
Anglijoj rinkimine 
kova tempiasi

PAŽADAI STUDENTAMS. — TRUMPESNIS KAREIVIAVI
MO LAIKAS. — SOCIALINIŲ REIKALŲ GERINIMAS. — 

UŽSIENIO POLITIKOS KLAUSIMAI.

(Mūsų Anglijos bendradarbio)

Britų politikai visomis prie- statistikos duomenų pagalba įro- 
monėmis stengiasi išjudinti pla-' dyti, kad tik ji viena pasiekusi 
čiąsias gyventojų mases, nes jos didžiausių laimėjimų gyventojų 
laikosi gerokai santūriai, nors gerbūviui pakelti.
iki rinkimų beliko tiktai kelios Tuo pat metu vyriausybė sie. 
savaitės. Tokias pastangas daro, kia konkretinėmis priemonėmis 
ir spauda, kurios didžioji dalis užsitikrinti balsuotojų simpati- 
stovi konservatorių pusėje. Ta-1 jas švietimo ministeris Sir Da- 
čiau ir partinė spauda tenkinasi vid Eccles pasiūlė padidinti 
daugiau bendromis rinkiminė- 10% stipendijas studentams, 
mis linijomis, nesigilindama l'Savaime nedaug kas žino, kad
konkretinius klausimus. Popu- didžioji ytudenty dauguma Di. 
liaroji vakarinė spauda, i >rin , d/;jojoje Britanijoje studijuoja1 
milįoninius tiražus, rrA nam- tik(ai stipendijy dėka. Taip pat
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susirinkime

skilia visai nedaug viet sušvelninami nuostatai, pagal
Gegužės 6 d. karalierė F.lzbie-, kuriuos ligšiol buvo smarkiai ap- 

ta paleido žemuosius rūmus. 
Taip po trijų su puse metų pasi
baigė dabartinio parlamento am
žius. Nauji rinkimai paskirti ge
gužės 26 d., tad balsavimams pa
ruošti buvo paliktos tiktai trys 
savaitės. Tačiau rinkiminė kam
panija prasidėjo, jau nuo Aba
tų narlament“ /,A’ » t
matos.

Opozicinė darbiečių partija nėlY Jei?u Pridursime  ̂kad pa- 
prikaišiojo vyriausybei, kad ji 
neradusi kitos išeities iš gre
siančios mokėjimų balanso ka
tastrofos, kaip paskelbti rinki
mus. J šį argumentą konservą-į 
toriai atsikirto teigimu, kad jei-j 
gų valdžia atitektų darbiečiams, 
šie vėl įvestų maisto produktų 
racioną vimą.

Be abejojimo, iš abiejų pusių 
paleidžiama į darbą beatodairi- 
nė demagogija, bet yra tikra, 
kad laimėjus darbiečiams vėl 
būtų grąžinta kainų kontrolė ir 
suvaržytas tiek kaikurių prekių 
įvežimas, tiek turizmas. Antra 
vertus, abu varžovai ne be pa
grindo nurodo, kad jų žmonės 
išbuvo valdžioje per trumpą lai
ką, kad būtų įstengę įvykdyti 
užsibrėžtą programą ūkio srity- dalis nusimano, kad šiuo metu, 
je. Kiekviena partija stengiasi veikiant dabartiniams britų įsi-

karpomos stipendijos pasiturin- 
i čių tėvų vaikams. Reikia atsi- 
i minti, kad net tėvai, gauną pa- 
. lyginti augštas pajamas, nebe
pajėgtų savo vaikų siųsti į uni
versitetus, jeigu jiems nebūtų 
teikiama stipendijų. Mat, anglų 

: mokesčių sistema yra taip su- 
jrz >.š dA'-dių paj?mų 

valstybė nugriebia visą grieti- 

garsėjusiuose anglų koledžuose, 
į kuriuos pagal tradiciją savo 
vaikus siunčia visa diduomenė, 
mokslas yra nepaprastai bran- 

I gus, tai darosi suprantama, kad 
j augštasis mokslas (universitetai 
j ir politechnikumai) nebūtų pri
einami net pasiturinčių tėvų 
vaikams, jeigu nebūtų tiek daug 
stipendijų, kurios praktiškai 
kiekvienam prieinamos.

Prieš šį konservatorių ėjimą 
darbiečiai iškėlė naują sumany- 

,1 mą. Jie reikalauja sutrumpinti 
karo tarnybos laiką. Savaime to
kį projektą kelia tiktai kairysis 
darbo partijos sparnas, kuris 
yra besąlyginiai pacifistinio nu
sistatymo.

Didžioji darbiečių vadovybės

Vakarų Vokietijos kancleris Konradas Adenaueris pirmą kartą 
užima vietą NATO posėdyje, Vokietiją priėmus į šią karinę są

jungą.

VVilliam Faulkner

Te* nessee VVIUlams

Pulit'* / 54 m. premijas gavo 
rašytojai William Faulkner ir 
Tenessee Williams . Pirmasis už 
apysaką "Pasaka” ir antrasis 
už vaidinimą "Katė ant karšto 

skardos stogo.” 

pareigojimams Europos konti
nente ir kolonijose, neįmanoma 
sumažinti kareiviavimo laiko. 
Bet jie siekia propagandinio 
tikslo, siūlydami sudaryti spe- 
cialinę komisiją tam klausimui 
ištirti.

Toks pasiūlymas nieko ne
saisto, bet jaunuomenėje susi
daro įspūdis, kad, jeigu laimės 
darbiečiai, jiems reikės pusę me
tų trumpiau dėvėti karinę uni
formą.

Darbiečių partijos eilėse en
tuziazmą sukėlė žinia, kad tem
peramentingoji Lady Megan 
Lloyd George, buv. liberalų par
tijos lyderio ir premjero pirmo- 

(Perkelta į 5 psl.)

VISAM PASAULY
• Vienoje, Belveder karališkuose rūmuose, pasirašyta tai

kos sutartis. Austrija Rusijai turėsianti sumokėti 300 milionų 
dolerių reparacijų. Tai mandagus apiplėšimas, kokio nepraktikuo
ja vakariečiai sąjungininkai.

• JAV armijos jungtinio štabo vadu paskirtas gen. M. 
Taylor.

• JAV valstybės sekretorius J. F. Dulles, po pasirašymo 
Austrijos taikos sutarties Austrijos gyventojų buvo labai nuo
širdžiai pasveikintas. Grįžęs į Washingtoną tuoj padarė prane
šimą apie naujai susidariusią padėtį.

• Pakistaną su Afganistanu sutaikyti imasi iniciatyvos 
Egipto min. pirm. Nasseras.

• Italijoje, gegužės pirmosios iškilmėse (kaip ir dera ge
ram komunistui), susirgo komunistų bosas Palmiro Togliatti. 
Liga esanti rimta.

• Italijoje, išrinkus naujuoju prezidentu Gronchi (krikšč. 
demokratą), jį pradėjo girti komunistinė spauda. Italijos nuosai
kieji sluogsniai susirūpinę, kad į prezidentus greičiausiai bus pa
kliuvęs ne tas asmuo, kuris turėjo pakliūti.

• Adlai Stevensonas dabar keliauja po Afriką. Iš jo pada
rytų pareiškimų matyti, kad per Afrikos spalvotuosius nori įsi
gyti visos Amerikos negrų simpatijas. Jei tektų vėl kandidatuoti 
į prezidentus, tokios simpatijos praverstų.

• Iš Rusijos pranešama, kad ten tuoj bus paskelbta nauja 
paskola 32 bilionų rublių sumai. Ką reiškia tokia paskola, komu
nistinės santvarkos ragavę gerai žino. Tai reiškia, kad kiekvie
nas darbininkas bus dar kartą prievartos būdu apiplėštas.

Gegužės 14 įvykusiame Vliko 
grupių susirinkime Vliko būsti
nės klausimui aiškinti komisija 
pasiūlė rezoliuciją, kuria Vliko 
būstinė faktiškai neliečiama, tik 
norima paskatinti Vliką nutarti, 
kad sesijos būtų ”ir užjūrio 
kraštuose”. Rekomenduo j a m a 
artimiausiu laiku tokią sesiją 
šaukti Jungtinėse Valstybėse, 
kur Vliko plenumas būtų suda- 
rytinas iš didesnio narių skai
čiaus, būtent po tris nuo gru
pės. Be to, siūloma kviesti ir 
konkrečiai nurodytus svečius 
(min. P. žadeikį, ALT VK na
rius, LLK narius ir kt.). Vliko 
pirmininkui kelionės išlaidos tu
rėtų būti apmokėtos iš Vliko iž
do, o kitems turėtų apmokėti 
įgaliojusios grupės.

Po diskusijų, trukusių apie 
penkias valandas, rezoliucija bu
vo priimta tokia balsų dauguma, 
kuri buvo aiški ir prieš disku
sijas, būtent, šešiais balsais prieš 
keturis.

Socialdemokratų, laisvės ko
votojų ir tautininkų pasisaky
muose buvo išreikšta mintis, 
kad tuo jokios Vliko problemos 
neišsprendžiamos ir kad jie tu* 
rėš apsvarstyti, ar begalės to
liau dalintis atsakomybe. Ūki
ninkų Partijos atstovas tokios 
minties įsakmiai neištarė, saky
damas, kad po pasimatymų Eu
ropoj būsią aiškiau, kokias iš
vadas daryti.

Iš laisvės kovotojų ir tauti
ninkų pusės buvo pabrėžta, kad 
Vlike yra susidariusi nelegali 
padėtis: pirmininko ir VT na
rių kadencija pasibaigusi ir jie 
nebuvo rinkti. Planuojami pasi
tarimai tarp veiksnių, kur Vil
kui rengiasi atstovauti asmenys, 
neturį legalių įgaliojimų. Ir to
limesni veiksmai, numatyti ko
misijos rezoliucijoj, taip pat 
statomi ant tos chaotiškos pa
dėties, visai nekreipiant dėme
sio net į to paties grupių pasi
tarimo prieš nepilnus metus pri
imtus nutarimus.

Tautininkų atstovas pareiškė, 
kad "Vliko problemų sprendime 
nėra pažangos. Tai yra ženklas, 
kad nėra pažiūrų bendrumo į tas 
problemas, arba nėra noro ar

ryžtumo joms spręsti. Kas esa
ma Vliko padėtimi yra patenkin
tas, arba laiko ją toleruotina, 
tas imasi atitinkamą atsakomy
bę. šiandien regimoji padėtis ro
do, kad apie tikrųjų, realiųjų 
Vliko negerovių taisymą, tiesa, 
kalbama, bet iš tikrųjų nesiren
giama jų taisyti”.

Todėl tautininkų atstovas pa
reiškė, kad ”susilaikome nuo to* 
lesmių siūlymų ir jaučiamės esą 
priversti rimtai pasitarti savo 
tarpe, kokių turėsime padaryti 
iš to išvadų”.

Komisijos pasiūlymą karš
čiausiai gynė liaudininkų ir MLT 
atstovai, įrodinėdami, kad tai 
yra idealiausias, visus turįs pa
tenkinti kompromisas bei geras 
žingsnis visų Vliko problemų 
sprendimo linkme.

Tačiau ne visus tatai įtikino, 
kadangi;

1) tuo paneigiamas netgi va
sario 5 d. nutarimas, kuriuo 
(devyniais balsais) buvo pripa
žinta, kad dėl daugelio įvairių 
priežasčių Reutlingenas nėra 
tinkama Vliko būstinės vieta; 
dabartiniu nutarimu, Vliko vyk
domieji organai turi savaime pa
silikti vetoje ir automatiškai bū
tų priimta jų sudėtis;

2) Vliko sesijos ir ligi šiol ga
lėjo būti šaukiamos ten, kur pir
mininkas paskiria vietą. Skir
tumas tik tas, kad dabar nori
ma leisti Vliko pirmininkui 
šaukti sesijas ne būtinai nuola
tinių Vliko narių, bet tam kar
tui įgaliotų tame krašte, kurį 
kada pasirinks Vliko pirminin
kas. Tai gali tik padidinti ir taip 
jau didelius keblumus.

Prieš siūlymą pasisakiusios 
grupės pareiškė, kad čia yra tik 
bandymas sudaryti įspūdį, jog 
lyg ir kažkas daroma.

Dabar padėtis susidarė tokia, 
kad šeši Vliko nariai gaus in
strukcijas iš savo amerikinių 
centrų susirinkti Reutlingene ir 
nutarti šaukti Vliko sesiją Jung
tinėse Valstybėse ir numatyti 
išlaidų sąmatoj apie $4000 ar 
daugiau prel. Krupavičiaus ke
lionei į tą sesiją, kadangi bent 
šeši atstovai teigia, jog jis ir be 
rinkimų savaime (iš inercijos) 
yra Vliko pirmininkas. Kada to
ji sesija Jungtinėse Valstybėse 
galėtų įvykti ir kiek dabartinių 
Vliko grupių tame, kaip buvo 
išsitarta, spektaklyje dalyvaus, 
tuo tarpu yra atviri klausimai.

Amerikoje, kad būtum populiarus, reikia laimėti eilinio žmogaus 
pasitikėjimą. Tuo keliu eidamas Michigaino gubernatorius G. M. 
IVilliams, lietuvių bičiulis, Holland mieste, Mich. su jaunom mer

ginom šoka tulpių šventės šokį.

Parako Maz. Lietuvos reikalais
(Kanados Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos 

Centro Valdybos pasisakymas Mažosios 
Lietuvos reikalais)

MLBD-ja įsisteigė Kanadoje 
ir kituose pasaulio kraštuose 
tikslu moraliai ir materialiai 
remti specifinius mažlietuvių 
reikalus bei stiprinti jų politinę 
kovų dėl Mažosios Lietuvos iš-

laisvinimo iš svetimųjų jungo ir 
sujungimo su Didžiąją Lietuva.

Siekdama užsibrėžtų tikslų, 
MLBD-ja, be daugelio kitų dar
bų:

1. Telkė lėšas mažlietuvių rei
kalams, tiek šelpdama pavienius 
žmones, tiek jų organizacijas ar 
spaudą;

2. Aktyviai rėmė visuomenės 
reikalavimą įsileisti į VLIKą pil
nateisiu nariu ir Mažosios Lie
tuvos atstovą;

3. Suorganizavo ir finansavo 
Maždsios Lietuvos Tarybos 
pirm. p. E. Simonaičio kelionę į 
Kanadą ir JAV-es, kad pagyvin
tų politinį M. L. klausimą ir tuo 
reikalu įteiktų memorandumą 
JAV Užs. Reikalų ministerijai.

Taip savo darbais MLBD-ja 
įrodė, kad jos veikla yra pašvęs
ta išimtinai M. L. ir mažlietu
vių labui. Kiekvienas mažlietu
vių laimėjimas buvo karštai pa
sveikintas, kiekvienas pralaimė
jimas sulaukė paguodos žodžio. 
Siekta tik to, kas gali padėti 
Mažosios Lietuvos vedamai lais
vinimo kovai ir galutinam jos 
susijungimui su Didžiąją Lietu
va.

Iš kitos pusės laukta to pa
ties — tik pozityvaus konstruk
tyvaus darbo M. L. laisvinimo 
srityje. Tikėtasi, kad Maž. Liet, 
atstovas, įsijungęs į politinį lie
tuvių darbą, padės jungti beir- 
stančias gretas, lipdyti skylan
čias puses, šaldyti įkaitusiuo- 
sius.

Su apgailestavimu tenka pa
minėti priešingą M. L. atstovų 
laikyseną VLIKe, kaip:

a) Balsavimą už panaikinimą 
Revendikuojamųjų Sričių Tar
nybos, tos tarnybos, specialiai 
įsteigtos M. L. reikalams puo
selėti ir skirtos M. L. Tarybos 
atstovui,

b) Pasisakymą prieš Tautos 
Fondo Tarnybą ir tuo įsiveliant 
į partijų grumtynes,

c) Aktyvus įsijungimas j 
VLIKo "pasiuntinybės” steigi
mą Bonnoje ir

d) Visišką M. L. klausimo kė
limo vengimą ir jos reikalų na
grinėjimo migdymą, paskutiniu 
laiku net išstumiant M. L. žmo
nių ar jau bičiulių iš VLIKui ir 
Vykd. Tar. artimų sričių.

Toks Maž. Liet, atstovų kry
pimas į partiškumą ir atsigręži
mas nuo savo tiesioginių užda
vinių, sukėlė abejojimą ir nepa
sitenkinimą M. L. reikalais 
MLBD-jų narių tarpe. Tokia M. 
L. atstovo laikysena yra pavo
jus sužlugdyti bičiulių draugi
jas ir visiškai sustabdyti M. L. 
organizacijų ar jos žmonių rė
mimą.

AMERIKOS 
LIETUVIŲ 

TAUTINĖS S-GOS 
SEIMAS

So. Boston, Mass.
Gegužės mėn. 28-29

ALT Sąjungos seimas prasi
dės šeštadienį, gegužės mėn. 28 
d. 10 vai. ryto Boston skyriaus 
namuose 484 East 4th Street, 
So. Boston, Mass. Seimo komi
sija yra numačiusi Seimą pra
dėti iškilmingu posėdžiu, kuria
me dalyvauja lietuvių organiza
cijų atstovai, garbės svečiai, at
stovai ir visuomenė.

Seimo atstovai prašomi regis
truotis iš anksto, pasiunčiant 
savo registracijas skyriaus se
kretoriui: A. Bačiulis, 608 East 
7th Street, So. Boston, Mass.

Seimo rengimo komisija taip 
pat praneša, kad šeštadienio va
kare (gegužės mėn. 28 d.) Są
jungos namuose įvyks šeimini- 
nis pobūvis, kuriame dalyvauja 
seimo atstovai ir apylinkės Tau
tinės Sąjungos nariai ir svečiai. 
Povūvy bus rodoma spalvota fil
mą iš Sąjungos veiklos. Sekma
dienio vakare (gegužės mėn. 29 
d.) Sąjungos namuose įvyks ba
lius su menine programa.

Seimo rengimo komisija pa
geidautų, kad asmenys, norin
tieji nakvynių viešbuty, tuojau 
praneštų taip pat sekretoriaus 
A. Bačiulio adresu. Kambarių 
kainos: — vienam asmeniui, su 
maudyne, $4.00 iki $5.50, dviem 
asmenims — $6.50 iki 8.50.

ALTS Centras

KĄ IŠRINKO?
Pagal oaišų daugumą į JAV

Lietuvių Bendruomenės Tarybą 
yra išrinkta nariais šie asme
nys;

Yla Stasys .........k 3673 balsais,
Balkūnas Jonas .. 3632,
Albavičius Ign..... 3269,
Barzdukas Stasys 2851,
Rudis Antanas .... 2676,
Juras Prancišk. .. 2549,
Mikulskis Alf...... 2491,
Kolupaila Step..... 2473,
Musteikis Kazys 2373,
Juška Antanas .... 2300,
Bajerčius Jon...... 2177,
Maciūnas Vincas 2173,
Girnius Juozas .... 2156,
Kapočius Juoz...... 2076,
Zakarauskas Vac. 2014,
Rėklaitis Mik...... 2072,
Skipitis Rapl....... 1990,
Sugintas Befi....... 1987,
Bendorius Ant. .. 1976,
Puzinas Jonas .... 1958,
Šlepetys Jonas .... 1923,
Žilevičius Jz........ 1856,
Gimbutienė Mr.... 1836,
Gaučys Povilas .... 1833,
Nasvytis Algd..... 1770,
Stukas Jokb......... 1767,
Boley (Bolevičius

Juozas ............ 1758.
Pirmuoju kandidatu liekąs 

Juozas Ginkus, kuris už Boley 
Bolevičių gavo tik 1 balsą ma
žiau. Kiek girdėti, jis prašysiąs 
balsavimo davinius patikrinti.

Tat MLBD-os Centro Valdyba 
maloniai pageidauja, jog M. L. 
atstovai bendruose lietuvių or
ganuose laikytųsi neutraliai vi
daus pobūdžio ginčuose ir dau
giausia užsiimtų ML sričių ir 
klausimų puoselėjimu, jos me
džiagos surinkimo bei nutiesimo 
kelio į darnų visų lietuvių sugy
venimą ir jėgų sutelkimą mūsų 
pagrindiniam tikslui __ Mažo
sios ir Didžiosios Lietuvos iš
laisvinimui.

Kanados M.L.B.D-joB 
Centro Valdyba, 

Montrealis, Kanada
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Vaidely# Joną# ..........
Valaitis Jonas ...........
Vasiliauskas Kazys ....
Velička Domas .........
Vileišis Kazys ...........
Vileišis Petras ...........
Vilgalys Jonas ...........
Vilkaitis Jonas ........
Vintartas Vytautas ... 
Virbalis Jonas ....... ...
Vitėnas Juozas .........
Zakarauskas Vaclovas 
Žilevičius Juozas ........
Žiūrys Pijus ...............
Žoromskis Kazimieras

443,
775,
436,

1072,
974,

1161,
417,
517,
342,
812,

1612,
2014,
1856,
1595,
1140.

pirmininkas VI. Germanavičius, 
muz. St. Gailevičius ir kt.

HARTFORD

• Philadelphijos Tautines
jungos 'skyrius gegužės mėn. 15 
d., per radiją paminėjo min. B. 
K. Balučio sukaktį. Apie sukak
tuvininką kalbėjo buvęs Minis- 
terių Kabineto kancelerijos vir
šininkas p. Mašalaitis.

• Juozas Bačiūnus, Vilties Drau
gijos pirmininkas, buvo atvykęs 
į Clevelandą dalyvauti Čiurlio
nio ansamblio iškilmėse.

ĮSPODINGA1 PAGERBĖ JAV 
I-JĮ l’REZ. GEN. VVASHING- 
TONĄ, DR. JONĄ BASANAVI
ČIŲ IR I-JĮ LIETUVOS PREZ. 

ANTANĄ SMETONĄ.

koncertinės programos dalies 
menininkai, klubo valdybos ir 
komisijų nariai bei kviesti sve
čiai, prie užkandžių pasitarė 
ateities veiklos klausimais.

•
Tenka tarti kelius žodžius 

apie Aleksandrą Kelėną, gimusį 
Balkaučiznoje, Panevėžio apskr., 
gyvenantį JAV jau nuo 1904 m. 
Jis paaukojo klubui I-jo Lietu
vos Prez. Antano Smetonos por
tretą, kuris greta I-jo JAV Prez. 
Gen. Geo. Washingtono ir Lie
tuvos patriarko dr. J. Basanavi
čiaus dabar puošia klubo svečių 
salioną.

Kelėnas 
veteranas 
tuvis. Jis,
Prez. A. Smetona buvo ne tiktai 
taurus lietuvis iš jaunystės die
nų, bet vienas iš ryškiausiųjų 
Lietuvos valstybininkas, daug 
didelių darbų nudirbęs Lietuvai, 
Jis pasamdė dailininką nupiešti 
prez. A. Smetonos portretą. Ir 
tą portretą paaukojo klubui. Už 
tai dėkingi jam klubiečiai ir visi 
lietuviai, kurie teisingai verti
na Prez. A. Smetonos nuopelnus 
Lietuvai.

senas vietos lietuvių 
veikėjas, taurus lie- 
kaip įsitikinęs, kad

bią paskirtį vietos 
lietuvių veikloje.

Neužmirškite šią 
lankyti į gegužinę
gamtoje praleisti laiką 
linksminti.

kultūrinėje

• Dirvos atstovu Philadelphijo- 
je sutiko būti Dirvos bičiulis P. 
Mitalas. Visais Dirvos reikalais, 
norint pranešti per Dirvą žinias, 
naujai užsisakyti laikraštį ar 
pratęsti prenumeratą, prašome 
kreiptis į Dirvos atstovą. Atsto
vo adresas: 515 Grenwick St., 
Philadelphia, Pa.
• Korp! Vytis centro valdyba 
suspendavo ir nutarė išketli by
las buv. centro valdybos sekre
toriui senj. Br. Juodeliui, buv. 
Bostono skyriaus pirm. fil. R. 
Mieželiui, buv. Bostono skyriaus 
pirm. senj. T. Naginioniui, Ur- 
banos skyriaus valdybos nariui 
senj. R. Babickui, senj. V. Va- 
latkaičiui, senj. L. Sabaliūnui, ir 
junj. R. Gaškai.
• Gydytojas Vytautas Slavins
kas praneša, kad atidarė gydymo 
kabinetą__352 Broadway, Mon-
ticello, N. Y. Priėmimo valandos 
nuo 2 iki 5 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. po pietų. Telefonas: 2313.
• Chicagoje gegužės mėn. 15 d. 
įvyko Prekybos ir Pramonės Rū
mų ruoštas didelis banketas. Ja
me pagerbtas konsulas P. Dauž- 
vardis, paminėta steigiamojo 
seimo sukaktis ir išklausyta se
natoriaus Dirkseno (resp.) la
bai įdomi kalba, Lietuvos vals
tybės ir nepriklausomybės at
gavimo klausimais. Jis pažadė
jo visokeriopą paramą Lietuvos 
laisvę ginant.
• Senatr. Dirksenas įnešė į At
stovų rūmus pasiūlymą, kad 
prez. Eisenhoweris, vykdamas į 
keturių didžiųjų konferenciją, 
neužmirštų Pabaltijo valstybių 
laisvės reikalų.
• Iš Toronto į Čiurlionio ansam
blio iškilmes buvo atvykę J. R. 
Simanavičius, Bendru o m e n ė s

Kas kiek balsų gavo?
Kandidatai į Bendruomenės

Pirmąją Tarybą atskirai balsų 
gavo:

Albavičius Ignas ....... 3269,
Bajerčius Jonas ........... 2177,
Balkūnas Jonas ........... 3632,
Balšaitytė Bronė ....... 713,
Barzdukas Stasys ....... 2851,
Bendorius Antanas ..... 1979,
Bielinis Kipras ........  1568,
Boley (Bolevičius) J. .. 1758,
Brundza Juozas ........... 799,
Bulota Vytautas ......... 1737,
Colney Motiejus ........... 1686,
Čerienė-Mulks Sal. ....... 584,
Čiuberkis Jonas ........... 1143,
Čižiūnas Vaclovas ....... 1558,
Devenis Mykolas ....... 1671,
Dilis Vladas ................ 1073,
Gaučys Povilas .......  1833,
Gimbutienė Marija....... 1836,
Ginkus Juozas ............  1757,
Gintneris Antanas ....... 913,
Girnius Juozas ..........  2156
Gribienė Petronėlė ....... 729,
Griškėnas Albinas ....... 619,
Ignatonis Jeronimas .... 891,
Ivanauskas Bronius .... 1246,
Yla Stasys .................. 3673,
Jasaitis Jonas ____   1048,
Jonynas Vytautas ....... 1555,
Jonynas Zigmas ........  426,
Juras Pranciškus ....... 2549,
Juška Antanas ........... 2300,
Kapočius Juozas ..........  2076,
Kavaliūnas Jonas ....... 1528,
Kerulis Jonas .......  444,
Kiaunė Jurgis ..............  1422,
Klikna Matas .............. 288,
Kodaitienė Kunigunda 1334,
Kolupaila Steponas .... 2473,
Kutra Jonas .........  782,
Kreivėnas Juozas ....... 1142

PHILADELPHIA
GEGUŽINĖMS PRASIDEDANT

Gegužės mėn. 22 d. Balfo vie
tos skyrius rengia Babulos par
ke gegužinę. Pelnas — tremti
niams, pasilikusiems Europoje.

♦

Sekančią savaitę — gegužės 
mėn. 29 d. 1 vai. p. p. visi kvie
čiami j gegužinę, rengiamą ALT 
S-gos vietos skyriaus Standoro-

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

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

Chicago 32, III.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

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

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

tik susitarus.

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

N Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 VVest Chicago Avė. 

Chicago 22, III.

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

10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais
12—4 p p. šeštadieniais. Aleksandras Kelėnas, Hartfordo Lietuvių Klubui užsakęs prez. 

Ant. Smetonos portretą.

Liudvinaitis Jonas . 737,
Liūdžius Juozas ........ . 837,
Maciūnas Vincas ...... . 2173,
Mačiulaitis Petras ..... . 989,
Matulionis Balys ....... . 1219,
Meškūnienė Nelė ....... .. 914,
Mikaila Jurgis ......... .. 1541,
Mikulskis Alfonsas ... .. 2491,
Mockus Kazys ____ .. 1704,
Motuzą Feliksas ...... .. 430,
Musteikis Kazys ....... .. 2373,
Nakas Alfonsas ........ .. 520,
Nasvytis Algirdas .... .. 1770,
Nauburas Martynas . .. 369,
Novickis Antanas .... .. 1043,
Pamataitis Petras .... .. 1298,
Puronas Pranas ........ .. 712,
Puzinas Jonas ........... .. 1958,
Radys Nikodemas ...... .. 168,
Radzivanas Bronius . .. 1219,
Rauckinas Stasys .... .. 1229,
Raugas Balys ........... .. 911,
Rėklaitis Mikas ....... .. 2072,
Rudis Antanas ........ .. 2676,
Rudys Stasys ........... .. 1264,
Saulaitis Antanas .... .. 1053,
Skipitis Rapolas ....... 1990,
Staneika Vytautas .... .. 1270,
Staniulis Česlovas .... .. 674,
Stempužis Juozas .... .. 902,
Stukas Jokūbas ........ .. 1767,
Sugintas Benediktas . .. 1987,
Šlepetys Jonas ..... .. 1923,
Šmulkštys Liudas .... .. 981,
Švedas Jonas ......... . 1699,
Talalas Jonas ........ .. 588,
Tysliava Juozas ....... .. 1382,
Trakis Ansas _____ .. 1270,
Trečiokas S. Albinas . .. 1167,
Vaičaitis Justinas ..... .. 951,

pastangų sėkmingumas priklau
so nuo geros širdies lietuvių pa
ramos. Kiek BALFas gauna au
kų, tiek jis gali sušelpti vargs
tančiųjų. šį kartą norime pra
šyti aukos tremties jaunimo 
globai vasaros metu. Mokslo me
tams pasibaigus, vaikučiai turės 
daugiau laisvo laiko. Būtų labai 
gera sudaryti sąlygas jiems ty
rame ore pabūti, lituanistikos 
dalykų pasimokyti, lietuviškai 
pažaisti, gražiai padainuoti. Tai

VAIKAMS I 
PAGALBAdieną atsi- 

gražioje 
ir pasi-

ir

P. M.

BOSTON
TIK MES ESAME JŲJŲ

VILTIS

Sekmadienį, gegužės mėn. 8 
d. Liet. Amer. Pil. Klubo audito
rijoj įvyko įspūdinga steigme- 
na — graži meninė programa, 
koncertas, vaidinimas ir įspūdin
gas ceremonijos atidengiant 3 
portretus, kuriuos klubiečiai įsi
gijo savo svečių rūmams — sa- 
lionui. Tai pirmojo JAV Prez. 
Gen. George Washingtono, I-jo 
Lietuvos Prez. Antano Smetonos 
ir Lietuvos Patriarko dr. Jono 
Basanavičiaus. Dalyvių buvo su
sirinkę virš 200.

Scenos prieky buvo pastatyti 
3 gražūs portretai, gana didoki,] 
tinkami klubo saliono papuoši
mui, žalsvojo šilko sieteliais ap
dengti, bet truputį matomi iš 
pirmųjų salės vietų. Po Ameri
kos ir Lietuvos himnų p. Agota 
Stankevičienė atidarė programą,
pasveikino svečius ir klubiečius, vičiaus parke — Knigts Road. 
pristatė programos vedėją p. Z.1 (Netoli buv. Mykolaičio ūkio. 
Strazdą, buvusį Lietuvos karį, Tas pats kelias'kaip pas Babulą, 
kuris tarė įžanginį1 žodį ir pra- tik arčiau). Iki City line kelias 
vedė ceremonijas. Į visiems žinomas. Nuo City line

Klubo pirm. adv. pulk. Leonas bus autobusas. Važiuojantiems 
Mašiotas trumpais bruožais an-1 automobiliais nuo City line bus 
glų kalba atpasakojo JAV I-jo' krypties rodyklės. 
Pręzidento nuopelnus JAV kraš-] 
tui. Antrasis kalbėtojas, Walter' 
M. Chase (Čekanauskas), lietu-] 
vių kalboje trumpais bruožais 
nušvietė Lietuvos Patriarko dr.' 
Jono Basanavičiaus ir I-jo Lie-1 
tu vos Prezidento Antano Sme
tonos nuopelnus Lietuvai. Sve-1 
čiai abu prolegentus palydėjo 
gausiais aplodismentais.

Meninę programą išpildė Man- 
chesterio lietuviai menininkai: 
A. Obraitis ir p. židžiūnas, so-' dorovičiaus parke, mielai kvię- 
listė p. Lillian Sidney-BasčiūtėJ čiami. Atvykę nesigailėsite, nes 
Antrojoj programos daly buvo pamatysite, kaip viskas yra gra- 
suvaidinta vieno akto komedija žiai pertvarkyta lyginant su pra- 

> "Nesipriešink” (iš mažalietuvių ėjusiais metais. 
. gyvenimo). Vaidinimas žmonėms^ *
. patiko, nes vaidintojai po beveik Birželio mėn. 5 d. Babulos 

kiekvienos scenos buvo aplodis-' parke rengia gegužinę Radijo 
mentų lydimi. Režisavo J. Sta- Rėmėjų Klubas. Pelnas skiria- 
tula. I mas bendruomenės radijo valan-

Po programos vaidintojai ir dėlę paremti, kuri atlieka svar-

Vieta labai graži, šiam sezo
nui specialiai paruošta. Nauja 
šokiams patalpa po stogu. Spor
tuojančiam jaunimui didelė aik
štė žaisti svedinį. Mažiesiems 
arkliukai — poni. Suaugusiems 
didelių medžių pavėsyje gaivi
nantieji gėrimai ir užkandžiai. 
Puikus orkestras, žodžiu, 
siems pramoga ir poilsis.

Taigi, visi į šią gegužinę, ren
giamą gegužės mėn. 29 d. Stan-

Europoje, šiapus geležinės už
dangos, dar vargsta apie 10 
tūks. lietuvių. Iš jų apie 3 tūks. 
asmenų, pagal naują įstatymą, 
gali atvykti į Ameriką. Bet 
jiems reikalingos garantijos.

Suprantama, jas gali parūpin
ti tik geraširdžiai Amerikos 
lietuviai. Aišku, čia visiems yra 
darbo ir visus vienodai riša ar
timo meilės pareiga: brolius iš 
vargo vaduoti. Padarykime tai, 
be atsikalbinėjimų ir atidėlioji
mų. Sudarykime garantijas ar
ba suraskime sponsorius.

Bostono BALFo 17-to sky
riaus valdyba, gavo iš BALFo 
Centro reikalingų informacijų ir 
blankų garantijoms sudaryti. 
Bostono lietuvių patogumui in
formacijos gaunamos šiose vie
tose: KELEIVIO redakcijoje — 
636 E. Broadway, Lietuvos Gar
bės Konsulate — 395 West 
Broadway, South Boston, Mass.

Minėtose įstaigose netik gau
site informacijų, bet rasite są
rašus tremtinių, norinčių ir ga
linčių atvykti į Ameriką.

Blankų užpildymą, be atligi- 
nimo pasižadėjo p. J. J. Roma
nas, gyvenąs 395 Broadway, S. 
Bostone. Tel. SO 8-7635. Pri
ėmimo valandos: kiekvieną die
ną nuo 6 iki 9 vai. vak. šešta
dieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 
vai. vakaro. Geriausia skambin
ti telefonu ir susitarti dėl pasi
matymo.

Bostono BALFo 17*bi skyr. 
valdyba nuoširdžiai dėkoja ben
dradarbiams ir prašo visų geros 
valios lietuvių talkos ir paramos 
sudarant tautiečiams garantijas. 
Nepamirškime, kad tik mes esa
me

Europoje esančių tremtinių 
gyvenimo sąlygos yra labai 
skurdžios. Gyvenamos patalpos 
mažos, drėgnos ir šaltos. Viena
me kambary turi sutilpti po ke
lis žmones ir sunkiame ore pra
leisti dienas.

Tokiose sąlygose gyventi ir 
suaugusiems yra pavojinga, o ką 
besakyti apie vaikučius, kuriems būtų pats geriausias sustiprėji- 
tyras oras ir geras maistas yra' 
būtenybė.

BALFas daro viską, kad jiems 
padėtų ir juos gelbėtų, bet tų

mo kelias ir dvasiniu ir fiziniu 
atžvilgiu.

Aukas siųsti BALFui, 105 
Grand Street, Brooklyn 11, N.Y.

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

vi- f

jųjų viltis ir paguoda.
Bostono Balfo Skyriaus

Valdyba

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas_____________ 2.00

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis_____________

Aukso kirvis
Juozas švaistas _________

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė--------------

Apie laiką ir žmones
J. Aistis -________________

Audra žemaičiuose
VI. Andriukaitis _________

Būdas Senovės Lietuvių —
Sim. Daukantas ___

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis ...____

Baltasis Vilkas
K. Binkis _________

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia _____________

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis___________

Duktė
Alė Rūta _______________

Daiktai ir nuorūkos
Leonardas Žitkevičius_____

Don Kamiliaus mažasis 
pasaulis

Guareschi _______________
Didžiosios atgailos

R. Spalis ----------------------
Doleris iš Pittsburgho

Stepas Zobarskas —-____
Eldorado

J. Švaistas_______________
Gyvačių lizdas

Francois Mauriac _______
Gatvės Berniuko Nuotykiai

R. Spalis --------------------
Gimdytoja

Francois Mauriac _______
Gabija, literatūros metraštis

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

1.50

2 50

3.50

2.50

2.20

4.00

... 2.00

1.00

2.00

2.00

2.40

1.00

WORCESTER

3.50

2.50

1.B0

2.60

5.00

1.75

j

5.00

2.50

2.50

4.00

3.00

3.50

2.00

1M

2.20

4.50

SKAUTŲ VAKARAS
Balandžio mėn. 30 d. Maironio 

parke skautų tėvų komitetas su
ruošė vakarą.

Svečių prisirinko pilna erdvi 
salė. Meninę programą atliko 
skautai, režisuojant L. Jaku
bauskui. Programa susidėjo, iš 
įvairių humoristinių dalykėlių. 
Puikiai buvo inscenizuota Stali
no mirtis ir jo įpėdinių peštinės. 
Skautės padainavo kelias daine
les ir paskambino pianu. Progra
mai vadovavo psklt. R. Jaku
bauskas. Po programos gražiai 
pasilinksminta. Už gražiausiai 
pašoktą valsą įteikta premija.

Worcesterio skautai jau spėjo 
užsirekomenduoti visuomenėje 
ir jų parengimus bei pasirody
mus ne tik tėvai, bet ir šiaip lie
tuviai gausiai lanko, mielai ben
drauja ir remia. Todėl ir šis va
karas davė gražaus pelno, kuris 
bus panaudotas skautiškajai 
veiklai remti.

Prie šio vakaro pasisekimo 
daug rūpesčių ir darbų sudėjo 
visas iš 7 asmenų tėvų komite- 
.as su pirm. p. Prapuoleniu pri- 
šakyje. Taip pat mielai talkinin
kavo ir kiti tėvai bei skautai.

*

6 skautai vyčiai kand., vado
vaujant sk. vyčiui vyr. si. Vid. 
Bliumfeldui, dalyvavo dviejų 
dienų skautų vyčių sąskridyje 
Waterbury, kur išklausė vertin
gų paskaitų.

¥

Kaimyninio Bostono tunto va
saros stovyklavietėje suruoš
tuose 3 dienų skiltininkams kur
suose dalyvavo 4 Worcesterio 
skautai ir įsigijo vertingų žinių 
praktiškame skautavime.

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė_____________

Gyvulių ūkis
George Orwell _______ ____

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius

Jaunai inteligentei
V. Andriukaitytė_________

Kryžkelės
A. Vienuolis_____________

Kaimynai
J. Paukštelis ___________

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis _____________

Kuprelis
Ignas šeinius ___________

Keliai ir kryžkelės
Putinas _________________

Kon - Tihi,
Thor Heyerdahl _________

Kaimiečiai
V. S. Ri ymont I-II-III-FV 
I ir II dalis -------------- po
III ir IV dalis _______  po

Kudirkos raštai

Loreta
Stasius Būdavas______

Kregždutė I
A. Rimkūnas ________

Kregždutė II
A. Rimkūnas ________

Kiškučio vaidinės
Stasys Džiugas ______

Lietuvos Istorija
Sruogienė ____________

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas________

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys ____

Lietuva
A. Bendorius ________

Laiškai žmonėms
G. Papini ____________

Moters širdis
Guy de Maupassant__

Lietuvių Literatūra
Pranas Naujokaitis __

Lietuvių kalbos gramatika
Dr. A. šešplaukis ______

Lyrikos kraitis
Mikuckis ---------------------

2.00

1.00

2.00

1.25

3.50

2.50

1.80

2.00

Medžio raižiniai
Ign. Končius__________

Milžino paunksmė
Balys Sruoga__ ______

Mėnuo vad. medaus
N. Mazalaitė ____ _____

Orą pro nobis
J. Gliaudą____________

Orfėjaus medis
A. Nyka-Niliūnas ____

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

Pragaro pošvaistės
V. Alantas______________

Pirmas rūpestis
Jurgi b Jankus __________

Pietų vėjelis 
Vytė Nemunėlis ________

Paklydę paukščiai 1
Jurgis Jankus __________

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus __________

Pietų kryžiaus padangėje 
Sudarė Gaučys ________

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springborn_______ -__ 2.00

Petras širvokas 
Juozas Švaistas __

Po raganos kirviu 
Jurgis Jankus .__

Pabučiavimas
J. Grušas ________

Rytų pasakos 
V. Krėvė ________

Raudoni batukai
Jurgis ‘ Savickis __

Sudie, pone Čipse
James Hilton ____

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas

Saulės Takas
Nelė Mazalaitė____

Šilkai ir vilkai 
Runcė Dandierin is .

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

V. Biržiška, kiet. virš.___ 3 ,16
papr. virš.____

Saulutė debesėliuos
L. Žitkevičius ____

Šventieji akmenys
Faustas Kirša____

Šventoji Lietuva
Jurgis Savickis __

Teresė Neumanaitė
J. Burkus _______

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas .

Tautosakos Lobynas
J. Balys_________

Tipelis
Pulgis Andriušis (įrišta)_ 3.00

Tonas Nipernadis
August Gailit __________

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback _________

Užgesęs sniegas 
Aloyzas Baronas _________

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša____________

Uždraustas stebuklas 
Užuovėja
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Suvis į žiurkę...
V. RASTENIS

Kazio Binkio draugai mėgda
vo pasakoti, kaip jis viščiukus1 
inkubatoriuje perinęs. Trečioje 
ar ketvirtoje pasakojimo dalyje 
viščiukai būdavo jau išperinti, 
bet žmona pranešdavo, kad juos 
užpuldinėja žiurkės. Binkis įsi
gijęs belgišką medžioklinį šau
tuvą ir ėmęs tykoti, žiurkė, ne
numanydama, kad j ją atkreip
tas šautuvas, žygiuoja tiesiai į 
viščiukų būrį. Trenkia šūvis ir... 
žiurkės nėra, o pora tuzinų viš
čiukų augštyn kojom ...

Binkis tą pasakojimą girdėda
mas, griežtai laikydavosi ”no 
comment” taktikos: nei patvir
tindavo, nei paneigdavo. Taip ir 
nežinia, kiek tame pasakojime 
tiesos. Tačiau man jis prisiminė 
paskaičius

Baltų Tarybos įspėjimą 
visiems lietuviams, latviams ir 
estams, anot kurio, bolševikai 
sustiprinę pastangas infiltruoti 
į išeivių organizacijas visokių 
provokatorių, diskredituoti jų 
veikėjus ir organizacijas. Tam 
esą vartojami labai patriotiniai 
šūkiai, steigiamos antikomunis
tinės ir netgi "neofašistinės” or
ganizacijos. Todėl Baltų Taryba 
ir įspėja lietuvius, latvius bei 
estus nepasiduoti tokioms pro
vokacijoms.

Kas ta Baltų Taryba?
Ar tai kokia visų lietuvių, lat

vių ir estų bendra vyriausioji 
vadovybė, vyresnė net ir už mū
sų vyriausįjį komitetą? -Gal tai 
jau būsimos Baltijos Federaci
jos seimas ar egzilinė vyriausy
bė, rikiuojanti lietuvių, latvių ir 
estų reikalus ?

Latviai, kurie neturi nei savo 
Vliko, nei vyriausybės, nieko 
aiškaus apie tokią tarybą neži
no. Estai, kurie neturi Vliko, bet 
pernai buvo įsitaisę net dvi vy
riausybes, irgi maža ką apie tą 
tarybą tegirdėję.

Posėdyje, kur nutarta paskel
bti kalbamąjį įspėjimą, dalyvavę 
penki asmenys: du lietuviai (P. 
Karvelis, K. žalkauskas), du lat
viai (R. Liepinš, A. šildė) ir vie
nas estas (pulk. Jakobsen, vie
nos estų karių organizacijos pirr 
mininkas, kaip sako, kiek gimi
ningos su estų "Vabsais”, arba 
lietuviška analogija kalbant — 
"Geležiniais Vilkais”).

Nesigilindamas į tos tarybos 
kompetenciją ir autoritetą visų 
trijų tautų išeivijai, bandysiu 

< čia tik paaiškinti, kodėl tos ta
rybos įspėjimas priminė aną 
tragikomišką Binkio šūvį.

Man atrodo, kad tokio pobū
džio įspėjimais iš tikrųjų ne tiek 
apsisaugoma nuo komunistinių 
agentų, kiek skleidžiami

įtarimo kirminai
J visas organizacijas, j visus 
bent kiek veiklius mūsų išeivi
jos sluogsnius. Pagal tą įspėji
mą, jei išgirdai patriotinį šūkį, 
jei susidūrė! su organizacija, ku
ri sakosi esanti antikomunisti
nė, arba kieno nors akimis žiū
rint net panaši į "neofašistinę”, 
tai jau saugokis, nes kaip tik 
tokius šūkius ir tokias organi
zacijas savo tikslams vartoja 
komunistai!

žinoma, žiurkė gali įsisukti 
net ir į geltoniausių viščiukų 
būrį, bet kurgi mes nueisim, jei 
su tokiu įtarimu imsim visi vie
ni į kitus žiūrėti! Juk tada rei
kia saugotis ir bendruomenės, ir 
Tarybos, ir Balfo, ir net paties 
Vliko, nes gi ir jiems nesveti
mi nei patriotiniai šūkiai, nei 
antikomunistinė veikla... Ei
nant toliau, tektų įtarti, kad gal 
net pačiai Baltų Tarybai bolše
vikinis komitetas bus pakišęs 
mintį skelbti tokį įspėjimą, ka
dangi, jeigu visi lietuviai, lat
viai ir estai tikrai paimtų giliai 
j širdį tą įspėjimą, tai visas vei
kimas būtų bematant suparali- 
žuotas...

Informacija,
kuri drauge su tuo įspėjimu pa
tiekiama, ne visai patvirtina tą, 
ką Baltų Taryba teigia savo 
įspėjime. Ji sako, kad Berlyne 
yra įsteigtas naujas sovietinis 
repatriacijos komitetas, kurio 
tikslas pagyvinti politinių išei
vių viliojimą grįžti atgal. Tame 
komitete esanti net ir lietuviams 
žinoma N. Vosyliūtė-Dauguvie- 
tienė. Na, ši persona vargu ką 
pavilios ir dėl jos buvimo tame 
komitete nedaug yra pagrindo 
kelti didelį aliarmą.

i Duomenų apie planus steigti 
naujas organizacijas bei į esa
mas infiltruoti agentus, toje in
formacijoje, žinoma, nėra, ir bū
tų nuostabu, jei būtų. Kad bol
ševikams yra intereso įterpti sa
vo agentus į jiems priešingas 
organizacijas, tai jau senai nu
manoma, bet kaip kur jie tai 
bando daryti, tokių planų neati
dengia. Toks įterpimas labai ga
limas tų tautybių organizacijo
se, iš kurių kraštų ir dabar at
siranda nemaža pabėgėlių, ku
riuos sunku patikrinti, kas jie 
iš tikrųjų yra. Iš Lietuvos ir 
mūsų kaimynų toki svečiai yra 
ant pirštų suskaitomi. Dėl jų, 
jei jau ir reiktų ką įspėti, tai 
pp.Karvelis ir žalkauskas galė
tų tai atlikti žodžiu savo tarpe, 
be jokių viešų įspėjimų.

Taigi, Baltų Tarybos keliamas 
aliarmas nėra pagrįstas netgi 
jos pačios turimomis informaci
jomis..

Mūsų organizacijos veikia at
virai ir gana viešai. Kas jdse 
veikia — žinoma. Tuos žmones 
pažįstame, žinoma, galima būti 
net iki tokio laipsnio įtaringiems, 
kali imtumėm įtarti pavirtus 
slaptais komunistų agentais net 
žinomiausius mūsų visuomeni
ninkus. Galbūt kas "agentoma- 
nijos” apimtas ims teigti, kad 
ir aš, čia pasisakydamas prieš 
perdėtą įtaringumą, veiku kaip 
agentas, migdąs Baltų Tarybos 
taip uoliai žadinamą budrumą. 
Jei taip, tai toliau jau nebebūtų 
kur eiti, ir Sierovo įsteigtas ko
mitetas galėtų važiuoti iš Ber
lyno namo, nes jo tikslas būtų 
savaime pasiektas: visi mūsų 
viščiukai patys save užsikapotų, 
žiurkei ramiausiai tūnant savam 
urve...

"Neofašizmo” baubas
Labai jau nepatinkima, kad 

komunistų agentai imtųsi kurti 
vadinamas "neofašistines” or
ganizacijas, ir ypač sunkiai pa
tikima, kad tatai jiems sektųsi. 
Pagaliau, negaliu atsikratyti 
įspūdžio, kad, kiek tai liečia lie
tuvių ar net ir visų pabaltiečių 
išeiviją, tai visos kalbos apie 
"neofašistines” organiza c i j a s 
yra denunciantiškos kilmės. Dar 
kaikam atrodo, jog kokio nepa
tinkamo sambūrio pavadinimas 
"neofašistiniu” yra parankus 
ginklas partinėse imtynėse ... 
Štai, pats dr. Karvelis, išgirdęs 
apie mūsų keturių organizacijų 
sutarimą, paskleidė Paryžiuje 
naujieną, kad susidarė lietuviš
kas "neofašistų” komitetas ir 
jau gavo iš "neofašistų interna
cionalo” (ar toks kur yra?) net 
12 tūkstančių dolerių. Ar tik ne 
tuo pačiu sumetimu bus atsira
dęs ir Baltų Tarybos gąsdinimas, 
kad "neofašistines” organizaci
jas Sierovas steigia?

Šį baubą neretai dar bando 
naudoti ir tie mūsų publicistai, 
kuriems tebėra svarbu nukreip
ti akis nuo vienos ne visai pa
togios aplinkybės, būtent, kad 
jų kišenėse ar bent mintyse te
bėra pagarboje du paveikslai iš 
keturių "šventųjų”, garbinamų 
anapus uždangos...

Denunciantiškų intencijų ver
tė yra žinoma. Jų reiškimasis 
gali būti ir pavojingas, esant

Vėl nusilenkiama 
Vokietijai

SAVARANKIŠKUMO GRAŽINIMAS IR IŠKILMIŲ NESĖK
MĖS. — SUTARTYSE PALIKTA NEMAŽAI SPRAGŲ, KU
RIOS TIK ATEITY BUS UŽPILDYTOS. — KLAUSIMAI, KU

RIE IR MUMS LABAI AKTUALUS

(Mūsų korespondento Europoje)

Pereitą sekmadienį įvairiose 
Europos sostinėse buvo minima 
10 metų sukaktis nuo nacional
socialistinės Vokietijos besąly
ginės kapituliacijos, o tris die
nas prieš tai buvo deponuoti pa
skutiniai ratifikacijos dokumen
tai ir tuo būdu įsigaliojo Pa
ryžiaus susitarimai. Tą pačią 
dieną, gegužės 5 d., Vakarų Vo
kietijai buvo grąžintas valstybi
nis suverenumas.

Pačios iškilmės Bonnoje pra
ėjo gana nesklandžiai. Kai 12 
vai. 45 min. buvusieji augštieji 
okupacinių valstybių komisarai 
atitomobiliais atvažiavo į Bun- 
deshaus, kur turėjo įvykti iškil
mingas parlamento posėdis, jie 
surado duris uždarytas. Komi
sarai, kurie dabar paskirti savo 
valstybių pirmaisiais ambasado
riais Vakarų Vokietijoje, vėl sė
do į automobilius ir išsiskirstė. 
Po kiek laiko iš Schaumburgo 
palociaus, kur reziduoja kancle
ris Adenaueris, atvažiavo pilna
me sąstate vokiečių vyriausybė. 
Bet ir ji terado parlamento sa
lėje valytojas, kurios šluostė 
parlamentarų suolus. Kas atsiti
ko?

Pasirodė, kad partijos nega
lėjo susitarti dėl suverenumo pa
skelbimo ceremonijų. Kas turė
jo proklamaciją paskaityti: val
stybės prezidentas ar kancleris? 
Ar turėjo būti leista opozicijai 
kalbėti? Opozicijos atstovai no
rėjo įnešti tam tikrų papildy- 

atitinkamoms sąlygoms. Tačiau 
šiuo atveju tai yra tik kėsini
masis netinkama priemone. Toks 
kėsinimasis paprastai laikomas 
nevertu dėmesio. 

Joks kitas Amerikos alus
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Joks kitas Amerikos alus

nėra taip gaminamas kaip STROH’S

AMERIKOS VIENINTELIS ATVIRA

nes . .

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

Jums patiks
yra šviesesnis!
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neturi tokį skonį kaip STROH’S
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UGNIM GAMINTAS ALUS

mų, kai bus perskaityta progla- 
macija, nes jai nepatiko kaiku- 
rie sakiniai dėl Vokietijos sujun
gimo į vieną valstybę. Tokiomis 
aplinkybėmis seniūnų taryba nu
tarė posėdžio atidarymą atidėti 
bent vienai valandai, bet buvo 
užmiršta apie tai painformuoti 
tiek ministerių kabinetą, tiek 
augštuosius komisarus.

Šis epizodas parodo, kad "is
torinis momentas”, kai Vokieti
jai grąžinamos suvereninės vals
tybės teisės, nebuvo gerai sure
žisuotas. Kai pagaliau parlamen
tas susirinko, buvo perskaitytas 
gana sausas kanclerio raštas, 
adresuotas parlamento pirminin
kui, bet didelio entuziazmo ne
buvo. Popiet kancleris surengė 
iškilmes savo palociaus sode, 
kur buvo atkviesta pasienio sar
gybos garbės kuopa, orkestras 
sugrojo maršus, atsirado keli 
augšti valdininkai, susirinko 
žurnalistai ir kelios dešimtys 
atsitiktinai parke buvusių paša
linių žmonių. Iškilmių metu bu
vo perskaityta kanclerio prokla
macija, bet visos iškilmės buvo 
improvizuotos.

Ir vis dėlto blogai surežisuo
tos iškilmės negali nustelbti 
fakto, kad Vakarų Vokietija at
gavo valstybinę laisvę. Tenka 
atsiminti, kad tuo momentu, kai 
vyko iškilmės, nebuvo praėję net 
pilnų 10 metų, kai Vokietija be
sąlyginiai kapituliavo ir kai Vo
kietija kaipo valstybė buvo nu
stojusi egzistuoti. Nebuvo nei 
centralinės valdžios, nei iš viso 
kokio autoriteto, kuris būtų ga
lėjęs kalbėti vokiečių tautos 
vardu. Visą valdžią Vokietijoje 
buvo paėmę okupacinių valsty
bių karo vadai. O štai gegužės 

5 d., 12 vai. dieną, Vakarų Vo
kietija vėl kaipo pilnateisis na
rys įėjo į tarptautinę bendruo
menę.

Pagal Paryžiaus susitarimus, 
kurie dabar įsigaliojo, nežiūrint 
visų Kremliaus diplomatijos pa
stangų tatai sutrukdyti, pasibai
gė svetimų valstybių okupacija 
Vakarų Vokietijoje. Ligšiol bu
vę okupacinių valstybių augš
tieji komisarai su jų įstaigomis, 
kurios turėjo nepaprastų teisių 
kištis į Vokietijos gyvenimą, da
bar formališkai nustoja veiku
sios. Negana to. Amerikos, An
glijos ir Prancūzijos kariuome
nių daliniai, pasilikę Vokietijos 
teritorijoje, vykdo jau nebe oku
paciją, bet ten liekasi kaipo 
draugingų valstybių karo pajė
ga, kuri padeda Vakarų Vokie
tijai patikrinti jos saugumą.

Jau tie keli momentai parodo, 
kad Vokietijos gyvenime įvyku
sios atmainos tikrai yra istori
nės svarbos reiškiniai. Dar dau
giau. Vokietija priimta į vad. 
praplėstąjį Briuselio paktą, Va
karų Europos Uniją, kuri tarp 
kitų dalykų tvarkys viso vakarų 
pasaulio politinius reikalus, ša
lia to Vokietija įeina į NATO, 
Šiaurės Atlanto karinę sąjungą, 
kuri yra svarbiausias instru
mentas laisvojo pasaulio saugu
mui garantuoti. Dabar Vokieti
ja yra penkioliktasis tos galin
gos karinės organizacijos narys. 
Pagaliau Vokietija pasižada ak
tingai prisidėti prie vakarų pa
saulio gynimo ir imasi organi
zuoti savo nacionalinę kariuo
menę, kuri sudarys pusės milio- 
no vyrų pajėgą.

Tas, kuris aktingai išgyveno 
paskutines karo dienas, o ypač 
pirmuosius pokarinius mėnesius, 
kada Vokietija buvo parblokšta 
ir beteisė, supras, kokia milži
niška atmaina yra įvykusi šios 
valstybės ir visos Europos gy
venime. Tai tikrai istorinis mo
mentas !

Jeigu Vokietijai, kaip pasa
kyta sustartyse, grąžinamas 
"pilnas suverenumas”, tai kito
se tų pačių susitarimų pastrai
pose toji sąvoka vis dėlto gero
kai suvaržoma. Pirmiausia, tai 
padaryta ryšium su ypatinga 
Berlyno miesto padėtimi. Vaka
rų valstybės neturi intereso for-
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JAV Gynybos Departamentas, praėjus dešimčiai metų nuo antro
jo pasaulinio karo pabaigos, paskelbė daug nuotraukų iš vokiečių 
ir italų šnipų likvidavimo. Pačios nuotraukos apie reikalą kalba 

ir be paaiškinimų.

'sutartyse nenumatytais keliais? 
Tai sukeltų sunkių problemų, 
kurių apimties šiandien dar nė 
negalima numatyti.

Bet kaip bebūtų, Vokietijai 
atgavus valstybinę laisvę ir for- 
mališkai surišus savo likimą su 
demokratiniu pasauliu, laisvės 
frontas yra žymiai sustiprėjęs. 
Kaip visa tai atsilieps Lietuvos 
ir kitų Rytų Europos valstybių 
laisvės pastangoms? šis klausi
mas rūpi kiekvienam lietuviui.
'---------- ----------

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld. 

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

mališkai atšaukti visus susita
rimus su sovietais ir tuo pačiu 
panaikinti tuos teisinius pagrin
dus, kurie vakarams leidžia pa
silikti buvusioje Vokietijos sos
tinėje. Bet ir kitos aplinkybės 
vertė buv. karo santarvininkus 
rezervuotis Vokietijoje kai ku
rias teises. Tenka atsiminti, kad 
Vokietija yra suskaldyta į dvi 
dalis, j vakarų ir rytų zonas.

Dabar juristams užduota sun
kiai išsprendžiamų galvosūkių, 
ar, pav., Bonnos vyriausybė turi 
teisės be Washingtono, Londo
no ir Paryžiaus sutikimo pra
dėti derybas su Sovietų Sąjunga 
ir jos satelitais dėl visos Vo
kietijos sujungimo į vieną vals
tybę? Toliau: kas atsitiktų su 
Paryžiaus susitarimais, jeigu 
įvyktų stebuklas ir sovietai pa
sitrauktų iš rytų zonos ir tokiu 
būdu visa Vokietija būtų sujung
ta į vieną valstybę? Tais atve
jais yra numatyta vad. genera
linę sutartį, kuria Vokietijai 
grąžinamas suverenumas, revi
duoti.

Kuria linkme tas "peržiūrėji
mas” praktiškai vyktų, šiandien 
iš viso neįmanoma pasakyti. Dar 
reikėtų daugelio posėdžių ir kon
ferencijų, kol imtų ryškėti, kaip 
Paryžiaus susitarimus suderinti 
su galimais pasikeitimais Vokie
tijos gyvenime, jeigu įvyktų jos 
apsijungimas į vieną valstybę.

Kaip matome, iš vienos pusės 
Vokietijai grąžintas suverenu
mas, iš kitos pusės vėl paliktos 
klauzulės, kurios tą suverenumą 
suvaržo. Tokiomis aplinkybėmis 
darosi aišku, kodėl vokiečių so
cialdemokratai, kurie nepritaria 
dabartinės vyriausybės užsienio 
politikos linijai, nereiškia ypa
tingo entuziazmo dėl suverenu
mo grąžinimo.

Kol yra gyvas dabartinis 
kancleris Adenaueris, tol neten
ka baimintis, kad Vakarų Vokie
tija savo užsienio politikoje pa
suks kiton pusėn. Bet kaip elg
sis busimieji kancleriai? Ar ne
paisydami visų suvaržymų jie 
kada nors nebandys eiti savais,

Javingv will qlways 

be importanf to the 

man who vvants to 

look into the future 

w i t h a feeling of 

security and personai 

independence I

Savers a/ways tvelcome

aanamuTimni iasiwKi cimunu
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1945m. pavasarį Thueringijoj
(10 metų nuo karo pabaigos)

EDV. KARNĖNAS

Išsigelbėję per Saksonijos 
sostinės — Dresdeno, vieno gra
žiausio Vokietijos miesto, baisų 
subombordavimų (1945. II. 15 
d.), kaip žydo bitės pėsti pa- 
sklidome į visas puses, sukdami 
į vakarus, nes artėjo raudonieji, 
žinojome, kad Saksonija tenka 
sovietams. Kelias šeimos prisi
glaudėme Thueringijos vakarų 
pakraštyje, Vachos miestelyje, 
prie Weros upės, kur tarėmės 
radę saugių vietų, ir čia laukė
me amerikiečių.

Kiek anksčiau čia apsigyve
nęs inž. Adolfas čampė su šei
ma, Golšanskas, Petryla ir kiti 
dirbo vietos tekstilės fabrike. 
Dresdeno pabėgėliams darbo ne
buvo, bet, turint subombordavi- 
mo pažymėjimus, buvo galima 
gyventi ir maisto gauti. Tačiau 
geresnio kųsnio trūko. Tad kar
tų su inž. čampe pavažiavome 
toliau pas vienų jo pažįstamų 
vokietį dvarininkų ”paubagauti”j 
maisto.

Atsitiko taip, kad mes to vo
kiečio neradome namie. Turėjo
me palaukti. Belaukdami nuėjo
me į laukus ir, pavasario saulei 
šildant, netoli vienos mokyklos 
išsitiesėm ant pievelės. Du ne
pažįstami apijauniai "dykaduo
niai” atkreipė mokyklos dėmesį. 
Kai mes pakilom grįžti pas vo
kietį, mus iš paskos pradėjo sek
ti keli vaikai. Kol pasiekėme to 
vokiečio dvarų kaime, mus ly
dėjo jau visas vaikų būrys, čia 
prisistatė policija, nes jai buvo 
pranešta apie du priešo desan
tus, apie šnipus. Tik inž. Čem- 
pės pažįstamo vokiečio dėka mes 
išsiaiškinome ir buvome paleis
ti.

Vakarų frontas artėjo ir mes 
džiaugėmės, kad amėrikiečiams 
pavyko laimingai, be didelių au
kų, peržengti Rheino upę. Vely
kas atšventėme neramioj, bet 
džiugioj laukimo nuotaikoj. Per 
Atvelykį frontas buvo jau čia 
pat.

Toje "ramioje užkampio vie
telėje”, prie seno vieškelio iš 
Frankfurto į Leipzigų, nelaukė
me didesnio mūšio, bet, bijoda

GERIAUSI IDAINAVIMAI
BR. BUDR1ŪNO KVARTETO

TRYS PLOKŠTELES:
1. Žvakė ir plaštakė; Valsas
2. Vežė mane iš namų; Klumpės
3. O dalelė; Į kovų; Gyvenimo aidu

KIEKVIENA PO $1.50

VINCĖS JONUŠKA1TĖS
[DAINAVIMŲ ALBUMAS

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

no gimtinė.
KAINA $8.00

CHICAGOS VYRU CHORO
[DAINAVIMŲ ALBUMAS

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

Nemunėli; Jau pravertos dvario stonios.4
KAINA $8.00

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
[DAINAVIMŲ ALBUMAS

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

lyta.
KAINA $10.00

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

mi patekti į kryžminę ugnį tuo 
atveju, jeigu vokiečiai pasiprie
šins, vistik išsikasėme saugias 
duobes Weros upės šlaito egly
nėlyje.

Taip ir buvo. Labai mažos vo
kiečių ”Volkssturmo” jėgos bu
vo apsikasę priešintis amerikie
čiams. Ir lyg tyčia prie pat mū
sų eglynėlio, ant kranto. Smar
koki susišaudymai girdėjosi vis 
arčiau. Neužilgo išgirdome ame
rikiečių tankų dardėjimų. Keli 
šūviai — ir vokiečių pasiprieši
nimas palūžo, kritus keliems vo
kiečių kareiviams. Bet amerikie
čiai, matyt, buvo netikri mūsų 
eglynėlio tyla. Staiga prapliupo 
kulkų lietus iš amerikiečų tankų 
slenkančių Weros upės slėniu. 
Kulkos zvimbė virš mūsų gal
vų.

— Gulkite ant žemės! — su
rikau savo žmonai ir dviems vai
kams gana gilioje duobėje, pats 
rankomis spausdamas jų galvas 
kaip galima žemiau, nes žemė 
ir šakos byrėjo ant mūsų nuo 
kulkų lietaus.

Pirmasis amerikietis, kurį 
mes tuoj pamatėm, atrodė mums 
kaip angelas. Jis tik pažiūrėjo į 
mus ir, įsitikinęs, kad čia tikrai 
civiliai žmonės ,nuėjo toliau nie
ko nepasakęs.

Grįžę į savo pastogę, radome 
du sužeistus kareivius: vokietį 
ir amerikietį, kurie gulėdami 
kaip "draugai” rūkė amerikie
tiškas cigaretes. ,

Frontas praėjo ir nuaidėjo į 
rytus miškuotais kalnais. Dar 
buvo keli stipresni susidūrimai, 
nes ta Vokietijos dalis tiko kau
tynėms ir joje vokiečiai rengėsi 
atsilaikyti. Bijojome vokiečių 
sugrįžimo, nes mes jau negalė
jome paslėpti džiaugsmo ameri
kiečių atėjimu. Bet jie negrįžo. 
Tik dar keletu naktų neramiai 
miegojome, kadangi vokiečių 
"Tieffliegeriai” (žemai skren
dantieji lėktuvai) apšaudydavo 
užfrontę.

Generolo Patton trečioji ame
rikiečių armija nuėjo iki Prahos, 
bet mes jau ten per radijų iš 
Londono BBC žinojome, kad ir

Thueringija užleidžiamą sovie
tams.

Tas mus labai surūpino. Ta
rėmės kų daryti, kaip savo laiku 
darėme Dresdene. Nebuvome 
tikri, kad amerikiečiai mus ne
išduos. Mūsų negausi Vachos 
lietuvių kolonija išsirinko komi
tetų, vadovaujamų pulk. Žilio, 
ir pasiuntė jį pas Vachos ameri
kiečių komendantų prisistatyti 
ir pasiteirauti mūsų pabėgėlių 
likimo reikalu.

Amerikiečių komendantas pri
ėmė mūsų komitetų mandagiai, 
nieko tikro nepasakė, bet rami
no ir pažadėjo vėliau suteikti 
tikresnių žinių.

Tačiau ne visi pabėgėliai lau
kė ramiai. Keturios šeimos nu
tarė tuojau iš čia dingti ir pa
traukti per Hessus žemyn Bre
meno link, tardamiesi iš ten 
greičiau patekti į užjūrį. Jie ke
liavo pėsti, mantų veždamies 
rankiniais vežimėliais, padarę 
400 kilometrų kelionę per mėne
sį laiko. Jie patys save nukėlė 
į anglų zonų.

Likusieji vėliau buvo susodin
ti į amerikiečių sunkvežimius ir 
pro Eisenachų vežti į rytus, pas
kui nusukti į Bavarijų. Tie tu
rėjo baimės patekti į sovietų na
gus.

Atsisveikindami su thuerin- 
giečiais vokiečiais, rodydami 
jiems sutrumpintus vokiškus 
užrašus ant slėptuvių — LSR 
(Luftschutzraum), juokaudami 
tarėme:

— Lernt sofort russisch! 
(Mokykitės tuojau rusiškai)...

Po dešimties metų prisimena 
tai viskas kaip laimingai pasi
baigęs baisus sapnas.

Bet tūkstančiams buvo lem
tas kitoks likimas. Kol krito Tre
čiasis Reichas, vieni krito fron
tuose, kiti žuvo per bombardavi
mus ir kacetuose, treti pateko į 
baisių raudonųjų vergijų.

SKAUTAI
8-JI PASAULINĖ SKAUTŲ 
JAMOBREE KANADOJE
Šių vasarų — rugp. 18-28 d. 

Kanadoje, prie Niagara on the 
Lake Ontario istorinėje Fort 
George vietovėje bus 8-ji pasau
linė skautų Jamboree. Joje sto
vyklaus skautai iš daugiau kaip 
50 kraštų, atstovaudami per 6 
milionus pas. skautybės sųjū- 
džio narių. Jamboree bus pada
linta į 10 pastovyklių, į kurias 
bus paskirstyti ir užsieniečiai 
skautai prie kanadiečių vienetų. 
Jamboreeje stovyklaus ir tarp
tautinė sk. draugovė, kurių su
darys skautai iš anapus geleži
nės uždangos. Jai vadovaus ka
nadiečių sknt. Da Silva, o jo ad
jutantas bus lietuvis vyr. skltn. 
Piečaitis iš Montrealio liet, skau
tų tunto. Dr-vėje bus viena len
kų, viena vengrų sk. skiltys, vie
na lietuvių skiltis iš Montrealio 
tunto ir gal dar viena sudaryti- 
nė lietuvių skiltis iš kitų vieto
vių. Oficiliai lietuvius galės at
stovauti 15 mūsų skautų.

Jamboreę svečiams lankyti 
bus galima rugp. 20-27 dieno
mis, kasdien nuo 2 vai. p. p. iki 
10 vai. vakaro. Mokestis — 25 c.
svečiams, o uniformuotiems 
skautams — veltui.

Atidarymo iškilmės ir para
das bus rugp. 20 d. 2:30 vai. p. 
p. Pasirodymai bus kasdien 2:30 
__ 4 vai. p. p. Bendrieji laužai 
bus pradedami 8 vai. vakaro.

Didesnius reprezentaci n i u s 
vienetus atsiųs šių kraštų skau
tai: Vokietija 120 skautų, Bel
gija — 50, Prancūzija — 900, 
Anglija — 990, Šveicarija — 50, 
Italija — 140, Švedija — 30, 

‘Suomija — 20, Venezuela — 72, 
Meksika — 145 ir JAV — 1.500.

Reprezentaciniam lietuvių vie
netui Jamboreeje vadovaus Mon
trealio tuntininkas pasktn. St. 
Naginionis. Kanados rajono lie
tuviai skautai Jamborees proga 
stovyklaus už 18 mylių p. Bie
liūno ūkyje. Ten būsianti perei
namoji stovykla mūsų skau
tams, kurie lankys Jamboreę, o 
ja tvarkys pasktn. P. Balsas.

Kas žada lankyti Jamboreę, 
tenedelsia ilgai ir jau dabar re

gistruojasi ir ruošiasi šiam žy
giui.

ŽALGIRĖNAI PASITEMPĖ
Bostono Žalgirio skautų tun

tas šiemet nepaprastai aktyviai 
pasireiškė skautiškosios spaudos 
vajuje — visas tuntas prenume
ruoja Skautų Aidų (100 nuošim
čių!). Senųjų Lapinų skautų vy
čių būrelis šiemet surinko 138 
prenumeratas, iš kurių 21 yra 
garbės prenumeratos.

Darbštusis skautiškas jauni
mas sulaukia daugiau dėmesio ir 
talkos iš savo bičiulių, štai Bos
tono Sk. Tėvų Būrelio K-tas 
jiems padėti birželio 26 d. Ro
muvos parke Brocktone rengia 
nuotaikingų gegužinę Bostono ir 
plačiųjų jo apylinkių lietuviams.

BALTIJOS JŪROS TUNTAS 
DĖKOJA

Chicagos jūrų skautų vado
vybė reiškia padėkų Baltijos Jū
ros tunto Tėvų Komitetui už su
teiktų moralinę bei materialinę 
paramų taip puikiai pavykusiam 
parengimui surengti. Ypatinga 
padėka reiškiama ponams J. Tu
mui, Sereičikui, J. Balskui, Ba- 
rodicai, Jacinevičiui, E. Naku- 
čiui ir ponioms šlenienei ir Bo- 
rodicienei, kurie asmeniškai pri
sidėjo savo stropia pagalba prie 
šio taip svarbaus įnašo Chicagos 
jūrų skautų labui.

SKAUTIŠKAJAME JŪROS 
DUGNE

Chicagos jūrų skautės ir skau
tai ir vėl turėjo puikų savo va
karų. Jam buvo stropiai ruošta
si. Užtat salėn patekę svečiai 
buvo nustebinti jos originaliu iš- 
dekoravimu, apšvietimu ir ban
guojančia Pakšto orkestro mu
zika. ■ Vakaran suplaukė mieli 
svečiai, o netruko ir sausumos 
ar oro skautų bei sesių Undinių. 
Paskatinti šio pasisekimo jūrų 
skautai ir kitąmet rengs tokį 
vakarą, bet su naujais sumany
mais ir staigmenomis.

DIDĖJA JŪRŲ SKAUTŲ 
LAIVYNAS

Dr. R. Kastys perdavė Chica
gos jūrų skautams savo klasinę 
jolę "Šnipe”. Ji yra gerai išlai
kyta ir turi du komplektus burių

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THE MAY CO’S BASEMENT
Vyrų naujos vasarai lengvos plaunamos Surlington Miils RayonoKASDIENINES KELNES

j

Neramu Formozoj, bet ir Korėjoj padėtis vėl tempiasi. Ties laikine demarkacijos linija inuolat 
budi kariai.

— regatines (nylonines) ir ke
lionines. Pernai ši jolė su kito
mis (viso 12) dalyvavo "Daily 
News” regatoje. Mūsų jūrų 
skautai šių vasarų turės gerai 
pasitreniruoti, kad rudenį galė
tų dalyvauti šioje regatoje.

Dabar Chicagos jūrų skautai 
turi tris dideles joles ir statosi 
3 mažesnes skrajojančias joles. 
Be to turima irklinė valtelė ir 
motorlaivis, kurie naudojami su
sisiekimui su jolėmis, kurios pa
prastai yra pririštos prie bojų 
vidury jachtų uosto.

BALTIJOS JŪROS TUNTAS 
TURI BŪKLĄ

Dr. J. ir K. Aglinskai Chica
goje, savo namo (5717 S. Rich- 
mond Avė.) rūsį užleido jūrų 
skautų būklui. Ten dabar gali 
daryti sueigas jauniai, jūrų 
skautai ir jūrų budžiai. Tenai ir 
buvo paruošti tie originalūs pa
puošimui jūros dugno vakarui, 
ten dažnų vakarą prieš plaukio
jimo sezoną žibėjo šviesa — jū
rų skautai sueigose gilino savo! 
teoretines^ žinias. Jūrų skautai 
yra nepaprastai dėkingi Dr. J. 
ir K. Aglinskams už puikios pa
stogės suteikimą, nuoširdžią glo
bą ir pasiaukojantį jų darbų rė
mimą.

• Rudos

• Mėlynos

• Pilkos

• Rusvos

• Natūralios

• Rausvos o Mažo: 28-30 • Vidutinio: 32-34
• Vidut. didelio: 36-38 • Didelio: 40-42

• Juodos
• Labai didelio: 44-46

JŪRŲ SKAUTAI KARO 
LAIVYNO MOKYKLOJE

Chicagos Baltijos Jūros tunto 
jūrų skautai kartu su amerikie
čiais jūrų skautais vieną savait
galį viešėjo Great Lakęs Navai 
Training Center Waukegane. 
Ten jie porą dienų gyveno kariš
koje aplinkoje, pagal kariams 
įprastų dienos programą.

Ten pravestose plaukymo var
žybos. Jose gražiai pasirodė mū
sų jūrų skautai — J. Butkevi
čius, T. Markvardas ir B. Urbo
nas. Parodomojo žygiavimo pra
time, kuriame dalyvavo 800 
skautų, laimėjo grupė, kurios 
pirmųjų gretą sudarė lietuviai 
jūrų skautai, žiūrėta drausmin
gumo ir tikslaus komandų vyk
dymo.

Skautų pratimus ir varžybas 
stebėjo JAV karo laivyno admi
rolas, augštieji kariškiai ir skau
tų vadovybė.

Mūsų jūrų skautai gavo ke

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

DROBES

AUDIMO

Kelnės pasiūtos veikliems žmonėms. 
Geriausių išeiginių kelnių išvaizda ir 

tinkamumas. Nesivelianti medžiaga.

Pirkite šias kasdienines kelnes gegužinėms, golfui ar kitam 
sportui, ir šiaip namuose. Gražaus lengvo vasarinio audimo 
garantuotai plaunamo. Su savo diržu, patogiomis kišenėmis. 
Išeiginių kelnių išvaizda, su užlenkimais, apsijuosia visiškai 
aplinkui.

DYDŽIAI :

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

turis medalius už laimėjimus 
plaukymo varžybose ir devynis 

* diplomus už pavyzdingą žygia
vimą.

JŪRŲ SKAUTŲ VIMPILAI

Jūrų skautai ir skautės pas 
Chicagos jūrų būdžius gali įsi
gyti Lietuvos jūrų skautų vim- 
pilus.

— SKS —

... ...................... Į
įsidėmėk

DIRVOS 
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1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio



KAIP ILGIAU IŠGYVENTI?

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

dis dirba už du,(Tęsinys iš Dirvos Nr. 19)
Širdies indų konstrukcija- pa- širdis persiunčia

deda išspręsti šią problemą, kad 
kraujas, perėjęs širdies raume
nų kapiliarus, susirenka į vieną 
indą — coronariniu sinusu vadi
namą, kurs iš širdies paviršiaus 
įteka į širdies vidų dešinėje pu
sėje. Uždėjus šilko siūlą, arba 
specialų žiedą ant šito indo, ga
li jo spendį susiaurinti iki no
rimo dydžio ir gali kontroliuoti 
kraujo ištekėjimą iš širdies rau
menų pagal reikalavimą.

Yra dar ir kitokių būdų šiai 
problemai išspręsti, bet čia jų 
neminėsiu. Panašios operacijos, 
palyginti, nėra komplikuotos ir 
jų mirtingumas yra nedidelis. 
Pacientai po operacijų jaučiasi 
gana laimingi, galėdami vėl 
dirbt nesijausdami invalidais.

Dr. C. Becn dažnai mėgsta 
prisiminti jo operuotą pacientą 
maždaug prieš 20 metų, kuris 
dar ir dabar dirba aktyvų pro
fesinį darbą. Prieš operaciją jis 
galėjo tik lovoje gulėti.

Šičia aš norėčiau priminti, kad 
panašių susirgimų skaičius 
Amerikoje nepaprastu greičiu 
auga. Paskutinių 30 metų eigo
je mirimų skaičius nuo šių šir
dies sutrikimų pakilo daugiau 
negu dvigubai. Kodėl taip yra, 
sunku pasakyti. Ir pabaigoje šio 
pranešimo bandysiu suminėti 
keletą priežasčių.

Trečia širdies ligų grupė yra 
įgimti defektai, kurie gali būti 
pačioje širdyje arba išeinančiuo
se iš širdies didžiuosųiose in
duose. Gimę su šitais tJūkumais 
vaikai dažniausiai miršta pirmų 
savaičių bėgyje. Gi tie, kurie iš
gyvena, pasilieka invalidais
sam gyvenimui ir, žinoma, jų 
amžius būna trumpas.

Šių įgimtų trūkumų korega
vimas yra didelė problema vi
siems širdies chirurgams. Ir to
dėl, kad pakeisti kraujo kryptį, |
kuri tokiais atvejais dažnai bū-, gaus kraujui oksiduoti nelabai 

' patraukliai skamba, bet kaiku- 
riais atvejais kitos išeities ne
būna ir reikia griebtis tokių 
kraštutinumų.

Kyla klausimas ar negalima 
būtų perkelti pačią širdį iš vie-*
no gyvio j kitą, šitas bandymas žymiausias to meto Anglijos gy- 
dar nėra pavykęs, nors šia link- dytojas, darė skrodimą. Ir ste- 
me tyrimai yra vedami. Ir kas bėtina, kad jis nerado sklerozi- 
žino, galbūt ateityje jis pavyks, nių pakitimų jo kraujo induose, 

Sakysim, didžiųjų kraujo in- kurie, kaip taisyklė, randami vi
dų persodinimas iš vieno indivi- sų senų žmonių induose ir skai
do į kitą yra gana plačiai prak- tomi normaliu senatvės pažy- 
tikuojamas su neblogais rezul- miu. 
tatais. šioje srityje yra 
ta taip toli, kad dabar 
nas didesnis medicinos 
turi suorganizavęs taip 
mą kraujo indų banką, iš kurio, 
reikalui atsiradus, gali gauti rei
kiamo dydžio ir reikiamą kiekį 
užšaldytų, steriliai išlaikytų

vi-

o mechaniška 
vienodą kiekį 
davėjo į ope-kraujo iš kraujo 

ruojamą ir iš operuojamo as
mens tokį pat kiekį į davėją.

Tokiai operacijai pravesti rei
kia didelio prisiruošimo ir pa
tyrusio personalo, šis būdas dar 
nėra tobulas. Jis surištas su kai 
kuriais pavojais tam asmeniui, 
kurs ryštasi būti kraujo davė
ju operacijos metu.

Buvo pradėta galvoti, ar nega
lima būtų surasti naują būdą to
kiom operacijom, kuriose nerei
kėtų naudoti antro žmogaus. Ir 
štai, 1952 metais Dr. Pott, 
Northwestern Universitete pa
darė visą eilę bandymų su eks
perimentiniais gyvuliais.

Jo bandymai buvo tokie: jis 
išimdavo iš vieno šuns plaučius 
ir jų bronchus, t. y. oro taikus, 
sujungdavo su deguonies tanku, 
o tų plaučių indus prijungdavo 
prie dviejų pompų. Viena pompa 
varydavo kraują iš operuojamo 
šuns į išimtus plaučius, kur jis 
plaučių kapilaruose atiduodavo 
anglies dvideginį ir pasiimdavo 
iš plaučių deguonį. Ir kitos pom
pos buvo persiunčiamas vėl į 
operuojamą šunį.

Taip operuoti gyvuliai išlaikė 
operacijas gerai ir po operacijų 
nerodė jokių neigiamų pasek
mių. Tada gimė mintis ar šito
kių plaučių negalima būtų pa
vartoti žmogaus operacijų me
tu.

Ir štai, visai nesenai, Mineso- 
ttoje pirmą kartą buvo sėkmin
gai pavartotas toks būdas su 
vienu 13 metų berniuku, kuriam 
širdies pertvara vieno nelaimin
go atsitikimo metu buvo suplė
šyta ir ją būtinai reikėjo su
siūti. Berniukas 
kė ir rezultatais 
patenkinti.

Vartoti šuns

malu ritmą ir širdis toliau vėl 
plaka savo jėgomis.

Aš pats esu buvęs liūdininku 
vieno atsitikimo, kur širdies rit
mas operacijos metu buvo nu
trukęs ir vėl grąžintas net 4 kar
tus. Ta ligonė išvažiavo namo 
geram stovyje.

Eksperimentinės chirurgijos 
metu gydytojai pastebėjo, kad 
gyvuliai, turintieji žemesnę kū
no temperatūrą, chirurgines in
tervencijas lengviau pakelda
vo. Gimė mintis atšaldyti paci
entus operacijos metu. Mat, at
šaldžius operuojamą asmenį ke
liais laipsniais, jo medžiagų-apy- 
kaita ir deguonies pareikalavi
mas krenta ir ligoniai pakelia 
operacijas lengviau. Kai kurios 
klinikos šį metodą praktikuoja 
didesnių intervencijų metu.

Nežiūrint visų čia išvardintų 
metodų kaikurių širdies operaci
jų mirtingumas dar yra didelis, 
ir tokių operacijų pritaikymas 
dar yra ribotas. Bet bandymai 
eina toliau ir kiekvieną dieną 
vis kyla naujų idėjų. Tikiu, kad 
netolimoje ateityje ši sritis pa
žengs taip toli, dabartiniai meto
dai atrodys primityvūs.

Prisimenu vieną, Dr. Kay ope
ruotą pacientą, kuriam buvo 
įdėta į širdį dirbtinas plastinis 
vožtuvas. Ligonio stovis po ope
racijos pagerėjo, bet jo žmona 
buvo nepatenkinta rezultatais, 
nes tas vožtuvas kėlė triukšmą, 
ne tokį jau didelį, bet buvo gir
dimas gulint gretimoje lovoje. 
Žmona skundėsi negalinti ra
miai miegoti.

Žiūrint į šią problemą jos aki
mis, dabartiniai metodai yra pri
mityvūs.

Esu girdėjęs ir kitokių užme
timų gydytojo profesijai, girdi, 
ką jūs čia vis su tas vaistais. 
Senovėje žmonės nežinojo nei pi
liulių nei penicilino, ir nei tų 
ligų buvo tiek, o žmonės ilgiau 
gyveno.

Netiesa. Viduramžių ir rite
rių laikais žmogaus amžiaus vi
durkis buvo 25 metai, 
m. pakilo iki 49 metų, 
sukasi apie 66 metus, 
metais manoma bus 69 
metų. Vadinasi, žmonijos am-

gi 1900 
o dabar
Ir 1960
arba 70

maisto įtaką eksperimentiniams f 
gyvuliams. Mount Sinai tyrimų! 
laboratorijose New Yorke, ban
do įrodyti, kad perdidelis cho
lesterolio kiekis triušių krauju- 
je sukelia pakitimus kraujo indų 
sienelėse, panašius į senų žmo
nių kraujo indų pakitimus, va
dinamus athero-sklerosis.

Jeigu tolimesni bandymai įro
dys, kad toks pat procesas vyks
ta ir žmogaus organizme varto
jant perdidelį kiekį cholestero
lio, tai reikės mažinti kiaušinių 
ir sviesto kiekius, nes tie pro
duktai yra turtingi šia medžia
ga.

Atsiminkim, kad perdidelis 
riebalų ir cukraus kiekis mažina 
organizmo atsparumą ir silpni
na širdies jėgų rezervą. Papras
tas maistas yra pats sveikiau
sias.

Galbūt, senų žmonių patarlė, 
kad norint ilgai gyvent reikia 
laikyti galvą šaltai, kojas šiltai, 
o pilvą per vidurį, bus teisinga.

Nereikia užmiršti dar vieno 
širdies priešo, tai nerimo arba 
mediciniškai išsireiškus — ner
vinio įtempimo.

Dabartinės civilizacijos bėgy
je, komplikuojantis mūsų gyve
nimo aplinkai, gana dažnai jaut
resnės konstrukcijos žmonės iš
eina iš lygsvaros ir tampa ner
vinio įtempimo kankiniai, žino
kit, kad ligą galima įsikalbėti. •

Nervinis žmogaus aparatas 
dar nėra galutinai ištirtas, bet 
mes turime pakankamai faktų, 
rodančių, kad nervingi žmonės 
trumpiau gyvena ir turi dau
giau širdies susirgimų.

Kiekvienas įtempimas atsilie
pia į mūsų širdies struktūrą ir 
nervinį mechanizmą. Išmokim 
atleisti įtemptas vadžias, kurios , 
dažnai būna pertemptos ne tik , 
darbo metu, bet gatvėje ir na- , 
muose. .

Komplikuoto gyvenimo mes , 
neišvengsim. Jis ne nuo mūsų j 
priklauso, bet savo nervinę sis- , 
temą mes galime patys regu- , 
liuoti valios jėga, g,

Visi čia išvardinti metodai ; 
buvo išvystyti paskutinių dvie- j 
jų dešimtmečių bėgyje. Laikas
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l Lenkiją, Varšuvoje, buvo susirinkę Rusijos ir jos pavergtų satelitų vadai. Jie įsteigė komunis
tinį NATO. Nuotraukoj, iš kairės: Rusijos ir Lenkijos maršalas K. Rokosowsky, Rusijos marša
las Koniew, komunistų vyriausias bosas Nikita S. Kruščew ir Lenkijos komunistų partijos se

kretorius B. Bierut.

Rinkimai Anglijoje

operaciją 
gydytojai

plaučius

žius ilgėja, progresuojant kultu-'PertrumPas- kad mes galėtume
• . . ... įvertinti sin visa dnrhn nnRpk.

išlai- 
buvo

žmo-

tinai įjungta į demokratinį pa
saulį.

Norėdami nusemti vandens 
nuo darbiečių malūno, konserva
toriai teigia, kad jų valdymo lai
kais sušvelnėjęs įtempimas su 
Sovietų Sąjunga. Dėl Austrijos 
jau esą baigiama susitarti. Da
bar sparčiai ruošiamasi keturių 
valstybių konferencijai, šiuo at
žvilgiu pastebimas tam tikras 
niuansas tarp abiejų partijų. 
Tuo metu kai darbiečiai, kaip 
opozicinė partija, mažiau skai
tosi su realybe ir kalba apie su
sitikimą su Kremlio viešpačiais 
"augščiausioje plotmėje” (taigi, 
tunėtų tiesiogiai tartis preziden
tas Eisenhoweris ir kitų trijų 
didžiųjų valstybių valdžių gal
vos), konservatoriai siūlo prieš 
tai tiktai užsienių reikalų minis- 
terių konferenciją. Bet neseniai 
britų užsienių reikalų ministe- 
ris MacMillan pasisakė irgi už 
tiesioginį augščiausios valdžios 
atstovų susitikimą.

Kiek panašiuose pareiškimuo
se yra nuoširdumo ir kiek prieš
rinkiminės propagandos, sunku 
pasakyti. Bet kalbų rinkiminės 
kovos metu perdaug rimtai ver
tinti netenka. Daug kas sakoma 
vien tikslu sužvejoti daugiau 
balsų. Katra iš abiejų varžovių 
kovą laimės, tegalima spėlioti. 
Konservatoriai dar neseniai bu
vo visiškai tikri savo laimėjimu. 
Bet paskutinėmis dienomis, rin
kiminio barometro specialistų 
nuomone, darbiečiai esą gerokai 
atsigriebę ir užkariavę daugiau 
simpatijų. Ar taip iš tikrųjų 
bus, paaiškės po gegužės 26 d. 
balsavimų. Anglų rinkiminė sis
tema nekartą yra atnešusi staig
menų.

(Atkelta iš 1 psl.) 
jo karo metu duktė, įstojo į La- 
bour Party. Lady Megan 1951 
m. pralaimėjo per parlamento 
rinkimus. Jos apygardą paveržė 
darbiečių kandidatas. Jau anks
čiau ši sunkiai apvaldoma poli
tikė turėjo visą eilę susidūrimų 
su liberalų partijos vadovybe, 
kuri nepritarė jos palinkimams 
į kraštutinį radikalizmą. Dabar 
ji oficialiai nutraukė ryšius 
su liberalų partija, kuri žemuo
siuose rūmuose teturėjo vos še
šis atstovus. Lady Megan pa
skelbė, kad darbiečių partija 
esanti socialinio radikalizmo 
įpėdinė, o konservatoriai remią- 
ši atgyvenusiomis privilegijo
mis.

Darbo partija panaudojo 
Lloyd George dukters įstojimą 
į jų eiles priešrinkiminei propa- 
gandai. Bet konservatoriai iška- * 
sė buv. liberalų premjero pasa-| 
kymą, kuriuose jis apibūdino 
darbo partiją, kaipo "bendruo
menę retežiuose”. Girdi, socia
lizmo sąvoka esanti priešinga 
laisvei. Socializmas reiškiąs lais
vės paneigimą. Tokia konserva
torių ataka prieš darbiečių ban-

dymą paversti Lady Megan 
priešrinkiminės agitacijos sim
boliu turi tam tikrą patrauklu- 

i mą, tuo labiau, kad Lloyd 
i George sūnus *Gwilym jau 1945
■ m. įstojo į konservatorių partiją
■ ir dabartinėje Edeno vyriausy- 
i bėję eina vidaus reikalų minis- 
, terio pareigas.
! Abi didžiosios partijos savo 

priešrinkiminiuose manifestuo
se žada įvairių pagerinimų so
cialinėje srityje. Laboristai 
daug kalba apie namų statybos 
rėmimą, apie visiškai nemoka
mo gydymo grąžinimą ir senat
vės pensijų pritaikymą pabran
gusiam pragyvenimui. Tatai pa
reikalautų naujų stambių išlai
dų, bet prieš rinkimus neįpras
tą apskaičiuoti, iš kur galima 

I paimti pinigų pažadams tesėti. 
I Konservatorių šūkis skamba: 

'Taika ir gerbūvis”, o Edenas 
i kalbėjo apie "nuosavybės demo
kratinimą”.

Tačiau, be vidaus politinių 
klausimų, priešrinkiminėje agi
tacijoje žymią vietą užima ir 
užsienio politikos reikalai. Dar
bo partija savo šūkiu pasirinko 
"keturių didžiųjų” konferenciją, 
iš kurios laukiama kone stebuk
lų. šalia to darbiečiai išnaudoja 
žmonių baimę nuo 
bombų karo, tad jie 
stabdyti tolesnius 
sprogimų bandymus ir 
suotinio nusiginklavimo. Bet ir 
konservatoriai neatsilieka. Jie 
ne be pagrindo nurodo į tai, kad 
paskutinė Churchillio vyriausy
bė pasiekusi didelių laimėjimų 
užsienio politikos srityje. Korė
joje per tą laiką pasiekta karo 
paliaubų, susitarta su Persija 
dėl žibalo ir su Egiptu dėl Sueso 
kanalo, likviduotas ginčas dėl 
Triesto, Vakarų Vokietija galu-j

įvertinti šio viso darbo pasek
mes. Viena tik aišku, kad be la
kios minties ir eksperimentų nė
ra pažangos.

Eksperimentus šimtais išban
do įvairiose laboratorijose su 
bandomaisiais gyvuliais ir vė
liau tuos pačius metodus pritai
ko žmonių gydyme.

Tai nėra visai tikslus kelias, 
nes eksperimentinių gyvulių or
ganizmo konstrukcija ne visada 
atitinka žmogaus reikalavimus. 
Bet kito kelio šioje srityje me
dicina nežino. Supraskim, kad 
visa tai yra kuriama žmogaus 
sveikatai pakelti ir ilgesniam 
gyvenimui sukurti.

Praeityje medicina buvo bur
tininkų ir šventikų rankose ir 
buvo laikoma didžiausioje pa
slaptyje. šiais laikais gydytojai 
nori išeiti su savo laimėjimais į 
viešumą ir supažindinti plačias 
mases su atsiektais naujais me
todais medicinos ir gydymo sri
tyje.

Niekas nenori jus padaryti 
medikais ar išmokyti kaip gydy
ti vieną ar kitą ligą, bet daugiau 
ar mažiau išlavintas žmogus, tu
rėtų suprasti, kur yra pavojus 
jo sveikatai ir kurioje vietoje

rai ir medicinai.
Tiesa, paskiri žmonės, senovė

je sulaukdavo ilgo amžiaus. Sa
kysime, Thomas Parr, gyvenęs 
17 šimtmety, mirė Londone su
laukęs 152 metus. Buvo palaido
tas Westminsteryje. Ant jo ka
po yra toks užrašas: čia guli 
Parr, kurs pragyveno 10 kara
lių. Ir išvardinti karalių vardai, 
valdę jo amžiaus metu.

Jam mirus* William Harvey,

na supainiota ir sumaišyta, rei
kia išjungti širdies darbą, pa
keisti didžiuosius širdies indus 
ir kai kuriais atstikimais susiu-: 
ti širdies viduje jos pertvaroje 
esančią angą — interventrikula- 
riniu septos defektu vadinamą.

Šitokiai operacijai pravesti 
reikia, kad kraujas nesimaišytų 
operavimo lauke, t. y., kad ope
racijos metu širdis ir didieji 
plaučių indai būtų be kraujo, gi 
smegenyse ir kituose organuose 
kraujas tekėtų normaliu greičiu, 
nes sustojus kraujui tekėti sme
genyse kelioms minutėms, žmo
gus miršta dėl nepakankamo de
guonies kiekio.

Šitai problemai išspręsti 
yra nepasibaigęs periodas, 
bartiniu metu vartojama 
vadinama mechaniška širdis — 
artificial heart. Ta mechaniška 
širdis yra ne kas kita, kaip elek
trinė pompa, kurios išmetumasis 
kraujo kiekis gali būti reguliuo
jamas pagal reikalavimą. Ji ga
li būti sujungta su motinos, tė
vo arba atitinkamos kraujo gru
pės asmens arterija ir per vieną 
plastinį vamzdelį pompuoja 
kraują į operuojamo asmens 
kaklo arteriją. Gi iš ten į aortą 
ir tuo būdu aprūpina operuoja
mo asmens smegenis ir kitus or
ganus arterijiniu —turtingu de
guonim krauju. Kitas vamzdelis 
tos pačios pompos yra sujungtas 
su operuojamo asmens didžio- 
siom venom, įtekančiom į dešinę 
širdies pusę, taip kad kraujas 
nukreipiamas nuo širdies per tą 
vamzdelį į pompą ir iš pompos 
į motinos arba kraujo davėjo 
veną. O iš ten į širdį ir plaučius, 
ir kur pasisotinęs deguoniu grįž
ta arterijom į pirmą vamzdelį, 
per kurį pasiekia operuojamą 
asmenį, šiuo atveju asmens, 
duodančio kraują, plaučiai ir šir-į

dar 
Da- 
taip

paženg-Į Tas Thomas Parr gyveno kai- 
kiekvie- me ir vedė visai nekomplikuotą 
centras 
vadina-

gyvenimą. Surastas Anglijos 
gydytojų, buvo atgabentas į 
Londoną, kur neužilgo ir mirė. 
Manoma, Londono oras ir mais
tas tuoj pakirto sentfką.

Šių dienų medicina skiria di-
kraujo indų, kuriuos galima nau- dėlę reikšmę maistui ir orui, nes 
doti persodinimui ir pakeitimui 
vienos ar kitos arterijos, arba 
net pačio didžiausio žmogaus 
kraujo indo — aortos dalies.

Nežiūrint visų atsargumo 
priemonių ir pasiruošimo prieš 
operaciją, kaikada širdis neiš
laiko vieno ar kito jaudinimo 
operacijas metu ir pereina į taip 
vadinamą fibrilaciją arba šir
dies raumenų drebėjimą, šito 
drebėjimo metu širdis neatlieka 
savo funkcijos, t. y. nevarinėja 
kraujo po kūną. Gi be kraujo 
cirkulacijos žmogus negali gy
venti ir už kelių arba keliolikos 
minučių miršta.

Užkirsti kelią šitai nelaimei 
dabartiniu metu, kiekviena mo
derniai įrengta operacinė salė 
turi specialų aparatą, kurio pa
galba tokio širdies drebėjimo 
metu per širdį. yra paleidžiama 
elektros srovė. Ir širdis susto- 

Į ja plakusi. Tada chirurgas savo 
rankos pagalba, masažuodamas 
širdį, gražina širdžiai vėl nor-|

jie yra dideli faktoriai žmonių 
sveikatingumui išlaikyti.

Specialios laboratorijos de
šimtimis metų dirba išsijuosu-' jis turėtų sustoti, 
sios, analizuodamos įvairaus šių dienų medicina nori įskie-

pyti mintį, kad kovai su liga 
geriausias būdas yra žinojimas 
kaip apsisaugoti nuo jos, gi su
sirgus užgniaušti ligą pačioje 
pradžioje.

Baigdamas norėčiau padrąsin
ti chroniškai sergančius ligo
nius, kad jie nėra apleisti ir 
kad jų problemas bando išspręs
ti tūkstančiai medicinos darbuo
tojų ir ekspertų. Gal ateityje 
nereikės daug drastinių metodų 
su tomis ligomis, kurios dabar
tinių metu atrodo nepagydomos.

Jeigu šioje srityje išradimai 
nevyksta taip greitai, kaip tech
nikos ir chemijos srityse, reikia 
pateisinti atsimenant, kad kiek
vienas naujas gydymo metodas 
ar vaistas turi būti išbandytas 
šimtus kartų ir pritaikytas tik 
tada, jeigu jis nerodo žalingų 
pasekmių žmogaus organizmui. 
Visam šitam reikia ne tik daug 
energijos ir kapitalo, bet svar
biausia — laiko.

DIRVA

atominių 
siūlo su- 
atominių 
siekti vi-

DIRVA

LAUKIA

JOS U TALKOS!

Vytautas Pašakarnis

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

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

KAIP UŽSITIKRINTI PENSIJA 
VISAM GYVENIMUI!

VYTAUTAS PAŠAKARNIS
2000 B. F. KEITH BUILDING. TEL. CH 1-0724 

ARBA VAKARAIS
EN 1-7770

I>HOENIX MUTUAL LIFE 1NSURANCE CO. 
of HARTFORD, CONNECTICUT

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

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

Jokio mokesčio ar įsipareigojimo 
nėra.

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

Prašau prisiųsti nemokamai įliustruotą knygų 
apie Phoenix Mutual Pensijų Planų.
Pavardė ______________________________________
Adresas ___________________ :_________________
Telefonas 

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

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

Cleveland 3, Ohio 
Telef.: HE 1-6344

Igno Končiaus albumas
"Medžio Drožiniai Gimtajam 

Kraštui Atsiminti“
kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viršai.

Kaina $5.00
Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:

L. J. Končius, 76 Westglow St., Boston 22, Mass. (18)
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

KOKIOS "TAIKOS” 
SU SOVIETAIS 
NORIMA?

tai-

tai- 
va-

Senai jau spaudžiama suruoš
ti vakarų "trijų didžiųjų” pasi
tarimą su Kremliaus Bulganinu. 
Prezidentui Eisenhoweriui suti
kus numatyta liepos ar rugsėjo 
mėnesį. Eisenhoweris senai kar
toja, kad jis vyks į bent kurią 
pasaulio dalį su Sovietų valdo
vais tartis, jeigu tas reikštų su
švelninimą santykių tarp vaka
rų ir rytų ir prisidėtų prie 
kos palaikymo.

Ar taip bus? Pirmiausia, 
kos jieško ne Kremlius, bet 
karų valstybių vadai, spiriami 
savo šalyse pogrindinės komu
nistinės propagandos, kuri išsi
veržia į daugelį vadovaujančių 
asmenų, įtakingų valstybiniame 
ir visuomeniniame gyvenime.

Nuo to kai Rooseveltas pripa
žino sovietus 1933 metais, Wa- 
shingtoną lankė šimtai įvairių, 
net pačių augštųjų sovietų va
dų, tačiau, be jų pasalingų pa
stangų ruošti Amerikoje komu
nistinį perversmą, priauklėjus 
čia vietinių komunistų, nė vie
nas niekad nė puse lūpų neužsi
minė apie reikalingumą įtemp
tus santykius švelninti.

Ir dabar, kvietimą Kremliui 
pasiuntė Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos vyriausybių įgalio
tiniai.

Kokios gali būti pasekmės
Už trumpą, prigavingą kokį 

nors sovietų prižadą palaikyti 
"taiką”, Eisenhoweris gali labai 
skaudžiai apvilti pavergtas tau
tas. Gali prisidėti ir prie Matsu 
bei Quemoy likimo nulėmimo, 
nors iki šiol garsiai kalba apie 
Formozos gynimą. Prezidentas 
Rooseveltas Teherane ir Jaltoje, 
Trumanas Potsdame davė sovie
tams sutikimą imti tai, ką jie 
buvo pasiryžę. Ar Eisenhoweris 
dabar turės tai patvirtinti?

Tarp kitų sąlygų šiam ruošia
mam pasimatymui, viena yra: 
sumažinimas sovietų satelitų 
valstybių žmonėms politinės 
laisvės varžymo...

Nekalbama apie jų laisvę, 
apie jų nepriklausomybės atsta
tymą, apie pasmerkimą žiauriau
siomis priemonėmis tų žmonių 
naikinimo, trėmimo, tiesiog ge
nocido, bet, "duokit jiems dau
giau politinės laisvės, jie bus ra
mesni ir geriau jūsų klausys”.

Tas primena 1953 metų birže
lio mėnesio rytų Vokietijoje su
kilimą, kurį Eisenhoweris padė
jo numalšinti skubiai pasiųsda
mas vokiečiams maisto paketus: 
imkit mūsų amerikonišką mais
tą, valgykit, ir klausykit savo 
komunistiškų pavergėjų ...

Kokias viltis gali į Ameriką 
dėti pavergtos tautos, nors joms 
per Voice of America ir Radio 
Free Europe pučiama neva paža
dai turėti "vilties”?

Senatorius Knowland pareiš
kė, kad tai gali būti antra Jalta, 
kur mažų tautų interesai gali 
būti paaukoti be jų pačių atsto
vybės.

norėdama pasirodyt "taikos my
lėtoja”, stengiasi Kremliui tūp
čioti, pralenkti darbiečius paža
dais.

Eisenhoweris, norėdamas pa
remti konservatorius, kurių se
nasis vadas Churchillis keli me
tai skelbia "didžiųjų pasitari
mo” reikalą, sutiko vykti ten, 
kur Bulganinas nurodys pasi
matymo vietą.

Pirmas Kremliaus laimėjimas
Spauda tą faktą praleido švel

niai. Tačiau pastarųjų savaičių 
prezidento Eisenhowerio flirta
vimas su sovietų krašto apsau
gos ministru gen. Žukovu bolše
vikams davė pasekmes.

Po Malenkovo pašalinimo Žu
kovui teko atsakinga vieta. No
rėdamas pasitarnauti "santykių 
sušvelninimui” tarp Kremliaus 
ir vakarų pasaulio, Eisenhowe- 
ris sugalvojo kreiptis į Žukovą, 
savo seną ginklo draugą, many
damas, kad Žukovas gali vienas, 
be kitų žinios, daryti nuolaidas. 
Eisenhoweris tuo tarpu nieko ne
pešė. Po Eisenhowerio laiško 
Maskvos Pravda patalpino Žu
kovo vardu straipsnį, smerkian
tį vakariečius kaip karo kursty
tojus.

Bet Žukovas laimėjo. Jis pa
rašė Eisenhoweriui laišką, kurį 
pradėjo: "Brangus senas ginklo 
drauge”... Ir paprašė gražinti 
iš rytų Vokietijos pabėgusį 17 
metų berniuką, ruso pulkininko 
Lysikovo sūnų. Ir tas berniukas 
buvo grąžintas ...

V. 
P. 
P. 
S.

ATKREIPKITE
DĖMĖSI

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

Januškaitės 15 dainų $8.00 
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 Lėica, 
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
lį, 3322 So. Halsted St., Chicago 
III., tel. YA 7-0677.

f

6905 SUPERIOR AVĖ.
CLEVELAND 3, OHIO

PHONE: EN 1-2614
The May Co. prezidentas N. L. Dauby praneša, kad šį rudenį, prie VVarrensville Center Rd. ir Cedar bus pradedama statyti milži
niška penkių milionų dolerių vertės keturių augštų krautuvė, turinti virš 100 skyrių. Tam pačiam granito ir plytų pastate bus 
įrengta moderni auditorija, valgykla, grožio salionas ir vaikų kirpykla. Aplink bus įruošta 200 mašinų pastatymui vieta, ap
supta dekoratyviniais krūmais ir medeliais. Baigus visus paruošiamuosius darbus šią naują krautuvę aptarnaus apie 100 žmonių.

SPECIAL PURČIUSI; A Group of

Fine IVbrsted Suitings
Regularly valued at $75 to $85

A beautiful selection of patterns and colors 
. . . fine, 100% wool fabricg . . . individ- 
ually tailored to your measure in the niodel 
and gtyle of your preference.

A rare opportunity to get a fine custom 
tailored suit at a substantial sa vingi

For a Eimited Time Only

BRAZIS BROTHERS TAILORS

Minėjimo iškilmės

Paskutinysis savaitgalis Cle
velande praėjo didelės ruošos 
ženkle. Daugelis buvo įsikinkę į 
visokius įsipareigojimus šven
čiant Čiurlionio ansamblio pen
kiolikmetį ir meno vadovo muz. 
Alf. Mikulskio 25 metų muziki
nės veiklos sukaktį. O to laiko, 
nuo tiesioginių darbų tiek ne
daug belieka, kad beskubant ir 
šį bei tą atliekant, atsirado ir 
nervuotumo žymės.

Jau šeštadienį, gegužės 14 d., 
į Clevelandą pradėjo atvykti ne
mažai naujų veidų, mūsų tau
tiečių iš tolimesnių vietų. O sek
madienį iš ryto pasirodė svečių 
ir iš Kanados.

prasidėjo Naujosios Parapijos 
bažnyčioje. Pamaldų metu gie
dojo Dainavos ansamblis ir Met
ropolitam operos solistas Algir
das Brazis. Parapijos klebonas 
kun. Angelaitis sukaktuvinin
kus pasveikino šiltais žodžiais, o 
kun. Gureckas pasakė patriotinį 
pamokslą. Bažnyčia buvo pilnu
tėlė.

Severance Hali salėn, į iškil
mingą aktą ir koncertą, susi
rinko per 1000 svečių. Daugumo
je Clevelando lietuviai, bet ne
mažai ir iš tolimesnių vietų at
vykę. Nemažas būrys ir ameri
kiečių, lietuvių asmenihiai pa
kviestų parodyti lietuvių dvasi
nius turtus.

CHARLES H. KELLSTADT

RAUDONO KRYŽIAUS 
Clevelando skyrius šį mėnesį 
švenčia savo auksinį jubilėjų. 
Gegužės 23-25 d. įvyks paroda 
ir demontracijos, pav. pirmos 
pagalbos ir vandens saugumo, 
R. K. Centrinėj, 1227 Prospect 
Avenue nuo 12 iki 9 vai. pirma
dienį ir nuo 2 iki 6 vai. kitomis 
dienomis. Geg. 26 d. 12 vai. Car- 
ter Hotelio Rainbow kamb., yra 
ruošiama iškilmingi pietūs, ku
riuose kalbės Charles H. Kell- 
stadt, buvęs Amerikos R. K. pir
mininkas. Taip pat tars žodį 
Louis S. Bing, skyriaus pirmi
ninkas, pasirodys Shaw High. 
School mergaičių oktetas, ir 

įvyks trumpas posėdis.

Iškilmingą aktą pravedė ir 
įžanginę kalbą pasakė iškilmėms 
rengti komiteto pirmininkas P. 
J. Žiūrys. Čia, scenoje, be Čiur
lionio ansamblio narių, matės 
Dainavos ansamblio atstovai, iš
kilmių rengimo komitete nariai 
ir ansamblio garbės nariai. Iš
kilmingo akto metu įspūdingai 
pagerbti žuvusieji, ištremti ir 
mirusieji Čiurlionio ansamblio 
nariai. Oficialiai paskelbti nau
jieji ansamblio garbės nariai: 
Sofija Sinetonienė, prof. S. Ko
lupaila, Alice Steponavičienė ir 
Br. Jemeikienė. Į iškilmes atvy
kusioms Sofijai Smetonienei ir 
B. Jemeikienei prisegti ansamb
lio garbės ženklai.

Apie Čiurlionio ansamblį ir 
muz. Alf. Mikulskį kalbėjo iš 
New Yorko atvykęs Juozas Bra
zaitis. Jis išryškino ansamblio 
ir Alf. Mikulskio muzikinės veik
los charakteringuosius bruožus.

Sukaktuvininkus pasveik i n o 
Dainavos ansamblis, Bendruo
menės pirm. St. Barzdukas ir kt. 
Įteikti meniški sveikinimo adre
sai.

Iškilmių koncertas
užsitęsė daugiau kaip dvi va
landas. čia turėjo progos pasiro
dyti abu ansambliai, nors gal ir 
nevienodos apimties dainose, 
abiejų sukaktuvinių ansamblių 
dirigentai (Danava prieš savai
tę minėjo 10 metų sukaktį). 
Klausytojui buvo duota nemažai 
progų pasigerėti mūsų dvasine 
kūryba, jos išpildymą vertinti ir 
džiaugtis, kad mes, į svetimus 
kelius išklydę keleiviai, juose dar 
nepasimetam, bandom savo 
brangiausią turtą išsaugoti.

Pirmoji koncerto dalis, grei
čiausia dėl nuovargio įtemptai 
sekant iškilmingą aktą, nesuda
rė tp didžiojo sukaktuvinio kon
certo šilumos»ryšio tarp daini
ninkų ir klausytoj^. Bet vėliau, 
ypač nuo Dainavos ansamblio 
kantatos Vytauto Didžiojo gar
bei, tvirtas ryšys Vėl susidarė ir 
iki koncerto pabaigos išsilaikė 
pakilioje augštumoje.

Koncertui užsibaigus svečiai 
skiriesi giedriais veidais. Visi 
pripažino, kad buvo verta atei
ti ir pagaliau palinkėti, kad tas 
mūsų dvasinio kėlimo darbas, he- 
nutruktų, bet augtų, stiprėtų, 
nors palankesnės tam darbui są
lygos, esant už savojo krašto 
rubežių, vargu ar susidarys.

Banketas
Po koncerto virš 400 svečių ir 

abiejų ansamblių narių dalyvavo 
specialiai suruoštąm bankete. Jį 
atidarė P. J. žiūrys ir perdavė 
vesti banketo rengimo komisi
jos pirmininkui J. Daugėlai.

Čia buvo pristatyti Ansamb
lio garbės nariai ir garbės sve-

Kelionė lėktuvu baigėsi laimingai kopėčiomis iš aplaužyto medžio. Tokį skridimą "įvykdė” Alfred 
Bach iš N. J.

DETROIT
BALFo 76 SK. ŽINIOS

Balandžio mėn. 24 d. įvykęs 
Balfo 76 skyriaus vakaras pra
ėjo sėkmingai ir davė $408.67 
pelno.

Skyriaus valdyba nuoširdžiai 
dėkoja režisorei Z. Arlauskaitei- 
Mikšienei ir "Visuomenės Vei
kėjus” suvaidinusiems S. Gel
dauskui, S. Iljasevičiui, E. Kot- 
kienei, I. Laurinavičienei, A. Pe- 
siui, D. Racevičiūtei, B. Rackai- 
tei, P. Stanioniui, I. Šulcaitei ir 
V. žebertavičiui.

. Valdyba dėkinga autoriui V. 
Alantui, davusiamm sutikimą 
veikalą statyti, L. Heiningui 
tvarkiusiam sceną, Lietuvių Re
zistencinės Santarvės Detroito 
skyriui už dekoracijų paskolini
mą, Kasevičiams, Geldauskams, 
Racevičiams, Staskevič i a m s, 
Laurinavičiams bei Hispanos 
Unidos b-vei už patalpas veika
lo repetavimui ir kun. dr. I. Bo-

čiai, rėmėjai, į banketą atvykę 
žymesnieji svečiai, iškilmių ko
miteto nariai.

Ansamblio garbės narių var
du žodį tarė Stepohas Nasvytis. 
Organizacijų atstovai pasveikino 
sukaktuvininkus ir įteikė dova
nas. Juozas Stempužis perskaitė 
daugiau kaip 100 sveikinimų. 
Pabaigoje muz. A. Mikulskis ta
rė padėkos žodį.

Banketas praėjo gražioj ir 
jaukioj nuotaikoj. 

revičiui, "Baltic Melodies” ir 
"Lithuanian Melodies” radijo 
valandėlėms, laikraščių "Darbi
ninkas”, "Dirva”, "Draugas", 
"Keleivis”, "Laisvoji Lietuva” 
ir "Naujienos” redakcijoms ir 
korespondentams už šio paren
gimo garsinimą.

Širdingas ačiū bufeto šeimi
ninkėms M. Brazauskienei, Do- 
mančuk, A. Rugienienei, M. Ži
linskienei ir vienu ar kitu būdu 
valdybai talkininkavusiems J. 
Asminui,
Banytei, S. Barvydui, J. Čer
niauskui, J. Degučiui, S. Dryžai, 
C. Griciūtei, Z. Januškevičienei, 
A. Januškevičiui, J. Leščinskui, 
A. Misiūnui, J. Mitkui, A. Nakui, 
A. Norui, J. Pilkai, J. Polikai- 
čiui, V. Seleniui, A. Strazdui, V. 
Urbonui, V. 
tiems.

Ypatinga 
vaidinusiam 
vakaro atsisakiusiam dienos už
darbio ($25.00), P. ir J. Mo
liams, apmokėjusiems programų 
spausdinimą ir veltui užpildžiu- 
siems gėrimams pardavinėti ap
likaciją ($15.30) ir L. Heinin
gui, apmokėjusiam prožektorių 
išnuomavimo išlaidas ($12.00).

Didelis ačiū gausiai publikai, 
savo atsilankymu parėmusiai šį 
vakarą.

L. Ambroziejutei, V.

Viskantui ir ki-

padėka priklauso 
S. Geldauskui, dėl

»
Aukų šalpos reikalams gauta 

iš sekančių asmenų:
Po $10.00 — J. Gobušas (Va

sario 16-tosios gimnazijai) ir ne
žinomas aukotojas.

Po $5.00 — J. ir G. Baltrušai
čiai, A. Banėnas, A. Lelevičius,

S. Pažėra ir V. Saladžius.
Po $3.00 — E. Garliauskienė.
Po $2.00 — A. Armalis, J. Jo

nušas, A. Hakienė, J. ir O. Ri- 
binskai, č. ir A. Staniuliai.

Po $1.00 — K. Ambroziejus, 
S. Barvydas, V. Bražys, J. Čer
niauskas, P. Dalinis, K. Gricius, 
A. Gumbrys, P. Juknevičius, S. 
Juzėnas, J. Linartas, A. Pet
rauskas, A. Rugienienė, A. 
Strazdas, J. Sventickas ir A. Žie
das.

Visiems aukotojams valdyba 
širdingai dėkoja.

Naujų narių verbavimas tę
siamas toliau. Nespėję apsimo
kėti nario mokesčio prašomi 
kreiptis į finansų sekretorę M. 
Stankienę, 319 Josephine, De- 
troit 2, Tel. 1-3362 arba į kitus 
valdybos narius.

Pradėtas rūbų rinkimo vajus 
tęsis iki š. m. birželio 19 d. Bal
to gegužinės. Rūbai priimami 
kasdien Patalausko ir Vedeikos 
krautuvėje "Gaiva” (W. Vernor 
ir 25 g. kampas).

GERIAUSIOMS

Tvoroms
įvairios tvoros

• TENISO AIKŠTELĖMS
• NAMAMS
• MOKYKLOMS

F.H.A.
SĄLYGOS

Kalbame lietuviškai ir lenkiškai
Nereikalingas jmokėjimas 

NEMOKAMAS apskaičiavimas

BORCHERT FEcNoCE
6807 Wade Park • EX 1-3741

Anglijai tas labai reikalinga
Politiniai korespondentai, ku

rie nepajungti Kremliaus įtakai, 
išvedžioja, kad šios "taikos” kal
bos tik apvils visame pasaulyje 
milionus žmonių. Sovietai savo 
strategija prie to vakariečius 
privedė.

Didieji valstybių vadai žino, 
kad iš sovietų jokių prielankių 
sąlygų neišgaus. Pavergę pusę 
pasaulio, sovietai jokiu būdu ne
sutiks pakeisti savo pasaulio už
kariavimo planų.

Daugumoje, surengiant "ke
turių didžiųjų pasimatymą” glū
di Anglijos įtaka. Anglija ren
giasi parlamento rinkimams, ku
rie įvyks gegužės 26 d. Socialis- 

•tų darbo partijai reikalaujant 
palankumo Kremliui ir Peipin-i 
gui, verčiant Ameriką pasi
traukti iš Formozos ir kitur Azi
joje, ir konservatorių partija,



Dirva Nr. 20 * 1955 m. gegužės mėn. 19 d. 7

SrYLINKESE
Klemensas Karosas, 

veiklus Clevelando lietuvių ko- 
Clevelande, reikia pasidžiaug-' lonijos narys, Dirvos bičiulis, 

ti, dirba nemažai įvairių meno tragiškai mirė gegužės mėn. 10 
grupių. Jų tarpe ryškią vietą' d. Palaidotas Kalvarijos kapinė- 
užima VI. Braziulio dramos stu-j se gegužės mėn. 14 d. Į JAV su 
Jij", 14 T • šeima buvo atvykęs prieš šeše

rius metus.

VI Braziulio dramos studija 
minėjo penkmetį

dija, gegužės mėn. 14 d. pami
nėjusi darbo penkmetį.

Penkmečio minėjimas buvo 
surengtas Ansel Cafe patalpose. 
Jas pravedė studijos talkininkas 
ir rėmėjas Zigmas Jankus.

Studijos vedėjas VI. Braziulis 
padarė įdomų pranešimą apie 
studijos darbą. Studija veikia 
nuo 1949 m. spalio mėn. 2 d. 
Pradžioje studiją rėmė Tremti
nių Draugija, toliau likosi vieni 
savarankiškai tvarkytis. Iki šiol 
per studiją perėjo 105 asmenys.1 
Per penkerius metus pastatyta 
14 veikalų ir iš viso turėta 36 
parengimai. Visų parengimų 
lankytojų vidurkis buvo apie 450 
svečių.

VI. Braziulis, keldamas savos 
studijos veiklos reikalus padarė 
realių pastabų ir dėl visos Ame
rikos lietuvių teatrinės veiklos. 
Jo nuomone, reikėtų visomis pa
stangomis siekti, kad įsikurtų 
vienas, pajėgus Amerikos lietu
vių teatras.

Dėkodamas savo artimiesiams 
talkininkams ir bendradarbius, 
pažymėjo, kad studijai kalbos 
klausimais talkininkauja prof. 
Pr. Skardžius, dail. V. Raulinai- 
tis dekoracijų kūrime, Z. Jankus 
studiją remdamas ir stiprinda
mas, kiti kitaip prisidėdami.

Aktyviesiams studijos na
riams — Nasvytienei, čečiui irjvauti vi. Braziulio dramos 
Matulioniui įteikta gėlių, Įvelius 
sveikinimo žodžius penkmečio 
proga tarė Bendruomenės pirm. 
St. Barzdukas ir Dirvos red. B.
Gaidžiūnas.

Minėjimo proga buvo sureng
tas ir koncertas, čia su daino
mis pasirodė V. Morkūnas, V. 
Jurgelis, Kazėnienė ir Julius Ka
zėnas. Dainininkams akompana
vo muz. P. Ambrazas. Po to įvy
ko jaukios vaišės.

Dėmesio Lietuvių Tautinio 
Akademinio Sambūrio nariams

Juozas Prikockis,
Benediktinų augštesniosios mo
kyklos mokinys, laimėjo lėktuvų 
modelių varžybas. Apie laimėji
mą plačiai parašė didieji Cleve
lando dienraščiai, iškeldami jau
nojo konstruktoriaus gabumus 
ir lietuvišką kilmę.

JUMS GERI NAMAI
ir su mažais (mokėjimais.

6211 Linwcod Avė.
E. 123 — St. Clair 3 miega

mųjų, gaso šildymas, garažas.

1955 gegužės mėn. 20 d., penk-, 
tadienį, 19 vai. Lietuvių klubo 
apatinėje salėje šaukiamas Sam
būrio narių susirinkimas. Malo
niai prašome visus Sambūrio na
rius būtinai dalyvauti, o taip pat 

I kviečiame atvykti norinčius į 
I Sambūrį įstoti. Inž. __
i Nasvytis skaitys paskaitą tema:
Pasaulinės politikos realybė 
mes.

RAY NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baidų 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

ir

s

Išnuomojami kambariai
dviems asmenims Su baldais už 
nedidelį atlyginimą. Bendra vir- 

Algirdas i-uvė-

ir

Radijo programą
skirtą Čiurlionio ansamblio 
kaktims paminėti globojo 
samblio mecenatai Ona ir Edu
ardas Karnėnai.

su-, 
an-

Dviejų šeimų namas
East 91 St., netoli Superior.
ir 5 kambariai, šildymas, 2 

Kaina
5
garažai, didelis sklypas.
$11,500.

Brocker 
GL 1-9763

Gerų pajamų namai
E. 71 gatvėj, į pietus nuo St. 

Clair. Du dviejų šeimų namai

K. Žuko paskaita
Gegužės 22 d. tuoj po pamal

dų apatinėj lietuvių salėj K. Žu
kas kalbės apie komunizmą ir vienam sklype. 5-5 ir 6-6 kam-
bolševizmą. Paskaitą rengia 
Bendruomenės valdyba ir visus 
kviečia atslankyti. Įėjimas lais
vas.

Elcuia Brazilevičiūtė-Stepaitienė 
iš Toronto, buvo atvykusi daly- 

stu-
dijos penkmečio minėjime.

Skautai vėl iškylaus

bariai. Geram stovyj.
J. J. Hrovat Realty 

KE 1-6576 (21)

LABAI GERAS NAMAS

Tautinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus

narių susirinkimas įvyksta šį 
sekmadienį, gegužės 22 d. 11:30 
vai. Tigro kavinės patalpose.

Bus aptariama seimo reikalai 
ir skyriaus veiklos klausimai.

Visi nariai kviečiami susirin
kime būtinai dalyvauti.

' Ateinantį sekmadienį, gegu- |a 
žės 22, skautai vėl ruošia iškylą 
į gamtą. Kviečiami kartu vykti 
visi tėvai, bičiuliai ir jaunimas. 
Išvykstama 1 vai. po pietų nuo 
Šv. Jurgio bažnyčios į Breck- 
sville parką. Prieš išvykimą bus 
išduoti kelionės planai. Turį au- 
toombilius skautų tėvai ir bi
čiuliai prašomi pavėžėti skautus 
ir tė-vus. Iškylos programą su
darys žaidimai, sportas ir kt. 
Apsirengti žaidimams pritaiky
tais drabužiais.
r ■s

Chimes Realty 
1188 E. 79 St.

GERI NAMAI

18310 La Šalie Avė.
Didelis salionas, prieškamba

ris, židinys, valgomasis, puiki 
virtuvė, 3 miegamieji, miegama
sis porčius, naujas gaso šildy
mas, du garažai. Labai gera vie-

Padekite surasti į
Lietuvos Generalinio Konsu

lato New Yorke pajieškomi as
menys :

Bajoras Jonas, gimęs Ameri
koje.

Balčiūnas Jonas.
Baležentis Antanas, iš Seiri

jų, Alytaus apskr.
Buzilauskas Mykolas ir sesuo 

Pettin-Buziliauskaitė Ona, gy
venę Duluth, Minnesota.

Dabševičius Ksaveras, iš Puo- 
kės k., Sedos vai.

Grišmanauskas (Grissin ar 
Griffin) Juozas, iš Medsėdžių k., 
Platelių vi., Kretingos apskr., 
gyvenęs Lyon Mountain, N. Y. 
ir Balmat, N. Y.

Ilinskaitė Eleonora-Elena.
Kačinskas Petras, iš Smilgių 

ar Rozalimo v., Panevėžio apskr.
Kielius (ar Kiela) Antanas, iš 

Marijampolės apylinkių.
Kigas Aleksas, iš Žagarės v., 

Šiaulių apskr.
Klimavičius Vladas, iš Varna- 

girių k., Krokelaukio par., Sim
no v., sūnus Tamošiaus.

Levišauskas Antanas,, iš Jos
vainių v., Kėdainių apskr.

Matesevičius (Matusevičius?) 
Charles, Joseph ir Klara, kilę 
nuo Alvito.

Petravičius Ignas ir Stanislo
vas ir Petravičiūtė Vincenta, iš 
Kaštaniškių k., Raseinių apskr:

Pettin-Buziliauskaitė Ona ir 
brolis Buzilauskas Mykolas, gy
venę Duluth, Minnesota.

Rakauskaitė (Rakowska)-Saf- 
huk, Kazė, išvykusi iš Raseinių.

Sabulis, iš Gelučių k., Taujė
nų v., Ukmergės apskr.

Safhuk-Rakauskaitė (Rakow- 
ska) Kazė, išvukusi iš Raseinių.

šerkšnas Jurgis ir kiti broliai, 
iš Mankūnų k., Miroslavo v., 
Alytaus apskr.

Stanevičiūtė-Urbonienė Mari
ja, iš Raseinių.

Šuliauskas Albinas, iš II Ku
mečių k., Alvito v., Vilkaviškio 
apskr.

Ticas Leonas (Ticus Leo), iš 
Mižuikų k., Kulių v., gyvenęs 
Scranton, Pa.

Urbonienė-Stanevičiūtė Mari
ja, iš Raseinių.

žemeckas Kazimieras ir Vin
centas, iš Žagarės apylinkių.

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

CONSULATE GEN ERAI. O> 
LITHUANIA
41 West 82nd Street 

New York 84. N. V

PRADĖKIT MAŽA SUMA!
BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.006 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

Parduodamas namas
Netoli Eddy Rd., 6 kambarių 

butas, su pakeičiamais langais. 
Pigiai parduodamas savininko.

PO 1-2239
I

Hellen G. Jowitt 
AC 1-6422 

Realtor

VISI DAŽYMO DARBAI
Dažymas iš vidaus ir lauko. 

Darbą atlieku tvarkingai. 
1960 E. 75 St.

Telef.: EX 1-2069

THE SUPERIOR 
AND LOAN 

6712 Superior Avė.
Cleveland,

SAVINGS 
ASS’N.

HE
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

BATU KRAUTUVĖ
BATŲ TAISYMAS

Sav. J. Kamaitis
1308 E. 68 St.

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

7 vai. vakaro.

I
I

T H E~H į N R Y'"iF U fi NACI’ C 6,M ĖD I N A, O.

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ

MONCRIEF Įtaisymo

I. J. SAMAS, JEV/ELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Tlieatre
Telef.: EX 1-3S69. Bute: WA 1-2354

LEIMON’S CAFE

i s

i

I

Sėkmingas koncertas
Pereitų sekmadienį, St. Jo- 

seph auditorijoje įvykęs Wo- 
men’s simphony pavasarinis 
koncertas praėjo dideliu pasise
kimu. Kaip jau minėta, vienu 
to koncertu solistu buvo pianis
tas Antanas Smetona, nuotai
kingai ir užtikrintai paskambi
nęs Beethoveno pirmąjį koncer
tą fortepijonui. ’

Kiti solistai buvo smuikinin
kas Ma-Si-Hon, pagriežęs Men- 
dellsohno E-Minor koncertą 
smuikui, ir dainininkė Norine 
Martin, padainavusi, orkestrui 
pritariant, vieną ariją iš Sevi
lijos Kirpėjo (Rossini) ir vieną 
arija iš ”Lucia de Lamormor” 
(Donizetti). Dirigavo Hyman 
Schandler.
Į koncertą buvo atsilankę per 

100 žmonių, tik gaila, kad jų 
tarpe, sąryšyje su čiurlioniečių 
iškilmėmis, tebuvo vienas kitas 
lietuvis. Malonu betgi konsta
tuoti, kad į koncertą atsilankė 
mūsų žinomas muzikas, prof. V. 
Jakubėnas.

E. 74 St. dviejų šeimų po 7 ir 5 
kambarius.

*
Edna Avė., vienos šeimos, 6 

kamb.

Nemokamas jūsų norimų 
dažyti namų 

apskaičiavimas.
Kreipkitės: SW 1-5083 arba 

FA 1-2718.
Ralph Zambliauskas Co.

1844 East 89 St. (29)

PIX BEVERAGE 
rūšių alaus — visoki gan i 

nantieji gėrimai.
vynas ir šampanas 

(prancūziškas)
Parengiama vestuvėms, baliami 
pobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniai’ 

(23) 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-3311
K________________ :___________ z

45

REMONTO DARBAI

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

(52)
I

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

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

*
E. 89 St. mūrinis, vienas prie 

kito du butai, po 6 kamb.
*

Ida Avė. vienos šeimos, 8 
kamb.

Medina 
šeimų, po

*
Avė. mūrinis, dviejų 
6 ir 5 kamb.

*
St. vienos šeimos, 10

Atstovas:
V I C T O R BANIONIS

ofise UT 1-0323 
namuose SW 1-9568

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

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

V. Riekus
Tel. HE 2-0683

1505 Addison Rd. (52)
4
Ii

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Tel. HE 1-6352 

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
Šį mėnesį papiginta kai

na įdedam už $6.95 duslin
tuvą Chevroletui, už $7.05 
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 KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

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

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

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio
Tel.: EX 1-0376

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

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

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

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

saldainiai. Augalai po 49 et.
Gaunamos velykinės atvirutės.

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

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

WOLF’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'. nuolaidą.
Jūsų namams įvairios užuolaidų medžiagos. Kaina nuo 

47 c. jardui.
MES DUODAME EAGLE STAMl'S.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

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

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

Studijų būrelio susirinkimas
Gegužės mėn. 22 d. 3 vai. p. p. 

St. Barzduko bute (7509 Lawn- 
view Avė.) įvyksta jaunimo stu
dijų būrelio susirinkimas. Susi
rinkime Dr. A. Nasvyčio paskai
ta — Lietuvos praeities ir atei
ties ekonominė struktūra.

Clevelando jaunimas maloniai 
kviečiamas susirinkime dalyvau
ti.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551

Kreipkitės Į mus ir būsit patenkinti

SMIGEL INSURANCE AGENCY
EX 1-9239Felix F. Smigel

KREIPKITĖS Į MUS — GAUSIT GERIAUSI 
PATARNAVIMĄ

BILLSCHLEKIE PLUMBING CO
Vincas Šlekys 

ELEKTRINIS SŪRŲ IŠVALYMAS 
VARINIŲ VANDENS VAMZDŽIŲ PRAVEDIMAS 

SW 1-0327 VU 3-5063

i

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue ENdicott 1-1783
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THE FIELD

daug didelių ir istorinių darbų, 
nepaprastuose seimuose 1949 m. 
gegužės 21 d. New Yorke vienin
gai nutarė visas savo pajamas, 
fondus ir archyvus perduoti 
naujai steigiamai Am. Liet. 
Tautinei Sųjungai, o taip pat 
įstoti į jų su visais savo sky
riais ir nariais.

1949 m. gegužės 21-22 d. ben
drame šių trijų org-jų narių ir 
kitų patriotų lietuvių seime New 
Yorke įsteigė Am. Liet. Tauti
nę Sųjungų ir priėmė S-gos sta
tutų. Pirmuoju S-gos pirminin
ku buvo išrinktas adv. A. Olis 
iš Chicagos.

ALTS-ga pradėjo darbų su 
5.000 dol. kapitalu. Svarbiausias 
šios Centro Valdybos, ypatingai 
adv. A. Olio pastangomis at
liktas darbas, tai Lietuvių Dai
lės Paroda 1949 m. spalio 20 d. 
— lapkričio 20 d. Hali of Science, 
Broadway at 44th St. New Yor
ke. Daugiausiai A. Olio rūpesčiu 
lietuvių dailininkų kūriniai bu
vo atgabenti į J.A.V-bes. Parodų 
atidarė 
skridęs 
nistras >->«.

I 1950 m. spalio 14-15 d. New 
uždaviniui visų kados neturėjo daugiau 2.000 Yorke įvyko ALTS-gos Tarybos

1 skyrių pirmininkų ir sk. atsto- 
ne- vų konferencija, kurioje nutarė 
no- remti ir skatinti Am. Liet, 
so- Bendruomenės įsteigimų ir suor-

Ketvirtam Tautines S-gos 
seimui susirenkant

Iš TAUTINĖS SROVĖS ISTORIJOS. — ALTS ĮSTEIGIMAS — 
SEIMAI: NEW YORKE, SODUS, MICH. IR PHILADELPHIJO-' 
JE. — ALTS IR C. V-BŲ ISTORINIAI BEI KULTŪRINIAI 
DARBAI. — "VILTIES” SPAU DOS B-VĖ. — ALTS KULTŪ
ROS NAMAI BOSTONE. — BOSTONO ALTS VAIŠINGI NA
RIAI LAUKIA VISŲ LIETUVIŲ PATRIOTŲ. — KĄ SPRĘSI
ME BOSTONE. — NAUJOS VADOVYBĖS LAUKIAMI DAR

BAI.

KAZYS KRULIKAS, Brooklyn, N. Y.

Tautinės vidurio partijos įkū- kratai su mažesniu ar didesniu 
rimo reikalu rašydamas a. a. J. palinkimu socializmui kaip atei- 
O. Sirvydas 1914 m. priminė "vi- ties idealui”.
sų eilę begėdiškų ir išdavikiškų Tarp šių minties sro- 
darbų, kuriuos susiaurėjusio vių organizacijoj tuojau pa
prato mūsų pačių broliai ant sirodė rungtynės. Srovės ma- 
keršto Lętuvai ir lietuviams pa- žumos (Lietuvos veikėjų) 
darė”. Kada istorija lietuviams įneštas, . ne tiek ideologijos 
pastatė Lietuvos šelpimo ir lais-! kiek taktikos nesutarimas "San- 
vės iškovojimo klausima, kleri-'darų” žymiai silpnino ir kliudė 
kalai ir socialistai, vieton jung-] jai masine org-ja patapti. Ji nie-j 
ti istoriniam t....................
Am. lietuvių spėkas, užsispyrų-l 
šiai nusprendė eiti savo siau-j 
rais partiniais takais.

Tokiu būdu, Sirvydas rašė (V.
L. Nr. 44, 1914), tautininkai bu-' 
vo priversti suorganizuoti Lie-] 
tuvių Tautiškų Partijų. Jos kul-!

specialiai iš Romos at- 
Diplomatijos šefas mi- 

St. Lozoraitis.

duokles mokančių narių.
Abi. tautininkams tiesiog 

suprantamas buvo karštas 
ras bendradarbiauti su tais 
cialistais, kurie Amerikos visuo-1 ganizavimą, remti J. J. Rųchuno 
menėje pasižymėjo tokiu nekul-j pasiūlymų — įsigyti Tautos Na- 

---- T ----------------- ------------- turingu, aitriu ir piktu prieš- mus didesnėse lietuvių koloni- 
tūrinis darbas bus pagrįstas su- tautiškumu, kurie tiek stengėsi jose. Nutarta stambiomis pini- 
pažindinimui su Amerikos ir Lie-( tautines organizacijas ir spaudų ginėmis sumomis paremti tauti- 
tuvos demokratinės politikos ardyti. Ideologinis svyravimas,j nės minties laikraščius, 
srovėmis, su skiepijimu politi- nekartų SLA valdybos rinkimais] 1951 m. gegužės 19-20 d. įvy- 
nės pakantos visuomenėje ir su-] pasirodęs, visu plikumu, galiau- ko antrasis ALTS-gos skyrių at- 
teikimu laisvės žmogaus min- siai aikštėn iškilo dėl 1926 m.1 stovų seimas J. J. Bachuno Ta- 
čiai veikti.--------------------------- j perversmo Lietuvoje. Jį beverti-

1914 m. partijos pirmųjų vai- nant Sandara susiskaldę ir visai 
dybų sudarė pirm. Dr. K. Dran-] susilpnėjo. 1926 m. org-je tebu- 
gelis, sekr. R. Karuža, ižd. T.
Paukštis, narys .J. O. Sirvydas.'A. a. J. O. Sirvydas buvo "San- 
Antrasis partijos seimas Phila-
delphijoje 1915 m. organizacijų dė jos organų — skiltį "Vieny-1 Clevelande, tautinei spaudai lei- 
pavadino Amerikos Lietuvių! bėję Lietuvninkų”. Nesutikda-1 sti, remti Lituanistikos Institu- 
Tautinė Sandara. Trečiasis sei-, mas su organo ir org-jos taktika tų; rūpintis steigti Lietuvių Mu- 
mas Brooklyne priėmę "Sanda
ros” programų ir organizacijai 
nustatė pagrindinius tautinio sa- 
vystovumo ir demokratinės idė
jos principus.

Šioje organizacijoje A. Rim
ka išskyrė net tris kryptis. Jis 
rašė: "Tautininkų srovė, savai
me galinga ir mūsų visuome
nėje pagrindo turinti. Aiškiai 
pastebima trys kryptys: tauti-1 
ninkai — nacionalistai (dešiny-| 
sis sparnas), tautininkai — li-| 
beralai (nelabai aiškiais, bet Ii-j 
beralistai demokratiniais palin
kimais) ir tautininkai iš vardo, 
bet tikra žodžio prasme demo-*

politikos ardyti. Ideologinis svyravimas,Į nės minties laikraščius.
1951 m. gegužės 19-20 d. įvy-

vo 300 duokles mokančių narių.

daros” fin. sekr. du metu ir ve-

bor farmoje, Sodus, Mich. Nau
jai išrinktas C. V-bos pirminin
kas Dr. M. J. Colney. Šio seimo 
ir C-ro Valdybos didžiausias rū
pestis ir darbas buvo: suorga
nizuoti "Vilties” spaudos B-vę

Nesutikda- sti, remti Lituanistikos Institu-

1926 m. Lietuvoje perversmo zėjų, Centrinę Lietuviškų Bib- 
klausimu, jis iš tos org-jos pa-jliotekų ir kitus kultūros reika- 
sitraukė. (Juozo O. Sirvydo 
(1875-1935) biografijos bruožai. 
Redagavo Vyt. Sirvydas. Išleis
ta 1941 m.).

Dėl šių įvykių iš ALT Sanda
ros išstojo ir daug narių. Vė
liau, pagal aplinkybes ir laiko 
reikalavimus, susidarė trys aiš
kiai tautinės srovės organizaci
jos: Amerikos Lietuvių Misija 
su centru Chicagoje, Lietuvai delphijoje įvyko III-sis ALT 
Vaduoti Sųjunga su centru Cle- S-gos skyrių atstovų seimas, ku- 
velande ir Am. Lietuvių Tauti- riame buvo priimtas naujai per- 
ninkų Centras New Yorke. šios redaguotas S-gos Statutas. Sei- 
trys organizacijos, atlikusios mo metas specialiai buvo skirtas

lams namus. To paskatintas 
ALTS Bostono skyrius įsigijo, 
ištisus 8 mėn. dirbę per 40 as
menų ir per 50 skautų — iš ap
degusių namų pasidarė skonin
gai ir lietuviškai įrengtų kultū
ros židinį. Iškilmingas šių lietu- 

i viškų kultūros namų atidarymas 
įvyko 1952 m. kovo 1 d.

1953 m. kovo 14-15 d. Phila-

Stockholr..,e, Švedijoj, sekmadieniais ramu, bet šį kartų ramumų pakeitė iškilmėm į miesto cent
rą iš laukų atkeliavęs briedis ...

adv. A. Oliui pagerbti. Tai įvy-| 
ko iškilmingoje akademijoje ir, 
bankete, kuriame dalyvavo Pen- 
sylvanijos gubernatorius Fine ir 
daugybė garbingų svečių. Išrink
tas naujas C. V-bos pirminin
ku adv. Antanas Lapinskas, šios 
Centro Valdybos didžiausias 
nuopelnas, darbuojantis A. La
pinskui ir ypatingai remiant'bei 
padedant adv. A. Oliui, suorga
nizavimas ir įvykdymas 1953 m, 
birželio 29-21 d. Washingtone 
Pirmojo Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo 700 m. sukakties iškil
mingas minėjimas — lietuvių 
sąskrydis.

Šiame sąskridyje dalyvavo 
virš 1.003 lietuvių. Sąskrydžio 
metu įvyko rinktinių dailės kū
rinių paroda, čiurlionies ansam
blio koncertas, iškilmingos pa
maldos St. Mareus Katedroje, 
giedant čiurlionies ansambliui ir 
iškilmingas balius-banketas, ku
riame dalyvavo apie 150 sena
torių bei kongresmanų. Sąskry
džio metu iškelta Am. J. V-bių 
vėliava ant Kapitoliaus, buvo 
padovanota ALTS-gai. ši Centro 
Valdyba 1954 m. vasario 3 d. pa
skyrė 500 dolerių vasario 16 d.l 
gimnazijai, vargo mokykloms 
'300 dol. Vokietijoje ir taip pat 
paragino visus ALTS skyrius 
šias mokyklas materialiniai pa
remti.

Ketvirtasis ALTS-gos. skyrių 
atstovų seimas įvyks gegužės 
28-29 d. ALTS-gos gražiuose ir 
tikrai lietuviškai išpuoštuose 
kultūros namuose 484 E. 4th St., 
South Boston. ALTS-gos Bosto
no skyriaus Valdyba ir nariai 
laukia visų lietuvių patriotų at
vykstant į šį seimą. Bostoniš- 
kiai lietuviai yra iš viso labai 
vaišingi ir draugiški, o tuo. la
biau mūsų vienminčiai lietuviai
— patriotai. Dėl informacijų 
kreiptis: Mr. A. Bačiulis, 608 E. 
7th St., So; Boston, Mass.

Dabartinės ALTS Centro Val
dybos norėtųsi paprašyti, kad į 
šį seimą būtų pakviesti ne tik 
ALTS skyrių atstovai, Tarybos 
nariai, bet ir visi kiti tautinin
kai veteranai, gal jau kuris lai
kas atitolę ir nedalyvaują Tau
tinės srovės lietuviškuose dar
buose. Tegul šis Tautinės Są
jungos seimas bus visų lietuvių 
patriotų iškilminga ir tikrai 
gausi šventė.

Ketvirtojo ALTS seimo daly
viai tikrai turės ilgą lietuviškų 
kultūrinių darbų programų. Vi-i 
sų kitų darbų’ eigoje seimas ir| 
naujoji C. Valdyba turėtų ap
svarstyti ir nutarti šiuos aktua
lius lietuviškus — kultūrinius 
reikalus:

1. Nedelsiant pritarti, užgirti 
bei pasirašyti Nepriklausomy
bės Fondo deklaraciją ir to Fon
do veiklų remti.

2. Suorganizuoti tautinių — 
vidurio srovės organizacijų poli
tinių vadovų konferenciją ir 
įsteigti Tautinių organizacijų 
sambūrį.

3. Paruošti ir išleisti Pirmojo 
ir paskutiniojo Lietuvos Prezi
dento Antano Smetonos mono
grafijų (iš anksto surenkant 
prenumeratas).

4. Perspausdinti ir išleisti nau
ju leidiniu didžiausio Tautinės 
idėjos ideologo raštus "Pasaky
ta — Parašyta” (taip pat suren
kant prenumeratas iš anksto).

5. Paruošti, suredaguoti ir iš
leisti Tautinės ideologijos pa
grindus.

6. Surinkti buvusių ir esamų 
tautinių organizacijų J.A. V-se 
(o gal ir N. Lietuvoje) archy
vus, laikraščių iškarpas bei iš
traukas ir pradėti redaguoti — 
Tautinių Organizacijų istorijų. 
Tai didelis ir ilgas darbas — 
betgi jau laikas juo susirūpinti 
ir pradėti, tam reikalui išren
kant pastovių komisijų.

7. Pats laikas organizuoti Tau
tinės jaunuomenės organizaciją. 
Mūsų vienminčių jaunuolių yra, 
tik iki šiol nėra organizacijos.

8. Organizuoti, Bostono pavyz
džiu, ir kitose vietovėse Tauti
nių kultūros namų įsigijimą.

9. Steigti daugiau ALTS sky
rių, kur yra mažiau vienminčių
— seniūnijas ir visų laikų ver
buoti naujus narius.

ALTS-ga turi imtis tik svar
bių, didžių, reikalingų ir nau-.

i

Prieš pasirašant Austrijos taikos sutartį ir keturių numatomą pasitarimą, Paryžiuje tarėsi: K. 
Adenaueris (Vokietija), Antony Pinay ('Prancūzija), Harold MacMillan (Anglija) ir J. Foster 

Dulles (JAV).

Dėl nacionalsocialisto kilo 
karas...

DANUOS BĖDOS SU FAROE SALOMIS.

Yra žinomas posakis, kad apie jai siaurų angų užbarikadavo, 
pavyzdingai sugyvenančias šei-( Negana to. Sufanatizuoti Klaks- 
mas nekalbama. Apie jas ima
ma kuždėti kai reikalai pašlyja. 
O jeigu dar pasitaikė koks skan
daliukas, tai bematant jos atsi
duria pokalbių centre. Taip yra 
ir su valstybėmis, štai dar visai 
neseniai nedaug kas težinojo, 
kas tos Faroe salos, o per pa
skutines kelias savaites iš eilės 
Europoje joms skiriamos ištisos 
laikraščių skiltys ir stambiau
sios rėkiančios antraštės. Viso 
to priežastis savaime menka, 
bet užtat salos sudaro tikrų sen
sacijų. Faroe salų sensacijos is
torija tokia. —

1951 m. danų gydytojas Dr. 
Halvorsen buvo paskirtas Klak
svigo miestelio, priskaitančio 
4.000 gyventojų, ligoninės vedė
ju. Vėliau paaiškėjo, kad jis tos 
vietos negalėjo užimti, nes vo
kiečių okupacijos metu jis ben
dradarbiavęs su nacionalsocia
listais ir už tai buvo pašalintas 
iš gydytojų sąjungos.

Daugiau kaip prieš dvejus me
tus Faroe salų valdžia nutarė 
Dr. Halvorseną iš ligoninės gy
dytojo vietos pašalinti, bet tam 
pasipriešino Klaksvigo gyvento
jai. Gydytojas per trumpų laikų 
sugebėjo įsigyti vietinių žmonių 
pasitikėjimą, kuris dar padidė
jo, kai jis priėmė baptistų tikė
jimą. Mat, beveik visi to mies
telio gyventojai, daugumoje be- 
siverčią žvejyba, yra baptistai 
ir tai dar fanatiškai tikį savo 
dogmų neklaidingumu. Konflik
tas dėl gydytojo truko ištisus 
mėnesius, kol pagaliau valdžiai 
pritrūko kantrybės ir ji nutarė 
jėga pašalinti gydytoją iš vie
tos.

Tuo tikslu iš Kopenhagos bu
vo išsiųstas specialįnis laivas su 
būriu policininkų, tačiau jis ne
galėjo į uostą įplaukti, nes žve-

vigo gyventojai per radijų įspė
jo visus kitus laivus vengti uos
to, nes jis esąs užminuotas. Po- 

■ liijos laivui neliko kitos išeities, 
kaip apsisukti ir išplaukti atgal, 
nes pavojus užkliudyti dinamitų 

, buvo didelis.
Galima įsivaizduoti, kad dėl 

1 nacionalistinio kolaboranto kilęs 
"karas”, sukėlė pirmos rūšies 
sensacijų. Pradėta domėtis Fa
roe salomis ir jos gyventojais. 
Iš istorijos buvo patirta, kad 
šios salos, esančios į šiaurę nuo 
Anglijos ir turinčios 32.000 gy
ventojų, jau nuo 1380 metų pri
klauso Danijai. Tačiau ta pri
klausomybė, trunkanti jau su 
viršum 500 metų, nepajėgė pa
keisti Faroe gyventojų tautinio 
charakterio. Pagaliau tenka at
siminti, kad nuo Danijos iki sa
lų yra 1.350 kilometrų, todėl 
ypatingai gyvo saito tarp met
ropolijos ir salų nė negalėjo su
sidaryti.

Ilgus šimtmečius danai ūkiš- 
I kųi išnaudojo salų gyventojus, 
į įvesdami prekybos monopolį, bet 
1 1856 m. buvo leista laisva pre
kyba. Gyventojų dauguma ver
čiasi jūrų žvejyba, šalia to au
gina avis. Pats gyvenimas pasi
liko gana primityvus, bet pasku
tiniuoju metu pažanga pasiekė 
ir šias vienišas salas. Savairtie 
Danijai iš salų (jų iš viso yra 
17) dabar naudos pasiliko ne- 

1 daug, nes ji turi pridėti daug 
pinigo ligoninės, socialiniam 
draudimui, mokykloms ir ki
tiems panašiems reikalams, bet 
iš tradicijos danai prie salų vis 
yra prisirišę.

Kai pereitų šimtmetį tautinis 
susipratimas ėmė sklisti tarp ki
tų tautų, taip pat tolimąsias Fa
roe salas pasiekė nacionalizmo 
banga. Jų gyventojų senovės 
kalba, panaši į islandiečių tar
mę, atgijo, o rašytojo Johannes 
Paturssono raštai pavirto tary-dingų lietuvių tautai darbų. Nie

ko nėra negalimo, tik reikia no-(tum žmonių politine evangelija, 
ro ir darbo. Sukruskime visi lie- Jau 1906 m. įsikūrė Faroe salų 
tuviai patriotai, atlikime kultu-1 nepriklausomybės partija, kuri 
rinius bei istorinius darbus lie-1 gyventojų tarpe įsigija nemaža 
tuvių Tautai — tuo padėsime ir pasekėjų.
kenčiančiai bei atkursimai Lie- Antrojo pasaulinio karo metu 
tuvai. salas buvo užėmę britai, tad bet

kuris ryšys su vokiečių užimtą
ja Danija buvo nutrūkęs. Tatai 
irgi prisidėjo prie noro tvarky
tis savarankiškai. Kai 1946 m. 
buvo surengtas gyventojų atsi- 
klausimas, 5,660 žmonių pasisa
kė už atsiskyrimą nuo Danijos, 
o 5499 nubalsavo už pasilikimų 
prie Danijos, taigi nedidelė dau
guma buvo už savarankiškumų. 
Bet kai po ano plebiscito buvo 
išrinktas vietinis parlamentas, 
jo narių dauguma pasisakė už 
unijų su Danija.

1948 m. Danijos parlamentas 
priėmė įstatymų, pagal kurį Fa- 
roe saloms buvo suteikta plati 
autonomija. Salos gali tvarkyti 
laisvai, bet danams palikta už
sienio politika, teisingumas, po
licija, mokyklos ir socialinė ap
sauga. Danijai salose atstovau
ja gubernatorius. Savaime nau
jasis statutas ligi šiol veikė ga
na sklandžiai, bet tik krašte pa
siliko visiškos nepriklausomybės 
šalininkų. Jie iš vietinio parla
mento 27 narių turi 6 atstovus, 
kurie nepatenkinti esama san
tvarka, nežiūrint, kad vietinė 
tarmė paskelbta valstybine kal
ba, kad salos turi savo tautinę 
vėliavų ir kad neseniai buvo 
įvesti net vietiniai pinigai.

Dėl gydytojo Halversono ki
lusio konflikto esmėje glūdi vie
tinių gyventojų dalies savaran
kiškumo pasinešimai. Ypač ne
priklausomybės partija stengia
si vietinio pobūdžio ginčų pa
versti tautinio prestižo reikalu. 
Kadangi gyventojuose jau iš se
no pastebimas nemėgimas vis
ko, kas ateina iš Danijos, tai ne
sunku buvo žmones pakurstyti. 
O kai atėjo žinia, jog iš Kopen
hagos išplaukia laivas su poli
cininkais, kilo tikra maišto nuo
taika.

Konfliktui paaštrėjus, danų 
vyriausybė pasiuntė į Faroe sa
las finansų ministerį Kampman- 
na. Kaip laimėjimas laikomas 
jau tas faktas, kad maištaujan
tieji Klaksvigo žvejai sutiko mi
nisterį į savo miestelį įsileisti ir 
su jo kalbėtis 1

Paskutinės atėjusios žinios 
sako, kad salų gyventojai nusi
leido. Gydytojas turi grįžti į Da- 
nijų, o į jo vietą iš Danijos at
siunčiamas kitas sutartas gy
dytojas.

a
Tragiškai mirus, buv. mūsų kuopos organizatoriui ir 

protokolų raštininkui

KLEMENSUI KAROSUI,
jo šeimai nuoširdžių užuojautą reiškia

SLA 136-ji kuopa.

Tragiškai mirusio

KLEMENSO KAROSO
šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

L. S. Ramovės Clevelando skyrius

Mūsų rėmėjai
Prenumeratų pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė: 
Aukos Dirvai
Adomaitis J., Montreal ....$1,50 
Gaudušas F., Chicago .......
Matioška A., Dorchester .... 
Mockus S., Dorchester .... 
Pračkaila L., Chicago .......
Vadopalas A., Chicago .... 
Rackaitis K., Rochester .... 
Rukuiza Ant., Berwyn .... 
Strazdas Z., Hartford .......
Budrys K., Cleveland .......
Vilčinskienė J., Cleveland .. 
Kairiūkštis J., Worcester 
Mitkus J., Detroit ...........
Kubilius, Cleveland ...........
Garmus A., Cleveland-.......

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžių padėką.

2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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