsiunčiamųjų kontigentus užpil
do beveik išimtinai jaunimas, tai 
šios deportacijos nepaprastai ža- kad jie Dirvą skaitytų. Negalin- psl., kietuose viršeliuose, svarbi 
lingai veikia ir šiaip jau labai tiems patys ją užsakykime. j turėti kiekvienoje šeimoje. Jos 
skaudžiai nukentėjusią lietuvių Norintieji ateiti į talką ir sa kaina $2.00. Knygos naujiems 
tautą. vo kaštais užsakyti Dirvą jos skaitytojams persiunčiamos Dir-

Komunistai, išsiųsdami iš Lie- dar neskaitaintiems, bet neturin- vos kaštais.

talka sutelkti 400 naujų skaity
tojų. Tai kiekvieniems Dirvos 
ėjimo metams po 10 naujų skai
tytojų. į

Į talką kviečiame visus mūsų 
senuosius talkininkus, I

tiems adreso kam Dirvą siųsti, 
juos parūpiną redakcija, čia vi
sad yra adresų, norinčių Dirvą 

. ’ “bendra* skaityti, bet neišgalinčių už ją
darbius? visus Dirvos' skaityto-, 
jus ir šiaip Dirvos bičiulius.

Mums, norintiems prasmin
gai atšvęsti Dirvos 40 metų su
kaktį, nebus taip sunku surasti 
400 asmenų, kurie dar Dirvos 
neskaito. Tik žiūrėkim, mes visi 
turime artimųjų čia JAV, bet jų 
nemažai turime Europoje, Pietų tytojas gauna iš redakcijos ne- 
Amerikos kraštuose, Australijo- mokamai, su specialiu sukaktu- 
je ir net N. Zelandijoje. Para- vinių įrašu knygą "Lietuva Ti- 
ginkime ir patalkininkaukime, ronų Pančiuose". Knyga 312

| mes turime iš Vokietijos, kur 
mūsų tautiečiai vargan pakliu
vę, kenčia visokius nedateklius.

Metinė prenumerata į visus 
kraštus sukaktuviniais metais, 
iki spalio 9 d., kaštuoja $5.00. 
Ir dar, kiekvienas naujas skai-

_ _____ y
Įpakistan] J

LAOS

C H NA

CEYLON

[bandungI

LEBANON
<|JORDAN

NORTH & SOUTH
VIETNAM

I 
% j 
n

|egyptF<

Įethiopia g
YEMEN

:l SAUDI ARABIA||CAMBODIA

PHILIPPINESl

|NDO^ESUn^

zięijps vadui Attlee.
Antra priežastis, kuri Edeną 

skatino paleisti esamą parlamen
tą, yra palanki konservatoriams 
atmosferą. Paskutiniuoju metu 
buvę papildomieji parlamento ir 
ypač lokaliniai (grafisčių rin
kimai neabejotinai patvirtina 
visuotinį gyventojų pakrypimą 
į dešinę. Konservatorių partijos 
vadovybė yra įsitikinusi, kad ta 
pati tendencija pasireikš taip 
pat per parlamento rinkimus. 
Konservatoriams, paėmusi e m s 
valdžios vadovybę 1951 m., pa
vyko palyginti per trumpą laiką 
likviduoti krašto ūkiniame gyve
nime pragaištinguosius pasku
tiniojo karo padarinius ir išlai
kyti augštą ūkinę konjunktūrą. 
Jie tariasi galį pateikti rinki
mams palankią atskaitą ir susi
laukti iš jų pasitikėjimo. Išei
nant iš balsų pasidalinimo 1951 
m., užtektų, kad jie laimėtų ke- 
Iis naujus nuošimčius ir jau tai 
duotų jiems ^apčiuopiamą per
svarą tautos atstovų kėdėse.

Bet yra dar viena aplinkybė, 
kurią konservatoriai ketina iš
naudoti savo naudai. Tai yra 
darbo partijos susiskaldymas; 
trunkąs jau kelis metus, bet sa
vo dramatinio punkto pasiekęs 
š. m. kovo mėnesį, kai partijos 
vadovybė pašalino kairiojo spar
no vadą Bevaną iš parlamento 
frakcijos. Susirinkusi partijos 
vadovybė, kuri turėjo pasisakyti 
už jo pašalinimą ir iš pačios 
partijos, 14 balsų pakilo prieš 
tokį pasiūlymą, o 13 balsavo už 
pašalinimą. Iš balsų pasidalini
mo matyti, kaip giliai krizė yra 
palietusi Labour Party. Tiktai 
partijos vado Atlee intervenci
jos dėka pavyko surasti šiokį 
tokį kompromisą. Bet tatai ne
gali nuslėpti fakto, kad darbo 
partija yra suskilusi j dvi dalis, 
kurios didžiąją masę sudaro pro
fesinių sąjungų nariai, savaime 
labiau remią dešinįjį sparną. 
Buvo kalbama, kad turėsiąs pa
sitraukti partijos vadas Clemens 
Attlee, kuriam dešinysis spar
nas prikaišioja griežtumo sto
ką, o kairieji jį laiko nepakan
kamai radikaliu. x

Ryšium su artėjančiais rinki
mais bandoma plyšį vadovybėje 
užlipdyti, bet netenka abejoti, 
kad skilimas jaučiamas visoje 
partijos veikloje. Ryšium su tuo 
bent jau konservatoriai tikisi, 
kad svyruojančioji rinkikų ma
sė, kuri vieną kartą balsuoja vie
naip, o kitą kartą kitaip, per

Protesto balsas 
prieš neleistiną agitaciją Bendruomenės 

rinkimuose

Artinantis Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos pirmie
siems rinkimams, New Yorke 
gyvenantieji į tarybą kandidatai 
pasirašėme bendrą atsišaukimą, 
kuriuo kreipiamės j Didžiojo New 
Yorko ir apylinkių lietuvius 
kviesdami juos gausiau dalyvau
ti tuose rinkimuose. Atsišauki
mas buvo pasirašytas 14 į tary
bą kandidatuojančių įvairių pa
žiūrų asmenų. Bet koks buvo

2.

3.

sirinkimą 27 katalikų kandidatų, 
pateikiam šį sąrašą:

1. Albavičius, Ignas, prel., 
buv. ALRKF pirm., Cicero, 
III.
Bajerčius, Jonas, ALB Chi- 
cagos apygard. pirm.
Balkūnas, Jonas, prel. LOK 
pirm., Maspeth, N. Y.

Toliau seka kitos pavardės, ku
rių iš viso yra 27, visos katali- 
kų srovės žmonių. Sąrašas nieke- 

mano nustebimas ir pasipiktini- no nepasirašytas ir kadangi ki-
mas, kad šis bendras atsišauki--toje pusėje yra minėtas 14 kelių 
mas buvo panaudotas katalikų 
srovės žmonių savo rinkiminei 
agitacijai.

Aštuonias dienas prieš įvyks
tančius visoje Amerikoje bend
ruomenės rinkimus Maspethe, 
N. Y. gyvenantieji kaikurie lie
tuviai per vietos paštą gavo mi
nėtą atsišaukimą, kurio antroje 
pusėje yra atspausdinta štai kas:

"Parapijiečių Dėmesiui!
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Tarybos rinkimai įvyks gegužės 
1 d. Maspethiečiai balsuos para
pijos salėje nuo 9 vai. ryto ligi 9 
vai. vakaro ...

Balsuoti valia tik už 27 kan
didatus. Kadangi sąrašas turi 95 
kandidatus, kad palengvinti pa-

ateinančius rinkimus tikrai ne- 
atiduosianti balso už darbiečius, 
nes jie neturį vieningos pro
gramos. Labour Party vidujinis 
susiskaldymas gali tokiu būdu 
išeiti konservatoriams į naudą.

Iki gegužės 26 d., kada turi 
įvykti nauji parlamento rinki
mai, beliko tik kelios savaitės. 
Abi didžiosios varžovės — kon
servatorių ir darbiečių partijos 
— per tą trumpą laiką bandys 
nuteikti savo naudai didžiąją 
balsuotojų masę. Nuo rinkikų 
sprendimo priklausys, kas per 
artimiausius kelerius metus 
lems Didžiosios Britanijos vals
tybinės politikos likimą.

pasaulėžiūros kandidatų pasira
šytas atsišaukimas, tai kiekvie
nas gali suprasti taip, kad pasi
rašiusieji atsišaukimą ragina 
balsuoti už tuos 27 katalikų sro
vės atstovus.

Pasirašydamas minėtą bendrą 
atsišaukimą, kaip kandidatas į 
tarybą, niekam nedaviau savo 
sutikimo, kad tas atsišaukimas, 
o tuo pačiu ir mano pavardė bū
tų panaudota katalikų srovės 
kandidatų agitacijai. Laikau, 
kad tuo yra klastojama mano va
lia ir piktnaudojama mano pa
vardė. Prieš tokį neleistiną el
gesį reiškiu protestą.

Niekas nedraudžia apaštališ
ko nusiteikimo katalikams agi
tuoti už savo srovės kandidatus, 
bet šios rūšies agitacija peržen
gia normalios agitacijos ribas ir 
yra panaši į apgaulę.

Kas tą padarė man nėra žino
ma, bet ant laiško, kuriuo buvo 
siuntinėjama peršamus kandi
datų sąrašas, kaip siuntėjas yra 
nurodyta šis adresas: Rev. Dr. 
A. Juška, A.L.R.C. Fed. Secre- 
tary, 1644 Wabansia Avenue, 
Chicago 22, III.

Kartu stebiuos, kad neleisti
nas agitacijos būdas pavartotas 
Maspetho, N. Y. parapijoj, ku
rios klebonu yra prel. J. Balko
nas, LOKo pirmininkas. Gaila, 
kad tokia apgaulė mėginama 
žvejoti rinkikų balsai katalikų 
srovės žmonėm.

Juozas P. Cinkus, Brooklyn

Dukteriai, sūnui, seserims ir visiems artimiesiams, 
po sunkios ir ilgos ligos mirus

ONAI GIEDRIENEI,
nuoširdžią užuojautą reiškia

M. Eidukevičienė ir Gaidžiūnai
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