
*1

DIRVA THE FIELD
Nr. 19

Gegužės-May 12, 1955
Cleveland, Ohio

Taip italai rinko 
prezidentą

NET IR KOMUNISTAI BALSAVO Už GRONCHI... — KOKS 
DABAR ITALIJOS KOMUNISTŲ SVORIS?

(Mūsų korespondento Europoje)

Pagal Italijos konstituciją biau ėmė kilti atstovų rūmų pir
mininko Gronchi kandidatūra. 
Jis turėjo tą privalumą, kad už 
jį buvo pasiryžę balsuoti visi 
kairieji, kas pagaliau ir įvyko. 
Jis surinko 658 balsus ir už jį 
balsavo ne tik Nenni socialistai, 
bet ir komunistai, nors jų balsai 
išdavų nenulėmė.

Gronchi yra vienas iš vado
vaujamų krikščionių demokratų 
lyderių, bet jis visada stovėjo 
kairiajame jų sparne. Jis yra iš
kilęs iš profesinių sąjungų tar
po. Kaipo krikščionių liaudies 
partijos atstovas jis po pirmojo 
pasaulinio karo buvo išrinktas 
į parlamentą, o po Mussolinio 
žygio į Romą jis įėjo į fašizmo, 
vado vadovaujamą kabinetą kai
po pramonės ir prekybos vice- 
ministeris. Tačiau kai po metų 
liaudies partija atsisakė bėrėm-

valstybės prezidentas renkamas 
septyniems metams, tad 1948 m. 
išrinktojo prezidento Luigi Ei- 
naudi galiojimai pasibaigia šie
met gegužės 12 d. Naujojo pre
zidento rinkimai buvo paskirti 
balandžio 28 d. Rinkimuose da
lyvauja atstovų rūmų ir senato 
nariai, be to, keturių regionali
nių parlamentų (Sicilijos, Sardi- 
nijos, Aostos slėnio ir Pietų Ti- 
rolio-Trentino) atstovai, iš viso 
834 parlamentarai. Per pirmuo
sius trejus rinkimus reikalauja
ma kvalifikuotos daugumos, o 
tolimesniuose balsavimuose už
tenka paprastos absoliutinės 
daugumos.

Balandžio 29 d. naujuoju Ita
lijos prezidentu buvo išrinktas 
Giovanni Gronchi, ligšiolinis at
stovų rūmų pirmininkas. Nors 
jo kandidatūra buvo jau iš anks
to minima parlamentariniuose 
sluogsniuose, bet Gronchi išrin
kimas sudarė vis dėlto tam t'k- 
rą staigmeną. Per p.adiiuus‘uir.-!' 
savimus jis nebuvo oficialinis 
stambiausios partijos — krikš
čionių demokratų — kandidatas. 
Šis susigrupavimas pasirinko 
savo atstovu senato pirmininką 
Merzagorą, kuris laiko save ne
priklausomu atstovu, nors į se
natą pateko krikščionių demo
kratų balsais. Jis nėra susiri
šęs su anos partijos konfesiona- 
line pasaulėžiūra, todėl galima 
buvo laukti, kad už jį balsuos 
taip pat laicistinių partijų at
stovai. Tačiau po kelių balsavi
mų pasirodė, kad Merzagora ne
turi pakankamai davinių patekti 
į Kvirinalo rūmus. Tokiomis ap
linkybėmis jis savo kandidatūrą 
atsiėmė.

Kairysis blokas, kurį diriguo
ja komunistai, o su jais eina 
Nenni vadovaujami socialistai, 
savo kandidatu pasirinko buvu
sįjį ministerį pirmininką Parrį. 
Jis neturėjo jokių perspektyvų 
būti išrinktas, bet kairieji pasta
tė jo kandidatūrą tuo tikslu, kad 
atitraukus balsus nuo kitų pre
tendentų į prezidento kėdę.

Laicistinis centro blokas ban
dė prikalbinti esamąjį preziden
tą Einaudį dar kartą išstatyti 
savo kandidatūrą. Nors jau per
žengęs 80 amžiaus metus, Ei- 
naudi esmėje nebuvo priešingas 
perrinkimui. Liberalų partija, iš 
kurios tarpo Einaudi pateko į 
prezidentūrą, per paskutiniuo
sius parlamento rinkimus smar
kiai pralaimėjo, bet pats prezi
dentas sugebėjo įsigyti nemaža 
populiarumo gal kaip sykis tuo, 
jog jis stengėsi išlaikyti virš 
partijų siekiančią politinę lini
ją. Buvo abejojama, ar Einaudi 
pasiliktų savo vietoje dar 7 me
tus. Manyta, kad už 2-3 metų 
jis būtų atsistatydinęs ir užlei
dęs vietą kitam kandidatui. Bet 
balsavimai parodė, kad ir jis ne
pajėgs surinkti pakankamo bal
sų skaičiaus.

Tokiomis aplinkybėmis vis la-

Atvirai kalbant su VLIKo 
konservuotojais

Kaip ir dera geram Vliko įstai
gos pareigūnui, S. Miglinas irgi 
davė savo įnašą Vliko pozicijoms 
Reutlingene ginti, parašydamas 
į "Draugą” (gegužės 3 d.) 
straipsnį vardu "Atvirai kalbant 
su Vliko 'reformatoriais’.”

P r i e k a ištaudamas kitokias 
nuomones reiškiantiesiems "tuš
čius šūkavimus”, "įkaitusį rūs
tumą" ir hitas panašias nuodė
mes, S. Miglinas ne tik nemato 
daug gausesnių ir garsesnių tos 
rūšies pasireiškimų iš jo paties 
dabartinio fronto, bet ir pats ne
labai tevengia to stiliaus. Tiek 
to. Labiau apgailėtina, kad nau
jas Vliko "apkasų" gynėjas, gal 
ir netyčia, o tik būdamas virši
ninkų įtakoje, įsileido į šabloniš
ku virtusį faktų "frizavimą”.

*
Vienas iš ryškiausių madingų 

"sufrizavimų” teigimas yra: 
"Rastenis ir Sidzikauskas, pa
grindiniai Vliko perkėlimo ir jo 
reformų pionieriai”. Iš tikrųjų 
Vliko perkėlimo mintį pirmieji 
ėmė judinti socialdemokratų va
dai su prof. J. Kaminsku prieša
ky. Tą Kipras Bielinis ne kartą

Washingtone įvyko JAV valstybių gubernatorių uždari pasitari
mai. Buvo svarstoma užsienio problemos ir vidaus saugumo rei
kalai. Nuotraukoj prezidento patarėjas H. Adams (kairėj) ir 
viceprezidentas Nixonas su Ohio gubernatorium F. J. I^iusche.

taip uoliai 
"apkasai”?

Vokietijoj

•v

Prieš dešimtį metų pavargusi 
vilkstinė slinko Alpių tarpukal
ne. Jos priekyje buvo Mikulskis, 
Petrašiūnas, Kavaliūnas, Milvy
das. Sniegas Alpėse krito gaba
lais ištisomis savaitėmis, ir ėju
sieji kopė keturiomis. Staiga 
Petrašiūnas išvargęs sukrito 
sniege ir sušuko: "sušaudyti ide
alistus !”

Tai buvo čiurlioniečių vilks
tinė, gelbėjusi kažką brangaus 
ir, rodosi, ateičiai taip reikšmin
go ir būtino. Keisti žodžiai to 
Čiurlionio ansamblio seno ir at- 
sidavusio darbininko Juozo Pet- 
rašiūno. Tiesa taip pat, kad idea
las šaukia gyventi, bet kartais 
ir mirti. Turbūt ši mintis glūdė
jo aname tarpukalnės šauksme.
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ti Mussolinį, Gronchi irgi pasi- yra pabrėžęs ir nėra pagrindo 
raukė iš vyriausybės ir pradėjo tatai ginčyti, nes tai tiesa. Pa- 

■irivatinį gyvenimą. I dėties Reutlingene "gerėjimas”

tiktai fašistinės eros pabaigoje 
vėl užmezgė ryšius su rezisten
cija, o nuvertus Mussolinį, jis 
keliuose kabinetuose ėjo įvairias 
pareigas. Tačiau kiek vėliau jis 
visą savo dėmesį nukreipė krikš
čioniškosioms profesinėms są
jungoms. Keliais atvejais jis 
suėjo į aštrų konfliktą su savo 
partijos vadovybe.

Gronchi visada atstovavo min
čiai, kad krikščionių demokratų 
partija pirmoje eilėje atsiremti 
darbininkais ir pasisakyti už ra- 
dikalinę socialinę programą. 
Taip jis pasidarė kairiojo spar
no vadu, kuris atvejų atvejais 
bandė jieškoti kontakto su Nen
ni vadovaujamais socialistais. 
Krikščionių partijos vadovybė 
neparėmė tokių Gronchi pažiūrų 
ir, pav., sudarė koaliciją su lai
cistiniu bloku, kuris atstovauja 
vidurio partijoms.

Yra žinoma, kad dabartinis 
ministeris pirmininkas Scelba 
buvo priešingas Gronchi kandi
datūrai į prezidentus. Jis yra iš
sitaręs, kad Gronchi išrinkimas 
sukeltų užsienyje abejojimų dėl 
esamojo režimo patvarumo. Bet

(Perkelta j 8 pu»l)

Gronchi':'ikino ir viss> eil? ki’ 
nabai^ip'tų. Buvo momentas, kada už

kiais praktiniais sumetimais 
"valdžia” Vlike nėra reikalinga. 
Todėl tą priekaištą laikau gry
niausia demagogija.

Jeigu jau taip labai jieškoma 
užkulisinių motyvų perkėlimo 
šalininkams, tai argi nėra tokio 
paties pagrindo klausti — o ko
kiais gi sumetimais 
ginami Reutlingeno

♦

Kad 1955 metais
apie Lietuvą rašoma daug dau
giau negu 1947, nieko nuosta
baus. O koks skirtumas Ameri
koj ! Ir beveik visam pasauly. 
Be abejo, taip yra šiek tiek ir 
dėl Vliko pastangų, bet argi dėl 
jo vieno? Visų pirma prisimin
kim, jei šiandien kas prikulia 
daug kviečių, tai tas reiškia, 
kad dirva jiems buvo dirbama, 
tręšiama ir patys kviečiai buvo 
sėjami ne dabar, o daug anks
čiau ... Antra vertus, jeigu 
Thailando premjeras net Ban- 
dunge, tolimoj Indonezijoj, Azi
jos ir Afrikos tautų konferenci
joj pasigėrėtinu būdu primena 
Lietuvos (ir kitų Pabaltijo kraš
tų) likimo pavyzdį, tai juk dar 
nėra pagrindo sakyti, kad taip 
atsitiko kaip tik todėl, kad, sa
kysim, S. Miglinas pradėjo dirb
ti Vliko informacijos įstaigoje... 
Taigi, kolega Miglinas, lyginda- 

(Perkelta į 3 psl.)

KETURI DIDIEJI 
SUSIRINKS

Anglijai ir Prancūzijai akty
viai pageidaujant, pagaliau da
vė sutikimą ir prezidentas Ei- 
senhoweris sukviesti keturių di
džiųjų konferenciją.

Ji, greičiausia, įvyks birželio 
mėn. Konferencijai vieta siūlo
ma Šveicarijoje, bet Šveicarija 
Rusijai greičiausia bus nepriim
tina dėl atmintinų įvykių su Ru
munijos pasiuntinybe. Rusai, 
greičiausiai, siūlys Berlyną ar
ba Vieną.

Keturių didžiųjų konferenci
jos, kiek galima spręsti iš oficia
lių ir neoficialių pareiškimų, la
bai norinti Rusija. Ji matydama, 
kad ankstyvesnėmis priemonė
mis nebegalinti sutrugdyti Vo
kietijos apginklavimo, pasinešė 
smulkių ir neesminių nuolaidų 
keliu. Jos gali į sąjungininkų 
tarpą įnešti nesutarimų, o Ru
sija tik to ir siekianti.

AŠTUNTADALIS 
TALKOS ĮVYKDYTA

Dirvos 40 metų sukaktims at
žymėti paskelbtas naujų skaity
tojų telkimas. Mes norime, kad 
iki jubilėjaus — iki spalio mėn. | 
9 d. būtų sutelkta 400 naujų 
skaitytojų.

Iki šiol, nors ir labai lėtai ju
dant, 51 naujas skaitytojas jau 
gautas. Taigi talkos aštuntoji 
dalis įvykdyta. Bet didysis dar
bas dar prieš akis, nes dar rei
kia 349 naujų skaitytojų.

Mes kviečiame visus Dirvos 
skaitytojus, rėmėjus ir bičiulius 
ateiti į talką ir mums padėti.

Plačiau apie talką skaityk 8 
psl.

Tai

tai liečia tautininkus 
su Rasteniu), tai mes 
kad perkėlimas galėtų 
viena iš priemonių pa-

Vliko perkėlimą pasisakė dau
guma Vilke dalyvaujančių vado
vybių (paskui kaikurie susvy
ravo ir šiuo metu "tebestovi ant 
tvoros”).

Kiek 
(imtinai 
manom, 
būti tik
dėčiai taisyti, bet verta panau
doti tik su visa eile kitų prie
monių. šiaip jau tai būtų tik li
gonio kiton lovon perguldymas, 
o ne gydymas. Bet ši priemonė 
galėtų pašalinti vieną iš didžiau
sių kliūčių paties Vliko pažadė
tai visuomenės ir veiksnių kon
solidacijai, nes tai, galbūt, su
darytų galimybę atnaujinti Vli
ko vadovybę, išimant ją iš anti- 
konsolidacinę politiką vedančių 
asmenų vadovybės.

Valia yra nepripažinti siūlo
moms priemonėms "gydomosios 
galios”, bet tai nesuteikia pa
grindo verstis įtarinėjimais, kad 
tos priemonės esančios tik sie
kimas "pasiglemžti” Vliką į savo 
rankas, šis priekaištas ypač daž
nai yra taikomas į V. Sidzikaus
ką, kuriam, mano supratimu, jo

DU MIGAI į JURĄ
JAV oro pajėgos, patroliuo- 

jančios neutraliuose Korėjos-Ja- 
ponijos vandenyse, buvo užpul
tos rusų Migų, bet šį kartą už 
provokaciją turėjo skaudžiai už
mokėti.

JAV Sabrejetai du Migus nu
šovė ir jie degdami nukrito.

šis incidentas yra trečias per 
pastaruosius 16 mėnesių. Ir rei
kia manyti, kad jis sukels ne
mažai triukšmo, nes rusai 
moka kitus apkaltinti.

visad

Mus informuoja iš Bostono, 
kad tenykštis Tautinės Sąjun
gos skyrius, kuriam pavesta rū
pintis įvykstančiu seimu, visus 
parengiamuosius darbus jau at
liko. Kitą savaitę jau galėsime 
paskelbti visą seimo programą.

M t i
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bent vyriška šeimynėlė! Mr. ir Mrs. Emorly L. Harrison su savo trylika sūnumis, lankosi 

New Yorke, kada motinai buvo pripažintas šiemetinis motinos titulas.

VINCAS RASTENIS
I EUROPĄ

Birželio mėn. 1 d. Vincas Ras
tenis išvyksta penkioms savai
tėms į Europą. Jo kelionės tiks
las — dalyvauti tarptautiniame 
teisininkų kongrese Atėnuose, 
Graikijoje. Taip pat lankytis 
Prancūzijoje, Šveicarijoje, Itali
joje, Vokietijoje ir Anglijoje. 
Ten asmeniškai susipažinti su 
dabartine lietuviškųjų reikalų 
padėtim, painformuoti ir pasi- 
informuoti aktualiaisiais reika
lais.

Mes turime pažadą, kad iš šios 
neeilinės kelionės, V. Rastenis 
patieks įdomios medžiagos ir vi
siems Dirvos skaitytojams.

Naujuoju JAV teritorijos oro 
gynybos vadu yra paskirtas gen. 
Earle E. Partridge. Jo štabas 

yra Colorado Springs, Colo.

VISAM PASAULY
• Vakarų Vokietija gegužės mėn. 9 d. oficialiai buvo pri

imta į NATO Paryžiuje posėdžiaujančių vakarų valstybių užsienių 
reikalų ministeriu. Vakarų Vokietijai iškilmėse atstovavo pats 
min. pirm. K. Adenaueris.

• Maršalas Žukovas, Rusijos karo ministeris, antrojo pa
saulinio karo pabaigos dešimtmečio atšvęsti atvyko į Berlyną, 
čia, be oficialių iškilmių, susirinksią ir visų satelitinių valstybių 
atstovai oficialiai paskelbti komunistiškosios karinės sąjungos bu
vimą prieš vakarus.

• JAV devyni kariai, kurie antrojo pasaulinio karo pabai
goje prie Elbės su rusais gėrė vodką ir mainikavo laikrodžiais, 
vėl gavo leidimą pasimatyti su rusais. Maskvoje juos sutiko dide
lėmis iškilmėmis ir gausiomis vodkos vaišėmis.

• Į JAV atvežtos 25 japonės iš Hiroshimos, daugiausia 
nuo atominio bombardavimo sužalotais veidais. Jos čia bus ope
ruojamos ir nemokamai gydomos.

• Winston Churshiilis, po atsistatydinimo atostogavęs Si
cilijoje, grįžo į Angliją.

• Buv. Prezidentui H. Trumanui gegužės mėn. 8 d. suėjo 
71 metai amžiaus.

• JAV senato ir kongreso kompromisiniu balsavimu pašto 
tarnautojams leista atlyginimus pakelti 8,8%.

• Buriuos ministeris pirmininkas birželio mėn. pabaigoje 
pakviestas j JAV atvykti oficialaus vizito.

Šiandien, belaukdami Čiurlio
nio ansamblio penkioliktosios su
kakties, galime tvirtinti, kad pa
vergtos žemės giedras idealas 
tuos jaunus vyrus ir merginas 
vedė sunkiu keliu, bet jie ištvė
rė. Ansamblio istorijos lapuose 
paliks reikšmingas įrašas — 
penkiolika metų be jokios per
traukos kovota, dirbta ir išlai
kyta.

Su šia švente jungiama ir an
samblio vadovo muziko Alfonso 
Mikulskio dvidešimt penkerių 
metų muzikinės darbo sukaktis.

Alfonsas Mikulskis prieš be
veik trisdešimt metų tėvo išsi
žadėtas išėjo mokytis muzikos. 
Karti buvo svetima duona, et 
savo veržlumu, patvarumu ir už
sispyrimu jis baigia mokslus. 
Organizuoja vokalinius ansamb
lius, sėkmingai dirba Klaipėdos 
krašte kaip Giedotojų draugijos 
vyriausias dirigentas. Pastaruo
sius penkioliką metų sutelkia vi
sas savo jėgas Čiurlionio ansam
blio steigimui ir vadovavimui.

šį sekmadienį, gegužės 15 die
ną, Clevelande įvykstančiose iš- 
kurflese mes pasveikinsime jubi- 
lijatus. Tai bus formali, tradici
nė apeiga. Tačiau muziko Mi
kulskio ir Čiurlionio ansamblio 
sukaktyse glūdi gilesnė prasmė 
— tautinės kultūros išlikimas. 
Juose susitelkusi mūsų nežino
mojo liaudies poeto daina, seno
jo vaidylos kanklės, lino drobės, 
gintarai. Tad sveikindami čiur- 
lioniečius mes turime ir kai- 
kurių pareigų — padėti šį gražų 
jaunųjų dainininkų židinį išlai
kyti, kad kada nors ties Vilniaus 
miesto vartais, kur jie užgimė, 
galėtų vėl laisvi giedoti kaip ir 
anie piligrimai — štai regime 
vėl gimtinę savo! J. S.

Sudarytas garbės 
komitetas Čiurlionio 

sukakčiai
Gegužės mėn. 15 d. iškilmes 

Clevelande, pagerbiant Čiurlionio 
Ansamblį ir muz. A. Mikulskį, 
globos jau sudarytas specialus 
Garbės Komitetas. Į jį įeina 
Čiurlionio ansambliui nusipelnę 
asmens ir šiaip mūsų visuome
nėje žinomi veikėjai. Sutikdami 
būti Garbės Komiteto nariais, 
kai kurie jų, kaip min. žadeikis, 
prisiuntė ir pinigines aukas. Ki
ti, kaip Vysk. Brizgys, Vliko 
pirm. M. Krupavičius prisiuntė 
žodinius sveikinimus. Į šį Gar
bės Komitetą pakviesti: minis- 
teriai — P. žadeikis ir St. Lo
zoraitis, M. Krupavičius, V. Si
dzikauskas, Vysk. V. Brizgys, 
prel. Balkūnas, konsulai J. Bud
rys ir P. Daužvardis, kan. Kon
čius, ALT vadovybė, SLA ir 
LRKSA pirmininkai, inž. P. J. 
žiūrys (jis yra ir sukakčių ren
gimo Komiteto pirm.), J. Ba- 
chunas. Į Garbės Komitetą įeina 
ir LTM Čiurlionio Ansamblio 
garbės nariai: kun. F. Gureckas, 
Stp. Nasvytis, J. Lenktaitis ir 

|prof. J. Žilevičius.
f
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19.

tyti stalai valgymui. Yra ir va
sarnamių, kuriuos. paskubėjus 
užsisakyti bus galima praleisti 
atostogas savųjų tarpe.

Ar ši svetimu pavadinimu 
amerikietiška vasarvietė virs lie
tuviška, tai priklausys ne nuo 
mūsų vienų, bet nuo visos De
troito lietuviškos visuomenės.

Dėl smulkesnių informacijų 
skambinti kasdien iki gegužės 
mėn. pabaigos, išskyrus šešta
dienius ir sekmadienius. TO 
6-8129.

• Pereitų sekmadienį Chicagoj 
buvo minima Dainavos ansamb
lio dešimties metų sukaktis. 
Čiurlionio ansamblis dainavie- 
čiams giedojo pamaldų metu ir 
dalyvavo jungtiniame sukaktu
viniame koncerte, kuris gražiai 
pavyko ir abu ansambliai buvo 
šiltai publikos pasveikinti.
• Knygų rinkoje pasirodė lietu
vių Saleziečių išleistas gimn. 
mokyt. S. Antanaičio veikalas 
"Archimedas — Didysis Graikų 
Mokslininkas”. Knyga skiriama 
mokykliniam jaunimui, ypač be
simokantiems augštesnėsėse mo
kyklose. Ji 183 pusi., vadovėlių 
formato, su daugelių brėžinių ir 
paveikslų. Ji gali būti pagelbinė 
priemonė besimokančiam jauni
mui. Joje populiariai moksliniu 
būdu aprašomas Archimedo gy
venimas 
mokslo ir 
mazga.

• "Amerikos Balso” lietuviškan 
skyriun Washingtone vietoje iš- 
vykusio į Vokietiją, Muencheną 
darbui "A. Balse” Europoje dr. 
V. Dambravos, priimtas naujas 
tarnautojas — Juozas Vitėnas. 
Ligšiol jis gyveno Los Angeles 
ir buvo "Liet. Dienų” žurnalo 
redaktorium. Kaip praneša 
"Draugas”, Vitėnas buvo vietos 
ateitininkų pirmininku. Darbui 
"A. Balse” iš viso yra paduota 
daugiau kaip 50 lietuvių, spau
dos žmonių, prašymų iš įvairių 
JAV miestų.
• Ged. Galva, vasario mėn. grį
žęs iš Vokietijos, per. savaitę at
vyko į Chicagą ir žada joje įsi
kurti pastoviai. Chicagoje jis gy
veno ir prieš išvykdamas į Vli
ko tarnybą 1953 m. pabaigoje.

ir darbai, žinomųjų 
technikos tiesų užuo-

bičiulis V. žemaitis,• Dirvos
iš Chicagos, ir šiais metais ke
liems savo artimiesiams užsakė 
Dirvą.
• Trečioji Kanados lietuvių die
na šiais metais įvyks rugsėjo 
mėn. 3-5 dienomis Montrealyje.
• "Aidų” žurnalo 1955 m. premi
ja už mokslo veikalą pripažinta 
prof. Z. Ivinskiui už jo darbą 
”M. Giedraitis ir jo laikų Lie
tuva”. Anksčiau "Aidų” paskir
ta premija už mokslo veikalą 
buvo skirta prof. Maceinai.
• Dr. M. Gimbutienė ir dr. A. 
Salys bendradarbiauja naujoje, 
1955 metų, "Encyclopedia Brita- 
nnica” laidoje. Trečiajame šios 
žymiausios pasauly enciklopedi
jos tome įdėtas dr. Gimbutienės 
iliustruotas straipsnis apie Bal
tus ir dr. Salio apie baltų kalbas.
• A. Grinienė-Gimbutaitė, gyv. 
Kolumbijoje, balandžio 16 d. at
vykusi aplankyti motinos ir gi
minių Bostone, ten viešėjo tris 
savaites. Pro New Yorką ir Flo
ridą ji jau išvyko atgal į Kolum
biją.

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. 68th I’LACE

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
4455 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.

Tel. 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. šeštadieniaia.

COLUMBUS
I1R. I. JASEVIČIENĖ 

SUPAŽINDINO 
AMERIKIEČIUS 

SU LIETUVA
Paskutiniuoju laiku Ohio vals

tybės sostinėje — Columbus 
mieste pagyvėjo ne tik bendras 
lietuvių visuomeninis gyveni
mas, bet ir atskiri asmenys pri
deda vieną kitą savo grašį, su
pažindindami A/merikos visuo
menę su Lietuva ir jos vargais. 
Jų tarpe tenka paminėti Dr. Ire
ną Jasevičienę, kuri jau ne vie
ną paskaitą yra skaičiusi apie 
Lietuvą įvairiuose bažnytiniuo
se klubuose.

Gegužės 3 dieną Ohio Valsty
binio Universiteto korporacija 
Kappa Kappa Gamma Alumnae 
pakvietė Dr. Ireną Jasevičienę 
skaityti paskaitą. Dr. Irena Ja
sevičienė yra šio universiteto 
mokamojo personalo narys.

Kelias dienas prieš paskaitą 
didesni Columbus laikraščiai, 
kaip Dispath, Citizen ir Ohio 
Statė Journal įdėjo Dr. Irenos 
Jasevičienės fotografiją su 
trumpu aprašymu, kad lietuvė 
chirurgė, bendrininkė Sanor 
akių, ausų, nosies ir gerklės kli
nikos, gyvenanti šiame krašte 
apie penkerius metus, skaitys 
Kappa Kappa Gamma Alumnae 
korporacijai paskaitą — Mano 
Tėvynė Lietuva. G. G.

bet ir kitų kolonijų lietuviams, vėlių. Sklypas apaugęs ąžuolais, 
todėl čia patiekiamas visas są-i Tarp jų, ežero pakrašty, išsta- 
rašas pagal gautų balsų skaičių 
Detroite.

1. Yla — 213, 2. Mikaila — 
212, 3. Kodaitienė — 205, 4. Bal- 
kūnas — 189, 5. Albavičius — 
173, 6. Staniulis — 171, 7. Mi
kulskis __ 167, 8. Barzdukas —
164, 9. Kolupaila — 162, 10. Ka
počius —- 158, 11. Puzinas 
147, 12. Musteikis — 144, 
Juras — 143, 14. Maciūnas 
142, 15. Rudis Ant. — 138, 
Girnius — 135, 17. Motuzą 
133, 18. Nasvytis — 133,
Rėklaitis — 132, 20. Šlepetys — 
123, 21. Skipitis.— 117, 22. Juš
ka — 116, 23. Nakas — 111, 24. 
Bulota — 110, 25. Gimbutienė
— 109, 26. žiūrys — 108, 27. 
Colney — 105, 28. Jonynas Vyt.
— 104, 29. Gaučys — 103, 30. 
Devenis — 102, 31. Ginkus — 
97, 32. švedas — 97, 33. Žilevi
čius — 96, 34. Zakarauskas — 
94, 35. Bajerčius — 93, 36. 
Brundza — 89, 37. Pamataitis
— 88, 38. Sugintas — 88, 39. 
Bielinis — 87, 40. Kiaunė — 86, 
41. Tysliava — 82, 42. Staneika
— 80, 43. Čižiūnas — 77, 44. Vi- 
tėnas — 77, 45. Trakis — 75, 46. 
Trečiokas — 72, 47. Ivanaus
kas — 71, 48. Bendorius — 68, 
49. Mačiulaitis — 68, 50. Virba
lis — 68, 51. žarimskis — 67, 
52. Kavaliūnas — 66, 53. Čiu- 
berkis — 62, 54. Boley — 61, 55. 
Mockus — 61, 56. Dilis — 60, 
57. Jasaitis — 59, 58. Matulio
nis — 55, 59. Šmulkštys — 54, 
60. Stempužis — 53, 61. Vai
čaitis — 51, 62. Vileišis K. — 
51, 63. Puronas — 50, 64. No
vickis — 49, 65. Rauckinas — 
49, 66. Ignatonis — 47, 67. Ve
lička — 47, 68. Kreivėnas — 44, 
69. Rudys St. — 43, 70. Balšai- 
tytė — 42, 71. Saulaitis — 42, 
72. Kutra — 41, 73. Liūdžius — 
35, 74. Gintieris — 32, 75. Ra- 
dzivanas — 32, 76. Vileišis P.
— 31, 77. Raugas — 27, 78. Gri- 
bienė — 26, 79. Talalas — 26, 
80. Valaitis — 25, 81. Stukas
— 23, 82. Vilgalis — 23, 83. Vil
kaitis — 22, 84. Griškėnas — 
21, 85. Jonynas Z. — 21, 86. Vai- 
delys — 20, 87. Meškunienė — 
19, 88. Vasiliauskas — 17, 89. 
Vintartas — 12, 90. — Liudvi- 
naitis — 9, 91. Kerulis — 8, 92. 
Nauburas — 8, 93. čerienė — 7, 
94. Klivna — 7, 95. Radys — 4.

V. Kutkus

K. K. Kodačiai

BRIDGEV/OOD
RINKIMAMS PRAĖJUS

Apylinkės valdyba su džiaugs
mu konstatuoja, kad Ridgewoo- 
do apylinkės balsavimai praėjo 
labai sėkmingai. Iš Naujai įsto
jo 13 narių ir atėjo balsuoti iš 
kaimyninės apylinkės 3 nariai.

Balsai pasiskirstė sekančiai: 
Balkūnas J. prel. — 28, Bendo
rius Antanas — 19, Bielinis Kip
ras — 19, Boley Juozas — 20, 
Ginkus Juozas — 18, Jonynas 
Vytautas — 17, Kiaunė Jurgis 
— 14, Novickis Antanas — 15, 
Radzivanas Bronius — 20, Stu
kas Jokūbas — 28, Šlepetys Jo
nas — 20, Tysliava Juozas — 
13, Žilevičius Juozas — 16. Kiti 
gavo kiek mažiau.

Valdyba ir Rinkimų Komisi
ja dėkoja nariams už tokį gausų 
dalyvavimą balsavimuose. Mūsų 
ypatinga padėka Vyt. Beleckui, 
kuris visuomet nemokamai už
leidžia savo svetainę-salę lietu
viškiems reikalams. Ačiū, vi
siems kurie padėjo suorganizuo
ti ir pravesti rinkimus mūsų 
apylinkėje.

K. Bačauskas, 
Valdybos ir Rinkimu 

Komisijos vardu

DETROIT
Už KĄ MES BALSAVOME,
Pirmą egzaminą detroitiečiai 

išlaikė gana gerai. Daug geriau 
nei L. B. Detroito Apylinkės val
dyba tikėjosi. Rinkimuose daly
vavo 355 asmenys. Be to buvo 
išduota 15-kai asmenų balsavi
mo kortelės balsuoti paštu. Bal
savimo sąrašuose buvo įtraukta 
545 asmenys. Balsuotojų tarpe 
vyravo naujieji ateiviai, tačiau 
matėsi ir senųjų lietuvių bei čia 
gimusio lietuviško jaunimo.

Tuoj po 9 vai. vakaro rinkimų 
komisija, kurią sudarė: pirm. P. 
Griškelis, sekr. A. Misiūnas ir 
nariai Pr. Polteraitis, VI. Kuku- 
čionis ir J. Asminas, atidarė ur
ną ir patikrinusi balsus rado 2 j 
korteles negaliojančias, nes bu-l 
va atžymėta daugiau kaip 27 
kandidatai.

Kadangi pirmieji rinkimų re-j 
zultatai įdomūs ne vien mums,!

’MES GUODžIAM RAMINAM, 
SUTEIKIAM DŽIAUGSMĄ...”

Skuba, pluša Detroito gyven
tojai taip vadinamam ”Motor ci- 
ty”. Ir štai tame kasdieninių 
darbų, ir rūpesčių sukūry yra 
kuriama graži pasaka. Tai skau- 
čių-tų ruošiamas vaidinimas 
"Džiaugsmas", kuris skiriamas 
mylimai motulei pagerbti.

Šią pasaką kuria pasišventėlių 
idealistų būrelis, atiduodami sa
vo laisvalaikį gražiam darbui su 
jaunimu, šį būrelį sudaro režiso- 
rius Justas Pusdešris,. mokyto
jas Stasys Sližys, archit. dail. 

i Petras Melnikas ir skaučių vado
vės tuntininkė želvyra Buknytė 
ir draugininke Aldona Rasteny
tė. Skautiškas jaunimas taip pat 
aukoja savo laisvą nuo mokslo 
laiką. Jie savo lėšomis įgyja įdo
mius kostiumus, kurias 
pasišventusios momytės.

Gegužės 21 d., 7:30 vai. 
re, atvykę į Western 
School, žiūrovai pamatys šį kū
rinėlį. Visi penki veiksmai lydi
mi gražiomis dainomis, muzika, 
baletu. Puikios dekoracijos ir 
kostiumai papildys tikrą pasakos 
iliuziją. Ir vyresniems ir jau
niems bus malonu ir įdomu atsi
traukti nuo pilkos kasdienybės 
ir pasinerti į pasakų šalį, nerea
lią, bet gražią, su keliančiomis 
sielą mintimis. m. 1.

siuva

vaka-
High

AR TURĖSIME LIETUVIŠKĄ 
VASARVIETŲ? -

Pranešame, kad įsigijome di 
desnę 14 akrų žemės vasarvietę 
vardu ”Hideway” prie Lobdell 
ežero (tarp Pontiac ir Flint). 
Tinkama vieta šeimyniniams ir 
organizacijų išvažiavimams. Eže
ras didelis ir žuvingas, geras 
smėlio pakraštys, puiki vieta 
maudytis. Yra išnuomavimui lai-

Pirmininko- ir prezidento Wil- 
liam J. Sinek pranešimu. George 
S. Carter, vietinės Pilsener Bre- 
wing Co., P.O.C. alaus gamyk
los prezidentas, 'nesenai buvo iš
rinktas City Products Corp. Cle
velando skyriaus viceprezidentu. 
Carter yra baigęs Michigano 
Universitetą, yra Clevelando 
Advertising CIub ir Sales Execu- 
tive Club narys ir 1951 metais 
tapo Pilsener Brewing Co. pre

zidentu.

Bus ir tautinių šokių' konkursas

Daugeliui tautinių grupių pa
reiškus norą dalyvauti, bus pra
vesta atskiras konkursas, vadi
namas Folk Arts Dancing Con- 
test, susidedantis iš dviejų sky
rių : jaunesniems ir suaugusiams 
virš 18 metų. Galima naudoti ir 
sayus instrumentus.

Atrodo, kad šiam Festivalyje 
dalyvaus dauguma iš 250 Cleve
lando tautinių šokių grupių.

Muzikantai, dainininkai, šokėjai, 
chorai... jūsų laukia proga 

valstybiniai išgarsėti!

Halle’s-The News-Plain Dealer
kviečia Jus j

Cleveland Music & Dance Festival
Birželio 18, 1955, Clevelando Arena

Smulkiom informacijom 
ir įstojimo lapui, 

pažymėkit apačioj 
konkursą, kuriam inorit 

dalyvauti ir 
pasiuskit kuponą:

The Cleveland Music & Dance Festival, 
The Halle Bros. Co., Cleveland 15, Ohio 
... Vocal
... Chorai
.. . Piano 
... Accordion

Dances:
... Rumba-Mambo
. .. Jitterburg ... Fox Trot

Concert Bands 
Accordion Bands 
Baton Twirling 
Hammond Organ

... Waltz ... Samba 
Tango

Jūsų vardas

Adresas
Miestas ......................... Valstybė ..........
Konkursas skiriamas Ohio ir taip pat 
Erie, Cravvford, Warren ir Mercer aps
kritims Pennsylvanijoj. Įstojimas iki 
gegužės mėn. 21 d.

THE MAY CO’S BASEMENT
Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

DAR APIE LIETUVIŲ 
STUDENČIŲ ATSIMINIMUS
Senųjų mūsų lietuvių akade- 

mikių yra rašomi atsiminimai 
apie jų studijavimo laiką, sąly
gas, gyvenimą, veiklą ir t.t. po 
įvairias .Europos didžmiesčių 
augšt. mokslo institucijas. Dar
bas vis po truputį stumiasi pir
myn. Yra parašyta:

1) Prof. V. Tumėnienės ir inž. 
P. N. atsiminimai apie "Šveica
rijos Lietuvei' Studentes 1905- 
06-07-98 metų”;

2) J. N. atsiminimai apie 
"Petrapilio Lietuves Studentes 
1913-14-15 m.”;

3) Mūsų žinomos rentgenolo
gės dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
nės — "Kijevo Lietuvės Studen
tės” ir

4) "Petrapilio Lietuvės Stu
dentės badmečiu (1917-18 m.)”;

5) Agronomės E. Gimbutie
nės — "Maskvos Lietuvės Stu
dentės”.

Žada parašyti ir daugiau pa
našių atsiminimų.

Toji visa medžiaga jau yra 
nusiųsta ir tebesiunčiama:

1) Pasaulio Lietuvių Archy
vui,

2) Liet. Skautėms — akademi- 
kėms, kad išsaugotų, toliau rink
tų ir ruoštų medžiagą metraš- 
čiams.

Gautas laiškas iš Pasaulio Lie
tuvių Archyvo, kuriame išreikš
ta didelė padėka už atsiųsta me
džiagą, kuri turinti istorinės 
reikšmės ir yra labai 
Prašo kuo daugiausiai 
smulkiausiai aprašyti 
laikų mūsų studentes.

Dėl to visoms dabar 
čioms savo atsiminimus
notini tie P. L. A. pageidavimai 
ir kuo daugiausiai, kad ir smul
kių faktų, prašoma paminėti sa
vo atsiminimuose.

VYRŲ 3.39 iki 3.98 Vertės

SU PAMUŠALU IR BE JO

PUSPALČIAI
Specialia

kaina

Su Rayon pamušalu poplino. Pilki, mėlyni, 
rudi ir žali. Dydžiai 36 iki 46.

Be pamušalo Rayon gabardine. Pilki, žali ir 
kakao rudi. Dydžiai 36 iki 46.

The May Co.’s Basement
Men’s Clothing Department

Pašto ir telefono užsakymai priimami.
Šaukite CHerry 1-3000

Pakartojamas Išpardavimas!

įdomi, 
ir kuo 
senųjų

rašan- 
yra ži-

Ar jau

įstojai į

VILTIES

draugiją?

Vvrų 5.98 ”Burlington Mills” Rayono

GABARDINE KELNES
• Mėlynos
• Pilkos
• Tamsiai rudos
• Žalios
• Pilkos

3-99
Jis norūs turėti kelias šių puikių kelnių poras, nešioti pasikei
čiant su jo kostiumu ar sportiniu švarku. Yra didelis pasirin
kimas nesiveliančių rayon gabardine vyrų kelnių. Pasiūtos is 
specialaus kirpimo, su patogiu juosmeniu, kišenėmis. Gražiose 
pavasarinėse spalvose. "Dydžiai 29 iki 42; juodos 29 iki 36.

The May Co.’s Basement Men’s Clothing Department

Pašto ir telefono užsakymai priimami, šaukite CHerry 1-300,
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Lietuvių Enciklopedijos penktasis tomas Atvirai kalbant...
apie lietuvius DP, jų gyvenimą 
Vokietijoje ir kt. 1944-49 m. ir 
str. iliustruotas ne tik DP nuo
traukomis iš stovyklų, bet ir di
deliu lietuvių stovyklų Vokieti
joje žemėlapiu (jį parengė Sk. 
Šlapelis).

Apie drabužį plačiai rašo: A. 
Mažiulis, J. Puzinas ir A. Ta
mošaitienė, dramą įvertina J. 
Blekaitis. Druską aprašo E. Bin
kis, J. Puzinas ir Z. Ivinskis, o 
duoną — J. Vėbra ir A. Mažiu
lis. Dar dėmesio verti straips
niai: durys (J. Gimbutas, A. Ta
mošaitis), Dusetos (A. Mažiu
lis, K. Jovydis), Dvaras (K. Avi
žonis), Dvasininkas (P. Skar
džius, kun. M. čyvas, Z. Ivins
kis), Dvasių kultas (J. Balys), 
Dzūkija (A. Bendorius), Dža- 
zas (K. Ostrauskas).

Vykę ir str. iš medicinos, ligų 
sričių — juos, kaip apie dizen
teriją, džiovą ir kt. parengė D. 
Jasaitis.

E raidėje vertas dėmesio, pui
kiai parengtas str. apie Egiptą, 
užimąs net apie 30 skilčių. Vi
sais požiūriais apie Egiptą pa
rašė šie autoriai: A. Bendorius, 
J. Jakštas, A. Mažiulis, K. Os
trauskas, J. Puzinas ir A. Salys.

Kiti svarb. straipsniai: Eglės 
pasaka (J. Balys), Egzekucija 
(A. Šapoka), Egzistencializmas 
(J. Girnius), Eiliuotinė Livoni
jos kronika (Z. Ivinskis), Eko
nomika (J. Paplėnas), Ekspre
sionizmas (P. Rėklaitis, K. Os
trauskas ir H. Nagys), Elekcija 
(A. Šapoka), platus str. apie 
elektrą (A. Jurskis), elektrifi
kaciją (V. Petraitis), elektrinę 
(P. Drąsutis), elektronus (A. 
Damušis), Elementorių (I. Ma
lūnas), Eltą, Lietuvoje ir trem
tyje (V. Alseika), plačiai apra
šomos Elzbietos, pagaliau, dar

Neseniai išleistas 5-sis Lietu
vių Enciklopedijos tomas yra 
lyg įrodymas, kad pradėtasis di
džiulis darbas sėkmingai tęsia
mas toliau. Tome įdėtų straips
nių apimtis, įvairumas, autorių 
gausumas, techniškoji pusė — 
rodo pažangą ir įgalina spėti, 
kad visas enciklopedijos leidi
mas bu« ištesėtas, šiaip ar taip, 
su šiuo penktuoju tomu pasiekta 
jau ketvirtadalio.

Ką gi duoda šis naujasis to
mas? Pirmiausia, džiugina auto
rių gausumas, čia jų dalyvauja 
ne mažiau kaip 110 ir jų didelė 
dalis yra davusi iš savo specia
lybės išsamių straipsnių.

Reikėtų iškelti ir autorių ide
alistinį darbą, ypač turint gal
voje, kad autoriai dirba be at
lyginimo ir savo, daug pasiren
gimo reikalaujančių straipsnių 
rašymui paskiria daugelį valan
dų. Palyginus su senąja e-ja Lie
tuvoje, naujoje apstu aktualijų 
ir šiuo atveju mūsiškė pralenkia 
ne vieną užsieninę e-ją. Gerai, 
kad eilė straipsnių, senoje e-joje 
perdaug ištęstų, dabar žymiai 
sutrumpinta, nematyti ir buvu
sio bereikalingo balasto. Tiesa, 
viena kita sritis dar šlubuoja, 
tačiau kaikurios sritys gali pa
sidžiaugti turėdamos pakanka
mai kruopščius, atsidavusius 
bendradarbius.

Bereikalingai sukeltas triukš
mas dėl lituanistinės srities ben
dradarbių, kiek galima spręsti iš 
šio tomo, nėra pateisintinas. Li
tuanistinė pusė tome stipri, vie
tomis pasigėrėtina. Daug dėme
sio atkreipta ir j lietuvių trem
tinių gyvenimą po 1944 m. Duo
tas ne tik ilgas straipsnis apie 
lietuvius DP, bet kaip ir buvu
siuose tomuose, aprašomos tos 
stovyklos Vokietijoje, kuriose 
lietuviai 1944-49 m. yra palikę
didesnius kultūrinius pėdsakus. .

Blusinėtojai dažnai mėgsta 
skelbti savo surastas korektū
ros, spaudos klaidas, štai, girdi, 
silpnos leidinio vietos, štai, ma
tyti apsileidimas ir pan. Tačiau 
pamirštama, kad klaidų galima 
rasti ir pačiose didžiosiose užsie
nių e-jose. Dažnai užmirštama, 
kokiose sąlygose eina mūsiškė 
e-ja. Ar daug kas pagalvoja, kad 
yra skirtumas leisti e-jas su de
šimtmečių tradicijomis ir leisti 
e-ją žmonėms svetimame kraš
te, bendradarbiams esant išblaš
kytiems keliuose kontinentuose, 
turint porą tūkstančių nuolati
nių ėmėjų, pagaliau, negalint pri
eiti prie daugelio šaltinių? Jei 
tas darbas vis dėlto sėkmingai 
tęsiamas, tai tik įrodo, kad mūsų 
tarpe — būtų jie leidėjai, moks
lo žmonės, eiliniai kultūrinin
kai — dar tebesama daug idea
lizmo, ryžto, ištvermės išleisti 
didelį žinių lobyną ir susilyginti 
tuo požiūriu su vakarų pasaulio 
tautomis. Ir jei bus ištesėta ligi 
galo, kiekvienas mūsų tegalės 
pripažinti — turime kuo pasidi
džiuoti, net ir nenormalėse są
lygose gyvendami.

Beje, ar daug kas žino, kad 
tokio pobūdžio leidinius papras
tai spaustuvėse renka keliasde- 
šimts rinkėjų? Lietuviškąją 
renka ... vienas žmogus (raš. P. 
Pilka) ir tas pats anksčiau ne
buvęs specialistas linotipininkas.

Išvardinti visus 110 autorių 
parašytus straipsnius užimtų 
perdaug vietos. Iš svarbesniųjų 
tektų paminėti šiuos: Dievas 
(autoriai — Pr. Skardžius, kun. 
V. Rimšelis), Dievukai (A. Ta
mošaitis, D. Cibas), Dignitoriai, 
Disidentai (A. Šapoka), Dip
lomatika (A. Vasys), Di
nama (V. Petraitis). Upes, 
kaip Dnieprą, Dniestrą, Do
ną, Dubysą ir kt. aprašo vie
nintelis mūsų specialistas S. Ko
lupaila, o jas istoriniu požiūriu 
(sutartys ir pan.) vertina isto
rikas Z. Ivinskis. Reikiamai pa
gerbtas Donelaitis.

Apie Donelaitį išsamiai rašo 
Ve. Biržiška ir J. Brazaitis ir 
straipsniai gausiai iliustruoti. 
Apie dorą rašo kun. A. Baltinis. 
Įdėtas platus V. Alseikos str.

• •

PRATĘSIMAS 
Į VIRTUVĘ 
Sutaupo žingsnius ir pietus

tiktai 85c kas mėnesį
plius taksai ir įrengimo kaina

Užsakyti, pašaukite

mūsų raštinę dar šiandien

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY
• •

įdomesnis str. apie enciklopedi
ją (P. Skardžius).

Tome randame visą eilę mūsų 
ir užsienių žymiųjų, pasireišku
sių žmonių biografijų, šiuo at
veju matyti ryški pažanga — 
pasaulinio masto rašytojai, dai
lininkai, išradėjai ir kt. apra
šomi, palyginti, vykusiai, ob
jektyviai, biografijos iliustruo
jamos paveikslų ir pan. repro
dukcijomis. Jei šiame tome nė
ra spalvotų reprodukcijų, tai 
šiaip iliustracinė dalis vietomis 
labai gera, kai kurios' iliustra
cijos tiesiog pasigėrėtinos.

Iš lietuvių pažymėtinos, be 
jau minėto Donelaičio, dar šios 
biografijos: Pr. Dovydaitis (S. 
Sužiedėlis), Dymša Dirmantai, 
Dobkevičiai, Dobužinskiai (vy
kusiai iliustruota dail. darbais), 
Dociai, Dogeliai, Domaševičiai, 
Dovydėnas, Drąsutis, Draugeliai, 
Dubeneckiai, Dunduliai, Dundzi- 
la, Dvarionai, Elsbergas, Elvi- 
kis, Endziulaičiai. Kad LE kai 
kuriais požiūriai aktuali įrodo 
ir buv. JAV beisbolo žaidiko Di 
Maggio biografijėlė. O kad mū
siškė e-ja negali pasivyti pav. 
politinių aktualijų, permainų 
(pav. rašant apie Einšteiną, Ede
ną, Enaudi...) tai čia niekas ir 
kaltinti negali.

Viena pačių gerųjų LE pusių, 
tai sugebėjimas, kaip matyti iš 
pacituotų pavardžių, suburti 
įvairių sravių, pasaulėžiūrų ben
dradarbius. Reikia manyti, kad 
jų skaičius dar didės ir tai įga
lins LE-ją dar daugiau sustip
rėti.

Penktąjį tomą redagavo: dr. 
J. Girnius (nuo ž. Dievas ligi rai
dės D pabaigos) ir dr. J. Puzinas 
(raidė E ligi ž. Epušis). Iš viso 
tomas turi 544 pusi, (rm.)

(Atkelta iš 1 psL) 
mas atsiliepimus apie Lietuvą 
svetimoje spaudoje bus gerokai 
svetimų plunksnų apglėbęs Vli
ko nuopelnams pagražinti.

Juo labiau svetimomis plunks
nomis puošimasis yra pasididžia
vimai dėl radijo sekimo arba 
lietuviškos programos Madride 
"iškovojimo”. Latviai ir estai 
radijo sekimą turi daug seniau, 
nors neturi Vlikų. Mes turėjom 
Vliką, bet septynerius metus ne
turėjom radijo sekimo. Taip at
sitiko, kad buvo ryžtasi tą daly
ką suorganizuoti bei adminis
truoti per Vliko įstaigą. Bet jei
gu Vliko po ranka nebūtų buvę, 
tatai vistiek būtų buvę suorga
nizuota ir veiktų. Ir būtų vie
nas pliusas, kad apie tai nebūtų 
be reikalo tiek daug viešai ple
pama. Ir gal būtų buvę suorga
nizuota anksčiau, nes būtų buvę 
mažiau visokių derybų ir "pro
blemų”, kurių nėra šioj srity pas 
estus ar latvius.

Panašiai yra su Madrido ra
diju. Latviai su estais neturi 
Vlikų, bet Madride taip pat turi 
programas, berods, nei kiek ne
blogesnes už lietuviškąją. Ir tu
ri be jokio ypatinga "išsikovo- 
jimo”. Koks skirtumas? Tik 
toks: kad anie dirba netriukš
maudami, o pas mus tatai pa
verčiama ginču, katra musė pa
dėjo jaučiui arti...

♦

Aš nepriekaištauju nei kole
gai Miglinui, nei kitiems Vliko 
įstaigos bendradarbiams, kai jie 
rašo "Drauge”, "Tėviškės Žibu
riuose” ar kitur, bet iš Vliko 
kanceliarijų nuolat sklinda per 
spaudą ir laiškais susirūpini
mas, kam Rastenis rašo "Dirvo
je”, ir skaičiavimas, kiek jis ge
rų dalykų padarytų, jei ten ne
rašytų ... Ir manau, kad pava
dinimas straipsnių "paklodėmis” 
ar "tuščiomis priekabėmis” ne
įrodo nieko kita, kaip tik tai, 
kad dėl jų nieko gudresnio ne
turima pasakyti...

*

Kol. Miglinas cituoja mano 
mintį iš pereitų metų, anot ku
rios Vlike reikia tam tikros psi
chologinės revoliucijos, būtent, 
pasiryžimo "nelaikyti visomis 
jėgomis gintinu garbės dalyku 
turėti vykdomajame organe pri
deramą vietą ar vietų skaičių”. 
Esą, šįmet aš tą mintį užmir
šęs ...

Argi? Dar 1953 metais tauti
ninkų vardu buvo pareikšta: 
"Tegu vyksta VT rinkimai nor
malia tvarka. Ką išrinks, tas ir 
bus. Jei bus taip lemta, kad mū
sų atstovas nebus išrinktas, mes 
dėl to netrenksim durimis, kaip 
tai kaikurie kiti yra padarę”.

Kas atsitiko.? Ogi atvirų rin
kimų pabijota ir buvo pratęsta 
buvusios VT kadencija susitari
mo keliu. Nes kaikas kitas bijo
jo per rinkimus iškristi.

Paskui tautininkų atstovas 
kitu būdu buvo iš VT eliminuo
tas, tarp ko kita, kolegai Migli
nui aktyviai padedant. Mes smer
kiame ne tai, kad mūsų atstovo 
nėra Vykdomojo Taryboj, bet 
smerkiama tą kreivą kelia, tą 
melą, kuriuo tas "eliminavimas 
paremtas. Bet kada siūloma taip 
pakeisti Vliko aplinką, kad su 
tuo būtų greičiausia neišvengia
mai surištas asmenų pakeitimas, 
tada mobilizuojama tokia gyny
ba, kurios straipsnius tektų jau 
gal ne sieksniais, o myliomis ma
tuoti ... šiose aplinkybėse pir
ma minėtos psichologinės revo
liucijos siūlymas visiškai tebe
galioja, nes kova dėl partinių bei 
asmeninių pozicijų Vlike, deja, 
kaip piktžolė tebestelbia daugelį 
gerųjų intencijų.

*

Nuo Vliko reikalų kolega Mig
linas peršoko į Europos Laisvės 
Komiteto, taigi nebe lietuvių, o 
grynai amerikinės organizacijos 
leidžiamą žurnalą "News from 
Behind the Iron Curtain”. Ban
dydamas įrodyti, kad kaip tik 
Rastenis ir Sidzikauskas nieko 
neveikia, nurodo, jog tame žur
nale labai retai tepasitaiko žinių 

apie Lietuvą. Nors tai nieko ne
turi su Vlikų, bet kai paliesta, 
reikia paaiškinti.

(1) Pirmasis žurnalo pavadi
nimo žodis yra ”News”, t. y., 
naujienos. Vadinamuose sateli
tiniuose kraštuose artėjimas 
prie sovietinės sistemos dar te
bevyksta, todėl iš tų kraštų ži
nios laikomos naujienomis. Pa
baltijo kraštuose, deja, sovieti
zacija jau visiškai įvykdyta ir 
tas, kas šiandien tenai vyksta, 
faktiškai sutampa su įvykiais 
pačioje Sovietijoje. Tas žymia 
dalimi ir nulemia, kad Pabaltijo 
kraštų (ne vien Lietuvos) įvy
kiai, bent redaktorių akyse, ne
laikomi naujienomis.

(2) Laisvosios Europos Ko
miteto įstaigoje yra ir Jugosla
vijos skyrius, kuriame dirba ly
giai tiek pat žmonių, kiek visuo
se trijuose pabaltiečių skyriuo
se, bet žinių iš Jugoslavijos mi
nėtame žurnale jūs nerasite nei 
tiek, kiek iš Lietuvos.

(3) Kad tų žinių nesti minė
tame žurnale, tas visiškai nėra 
ženklas, kad atitinkami skyriai 
medžiagos apie savo kraštus ine- 
paruošia, kaip tai S. Miglinas 
teigia. Tos medžiagos yra paruo
šiama, ir lietuviškoji medžiaga 
jau yra patekusi į visos eilės 
lietuvių bei nelietuvių doktoran
tų darbus, yra atsidūrusi ir mi- 
lioninio tiražo laikraščiuose, pa
galiau, negalėčiau net susekti, 
kada ir kur ji yra patekusi iš 
įstaigos centro ar kitų skyrių.

čia reikia pastebėti du da
lykus. Viena — kad lietuvių, 
latvių ir estų komitetai leidžia 
anglų kalba žurnalą "The Bal- 
tic Revue”. Tokių žurnalų kitos 
tautybės, apie kurias daugiau 
rašoiha minėtame ”News” žur
nale, neturi. Antra, Europos 
Laisvės Komitete esamas lietu
viškas skyrelis (į kurį kolega 
Miglinas daugiausiai savo klau
simu ir bus taikęs), nėra skir
tas būti agentūra laikraščiams 
medžiaga aprūpinti.

Tuo nenorima pasakyti, kad 
LĖK sudaromas informacijos 
skleidimo kanalas mūsų jau yra 
gerai išnaudotas. Reikia dar la
bai daug padaryti, kad mes tugeram skoniui

YRA LABAI GERA PRIEŽASTIS

yra šviesesnis!

Amerikos vienintelis 
alus ugnim gamintas 

2000 lapsnių.

Žmonės klausia "Kodėl Stroh’s turi tokį pui
kų skirtingą skonį ?” Atsakymas yra lengvas, 
Stroh’s yra vienintelis Amerikos alus gamin
tas virš atviros ugnies ... vienintelis Ameri
kos alus gamintas 2000 laips. ugnim. Pamė
ginkit Stroh’s šiandien ir atraskit puikų ug
nim gaminto alaus skirtumą.

,,s .
Dabar už vietines kainas

Stroh’s yra vienintelis Amerikos alus 
gamintas 2000 laipsnių ugnim!
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rėtumėm galimybę patiekti me
džiagos tais klausimais, kuriais 
pasitaiko pareikalavimų, daž
niausiai netikėtų, nenumatytų. 
Reikia užkimšti dideles spragas, 
susidariusias dėl to, kad 1945-52 
metų laikotarpyje gaunamoji 
informacija apie Lietuvą nebuvo 
sistematizuojama. Pagaliau, rei
kia daug tiksliau apdoroti ir da
bar gaunamąją informaciją. Rei
kiamu mastu tam darbui atlikti 
sąlygų nėra, bet negalime ir. rei
kalauti, kad jas mums tik kiti 
padovanotų. Reikia ir patiems 
pasistengti toje srityje padir
bėti.

(4) Nelabai seniai tame pa
čiame S. Miglino minimame žur
nale (”News”) net dviejuose nu
meriuose buvo Pabaltijo kraš
tams paskirta po apie 15 pusla
pių. Tai buvo ne kasdieninės 
naujienos, o ekonominės būklės 
studija, atlikta specialiai tam 
darbui paskirto amerikiečio eko
nomisto. Mūsų, visų pabaltiečių, 
skyrių uždavinys buvo patiekti 
visą turimą medžiagą derančią 
studijos planui, bei išversti iš 
rusų ar mūsų kraštų kalbų tą 
medžiagą, kurią" studijos auto
rius surinko pats iš įvairių bib
liotekų. Tai buvo lyg ir kompen
sacija pabaltiečiams už vietos 
"šykštumą” kasdieninėms ži
nioms. Tie numeriai buvo pla
čiai išsiuntinėti ir lietuviams 
veikėjams, įteikti visiems Ame
rikos Lietuvių Tarybos suvažia
vimo dalyviams, žurnalo redak
cija susilaukė atsiliepimų apie 
studiją iš keleto Amerikos uni
versitetų. Bet iš lietuvių — tik 
vienas ministeris P. žadeikis 
(kaikieno vadinamas neveik
liu...) parašė laišką, kuris re
dakcijos ir visos įstaigos vado
vybės buvo priimtas su dideliu 
dėmesiu ir pasitenkinimu. Ame
rikos Lietuvių Taryba per jos 
Informacijos centrą buvo suges
tionuota irgi atsiliepti dėl tos 
studijos — vistiek, su padėka ar 
kritika, bet tik atsiliepti. Deja, 
ligi šiol tokio atsiliepimo nėra.

Buvo jau beveik sutarta, kad 
kita tokia studija apie Pabal
tijį bus skirta švietimo padėčiai 
nagrinėti — tema, kuriai turi
me daug daugiau ir tikslesnės 
medžiagos, negu apie ūkinius 
reikalus. Tačiau, kai nebuvo pa
rodyta iš mūsų pusės reikiamo 

susidomėjimo, tai galimybė to
kią studiją rengti ir gauti jai 
vietos žurnale pasidaro abejo
tina ... Niekas nereikalauja, kad 
ta studija, parengta, taip sakant, 
"stebėtojo iš šalies”, būtų būti
nai tik giriama. Priešingai, ji 
galėtų būti ir kritikuojama, ga
lėtų būti nurodoma, kokios išva
dos laikytinos klaidingos. Tai 
vistiek skatintų skirti daugiau 
dėmesio tokiems klausimams. 
Dabar, tiek ilgai skundęsi kitų 
"tylos sąmokslu” dėl mūsų reika
lų, patys atsakome panašiu "ty
los sąmokslu”, kai kiti apie mus 
prabyla.

Beje, minėtoji studija susilau
kė dėmesio kur kitur. Ji yra iš
tisai išversta ir išspausdinta Vo
kietijoje, ”Ost-Problęme” žur
nale, 1955 m. kovo mėnesio nu
meryje, ir, be abejo, yra visose 
Vokietijos mokslo įstaigose. "El
tos Informacijos”, rūpestingai 
suregistruojančios iš spaudos vi
sus posakius palankius Vliko pa
likimui Reutlingene, šio leidinio 
tuo tarpu, berods, dar nepaste
bėjo ....

V. Rastenis

Korp! Neo-Lithuania ir 
Filiae Lithuania 

suvažiavimas
Š. m. liepos mėn. 2, 3 ir 4 die

nomis Toronte, Kanadoje įvyks
ta Korp! Neo-Lithuania ir Filiae 
Lithuania suvažiavimas.

Apie savo dalyvavimą suva
žiavime praneškite šiuo adresu: 
C. Modestavičius, 1355 E. 82 St., 
Cleveland 3, Ohio.

Valdyba

AŠTUNTAS EVANGE
LIKŲ REFORMATŲ 
SINODAS TREMTYJE

š. m. gegužės 28 ir 29 dieno
mis šaukiamas Chicagoje, 1942 
N. Spaūlding Avė., aštuntas si
nodas tremtyje.

Kviečiami dvasiškiai, kurato
riai, parapijų atstovai.

Kviečiami atsilankyti visi, ku
riems mūsų bažnyčios reikalai 
brangūs ir kurie atskirų kvieti
mų negavo.
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Tai vyko lygiai prieš melus...
T. LINASLygiai prieš metus, per spau

dą, radiją ir kitais būdais, buvo 
išgarsinta didžiuliai VLIKo lai
mėjimai Bonnoje bei Washing- 
tone.

Apie tuos laimėjimus Bonnoje 
tada buvo taip išgarsinta:

.. gegužės mėn. 3 d. buvo 
formaliai sutvrakytas VLIKo de
legato pristatymas Lietuvos Res
publikai atstovauti... Federali
nės Vokietijos Vyriausybės bu
vo pareikšta, kad konsuliariniam 
mūsų atstovybės skyriui nėra 
kliūčių pradėti veikti...” (1954. 
V. 7 d. Dr. P. Karvelio laiškas 
Lietuvos Pasiuntiniams).

.. Visą laiką pasitarimams 
vykstant draugiškumo ir palan
kumo dvasia, šiomis dienomis 
formaliai sutvarkytas Auswaer- 
tiges Amte VLIKo delegato pri
statymas Lietuvos Respublikai 
atstovauti...” (1954. V. 7 d. 
ELTA).

.. Vokietijos Užsienio Rei
kalų Ministerija palankiai įver
tino Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pastangas ir 
sutiko, kad Lietuvos Atstovybė 
Bonnoje būtų vėl atkuriama...” 
(1954. V. 7 d. radijo praneši
mas).

”... VLIKo ir VT pirmininkai 
buvo painformuoti telegrama 
apie tai, kad Federalinės Vokie
čių Respublikos Vyriausybė pri
ėmė VLIKo paskirtą delegatą 
pilnai ir visuotinai atstovauti 
Lietuvos Respublikai, ši žinia 
pasiekė pirmininkus išlipant iš 
laivo ...” (1954. V. 22 d. ELTA).

”... Paskirtasis delegatas pri
sistatė atitinkamoms įstaigoms 
ir eina jam pavestas parei
gas ...” (1954. V. 22 d. ELTA). 
Ir t.t.

Turbūt dar visi prisimena, ko
kią audrą pakėlė vilkinės koali
cijos spauda prieš tuos, kurie 
turėjo pagrįsto pagrindo daugiau 
ar mažiau suabejoti šių laimėji
mų tikrumu. Dabar jau turbūt 
niekam nekelia abejonės, kad vi
sas šitos, VLIKo vardu oficialiai 
paskelbtos žinios, deja, buvo 
perdėm neteisingos.

Kuo remiantis VLIKo užsienių 
reikalų valdytojas Dr. P. Karve
lis visa tai paskelbė, sunku pa
sakyti, nes Bonnoje tada jisai 
veikė vienui vienas, nors VLIK 
ir pakartotinai buvo paakinęs 
dalyvauti ir Vykd. Tarybos pir
mininką p. K. žalkauską. Tiesa, 
prieš vykstant į JAV p. žalkaus-l 
kas norėja Bonnon važiuoti, bet 
Dr. P. Karvelis, VT posėdyje, 
jam tiesiog užvožė: "man auk
lių nereikia ...” — ir p. žalkaus- 
kas kapituliavo, o Dr. P. Karve
lis jį ten nusivežė tik grįžus pa
starajam iš JAV, kai reikėjo 
pridengti jo darbus.

Kiek dienos šviesa galėjo pa
siekti tuos Dr. P. Karvelio "lai
mėjimus”, tai jie apsiribojo tuo, 
kad Bonnos atsakingose įstaigo
se nedviprasmiai buvę atsakyta, 
kad Dr. P. Karvelis ten neoficia
liai gali atstovauti VLIKą, kaip 
ir jo pirmtakūnai prof. J. Bra
zaitis bei prof. Z. Ivinskis, nes 
jau ten yra kas atstovauja Lie
tuvą. O kai vėliau galutinai pa
aiškėjo, kad visi tie Dr. P. Kar
velio "laimėjimai” Bonnoje yra 
tik pasakos, tada jisai paleido 
melų bangą prieš Min. S. Lozo
raitį, esą tasai su savo "protes
tais” sugadinęs visą jo taip gra
žiai suplanuotą "ambasadorys- 
tę” ...

Bet ar gali rimtas žmogus pri
leisti, kad Vokietijos Užsienio 
Reikalų Ministerija taip lengva
būdiškai priiminėtų atstovus, 
kad sekančią dieną, po kokio tai 
"protesto” juos vėl išguitų?

Apie tuo pat metu VLIKo var
du padarytus žygius Washing- 
tone yra daugiau žinių, nes juo
se dalyvavo ištisa VLIKo pir
mininko prel. M. Krupavičiaus - 
pasirinktoji delegacija. Deja į : 
VLIKą direktyvas, kad Valsty- 1 
bės Departamente būtų daromi 
tik tokie žygiai, kuriems pritars ] 
tenykštis Lietuvos Atstovas ir 
sutars abu pirmininkai (Krupa- j 
vičius ir žalkauskas) — prel. 
M. Krupavičius nepaisė. Jis pa- žas bei Lietuvos Diplomatinės^ į

Tarnybos padėtis svetimųjų aky
se.

Viso to akivaizdoje aš pakar
totinai siūlau VLIKui atsisakyti 
nuo agresyvios kovos, vedamos 
prieš Lietuvos Diplomatinę Tar- 
mybą, ir, metus kūrimą "savos” 
užsienio politikos bei diplomati
jos, imtis tiesioginių savo užda
vinių, nurodytų VLIKą sudaran
čių grupių atstovų pasitarime 
1954. V. 1 d.”

(pas.) T. ŠIDIŠKIS
LTS Atstovas VLIKe

sitelkęs ALTo žmones, grubiai 
ignoruodamas tenykštį Lietuvos 
Atstovą bei visus kitus, visos 
lietuvių tautos vardu įteikė Val
stybės Departamentui memoran
dumą, be kita ko prašydamas 
JAV Vyriausybę pripažinti 
VLIKą tautine Lietuvos vyriau
sybe. Ir kaip keistai neatrody
tų, bet tą savo memorandumą 
prel. M. Krupavičius slepia nuo 
VLIKo bei tautos dar ir šiandie
ną, ir niekas iš šių mirtingųjų 
net nežino, ką jų vardu prelatas 
tame memorandume prirašė (tai 
bent demokratiškai!). Todėl ir 
nenuostabu, kad iš šio didelio 
prel. M. Krupavičiąus žygio 
Valstybės Departamente, išėjo 
tįk nesusipratimas. Ten susida
rė įspūdis, kad atvyko kažkas 
lyg "iš vidurio kaimo”, nežino 
paprasčiausių tvarkos dalykų, 
nežino kur stovi, o pretenduoja 
į pripažinimą valstybės suvere
numo vykdytojo. O kai tasai "su
verenumo vykdytojas” vizito 
metu patsai ėmėsi daryti užra
šus (nors ten pat buvusi p. M. 
Kižytė viską stenografavo) ir 
atkakliai reikalauti pripažinti jį 
"vyriausiuoju”, tai augštajam 
departamento pareigūnui neliko 
nieko kito, kaip ne.dviprasmiai 
pareikšti, kad jo krašto vyriau
sybė niekados nepripažino ir ne
pripažins jokioms privačioms or
ganizacijoms teisės būti "vy
riausybe” tuo labiau, kad JAV-se 
Lietuvą pilnutiniai atstovauja 
Min. P. žadeikis ... Todėl visai 
pamatuotai tokį prel. M. Krupa
vičiąus elgesį departamente, vie
nas iš socialdemokratų vadų, vie
šame susirinkime, New Yorke, 
tiesiog pavadino "piemenų dar
bu”. Bet prel. M. Krupavičius ir 
tokiam savo žygiui rado patei-j 
sinimą: “■ dž! vį“ tz 
kalta VLIKo opozicija, kuriai *iamai vertintinos pastangbs, 

t;'apgailėtinu būdu tepąsižymėjo 
viena ryškią paseka, būtent, žy
miu paaštrėjimu nesantarmės 
visuomenėje dėl VLIKo veiklos 
ir ypač dėl jo santykių su Lie
tuvos Diplomatine Tarnyba.

To akivaizdoje, tiek daug Tau
tos Fondui kainavusi (per 4.500 
dol.) VLIKo ir VT pirmininkų 
kelionė į Š. Ameriką, tenka lai
kyti lauktųjų politinių bei visuo
meninių tikslų nepasiekusia”.

(pas.) T. ŠIDIŠKIS
LTS Atstovas VLIKe

"Išklausius VLIKo ir VT pir
mininkų pranešimus apie jų lan
kymosi JAV-se bei Kanadoje at
siektus rezultatus, su apgailes
tavimu tenka konstatuoti, kad 
tose kelionėse, vykdant jiems 
pavestus VLIKo uždavinius, toli 
gražu pilnai nebuvo pabota duo
tų VLIKo direktyvų, ypač vizi
tuojant Valstybės Departamen
te:

1. vizitų V. D-te programa 
nebuvo racionali, suplanuota ne
atsižvelgiant esamų galimybių 
ir vykdyta nepasirengus;

2. netinkamas tam žygiui pa
sirengimas bei netinkamas prie 
uždavinio priėjimas ne tik nesu-

, stiprino VLIKo padėties santy
kiuose su JAV Vyriausybe, bet 
galėjo netgi sukelti atitinkamo- 

, se vietose abejojimų VKILo kva- 
, lifikacijomis;

3. ryšium su tuo įvykęs nesa- 
! mų teigiamų tų žygių rezultatų
garsinimas lietuvių visuomenėj 
kaip laimėjimų — yra VLIKo 
veiklos ateičiai žalingas visuo
menės dezorientavimas, sukeliąs 
joje nepasitikėjimą ir visais ki
tais VLIKo vardu skelbiamais 
teigimais;

j 4. kontaktai su užjūrio visuu- 
: "esą” dėl“ Viso to’ e'santi' mene, jei iš esmės ir buvo tei-

tuč tuojau reikėsią "parodyti 
vietą”, kaip kad DRAUGAS ta
da paskelbė.

Kadangi ir Dr. P. Karvelis 
Bonnoje ir prel. M. Krupavičius 
Washingtone savo neatsakingais 
žygiais pridarė daug netvarkos, 
tai gelbėdami savo padėtį, pir
mame VLIKo posėdyje (1954. 
VIII. 12 d.) susisamdę reikiamą 
rankų skaičių, priėmė tuos jų 
žygius užginančias rezoliucijas, 
dėl kurių LTS atstovas pareiš
kė raštu tokias atskiras nuomo
nes:

"Išklausius URT valdytojo Dr. 
P. Karvelio pranešimo dėl pa-

Šie LTS ątstovo atitinką fak
tinę ją padėtį teisybės žodžiai 

.vilkinei koalicijai nebuvo pake- 
darytų bei ateityje darysimų žy-J ]iami) todėl sekančios dienos 
gių VLIKo atstovavimo prie (4954. VIII. 13) VLIKo posėdy- 
Bonnos Vyriausybės, tenka kon-įje buvo pradėta "rodyti vietą” 
statuoti:

1. VLIKo pirmininkas išdavė' metimais, LTS atstovas išjung- 
Dr. P. Karveliui skirtingo turi-1 tas iš Vykd. Tarybos bei Tautos 
nio įgaliojimą atstovauti jam Fondo Valdybos, kad ir nestatu- 
VLlKą Bonnoje, negu VLIKas tiniai panaikinant jo užimtus 
savo laiku buvo nutaręs ir to etatus. O kadangi tasai opozi- 
įgaliojimo turinys buvo nuslėp
tas net nuo VLIKo Vykd. Ta
rybas, nes jokiame jos posėdyje 
tatai nebuvo svarstyta;

2. Dr. P. Karvelis per VLIKo 
Informacijos Tarnybą ir kitais 
keliais to įgaliojimo turinį iš
garsino tokia prasme, kuri 
anaiptol neatitiko tikrenybę, to
dėl dezorientavo lietuvių visuo
menę ir tuo sudarė dviprasmiš
ką būklę VLIKo santykiuose su 
Vokietijos Vyriausybės įstaigo
mis ;

3. URT valdytojo Dr. P. Kar
velio bei VLIKo Pirmininko ini
ciatyva, santykiavimas su Lie
tuvos Diplomatine Tarnyba kaip 
visur, o ypač atstovavimo Bon
noje reikalu, ligi šiol yra veda
mas agresyvios kovos prieš Lie
tuvos Diplomatinę Tarnybą, bet 
ne reikiamoje bendradarbiavimo 
dvasioje, todėl ir URT veiklos 
rezultatai Bonnoje gavosi apgai
lėtini:

a) sukompromituotas tenai 
patsai VLIKas,

b) didžiai pakenkta vienin
gam Lietuvos laisvinimo darbui,

c) pažeistas Lietuvos presti-

opozicijai ir, neva taupumo su-

cionierius, kaip VLIKo narys ir 
toliau laikėsi savo nusistatymo, 
kad VLIKas turi būti kuo jis 
yra sukurtas pagal 1944. II. 16 
d. dekleraciją — tai vilkinė koa
licija suorganizavo, pilna to žo
džio prasme, linčo teismą ir pen
kiais iš dešimties balsų 1954. 
XII. 17 d. VLIKo posėdyje jį 
"diskvalifikavo”.

Tai taip "demokratiniame” 
VLIKe yra elgiamasi su kons
truktyvia opozicija, idant pri
dengus savus blamažus bei kom
promitacijas, ir, kad ir nuolati
niais VLIKo statuto laužymiais. 
"amžinai” įsitvirtinus savuose 
postuose.

įsidėmėk

DIRVOS
adresą

1272 East 71 St. 
Cleveland 3, Ohio
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NEWYORK
PETRĄ PUSNIKĄ 

PAGERBIANT
Mes gerbiame senuosius atei

vius, kurie išeivijoje išlaikė lie
tuviškus papročius, lietuvių kal
bą šeimoje, jungėsi į lietuviškas 
organizacijas. Rengiame dabar 
jiems sukakčių minėjimus, bet 
dažnai pamirštame tuos, kurie 
dabartiniu laiku iš viešo akty
vaus gyvenimo yra pasitraukę 
ar tai dėl senatvės, ar kitų aplin
kybių verčiami.

Pareitais metais, Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos pir-1 
mojo skr. Brooklyne buvo gra
žus iškeltas šūkis: Pagerbti vi-' 
sus lietuvius, kurie bet kokiu1 
darbu prisidėjo išeivijoj prie lie
tuviškos dirvos purenimo, nežiū
rint jų politinių ir reginių įsi
tikinimų. Apie juos surinkti 
trumpas bibliografines žinias, 
atžymint pagerbimo lapais.

Gerbtinų sąraše buvo 55 as
menys vien tik iš Didž. New 
York apylinkės. O kad tai pada
rytų visų miestų ir miestelių lie
tuviai! Kokia būtų graži istori
nė medžiaga praeities studijoms, 
mūsų jaunimui.

Pagerbtinų sąraše buvo ir 
Petras P u s n i k a s, kuris 
šiais metais sulaukė garbingus 
65 metus, šis lietuviškos žemės 
artojas, gimęs 1890 metais.kovo 
mėn. 10 d., Lapų km., Baisoga
los valse., Kėdainių apskr., smul
kaus ūkininko šeimoje. Paaugė
jęs lankė Baisogalos rusišką' 
pradž. mokyklą. Čia pramokęs'

truputį rusų kalbos ir rašto, o 
Augmenų km. slaptoje lietuviš
koje mokykloj ir prie ratelio tru
putį lietuviškai.

Būdamas vyriausias šeimoje, 
vos sulaukęs 13-14 metų, tėvelio 
pristatomas prie laukų darbų. 
Petrukui sunku, ne pagal amžių 
darbas, bet drauge ir džiaugs
mas — mat jau vyras.

Pradėjus bręsti kyla mintis, 
kad keturiems vaikams šiame 
ūkyje nebus pakenčiamas gyve
nimas, reikia kas nors daryti. 
Sužinojęs iš kitų, kad Rusijoj 
galima gauti darbo, jau Petru 
būdamas bando savo laimę. Gau
na iš tėvelio kiek pinigų kelio
nei, duonos, lašinių, vieną kitą 
sūrį ir išvyksta. Gauna darbą 
anglių kasykloje. Čia ir nepyra- 
gai. Sunkus darbas, dar sunkes
nė rusiška aplinkuma Petrą vi
sai prislegia.

Iškentėjęs apie 3 metus, užsi
dirbęs kelius rublius, grįžta į Komiteto narys 1913-1914 m., 
tėviškę. Su broliu Kazimieru parapijos choro narys 1914-1917 
(dabar vyr. inž. E. W. Bliss Co.,1 m., Amerikos Lietuvių "Vyčių” 1 
Hastings, Mich.), pradeda akme-'Brooklyn kuopos narys, Ameri

kos Lietuvių Piliečių Klubo na-, 
rys, namo fondatorius, Ameri
kos Lietuvių Tautininkų Klubo 
narys 1928 m., iždin. 1944-1948 
m., Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos narys, A. L. B. Ridge- 
wood Apylinkės narys. Rašynė-| 
jo humuristinius rašinėlius Vie
nybei, Dirvai, Rimbui.

Turi lietuviškų knygų knygy
nėlį, kas retai pasitaiko pas se
nuosius lietuvius, o dažnai ir pas 
naujuosius. Kelių laikraščių pre
numeratorius, rėmėjas. Rėmė 
tremtinius, siuntinėjo siunti-1

tis, kasdieninė duona. Petras, tu
rėdamas stiprią valią, nenusi
mena. Dirba bet kokį darbą. 
Kiek susitaupęs pinigų su drau
gais nusiperka saliūną, vėliau 
vienas, šiame biznyje išsilaiko 
virš 20 metų. Sveikatai sušluba
vus ir aplinkybių verčiamas sa
liūną parduoda, pasirenka kiek 
lengvesnį darbą.

Petrui buvo sunkios kūrimo
si sąlygos šiame krašte, kaip ir 
kitiems lietuviams. Bet jis pasi
liko tas pats Pusnikas, koks bu
vo prieš 44 metus, kada teko pa
likti Kiršino žaliasiąs lankas. 
Suspėjo pribūti prie beveik visų 
lietuviškų organizacijų, kur bu
vo reikalingas aktyvus darbinin
kas.

Mes Petrą randame: Angelų 
Karalienės parapijos choro na
rys, sekretorius 1911-1913 m., 
Brooklyn, N. Y., Apreiškimo pa-j 
rapijos Brooklyn organizacinio

nų skaldymo amatą, padėdami 
tėveliui ūkio darbus apdirbti na
muose.

Darbo yra, uždirbama paken
čiamai, bet nelaimė. Petrui atėjo 
laikas stoti į caro kariuomenę. 
— Kam ne kam, bet carui netar
nausiu — pasakė Petras.

Atsisveikinęs su brangiais na
miškiais, su mieliasiais tėviškės 
laukais, slaptomis išvyksta į 
Ameriką, 1911 m. rugsėjo mėn. 
23 d., apsigyvena Brooklyne, N. 
Y.

Čia atvykus, vėl naujas rūpes-
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nius, jiems atvykus, kiek sąly
gos leido, globojo. Jo gyvenimo 
palydovė, lietuviškos knygos my
lėtoja — Teklė B i ,č i ū t ė, 
su kuria gyvenimas surišo 1919 
m. pradžioje. Išaugino dukterį 
Olgą, sūnų Petrą. Olga sukūrus 
lietuvišką šeimą su Pranu Gri- 
saičiu.

Petras Pusnikas, kaip 
matyti iš aprašymo, nebuvo pir
mūnų eilėse, bet buvo ten, kur 
buvo reikalinga ranka lietuviš
kai dirvai purentų

Ilgiausių metų, tau, Petrai! 
Linkiu sugrįžti į Nepriklausomą 
tėvų žemę.

K. Iliuzinis

Taip pasaulio pirmasis BORON gazolinas

PAGERINA MOTORO STOVI
Sohio Boron Supreme, pasaulio pirmasis 

Eoron Gasolinas, ne tiktai pakelia motoro 

veikimą. Jis taip pat duoda svarbius motoro 

stovio pagerinimus. Tūkstančiai bandymų

parodo, kad Boron Supreme sutaupo jūsų

motoro gyvybę ir jo dalių naudojimą.

Didelis naujas motoro

kuras atrastas

illL \./z J

2. 45 - Mažiau žiedo nunešiojimo!
šis radioaktyvus pistono žiedo bandymas yra 
vienas iš tiksliausiu žinomų būdu matuoti gaso- 
lino nunešiojimo žiedų. Bandymas po bandymo 
parodo 45% mažiau pistono žiedo nunešiojimo 
su Sohio Boron Supreme.

© 1955 SoHio ❖ Patent applied for. Ų. S. Trademark registration applied fpr.
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Pažangioji medicina ir 
mechaniškoji širdis

(Dr. D. Degėsio skaitytos paskaitos santrauka 
Clevelando visuomenei)

Kodėl aš pasirinkau nagrinėti 
šią temą mūsų lietuviškos vi
suomenės tarpe? Atsakant tu
riu pažymėti, kad didžiausias 
akstinas šiai minčiai buvo Ame
rikos spaudos, radijo ir televizi
jos iškeltos idėjos supažindinti 
visuomenę su atsiektais laimė
jimais medicinos srityje pasku
tinių dešimties metų bėgyje.

Maniau, kad mums, lietuviš
kai kalbantiems, būtų taip pat 
pravartu susipažinti su šiuo 
klausimu savo kalboje, populia
riai išreikštoje formoje. Ir no
rėdamas paryškinti šių dienų 
medicinos progresą pasirinkau 
vieną iš pačių svarbiausių žmo
gaus organų — širdį, nes ši sritis 
šiuo metu yra pažangiausia.

Dar nepersenai, prieš maž
daug 60 metų, du žymūs pasau
linio garso chirurgai Austrijos 
Billroth ir Anglijos Pagett skel
bė, kad širdies operacijos išei
na iš žmogaus sugebėjimo ribos 
ir, kad neapsimoka prie jos kiš
ti pirštų. Bet žmogiško, smalsu
mo ir noro padėti ligoniui veda
mi, veržlesni chirurgai pasku
tinių 20 metų bėgyje pradėjo vis 
daugiau ir daugiau skverbtis 
širdies vidun, nesustabdydami 
jos plakimo, žinoma, neapseita 
be aukų. Bet tos aukos sukūrė 
sąlygas palengvinti gyvenimo 
buitį tūkstančiams, kenčiančių 
nuo širdies sutrikimų.

Austrijos Imperatorės Eliza- 
betos atentato metu (1898 me
tais) žudikas paliko įsmeigtą jos 
krūtinėje peilį. Ir kai gydytojai 
susirinko konsultacijai, impera
torė sutiko juos pilnoje sąmonė
je. Gydytojai apžiūrėję rado, 
kact peilis judėjo lygiaftokiij pat 
taktu, kaip Elizabetos širdis. Vi
siems buvo aišku, kad jis lietė 
širdį. Ir kaip tik peilis buvo iš
trauktas ji tuč tuojau mirė.

Šiandien mes žinom, kad kol 
širdies žaizda užkimšta, širdis 
plaka ir toliau, bet kaip tik 
kraujas pradeda veržtis pro žaiz
dą, žmogus miršta nuo nukrau
javimo.

Pats širdies raumuo yra at
sparus sužeidimams. Sakysim, 
antro pasaulinio karo metu ke
letas kareivių, peršauti per šir
dį, buvo išgelbėti susiuvant šir
dyje padarytas žaizdas. Man pa
čiam teko būti liudininku vieno 
atsitikimo, kai moteris buvo at
gabenta į ligoninę su keturiom 
kulkų žaizdom širdyje. Nuo su
žeidimo iki atgabenimo, užtruko 
apie 25 minutes, bet ji atvežta 
kalbėjo, pasakė sužeidimo prie
žastį ir nurodė kaltininką.

Daug kas pasikeitė nuo Impe
ratorės Elizabetos laikų. Reikia 
manyti ji nebūtų mirusi šių die
nų aplinkoje.

Kol medicina atsiekė tai, ką 
dabar gydytojai žino, daug eks
perimentų buvo išbandyta ir 
daug eksperimentinių gyvulių 
paaukota tam tikslui. Bet dar 
daugiau lieka padaryti, nes at
siekta dar nedaug.

Kokios gi yra indikacijos ope
ruoti žmogaus, širdį? šio klausi
mo aš pilnai neišrišiu, todėl, kad 
jis yra perdaug specifinis ir 
jums bus neįdomus, bet bandysiu 
suminėti kai kuriuos veiksmus 
praktikuojamas šiuo metu šir
dies chirurgijos srityje, kurie, 
manau, duos bendrą supratimą 
šiuo klausimu.

Pirmiausia norėčiau jus supa
žindinti, žinoma, labai paviršu
tiniai, su širdies anatomija.

Daugelis iš jūsų žino, kad šir
dis susideda iš 4 kamerų: 2 skil
velių ir 2 prieširdžiu. Tarp tų 
skilvelių ir prieširdžiu yra vož
tuvai, kraujo krypčiai reguluo-1 
ti. Ir jie leidžia kraujui tekėti; 
tik viena kryptimi.

Tie vožtuvai yra labai jaut-į 
rūs reumato ligai — populiariai! 
reumatizmu vadinamai, šios li
gos atveju vožtuvai sugenda, su-| 

randėja ir nefunkcijonuoja taip 
kaip normalios širdies vožtuvai. 
Kraujas nepraeina taip laisvai 
per susiaurėjusias angas arba 
grįžta atgal vožtuvams neužsi
darius. Kraujas negali būti išva- 
rinėjamas žmogaus kūne reikia
mu greičiu, žmogus pradeda 
silpt, greit pavargsta, kojos pra
deda tint ir nežiūrint jauno am
žiaus, pasidaro nedarbingas ar
ba invalidas.

Čia modernioji chirurgija atei
na į pagalbą. Chirurgas prapjau
na širdies raumenį, įkiša pirštą 
arba specialų peilį į širdies vidų, 
suranda surandėjusį vožtuvą ir 
praplatina susiaurėjusią angą.

Baigęs darbą širdies viduje 
jis užsiuva širdies raumenyje 
padarytą žaizdą lygiai, kaip ge
ra šeimininkė užsiuva praplyšu
sią vyro, alkūnę, tik su vienu 
skirtumu, švarkas siuvamas ne
kruta, gi širdis plaka 80-100 
kartų per minutę.

Po tokių operacijų kaikuriems 
rezultatai būna labai geri ir žmo
nės vėl pasidaro darbingi.

Kyla klausimas kaip daug gi 
yra tokių ligonių, kurie būtų rei
kalingi panašios chirurginės pa
galbos operacijos.

Antro pasaulinio karo metu 
140.000 jaunų vyrų netiko ka
riuomenei dėl reumato sugadin
tų širdžių. JAV statistika rodo, 
kad čia yra virš miliono užregis
truotų reumatizmu sergančių 
žmonių. O kiek yra neužregis
truotų? Ligonių armija atrodo 
nemaža.

Štai kodėl daugiau ir daugiau 
dėmesio kreipiama į naujus gy
dymo. metodus ir jų tobulinimą 
bei tautos sveikatingumą.

Geriausiai išspręstume šią 
problemą užkirsdami kelią reu
matiniams susirgimams, žmo
nės nesirgtų ir nebūtų kompli
kacijų. Bet kontroliuoti šią šir
dies rykštę yra sunku, nes dar 
nėra aiški šios ligos priežastis.

Yra pastebėta, kad reumatinės 
komplikacijos dažniausiai pasi
taiko po gerklės ir dantų susir
gimų. Mes nekreipiam dėmesio 
jeigu gerklę skauda. Ką čia eisi 
pas daktarą dėl tos gerklės. Iš
gersiu karšto pieno stiklą arba 
arbatos su konjaku ir būsiu svei
kas ... ...

Taip, daugumoje atvejų, nieko 
neatsitiks, bet trims arba pen
kiems iš šimto bus blogai, gaus 
komplikaciją — reumato formo
je.

Esant gydytojo priežiūroje ir 
gaunant reikiamus vaistus, kom
plikacijų pavojaus nebus.

Taigi kovai su širdies grovi- 
kais reikia visuomenės švietimo 
tuo ar kitu sveikatos klausimu, 
ir jos paramos bei bendradarbia
vimo.

Daktaras, klausydamas širdies 
tonus, gali pasakyti, kokios rū
šies sutrikimas. Bet tikslesniam 
diagnozui reikalingi daug kom- 
binuotesni tyrimai.

Vienas iš tokių tyrimų yra 
vadinamas širdies kateterizaci- 
ja, t. y. įvedimas plono, tuščia-

Vytautas I’ašakarnis

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

Jeigu Įsijungsite j Pensijų Planų 
— turėsite garantuotas mėnesines 
pajamas nuo 10 ligi 200 dolerių arba 
daugiau.
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Pensija pradedama mokėti kai 
sulaukiate 55, 60, 65 arba 70 metų.
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man ir Phoenix Mutual prisius 
Tamstai iliustruotų knygų apie Pen
sijų Planų ir kokiomis sųlygomis 
galima jį pradėti.
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VYTAUTAS PAŠAKARNIS
2000 B. F. KElTfl BUILD1NG. TEL. CH 1-0724

ARBA VAKARAIS
EN 1-7770

PHOENIX MUTUAL LIFE INSURANCE CO. 
of HARTFORD, ČONNECTICUT

VYTAUTAS PAŠAKARNIS
2000 B. F. KEITH BLDG., CLEVELAND, OHIO 

Prašau prisiųsti nemokamai Iliustruotų knygų 
apie Phoenix Mutual Pensijų Planų.
Pavardė ________ __________ ___________________
Adresas _________ ____________________________
Telefonas ______ ______ _______________________

SKAUTAI
SKAUTIŠKAS TORONTAS 

LAUKIA VASAROS
šiemet su dideliu pakilimu To

rontas ruošiasi stovyklauti nuo 
liepos 22 d. Pernai puikiai sto
vyklauta prie Inglewood, Ont. 
Toje stovykloje buvo leidžiamas 
laikraštėlis ''Liepsnelė”, kuris 
vėliau buvo padaugintas spaus
tuvėje ir išsiuntinėtas visiems 
stovyklautojams malonioms sto
vyklinėms dienoms prisiminti.

Šv. Jurgį Toronto skautai-tės 
minėjo kaimyniniame Hamilto
ne, kur Širvintos skaučių vieti- 
ninkija šventė š. m. veiklos su
kaktį, o DLK Gedimino sk. vy
čių būrelis — 4 m. Iškilmėms 
skirtas šv. Mišias atnašavo skau-

vidurio plastinio vamzdelio j šir
dies vidų pasinaudojant vienu iš 
rankos arba kojos kraujo indų 
— būtent paviršutinių venų. Tu
rint tokį vamzdelį širdies vidu
je gydytojas gali stebėti rent
geno pagalba to vamzdelio, pozi
ciją, vienam ar kitam skilvelyje, 
išmatuoti spaudimą įvairiose vie
tose ir paimti kraujo tiesiai iš 
širdies į jos indų specialiems 
komplikuotiems laboratoriniams 
tyrimams. Tokiu būdu diagnozas 
gali būti nustatytas gana tiks
liai. Pati procedūra nėra suriš
ta su dideliais pavojais ir paci- 
jentas nejaučia jokio skausmo.

Grįžkime vėl prie anatomijos.
Iš širdies išeina 2 dideli krau

jo indai — aorta ir plaučių arte
rija. Kraujas širdies yra stu
miamas per plaučių kapiliarus, 
kur jis pasisotinęs deguonim 
grįžta į širdį ir iš ten būna išme
tamas per aortą ir paskirstomas 
po visą kūną, kad atiduotų de
guonį pavienėms kūno ląste
lėms, kurios be deguonio negali 
atlikti gyvybinių funkcijų. Ne
žiūrint, kad širdis yra pilna 
kraujo, jos raumuo yra aprūpin
tas 2 specialiom arterijom, išei
nančiom iš aortos. Jos yra vadi
namos coronarinėm arterijom ir 
jų tikslas aprūpinti širdies rau
menį deguonim, kurių širdžiai 
reikia gana daug.

Šitos coronarinės arterijos kai 
kada užsikemša kraujo krešu
liu.

Staigiai užsikimšus vienai iš 
šitų širdies arterijų žmogus 
miršta kelių minučių ar valan
dų bėgyje, negelbstint net dras- 
tinėm gydymo priemonėm.

Kaikuriais atvejais širdies ar
terijų vidus pradeda palaipsniui 
siaurėti arba kraujo krešulys 
būna mažas ir neužkemša viso 
indo ir ligonis pergyvena ataką, 
gaudamas širdies raumens pa
kenkimą. Laikui bėbant tokie 
asmenys pasidaro nedarbingi, 
skundžiasi nuolatinių giliu skau
smu širdies srityje ir negali at-. 
likti jokio fizinio darbo. Jų jė
gos palaipsniui išsenka.

Palengvinti padėtį tokiems li
goniams dabartinė chirurgija 
turi keletą būdų. Vienas iš jų 
yra Dr. C. Becho, gyv. Cleve
lande. Išpopuliarintas ir gana 
plačiai vartojamas, šitos opera
cijos principas yra išlaikyti il
gesnį laiką kraują širdies rau
menyje, duodant galimybę šir
dies muskulo ląstelėm atimti 
kiek galima daugiau deguonio 
ir maisto iš kraujo sulėtėjus jo 
srovei.

(B. d.)

tų bičiulis ir kapelionas kun. J. 
Tadarauskas.

Iškilmingoje sueigoje susiti
ko Toronto, Hamiltono ir Wel- 
lando skautiškieji vienetai. Po, 
sueigos visiems paliko neišdildo
mą įspūdį psktn. J. Trečioko pa
ruoštas ir režisuotas vaidinimas 
"žemaičių Krikštas” (pagal 
Abelkio romaną). Jaunatviškos 
energijos perteklius prasiveržė 
rateliuose, suktiniuose ir polko
se po vaidinimo.

SKAUTŲ VYČIŲ SĄSKRYDIS 
WATERBURY

Jurginių savaitgalį Waterbu- 
ry, Conn. buvo LSB pirmojo JAV 
rajono skautų vyčių ir kandida
tų sąskrydis. Arti 60 dalyvių su
skrido iš Bostono, Elizabetho, 
Hartfordo, New Yorko, Water- 
bury ir Worcesterio.

Sąskrydį atidarė Waterburio 
skautų vietininkas vyr. skltn. R.1 
Pakalnis. Po tautos himno ir pa
keltos trispalvės, paskaityti at
siųsti sveikinimai. Atidarymo 
iškilmėse neseniai pakeltas į pa- 
skautininkius New Yorko sk. 
vietininkas Romas Kezys davė 
skautininko įžodį.

Sktn. kun. St. Yla kalbėjo apie 
šv. Jurgį, kurį statė asmenybės 
idealu skautams vyčiams.

Vėliau sk. vyčių būrelių va
dai pranešė apie savo vienetų 
veiklą.

Sąskrydžio dalyviams pašne
kesius skaitė: vyr. sktn. Ant. 
Saulaitis — Vyčiavimas, sktn. 
kun. St. Yla — Charakterio ug
dymas, sktn. A. Matonis — Na
gingumas, dr. A. šerkšnas — 
Protinė higiena, psktn. R. Šilba
joris — Tarnavimas, psktn. V. 
Pileika — Veikla būreliuose ir 
pasktn. A. Banevičius kalbėjo 
kandidatams — Kas reikalauja
ma iš jaunuolio, norinčio tapti 
sk. vyčiu.

I-jo rajono vadeiva sktn. Ma
tonis išsamiai supažindino su 
rajono apimtimi ir gražia veikla 
vienetuose. Rajono vyčių sk. ve
dėjas psktn. V. Pileika apžvelgė 
specifinę sk. vyčių veiklą ir pra
matė gaires sekančiam pusme
čiui. Diskusijose pasisakyta ak
tualiais reikalais.

šeštadienį sk. vyčiai baigė 
bendra vakariene, kurią paruošė 
vietos skautų mamytės ir skau
čių "Vėtrų” skiltis. Vakare bu
vo Tėvynei skirtas laužas, kurį 
pravedė pasktn. R. Kezys.

SESERIJOS VADUOS 
VAKARAS

Liet. Skaučių Seserijos Vadi- 
ja gegužės 14 d. 8 v. v. Flyn Hali 
salėje — 3263 W. 63rd St., Chi
cagoje, ruošia pavasarinį vakarą 
— balių. Nuotaikingą programą 
išpildys Trys Laimingieji — Alf. 
Brinką, J. Kelečius ir Br. Ma
čiukevičius, ir baleto šokėja — 
Irena Valeckaitė. Šokiams gros 
Balio Pakšto kapela.

STOVYKLAVO ŽAIGIRIO 
SKILTININKAI

Gegužės 1 d. savaitgalį, Bos
tono Žalgirio skautų tunto, skil- 
tininkai pustrečios dienos malo
niai stovyklavo. Stovyklos tiks
las — pagilinti skiltininkų ži
nias. Stovyklavo — 16. Juos sto- 
vyklon išlydėjo pavasariškas lie
tus. Pora valandų kelionės, įsi- 
rengimas, įkurtuvių lauželis, 
jaudinanti pirmoji stovyklinė 
naktis, kurios metu sk. vyčiai 
pravedė pirmuosius uždavinius.

Padėkite surasti
Lietuvos Generalinio Konsu

lato New Yorke pajieškomi as
menys :

Bagdonienė-Okaitė Friede, ir 
vyras Bagdonas Martynas.

Bajorienė-Okaitė Morta ir vy
ras Bajoras Jonas.

Bladikas Pranas, išvykęs iš 
Kaltinėnų v., Tauragės apskr.

Bražinskas Jurgis, iš Trakų 
apskr., gyvenęs Cambridge, Mas.

Bublat (Bublaitis) George, 
gyvenęs Brooklyne.

Atėjo giedrios dienos — dar
bai sekė darbus, skambėjo skau
tų juokas ir daina. Protarpiai 
susikaupta klausant pašnekėsiu 
ir diskutuojant, šiai stovyklai 
vadovavo tuntininkas psktn. 
Alg. Banevičius. Skiltininkų kur
sų lektoriai buvo — psktn. A. 
Treinys, vyr. sklt. č. Kiliulis, 
vyr. skltn. V. Bliumfeldas ir 
pskltn. T. Šležas. Programoje 
buvo praktiniai dalykai ir temos: 
skilčių sistema, specialybės, pro
gramos, topografija, buklų įren
gimas, žygis su kompasu, žaidi
mai ir laužai. Padirbėta prie 
stovyklinių įrengimų, kuriuose 
pasireiškė skautų negingumas ir 
praktinis turimų žinių pritaiky
mas. Diskutuota skilčių veiklos 
planų temomis ir aptartos išky
los bei jų paskirtys.

Stovyklos gyvenimo tempą 
nuolat kaitino tarp stovyklauto
jų vestos skilčių ir pavienios da
lyvių varžybos. Kaip darnus vie
netas laimėtojais tapo "Uodai”. 
Pavieniui iš galimų 60 taškų su
rinko: 1) R. Šležas — 56 taškus, 
2) L. Leonavičius — 55 t. abu 
bostoniškiai), 3) Norkevičius — 
54 t. ir 4) židžiūnas 54 t. (abu 
iš Worcesterio).

Uždarydamas stovyklą jos vir
šininkas dėkojo visiems vado
vams ir stovyklautojams už dar
nų darbą ir pareigingumą. Ru
deniop norima dar vieną panašią 
stovyklą su gal sunkesniais ir di
desniais uždaviniais pravesti.

Bostono Žalgirio Sk. Tuntas 
už visokiariopą pagalbą ir trans
portą reiškia padėką skautų ka
pelionui kun. J. Klimui, Brute- 
niui Veitui, p. Kleinui ir jūrų 
sk. vadovams Romui Veitui ir 
Raimundui Mieželiui.

— SKS —

Po visą Ohio valstybę jie dainuoja 
pasisekimas P.O.C. Pilsener!

Tas ”Tikras 51 skonis“ 
yra šioj apylinkėj 
populiariausias!

P. O. C. yra visų pamėgtas dėl to tikro 51 skonio. Per 
keturis metus jo pareikalavimas didėjo ir didėjo. Žmonės 
pastebi, kad gerdami P. O. C. jie gauna alų su Pilsener 
skoniu, turinčiu daugiau skirtumo, daugiau gyvumo, ir 
duodančio jiems daugiau malonumo. Kai sekantį kartą 
užsakysit alaus, prašykit P. O. C. Tai yra "Pilsener ga
mintas ir dviem būdais sendintas”. Pamėginkit — para
gaukit ir jūs žinosit ką mes galvojam kada sakom, kad 
jūs P. O. C. alum džiaugsitės. Prašykit jo šiuo pavadinimu!

THE PILSENER BREWING COMPANY
Cleveland, Ohio

Budreckienė Jadvyga, iš Prie
nų.

Butauskas, Pijus, iš Dubėnų 
k., Bartninkų v., Vilkaviškio ap.

Butkutė-Turkauskienė Ona, iš 
Ridikiškių-Bačių km., Eržvilko 
v., Tauragės apskr.

Čegys Jonas, iš Ceikinių, 
Švenčionių apskr.

Chawes (ar Chafs), Beri (Bo- 
ris), iš Druskininkų.

Gailiušis Jokūbas, iš Umenų 
k., Troškūnų v., Panevėžio aps.

Kajenas, iš Rubelnikų, Šven
čionių apskr.

Kalvaitis Augustas, gyvenęs 
Anglijoje, o 1949 metais išvykęs 
Amerikon.

Klevinskas Juozas, iš Vilka
viškio apylinkės.

Konrad Heinrich, kilęs iš Lie
tuvos, gyveno Agate St., Phila- 
delphia, Pa.

Nikodamas Teofilius, iš On- 
ciškių k., Seirijų v., Alytaus ap.

Okaitė-škadauskienė Anė.
Paulauskas Jonas ir Petras, iš 

Ridikiškių k., Eržvilko v., Tau
ragės apskr.

Škadauskienė-Okaitė Anė.
Starkis Jonas.

Turkauskienė-Butkutė Ona, iš 
Ridikiškių-Bačių k., Eržvilko v., 
Tauragės apskr.

Uosaitytė-Vasiliauskienė Ieva 
ir jos duktė Vasiliauskaitė Regi
na, iš Paskarlupių k., Jankų v., 
Šakių apskr.

Vaičius, iš Obelyno k., Kražių 
v., Raseinių apskr.

Vasiliauskienė-Uosaitytė Ieva 
ir jos duktė Regina iš Paskarlu
pių k., Jankų v., šakių apskr.

Viršila Antanas ir Konstan
tas, iš Kazokiškių par., žąslių 
v., Trakų apskr.

Zagreckaitė Ona.
Zagreckas, keli broliai, kilę 

nuo Šiaulių.
Žinys, keli broliai, iš Svetelių 

k., Musninkų v., Ukmergės ap.
Žukauskas Romualdas ir Sil

vestras, iš Kazokiškių par., žąs
lių v., Trakų apskr.

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

CONSULATE GENERAL OI
LITHUANIA
41 West 82nd Street 

New York 24. N. Y.
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25 metai su Alf. Mikulskiu
(Jo 25 m. muzikinės veiklos sukakties proga)

EI)V. KARNĖNAS

Trisdešimties metų choristo 
karjeroje pažinau daug dirigen
tų, bet tik keli jų paliko atmin
tyje: Antanas Vaičiūnas, Ste
pas Sodeika, Jeronimas Kačins
kas ir Alfonsas Mikulskis, kurių 
vedamuose choruose teko ilgiau
siai dainuoti ir giedoti.

Alf. Mikulskį pažinau prieš 
25-rius metus Klaipėdoje, kada 
jis su kitais Klaipėdos Muzikos 
Mokyklos studentais ateidavo 
talkon Klaipėdos Krašto Giedo
tojų Draugijos centriniam cho
rui prieš žymesnius koncertus. 
Tada neatrodė, kad tokiame 
”kaimo bernelyje” glūdi didelis 
talentas. Tik visi gerai žinojo, 
kad kompozitorius Stasys Šim
kus, organizuodamas Klaipėdos 
Muzikos Mokyklą, ne iš gatvės 
pasirinko mokinius stipendinin
kus. Jie turėjo parodyti gabumų 
muzikai. Tuo pačiu metu stud. 
Alf. Mikulskį teko matyti St. 
Šimkaus vedamame simfoninia
me orkestre, kuris buvo, augšto 
lygio ir davė keletą didelių kon
certų Lietuvoje.

Baigęs Klaipėdos Muzikos Mo
kyklą ,Ąlf. Mikulskis persikėlė 
į Kauną, kur, grodamas Lietu
vos valstybės radiofono ir ope
ros orkestre, suorganizavo ir va
dovavo radiofono oktetui. Tai 
buvo 1930-1932 m.

1932 m. pradžioje Klaipėdoje 
sutikau Alf. Mikulskį jau kaip 
naują Giedotojų Dr-jos centrinio 
choro dirigentą (su vyriausio 
dirigento visam kraštui titulu). 
Įdomii pastebėti, kad iki to lai
ko Giedotojų draugijos centri
nio choro dirigentu buvo muzi
kas Stepas Sodeika, kito pagar
sėjusio sambūrio Dainavos Meno 
Ansamblio kūrėjas bei vadovas, 
atšventęs savo dešimt metų ir 
su savo ansamblio dalyvaująs 
čiurlioniečių sukaktuvėse.

Giedotojų Dr-jos centrinio 
choro dirigentas Alfonsas Mi
kulskis greit sustiprina chorą 
naujais dainininkais ir žymiai 
pakėlė choro muzikinį lygį, gre
ta jo suorganizavęs žinoma Klai
pėdos šaulių rinktinės Vyrų Cho
rą.

šaulių Vyrų Chore
"turėjo’’ priklausyti visi šauliai 
dainininkai. Tada pirmą kartą 
buvau A. Mikulskio vedamo cho
ro narys ir patyriau jo tvirtą 
dirigento ranką.

Su Mikulskiu Vilniuje
susitikome pergyvenę pasitrau
kimą iš Klaipėdos, bet vėl nau
jomis jėgomis atgaivindami 
Klaipėdoje sėkmingai tęstą kul
tūrinį darbą. Įsteigėm Vilniaus 
šaulių rinktinės vyrų chorą, pas
kui įtraukėm šaules moteris su 
p. Ona Mikulskiene. Taip, 1940 
m. rugsėjo 18 d., sovietų okupa
cijos aplinkybių verčiami, šau
lių rinktinės chorą pakrikštyjom 
didžiojo lietuvių dailininko ir 
muziko Mykalojaus Konstantino 
Čiurlionio vardu.

Sunku šiandien viską apsaky
ti, kaip mes tada laviravom, kad 
tik išlaikytume ansamblį ir ne
patektume į kompartijos nema
lonę. žinojome padėties rimtu
mą ir atsakomybę už visą an
samblį.

Taip pat reikėjo būti "diplo
matais” ir vokiečių okupacijos 
metu. Ansamblio veikla ir čiur
lioniečių koncertai netiko nacių 
vedamai politikai Lietuvoje.

Po atsisveikinimo Vilniaus ka
tedros aikštėje 1944 m. liepos 3 
d., tremtyje su Mikulskiu pasi
matėme Dresdene, kada jis ran
kioja čiurlioniečius į vieną krū
vą, kad vėl sužibėtų ansamblis. 
Dėl šeimyninių aplinkybių tada 
negalėjau vėl sekti jį. Tik kar
tą aplankiau Mikulskius Čiur
lionio ansamblio gūžtoj Koenigs- 
hoehe prie Dettingeno ir grožė
jausi ansamblio pasirodymais 
Luebeike ir kitur.

Likimas lėmė, kad mūsų ke
liai nuo Klaipėdos laikų susitik

davo, ėjo greta, kryžiavosi ir 
vėl susitiko, toli nuo Lietuvos 
— pačioj Amerikoj, Clevelande, 
kur buvau laimingas vėl dainuo
ti ir giedoti Čiurlionio ansamb
lyje, kaip ir Vilniuje.

Ir būnant vėl ansamblio pir
mininku, teko patikrinti seną 
draugiškumą ir bendradarbiavi
mą kultūrinėj veikloj. Išėjau į 
choristus "pensininkus” išsineš
damas geriausius atsiminimus 
iš savo trisdešimties metų (su 
pertraukom) dainavimo ir gie
dojimo choruose, geriausius atsi
minimus apie choristus ir apie 
dirigentus, ypač apie dirigentą 
Alfonsą Mikulskį.

Mano, kaip seno choristo, pa
garba A. Mikulskiui, vienam iš 
geriausių lietuvių chorų dirigen
tų, mokančiam geriausiai supras
ti choristus, kuris patraukia ir 
uždega juos dideliam ir šventam 
lietuvių kultūros darbui!

Po paskaitos sekė K. Inčiūros 
eilėraštis — Motinos Dalia. Jį 
padeklamavo skautė Stasaitė.

Jis persunktas motinos svajo
nėmis — "O, kad jie čia grįžtų, 
o, kad susirinktų — sode obelė
lės taip liūdnai nelinktų”.

Jautriai ir nuoširdžiai meninu 
dalį atliko mūsų solistė Juzė 
Krištolaitytė-Daugėlienė. Jos pa
rinkta programa atitiko minėji
mo nuotaikai ir jos atlikimas 
pagavo klausytojus.

Minėjimas užbaigtas B. Braz
džionio eilėraščiu — Motina, ku
rį talentingai padeklamavo vyr. 
skautė Aid. Malcanaitė.

Tai buvo tikrai didelis malo
numas dalyvauti tokiame minė
jime. Jautėsi, kad skautininkės 
įdėjo daug darbo kruopščiai su- 
ruošdamos šią Motinos šventę. 
Visuomenė savo atėjimu pager
bė jų pastangas.

Buvo gražu, malonu, tik gaila, 
kad tokio pobūdžio minėjimai 
atneša finansiniai didelį nuo- 
stuolį rengėjams ir atgraso atei
tyje nuo panašaus darbo.

D. K.

ČIURLIONIO
ANSAMBLIO PENKIOLIKOS METŲ

1940-1955
MUZIKO

Alfonso 
Mikulskio 

DVIDEŠIMT PENKERIU METU
4- 4.

1930-1955 Muz. A, Mikulskis

MOTINOS DIENĄ 
CLEVELANDE

Jau penktadienį vakare buvo 
padarytas gražus įvadas per ra
dijo valandėlę. Sktn. Dr. M. Ži
linskienė savo kalboje išryškino, 
lietuvės motinos pareigą ugdyti 
kovotojus. Psktn. St. Juodval
kytė ir skautė Stasaitė talkinin
kavo deklamacijoms.

'Sekmadienį lietuviai gausiai 
susirinko šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje. Skautininkės prašė 
atlaikyti pamaldas — už Sibire 
žuvusias ir kenčiančias lietuves 
motinas. Muz. Ambrazo choras 
lydėjo iškilmingas pamaldas. So
listės A. Stempužienės giesmė į 
Mariją giliai nuteikė besimel
džiančius.

Po pamaldų Lietuvių salėje 
susirinko gražus visuomenės bū
rys. Motinos prie įėjimo buvo 
papuoštos gėlėmis.

Negaliu nutylėti apie progra
mas, — ant žalios spalvos kieto 
popierio a. a. ■ Dail. Katiliūtės 
grafika MOTINA. Ta motina, 
tokia didelė savo rūpesčiu ir mei
le, apsupta rateliu mažų vaiku
čių, — kurie stengiasi ją pra
linksminti. — Kitoje to puslapio 
pusėje K. Inčiūros eilėraštis — 
Motinos dalia.

Salė buvo papuošta užrašais. 
Jie kalbėjo apie Motiną. — Juos 
meniškai atliko skautas vytis A. 
Muliolis.

Scenos gilumoje sktn. dail. K. 
Žilinsko pieštas Vargo mo
kyklos vaizdas beveik 
per visą sieną.

Sktn. Aid. AugustinaVičienė 
atidarė minėjimą.

Jaudinančiai suskambėjo sa
lėje Marija Marija... Unifor
muotos skautės įnešė gėles ir 
Tautinę vėliavą. Giesmei aidint 
ir skautėms dedant gėles prie 
Vargo Mokyklos paveikslo nu
linko Tautinė vėliava __ nulin
ko gerbiant ta Motiną, kuri dir
bo, kentėjo ir mirė dėl lietuvy
bės.

Tas momentas jautriai rengė
jų apgalvotas simbolizavo minė
jimo prasmę.

Atidarymas buvo užbaigtas 
Putino Mykolaičio eilėraščiu — 
Kėlėsi laisvė, kuri padeklamavo 
skautė V. žilionytė.

Toliau sekė istorikės Dr. Van
dos Sruogienės paskaita. Ji iš
ryškino lietuvės motinos ir iš 
viso lietuvės moters bruožus is
torijos šviesoje pradedant nuo 
Nomedos ir baigiant partizano 
Motina. Jos visos mūsų istorijos 
raidoje pasižymėjo veiklumu, da
lyvavimu viešuose gyvenimo rei
kaluose. Lietuvė moteris niekad 
nebuvo pasyvi stebėtoja, todėl ir 
dabar, kada mūsų Tėvynėje vyk
sta nelygi kova dėl nepriklauso
mybės — iš jų laukiama kietu
mo ir atsparumo, kovingumo ir 
valingumo. Prelegentė davė visą 
eilę pavyzdžių ... lyg ir padarė 
skersinį pjūvį per mūsų istori
ją

ZYLIUKĖSE

Ramovės
Clevelando skyrius gegužės 30 
d. Memorial Day, lankys savo 
mirusių narių kapus Kalvarijos 
kapinėse ir po to aplankys Lie
tuvos prezidento Antano Sme
tonos kapą.

Kario gegužinė
L. S. Ramovė Clevelando sky

rius ruošia KARIO žurnalui pa
remti tradicinę gegužinę, kuri 
įvyks gegužės 29 d. O. ir Ed. 
Karnėnų ūkyje.

Juozas Mikonis-Mikolauskas
išlaikęs Ohio real estate egzami
nus dirba kartu su real estate 
brockeriu Ray Nausneriu, kurio 
pirkimo ir pardavimo įstaiga 
yra 11809 St. Clair gatvėje.

Norinčius pirkti ar parduoti 
namus prašo skambinti telefo
nu:

GA 1-1755 — bute 
arba UL 1-3919 įstaigoj.

Persikėlė J. Namaičio batų 
krautuvė

į Lietuvių banko namus, buv. 
Čiurlionio patalpas, ši vieta lie
tuviams daug parankesnė ir sa
vininkas tikisi, kad ji bus gau
siai lankoma.

KAS BUS 
KARALIUS? 

PASAULIO PABAIGA
Ar jūs žinote, kad Dievo ka

ralystė nebetoli, kurios mes pra
šome: ateik tavo karalyste ir 
būk valia tavo. Bet jis turi vieš
patauti, kol visus savo neprete- 
lius po savo kojomis paklupdys. 
Ir paskiausias nepretelius bus 
mirties nieku paverstas. Bibl. 
Car 15:25 26. žmogum negali
ma pasitikėti, bet tik Dievu, ku
ris numirusius prikels. Bibl. 2 
Car: 1:9 w.

Daug tokių yra, kurie Dievo 
žodžius iškreipia. O jis buvo nu
miręs ir vėl prisikėlė. Jėzus pa
siaukoja už mūsų nuodėmes. 
Šviesybė su tamsybe nesutaria. 
Dievas sako: išeikite, iš jų at
siskirkite ir negarbinkite sta
bų. Aš jus priimsiu. 2 Car 6:17, 
18 w. Juk mes visi turime vieną 
tėvą, vienas Dievas mus sutvė
rė. Malonė teesie ir ramybė iš 
Dievo ir mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus.

Netikėkit tais, kurie nori Kris
taus evangeliją iškreipti. Dievo 
galybė yra jo didžioji išmintis. 
Ir žmonės dėl savo puikystės ne
nori suprasti Dievo galybės ir 
išminties.

Dėl Kristaus aš graudenu jus. 
Bukite Kristaus sekėjai. Netei
singieji Dievo karalystės niekad 
neišvys.

William Shimkus
1110 East 76 St. 
Cleveland 3, Ohio 

(Skelb.)

MUZIKINES VEIKLOS

SUKAKTYS
1955 m. gegužės 15 d.

10 vai. IŠKILMINGOS PAMALDOS Šv. Mergelės Ma
rijos Nepaliaujamos Pagalbos Bažnyčioje, 

18022 Neff Road.
Gieda DAINAVOS Ansamblis
Pamokslas Ansamblio Garbės Nario
KUN. FELIKSO GURECKO

3 vai. AKADEMIJA-KONCERTAS Severance Hali, 
11001 Euclid Avenue

Iškilmingas Aktas

Prof. Juozo Brazaičio žodis

DAINAVOS Ansamblio choras

ČIURLIONIO Ansamblio chorai, 
kanklių orkestras ir tautiniai 
šokiai

ČIURLIONIO ir DAINAVOS
jungtinis choras

Diriguoja
ALFONSAS MIKULSKIS ir
STEPAS SODEIKA

6:30 BANKETAS New Windameer Hali, 13929 Euclid Avenue

Muz. Stepas Sodeika

Dainavos Ansamblis

Čiurlionio Ansamblis



Dirva Nr. 19 * 1955 m. gegužės mėn. 12 d. 7

Adv. Julius Smetona
gręta savo įprastų priėmimo va
landų, kurios yra nuo. 10 v. iki 
1 vai., dabar interesantus pri
iminės kasdien ir vakarais nuo 
6:30 iki 8:30 vai. (išskiriant tre
čiadienius ir šeštadienius).

Parduodamas namas
3 miegamųjų, kolonial sti

liaus. Puikiai pertvarkytas. 
Nauji dvigubi garažai. Namas 
Naujosios lietuvių parapijos ra
jone —

18211 Rosecliff Rd.

Jieško šeimininkės

Čiurlionio ansamblio jubilėjaus 
iškilmės šį sekmadienį įvyksta 

šia tvarka:
10 vai. pamaldos naujosios pa

rapijos bažnyčioje. Pamaldų1 
metu giedot Dainavos ansamblis.! 
Pamokslą pasakys Čiurlionio an
samblio garbės narys kun. F. 
Gureckas.

3 vai. Severance Hali akade- 
mija-koncertas. Iškilmes atida
rys komiteto pirmininkas Pijus 
J. Žiūrys ir pagrindinę paskaitą 
apie sukaktuvininkus skaitys 
prof. J. Brazaitis. Koncertą at
liks Čiurlionio ir Dainavos an
sambliai.

6:30 vai. VVindameer salėje 
įvyksta banketas, kuriam vado-' 
vaus Jonas Daugėla. Į iškilmes 
atvyksta svečių iš Kanados, Chi- 
cagos, Detroito, Rochesterio, 
Pittsburgho ir kitų vietovių.

Biletai į Čiurlionio jubilėjinį 
koncertą

ir pakvietimai į banketą šį šeš
tadienį visą dieną bus parduo
dami Dirvoje. Sekmadienį iki 12 
vai. biletus bus galima gauti 
Spaudos kioske ir Dirvoje, o nuo 
1 vai. 30 min. Severance Hali

Sunkiai sirgo J. Polteris
Ilgametis Dirvos bičiulis J. 

Polteris buvo sunkiai susirgęs ir 
ilgesnį laiką turėjo gydytis li
goninėje. Iš ligoninės, po sun
kios operacijos, jau grįžo į na
mus.

J. Polteris džiaugiasi, kad li
gos metu daug jo artimųjų lan
kė ligoninėje, nuolat teiravosi 
apie ligą ir nuoširdžiai užjautė. 
Visiems, ypač Lietuvių Moterų 
Rateliui, reiškia nuoširdžią pa
dėką.

S. šimoliūnats
iš Detroito, Studentų žodžio re
daktorius, lankėsi Clevelande ir j 
su Dirvos redaktorium aptarė 
studentų skyriaus redagavimo 
reikalus.

J. Praškevičius
ilgametis Dirvos bičiulis, vienas 
iš pirmųjų Dirvos skaitytojų, 
buvo paguldytas į ligoninę ope
racijai. Po operacijos sveiksta 
namuose ir jau dalyvaus Čiur
lionio ansamblio sukakties iškil
mėse.

Iš Bostono

Jonaičių šeima ir 
M. Barniškaitė,

persikėlė į savo. namą. Jų adre
sas — 11496 Gray Avė., Cleve
land 8, Ohio. Telef. GLenvville 
1-6508.

Padėka
Dr. K. Pautieniui Clevelande 

(ofisas 7039 Superior Avė.) už 
padarymą mano žmonai č. Val- 
dukaitienei dviejų rimtų opera
cijų (policlinikos ligoninėje) ir 
už tikrai kantrią ir rūpestingą 
globą sveikstant namuose, ta
riam širdingą ačiū.

V. Valdukaitis su šeima

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju p.p. VI. 

Bacevičiui, K. Budriui, A. Juo
zaičiui, V. Mazoliauskui, J. Moc
kui, V. Pašakarniui, M. Ratkui, 

I J. šarkauskui, J. šenbergui, A. 
I šenbergui, V. Švarcui ir J. Vir
baliui, padėjusioms lietuviškos 
talkos būdu persikraustyti į 
naują butą — 1268 Nortvood 
Avė.

Jadvyga Gulbinienė

Nemokamas jūsų norimų 
dažyti namų 

apskaičiavimas.
Kreipkitės: SW 1-5083 arba 

FA 1-2718.
Ralph Zambliauskas Co.

1844 East 89 St. (20)

Gydytojo šeima prie Cantono,1 
50 mylių nuo Clevelando, jieško 
vyresnio amžiaus lietuvės šeimi-' 
ninkės. Kambarys, maistas, ir j 
atlyginimas pagal susitarimą.

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

PRADĖKIT MAŽA SUMA!
BET PRADĖKIT DABAR!

Reikalingas kambarys 
vienam asmeniui, su virtuve ar
ba teise naudotis virtuve.

Pranešti paštu:
R. Balys

7718 Aberdien Avė. 
Cleveland 3, Ohio

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

apdraustų Jūsų ateitį.
Gyvybės, nelaimių, ugnies, 

automašinų apdrauda
Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS’N

6712 Superior Avė. H1
Cleveland, Ohio

Išnuomojamas kambarys 
dideliam bute, vienai moteriai. 
Galima naudotis virtuve ir kt. 
patogumais. Ansel Rd..(prie par
ko) telef. RA 1-3813. Skambin
ti po 6 vai. vak.

BATŲ KRAUTUVĖ
BATŲ TAISYMAS 

Sav. J. Kamaitis
1308 E. 68 St.

Telef. EX 1-0344
Atdara nuo 10 vai. ryto iki

7 vai. vakaro.
Padėka

kasoje.
Severance Hali akademija pra

sidės lygiai 3 vai., koncertas 
punktualiai ketvirtą valandą.

Dainavos ansamblis atvyksta 
šeštadienį

Dainavos ansamblis j Cleve- 
landą atvyksta šeštadienį, 5 vai. 
vak. Čiurlionio ansamblis malo
niai prašo galinčius priimti dai
naviškius nakvynei pranešti an
samblio sekretorei E. Skrabuly- 
tei tel. HE 2-2038.

Pianistas Antanas Sm^na
- skambina su M'omen’s 

Symphony

atvykę lankėsi Clevelande Liet. 
Enciklopedijos leidėjas J. Kapo
čius ir redaktoriai J. Girnius ir 
J. Puzinas.

Juozas Stempužis
persikėlė į savą namą — 1203 
E. 74 St. Telef. EX 1-2296.

K. štaupas.
Dirvos artimas bičiulis, St. 

Peterburg, Fla., nusipirko gražų' 
namą. Dabar Clevelande gyve
na tik pusiau, daugiau laiko pra
leisdamas naujoje vietoje.

Puiki skautų iškyla

Kambarys
Vienam dirbančiam asmeniui 

išnuomojamas kambarys ■ labai 
mažoj šeimoj. Yra garažas. Ga
lima naudotis visais patogumais.

Kreiptis: 701 E. 92 St.
Telef.: MU 1-2930

Išnuomojamas butas
5 kambarių. Gaso šildymas, 

aut. vandens šildymas. Teirau
tis 16 iki 2 vai.

6704 IVhitney Avė.

J. C 1 J Ū N S I< A S 
LAIKRODININKAS

Vyskupo Valančiaus Litua
nistinė Mokykla ir jos Tėvų Ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja Cle
velando Bendruomenės Apylin
kei už didelę ir labai svarbią au
ką $175.00 iš Clevelando "Atei
ties Klubui” už $150.00.

Nauji batai ir batų taisymas 
mano krautuvėje daug žemes
nėmis kainomis, negu jūs mo
kate kitur. Ateikit ir įsitikinkit.

(52)

I. J. SAMAS, JEWELER

GERESNIU namų statytojai
TVISUOMET ĮSTATO 

MONCRIEF Šildymą ir oro vėsinimą

JŪS NORIT BŪTI 
GRAŽIOS

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

S
I

PIX BEVERAGE 
rūšių alaus — vlsoki gait i 

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Parengiama vestuvėms, baliarm 
oobūviams. Nemokanjas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniai* 

iki 1 vai.

45
Lietuvaitės

ALVINOS PAUL1ENĖS

SUPERIOR 
EEAUTY SHOP

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

metiniai.
Darbas garantuotas.

6903 Superior Avė. EX 1-3311

J

LEIMON’S CAFE

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

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

Gegužės 15 d. St. Joseph High 
School auditorijoje įvyksta pa
vasarinis ”Women's Symphony'’ 
koncertas, kuriame vienu solis
tų bus pianistas Antanas Sme
tona. Jis paskambins Beethove- 
no C-Major koncertą fortepijo
nui. Kitu solistu bus smuikinin- 
tą smuikui. Ma-Si-Hon yra vie- 
Mendelssohno E Minor koncer
tą smuikui Ma-Si-Hon yra vie
nas geresnių didžiojo Clevelan
do simfonijos orkestro smuiki
ninkų. ”Women's Symphony” di
rigentas yra Hyman Schandler.

Koncerto pradžia 8:30 valan
dą vakarė. Lietuviškoji visuo
menė maloniai kviečiama atsi
lankyti į šį įdomų koncertą.

Balys Auginąs,
radijo programos vedėjas, dėl li
gos laikinai negalės redaguoti 
radijo programų. Jam talkinant 
numatoma sudaryti progra
moms redaguoti kolektyvą.

Balys Auginąs tvarkė lietu
viškąją programą beveik šeše
rius metus.

YOU B0RR0W 
TO BUY A HOME

GET OUR 
LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS

K
k

■Cleveland 
ust Cdrnp.

Gamta — skautiškojo gyveni
mo mokykla. Joje stovyklauja ir 
iškylauja mūsų skautai. Nepa
prastai smagią iškylą turėjo 
Clevelando Skautų Tuntas sek
madienį, geg. 8 d. Kiek vėsokas, 
bet skaidriai giedras oras Breck- 
sville rezervatan sutraukė 50 
klegančių skautų. Vadovai jiems 
pravedė miško ir sporto žaidi
mus. Atsivežtiniai sumuštiniai 
gryname ore buvo, kirste sukirs
ti. Iškyla baigta trumpu lauže
liu. Malonu pasidžiaugti, kad 
šioje iškyloje dalyvavo ir porą 
tuzinų skautų tėvų — bičiulių.

•

Geg. 1 d. Clevelando Skautų 
Tuntas dalyvavo lietuvei moti
nai skirtose pamaldose šv. Jur
gio bažnyčioje. Skautai meldė
si už savo mamytes.

*
Sekmadienį, geg. 1 d., Cleve

lando Skautų Tuntas per v. s. V. 
Šenbergą perdavė sveikinimus 
savo dvasios vadovui kun. dr. K. 
Širvaičiui, kuris Akrone šventė 
kunigystės 20 m. sukaktį.

šeštadienį, geg. 7 d., Clevelan
do Sk. Tunto vytautėnai turėjo 
nuotaikingą ir gyvą dr-vės su
eigą, kurios metu smagiai pa
sportavo ir pasiplaukiojo basei
ne.

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

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio 

Tek: EX 1-0376

REMONTO DARBAI
Atlieku mažus ir pagrindinius 

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

V. Riekus
Tel. IIE 2-0683

1505 Addison Rd. (52)

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
kandai tampa sunaikinti arb 
sugadinti ugnies, kreipkitės 
P. J. KERŠIS, dėl ankainavi 
mo, ko visada reikalauja 
lraudos kompanijos pirm, 
gu išmoka už

ar 
n**

nuostolius.
P. J KERAIS

609 Society for Sąving Bld. 
Telef.: MAin 1-1773.

ilezidencija; PENINSULA 252

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

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

LIETUVIŲ

6835
Klubo ir salės

KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

SUPERIOR AVĖ.
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.

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 gerai 
dirbti.

Kreiptis į savininką.
19206 Kildeer Avė.

Telef. IV 1-3335 
arba informacijų į Dirvą. (19)

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

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

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

Neužmirškit, kad nuo gegužės mėn. 2 d. mes išpar- 
duodam užuolaidų ir kitokias jums reikalingas medžiagas.

Atneškit šį skelbimą — ir gausit 25 G nuolaidą.
Jūsų namams įvairios užuolaidų medžiagos. Kaina nuo 

47 c. jardui.
MES DUODAME EAGLE STAMPS.

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

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

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

1101 E. 66 Street Tel. EN 1-4551

Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti

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

SMIGEL INSURANCE AGENCY
Felix F. Smigel EX 1-9239

KREIPKITĖS Į MUS — GAUSIT GERIAUSI 
PATARNAVIMĄ

BILL SCHLEKIE PLUMBiNG CO.
Vincas Šlekys

ELEKTRINIS SŪRŲ IŠVALYMAS 
VARINIŲ VANDENS VAMZDŽIŲ PRAVEDIMAS

SW 1-0327 VU 3-5063

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

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

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

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

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

t Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue ENdicott 1-1783
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Ciurlioniečiij kelias i Clevelande
Toli, toli Vilnius nuo Clevelan

do, tačiau mes senieji Amerikos 
lietuviai, ir per mus naujieji čia 
apsigyvenę, padarėm su Vilnium 
ryšį tuo, kad Clevelandan par- 
sikvietėm Čiurlionio ansamblį su 
jo kūrėju Alfonsu Mikulskiu.

Pasakiškas mums buvo iš tolo 
Čiurlionio ansamblis kai pradėjo 
ateiti iš vakarų Europos apie jį 
žinias, papuoštos nuotraukomis 
didelio būrio panelių ir vaikinų, 
žavinguose tautiniuose rūmuose. 
Garsus ir didingas iš didelio to
lio pasidarė mums ansamblis, 
skaitant kaip jo lietuviškos dai
rios, skudučių ir kanklių muzika 
žavi europiečius ir amerikiečius 
pokarinėje vakarų Europoje. 
Dirvai daug ansamblio gatavų 
klišių prisiuntė dabartinis jos 
redaktorius B. Gaidžiūnas, pa
dėdamas supažindinti mus ' su 
čiurlioniečiais.

žavėjomės tomis žiniomis ir 
nuotraukomis paprasti žmone- 
liai, bet žavėjosi ypatingai mū
sų muzikai, chorų vedėjai ir vi
suomenės veikėjai.

Kiek žinoma, pradėjo rūpintis 
Čiurlionio ansamblio į Ameriką 
parkvietimu įtakingi asmenys ir 
Chicagoje ir kitur, ir ansamblis 
galėjo atsidurti lygiai Bostone, 
Brooklyne ar Chicagoje, nes tuo 
metu clevelandiečiai nei nedrįso 
galvoti ar ansamblis norėtų Cle- 
evlande kurtis ...

Kad ansamblis į Ameriką tu
rės atvykti, buvo tik laiko klau
simas.

Tačiau įvykęs faktas rodo, kad 
Čiurlionio ansamblis ir patys jo 
vadovai — Ona ir Alfonsas Mi- 
kulskiai ir keli pastovūs ansamb
lio nariai iš Vilniaus, gyvena ir 
dainuoja Clevelande.

Kai Chicagai buvo persunkus 
darbas ąnsamblj į "Amerikos 
Lietuvių Sostinę’’ parsikviesti, 
ar gal be norų nieko daugiau ir 
nedaryta, mums clevelandie- 
čiams, kaip paaiškėjo, darbas pa
sirodė visai nedidelis. Ir labai 
malonus.

Jaučiamės neapsivylę. Priešin
gai, didžiuojamės, kad tas gar
sus ansamblis jau šešeri metai 
Clevelande dainuoja, sukeldamas' 
visų Amerikos lietuvių susido-| 
mėjimą ir norą jį pas save gas
trolėms pasikviesti. Ir čiurlionie- 
čiai jau aplankė eilę mūsų di
desnių kolonijų, kartu ir Kana
dą. Kitas vietas jau ir po kelis 
kartus.

Kaip ansamblis 
Clevelande sutilpo

Didelis būrys panelių ir vaiki
nų. Kitiems gal atrodė, kad ne
bus kur jų padėti. Todėl mato
mai ir juos parsikviesti nenorė
jo rizikuoti. Ansambliečiai, jau 
susirašę su kitų kolonijų, ypač 
Chicagos tūlais rūpintojais, nors 
turėjo viltį į Ameriką pakliūti, 
bet karštų žygių juos čia parga
benti nesulaukė.

Jie neatvažiavo gal taip kaip 
būtų norėję, kada jau buvo gavę 
pakvietimą į Clevelandą — visi 
vienu laivu, vienu kartu, dainuo
dami, koncertuodami.

Čiurlionio ansamblio Clevelan
de apsigyvenimo istorija tokia. 
Vienas iš ankstyvesnių tremti
nių, veikėjas iš Lietuvos, apsi
gyvenęs Clevelande Steponas 
Nasvytis, 1948 metų pradžioje 
atsilankęs Dirvos redakcijon už
siminė:

— Kaip čia būtų galima į Cle
velandą parkviest! Čiurlionio an-j 
samblį... 1

K. S. KARPIUS

Buvom tik mudu du. Aš tada 
dar Dirvą redegavau.

Taip gimė ansamblio Clevelan
dan parkvietimo mintis. Mes jau 
daugeliui tremtinių buvom siun
tę afidavitus, paskui darbo-buto 
garantijas. Ir buvo gerai žino
ma, kad jokiu būdu visas an
samblis vienu kartu į Clevelan
dą neatvyks. O po keletą atvyk
stančius bus galima aprūpinti ii 
butais ir darbu, kol kiti suva
žiuos.

žinoma, tada buvo daug pa
grindo St. Nasvyčiui pasakyti, 
kad mes permenki tokį ansamblį 
savo nuošalinėje kolonijoje tu
rėti, tegul juos kviečia kitos, di
desnės kolonijos. Bet tuoj pata-l 
riau St. Nasvyčiui rašyti an
samblio vadovybei, kad prisiųs
tų mums savo narių sąrašą: var
dus. amžių ir t.t.

Neilgai truko ir St. Nasvytis' 
vė* atsilankė redakcijon su są- 

Norintieji ateiti į talką ir sa 
vo kaštais užsakyti Dirvą jos 
dar neskaitant iems, bet neturin- 
kraštus sukaktuviniais metais, 
iki spalio 9 d., kaštuoja $5.00. 
Ir dar, kiekvienas naujas skai
tytojas gauna iš redakcijos ne
mokamai, su specialiu sukaktu
viniu įrašu knygą "Lietuva Ti
ronų Pančiuose”. Knyga 312 
psl., kietuose viršeliuose, svarbi 
turėti kiekvienoje šeimoje. Jos 
kaina $2.00. Knygos naujiems

Metinė prenumerata į visus 
sad yra adresų, norinčių Dirvą 
skaityti, bet neišgalinčių už ją 
užsimokėti. Ypač tokių adresų 
mes turime iš Vokietijos, kur 
mūsų tautiečiai vargan pakliu
vę, kenčia visokius nedateklius. 
tiems adreso kam Dirvą siųsti, 
juos parūpina redakcija. Čia vi- 
skaitytojams persiunčiamos Dir
vos kaštais.

ATKREIPKITE
dėmesį

V. 
P. 
P. 
S.

Tokių plokštelių (gramafo- 
nams) albumose dar nėra buvę: 

Januškaitės 15 dainų $8.0C 
Bičkienės 8 dainų ....... $5.50
Radzevičiūtės 6 dainų $3.50 
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
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 į vi
sus kraštus. O vaikams vežimė
liai reto gražumo (gauti iš Eu
ropos), kainos nuo $47.00.

šias ir kitas čia neišvardintas 
plokšteles gausite pas J. Karve-

Visoj Amerikoj įvyko National Gard pratimai. Tai buvo patikri
nimas kaip greit karo atveju susirinktų kariai saugoti strategines 
vietas. Pratimai davė gerus davinius. Viršuj San Francisce kariai 
gauna ginklus. Vidury — Bostone jau pasiruošę žygiui, o apačioj! lį, 3322 So. Halsted St., Chicago 
— National Gard vadai Washingtone tikrina pratimų davinius.| III., tel. YA 7-0677.

. lašu, rodos 47 asmenų, su pp. 
i Mikulskiais jų tarpe.

Pasikvietę Jurgį Salasevičių 
talkon su automobiliu mus pa
vežioti, kartu sdarę sąrašą nu
matytų žymesnių Dirvos skai
tytojų, kurie mums rodės galėtų 
priimti po porą ar daugiau pa
nelių ar vaikinų čiurlioniečių, 
vieną vakarą apvažiavom eilę 
namų. Ir visur gavom pasižadė
jimą priimti po du, keturis, kaip 
kur ir penkis. Ir patys užsirašę 
priimti po kelis, pajutom, kad 
ansambliečiai tikrai jau galės į 
Clevelandą atvykti. Tik vienas 
atsisakė svečius prisiimti, nes jo 
žmona buvo proto ligų ligoninė
je. Jis neturėjo namie šeiminin
kės, bet jis paaukojo $19 mūsų 
darbui paremti. Kelis likusius 
tame sąraše St. Nasvytis pas
kui drąsiai užrašė savo gimi
nėms.

Ir tikrai, pastangos buvo len
gvutės: pradėjo Clevelandan 
rinktis čiurlioniečiai mažais bū
reliais, po du, tris, kartais pen-

kis. Jie įsigyvenę, parūpino pa
talpas savo draugams. Ir pas
kiau daugelis atvažiuojančių tik 
pas savo kvietėjus j svečius nu
vyko, nes pasitikę stotyje jų 
pačiu draugai, vežėsi juos pas 
save.

Dr. ir poniai Tamošaičiams 
paskyrėm p. Mikulskius. Ir taip 
be vieno kito, kurie buvo pasi
ryžę vykti pas savo gimines ki
tose kolonijose, Čiurlionio an
samblis Clevelande metų bėgyje 
buvo įkurdintas.

Dabar ansamblis susideda jau
daugumoje iš naujų, savais ke
liais į Clevelandą atvykusių 
tremtinių, kurie taip pat nesva
jojo, kad jie kada bus tęsėjai tos
garbingos ansamblio tradicijos.

Ir Clevelando lietuvių koloni
jos garbei, štai dabar Čiurlionio 
ansamblis mini savo 15 metų 
sukaktį. Ir mes tik galim di
džiuotis, kad galim būti tų iškil
mių dalyviai.

DIRVOS 
JUBILĖJINĖ 

TALKA
Dirva spalio mėn. 9 d. švenčia 

10 metų sukaktį. Sukakčiai at
žymėti iki spalio 9 d. vykdoma 
talka sutelkti 400 naujų skaity
tojų. Tai kiekvieniems Dirvos 
ėjimo metams po 10 naujų skai
tytojų.

Į talką kviečiame visus mūsų 
senuosius talkininkus, bendra
darbius, visus Dirvos skaityto
jus ir šiaip Dirvos bičiulius.

Mums, norintiems prasmin
gai atšvęsti Dirvos 40 metų su
kaktį, inebus taip sunku surasti
400 asmenų, kurie dar Dirvos 
neskaito. Tik žiūrėkim, mes visi 
turime artimųjų čia JAV, bet jų 
nemažai turime Europoje, Pietų 
Amerikos kraštuose, Australijo
je ir net N. Zelandijoje. Para
ginkime ir patalkininkaukime, 
kad jie Dirvą skaitytų. Negalin
tiems patys ją užsakykime.

t

TAIP ITALAI
RINKO...
(Atkelta iš 1 psl.)

nepaisant tokių įspėjimų Gron
chi didele balsų dauguma buvo 
išrinktas prezidentu. Kaip jau 
sakyta, už jį balsavo ne tik Nen- 
ni socialistai, bet ir komunistai.

Pagal konstituciją, išrinkus 
prezidentą, ministerių kabinetas 
turi atsistatydinti. Tada paaiš
kės, ar Gronchi iš tikrųjų ban
dys vykdyti savo programą, pa
gal kbrią krikščioniškasis blokas 
turi siekti įtraukti į vyriausybę 
socialistus, kurie ligšiol ėjo ko
munistų pavadyje. Be abejoji
mo, Gronchi samprotavo, kad 
tuo atveju Nenni atsiribotų nuo 
komunistų ir užimtų labiau tau
tinę socialistinę liniją. Visa tai 
paaiškės už dviejų savaičių, kai 
naujasis prezidentas pradės eiti 
savo pareigas. Tam tikromis ap
linkybėmis gali atsitikti, kad 
Gronchi išrinkimas reikš tikrą 
posūkį visame Italijos vidaus 
gyvenime, su sąlyga betgi, kad 
jis pajėgs savo nusistatymą 
įvykdyti, pasidaręs Kvirinalo pa- 
lociaus šeimininkas.

Tenka pastebėti, kad per pa
skutinius mėnesius Italijoje pa
sirodė nauji reiškiniai, kurie liu
dija, kad italų komunistų parti
jas svoris ėmė smarkiai smukti. 
Kai buvo renkami žemės ūkio 
ligonių kasų tarybos nariai, ko
munistai skaudžiai pralaimėjo ir 
tatai net tokiose provincijose, 
kaip Toskana ir Emilia, kurios 
buvo laikomos komunistinėmis 
tvirtovėmis.

Demokratinių partijų kandi
datai su krikščionimis demokra
tais laimėjo net 92% visų balsų, 
o kairiesiems ekstremistams be
liko 8 nuošimčiai. Rinkimų re
zultatai parodė, kad žemės ūkio 
darbininkų tarpe ima įsigalėti 
naujos pažiūros ir kad komunis
tai jau toli gražu nebegali būti 
laikomi kaipo žemės ūkyje dir
bančių žmonių gynėjai.

Užtat komunistai mėgino at
sigriebti per didžiulių Fiato dirb
tuvių Turine rinkimus, kai buvo 
renkami atstovai į vad. vidaus 
komisijas. Tų dirbtuvių atsto
vybė jau iš seno faktiškai buvo 
komunistų rankose. 1948 metais 
jie surinko net 80'/ darbininkų 
balsų, o ir pernai jie gavo dar 
didelę balsų daugumą. Tačiau 
kovo mėnesį buvusių rinkimų re
zultatai patvirtino, kad ir pra
monės darbininkų tarpe komu*- 
nistų autoritetas smarkiai pa
šlijo. Iš 50,000 darbininkų balsų 
komunistai tegavo 37 nuošim
čius, tuo tarpu kai likusieji 63 
nuošimčiai atiteko demokrati
nėms partijoms, ypač krikščio
nių ir nuosaikiųjų socialistų va
dovaujamoms profesinėms są
jungoms.

Komunistai tvirtina, kad dar
bininkams buvęs daromas spau
dimas iš administracijos pusės. 
Tačiau tatai negali paneigti 
fakto, kad stambiausios italų 
įmonės darbininkų dauguma nu
sigręžė nuo komunistų ir atida
vė balsus demokratinių profesi
nių sąjungų atstovams.

Darbininkai ima įsitikinti, 
kad komunistų partijai pirmoje 
eilėje rūpi ne dabrininkų reika
lų gynimas, o grynai politinio 
valdymo užgaidos. Nuolatiniai 
streikai, kuriais buvo siekiami 
komunistų partijai tarnaują po
litiniai tikslai, be to, prieš dar
bininkus vartojamas politinis 
teroras jau seniai įgrįso didžia
jai italų darbininkijos daliai. Tad 
po skaudaus pralaimėjimo žemės 
ūkio darbininkų tarpe sekė ne 
mažesnis smūgis iš pramonės 
darbininkų pusės ir tatai to
kiame industrijos centre kaip 
Turinas. Komunistų partija dau
giausia pritarėjų ligšiol turėjo 
kaip sykis Italijos šiaurėje, Mi
lane ir Turine. Rinkimai Fiato 
dirbtuvėse parodė, kad italų pra
monės darbininkai ima atsipei
kėti ir vyti iš savo tarpo vilkus, 
apsimetusius darbininkijos rei
kalų vieninteliais gynėjais.

Kiek komunistų partijos smu
kimas atsiliepia Nenni vadovaus 
jamiems socialistams, kurie lig
šiol klusniai tarnavo Maskvos

LIETUVIAI KANADOJ
LIETUVIŲ VEIKIA 

NIAGAROJ PENINSULOJ

Su pavasariu Wellandan grįžo 
ne tik šiltas oras ir saulėtos 
dienos, bet labai sumažėjo ir ne
darbas. Atlas Steels ir Page Her- 
sey fabrikai ne tik pašaukė vi
sus senuosius darbininkus, bet 
kiek girdėti, ima ir naujus. Elek- 
tro-Metal įmonėje irgi dirba 
daug daugiau, negu žiemos mė
nesiais. Atrodo, kad lietuvių tar
pe bedarbių kaip ir nebėra.

*

Lietuviai kruta ir organizaci
nėje veikloje. Ryžtingai atidir
busi beveik metus Lietuvių Ben
druomenės valdyba balandžio 17 
d. buvo sušaukusi visuotiną su
sirinkimą naujos valdybos rink
ti. Kaip visur kitur, taip ir čia, 
kartais pasitaiko nesklandumų. 
Į susirinkimą susirinko nedaug 
asmenų, nauja valdyba nebuvo 
išrinkta. Kaip girdėti, gegužės 
mėn. 15 d. Revizijos komisija 
bandys pakartotinai valdybą 
rinkti. Reikia tikėtis geresnių 
rezultatų.

*

Kelių atsargos karių iniciaty
va pradėta organizuoti atsargos 
kariai. Balandžio mėn. 24 d. p. 
Ubeikio ūkyje, prie Allenburg, 
buvo steigiamasis Ramovės su
sirinkimas. Naujai organizaci
jai linkėtina sėkmės.

*

Gražiai ir įspūdingai paminė
ta Wellande Motinos Diena. Ge
gužės mėn. 1 d., sekmadienį, įvy
ko pamaldos su pritaikytu tai 
dienai pamokslu. Po pamaldų St. 
Mary’s bažnyčios rūsyje susi
rinkusieji girdėjo gražią p. Si- 
monaitienės paskaitą. Buvo ir 
vaikučių vaidinimėlis "Džiaugs
mas”, p. Pauliolienė padainavo 
keletą dainelių.

*

Niagara Falls Lietuvių Klubo 
ruoštas balandžio mėn. 30 d. va
karas — šokiai praėjo su dideliu 
pasisekimu. Į vakarą suvažiavo 
daug svečių iš JAV ir Kanados. 
Gauta gražaus pelno.

*

Gegužinių sezono atidarymas 
Niagaros pusiasalio lietuviams 
įvyksta prie St. Catherines, Ont., 

užmačioms, šiandien dar sunku 
teigti. Kaip jau sakyta, Gronchi 
visada tvirtino, kad reikią jieš- 
koti kontakto su socialistais ir 
tuo būdu juos atitraukti nuo ko
munistų. Galimas dalykas, kad 
naujojo valstybės prezidento idė
jos turės palankią dirvą kaip 
sykis dabar, kai komunistinė 
banga pradeda atslūgti. Ar tatai 
išeis Italijai į naudą, parodys 
ateitis.

SFECIAE PURCHASE A Group of

Fine Worsted Suidin^a
Regularly valued at $75 to $85

*4993
A beautiful seleetion of patterna and colors 
. . . fine, 100% wool fabries . . . individ- 
ually tailored to your measure in the niodel ' 
and style of your preferenee.

A rare opportunity to get a fine citatom 
tailored suit at a substantial savingi

For a Limited Time Only

BRAZIS BROTHERS TAILORS

6905 SUPERIOR AVĖ.
CLEVELAND 3, OHIO

PHONE: EN 1-2614

-------------------- --------------------------------J—-------t-----------------------------------------------

Port Weller Garden — City 
Beach š. m. gegužės mėn. 28 d., 
šeštadienį. Gegužinė prasideda 3 
vai. po pietų gražiame parke prie 
Ontario ežero. Paprastai gegu
žinės toje vietoje susilaukia 
daug svečių. Tikimasi, kad ši 
pirmoji gegužinė sutrauks daug 
lietuvių iš plačios Peninsulos ir 
kitų tolimesnių vietovių. Laukia
ma svečių ir iš JAV. Ir blogam 
orui esant gegužinė įvyks, nes 
bus šokama salėje. Veiks bufe
tas su įvairiais gėrimais ir už
kandžiais. Ž.

V. L. S. VEIKLA 
KANADOJE

Balandžio 3 d. VLS St. Ca- 
tharines skyriaus posėdyje da
lyvavo Hamiltono atstovai, gi 
balandžio 17 d. VLS Toronto 
skyriaus posėdyje dalyvavo Ha
miltono ir St. Catharines atsto
vai. Toks jungtinis skyrių atsto
vų posėdžiavimas daugiau su
bendrina veiklą ir darbą pagrei
tina.

St. Catharines buvo įneštas 
tik pasiūlymas steigti Vilniaus 
spaudos fondą, tai Toronte jis 
beveik įsteigtas. Dabar jis pava
dintas Vilnius Lietuvos Gyveni
me ir Vilniaus miesto istorijos 
išleidimo Vajaus Komitetu.

Dabartinis vajaus komitetas 
sudarytas iš Toronte, Hamiltone 
ir St. Catharines gyvenančių as
menų. Vajaus kasininkas Jero
nimas Cicėnas — 138 Shaw St., 
Toronto, Ont., Canada. Telf.: 
LAkeside 8109. Gautos jau ir 
pirmosios aukos: $1 Almus, $5 
Balys Petkauskas abu iš Ame
rikos ir $90 sumetė posėdžio da
lyviai.

Nutarta spalio mėn. 8-9-10 
dienomis Toronte šaukti Vilniaus 
Lietuvių Sąjungos suvažiavimą. 
Tomis dienomis bus ir KLB Ta
rybos suvažiavimas. Taigi To
rontas pajudės. Ta proga VLS 
Toronto skyrius ruošia atsišau
kimą į visus Vilniaus krašto lie
tuvius. Kas gali, kviečia kuo 
skaitlingiau dalyvauti suvažiavi
me. Taip pat prašo pranešt savo 
adresus, kad galėtų visais rei
kalais informuot. Susirašinėji
mui adresas: Antanas Petkaus
kas, 33 Grace' St., Toronto, Ont. 
Telf. EM 8-8519.

Posėdis užgirė VLS St. Ca
tharines skyrių už ruošiamus du 
parengimus: gegužės 21 d. gegu
žinę Port Weller ir birželio 25 d. 
jonines Wellande. Iš šių paren
gimų tikimasi didesnės sumos 
knygų leidimui. I. š.
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JCSŲ TALKOS!
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