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ŪKININKO BĖDOS. — PRADEDA STIGTI MEDŽIO. — PER 
METUS PASTATYTA 550,000 GYVENAMŲJŲ BUTŲ. — NE
BEPAJĖGIA IŠKASTI REIKALINGĄ KIEKĮ ANGLIES. — 
PO KARO VYKDYTAS FABRIKŲ IŠMONTAVIMAS VOKIE
ČIAMS IŠĖJO Į NAUDĄ. — 12 MILIONŲ PABĖGĖLIŲ PRO- 

PRAĖJUSIO KARO INVALIDAI, NAŠLĖS... — 
VOKIEČIO NUOMONĖ APIE GINKLAVIMĄSI.

KLEMA. — 
EILINIO

amerikonų) yra kaip apinasris 
vokiškam pramonės eksportui ir 
konkurencijai tarptautinėj rin
koj.

Mat, vokiškam tankui parduo
ti yra mažiau galimybės užsie
nio rinkoj, kaip vokiškam auto
mobiliui. Karo pramonės produk
tai ir mašinos pačios tiesioginiai 
nieko rentabilaus negamina ir 
neprisideda tiesioginiai nei prie 
eksporto nei prie tautos ūkio kė
limo. Be to, būsima kariuomenė 
atitrauks labai daug darbo jė
gos iš taikos pramonės, kur tos 
darbo jėgos netik nėra pertek
liaus, bet jos net trūksta, čia 
reikia dar atvirai pasakyti, kad 
apsiginklavimas vokiečių tauto
je, ypač jaunimo tarpe, yra ne- 

, populiarus, ši akcija psicholo
giniai masėje dar visai nepa
ruošta. Eilinis vokietis, kaip 
augščiau minėjau, nesileidžia į 

j augštų politinių kalkuliacijų vir
šūnes. Jis turi savo namuką, dar- 

, bą ir neblogą gyvenimą. Ir tas 
’ viskas atsiekta be kariuomenės.

Bus kariuomenė — bus ir karas, 
kuris sugriaus tą vargu ir pra
kaitu pasistatytą namuką, atims 

. darbą ir padarys jį vėl ubagu, 
koks jis dar labai netolimos at
minties laikais buvo. Geriau tat 
mokėti kas metai tiems pabėgę-, 
liams ir pavargėliams po 600 

i DM, negu rizikuoti galva dėl tų 
tolimų rytuose vokiškų kraštų, 
be kurių jis neblogai gyvena.

Šis būsimas apsiginkliavimas 
stato netik vokiečių ūkį, bet ir 
visą tautą prieš labai didelį eks
perimentą. Ir karo atveju vaka
rų Vokietiją nemato didelių ga
limybių sveikai kailį išnešti.

Paskutinio šio stebuklo silpna 
vieta, tai Vokietijos padalinimas 
į dvi visiškai priešingas stovyk
las : Vakarų Vokietija ir sovietų 
Vokietija arba DDR. Dėl šios ne
laimingos politikos susidarė 
dirbtinos sienos. Kenčia preky
binis ūkis ir prekių mainai su 
Rytais.

Nors vokiečių masė su šiuo 
padalinimu jau gerokai "apsi
prato”, bet šis pjūvis per tautos 
kūną neužgijęs ir jis neužgis ne
tik politikos bare, bet vokiečių 
tautoj. Šio pjūvio lauke ir gami
nasi sprogstamoji medžiaga, ku
ri vieną dieną arba suvienys vi
są perpjautą kūną ir žaizdas už
gydys, arba išneš į padanges vi
są vokiečių stebuklą.

B. Peiktinas

ūkinis stebuklas,Vokietijos
apie kuij kalbėjome praėjusioj 
savaitėj, turi ir savo grožio ydų.

Pirmiausia, žemės ūkis jau 
pradeda atsidurti posūnio vaid
menyje. Pramonė yra s u verba
vusi virš 70% visos darbo jėgos. 
Ūkininkas nepajėgia darbininko 
gauti, nes jis negali nei tokių 
darbo sąlygų suteikti, kaip pra
monininkas, nei atlyginti.

Vokiečių ūkio farmos daugu
moj yra vidutinės, kurios gami-į 
na įvairiausius žemės ūkio pro-! 
duktus. Nežiūrint modernių ūkio! 
mašinų gamyba tokiuose ūkiuose 
apseina brangokai, o ūkininkas 
gauna neperaugščiausias kainas.) laikraščiai mirga specialistų pa- 
Jis priklausomas nuo daugelio'klausa. Jau pradeda stigti ir dar- 
tarpininkų, nes einant dabarti- bininkų. Paskutiniu metu taria- 
ne prekybine sistema, jis beveik masi su Italija iš ten gauti dar- 
neturi galimybės tiesiog varto- bininkų.
tojui prekę parduoti. Labai didelis bendros vokiečių

Ypač smulkios žemės ūkio ša-, krašto gerovės stabdis, tai tau- 
kos neatlaiko konkurencijos su tos apsunkinimas labai didele 
užsienių vaisiais, daržovėmis,'socialine našta, šis karas parei- 
kiaušiniais ir kit. Jie užsieny, 
dėl markės augšto kurso, perka
mi daug pigiau. Taigi vokiečių 
ūkininkas nelabai žavisi šiuo įvy
kusiu stebuklu.

Antrasis šio stebuklo silpnas 
bruožas, jog palengva pradeda 
neužtekti vietinių žaliavų. Pir
miausia, pradeda vokiečiams 
stigti medžio. Nežiūrint, kad Vo
kietija gana miškinga, bet tiek, 
kiek reikia krašto pramonei ir 
statybai, sunkiai pajėgia rinką 
patenkinti.

Tik per vienerius pareitus me
tus Vokietijoj pastatyta virš 
550.000 naujų gyvenamų butų, 
kur visam vidaus įrengimui buvo 
reikalingas medis. Taip pat po- 
pierio gamyba ir celiulozė suri
ja daug medžio. Nežiūrint, kad 
vokiečiai savo reikalams viduti
niai per mėnesį pagamina apie 
800.000 festmeterių, bet medis 
dieną iš dienos brangsta. Tuo 
pat brangsta statyba ir visi me
džio gaminiai.

Jau pradeda stigti sunkiajai 
pramonei anglies. Ne todėl, kad 
jos žemėje nebūtų, bet jau ne
bepajėgiama iškasti kiek reikia 
dėl darbo jėgos stokos. Paskuti
niu laiku pradedama antracitą 
įvežti į Ruhro kraštą iš USA.

Reikia pagalvoti, kad vokiečių 
sunkiosios pramonės indeksas, 
lyginant su 1936 metais, pašo
kęs 202%.

Šia proga reikia pasakyti, kad 
savo laiku tiek triukšmo sukė
lęs tas fabrikų išmontavimas, iš
ėjo ypač vokiečių sunkiajai pra
monei į naudą. Buvo proga pa
statyti, vieton išmontuotų senų, 
nemoderniškų mašinų, naujas, 
moderniškiausias ir pritaikyti 
naujausius darbo metodus. Tuo 
tarpu anglai, prancūzai ir kiti, 
dirba prieškarinėmis, senomis 
mašinomis.

Dar labai didele kliūtis ligi šio 
laiko buvo aliantų iniciatyva iš
ardytas anglies ir geležies kar
telis. Reikia priminti, kad ligi 
šio buvusio karo 55% visos Rū
ro anglies produkcijos buvo su
jungta su geležies ir plieno ben
drovėmis vienose rankose. Plie
no gamyboj tai labai svarbu, nes

visą laiką gaunama ta pati ang
lies rūšis ir yra pristatymo ga
rantijos. Dabar jau pavyko iš 
šito alijantų varžto atsipalai
duoti, nes tai perėjo į Mantano- 
no Uniją. Ir vokiečiams pavyks
ta seną anglies-geležies kartelį 
vėl atstatyti. Tai beveik jau rea
lizavo August - Thyssen - Huette 
(su metiniu 2,3 milionų 
plieno gamyba), taip pat 
nix-Huette ir Rheinische 
renwerke.

Didelė problema darbo 
stoka. Pramonės specialistų ir 
meisterių jau trūksta nuo perei
tų metų pradžios. Visi vokiečių

tonų 
Phoe- 
Roeh-

jėgos

Labai didelis bendros vokiečių
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1 socialine našta. Sis karas narei- 
kalavo netik žmonių aukų, bet 
jo socialinė našta dar ligi šian
dien sunkiai jaučiama. Krašte 
yra virš 12 milionų pabėgėlių, 
kurių didelė dalis reikalingi pa
ramos. Toliau karo invalidai ir 
karo našlės, ligonių draudimas 
ir kiti draudimai bei aprūpini
mai, kurie ūkiškai nuostolingi.

Vokiečiai nuo 1949 ligi 1953 
pabaigos išmokėjo socialiniams 
reikalams 83,2 miliardus DM. 
Nežiūrint, kad tautos pajamos 
nuo 1949 m. ligi dabar 63,3% 
pakilo, bet reikia skaitytis ir su 
augštu socialiniu išlaidu pakili
mu. Jos pakilo per tą patį laiką 
76%. Šiuo metu kiekvienas dir
bantis Vokietijoj išmoka tik ki
tiems šelpti (socialiniams reika
lams) po 620 DM nuo galvos per 
metus.

Vokiško ūkio stebuklo hori
zonte stovi pareiga ginkluoti^, 
žinoma, į tai žiūrint grynai iš 
ūkiškai prekybinio taško, šis ap- 
siginkliavimas draugų alijantų 
(Svarbiausia anglų ir iš dalies

Aliaskos sąlygoms ir tenykščiams keliams pastatyti specialūs 
sunkvežimiai. Su priekabomis jie sudaro 274 pėdų ilgio traukinį. 
Yra elektriniai motorai inet prie kiekvieno rato. Varomi dizeliniais 

elektros generatoriais.

muzikos, 
propaga- 
milionus 
išstumti

Amerika, dabartinis laisvojo 
pasaulio ramstis prieš komuniz
mą, perdaug maža dėmesio krei
pia į Amerikos žmonių dvasinių 
turtų ugdymą ir parodymą už
sieniui. Europos, Pietų Ameri
kos, Afrikos ir Azijos tautose 
sudarytas įspūdis, kad Ameriko
je tėra tik automobiliai, čia tė
ra tik ginklų gaminimo kalvė, 
tik mąsinės gamybos pramonė, 
tik televizija su kaubojais ir pi
gia reklama, čia nėra jokios dai
lės, jokios muzikos, jokio meno. 
Jei ką amerikiečiai turi —■ tą 
gavę iš Europos žmonių.

Prie tokios nuomonės sudary
mo labai daug prisideda ir ko
munistinių kraštų, Maskvai di
riguojant, nuomonės skleidimas. 
Maskva savo žmonių 
dailės ir kitokio meno 
vimui kasmet išmeta 
rublių. Ir vis stengiasi 
užsienin, kad ten pasirodytų, 
kad sudarytų įspūdį, kokie mes 
esame kultūringi..., kad ir en- 
kavadistų stumiami.

Pagaliau, meno reprezentavi- 
mu viduje ir užsienyje pradeda
ma rimčiau rūpintis. Eisenhovve- 
rio vyriausybė planuoja iš Kon
greso išgauti daugiau pinigų me
no centrų sukūrimui, jų išlaiky
mui, amerikiečių menininkų 
siuntimui pasirodyti užsieniuo
se. ,

Pagaliau, pradei’.ęina rūpintis, 
kad valstybės sostinėje Wa- 
shingtone galėtų nuolat veikti 
opera, kiti teatriniai vienetai ir 
dailės centrai. Dabar užsieniuo
se užtekdavo pasakyti, kad Ame
rika teturi nuolatinį tik vieną 
operos teatrą, kad operos teatro 
nepajėgia turėti net didžiulė sos
tinė Washingtonas — ir ameri
kiečių meninis pajėgumas būda
vo išstatomas pajuokai.

Jei tie sumanymai bus įgyven
ti __ jie, be abejojimo, pasitar
naus ne vien amerikiečių repre- 
zentavimui, bet ir meninio lygio 
kėlimui pačių amerikiečių masė
se.

LIETUVOS DRAUGAI 
ITALIJOJ

Pas min. S. Lozoraitį įvyko 
lietuvių ir italų veikėjų susirin
kimas, kuriame buvo įsteigtas 
"Lietuvos Draugų Kultūros Cen
tras”. Jo valdybon išrinkti; pir
mininku min. G. di Giura, buv. 
Italijos pasiuntinys Lietuvoj, 
vicepirmininkais U. Sala, pirma
sis karo ir vėliau diplomatinis 
Italijos atstovas Kaune, ir min. 
S. Lozoraitis, sekretoriumi J. 
Macevičius, buv. Lietuvos Char- 
gė d’Affaires prie Vatikano.

Centro tarybą sudaro, be pa
minėtųjų, dar šie asmenys: G. 
Bernabei, radijo skyriaus direk
torius Ministeriu Tarybos Pre
zidiume ; monsinjoras A. de An- 
gelis, universiteto "Pro 
profesorius; dr. J. Gailius, lietu
viškų radijo transliacijų vedė
jas; ambasadorius prof. A. Gia- 
nnini; prof. L. Magnino ir prof. 
kun. Turchi, senas lietuvių drau
gas, daug rašęs apie Lietuvą.

Deo”

JURGIS JANKUS 
LAUREATAS

Šiemetinė literatūros premi
jai $500.00, Rašytojų Draugijos 
narių balsavimu, paskirta rašy
tojui Jurgiui Jankui už veikalą 
"Namas geroj gatvėj”.

Iš balsavimo davinių spren
džiant didžiausiu konkurentu 
buvo J. Aistis su savo knyga 
"Apie laiką ir žmones”.

suJordano jaunasis karalius Hussein, atsilankęs Egipte, drauge 
Egipto ministeriu pirmininku A. Nasseru, meldžiasi Kairo švento

vėje.

Pradedant veikti Lietuvos Ne- džio bendrai sutarta iniciatyva;
priklausomybės Fondo atstovy
bėms lietuvių gyvenamose vie
tovėse įvairiuose kraštuose, yra 
atėjęs laikas išryškinti eilę klau
simų, rūpimų fondo steigėjams 
ir rėmėjams.
1. Lėšų telkimas į -Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondą yra 
dar tik prasidėjęs. Jis vyksta ne 
viešų masinių rinkliavų būdu, 
todėl nėra susietas nei su kurio
mis konkrečiomis šventėmis ar 
iškilmėmis, nei su kuriais mėne
siais. Fondo- talkininkai ir rėmė
jai laikosi dėsnio, kad kiekviena 
metų diena yra gera Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondui pa
remti. «

2. Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo paskirtis — sudaryti są
lygas darbams, kurių galutinis 
tikslas yra Lietuvių tautos gy
vybė, laisvė ir nepriklausomybė.

Šis fondas nedangstomas jo
kiu klastotiniu, pavyzdžiui, "vi
sos tautos” nuosavybės ar -pana
šiu šydu. Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo esamieji bei busi
mieji talkininkai ir rėmėjai turi 
žinoti kad;

šis fondas yra įsteigtas Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio, Lietu
vos Laisvės Kovotojų Sąjungos, 
Lietuvių Rezistencinės Santar
vės ir Lietuvių Tautinio Sąjū- 

VISA AI PASAULY
• Egipto ir Izraelio santykiai, po vasario 28 d. ginkluotų 

susidūrimų, kurių metų Izraelio kariai nužudė 38 Egipto karius 
ir egiptiečiai 8 Izraelio karius, santykiai įsitempė iki labai pavo
jingos augštumos. Jei JT speciali komisija neras abiems pusėms 
palankaus sprendimo, galima laukti naujų ginkluotų įvykių.

• Rusijos vidaus įvykių stebėtojai tvirtina, kad nors iš 
ministerio pirmininko pareigų nušalintas Malenkovas ir neužda
rytas į kalėjimą, bet jis palengva izoliuojamas iš bet kurios įta
kos turinčios pozicijos. Esą laukiama, kad greitu laiku nukentės 
ir visi Malenkovo rėmėjai.

• JAV Tolimųjų Rytų armijos vadu paskyrė, vietoj atsi- 
statidinusio gen. J. E. Hull, generolą Matwell D. Taylor. Jis pa
reigas perima nuo balandžio mėn. 1 dienos.

• Tito, kalbėdamas parlamente pasigyrė, kad Juguslavija 
turi reikalingos medžiagos ir žino kaip gaminti atominę jėgą. Ją, 
esą, juguslavai nukreipsią žmonijos gerovei kelti.

• Valstybės sekretorius Dulles grįžo iš kelionės į Tolimuo
sius Rytus. Grįžęs tuoj padarė pranešimą prezidentui Eisenho- 
vveriui, daugiausia liečiant Formozos ir komunistinės Kinijos pro
blemas.

• Ohio upė pavojingai pakilo ir išsiliejo iš krantų. Trijų 
valstybių — Ohio, Kentucky ir W. Virginia gyventojai turi daug 
nuostolių. Potvynis jau palietė per 1600 šeimų.

• Federaliniam teismui Ohio valstybėje sueina 100 metų 
darbo sukaktis. Federalinis teismas Ohio valstybėje pirmiausia 
pradėjo veikti Clevelande. Jo darbo pradžia 1855 m. kovo mėn. 
20 d.
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jis organizuojamas ir valdo
mas šių junginių pasitikėjimą 
turinčių asmenų;

šio fondo lėšomis remtinieji 
darbai bus pasirenkami ir vyk
domi vadovaujantis šių junginių 
sutarimu;

kiti lietuvių junginiai irgi ga
li prife to prisidėti'.

3. Lemiamas akstinas Lietu
vos Nepriklausomybės Fondui 
steigti buvo tas, kad Lietuvos 
bylai ginti sukurtasis organas 
netesėjo ir neturi pakankamai 
valios ar nepajėgia tesėti paža
dų sujungti visas lietuvių visuo
menės pajėgas centralizuotam 
Lietuvos bylos gynimo darbui ir 
kad suaukotos lėšos didžia dali
mi vis labiau ir labiau
piamos nereikalingiems ar 
vaisingai vykdomiems 
niams.

4.
laisvųjų 
dėka yra 
Lietuvos 
bangomis
kurios tam tikslui reikalingos 
galimybės tuo pačiu metu ir pra
rastos dėl nesveikų savitarpinių 
santykių, kilusių iš sužaloto vie
nybės šūkių taikymo praktikoje.

Tačiau ir turimųjų Kraštui 
(Perkelta į 8 pus!)

nukrei- 
ne- 

uždavi-

Lietuviškųjų pastangų ir 
valstybių palankumo 
išsrūpinta priemonių 
Kraštui bent radijo 
informuoti, nors kai- 

Okupacijos metais, nelengvo
mis pastangomis, buvo sukurta 
lietuvių tautos jungtinė laisvės 
kovos organizacija VLIKas. Ji, 
okupantams grasinant, dirbo 
vieningai, visus sprendimus tar
dama vienbalsiai. Tai buvo 
VLIKo stiprybės laikai.

Vėliau, kada dalis mūsų tau
tos narių karo aplinkybėse pasi
traukė iš krašto, su jais pasi
traukė ir dalis VLIKo narių. Ki
ta dalis buvo prievarta, per ka
lėjimus. Vokietijon anksčiau iš
vežta. Ir VLIKas pradėjo atsi
kurti Vokietijoje, nors pačios 
vadovybės buvo nutarta pasilik
ti krašte ir vadovauti laisvės ko
vai. Dar vėliau, karui pasibai
gus, jei iš viso antrąjį pasaulinį 
karą galima skaityti pasibaigu
siu. VLIKą pradėjo rūpestingai 
kreipti seimo, vyriausybės, pre
zidento ir kitų panašių funkcijų 
keliais. Tuo pačiu ir rūpestingai 
buvo pradėti sprogdinti grupių 
bendra darbiavimo pagrindai, 
kasti griovius tarp VLIKo ir 
mūsų diplomatų užimtos pozici
jos. ardyti į sunkų darbą sujung
tų grupių santykius.

Dabartinę padėtį galima pa
vadinti padėtim apkasuose. Ir 
apkasuose ine su priešu kovoti, 
l;et vieni į kitus mėtyti sprogs
tamą medžiagą. Ir net džiaugtis, 
jei kuriam, anksčiau negu reikia, 
nusiristų galva.

Padėtis apverktina. Kaltinin
kas. dažniausiai deklamuoda
mas ... vardan tos Lietuvos ... 
rodo pirštu į kitą ir jį kaltina. 
Drausmės išmokyti partiniai na
riai, surikiuoti į keturias ar plei
kias gretas, šaukia taip, kaip va
dų įsakyta. Įrodyti, kad kiti kal
ti, griebiamasi tokių priemonių, 
kurios jau nieko bendro neturi 
su moralumo vardu.

Kas iš tikrųjų kaltas? Kas ne
ša atsakomybę už dabartinę pa
dėtį? Ar tie, kurie iš dešimties 
kalba tik vienu balsu, ar tie, ku
rie eilę metų savo rankose sąmo
ningai laikė meteisingai sudary- 
rytos yLIKo daugumos padėtį, 
ją kreipė dabartinės padėties 
linkme? Ar tie, kurie skirstyda
miesi Tautos Fondo skatikus sa
viesiems dabar sudarė grašio po
litikos daugumą ir šluoja lauk iš 
bet kurio darbo tuos, kurie bal
suojant vieną ar kitą klausimą, 
drauge su jais nepakelia ran
kos? O gal tie, kurie sako, kad 
tas kelias pats slidžiausias, kad 
jau pertoli nueita šunkeliais ir 
reikia grįžti Lietuvos laisvės 
bylos ginti?

Kaltė priklauso tiems, kurie 
beindram darbui vadovaudami 
nepaisė, kad vienybė būtų išlai
kyta, kad kilusiam aštrume 
kompromisas būtų surastas, kad 
būtų laikomasi visų sutartų dar
bo gairių, kad Lietuvos laisvės 
reikalų būtų žiūrima, bet ne sa
vo asmeninių ambicijų liktis pir
mininkų postuose, kada to ne
galima laimėti teisingu keliu.

Ką reikia daryti? — klausia 
dažnas, padėtim susirūpinęs tau
tietis. Ar galima rimtą tarpinin
ką suradus dar kartą vienybę at
statyti? Ar galima tikėti, kad 
bendro darbo vežimas sutartinai 
pajudės pirmyn?

Tikime, kad galima. Bet kai 
sakome galima, neišvengiamai 
sakome, kad reikia ir didelių re
formų. Nepaslaptis, kad ten at
sirado perdaug tokių stabdžių, 
kurie kiekvienoj, gyventi norin
čioj orgainizacijoj ar įmonėj, lai
kui atėjus, pagarbia ranka su
rašoma į amortizacijos knygą. 
Yra daug ko ir ten jau surašyti 
į amortizacijos knygą ir padėko
ti, jei ką gero yra atlikę.

Tie vadai, kurie mus atvedė j 
akligatvį. mums jokie vadai. Tai 
gali padaryti ir kiekvienas akla
sis, nepretenduodamas į jokio 
Vykdomosios Tarybos ar VLIKo 
pirmininko postus. Mums reikia 
žmonių, kurie bendrojo reikalo 
žiūrėdami mokėtų ir savąją dalį 
aukoti, jei tos aukos reikalinga

(Perkelta į 8 psl.)
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• Amerikos Lietuvių Bendruo- atlyginimo pašalpa. Jei prof. 
menės Vyriausioji Rinkimų Ko-'sąjungos narys neteko darbo ir 
misija dar kartą pratęsė Tary- per 3 mėnesius neįsidarbino, tai
bos rinkimams kandidatų staty
mą iki šių metų kovo mėn. 10 d. 
Toks, kelius kartus daromas 
pratęsinėjimas, nelabai rimtai 
reprezentuoja ir pačius rinki
mus.

• Lietuvoje dabar nuolatiniams 
darbininkams ar tarnautojams 
priklauso atostogų viena diena 
už atidirbtą mėnesį. Į kurortus 
gali patekti tik proteguojamie
ji ir su profesinių sąjungų leidi
mais, vadinamais "atilsinėmis”.

• Martynas Bruzdeilynas< buv... 
Vyriausiojo Tribunolo Klaipėdos 
skyriaus teisėjas, dabar yra Pa
saulio Bažnyčių Tarybos įstai
gos Muenchene juriskonsultas.
• St. Garbačiauskas, buv. Lietu- 
tuvos vicekonsulas Šveicarijoje, 
pakeitė savo adresą. Dabar pa
siekiamas: Carmenstr. 4, Zue- 
rich, Switzerland.
• Seniausia lietuviška radijo 
programa Naujojoj Anglijoj, 
vadovaujama Stepono ir Valen
tinos Minkų, Bostono Lietuvių 
Piliečių Klubo auditorijęde, ..ko
vo 13 d. rengia talentų popįęjįę. 
Pradžia 3 vai. p. pietų.
• Lietuvoje nuolatiniams darbi
ninkams ir tarnautojams priva
loma priklausyti profesinėms są
jungoms. Profesinės sąjungos li
gos atveju moka savo nariams 
pašalpą, šešis metus išbuvusiems 
nariu mokama iki 10'1 gautojo

jo prof. sąjungos stažas anuliuo
jamas. Jis turi vėl iš naujo pra
duti "profsąjungauti”.

• Jonas Jonušaitis, buv. ' Lietu
vos Keleivio” leidyklos vedėjas 
Klaipėdoje ir žinomas Maž. Lie
tuvos veikėjas, gyvena šiaurės 
Vokietijoje.

• Lietuvoje me tik įmoųės, bet 
ir įmonėlės stipriai saugojamos. 
Saugoja tam tyčia parinkti sar
gybiniai, dažniausiai ginkluoti. 

»Nuo, ko saugo — nevisados aiš
ku, nes, nežiūrint apsaugos, ga
minių vogimas vis tiek vyksta. 
Kai 1 kuriais laikotarpiais tiek 
įmAjių, tiek ir viešasis saugu
mas staiga sustiprinamas iki ne
įprasto dydžio. Taip esti prieš ir 
per komunistines šventes ir Va
sario 16. Tuomet padidinamas ir 
įstaigų tarnautojų budėjimas.

• M. Labutis, Maž. Lietuvos vei-| 
kėjas ir kadaise stambus preky
bininkas Šilutėje, dabar gyvena 
Bad Schwartau, šiaurės Vokieti
joje.
• Kaulio apšvietimas • elektra 
prastas. Geriau apšviestas tik 
pats cenrtas. Priemiesčiuose ma
ža lempų arba visai jų nėra.

MINĖJIME
Vasario 20 d. Rochesteryje 

buvo minima Nepriklausomybės 
šventė. Minėjimo metu kalbėjo 
iš Chicagos atvykęs ALTo vice
pirmininkas adv. A. Olis. Ilges
nėje savo kalboje A. Olis ypa
tingai iškėlė JAV politikos per
silaužimą Lietuvos atžvilgiu ir 
pabrėžė vieningumo reikalingu
mą ginant Lietuvos bylą. Minė
jimo dalyviai parodė ypatingos 
pagarbos A. Oliui, kuris pirmą 
kartą lankėsi Rochesteryje ir 
rado «ia labai nuoširdų priėmi
mą.

Vienodai visų raginami ro- 
chesteriečiai ir šį kartą surinko 
ALTui tūkstantinę, tuo parody
dami mažos lietuvių kolonijos 
susipratimą. Minėjimą vedė ALT 
sekr. A. Sabaliauskas. Meninę 
programos dalį atliko Bendruo
menės choras, vedamas P. Ar- 
mono.

Vasario 16 taip pat buvo pa
minėta per Rochesterio lietuvių 
radijo valandėlę, kurios metu 
kalbėjo A. Olis ir angliškai J. 
Morkūnas. 11 vai. šv. Jurgio baž
nyčioje buvo atlaikytos iškilmin
gos pamaldos, kurias laikė ir 
gražų pamokslą pasakė kun. D. 
Mackevičius.

Po nlinėjimo, svečiui A. Oliui 
pagerbti, ALTo skyrius suruošė 
arbatėlę, kurion atsilankė daug 
visuomenės ir organizacijų at
stovų. Arbatėlės metu svečią 
sveikino visų Rochesteryje esan
čių organizacijų atstovai, iškel
dami A. Olio nuopelnus Lietuvos 
labui. Labai jautriais žodžiais 
svečią sveikino parapijos klebo
nas kun. Bakšys, pavadindamas 
A. Olį liętuviškuoju Lincolnu, gi 
skautų vardu sveikindamas Vyt. 
žmuidzinas įteikė prisiminimui 
kuklią dovanėlę. Minėjimą ruošė 
vietos ALTo- skyrius, kuriam va
dovauja ilgametis ■ tų,,,skyriaus 
pirmininkas P. .Norlęęliūnas.

V. G.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3118 VVest 63 St. 
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

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

Re«i<l. 3241 W. 66th PLACE

J)r. Antanas Rudokas, O. D.
4455 S. California Avė.

Chicago 32, III.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus. 
Šaukite — YA. 7-7381

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

tik susitarus.

Musų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė:
Melinis Albina, Cleveland $2.00
Dilba A., Bridgewater....... 2.00
Prank Wm. B., Yakima .... 1.00
Pažemėnas K., Baltimore .. 1.00
Žitkus Edv., Cicero ........  1.00
Šadeika Cėsys, Detroit .... 2.00 
Pryžgintytė-Vilčinskienė . 1.00 
Vizbaras J., Worcester .... 2.00
Jankaitis J., Toronto ......   1.00
Dzekonskas P., Detroit . 1.00 
Matusevičius J., Chicago .... 1.00 
Laskauskas Ona,
' New Philadelphia ...... 2.00

Salasevičius J., Cleveland . 1.00
Švarcas Pov.. Mascouth .... 2.00
Velminskas B., Roches.ter .. 1.00 
Valiukėnas M., Chicago ... 1.00 
Senkus V., Cleveland .... 1.00

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką.

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

N Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė. 

Chicago 22, 111.

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

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

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

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

IR

Dr. Jaras Ramunis
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

7156 S. VVestern Avė.
MEDICAL CENTER

TEL.: Kabineto REpublic 7-1168 
Buto: WAlbrook 5-3765

Kovo mėn. 27 d. VVorcestery, 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
bus atidaryta Genocido paroda, 
kuri praėjusiais metais dideliu 
susidomėjimu buvo rodoma Bos
tono A.L.T.S. namuose. Parodą 
rengia A.L.T.S. Worcesterio sky
rius.

NAUJA ALTS SKYRIAUS 
VALDYBA

ALTS Worcesterio skyriaus 
valdyba savo posėdyje, įvykusia
me vasario 25 d., iš savo kasos 
paskyrė $25.00 Nepriklausomy
bės Fondui. 1955 m. skyriaus 
valdybą sudaro: J. Matulevičius 
— pirm., A. Vagelis — sekret., 
J. Pipiras — ižcl., J. Vizbaras — 
koresp., J. Kavaliauskas ir V. 
Kielienė — nariai.

Skyrius ypatingai remia Va
sario 16-tosios' gimnaziją. Be 
30-to būrelio, kurį išlaiko sky
riaus nariai, praėjusių metų pa
baigoje gimnazijos namų išpir- 

I kimui skyrius iš savo kasos ir 
I surinktų aukų dar pasiuntė 
$105.00.’

*

Lietuvos ministeris Anglijai 
B. K. Balutis skyriaus valdybai 
atsiuntė padėkos laišką už pa
sveikinimą švenčiant 75-rių me
tų amžiaus sukaktį.

RAMOVĖS SKYRIUS
L. S. "Ramovė” IVorcesferio 

sk. Vasario 16-tosios proga pa
skyrė $25.00 Vasario 16-tosįos 
gimnazijos namų išpirkiniui pa
remti. J. S.

:. ••■“’ijfoi,........... >
DAINOSE GIRDIME SAVO 

PROTĖVIŲ BALSĄ...
(Iš Bostono Vyrų Choro metinio 

koncerto)
šiais metais Bostono Vyrų 

Choras atžymėjo' savo metinę 
dainos šventę.' didžiuliu koncer
tu, kuris’ 'įvyko Bosfonb High 
School auditorijos salėje, vasario

PAJIEŠKOJIMAS
Sabestiinas, anksčiau gyvenęs 

Akron, Ohio, prašomas tuojau 
atsiliepti. Pa j ieško:

V. Saksirbuz,
44 Varet St., 
Brooklvn 6, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAS

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

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

(H)

PRATĘSIMAS
IKI LOVOS 
puikus patogumas 

liktai 85c per menesi 
dar taksai ir įvedimo kaina

Užsakyti šaukite 

mūsų raštinę dar šiandien
DIRVA

LAUKIA

JŪSŲ TALKOSI

TUOJ ISIGYK.IT 
ŠIAS KNYGAS!

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza _______,___

Anglų kalbos gramatika 
V. Kamantauskas _______

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas_____________

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis_____________

Aukso kirvis
Juozas švaistas _________

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė_________

Apie laiką ir žmones
J. Aistis_________________

Audra Žemaičiuose
VI. Andriukaitis _________

Būdas Senovės Lietuvių ...
Sim. Daukantas _________ 4.00

Būkite sveiki 
Dr. S. Biežia 

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__

2.00

1.00

2.00

1.50

2.50

3.50

2.50

2.20

___2.00

... 1.00

2.00

2.00

2.40

1.00

5.00

2.50

2.50

$.00

2.00

2.50

4.00

27 d., dalyvaujant solistei-sopra- 
nui (Amerikos lietuvaitei) Zu
zanai Griška-Griškaitei ir Vil
niaus op. solistui-barit. St. Lie- 
pui.

į gausiai salėje susirinkusius 
iš Bostono ir aplinkinių kolonijų 
lietuvius atidarymo žodį tarė 
”Laisv.ės Varpo” — radijo, va
landos vedėjas P. Viščinis. Jis 
išryškino choro nuopelnus lietu
viškos dainos ugdyme ir lietu
vių vardo reprezentavime ame
rikiečiuose.

Pirmoje dalyje V. Choras, di
riguojant kom. J. Gaideliui dai
navo :

Dainininkų maršas, Jojau die
ną, Jau pravertos, šaltyšius, Mil
žinkapių Varpai. Dul dul dūdelė, 
O, kad išauštų, Jau žirgelis pa- 
balnuotas. )

Solistė Zuzana Griškaitė, 
akomp. J. Gaideliui, padainavo: 
Mana sieloje šiandien šventė, 
Pasakyk, Aguonėlės, Mano rožė.

Solistas St. Liepas, akomp. J. 
Gaideliui, dainavo: Treji gaide
liai giedojo, Bernuželi nesvajok, 
Kur mano tėvelis gėrė, jr Gra
žios mergos mūs šalies.

Antroje koncerto dalyje St. 
Liepas dainavo: Don Juano Se
renadą ir Blusa, Solistė Z. Griš
kaitė: Patekėk aušrinė, Ariją iš
operos Toska ir Kur bakūžė sa- Don Kamiliaus mažasis 
manota.

Koncerto užbaigimui vyrų 
choras, diriguojant J. Gaideliui, 
išpildė: Į kovą, Baltos gėlės su 
solistu St. Liepų, Tėviškės Va
karai, Grybai su solistu St. Lie
pų, Namo, ir Lietuviais esame 
mes gimę.

Choras po ketverių darbo me
tų yra atsiekęs gražių vaisių. 
Paskutiniame koncerte išpildy
tos dainos praskambėjo išbaig
tai, su giliu ir subtiliu visų cho
ristų įsigyvenimu. Dėl to ir pub
likos buvo labai šiltai sutiktas 
ir susilaukė didelių ovacijų.

Baltos Gėlės, kurią choras iš
pildė su solistu St. Liepų, publi
kos buvo prašomos kartoti, o pa
dėkai kompoz. J. Gaidelis ir St. 
Liepas Bostono lietuvaičių buvo 
apdovanoti baltų gėlių žiedais.

Šiltų publikos simpatijų susi
laukė Amerikos lietuvaitė solis
tė Z. Griškaitė. Ji visas savo dai
nas dainavo lietuviškai ir lietu
vių kompozitorių. Tik antroje 
koncerto dalyje padainavo dvi 
arijas iš operų. Jos lyrinis so
pranas skambėjo švelniai ir ro
mantiškai. Publika ją daug kar
tų kvietė kartoti. Jai buvo įteik
tas raudonų rožių buketas.

*

Po koncerto Bostono A.L.T.S. 
namuose įvyko choro, solistų ir 
artimų bendradarbių bei choro 
rėmėjų bendras priėmimas.

Čia Vyrų choro seniūnas Ig. 
Izbickas pristatė visą eilę choro 
bičiulių

. 2.50
%

. 3.50

0.80

... l.fiO

pasaulis
Guareschi __________

Didžiosios atgailos
R. Spalis __________

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas — -

Eldorado
J. Švaistas___ -_____

Gyvačių lizdas
Francois Mauriac _______ 2.60

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalis _____________  6.00

Gimdytoja
Francois Mauriac _______  1.75

Gabija, literatūros metraštis
. ..................   6.50

2.00

1.00

2.00

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė_____________

Gyvulių ūkis
George Orwell ___________

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius

Jaunai inteligentei
V. Andriukaitytč______ __ ,1.25

Kryžkelės
. A. Vienuolis _____________
Kaimynai

J. Paukštelis ’___________
Kaip jie mus sušaudė

J. Petruitis _____ -______
Kuprelis

Ignas šeinius ___________
Konrodas Valenrodas

Adomas Mickevičius _____
Kebai ir kryžkelės

Putinas _________________
Kon - Tihi,

Thor Heyerdahl _________
Kaimiečiai z

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

Kudirkos raštai

3.50

1.80

2.00

1.50

2.50

3.75

3.00
3.50

5.00
ir rėmėjų, kurie savo 

kalbose išreiškė gražių minčių. 
Kalbėjo: M. Vasiūnienė, Barmie- 
nė, sol. Z. Griškaitė, P. šišeinis, 
Keleivio redaktorius Sonda, K. 
Mockus, J. Vizbaras, Dariaus ir 
Girėno posto karo veteranų va
das P. Romanas, Čaplikas, P. 
Burneika iš New Britain, P. An- 
drulionis.

Visi linkėjo Bostono Vyrų 
Chorui ir toliau garsinti savo 
dainomis Lietuvos vardą Ame
rikos žemėje.

J. V. Sūdavas
_____ r . —

BROCKTON
BENDRUOMENĖS 

STEIGIAMASIS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Bendruomenės Nau
josios Anglijos apygardos valdy
bos iniciatyva kovo 12 d. (šeš
tadienį), 7:00 vai. vakare, "San
daros” salėje, 30 Interval St. 
šaukiamas Brocktono lietuvių 
susirinkimas JAV Lietuvių Ben
druomenės apylinkei įsteigti. 
Susirinkime numatoma apygar
dos pirm. Vyt. Izbicko praneši-! 
mas Bendruomenės reikalais bei 
tikslais, apylinkės valdybos rin-j 
kimai, tarybos rinkimų komisi
jos sudarymas ir kit. Brocktono 
tautiečiai kviečiami kuo gausiau-1 
šiai dalyvauti kuriant šią taip 
svarbią organizaciją lietuvių gy-1 
venime.

Kregždutė I
A. Rimkūnas_ _________

Kregždutė II
A. Rimkūnas ___________

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas _________

Lietuvos Istorija
Sruogienė ______________

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas___________

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys _______

Lyrikos kraitis ,
Mikuckis ______________

Loreta
Stasius Būdavas _________

Lietuva
A. Bendorius __________

Laiškai žmonėms
G. Papini__ ______ ,’i-----

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius------

Moters širdis '
Guy de Maupassant ____

Lietuvių Literatūra
Pranas Naujokaitis _____

Lietuvių kalbos gramatika
Dr. A. šešplaukis ______

1.50

2.75

1.50

3.00

3.00

5.00

2.50

1.80

$.75

2.00

4.50

2.60

2.00

1.25
i

Medžio raižiniai
Ign. Končius--------------

Milžino paunksmė
Balys Sruoga ______ _

Mėnuo vad. medaus
N. Mazalaitė _______

Meškiukas Rudnosiukas 
Vytė Nemunėlia ______

Namai ant smėlio
J. Gliaudą___________

Nemunas
St. Kolupaila _______

Orą pro nobis
J. Gliaudą___________

Orfėjaus medis
A. Nyka-Niliūnas _______ 8.00

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

Pragaro pošvaistės
V. Alantas _________________

Pirmas rūpestis
Jurgis 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___________

Petras širvokas
Juozas Švaistas __ _____ _

Pb raganos kirviu 
Jurgis Jankus ___________

Pabučiavimas
J. Grušas _______________

Rytų pasakos
V. Krėvė .J..........................

Raudoni batukai
Jurgis Savickis _________

Ramybė man
J. Kėkštas_____________ _

Sudie, pone Čipse
James Hilton ___________

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas _____

Saulės Takas
Nelė Mazalaitė___________

Šilkai it vilkai
Runcė Dandierin is_______

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

V. Biržiška, kiet. virš.___
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)_

Tomas Nipernadis
August Gailit ___________

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback _________

Užgesęs sniegas
Aloyzas Baronas _________

Ugnies pardavėjas 
Balys Rukša___________

Uždraustas stebuklas 
Užuovėja

M. Katiliškis__________ ___
Stasius Būdavas_________

Vanagaitis
monografija ________ _____

Valerijono lašai
Dr. S. Aliūnas____ _______

Vilnius tarp audrų
J. Cicėnas (įrišta) _______

Vilnius Lietuvos gyvenime 
Dr. A. Šapoka___________

Velykų pasakos
N. Butkienė__ ________ 1.00

Vyturėliai Laukuose
Vikt. Šimaitis

Trylika nelaimių
R. Spalis____

Vaikų knygelė 
M. Valančius -

Varpai skamba 
Stasius Būdavas

Taupioji Virėja
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Žemaičių krikštas
P. Abelkis_____

žemaites nepražus
Balys Sruoga __
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ALTS SKYRIUS STIPRĖJA
A. L. Tautinės Sąjungos sky

rius čia įsisteigė 1949 metais, 
netrukus po New Yorko tauti
ninkų seimo. Prieš tai čia veikęs 
L.V.S. skyrius tuojau atitinka
mai persiorganizavo. Pirmojoje 
skyriaus valdyboje buvo žino
mas SLA veikėjas Petras Žilins
kas (pirmininkas), W. B. Ar- 
chis, Ch. Lukšys, B. Gediminas.

Nuo 1950 metų skyriui ligi šio 
laiko pirmininkauja Bronius Ge
diminas. Kasmet perrankamose 
valdybose buvo ar tebėra Ch. 
Lukšys, inž. V. Karazija, S. Wai- 
tekienė, Jonas Miltinas, Dr. P. 
Pamataitis, agr. Br. Dūda. •

Skyrius nekartą yra pasireiš
kęs vietos organizaciniame ir 
kultūriniame veikime. Yra su- 
ruošęs vakarą-koncertą, keletą 
gegužinių, o praėjusiais metais 
itin nusisekusį spaudos laisvės 
sukaktuvių minėjimą. Ypač sky
riaus nariai yra lemiamai prisi-j 
dėję prie Los Angeles lietuviš
kos radijo valandėlės steigimo ir 
jos nuolatinio palaikymo.

Į skyrių vis įstoja naujų na- 
ku rių šiuo metu priskaito-

ma arti 40. Buvęs skyriaus vice
pirmininkas Ch. Lukšys jau an
tri metai pirmininkauja ALT 
Los Angeles skyriui.

rių,

ĮSISTEIGĖ LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS SKYRIUS 

LONG BEACH, CALIF.
Long' Beach, vienas, pasaky

tume, iš Los Angeles didžiųjų 
'(priemiesčių", yra netik garsus 
kurortas (vasarvietė) prie Paei
ti ko, bet kartu ir Los Angeles 
uostas, čia jau nuo seniai buvo 
įsikūrusių lietuvių, bet negau
siai, ir jokių organizacijų jie ne
turėjo.

Vasario 27 d. Varanių resto
rane (266 South St.) įvyko stei-’ 
giamasis Long Beach lietuvių 
susirinkimas, kur atsilankė 40 
lietuvių ir į įkurtąjį skyrių na
riais tuojau pat įstojo 32 asme
nys. Į valdybą buvo išrinkti J. 
Krančius, pulk. J. Smith, W. B. 
Archis, Varanius ir B. Eseliū- 
nienė.

. Bendruomenės skyriaus įsi- 
steigimas šiandien būtų laikyti
nas paprastu reiškiniu. Bet čia 
jis įvyko kiek nepaprastomis ap
linkybėmis. Taip, kaip iš tikrų
jų Bendruomenės skyriai turi 
kurtis ir iš tokių asmenų, ku
rie geriausiai gali
Bendruomenei pastovumą, 
skyrus muz 
buvo va d. 
lietuviai, 
gimę ir 
tuviškai 
dvasioje

Vieni 
iniciatorių pakviesti, o

garantuoti 
Iš- 

□. S. Kalvaitį, visi kiti 
"senieji" Amerikos 

daugumas Amerikoje 
augę, kaikurie jau lie- 

nebekalbantieji, bet 
jaučiasi geri lietuviai, 
atvyko į susirinkimą, 

kiti...

tik paskaitę Long Beach ameri
kiečių laikraštyje žinutę, kad 
šaukiamas lietuviu susirinki- £
mas. Atvyko tokie asmenys, ku- 

| rie ligtol su lietuviais jokių ry
šių nepalaikė, taipgi ir tarp sa
vęs nepasižino. Visi buvo nuste
binti ir nudžiugę.

Susipažinimui visi apie save 
pasipasakojo. Ir pasirodė, kad jų 
tarpe daugumas su augštuoju iš
silavinimu, įvairūs biznieriai ar 
profesionalai. Dirvoje jau anks
čiau aprašytasis buvęs baleto 
šokėjas ir filmų artistas Jonas 
Krančius, atsargos pulkininkas 
John Smith, pasakęs gražią pa
triotinę kalbą, Dr. Russel su 
žmona — transatlantinio lakūno 
Vaitkaus seserimi, augštesnio- 
sios mokyklos mokytojas Bagdo
nas, ponia Nelson — Comptono 
miesto policijos viršininko žmo
na, Alijošius, W. Matus ir kiti, 
kurių tarpe Ladyga — žinomo 
Lietuvos generolo Ladygos bro
lio sūnus.

Retai galima sutikti tokią 
mišrią, įvairią, bet dvasioje taip 
lietuvišką bendruomenę. Nauja
sis skyrius pasiryžo energingai 
veikti.

Skyriui įsteigti daug pasidar
bavo J. Krančius ir Varanius. 
Bet neabejotinai daugiausia tai 
senas Long Beach gyventojas ir 
buvęs aktyvus Los Angeles tau
tinių organizacijų veikėjas W. 
B. Archis. Jau prieš porą metų 
jis iš telefonų knygos išrinko 
galimas lietuviškas pavardes ir 
vėliau stengėsi išsiaiškinti, kiek 
ir kokių lietuvių čia gyvena, ži
nodama Archio iniciatyvą ir tam 
darbui pasiaukojimą, Bendruo
menės Apygardos vadovybė jam 
pavedė sukviesti vietos lietuvius 
ir pamėginti įsteigti skyrių. 
Kaip matėme, jam tas uždavinys 
ko gražiausiai pavyko.

V •

LIETUVIŠKA MUZIKA PER 
SACRAMENTO RADIJĄ

Sacramento yra Kalifornijos 
sostinė. Lietuvių ten težinomos 
tik kelios šeimos, nors tikriausia 
yra daugiau. Tikimės, kad prie 
jų išaiškinimo dabar prisidės lie
tuviška muzika per amerikiečių 
radijo stotį. •

Mat, neseniai viena stambi 
sostinės stotis pradėjo regulia
riai transliuoti įvairių tautybių 
muziką. Stoties vedėjai panorė
jo gauti ir lietuviškos muzikos 
plokštelių. Nieko nesurasdami 
vietoje, jie kreipėsi į Los Ange
les gyvenantį Lietuvos konsulą 
Dr. J. J. Bielskį, kuris prašymą 
toliau pervedė Los Angeles lie
tuvių radijo valandėlės vedėjui Į 
Broniui Gediminui. Valandėlės 
vadovybė ryžosi eiti į talką sa
vo valstybės sostinės radijui ir 
tuojau į juostą įrašė savo turi
mų geriausių lietuviškos muzi

kos ir dainų plokštelių kopijų. 
Dabar lietuviška muzika ir dai
nos jau skamba ir Sacramento 
apylinkėje.

Amerikiečių radijo stotis bu
vo labai patenkinta gautomis 
plokštelėmis ir atsiuntė savo pa
dėką, taip pat prašė ir tolimes
nės talkos. Įdomu, kiek lietuvių 
aplink Sacramento išgirs tą mu
ziką ir kiek jų atsilieps. Br.

PROF. M. BIRŽIŠKAI 
ĮTEIKĖ $4,257

Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
akto signatarui prof. Mykolui 
Biržiškai sušelpti komitetas dė
koja visiems aukų rinkėjams ir 
aukotojam už gausų bei nuošir
dų rėmimą rinkliavos triūsu bei 
aukomis, skirtomis palengvinti 
gyvenimui ir sudaryti geres- 
nioms darbo sąlygoms tam mū
sų garbingajam tautiečiui.

Komitetas ypač dėkoja: Lie
tuvių Rašytojų Draugijos pirmi
ninkui Ben. Babrauskui už viso
keriopą paramą aukų vajų pada
ryti sėkmingesnių ir už sutiki
mą būti Komiteto garbės nariu; 
"Lietuvių Dienų" leidėjui Anta
nui Skyriui ir jo bendradarbiams 
už teikta didžiulę pagalbą išsiun
tinėti atsišaukimus; visiems 
tiems, kurie organizavo specia
lias grupes aukoms rinkti, čia 
paminėtini ir universitetų bei 
kolegijų studentai, labai veik
liai ėmęsi darbo vajų paremti ir 
sava auka prisidėti. j

Viso surinkta aukų $4,717.63, 
išlaidų turėta $189.67. Vasario 
16 minėjimo iškilmių metu, ku
rios vyko 1955 m. vasario 13 d. 
Los Angeles Lietuvių šv. Kazi
miero parapijos salėje, Komite
tas įteikė prof. Mykolui Biržiš
kai $4,527.96.

Revizijos Komisija patikrino 
visą Komiteto darbą. Jos nariai 
— teis. J. Puikūnas, K. Galiū
nas ir F. Masaitis — rado, kad 
viskas atlikta tvarkingai ir ge
rai.

Dabar Komitetas skelbia, kad 
savo darbą yra baigęs, ir kad 
Komiteto pasiųsti asmenims bei 
organizacijoms aukų lapai, ku
rie iki šiol nebuvo grąžinti, yra 
nustoję betkokios galios. Auko
tojams yra pasiųsti padėkos laiš
kai. šie yra kartu ir aukos gavi
mo pakvitavimas, nes nevisi lai
kraščiai galėjo paskelbti auko
jusiųjų pavardes, dėl didelio 
skaičiaus, nors Komitetas norė
jo savo pažadą tesėti.

Pagaliau Komitetas labai dė
koja visiems lietuviškiems laik
raščiams, ’jų redaktoriams bei 
leidėjams, už nuoširdų ir gražų 
talkininkavimą Komitetui visų 
vajaus metu.

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
galima ir šiandien, nėra reikale 
laukti nei metų, net mėneote 

pabaigos I

liilkon
Pereitų metų rudenį, — ant

rus metus iš eilės, dvi New Yor
ko lietuvių moterų organizacijos 
atstovavo Lietuvą tarptautinėje 
moterų parodoje. Tai buvo Pa
baltijo Moterų Tarybos lietuvių 
Atstovybės Klubas ir Moterų 
Vienybė. Parodoje buvo rodomi 
mūsų tautodailės dirbiniai ir 
menine programa. Dėkodamos 
visoms narėms, organizacijoms 
ir asmenims, padėjusiems šiame 
darbe, ypatingą padėką norime 
pareikšti Garbės Komiteto pir
mininkėms p.p. M. žadeikienei 
ir R. Budrienei, vicekonsului V. 
Stašinskui, parodos vedėjai M. 
Varnienei, J. Matulaitienei ir jos 
vedamam Brooklyno tautinių šo
kių grupei, A. Visminui ir jo ve
damam chorui, pianistei A. Ke- 
palaitei, dailininkei A. Merker, 
dailininkui Subačiui, H. Kulber.

Didelė padėka priklauso šioms 
mūsų parodos talkininkėms už 
dovanas, budėjimą ir dalyvavi
mą tautinių drabužių demons
travime; J. Bacevičienei, E. Bal- 
tuvienei, E. Baltramaitienei, V. 
Budreckienei, E. Dabsonienei, 
Damkuvienei, Dėdinienei, Gude
lienei, E. Jurgelienei, A. Karve- 
lienei, A. Kasperienei, A. Kau
nienei, I. Kersnauskaitei, M. 
Kregždienei, N. Kulbokienei, 
Miklaševičienei, N. Maciūnaitei, 
Z. Mickeliūnaitei, J. Mikolainie- 
nei, A. Nargelevičienei, A. Ošla- 
pienei, B. Paprockienei, H. Pet- 
reškienei, E. Povilanskienei, E. 
Rastenienei, R. Sidzikauskienei, 
G. Siliūnienei, E. Sirusienei, A. 
Stašinskienei, J. Sniečkienei, A. 
Styrienei, D. Stasiukynaitei, J. 
Trečiokienei, O. Valaitienei, A. 
Zubkuvienei ir kt. ,

Tačiau dėkodamos mus rėmu- 
siems ir padėjusiems, deja, kar
tu turime pareikšti, kad lietuviš
koji visuomenė neparodė pakan
kamo paroda susidomėjimo, nors 
jo susilaukėme iš svetimtaučių. 
Šiai parodai parduoti biletai vos 
padengė parodos rengimo išlai
das. Abuojumas iš lietuvių pu
sės mUs neuždega ateičiai, ir jis 
buvo atbaidęs ankstyvesnes ren
gėjas, kurios visą eilę metų dir
busios, turėjo atsisakyti, nes ne
galėjo susidoroti su darbu, kitų 
nepadedamos.

Tačiau dalyvauti toje didžiu
lėje tarptautinio pobūdžio pa
rodoje labai svarbu. Savo ekspo
natais, tautine programa ir as
meniniu kontaktu su parodos 
lankytojais bei žurnalistais lie
tuvės moterys atlieka naudingą 
mūsų tautai darbą, praskleisda- 
mos uždangą į Lietuvos istoriją 
ir jos tragišką dabartį nevienam 
parodos lankytojui.

Paroda New Yorke rengiama 

kiekvieną rudenį. Lietuvių mo
terų organizacijos ir ateityje 
nori toje parodoje daly
vauti su lietuvišku sky
rium ir menine programa, 
negailėdamos nei pastangų 
nei darbo kuo geriausiai tam pa
siruošti, kuo plačiausiai pagar
sinti Lietuvos vardą, jos laimė
jimus ir vargus, pailiustruoja
mos spausdiniais, dirbiniais ir 
gyvu žodžiu bei menu.

Todėl nuoširdžiai kviečiame 
lietuvių visuomenę mums talki
ninkauti, parodyti daugiau su
sidomėjimo ir gausiau lankyti 
parodą. Tik jūsų efektyvi para
ma ir talka įgalins mus sėkmin
gai dalyvauti parodose ir ateity
je.

Vincė Leskaitienė-Jonuškaitė, 
P.M.T. Liet. Atst. Klubo 

pirmininkė .
Paulina Simėnienė,

Moterų Vienybės pirmininkė

7 iš 10
Siaurės rytų Ohio moterų
turinčių automatinius džiovintuvus
pasirinko elektros!

»•

Tūkstančiai šiaurės rytų Ohio mote
rų pašalino skalbimo dienos vargus 
automatiniu drabužių džiovintuvu. 
Septynios iš dešimt šių moterų pa
sirinko elektrinį džiovintuvą vietoj 
bet kurios kitos rūšies.
Pasikalbėję su dalimi šių moterų, 
mes sužinojom visas priežastis.
Pavyzdžiui, daugelis moterų sako, 
kad jos pasirenka elektrinius džio
vintuvus dėl jų Švaros ... tokios kaip 
ir pati elektra!
Moterys taip pat mėgsta elektrinio 
džiovintuvo galimybę ilgiau palaikyti 
drabužius vis naujus.
Kitas moterų mėgiamas dalykas yra 
elektrinio džiovintuvo veikimo bū

das. Elektrinis džiovintuvas džiovina 
kaip saulė — su pulsuojančia lygia 
šiluma! Tai yra saugus džiovinimo 
veikimas, paliekąs drabužius Švelnius 
ir gražius.
Su visais šiais patogumais, jūs gal 
nustebtumėt sužinoję, kad elektrinis 
džiovintuvas kainuoja mažiau nupirk
ti — įskaitant prijungimą — negu 
kitos automatinės rūšies.
Šiais metais, daugiau kaip bet kada, 
moterys pasirinks elektrinius džio
vintuvus. Kodėl neleisti Reddy Kilo- 
watt elektrinių reikmenų pardavėjui 
parodyti jums elektrinį džiovintuvą 
— šiaurės rytų Ohio 7 džiovintuvų 
savininkų iš 10 pasirinkimas.

ELEKTRINIAI DŽIOVINTUVAI YRA BE LIEPSNOS. ŠVAROS, AUTOMATINIAI!

ALWAYS AT YOUR SFRVICE IN THE BEST

Polio liga
Polio (vaikų paralyžiaus) li

ga yra gana aktyvi visame pa
saulyje, bet labiausiai J. A. Val
stybėse. Gal tatai yra dėl to, kad 
čia stengiamasi polio atsitiki
mus greitai diagnozuoti ir gali
mai anksčiau pritaikyti moder
nų gydymą.

Gydymas šios ligos kas kartą 
vis tobulėja ir modernėja. Gy
dant šią ligą labai svarbu anks
tyva diagnozė, kas nevisuomet 
pavyksta.

Paprastai diagnozė paaiškėja, 
kai pasirodo įtartini pirmieji pa
ralyžiaus reiškiniai vienokia ar 
kitokia forma. Bet tada jau ir 
patsai gydymas gali būti pavė
luotas.

Įdomu, kad dabar ateina žinios 
iš mokslinių laboratorijų, jog 
polio sukėlėją, tam tikrą virusą,! 
galima rasti kraujuje, stuburo j Rezidencija: PENINSULA 2521 
skystyje, ar skrandžio sultyje .............   - s
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tam tikros spalvotos biologinės 
reakcijos pagalba.

Pirmieji bandymai davė labai 
gerus rezultatus. Dabar visoje 
Amerikoje steigiamos specialios 
laboratorijos, kurių jau esama 
kelios dešimtys. Jai taip, tai po
lio ligą galima anksti atpažinti 
ir, žinoma, ankstyvo gydymo da
viniai bus visai geri.

Dr. Z. Sahataitis

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.
609 Society for Saving Bld.

Telef.: MAin 1-1773.
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ERNST VVICHERT

(Pabaiga)
Ponas Geelhaaras iš pradžios paliko Va

nagą visiškoje ramybėje. Jį išvarys šaltis,
galvojo, arba vėliau polydis. Bet kai atėjo 
pavasaris ir atkaklusis lietuvis nerodė jokio 
pasiruošimo pasišalinti, o dargi pradėjo ap
link savo lūšnelę kasinėti, lyg norėdamas ir 
vasarai įsirengti, jo kantrybė vis dėlto spro
go. Jis pasiuntė savo sandėlininką ir liepė 
pasakyti, kad jis privaląs tą vietą per tris 
diegia palikti, jeigu nenorįs būti su 
išmestas. Ansas vėl atsakė, kad norįs pažiū
rėti. Dvarininkas dar pats mėgino geruoju 
įkalbėti. Veltui — Vanagas šautuvą parodė. 
Dabar jis .tikrai kreipėsi į įstaigą su pagel- 
bos prieš įžūlų ir užsispyrusį įsiveržėlį pra
šymu.

Ir* taip vieną ankstybą rytą prie ugnia
vietės iš tikrųjų atsirado teismo egzekuto
rius ir iš tam tikro atstumo — arti jis bi
jojo, galįs nukentėti — paskelbė iškilmingą 
Reikalavimą palikti landynę ir nuo svetimos 
žemės pasitraukti. Jis buvo ne vienas ir ne

užmiršo tai savo prakalboje ypatingai aštriai 
pabrėžti. Įstaiga jo paramai priskyrė savo 
seną tarnautoją, o apskrities viršininkas 
vieną žandarą, nes įvykis sukėlė susidomėji
mą ir už teismo sienų. Ansas Vanagas pasi
rodė ant laiptų angoje, apžvelgė ginkluotąją 
jėgą, kuri atėjo jo išvaryti, ir pareiškė, kad 
nupšaus kiekvieną, kuris jo ir jo žmonos ra
mybę trukdytų.

— Jūs turite skirtis,__sušuko jam tar
nautojas, — policija to nepakęs, jūs nesate 
teisėta pora.

— Na, tai tik pamėgink mus išskirti, — 
sušuko jiems lietuvis.

— Nedaryk mums keblumų, Ansai, — 
pamėgino tarpininkauti žandaras, — tu bu
vai kareivis ir žinai, ką paklusnumas reiškia. 
Ir aš esu kareivis ir turiu tarnybinį įsaky
mą ir norom nenorom privalėsiu griebtis šau
dyklės, jeigu tu geruoju neišeisi. Tu juk vis
tiek turi prapult, dėl to negali jokių kalbų 
daugiau būti. Taigi greitai apsisvarstyk.

Jis ėmė artintis į laužą, bet Vanagas 

griebė už savęs ir padėjo blizgantį šautuvo 
vamzdį ant apsauginės sienos.

— Dėl to bus dar daug kalbų, — tarė 
jis su aiškiu įsitikinimu. — Ar karalius no
rės, kad jo lietuviai, kurie jį myli ir dėl jo 
mielai kraują lieja būtų išvaryti iš krašto, 
kuris jų tėvams nuo visų amžių pradžios 
priklausė? Aš netekau namo ir kiemo, mano*
laukai dyki stovi, aš jau nebesulauksiu, kad 
lieknieji beržai vėl duotų pavėsį mano sto
gui — ar negalite man palikti nors tą olą 
žemėse, kuri net ir gyvuliui per prasta būtų? 
Ar ne todėl aš joje pakenčiu šaltį ir drėgmę, 
kad savo palikimą saugau? Eikit sau ir pa
likit mane ramybėje.

Tie trys dabar savo tarpe pasitarė, ką 
reiktų daryti.

— Jūs turite teismo įsakymą įvykdyti,
— priminė egzekutoriui žandaras, —
privalote pirmas ranką uždėti. Mes kiti turi
me tik parėdymą duoti paramą, jeigu būtų 
veiksmu pasipriešinta.

— Visai teisingai! — patvirtino įstaigos 
invalidas.

— Nesulauktumėt! — atsiliepė ėgzeku- 
torius, savo ūsiukus sukdamas, kad aš 
kulką į minkštimus gaučiau, nes tas vyrio

kas yra viskam pasiruošęs. Dėkui jums. Mes 
savo pareigą pilnai atlikome, tai mano nuo
monė. Mes jam įsakėme savo landynę palik-

nai, esate mano liudininkai, kad
jis nukreipė j mane šautuvą. Tai viskas, kas 
įmanoma — tegalime mes pranešti.

Ir tai buvo pranešta ir aptarta ir nutar 
ta, kaip galima tyliau veikti.

— Mums nebus malonu, — pareiškė at
sargiai apskrities viršininkas, — jeigu šitas 
reikalas dar daugiau j viešumą iškils, žino
ma, su Vanagu buvo elgiamasi visai pagal 
įstatyminę tvarką ir nei teismui nei adminis
tracijai negalima nieko primesti. Bet vis dėl
to iš pačių augščiausių sluogsnių buvo pa
reikštas nepasitenkinimas, kad šitokie skun
dai iš čia galėjo ateiti, ir aš esu pareikalau
tas padaryti išsamų pranešimą apie lietuvių 
tautinės grupės gyvenimo sąlygas. O jeigu 
dar pasimaišytų koks laikraštininkas, kuris 
įvykį išgražintų ir j viešumą iškeltų, tai at
sirastų didžiausių nemalonumų. Neturi būti 
jokio šūvio. Pastatykime sargybą, kuri iš
leistų kiekvieną lauk iš tos landynės, bet nie
ko į vidų. Vanagas be maisto neilgai ga
lės išsilaikyti ir savo tvirtovę turės pats ati
duoti.

Taip ir įvyko. Teismo pasiuntinys ir val
džios tarnautojas pasikeisdami stovėjo sar
gyboje, o dvare buvo viskas paruošta, kad 
tuojąu galėtų gaisravietę išdraskyti ir duobę 
užpilti. Ansas tuojau suprato, kas buvo su
manyta. Vos tik jis savo tvirtovę paliktų, ji 
būtų jam prarasta, šitokiam apgulimui jis 
nebuvo pasiruošęs, bet jam būdingu patva
rumu nusprendė geriau paskutinės bėdos 
laukti, negu pačiam pasiduoti. Grita savo pa
čios valios neturėjo. Jeigu jis būtų pareika
lavęs, kad ji su juo mirtų, ji būtų be priešta
ravimo paklusus.

Turimųjų maisto išteklius pakako tik 
vienai dienai, bet jie badavo dar dvi dienas, 
vis su viltimi, kad jų persekiotojai kantry
bę prarasią. Pagaliau Grita, jau ilgo buvimo 
drėgnoje landynėje nusilpninta, be jėgų su
kniubo. Ansas išnešė ją tuoj į tyrą orą ir 
atrėmė į sugriuvusj mūrą, kuris pavasario 
saulės buvo įšildytas. Ji atsikvošėjo iš apal
pimo, bet kalbėti jai buvo sunku, ir ji tik 
kartotinai silpnu balsu sakė:

— Jau gerai, Ansai... tu tik savim rū
pinkis. *

Auksinį kryžių ji vis laikė rankoje ir 
kartas nuo karto prispausdavo į jį pabučia-
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VID. VAJKARŲ SPORTO 
APYGARDOS KOMITETO

PRANEŠIMAS N r. 14 
Apygardinės jaunių ir jaunučių 

krepšinio pirmenybės
•

1. Apygardinės 1955 metų 
jaunių ir jaunučių krepšinio pir
menybės įvyks, š. m. balandžio 
mėn, 23-24 d. Clevelande. Pirme
nybes rengia Vid. Vakarų Spor
to Apygardos Komitetas, talki
ninkaujant Clevelando LSK žai
bui.

2. Jaunių klasei priklauso gi
musieji ne anksčiau 1936 m. sau
sio mėn. 1 d., jaunučių klasei — 
gimusieji ne anksčiau 1940 m. 
sausio mėn. 1 d.

3. Pirmenybėse gali dalyvau
ti tik' apygardai priklausą ir 
FASK-te registruoti lietuvių 
sporto klubai. Visi paskiri žai
dėjai privalo turėti galiojančią 
FASK-to sportininko registra
cijos kortelę.

4. Dalyvių registracija atlie
kama užpildant atitinkamus re
gistracijos lapus, kurie kartu su 
pirmenybių nuostatais ir kito
mis informacijomis bus išsiun
tinėti visiems FASK-te regis
truotiems apygardos sporto klu
bams. FASK-te dar neįsiregis- 
travusieji sporto klubai ir kito
kios organizacijos *bei vienetai, 
norintieji savo komandas užre
gistruoti dalyvauti pirmenybė
se, prašomi kreiptis į apygardos 
komitetą reikalingiems registra
cijos formalumams sutvarkyti. 
Registracija atliekama ir infor
macijos gaunamos šiuo adresu: 
Algirdas Bielskus, 771 E. 91st 
St., Cleveland 8, Ohio. Registra
cijos terminas: balandžio mėn. 
15 d.

PRANEŠIMAS N r. 15
Apygardinės Cross-country 

pirmenybės
Apygardinės 1955 metų Cross 

- country bėgimo pirmenybės 
yra numatytos pravesti š. m. ba
landžio mėn. 17 d. Chicagoje. 
Atsižvelgiant į numatomą nedi
delį dalyvių skaičių, pirmenybės 
bus vykdomo# tik vyrų klasėje, 
užtat nuotolis bus parinktas ati
tinkamai mažesnis (ne daugiau 
2 mylių), kad galėtų jauniai da
lyvauti.

2. Apygardos Komiteto pave
dimu rengia Chicagos apylinkės 
sporto komitetas.

3. Pirmenybėse gali dalyvauti 
tik apygardai priklausą ir 
FASK-te registruoti lietuvių 
sporto klubai ir pavieniai spor
tininkai.

4. Varžybos bus vertinamos 
individualiai ir komandiniai. 
Komandą sudaro 3 asmenys. Ko
mandiniai vertinant, bus skaito-

ma 1 baudos taškas už 1 vietą, 
2 baudos taškai už 2 vietą ir t.t. 
Komanda surinkusi mažiausia 
baudos taškų bus skaitoma lai
mėtojais.

5. Registracija atliekama per 
sporto klubus arba tiesioginiai 
pas rengėjus, užpildant atitin
kamus registraciios lapus, ku
rie, kartu su varžybų nuostatais 
ir smulkesnėmis informacijomis, 
bus išsiuntinėti visiems FASK- 
te registruotiems apygardos 
sporto klubams. Klubams nepri
klausą sportininkai, norintieji 
pirmenybėse dalyvauti, kreipia
si pas rengėjus arba į artimiau
sią sporto klubą registracijos 
formalumams atlikti. Registra
cija atliekama iki balandžio sktn. A. Matonis aplinkraščiu vi- 
mėn. 10 d. šiuo adresu: E. Ven*lsįems to rajono vyčiams prane- 
gianskas, 6100 So. Peoria Avė.,;
Chicago 21, III.

VVSAK-tas

VID. VAKARŲ SPORTO 
APYGARDOS K-TAS 

PRANEŠA
Apygardinės stalo teniso pir

menybės greičiausia bus praves
tos Chicagoje, kartu su vyrų ir 
moterų kamuolio žaidimų pirme
nybėmis. Galutinas sprendimas 
bus atskiru oficialiu pranešimu 
paskelbtas sekančią savaitę, su
sitarus su sporto klubais ir ren
gėjais.

DVIGUBAS LSK ŽAIBO 
LAIMĖJIMAS

žaibo 
viešė-
2-jas

sueigos dalyvius L.S.S. Pirmijos 
vardu sveikino s. F. Kirša. Ypač 
jautriai sveikino gausius šios 
šventės dalyvius Lietuvos Gar
bės Konsulas Bostone adv. A. 
Šalna.

Meninė sueigos dalis buvo tu
rininga ir skirta šventės dvasiai. 
Taurų skiltis suvaidino 2 veiks
mų vaizdelį "Vasario 16-ji”, 
DLK Birutės skaučių dr-vė — 
3 veiksmų vaizd. "Tau, Tėvyne”, 
o jaunesn. skaučių Neringos dr- 
vė savo deklamacijų ir dainų py
ne "Lietuvos Laisvė” tikrai vi
sus sujaudino. Vilkiukas K. Ma- 
kaitis deklamavo, brocktoniškiai 

__ skautai G. Senuta ir V. Grib- 
Juliette____G.j liauskas pagrojo akordeonais.

. t.—— —J U. Strolia,
<> 1/11 1 n 4 1 , 4 11 i

SKAUTIŠKOS ŽINELĖS Iš 
LOS ANGELES DETRO1T

Kovo 12 d. sukanka 43 metai 
Amerikos skaučių organizacijai 
— Giri Scouts of America. 1912 
m. Juliette Gordon Low iš Sa- 
vannah, Georgia, įsteigė pirmą 
8 skaučių vienetą. Dabar šiai or
ganizacijai priklauso 2,300,000 
narių. Skautės yra papuliarios 
ne tik amerikiečių tarpe, bet jos 
taip pat Amerikai rado daug 
draugų kituose kraštuose. Pa
sauliniam skaučių sąjūdžiui ska
tinti amerikietės skautės yra 
suorganizavusios 
Low vardo fondą, kuriam lėšas'Gražiai pasirodė 
jos pačios telkia, o paskui remia1 akomponuojant broliui V. Stro- 
pasaulio taikos ir šalpos darbus.! liai.

( Sueigoje surinkta $70.00 au- 
SKAUTŲ VYČIŲ SĄSKRYDIS kų. Skautės ir skautai reiškia 

LSB I-jo JAV rajono vadeiva' ^paprasta padėką klebonui kun.
Pr. Virmauskiui, maloniai leidu
siam parapijos salėje repetuoti

šė, kad balandžio 23-24 d. Wa- ir pLayesti. iškilmingą suei- 
terbury, Conn. šaukiamas pir
mojo rajono skautų vyčių sąs
krydis. Jį ruošia rajono sk. vy
čių skyrius. Vadovai ir sk. vyčiai 
tesiruošia iš anksto broliškam 
susitikimui.

Lietuvos Karalaičio ir skautų 
Globėjo Šv. Kazimiero dienos 
proga vadeiva sveikino skautus 
ir kvietė prašyti Jo užtarimo bei 
stiprybės lietuviams.

SKAUTŲ ŠVENTE BOSTONE
Vas. 26 d. Bostono skaučių ir 

skautų vietininkijos šv. Petro 
parapijos salėje iškilminga su
eiga atšventė Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo. 37-ją 
sukaktį. Iškilmių metu skauty- 
bei pasidarbavusiems — skautų 
kapelionui kun. J. Klimui, duos- 
niam rėmėjui Jonui Tuinylai ir 
pasktn. D. Barmūtei įteikti or
dinai ”Už nuopelnus”. Dideliam 
savo bičiuliui J. Kasmauskui 
skautų vietininkija suteikė Gar
bės Rėmėjo vardą ir įteikė gra
žų diplomą. Paskltn. Alg. Žilins- 
kiui įteiktas Pažangumo Ženk
las. Įžodį davė: jaun. skautės — 
V. Ščiukaitė, vilkiuko — A. Lap- 
šys, A. Baika, G. Kuodis, A. An
tanavičius, J. Venckus ir K. Ma- 
kaitis, skauto — G. Senuta, V. 
Grybauskas, A. Tamošaitis ir E. 
Orentas. Romas Bričkus pakel
tas vyresniuoju skiltininku, o 

I V. Savickas tapo paskiltininkiu. 
Mieluosius skautų bičiulius ir

Pereitą savaitgalį LSK 
vyrų krepšinio komanda 
jo Kanadoje, kur sužeidė 
Mažosios Lygos krepšinio pirme
nybių rungtynes.

šeštadienį, kovo 4 d., Hamil
tone žaibiečiai nugalėjo vietos 
LSK Kovą, pasekme 53:33. Žai
bo vyrai nesunkiai pajėgė išlai
kyti žaidimo iniciatyvą savo 
rankose ir laimėjo užtikrintai. 
LSK žaibą atstovavo: V. Tely- 
čėnas (9), J. Zorska (6), G. 
Barzdukas (32), A. Penkauskas 
(2), G. Motiejūnas (1), R. Apa
navičius (4), M. Motiejūnas ir 
E. žydavičius.

Sekmadienį, kovo 6 d., Niaga
ra 'Falls, žaibiečiai po sunkios 
kovos nugalėjo LSK Niagarą, 
pasekme 67:63 (16:18). Pirma-| 
me kėlinyje šeimininkai spaudė jūnas (1) ir E. žydavičius. LSK 
svečius ir pasekmę vedė savoj Niagaros spalvas gynė: Bieliū- 
naudai. Tik antrame kėlinyje nas (16), Beržėnas (4), Žilionis 
taikliais G. Barzduko metimais 
pavyko žaibiečiams pasekmę sa
vo naudai ir, laimėti rungtynes, 
nežiūrint, kad rungtynių pabai
goje aikštėje liko tik 4 žaibo žai
dėjai. Už LSK Žaibą žaidė: G. 
Barzdukas (24), V- Telyčėnas 
(11), G. Motiejūnas (18), J. 
Zorska (8), A. Penkauskas (3), 
R. Apanavičius (2), M. Motie- nės — visos namie.

(9), Janušas (7), Tubinas (26), 
L. Mačikūnas (1), S. Mačikūnas 
ir Pretkus.

Šiomis rungtynėmis LSK žai
bas užbaigė savo išvykas svetur, 
sąryšyj su Maž. Lygos pirmeny
bėmis. Šiuo metu LSK žaibas 
turi 3 laimėjimus ir 3 pralaimė
jimus. Dar liko žaisti 4 rungty-

Los Angeles liet, skautai-tės 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
iškilmingai paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę, šioje 
sueigoje naujai pakeltosios pa- 
skautininkės D. Pulkauninkaitė 
ir J. Varnauskienė davė skauti- 
ninkės įžodį. Taip pat ir kelios 
jaun. skautės bei skautai davė 
savo įžodžius.

Pacifiko rajono vadeivė psktn. 
J. Varnauskienė pasitraukė iš 
eitųjų pareigų.

Los Angeles skaučių vietinin
ke yra paskirta pasktn. D. Pul
kauninkaitė.

Vyriausioji Skautininke v. s. 
O. Zajlskienė Vas. 16-sios proga
Nepriklausomybės paskel b i m o 
akto signatarui prof. Mykolui 
Biržiškai atsiuntė Skaučių Sese
rijos $10.00 auką.

SKAUTAMS REMTI 
DRAUGIJA TORONTE

Toronto Lietuvių Namuose;

AUGŠTESNIOJI 
LITUANISTINĖ MOKYKLA
Lietuvių Bendruomenės švie

timo skyrius praneša, kad stei
giama augštesnioji lituanistinė 
mokykla, į kurią priimami mo
kiniai baigę šeštadieninę mokyk
lą. Pamokos vyks šeštadieniais, 
šv. Antano parapijinės mokyk
los patalpose nuo 12:30 iki 4 vai. 
po pietų. Mokslas pradėtas kovo 
mėnesio 5 d.

Lietuvos Nepriklausom y b ė s

minėjiųio proga, L. B., Detroi
to apylinkės valdyba, norėdama 
labiau paskatinti Lietuvių šešta
dieninės mokyklos ketvirtojo 
skyriaus mokinius susidomėti 
mūsų Tautos praeitimi, paskyrė 
15 dolerių dovanoms už du ge
riausiai parašytus rašinėlius. 
Konkrečios temos parinkimui ir 
rašinėlių įvertinimui sudaryta 
komisija iš šeštadieninės mo
kyklos mokytojų: K. Kodaitie- 
nės, K. Griciaus ir bendruome
nės valdybos nario švietimo rei
kalams A. Misiūno.

gą. Dėkui ir tėveliams bei bičiu
liams už skaitlingą atsilankymą.“ buvo skautų-čių ir bičiulių susi-'te.

rinkimas. Jame įsteigta Toron
to Skautams-tėms Remti Drau
gija. Išrinkta dr-jos valdyba, ku
ri pasiskirstė pareigomis: p. Šle
kys — pirmin., p. Gvildienė — 
sekr., p. Mažonas — iždin., p. 
Indrelienė ir p. Jurkšaitienė — 
narės. Sveikintinas tokios dr-jos 
susiorganizavimas, nes ji duo
sianti stipresnį pagrindą skau- 
tybės sąjūdžio rėmimui Toron-

— SKS —I
i

Įsidėmėk

Dl R VOS
adresą —

1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio

I 
š

vimą. Vargšui ištikimam žmogui jos kentėji
mai ėjo giliai j širdį, bet dar kurį laiką užsi
spyrimas kovojo su užuojauta. Tada jis su 
ašaromis akyse pasidavė savo likimui.

— Mes turime skirtis su šia vieta, Gri
ta, — tarė jis apsiniaukęs, — tegu tuojau 
įvyksta, kas vistiek vieną kartą turi įvykti. 
Mes esame Dievo ir žmonių apleisti.

— Dievo apleisti... — vos girdimai ji 
pakartojo.

Jis užsikabino ant peties šautuvą, apka
bino Gritą per liemenį ir nusivedė ją dejuo
jančią. Ant tilto stovėjo valdžios tarnauto
jas. Vos tik pora praėjo, jis irgi nusiskubino 
į dvarą ir paskleidė tą naujieną. Geelhaaras 
pats su savo žmonėmis nedelsdamas išvyko. 
Paskui sekė vežimai. Mažiau, kaip per va
landą medžio ir plytų griuvėsiai buvo nuo 
gaisravietės nuvalyti, stogo atramos nuvilk
tos, pagilinimai užpilti. Po pietų per tą židi
nį perėjo plūgas ...

Ansas su Grita artimiausioje smuklėje 
pasistiprino valgiu ir gėrimu. Paskui tęsė 
savo kelionę toliau į pasienį. Vienišo miš
kelio pakrašty jjfc sustojo ir liepė jai atsi
sėsti ant didelio akmens, kuris čia iš žemės 
kyšojo.

— Aš turiu dar kartą nueit atgal, 
pasakė jis, ir tai buvo pirmasis žodis, kurį jis 
pasakė nuo to laiko, kai jie pradėjo klająnę.

— Atgal? — paklausė ji išsigandus, Jo 
balso tone glūdėjo kažkas, kas jai išdavė jo 
giliausią susijaudinimą.

— Aš turiu dar kartą sugrįžti, — pakar
tojo jis skubėdamas. — Palauk manęs čia, 
aš ilgai neužtruksiu. Mes esame pusę va
landos nuo sienos, tu juk žinai kelią per ši
lojus. Iki nakties aš vėl galėsiu grįžti, ir mes 
tada kartu pereisim. Jeigu iki tol negrįžčiau, 
tai eik viena iki kaimo pasieny. Tenai tave 
priims, jeigu pasakysi, kad mes vokiškų niek
šų išguiti esame.

— Aš neisiu viena per ganyklas, __at
siliepė Grita skubiai apsispręsdama, — te
nai jie ... vieną rytą Urtę rado ...

— Ar tu negali to užmiršti? — sumur
mėjo jis, akis nuleisdamas. Jis nusiėmė nuo 
peties šautuvą, atlaužė ir nuleido gaiduką ir 
apžiūrėjo vamzdį, tikrai pats nežinodamas, 
ką jis daro.

— Gerai! Tai pasilik čia, — tarė po va
landėlės, — ir pasilsėk. Gali būti, kad mes 
turėsime skubėti, kai aš sugrįšiu. — Jis pa
sisuko eiti.

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THE MA Y CO’S
BASEMENT

Vyrų Reguliariai $45

100% Vien Vilnos

Rausvi

Pilki

Rudi

Mėlyni

Nepaprastas vyrų 100% vien vilnos, paltų pardavimas. 
Visi geriausios rūšies. Mes nupirkom visų garsaus gamin
tojo atsargų. Jūs pastebėsit smulkų darbų ir rūšį, kurių 
tik brangesni paltai paprastai turi... visi paltai turi vi
daus kišenes ... visi užsegami per vidurį. Tweeds, herring- 
bones ir shetlands; taip pat vienspalviai, brūkšniuoti ir 
margi. Dydžiai reguliarūs 34 iki 44 jtrumpi 36 iki 42; ilgi 
36 iki 46.

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

Grita atsistojo ir stipriai nutvėrė jį už 
rankos.

— Ką tu sugalvojai, Ansai? — paklau
sė virpėdama.

— Kodėl tu privalai tai žinoti ? — atrėžė 
jis, atmesdamas galvą. — Geriau, jeigu tai 
įvyks tau nedalyvaujant. Neklausinėk ir leisk 
man eiti.

— Aš tavęs nepaleisiu, Ansai, — sušu
ko ji. — Tu man pasakysi, ką mintyje turi. 
Niekė gero.

— Nieko gero ir vis dėlto tai turi įvykti. 
Aš sau esu prisiekęs, kad jis nuo mano ari
mų neprivalo rinkti vaisiaus, ir jis nerinks.

— Ansai! __sušuko ji pasibaisėjus. —
Ar aš įspėjau? Tu nori...

— Aš noriu pereiti sieną ir tave pasi
imti, Grita, — pasakė jis niūriai ir pusiau 
nusisukęs, — bet ligi aš tenai savo šautuvą 
užtaisysiu, jis turi būti čia iššautas. Kulka 
yra vamzdyje.

Ji nutvėrė jį abiem rankom ir prisitrau
kė į save.

— Pažiūrėk man į veidą, Ansai... tu 
nori grįžti, kad dvarininką patykotum, kad 
jį • • •

Lietuvis garsiai nusijuokė. — Patyko

čiau? Ne, tikrai ne! Aš noriu viešai į jo na
mus įeiti ir jam pasakyti, kad aš per jį esu 
tapęs vargšas ir benamis ir kad ateinu savo 
keršto įvykdyti. Ir tada aš atsuksiu į jį savo 
šautuvą ir jeigu jis neužsprings, tai bus Die
vo valia.

— Tai velnio gundymas, — sušuko ji 
mirtinai išbalus ir visu kūnu drebėdama. — 
Aš tai žinau, Ansai, aš tai žinau. Ligi tai 
įvyksta, širdis pilna tulžies būva, ir"tiki vi
sų kartybių atsikratysi, jeigu priežastį iš šio 
pasaulicų pašalinsi. Bet įvyksta visai kitaip. 
Mirusieji nėra mirę, Ansai, tikėk man — 
jie nėra mirę. Jie sukiojas aplink mus dieną 
ir naktį ii’ rodo mums savo akių skyles ir 
šneka į mus pažįstamu balsu. Jie nuolatos 
reikalauja atgal savo gyvybės, atkakliau ir 
atkakliau, ir tau nieko nepadeda, jeigu pats 
pabėgsi. Ką tu bedarytum, tavo mintys vis 
į vieną tašką grįžta. Ach! Tai baisu ... bai
su. — Ji praplyšo garsiu raudojimu.

Jis stovėjo suakmenėjęs. Jos žodžiai jį 
sudrebino. Juk jis buvo jos nebylių kentėji
mų liudininkas ir juk jų slaptąją priežastį 
žinojo. O dabar, ir jis nori savo sielą apsun
kinti ... žmogžudyste? Ir vis dėlto! Ar anas 
turi laisvas išeiti?

— Ar anas turi laisvas išeiti? — pa
klausė jis dantimis grieždamas, kartu ne
sąmoningai ir savo mintis atidengdamas. — 
Tai nepekenčiama.

Grita apkabino jo kaklą.
— Pakęsk, jeigu mane myli, — meldė 

ji dūsaudama. — Atleisk savo mirtinam prie
šui, ir aš galvosiu, kad man yra atleista. Ne
daryk to, Ansai, aš prašau tave, nedaryk to.

Ji pažiūrėjo į jį tokiu žvilgsniu, kuris jį 
nuo galvos iki kojų pervėrė. Jis jo neišlaikė N 
ir pro ją ilgai veizėjo į saulę, ligi jam 
viskas pasikeitė į šviesos jūrą, iš kurios iš
nirdavo ir vėl paskęsdavo velnio kanopos. 
Tada jėga iš jos išsiveržė, nuplėšė nuo paties 
šautuvą ir aklai ta kryptim iššovė. Tada vai
duokliški pavidalai išnyko, o taip pat ir nu
švitimas^ Aplink jį sutemo ... jis palūžo ir 
sukniubo ant akmens.

Kai jis pabudo, buvo jau iš tikrųjų nak
tis. Grita sėdėjo šalia, padėjus galvą ant jo 
kelių.

— Eik šen, __ pasakė ji švelniai, —
man jau nebaisu per šilojus keliauti.

(Pabaiga)
Vertė V. Mariūnas
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Lietuviškoji Santara
Kolegoms E. K. ir S. L., kurių 
klausimai neturi likti neatsakyti

asmenybių formavime. Jose ypa
tingai turėtų būti akcentuojama 
pareiga tėvynei. Jaunuolių tarpe 
ryškus lituanistikos trūkumas. 
Lituanistika turėtų būti stato
ma pirmoje vietoje parapinėse 
mokyklose. Mūsų visų uždavinys 
— išugdyti jaunuolį imponuo
jančia lietuviškos orientacijos 
asmenybe. Kol. Sabaliūnas kvie
tė pasimokyti demokratiškumo 
iš amerikiečių. Demokratijos 
stoka yra jaučiama kai kuriuose 
mūsų laikraščiuose ir kai kurio
se organizacijose.

Nuotaikingoms aiskusi joms 
pasibaigus, kurias sukėlė Z. Re
kašiaus ir L. Sabaliūno patiek
tos mintys, buvo padaryta kele
tas pranešimų; užsienio skyriaus 
(K. Mikėnas), šalpos Fondo (V. 
Kleiza), Studentų Gairių (P. Jo
ga) ir centro valdybos (A. Barz- 
dukas).

Vakare įvyko meno vakaras 
Detroito lietuvių visuomenei. 
Šiltai publikos buvo sutikta pa
čių studentų jėgomis parengta 
programėlė.

Sekmadienį buvo renkamasi 
šauniame International Insti
tute. Kalbėjo Dr. M. Žilinskienė 
tema: "Nuotaikos JAV kultūri
niame gyvenime ir mes”. Prele
gentė įdomiai nagrinėjo ameri
kiečio charakterį, kultūrą ir jo 
pažiūras į gyvenimą. Pabrėžė, 
kad amerikiečių tarpe ryšku in
dividualizmas ir yra jaučiamas 
autoriteto bei respekto trūku
mas. Amerikietis nepripažįsta 
konvencionalizmo. Mūsų jauni
mui jo kilmė nesudaro tragedi
jos. Jis stengiasi atkurti tautiš
kąsias vertybes. Studentija su
daro busimąjį elitą ir todėl jai 
teks perduoti visas mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms, šiandieną reikėtų rim
tai pagalvoti apie atsilietuvini- 
mo momentą; kokias vertybes 
perduoti ir kaip jas perduoti.

Studijų Dienų dalyvius svei
kino Detroito Lietuvių Bendruo
menės atstovas inžinierius 
kaila. A, Gilvydis. Detreito 
ganizačijų Centro atstovas 
A. Barzdukas.

Jeigu per pirmąsias studijų 
dienas Clevelande buvo nagrinė
ta tautiškumo reikalingumas, 
tai šį kartą buvo kalbėta apie 
tautiškumo išsilaikymą. Iškelta 
įdomių minčių, išklausyta įvai
rių nuomonių. Tai sustiprino 
kiekvieną dalyvavusį ir davė jam 
jėgų tęsti toliau sunkią kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės pri
artinimo.

Liuda Griškelytė

STUDIJŲ DIENOS 
DETROITE...

Nepastovus Michigano oras ir 
smarkus amerikoniško laiko 
tempas nenumalšina studentiš
kos energijos. Vasario devynio
liktosios rytą vienoje jaukioje 
Detroito salėje susirinko būrys 
Clevelando, Urbanos, Chicagos 
ir Detroitą studentų, šauniai nu
skambėjus "GaudeamuSf’ ir ma
loniems D. Racevičiūtės sveiki
namiesiems žodžiams, prasidėjo 
Studijų Dienos, nors ir nelabai 
gausios, tačiau pilnos puikios 
nuotaikos.

Sudarius prezidiumą iš pirmi
ninkų P. Jogos ir J. Kazlausko 
ir sekretorių D. šeputaitės ir D. 
Prikockytės, pirmąją paskaitą 
skaitė rašytojas V. Alantas te
ma "Lietuvių kultūrinio gyveni
mo apraiškos praeityje ir da
bar”.

Prelegentas įdomiai nagrinėjo 
kultūros klestėjimą Nepriklau
somoje Lietuvoje, pabrėždamas, 
kad mes jau daugelyje sričių ga
lėjome lygintis su kitomis tau
tomis.

Pirmasis mūsų didysis laimė
jimas buvo kultūros ir mokslo 
įstaigų suorganizavimas. Spau
da, švietimas, teatras, muzika, 
tapyba, literatūra sparčiai žengė 
pirmyn.

Savo paezija galbūt net pra
lenkėme senų kultūrų tautas. 
Tremtyje mes stengiamės atsta
tyti tai, kas buvo atsiekta Ne
priklausomoje Lietuvoje.

Yra nemaža kultūrinių daly
kų pasiūla, bet maža paklausa. 
Ypač kritiškoje padėtyje yra at
sidūręs spausdintas žodis, kuris 
ir yra pati svarbiausia tautinės 
kultūros apraiška. Lietuviškoji 
visuomenė perdaug domisi sveti
mybėmis, kurių ypatingai jauni
mas turėtų saugotis.

Daug susirinkę studentų, daug ; 
buvo ir nuomonių, rišant tauti- ' 
nės kultūros problemą tremtyje, j 
P. Joga pastebėjo, kad galbūt 
kalta yra pati spauda, knyga, ■ 
scena dėl mažo susidomėjimo.1, 
P. Zaranka siūlė daugiau bazuo
tis kultūrinėje veikloje ir ma
žiau energijos lieti politiniuose 
bariniuose. A. Iljasevičius tei
gė, kad lietuviai su įdomumu 
skaitytų getas knygas, bet, de- 
ja, mes jų maža teturime. D. ' 
Šeputaitė nusiskundė, kad lietu- 1 
viškaji daina yra atitrūkusi nuo 1 
šių laikų dvasios ir todėl nesusi- 1 
laukia didelio pasisekimo.

Po skanių bendrų pietų sekė 
įdomus ir gyvas Z. Rekašiaus re
feratas "Lietuvybė ir ameriko- 
nizmas kaip asmenybės forma- ! 
vimo veiksniai”. Kol. Rekačius 1 
pastebėjo, kad, svetimoj aplin
koj gyvenant, lietuvybės reika- 1 
las atrodo laikinos reikšmės. As- ‘ 
menybę suformuoja šeima, mo- ' 
kykla, religija, aplinka ir orga
nizacija. Religija yra neutralus 1 
reiškinys tautinio charakterio I 
formavime. Daugiausia įtakos 1 
turi mokykla ir organizacijos. ’ 
Daug dėmesio turėtų būti krei- 1 
piama į šeštadienines mokyklas. 1 
Lietuviškosios mokyklos trūku- '< 
mą iš dalies galėtų atstoti lietu
viškos organizacijos. Padėtų ir į 
spauda, jei ji apsivalytų nuo ne- 1 
švarios politikos. i

L. Sabaliūnas koreferavo: Mes i 
esame atsakingi prieš savo pa- i 
vergtą tautą, todėl laikas jokios i 
svarbas negali turėti, kalbant’naujinti literatūrą futūrizmu. 
apie lietuvybę. Ideologinės orga-1 Nors jis ir griovė praeities kū- 
nizacijos turi didelės reikšmės rybą, laužė senąją formą, bet

Organizacijose gali susiburti žmonės, kuriuos jungia vie
nodas galvojimas apie "galutinius klausimus" (pasaulėžiūrinės 
organizacijos) ar vienoda veikla, pildant tiesiogias ir kasdienes 
savo pareigas (veiklos organizacijos). Gerbdami kiekvieną savo 
narį, santariečiai nedrįsta reikalauti, kad jis tuose dalykuose, už 
kuriuos visvien kiekvienas atsako asmeniškai, galvotų tai, kas 
kieno kito nustatyta. Santariečius jungia jų vienoda veikla, 
jų bendra pažiūra apie jaunosios kartos Vietą ir vaidmenį lietuvių 
visuomenėje.

Pagrindiniai siekiai, jungių santariečius, yra šie:
— Sukaupti jėgas laisvinimo kovai.
— Sudaryti pastovią bazę, kuri užtikrintų kūrybiškam ir 

humaniškam žmogui galimybę’laisvai reikštis visuose lietuvių vi
suomenės baruose, nežiūrint jo įsitikinimų, grupinės priklausomy
bės ar lyties skirtumų.

Visuomeniniame gyvenime santariečiai 
nori duoti pagrindą nuolatiniam susiliejimui tų jėgų, kurios Lie
tuvos laisvinimą laiko svarbiausiu savo uždaviniu ir žmogaus 
laisvės veikti ir kurti užtikrinimą pripažįsta esmingesnių dalyku, 
nei privalomą visos bendruomenės palenkimą vienai ideolo
ginei sistemai.

Kultūrinėje srityje santariečiai nori bendroje 
inuoširdaus išsikalbėjimo plotmėje sujungti individualų kūrėją, 
pajutusį savo atsakomybę perduoti bendruomenei, ką jis yra iš 
gyvenimo išskaitęs; ir kultūros vertintoją, kuris tokiu gal dar 
nėra tapęs tik todėl, kad kultūros kūrėjas neatėjo jo surasti. Kul
tūrinę gyvybę santariečiai nori sužadinti sąjūdžiu, kuris iš kūrėjo 
reikalautų ne grupinės programos išsakymo, o tiesos, kaip jis ją 
supranta; ir kuriame būtų galima nenormuotai dalintis dvasine 
šviesa.

Politikos dirvone santariečiai siekia nuosai
kiųjų lietuviškų jėgų, grindžiančių savo politinę vienybę tautiš
kumu ir demokratija, susijungimo tiek laisvinimo darbe, tiek bū
simoje Lietuvoje.

Tiems, kurie negali ateiti į praktinį organizacinį darbą, 
neišrišę tos organizacijos pažiūros į "galutinius klausimus”, ga
lime atsakyti: Santara yra nepasaulėžiūrinė ne tuo, kad joje būtų 
vengiamą, pasaųĮgžiųj-iškąj. mastyti,-bet tuo, kad ji atstovauja ne 
vieną kurią pasaulėžiūrą, o įvairių pasaulėžiūrų są
jungą. Tų pasaulėžiūrų, kurios nelaiko vien savęs teisiomis ir 
kitų vien klaidingomis, bet kurios gali bendradarbiauti bendrame 
amžinai siekiančiam žmogui bendros tiesos jieškojime. Santara 
ne vien pagerbia skirtingas pažiūras, ne vien reikalauja jų ben
dravimo Lietuvos labui, bet ir leidžia savo filosofams galvoti, kad 
tik visais keliais verždamiesi į tiesą, vieni kitiems ideolo
giškai padėdami, galime prie jos priartėti. Šiuo esminiu argumen
tu mes paaiškiname savo apsisprendimą praktinėje veikloje nesi- 
skaldyti pasaulėžiūrinėmis srovėmis. (

Jeigu kam dar būtų neaišku, tai galime pasakyti, kad-esa
me už visuomeniškumą, suprastą kaip konkretų, or
ganizuotą darbą lietuvių visuomenėje ; už politiškumą, 
kaip už Lietuvos laisvinimo kovos sąmoningesnį sustiprinimą; už 
kultūringumą, kaip inteligentišką klasinių ir moderniau
sių kultūros vertybių pasisavinimą; už kūrybiškumą, 
kaip savarankišką moderniam žmogui tinkamų vertybių kūrimą; 
už ideologijų daugiai y tiškumą bei ben
dradarbiavimą (ideologinį pluralizmą), kaip užtikrinantį 
žmogaus laisvę ir jį patį vedantį į brandesnį tiesos pažinimą. 
Tautiškumo mes jieškome savyje, demokratiš
kumo laikomės santykiuose su kitais, ir humaniškumo 
visur.

Mūsų organizacijoje ne profesinė nekaltybė, ne ideologinių 
principų, tarsi bajoriškų genealogijų, "grynumo išsaugojimas”, 
bet konkrečių lietuvybei naudingų darbų nuveikimas yra svar
biausias tikslas. Ilgametei tremčiai ruošiantis, naudingiausia's iš 
tokių konkrečių darbų būtų organizuoto, nuo tarptautinių insti
tucijų nepriklausomo, visuomeninio, intelektualinio ir ekonominio 
veiklos centro sukūrimas. Mums reikalinga Lietuviškoj i 
Akcija. Organizacija, kuri apimtų visas mūsų gyvenimo 
sritis, jose dirbantiems duotų užnugarį, paramą, užuovėją ir — 
prieš ką kaip tik kovoja viena jau egzistuojanti "akcija” — at
vertų mūsų gyvenimo barus visų pažiūrų kūrybinei 
jėgai. Kadangi praktinis darbas mums yra pirmiausia svarbus, 
ideologiniai skirtumai, būdami antriniai, mūsų neskaldo, o tik 
duoda pamatą mūsų organizacijose viduje išsikristalizuo
jantiems, nuoširdžiai bendradarbiaujantiems sparnams. (Jau šian
dien savo eilėse galime pajusti konservatyviai krikščionišką spar- 

' ną, krikščioniškai humanistinį, filosofiškai orientuotą racionalis
tinį ir politiškai orientuotą liberalinį. Bet kadangi mūsų susibū
rimo pagrindas yra konkretus veikimas, kadangi mes savy neturi
me baimės nukrypti nuo "generalinės linijos” — esame, nepai
sant šių ideologinių skirtumu, vieningesni, kaip kai kurios taria
mai vienos ideologijos organizacijos, kuriose'dėl "ideologinių nu
krypimų” kartais senimas sukyla ... prieš savo jaunimą. Tokių 
dalykų yra, deja, atsitikę praeityje).

* • j
Santariečiai yra inteligentiško jaunimo sambūris, pasiry-. 

žęs eiti į visuomeninius, kultūrinius ir politinius lietuviškojo gy
venimo barus (ir jo ekonominius pagrindus) ir juose kurti tvirtą 
lietuvišką branduolį iš tų. kurie duoda žmogui teise pačiam pasi
rinkti, kurios ideologijos šviesoje tarnauti Lietuvai.

Ką santariečiai galvoja, tai kiekvienas iš jų atvirai išsakys 
Santaroje, ir visi drauge suineš savo ideologijas i jaunatvišku nuo-j 
širdumu kūrenamą bendravimo ugnį, kurioje sulydyta, šviesi kaip skersvėjus ir kiekvienam pasigauti savąją slogą; tačiau, drauge 
rytas, pakils moderniojo gyvenimo pulsą atitinkanti lietu- veikiant, sukurti pastovų centrą organizuotajai lietuvių visuome- 
viškoji pasaulėžiūra. nei. kurio prieglobstyje klestėtų visa tai, kuo laisva žmogaus dva-

Savo įvairumą atnešame, nelaikydami vieni kitų priešais šia tarnauja savo tautai ir tam, kas jai šventa.
ir savęs gudresniais už kitus. Nebijome ir nedraudžiamo eiti į jo-1

Mi-
Or- 
• ir

visdėlto tiems laikams tiko, nes 
mes jieškojom kažko naujo.

Futurizmas neturėjo atramos 
Lietuvoje, ir todėl vėl žvilgsnis 
nukrypo į kaimą. Bet ir tai buvo 
išreikšta futurizmu. "Trečiasis 
Frontas” laikėsi savojo revoliuci
nio kelio. Prelegentė pabrėžė, kad 
tauta yra vertinama tiek, kiek 
ji yra sukūrusi ir atskleidusi sa
va kūrybos kitiems.

Antroji paskaita buvo muziko 
V. Marijošiaus — apie lietuvių 
liaudies meną ir dainas. Liaudies 
menas yra gyvas tautos meninių 
gabumų pasireiškimas, kuris ap
ima įvairias gyvenimo sritis ir 
žavi mus savo paprąstumu ir pa
trauklumu. Tautos skiriasi viena 
nuo kitos savo vidaus turiniu, 
kuris yra išreikštas meno for
momis.

Lietuvių dainas yra vienos iš 
seniausių. Prof. Brazys prieina 
išvados, kad kai kurios lietuviš
kos dainos yra panašios į seno
vės graikų, nes telpa tik į grai
kų gamas. Senoviškesnės dainos 
randamos daugiausia dzūkuose 
ir Mažojoje Lietuvoje. Spėjama, 
kad sutartinės yra vienas iš se
niausių lietuviškų meno pamink
lų.

Kas suk rė tas dainas? Jų au
toriai nežinomi. Vienas pradėjo, 
kitas pridėjo, trečias padailino. 
Ir taip skrido daina iš vienų lū
pų į kitas. Mes savo dainų turto 
nelaikom pagarboj. Daug užmir
šom, daug iškraipėm. Tremtyje 
į mūsų dainas įsiterpė svetim- 
tautiški motyvai... i

V. Kavolis kalbėjo apie lietu- i 
vių socialinę padėtį Amerikoje, i 
Dabar lietuvių medžiaginis lygis 
yra pakilęs, bet prieš kelias de- t 
šimtis metų italai uždirbdavo 1 
daugiau už lietuvius, nors jų bū- 1 
davo daugiau beraščių. Lietuviai 1 
buvo linkę užsidaryti nuo aplin- ; 
kūmos. Moksle lietuviai nėra pa
sižymėję. Mes esame visai ma
žai davę mokslui ir religijai, nors 
Lietuva yra skaitoma religingas 
kraštas. Vienintelė šaka, kur lie
tuviai yra pasauliui žinomi, — 
sportas. . , ,

Kodėl lietuviai, nepaisant aug- 
štos inteligencijos, yra mažai at
siekę Amerikoje ? Caro priespau
da gali būti vienas atsakymas. 
Jos dėka, tarp į Ameriką atvy
kusių lietuvių 49% buvo beraš
čių. (Vėliau, Lietuvoj bėraščių 
procentas sumažėjo iki 15%).'Seminare apie

B e n d ruomenės susiskaldymas, 
polarizacija, buvo pagrindinė 
Amerikos lietuvių silpnybė. Lie
tuvių emigrantų vaikai Ameri
koj yra spaudžiami iš dviejų pu
sių, skirtingų kultūrų. Viena yra 
tėvų kultūra. Antra, jis yra ap
suptas Amerikos kultūros. Daž
nai jo .reakcija yra bėgti nuo tos, 
prie kurios jis yra verčiamas.

Ir dabar lietuvio būdas mažai 
pasikeitė. Vis dar mėgstam lai
kytis išorinės atramos, kaip or
ganizacijų, 'dogmų ir pan. Jau
nesnioji karta sutaria geriau ne
gu senoji, žinoma, kol kas iš ša
lies neįsimaiša ir nepradeda nu
rodinėti, ką ir kaip daryti. Pre
legentas siūlė j ieškoti vidurio 
kelio.

Po paskaitų, buvo suruoštas 
meninis vakaras, kurio progra
mą išpildė Birutė Empakerytė, 
Betty Jankauskaitė, J. Petkaitis, 
Anna Krupenevich, N. Stadalni- 
kaitė, muz. V. Marijošiaus vyrų 
choras ir V. Karečkaitė. Progra
mą savotiškai pravedė Kontri
mas.

Sekmadienį suvažiavimas bu-

vo uždarytas iškilmingu aktu. 
Garbės prezidiumą sudarė: J. 
Galminas — sambūrio "šviesa” 
atstovas; V. Kavolis — Lietuvių 
Studentų Santaros pirm.; K. 
Keblinskas — Studentų Ateiti
ninkų Sąjungos pirm.; V. Pilei- 
ka — Skautų Sąjungos atsto
vas ; A. Sužiedėlis — centro val
dybos pirmininkas. Prof. J. Bra
zaitis kalbėjo apie "Lietuvių tau
tinį charakterį”. Lietuviai, anot, 
profesoriaus, priklauso prie ne- 
fotogeniškų veidų. Jie yra pu
siausvyros žmonės. Ne intelek- 
tualistai. Konservatyvūs ir lin
kę į pasyvumą. Didžiąją energi
jos dalį atiduoda planams kurti, 
o energijos jiems išpildyti palie
ka labai mažai. Lietuviai linkę į 
principingumą. Daug priešinasi, 
bet dažnai laimi.

Po sveikinimų, suvažiavimą 
baigėm "Gaudeamus Igitur”. Su
važiavimą rengiant daugiausia 
darbavosi: J. Petkaitis, Eug. Už- 
purvis, Gr. Krasauskaitė, N. 
Stadalnikaitė, R. Liutermozaitė, 
E. ir V. Skrupskelytės, Vyt. Sa
liamonas ir kt. Ir. P.

AKADEMINIAME PASAULYJE
• Santariečių seminaras New 

Yorke. Sekdamas Bostono ir De
troito santariečių pavyzdžiu, 
New Yorko Studentų Santaros 
skyrius taip pat pradeda lietu
višką seminarą jaunimui.

Pirmąją paskaitą apie koope
ratyvų reikšmę Lietuvos ūkiui 
skaitė Lietuvos Atstatymo Ko
misijos pirm. p. J. Audėnas va
sario 11 Grand Paradise salė
je. Seminare yra sutikę dalyvau
ti pirmasis Lietuvos karo kape
lionas Prof. kanauninkas J. Meš
kauskas ir "Kelionės” romano 
bei kitų atžymėtinų prozas, poe
zijos ir dramos veikalų autorius 
Algirdas Landsbergis. Ateityje 
pramatytos paskaitos apie vedy
bines problemas ir politinių par
tijų reikšmę bei uždavinius. Šią 
temą jaunajai kartai pristatys 
patys senųjų srovių (tautininkų, 
liaudininkų, krikščionių demo
kratų ir socialdemokratų) atsto
vai.

Seminarą rengia studentai 
santariečiai.

• Kovo 13 d., 3:30 val.*Bosto- 
no-Brocktono studentų santarie
čių rengiamame Lietuviškajame

"Lietuvio asme-

nybės bruožus” kalbės. Vyt. Ka
volis, patiekdamas kai kurių ori
ginalių studijų rezultatus. Nu
matoma,, kad kovo 20 d. apie liet, 
kovas dėl kultūros kalbės prof. 
Vėl. Biržiška, gi kovo 26 ar 27 
(tiksli data bus pranešta vėliau) 
apie politiką šiandien — Alg. 
Gureckas. Balandžio 2 d. (šešta
dienį) dr. J. Girnius skaitys apie , 
"Lietuviškosios minties raidą”. 
Seminaro sesijos vyksta Taut. 
Namuose, 484 E. 4th St., So. 
Boston. Visas jaunimas kviečia- - 
mas atsilankyti.

• Karinę tarnybą atlikęs, į 
Los Angeles grįžo kol. Paulius 
Jasiukonis ir toliau tęs jau pra
dėtas studijas So. California uni
versitete. Tai turbūt vienintelis 
kolega visoje sąjungoje, studi
juojąs kinematografiją. Taip 
pat, karinę tarnybą atlikęs, grį
žo kol. Olegas Karačiauskas ir 
numato studijuoti architektūrą.

• Clevelando studentai išrinko 
naują valdybą, kurią sudaro — 
J. Kazlauskas (pirm.), R. Min- 
kūnas, V. Gilys, St. Rumbutytė 
ir M. Eimontas. Skyrius vis ple
čia savo veiklą.

(Perkelta į 6 psl.)

.. H A R T F O R D E

Hartforde, 
studentų

Vasario 19-20 dd. 
Conn. įvyko vietinio 
skyriaus pastangomis surengtas 
apygardinis studentų suvažiavi
mas — studijų dienos. Jose da
lyvavo apie 70 studentų iš Bos
tono, Brocktono, Hartfordo, New 
Yorko, Waterbury, Storrs ir ki
tur. Skyriaus pirm. J. Petkaitis 
studijų dienas atidarė, studentų 
centro valdybos vardu sveikino 
A. Sužiedėlis. Buvo išrinkti pir
mininkais R. Mieželis ir E. 
Skrupskelytė, sekretariatan — 
R. Norvaišaitė ir Ir. Pesytė.

Pirmąją paskaitą skaitė p. 
Skrupskelienė apie Literatūros 
kelią Nepriklausomoj Lietuvoj. 
Po nepriklausomybės atgavimo 
tautą reikėjo išvesti į kūrybinį 
kelią. Senesnės kartos rašytojai 
buvo užmiršti, nors jie mums 
davė vertingų kūrinių. Krėvė, 
Vaitkus, Vydūnas, Maironis nu
grimzdo j praeitį. Šiuo laiku mes 
buvom bandytojai ir jieškotojai 
ne tik kitose srityse, bet ir lite
ratūroj. Įsisteigė Kazio Binkio 
redaguojamas "Keturių Vėjų” 
žurnalas. Tai buvo bandymas at-

neturi toki skoni 
kaip STROH’S

Nes joks kitas
Amerikos alus nėra taip 
gaminamas kaip 
STROH’S

SKONIS 
joks alus negali prilygti 
Stroh’s yra vienintelis Ame
rikos alus gaminamas ka
tiluose virš atviros Lieps
nos. Todėl Stroh’s ir turi 
lygesni, labiau gaivinantį 
skoni, kuriam joks kitas 
alus negali prilygti.

kią lietuviškojo gyvenimo sritį ir dirbti, kur esame reikalingi. Ne
kovojame su nieku vien dėl to, kad jie kitaip galvoja. Nuo kitų 
skiriamės tuo, kad skelbiama ne debesyse pakibusias programas 
ir užsidarymų savų ideologijų narveliuose, bet laisvę išeiti į idėjų

Jums patiks

V. Kavolis The Stroh Brcwcry Co.t Detroit 26, Mithigan

Amerikos alus
Joks kitas

DABAR UŽ VIETINES KAINAS

Jis yra šviesesnis!

*
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į Floridą nuvažiuoti yra daug 
skirtingų kelių, šį kartą mudu 
su žmona pasiryžom važiuoti U. 
S. vieškeliu 1, kuris eina iš šiau
rės, Atlanto pakraščiu, per Wa- 
shingtoną, tiesiai į pat pietinį 
galą Floridos.

Kadangi VVashingtonąs mums 
gerai žinomas, ir ten sustoti 
reiktų sugaišti laiko, pravažiavę 
vakarinę pusę Washingtono, 
traukėm j Richmond,' Virginia. 
Ji žinoma kaip buvusi antra sos
tinė suskilusios Amerikos res
publikos. Tada prezidentu iš
rinktas Linkolnas (1860 metais) 
paskelbė negrų išlaisvinimo ak
tą. Jis sukėlė žiaurų keturių me
tų Amerikos šiaurinių ir pieti
nių vasltybių pilietinį karą 
(1861-65 m.).'

Ypatinga, kad to tragiško lai
kotarpio išdavos tebesitęsia . ir 
šiandien, praėjus 95 metąms nuo 
to kruvino karo pradžios ir 90 
metų nuo Linkolno nužudymo. 
Vis nesiliauja šiauriečių pastan
gos sulygint negrus su baltai
siais pietuose, ir pietiečių pa
stangose nepasiduoti, štai ir per
nai JAV Augščiausias Teismas 
išleido nuosprendį priimti neg
rus į baltųjų mokyklas pietinėse 
valstybėse, o šios vis randi 
du išsisukti.

bū-

pa- 
te- 
lai-
is-

Sostinė, kurios šiauriečiai 
nepaėmė

Iš Clevelando, važiuojant nau
jai statomu didžiuoju Ohio vieš
keliu, pro šiaurinį Pittsburgho 
kampą, per Pennsylvaniją į ry
tus, reikia pravažiuoti pro vie
ną žymiausių pilietinį karą nu
lėmusių vietų. Greta Gettysįurg 
miestelio, Pennsylvanijoje, yra 
Gettysburg taut. karinis parkas. 
Tai 1863 m. liepos 1, 2 ir 3 die
nomis įvykusio didžio Gettys
burg mūšio plotas. Jis užima 25 
kvadr. mylias, kurio 2,547 akrai 
yra karinis parkas, o 17 akrų 
kapinynas. Ten palaidota apie 
3,800 tam kare žuvusiųjų. Pie
tiečiai tame mūšyje turėjo 28,- 
000 vyrų nuostolius, šiauriečiai 
23,000.

Tai buvo svarbiausias mūšio 
laukas, kurį pietiečiai buvo 
siekę įsiverždami šiauriečių 
ritorijon. Jei pietiečiai būtų 
mėję, dabartinės Amerikos,
torija būtų buvus visai kitokia.

Tų pat metų lapkričio mėne
sį, būdami tikri, kad pietiečiai 
daugiau jau nepasieks šiauriečių 
teritorijos, prezidentas Linkol
nas didelėmis iškilmėmis dedika
vo tą mūšio lauką tautiniu kari
niu parku.

Pilietinis karas iki 1865 m. 
balandžio mėn. 9 d. ėjo veik iš
imtinai pietinėse valstybėse ir 
baigėsi netoli Richmoncį, Virgi
nia valstybėje. Bet pietiečių 
sostinės Richmond šiauriečiai 
taip ir nepajėgė paimti.

Netoli Washingtono, kiek į va
karus, pravažiavom pro kitą žy
mią mūšio vietą, kur susikirti
mai buvo pirmą vasarą pilietinio 
karo pradžioje. Toje vietoje, ku
ri taip pat paversta Manassas 
tautiniu kariniu parku, tada 
prie vadinamo Bull Run punkto 
buvo susirinkusios IVashingtono 
ponios ir kiti civiliai pamatyti 
mūšio, lyg karas būtų buvęs ko
kia gegužinė...

Richmond miestas; Virginijo
je buvo vienas iš svarbiausių 
Britanijos kolonijų Naujajame 
Pasaulyje, čia pirmiausia pasto
viai įsigyveno Anglijos kolonis
tai šiaurės Amerikoje. Virginia 
valstybės pavadinimas kilo nuo 
1584 metų anglo tyrinėtojo Sir 
IValter Raleigh ekspedicijos toje 
plačioje teritorijoje. Jis tai te
ritorijai davė Virginia pavadini
mą pagarbai panelės, Anglijos 
karalienės Elzbietos I. (Virgin 
angliškai reiškia nekaltybę).

Richmond, Virginia sostine 
buvo paskelbtas 1779 metais. 
Dabar išaugęs į 230,500 gyven-

tojų miestą. Pirmą vietą pramo
nėje užima tabakas ir tabako 
produktai. Paskui seka popierio 
išdirbimas, plieno, geležies, ma
šinų pramonė ir kt.

Šiame stiprios britų kolonijos 
mieste prasidėjo pirmiausias at
kaklus judėjimas už išsilaisvini
mą. Ir tame judėjime dalyvavo 
Jurgis VVashingtonas bei kiti to 
laiko žymūs nepriklausomybės 
kovotojai. Tų veikėjų suvažiavi
me 1775 metais įbrėžta Ameri
kos istorijon žymiausio to laiko 
oratoriaus - agitatoriaus Patrick 
Henry kalba. Jis ragino kolonis
tus imtis ginklų, kada jau britų 
ginklai tarška aplinkui. Ir jo 
kalbos paskutinis sakinys kar
tojamas ir šiandien patriotinėse 
iškilmėse: ”Aš nežinau kokį ke
lią pasirinks kiti; bet aš pasi
renku — duokit man laisvę 
ba duokit man mirtį”!

1775 metais visu,Atlanto 
kraščiu iki Massachusets ir 
aidėjo sukilimų šauksmai, pasi
baigę 1776 metų liepos mėn. 4 
d. Nepriklausomybės paskelbi
mu Philadelphijoje ir galutinu 
laisvės ir nepriklausomybės lai
mėjimu.

Nepriklausomybę iškovojus ir' 
pirmutiniu prezidentu Philadel
phijoje išrinkus Jurgį Washing- 
toną, tuojau pradėta planuoti 
nauja sostinė Washington, kuri 
dabar išaugo į reikšmingą pasau
linį miestą. Washington stovi 
rytiniame Potomac upės krante 
skersai nuo Virginia teritorijos.

Richmond, 106 mylios į pietus 
nuo Washingtono. Respublikai 
1860 m. pabaigoj skylant, pietie
čiai paskelbė savo nepriklauso
mą konfederuotą valstybę, ku
rios sostine parinko Richmond 
miestą. Ir čia įsikūrė vyriausy
bė su paskubomis išrinktu prezi- 
deįitu Jefferson Davis.

Linkolno generolas Grant va
dovavo paskutiniams mūšiams 
Richmpnd apylinkėse. Miestas, 
ginamas generolo Lee, išsilaikė 
nepasidavęs. Tik kai šiauriečių 
jėgos pradėjo užimti apylinkes, 
gen. Lee įsakė padegti savo san
dėlius. Gaisras nušlavė beveik 
visą miestą. Taigi, Richmond 
buvo atstatytas iš naujo.

Įdomu, kad Duluth, Minn., dar 
yra gyvas pats paskutinis to pi
lietinio karo karys Albert Wool- 
son, 108 metų amžiaus.

Generolas Lee, negalėdamas 
ilgiau kariauti dėl išbadėjimo ir 
nusilpimo karių, balandžio 7 už
vedė su gen. Grant derybas ka
rą baigti. Ir 1865 m. balandžio 
9 d. susitikęs su gen. Grant, prie 
'Appomattox, apie 75 mylios į 
vakarus nuo Richmond, padėjo 
ginklus.

Bet to karo pralaimėjimas pie
tiečių visiškai nesutriuškino. 
Nors jų kraštas ekonomiškai su
griuvo, ūkiai iširo netekus neg
rų vergų, tačiau jie laikėsi savo 
nusistatymo negrus laikyti pa
žeminime. Jie vis negalėjo vaikš
čioti šaligatviais kur ėjo baltie
ji ir t.t.

Dabar, Augščiausiam Teismui 
įsakius panaikinti atskiras bal
tųjų ir juodųjų viešas mokyk
las,, pietiečiai po to sprendimo 
paskelbimo pradėjo steigti pri
vatines mokyklas, neskirdami pi
nigų viešoms mokykloms. Į jas 
nėra prievartos negrus priimti.

Daugelyje vietų, kur mokyk
los yra arti baltųjų ir juodųjų 
kvartalų, maišymas prasidėjo. 
Už maišymąsi labai kovoja kata
likų bažnyčia ir kitos tikybos. 
Taip pat ir politikieriai, gaudą 
negrų balsus. Dabar atsiskyri
mas jau yra labai sunkus ir te
galės būti išlaikytas tik paski- 

I rose miestų dalyse, kur baltieji 
' pajėgs savo privatines mokyk

las išlaikyti.
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AKADEMINIAME PASAULYJE
• Los Angeles studentai buvo.gas. Ji buvo sunaudota padeng- 

surengę bendrą lietuvių - latvių 
studentų pobūvį.

• Studentų centro valdyba 
praneša, kad tik studentai, iki 
kovo 15 d. užsiregistravę Sąjun
gos sekretoriate (R. Rauchaitė, 
6637 So. Rockvvell St., Chicago 
29, III.) galės dalyvauti Sąjun
gos centro organų rinkiniuose. 
kurie.įvyks balandžio mėn. Už
siregistruojant, reikia įmokėti 
vieną dol. mario mokesčio. Ka
dangi nario mokestis yra svarbi 
S-gos veiklos parama, raginame 
užsiregistruoti ir tuos, kurie rin
kimuose nemano dalyvauti.

• Rinkiminę komisiją sudaro 
Jonks Bilėnas, A. Pupius ir pirm. 
Vacys Steponavičius. Pastarasis 
yra išrinktas lietuvių atstovu 
Tarptautinės Valstiečių Unijos 
jaunimo sekcijoje.

• Mt. St. -Joseph koledže 
įsteigtas studentų s-gos skyrius, 
kuriam pirmininkauja G. Mace- 
lytė, sekretoriauja D. Koklytė.

• New Yorko santariečiai, A. 
Ratkeliui organizuojant, buv.o 
išvykę slidinėti.

• Detroitiečiai Z. Rekašius, 
A. Banionis ir A. šimoliūinas pa
kelti Liet. Skautų Sąjungos pa- 
skautininkiais. Visi trys gerai 
žinomi studentiškoje veikloje; 
kol. Rekašius yra Santaros cent
ro valdybos iždininkas, gi kol. 
Banionis — jos vardo kūrėjas.

• Jina Varekojytė, studijup- 
janti muziką Michigan Statė U. 
Lansinge, dainavo WWY tele
vizijos programoje Detroite, o 
taip pat ir studentų vakare va
sario 19.

• I). Racevičiūtė daug dirbo, 
rengiant studentų suvažiavimą 
Detroite.

• Sausio bei vasario mėn. įvy
kusiame Detroito saintariečių se
minare paskaitas skaitė A. Mel
nikas, dr.^J. Kaupas, Z. Reka
šius, prof. Viktoras Biržiška, .T. 
Šmulkštys ir dr. V. Misiulis. Se
minarą rengiant, daugiausia pa
sidarbavo broliai Gilvydžiai, A. 
lljasevičius, S. Šinioliūnas, Z. 
Rekašius ir kt.

• L. Petrauskaitė eina sekre
torės pareigas ASD skyriuje De
troite ir sėkmingai vadovauja 
jaunesniųjų skaučių' draugovei.

• Santaros CV sekretorius L. 
Sabaliūnas vasario 19 d. kalbėjo 
mūsų politinės vienybės reikalu 
per Detroito liet, radijo valan
dėlę.

• A. lljasevičius, gabus stu
dentas ir jaunesniųjų skautų va
dovas Detroite, vasario 16 d. 
proga buvo apdovanotas pasižy
mėjimo ženklu.

• A. Rastenytė sumaniai va
dovauja Detroito skaučių drau
govei.

• "Žiburėlio” Draugijos De
troito skyrius paskyrė Santaros 
vietiniam skyriui 25 dol. auką. 
Detroito skyrius už šią auką 
"žiburėliui” nuoširdžiai dėkin-

Universitetas iš tabako dūmų
apie tabaką, gali- 
kad jo dūmai ne-

Užsiminus 
ma pasakyti, 
nueina visiškai vėjais. Prie to 
paties kelio, Virginijos kaimyni
nėje valstybėje, apie 150 mylių 
j pietus nuo Richmond, yra Dur-

ham miestas, North Carolina. 
čia tabakas yra svarus pramo
nės produktas. Tai dabar gami
namų Lucky Strike ir kitokių ci
garečių bei tabako produktų fir
mos įsteigėjo J. B. Dūke vieta. 
Jis, praturtėjęs anais negrų ver
gijos laikais iš tabako, paskyrė 
dešimtis milionų dolerių univer
sitetui pastatyti. Universitetas 
pavadintas jo vardu — Dūke. Jis 
ir dabar remiamas jo fundacijos, 
globojama’s jo sūnų. Tai vienas 
iš didžiųjų pirmaeilių Amerikos 
universitetų.

Tabakas yra grynai Amerikos 
produktas. Indėnų iš senų laikų 
plačiai vartotas. Atvykę euro
piečiai tyrinėtojai 16-me šimt
metyje stebėjosi pamatę čio
nykščius žmones, kuriems "iš 
galvų ėjo dūmai”.

Anglijoje tabakas pasirodė 
apie 1559 metus. Jį padėjo išpo
puliarinti tuometiniai Amerikos 
tyrinėtojai Walter Raleigh ir 
Francis Drake.

Pradžioje prieš tabako naudo
jimą buvo didžiausias pasiprie
šinimas. Pasipriešinimui 
vavo tuometinis Anglijos 
liūs, įvedęs net griežtas 
mes. Tačiau, matote, kad
pasipriešinimo niekas neišėjo.

vado- 
kara- 
baus- 
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ti seminaro išlaidoms. Taip pat 
Santarai paaukojo po 5 dol. p. 
V. Vijeikis ir pp. S. Radzevičiui, 
Chicagoje.

• "Literatūros Lankus” plati
na šie studentai: R. Aleknaitė 
Philadelphijoje, ir. Ancevičiūtė 
Bronx, V. Bogutaitė Baltimorė- 
je, Pr. Joga Clevelande,R. Kon
trimas Brooklyne, R. Mieželis 
Bostone, VI. Muchlia Los Ange
les, Pr. Zaranka Detroite. Kol 
kas neturima platintojų Urba- 
noje ir Chicagoje; ar nesusiras- 
tų?

• Vytas Dūkas, Liet. Stud. 
Santaros atstovas Michigan uni
versitete Ann Arbor, su drau
gais buvo atvykęs studijų die
noms į Detroitą. Jis yra 
gan universiteto rusų 
klubo pirm.

• V. Bauža iš Detroito 
į Ann Arbor studijuoti parengia
mąjį medicinos kursą.

• V. Pauža pradėjo studijuoti 
kalbas Wayne univ. Detroite.

• Vasario 18 d. pp. Navasaičių 
namuose įvyko Liet. Stud. San
taros Detroito skyriaus Initium 
Semestri.

• Akademikai Skautai prašo 
pranešti, kad šių metų gegužės 
mėn. 28-30 dd. Chicagoje įvyks 
ASS suvažiavimas-sąskrydis.

• Lietuvių Studentų skyrius 
Urbanoje pagausėjo keliais na
riais. Studijų tęsti čia iš Chica
gos persikėlė Albertas Kerelis, 
Martinaitis, 
Miecevičiūtė, 
Pakštaitė. P. 
kevičius.

• Lietuvos Nepriklausomybės 
šventes proga Urbanos lietuviai 
studentai pasirašė laiškus JAV 
prezidentui, valstybės sekreto
riui ir Illinois gubernatoriui, 
prašydami, kad ir toliau būtų 
dirbama pavergtų kraštų išlais
vinimo link. (Tokius raštus, kiek 
žinome, dar pasiuntė Clevelando 
ir Waterbury studentai).

• Vasario 13 d. Urbanoje įvy
ko Vasario 16 minėjimas. Kal
bėjo dr. Prunskis, skyriaus 
pirm. Bronius Juodelis, gi meni
nę programą atliko L. Širmuly- 
tė, D. Valančiūtė ir R. Babickas.

• Korp! Vytis Urbanos sky
rius iškilmingoje sueigoje taip 
pat paminėjo Nepriklausomybės 
šventę. Skyriui vadovauja K. Mi
kėnas.

• Chicagos santariečių pirm. 
N. Macevičius praneša, kad Chi
cagos santariečių akademinis va
karas įvyks kovo 5 d. Hollywųod 
Inn. Programoje Br. Budgino 
paskaita apie akademinį jauni
mą Nepriklausomojoje Lietuvo
je, tremtyje ir Amerikoje, ir 
meninė bei lengvesnė dalis.

• R. Šilbajoris, naujai išrink
tas Korp! Vytis New Yorko sky
riaus pirmininkas, ruošia ma
gistro disertaciją apie okupuo
tosios Lietuvos literatūrą. Į sky
riaus valdybą dar įeina E. Ka
minskas, V. šventoraitis ir Alg. 
Šilbajoris.

• E. šikšniūtė dalyvavo Chi
cagoje įvykusiose lengvosios at
letikos varžybose, kuriose buvo 
renkamos Amerikos atstovės 
Pąn-American žaidimams Mek
sikoje.

• Vasario 27 d. 
Choras šventė 3 
Jame dainuoja ir 
VI. Eikinas, Vyt. 
Janonis, A. Keblinskas, Z. Me- 
reckis, R. Veitas.

Michi- 
kalbos

išvyko

J. šoliūnaitė, D. 
M. Miknaitytė, I. 
Vadopalas ir Dob-

Bostono Vyrų 
metų sukaktį, 
šie studentai:
Eikinas, Vyt.

Mielam Kolegai
EVALDUI VELECKIUI

ir
kol. č. POVILAITYTEI

jų jaunoje šeimoje daug šviesos 
ir laimės linkime

Studentų žodis 
Lietuvių Studentų Santara

Mielus Kolegas
NIJOLĘ VELŽAITĘ 

ir
LEOPALDĄ TREČIOKĄ,

sukūrusius studentišką šeimą, 
nuoširdžiai sveikina ir saulėto 
gyvenimo linki

Urbanos Lietuvių Studentų 
Draugijos Valdyba ir nariai

• "Jaunimo žygių” vardu 
Krikščionių Demokratų partija 
pradėjo leisti priedą prie savo 
organo, "Tėvynės Sargo”. Iš jau
nimo jame bendradarbiauja A. 
J. Kasulaitis (kuris, atrodo, ligi 
šiol buvo šios politinės ateitinin
kų srovės spiritus movens), A. 
Sužiedėlis, J. Puškorius ir kt. Iš
samiai aiškinamasi skirtumas 
tarp Lietuvių Fronto ir Krikš
čionių Demokratų partijos, šių 
"Žygių” pasirodymą tenka ver
tinti, kaip Krikščionių Demokra
tų partijos pastangą atsiimti iš 
Lietuvių Fronto jo nuo Vokieti
jos laikų užsikariautąjį ateiti
ninkų elitą. Reikia pastebėti, kad 
Lietuvių Frontas, atrodo, yra 
patraukęs kiek tolerantiškesnius 
asmenis (V. žvirždys, K. Kudž- 
ma ir kaikurie kiti). Trečiąją, 
oportunistinę ateitininkų dalį, 
plūduriuojančią pagal dienos rei
kalavimus tarp L. Frėnto ir K. 
D. partijos, atstovauja V. Vy
ganto vadovaujami "aktyvie
ji” ir, kaip dažnai atsitinka, ne- 
principiniai žmonės yra patys 
nesukalbamiausi. (y).

• Studentų Dienos, išspaus- 
dindamos 7 nr. vad. akademinio 
solidarumo deklaraciją, pridūrė: 
"Nemalonu tiktai, kad tuoj po 
šios deklaracijos pasirašymo 
vienos pažiūros lietuviai studen
tai per spaudą, prasilenkdami su 
tiesa, užpuolė visus kitų pažiū
rų studentus, nesigėdindami juos 
išvadinti "vadistinio rėžimo pa
likuoniais” ir pan. Tikimės, kad 
jei deklaracijos pasirašymas 
juos nuo šių neigiamų pasireiš
kimų negalėjo sustabdyti, tai gal 
deklaracijos paskelbimas turės į 
juos bent tiek įtakos, kad atei
tyje panašūs reiškiniai nebepa
sikartos”. Teigimai, apie kuriuos 
Studentų Dienos (pasirodančios 
Naujienose) rašo, tilpo Tėviškės 
žiburiuose ir Drauge; į juos 
reaguoti, bent Drauge, malonios 
redakcijos nebuvo teiktasi leisti.

• Povilas Butkys, uolus Stu
dentų Sąjungos narys, ir Birutė 
Gintautaitė sukūrė lietuvišką 
šeimą. P. Butkys neseniai baigė 
mechaninės inžinerijos studijas 
ir gavo bakalauro laipsnį Mary- 
lando universitete.

•' Lietuvių Enciklopedijos to
mus ir 22 kitas vertingesnes lie
tuvių literatūros, poezijos bei 
beletristikos knygas Urbanos 
Studentų Draugijos pastango
mis nupirko Illinois Universiteto 
biblioteka. Knygos nupirktos 
universiteto lėšomis ir tikimasi, 
kad ateityje bus jų dar daugiau 
perkama. Kitų universitetų stu
dentai kviečiami pasekti urba- 
niškių pavyzdžiu. Draugijai va
dovauja Br. Juodelis.

• Algimantas Landsbergis, 
studijų metu aktyviai dalyvavęs 
Nepriklausomųjų Studentų bei 
Studentų Santaros veikloje, grį
žo atostogų iš karo tarnybos.

• Algis žemaitis, tęsiąs archi
tektūros studijas Illinois Univ., 
meniškai parašė Prez. 
howeriui laišką, kurį 
studentai Prezidentui 
Vasario 16 d. proga.

• Jonas šoliūnas, "Draugo” 
priedo "Sporto Apžvalga” redak
torius studijuojąs Chicagoje, 
kaip rašome "Drauge”, yra lie
tuvių sportinininkų vadovaujan
čio organo FASKo diskvalifikuo
tas iš sportinės veiklos.

• L. Leonaitytė, V. Karosaitė, 
B. Kemežaitis, J. Koničus ir M. 
Motekaitis atliko meninę pro
gramą Centro Valdybos sureng
tame meno ir šokių vakare Chi
cagoje. Visuomenė parėmė stu
dentų pastangas gausiu dalyva
vimu. Gautas pelnas bus panau
dotas studentų rėmimui ir sklei
dimui žinių apie Lietuvą per 
anglų kalba spausdinamą biule
tenį Lituanus.

• Valdemaras Adamkavičius 
atstovauja ASK Lituanica nau
jai sudarytame Chicagos Apy
linkės Sporto Komitete. Komi
tetas nustatys apylinkės sporti
nes veiklos bendras gaires ir at
liks kitus darbus, surištus su 
sportine veikla.

• Vytautas žvirždys renka 
medžiagą ruošiamam diplomi
niam darbui. Studija apims Kon
greso užsienio reikalų komitetus. 
Šiuo metu Vyt. žvirždys lankosi 
Washingtone.

D. Eisen- 
Urbanos 
pasiuntė
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Prisiminkite Nepriklausomą Lietuvą
pamatykite

LIETUVOS SPALVUOTĄ FILMĄ
SU DAINOMIS IR MUZIKA

v
t

ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ /
KOVO-MARCH 12 ir 13, 1955 ,

Lietuvių salėje
6835 Superior Avė., Clevelande

Pradžia: Šeštadienį 7:30 vai. vakare

i 
i

Sekmadienį 5:00 vai. po pietų

Lietuvos Filmą gamiuita filmininko 
Juozo Januškevičiaus 

1939 ir kitų metu vasarą Lietuvoje.

PRISIMINKITE NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ, pamaty
kite gražius ir įdomius Lietuvos vaizdus: šventosios uostą, 
Lietuvos kariuomenę ir išgirskite kareivių dainas, sporto 
ir kitaš šventes, miestus, atlaidus, lietuvių pasaulio olimpi- 
jadą, Lietuvos karinį laivą, kaimo gegužinę, Nemuną, žie

mą Lietuvoje ir daug kitų vaizdų.
Šitie Lietuvos spalvuoti judami paveikslai naujai atvy
kusių lietuvių — tremtinių dar nematyti. Filmą yra skir

tinga nuo visų kitų.

ĮŽANGA TIK $1.00 — Vaikams 35 c.
Visi lietuviai nuoširdžiai kviečiami atsilankyti ir pama

tyti savo TĖVYNĘ LIETUVĄ FILMOJE.
KVIEČIA RENGĖJAI

"ŠVIESOS” 
MASKARADAS 
NE W Y O R K E

Vasario 21 d. įvykęs maska
radas tikrai buvo nepaprastas. 
Vien dekoracijos (4 dailininkų 
ir 4 architektų komisijas supro
jektuotas jūros dugnas) parei
kalavo iš 40 šviesiečių 15 darbo 
valandų. Beveik tiek pat šviesos 
sambūrio narių įėjo į kitas va
karo rengimo komisijas. Leidi
mą kaukių baliui pavyko gauti 
tik per New Yorko miesto bur
mistro pavaduotojo protekciją
— neveltui visų žinomas brook- 
lynietis Juozas Ginkus tvirtino,

I kad New Yorko lietuviai maska
rado nėra turėję per paskutinius 
14 metų. t

Nežiūrint, kad vakaras įvyko 
pirmadienį (Washingtono Dienos 
išvakarėse), maskaradinių kos
tiumų įvairumas ne vieną nuste
bino. Kostiumams įvertinti ko
misija, sudaryta iš dailininko A. 
Galdiko, New Jersey lietuvių ra
dijo valandos direktoriaus p. 
Stuko ir architekto p. Kiaulėno 
premijavo 3 geriausius kostiu
mus. Dovanos buvo įteiktos in
dei, japonei ir D. P. (Dievo 
Paukšteliui).

Malonią steigmeną patiekė 
šviesiečio Juliaus Jacynos spe
cialiai šiarh vakarui parašytas 
"Šviesos Maskarado Tango”. Me
lodija orkestro buvo kartota net 
7 kartus. Net ir orkestras grojo, 
parsirengęs į medicinos persona
lą.

Apelsinų tango, turtingas bu
fetas ir kiti įvairumai neleido 
publikai skirstytis iki 3:00 vai. 
Šis kaukių balius prisidėjo prie 
visos eilės parengimų, kurie sa
vo skoningumu iškovojo šviesos 
sambūriui atitinkamą vardą New 
Yorko visuomenėje, (b). 
Ir Sydnėjūje gyvi

Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos Sydney Skyriaus meti
nis susirinkimas įvyko sausio 
30 d. Buvo išrinkta nauja valdy
ba ir aptarta skyriaus veikla 
1955-iems metams.

Naująją valdybą sudaro: A. 
Olšauskas — pirmininkas, Pa
jauta Daukutė — sekretorė ir B. 
Jarašius — iždininkas. Į Revi
zijos Komisiją įeina: R. Daukus
— pirmininkas ir Ina Kemežytė 
•— narys.

šiuo metu skyrids turi dar tik 
du graduantus __V. Donielą ir
Z. Budrikį. Kol. Doniela Sydney 
Universitetą baigė pereitais me
tais, gaudamas B. A. su Ist Class 
Honaųfš lAij>snj. Jis pasižymi 
Australijoš lietuvių veikloje, 
įeina į A.L.B. Krašto Valdybą ir

"Šviesos” Regionalinę Valdybą. 
Kol. Budrikis šiemet baigė gam
tos-matematikos fakultetą, įgy
damas B. Sc. laipsnį. Studijas 
tęs toliau technikos fakultete.

1955-ais metais Sydnėjaus 
universitete studijuos 20 lietu
vių. P. I).

Patark ir kaimynui,

kad prenumeruotų

DIRVĄ

DĖL KO JĖZUS MIRĖ
Ką šv. Raštas sako apie Jė

zaus mirtį: Jėzus mirė už pa
saulio nuodėmes. Raštas taip sa
ko: Per nieką kitą nėra išgany
mo, nes neduota žmonėms kito 
vardo po> dangumi, per kurį mes 
turėtume būti išgelbėti, kaip tik 
vardan Jėzaus Kristaus, bet ne 
mirtino žmogaus vardan. Raštas 
sako, kad be kraujo praliejimo 
nėra jokio atleidimo nuodėmių. 
Jėzus Kristus praliejo savo 
kraują.

Skaitykite šv. Raštą 3 k. Mo
zės, 17:pr. ll.e. Ebroe 9: pr. 22 
e. Kalas. 1: pr. 20. e.

Ar ne geriau klausyti Jono 
Krikštytojo, kuris nurodė į Jė
zų ir tarė: štai Dievo avinėlis, 
kuris atima pasaulio nuodėmes. 
Klausimas kodėl šiolaikiniai per
statymai apie Išganytojo Jėzaus 
mirtį turi tokią mažą svarbą. At
būtų galima surasti kokią palai
mą dėl žmonijos? Tas turi būti 
pripažinta, kad jie negali įvyk
dyti jokių palaimų. Mirtinas 
žmogus nieko negali: nei tobulą 
sveikatą grąžinti, nei mirusius 
prikelti, negali surišti velaną, 
nei kurčiųjų ausis atidaryti, nei 
sugrąžinti žmonėms jų mintis. 
Žmogus nieko negali.

Jėzus, kuris davė atpirkimą 
už visus jo prisikėlime iš numi
rusių, jam yra duota galybė 
kaip danguje taip ir ant žemės, 
ir jis turi galybę prikelti visus 
iš numirusių. Jėzus pradės vy
kinti tą darbą trumpoje ateity
je. šėtonas bus surištas. Dievo 
neprietelius šėtonas reiškia vi
sus tuos kurie priešinasi Dievo 
evangelijai apie Dievo karaliją.

W. F. Shimkus, 
1110 East 76 St., 
Cleveland 3, Ohio 

(Sklb.)
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Bendruomenės susirinkimas

Sveikinusiems raštu; Fordo bendrovė

Kovo 13 d. 11:30 vai. lietuvių 
salėje šaukiamas bendruomenės 
apylinkės susirinkimas šia dar
bų tvarka: atidarymas ir prezi
diumo rinkimas, apylinkės 1955 
metų darbų programa, skyrių 
vadovybių sudarymas, bendruo
menės Tarybos rinkimai (infor
macija), einamieji reikalai, su
sirinkimo uždarymas. Kviečia
mi dalyvauti visi apylinkės lie
tuviai. Bus galima įmokėti tau
tinio solidarumo įnašus.

77,000 naujų telefonų
Ohio Bell Telephone Co. jau 

paskelbė savo metinį pranešimą 
ir apyskaitą. Per 1954 metus bu
vo įvesta 77.000 naujų telefonų 
ir 105,000 pagerinta arba pa
keista į vienos linijos telefoną.

Pelną sudarė $24,662,000 ar
ba $278,000 mažiau kaip perei
tais metais. Per metus buvo pa
daryta 3 bil. 800 mil. vietinių 
šaukimų ir 72 mil. ilgos distan
cijos šaukimų.

Apylinkės valdybos posėdis
Kovo 5 įvykusiame apylinkės 

valdybos posėdy priimtas apy
linkės metų veiklos programos 
projektas, aptartas bendruome
nės Tarybos rinkimų organiza
vimo klausimas Ohio valstybėj, 
svarstyti įvairūs einamieji rei
kalai. Buvo iškeltas skaudus tak
tas, kad tik dalis lietuvių vaikų 
paklausti, kaip jie norėtų pasi
rengti pirmajai komunijai, pasi
sakė tai norėtų atlikti gimtąja 
kalba. Kiti pareiškė norą reng
tis anglų kalba. Pasirodė, tam 
pritaria ir jų tėvai. Valdyba vi
sais balsais sutarė tokį tėvų el-

E. Steponavičius,
Tigro kavinės savininkas persi
kėlė į kitą butą. Naujas adre
sas: 1249 E. 89 St,. Cleveland 8. 
Ilel.: GA 1-6476.

Moterų Sąjungos 36 kuopa 
gegužės mėn. 8 d., Lietuvių sa
lėje rengia 25 m. jubilėjinį va
karą. Vaidins svečiai iš Detroi
to, vadovaujami akt. Pusdešrio1 
komediją "Nervai”. Ruošiamasi 
ir kitiems vakaro įvairumams.

Rinkliava vaikams invalidams
I 1955 m. Society for Ųrippled 
I Children V.elykų ženklelių vajus, 

gesį "vertinti^kaip" apgailėtiną' ^e"kuri tikimasi su,rinkti apie ° 10 L ©OEA f A i tn’rVa mm 1A J
reiškinį, pakertantį jų vaikučių 
lietuvybės šaknis ir nesuderina
mą su tautinės bendruomenės 
siekimais bei uždaviniais. Tai 
prieštarauja taip pat ir bendruo
menės vykdomai Lietuvių Char- 
tai, skelbiančiai, kad lietuviai 
pasaulyje turi vykdyti Visaga
lio valią (leidusią juos lietu
viais) ir laisvo žmogaus pašau
kimą.

[ 8250,604, vyks nuo kovo 10 d. 
iki balandžio 10 d. Tai Clevelan
do invalidams vaikams sudaryti 
fizinio ir moralinio lavinimo ga
limybes, vasaros atostogų sto
vyklas, reikmenis ir visa ko tik 
invalidams reikalinga.

Bendruomenės parengimų 
Kalendoriuj

yra įregistruotas "Dirvos?'’ sttS 
vaitraščio 40 m. sukakties 
nėjimas spalio 9 d. slovėnų 
Įėję St. Clair Avė.

mi
sa-

B. K. Balučio t

mi-75 metų amžiaus sukakties 
nėjimo surengimu Cleyelande 
rūpinasi Tautinės Sąjungos sky
rius. Minėjimas įvyks kovo mėn.
27 d. 11:30 vai. Lietuvių salėje.

Visi clevelandiečiai tą dieną 
prašomi rezervuotis ir minėjime 
dalyvauti.

Studentų susirinkimas
Kovo mėn. 13 d. 3 vai. po pie

tų "Tigro” kavinės salėje įvyks
ta studentų susirinkimas. Pro- _
gramoje prof. A. Damušio pa-|maįs įrašais; 
skaita "Lietuvių rezistencija 
okupacijų laikais”, pranešimas 
iš Detroite įvykusių Studijų Die
nų, einamieji reikalai ir gavėnios 
laikui pritaikyta linksmoji dalis.

Susirinkime dalyvaus Centro 
Valdybos pirmininkas Ant. Su
žiedėlis ir daugiau svečių.

Dalyvaukim visi!
Valdyba

S.L.A. Pildomajai Tarybai per 
Dr. Viniką ir prisiuntusiai taip 
mielą mano širdžiai dovaną; pp. 
Vileniškiams ir J. ir Br. Vaičai- 
čiams meniškai taip vertingą ad
resą ir mano gimtosios tėviškės 
laukus primenančią dovaną; J. 
J. Bachunui; K. ir O. Karpiams 
ir Aleksui šemetai, o taip pat 
Clevelando Bendruomenės Apy
linkės Pirmininkui St. Barzdu- 
kui; F. Saukevičiui, p.-B. Bace
vičienei, gen. K. Tallat-Kelpšai, 
P. Žiūriui, J. Brazauskui, B. 
Gaidžiūnui ir Alf. Mikulslyui, 
sveikinusiems žodžiu.

Taip pat mano nuoširdi padė
ka priklauso visiems pagerbu
siems mane savo atsilankymu. 
Dar kartą visiems nuoširdžiau
sias ačiū.

Visas mano gyvenimas, jame 
ir per keturiasdešimt metų veik
los SLA organizacijoje, buvo pa
švęstas tik lietuviškumui ir Lie
tuvai. Lietuva mano širdyje ir 
šiandien.

Jonas Alekna
Cleveland,
1955 m. kovo mėn. 6 d.

Padėka

netoli Sandasky, Ohio, pradeda Kai įsergat — Jūs tuoj šaukiate 
600,000 kv. pėdų fabriko staty-Į gydytoją. K<><|^1 tat nešaukti ži
bą. Čia bus gaminamos įvairios novą, kad gerai patartų

Nuoširdžiai dėkojame šv. Jur
gio parapijos choro vadovui p. 
Ambrazui, solistui p. Bakūnui ir 
visiems choristams. Taip pat už 
pagalbą mums, ruošiant Vasario 
16-tosios minėjimą jaunimui, 
esame dėkingi p. Banevičiui ir 
Vaidilos teatrui.
"Neringos” skaučių tuntininkė 

psktn. G. Modestavičienė, 
Skautų Vietininkas 

sktn. šenbergas

Jono Aleknos padėka
1954 m. gruodžio mėnesio 5 d. 

S.L.A. 136 kuopos nariai ir va
dovybė sudarė man malonią stai
gmeną, išrinkdami mane tos 
kuopos GARBĖS PIRMININKU, 

,o vasario, mėn. 2<>d< surUošdami 
mano 70 metų amžiaus ir lietu-į 
viškai mano veiklai paminėti po- 
būvį-pokylį.

Aš negaliu asmeniškai padė
koti visiems prisidėjusiems prie 
šio pagerbimo, todėl tegul bus 
leista man tai padaryti per spau
dą.

Mano nuoširdi padėka’ priklau
so:

1) S.L.A. 136 kuopos nariams 
ir vadovybei, kurie mane išrin
ko tos kuopos GARBĖS PIRMI
NINKU;

2) Tos kuopos sudarytai pa
minėjimui rengti komisijai, ku
ri parengė tokį šaunų pokylį ir 
įteikė man kuopos vardu taip

Į Vertingą ir labai brangią dovaną 
aukso laikrodį su atitinka-

Išnuomajama Tigro kavinės salė
Tigro kavinė praneša, kad jos 

salė prieinamomis kainomis da
bar nuomojama vestuvėms, su
sirinkimams ir net pobūviams ir 
savaitgaliais. Kreiptis: 987 E. 
79 St. arba Tel. EN 1-9865.

(12)- ■........,.........U-----
Dviejų šeimų hamas

E. 85 St., netoli Superior, po 
2 mieg. kiekvienam bute. Dide
li kambariai, geram stovy. Par
duoda savininkas.

Telef. YE 2-3371

Par d uodamas namas
7 kambarių, vienos šeimos, 

prieš šv. Jurgio parapijos, 4 ga
ražai, didelis sklypas.

G. Kasonich , 
7510 Lockyer Avė. 

HE 1-8056

3) S.L.A. organo "TĖVYNĖ”

I
Reikalingas atskiras kambarys 
vienam asmeniui su teise nau
dotis virtuve. Paštu kreiptis:

R. Balys,
7718 Aberdeen Avė., 
Cleveland 3, Ohio

ir Clevelando savaitraščio "DIR
VA” vadovams ir straipsnių au
toriams, kurie išspausdino mini
muose laikraščiuose mano veik
los aprašymus;

4) Clevelando Radijo Klubo 
valandėlės vedėjui B. Auginui 
jautriais žodžiais prisiminusiam
mane savo maloniame praneši-ikaFo telefonu: 
me per radijo. | UL 1-2746

Išnuomojamas kambarys
Yra ir garažas. Kambario kai

na $8 savaitei. Garažo kaina mė
nesiui $4.

459 E. 124 St.
Kreiptis tarp 4:30-9 vai. va-

(10)
Feliksas žiūrys

dar vis sunkiai tebeserga ligoni
nėje — Lakevvood Hospital.

Evelvna Yčaitė-Lessman,
iriš N. J., lankėsi Clevelandė 

viešėjo pas motiną H. žiūrienę. I
' ■

Buvo susirgęs J. Montvila.
sertas Dirvos skaitytojas. Išgu
lėjo 5 savaites. Dabar jau svei
kas.

i
Remkime Vasario 16 vardo 

gimnaziją
Dosnūs lietuviai, gyvenantie

ji Clevelande! Rėmėjų būre
liams Nr. N r. 134 ir 104 reika
linga 5-kių naujų narių, vietoje 
išstojusių rėmėjų. Norintieji ir 
galintieji remti gimnaziją ir 
prašoma kreiptis pas šių būrelių 
vadovą: Joną Citavičių, 1206 E. 
83 St. Telef.: RA 1-9075.

automašinų dalys. Fabrike dar
bo galės gauti 2,500 darbininkų. 
Fabrikas turi būti pastatytas 
iki 1956 m. vidurio.

Išnuomojami du kambariai
su virtuve ir vonia, trečiam 
augšte. Kreiptis: 1000 E. 14 St., 
telef. TO 1-0851.

svar
biausiais saugumo reikalais ir 

apdraustų Jūsų ateitį.
Gyvybės, nelaimių, ugnies, 

automašinų apdrauda
Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

PRADĖKIT MAŽA SUMA!
BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

Užsakyki! dabar!
METROPOLITAN OPERA

PAŠTU AR B1LETŲ RASTINĖJ. 
B1LETŲ PARDAVIMAS ATSKIRIEMS 
SEANSAMS PRASIDĖS KOVO 21 D.

APRIL 11 THRU 16 IN I’UBLIC AUDITORIUM
April II, Eve.: CARMEN: Sttvens, Amara, Dėl Monaco, Merrill, Krall, Roggcro. 

Bailėj.
April 12, Eve.: LA TRAVIATA: Kirsten, Peerce, Bastianini, Krall, Leone. Ballet.
April U. Mat.: CAVALLERIA RUST1CANA: Nelli, Miller. Conley, Valentino, 

Votipka, and PAGLIACCI: Amara, Baum, Anthony, Merrill, Guarrera.
April 13,-Eve.: LA GIOCONDA: Milanov, Thebom. Warfield, Campora, Warren, 

Moscona, Slavenska with Ballet.
April 14, Eve.: MADAMA BUTTERFLY! Albanese, Miller, Šullivan, Valentino, 

DePaolis.
April 15, Eve.: ANDREA CHENIER: Milanov, Warfield, Elias, Dėl Monaco, 

Warren, Glaz, Anlhony, Baccaloni.
April 16, Mat.: MARRIAGE OF FIGARO: Steber, hetera, Miller, Šiepi, Guarrera.

Bailei.
April 16, Eve.: TOSCA: Kirsten, Tucker, CasseI, Elias, Franke, Harvuot, Pechner.

PRICES: $10.00, $7.00, $6.50, $5.00, $4.00, $3.00, $2.00, $1.20. (Tax Exempt) 
Seats at sąmc prices not available for all operas. Please indicate 2nd and 3rd 
choices of operas. Make checks payable to Northern Ohio Opera Association.

BOX OFFICE UNION BANK OF COMMERCE — Open 9:30 A. M.-5:30 P. M.
Main Banking Lobby—E. 9th and Euclid, Cleveland 14. MAin 1-8300—Librettos 
(f*!®3*® enclose stamped return envelope) Knabę Piano Used Exc’usively

Išnuomojami pavieniai 
kambariai ir garažas.

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

REMONTO DARBAI
Atlieku mažus ir pagrindinius 

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

V. RICKUS-RICKEVICIUS
Tel. 1IE 2-0683 

1505 Addison Rd.

JUOZAS KAMAITIS 
atidarė NAUJŲ BATŲ 

PARDUOTUVĘ 
ir taisymo dirbtuvę 
1389 East 65 Str.

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

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

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

NAUJIENA MOTERIMS!
Nesenai iš Vokietijos atvyku

si moterų rūbų siuvėja specia- 
lfetė

JŪS NORIT BŪTI 
GRAŽIOS

(designer)

Erika Bsumek
Lietuvaitės

ALVINOS PAUL1ENĖS
1324 Addison Rd.

(šoninės durys)
Telef.: EN 1-2184 

priima užsakymus.
Kreiptis nuo 3 vai. iki 8 vai. 

p. pietų. (9)

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

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

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

PIX BEVERAGE
rūšių alaus — visokį gait i 

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Parengiama vestuvėms, baliami 
Dobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniai- 

iki 1 vai.

45

6903 Superior Avė. EX 1-3311

SUPERIOR 
EEAUTY SHOP 

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

metiniai.
Darbas garantuotas.

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė.
Tel. HE 1-6352

Atdara 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

Vincas Degutis, 
Rūtos, sald. platintojas 

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

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

de-

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

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

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

saldainiai. Augalai po 49 ct^ 
Gaunamos velykinės atvirutės.

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

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

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

KREIPKITĖS | MUS — GAUSIT GERIAUSI 
PATARNAVIMĄ

BiLLSCHLEKIE PLUMBING CO
ELEKTRINIS SŪRŲ IŠVALYMAS 

VARINIŲ VANDENS VAMZDŽIŲ PRAVEDIMAS 
NEMOKAMAS APSKAIČIAVIMAS

SW 1-0327 VU 3-5063

NAMAMS

•s ssj bm s8ss įsa jas
i1 
i<

■ THE>H<ė'nIH’ FŪRNAjCĖi C OMEDINA, O.

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ

MONCRIEF VISYXT„V

THE SUPERIOR 
LOAN 
Avė.

AND
6712 Superior

Cleveland,

SAVINGS 
ASS’N.

HE 1-2498
Ohio

< f

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

Laikrodžių taisymas. Brangenybės, (vairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezelia Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: YVĄ 1-2354

i

!
1

Balas tMFsats.

i

LEIMON’S CAFE

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

įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

Lietuvių klubo svetainė
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

WOLF’S FABRIC CENTER
7012 Superior Avė. EN 1-3764
Geros rūšies medžiagų krautuvė. Visuomet proga sutaupyti. Aplan
kykit savo apylinkės krautuvę. Pamatykit mūsų naujas pavasarines 
medžiagas iš medvilnės, raštuotos drobės, rayono, nylono, įvairius 

audeklus, užuolaidų, drabužių medžiagas.

MES DUODAME EAGLE STAMPS.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINT1NG 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.

i JAKUBS A SOA 
| FUNERAL HOME '

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William
Licensijuoti laidotuvių direktoriai

25 metai simpatingo ir rimto
6621 Edna Avenue

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-17*3
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DIRVA ™FIEl“
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 

1-G344, Redaktorius Balys GAID2IGNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Lietuviu visur yra
Keliaujančio atostogautojo įspūdžiai

J. J. BACHUNAS, Sodus, Mich.

II

tai būdavo kokie 
stambūs biznieriai

ti, žinote, kažkaip tingisi. Tai, 
žinoma, ne pasiteisinimas, bet iš 
tikrųjų būtų geriausia, kad apie 
savo koloniją pilnus davinius su
rinktų senesnieji vietos gyven
tojai vasaros laike, kada turi 
daugiau laiko. Būtų labai nau
dingi daviniai.

Vieną sekmadienį buvo šalto
ka diena, žmona nepanorėjo eiti 
maudytis, net pliaže pasivartyti 
nebuvo noro. Gi ąš pats, tai smil
čių beveik nepakenčiu ir niekad 
be būtino reikalo į tokias vietasprikalbintas įsikūrė Floridoje — ‘

2215 Hollyivood Blvd., Holly-1 neinu. Todėl nutarėm dieną pa- 
wood. luri nuosavą namą ir su skirti pasisvečiavimui pas lietu- 
i~~~~ ......... b:z-i vius.žmona dirba grožio saliono biz
nyje. Taip pat laiko kambarių 
svečiams. O pas jį visuomet ran
du daug ir visokių lietuviškų 
laikraščių.

Mums su žemaičiu besidali
nant naujienomis, įeina lietuviai, 
vyras ir žmona, iš Kanados. Kaip 
matote, mažas yra šiandien pa- 

i Saulis. Tautiečiai atvyko visai 
žiemai iš Kanados. Jie ten gyve
na netoli Londono miesto, kur 

' farmoje augina tabaką. Tai — Tada patraukėme aplankyti 
, Vincas Treigis iš Simcoe. Jis pa- seną pažįstamą, kuris kadaise 
šakojo, kaip jo apylinkėje esą-' Chicagoje turėjo spaustuvę -— 
ma apie 60 lietuvių ūkininkų, be- A. D. Kaulakį, didelį Mykolo 
siverčiančių tabako auginimu. Vaidylos draugą. Kai prisimenu 
Nesenai Rušinskas taipgi ūki- mano tėvelių pasakojimus apie 
ninkavo, man rodos dabar išėjęs Lietuvą, tai reikėtų pasakyti, 
į pensiją, Vinco Rušinsko-Rush kad ponas Kąulakis čia gyvena 
brolis. Na, nors aš tabako ir ne- taip, kaip Lietuvoje seniau gy- 
vartoju, bet radomė daug kito- vendavo kunigaikščiai: dideli 
kių temų pasikalbėti iš širdies plotai žemės su visokiais tropi- 
apie lietuviškus reikalus ... apie kiniais vaisiais, puikiausias ir 
p. Kardelio, dr. šapoko ir dr. Gai- didelis namas, pasakytume dva- 
damavičiaus laikraščius. Pas že- ras, su daugybe kambarių. O ša- 
maitį taipgi suėjau ir kitus lie- lįą įrengti keturi kambariai sve- 
tuvius iš Philadelphijos, tai — čiams ... 
ponus Breslauskus.

Floridos Hollywoode (nesu
maišykite to vardo su kitu Hol- 
lywoodu, filmų žvaigždžių sosti
ne Californijoje. Paštas mano 
laiškus, o ypatingai lietuviškus 
laikraščius nusiunčia į Califor- 
niją, paskui į Floridą). Ir jo apy
linkėse šiandien yra apsigyvenę 
jau nemažai lietuvių. Man atro
do, kad pirmieji čia atsikėlusieji 
bus ponai Aušrai, (ponas Aušra 
yra miręs, ponia dar tebegyve
na), Zigmantas Svilow (miręs), 
Swolkinas (ponia mirusi). Vė
lesni gyventojai — Skupeikai, 
Lazutka, Leasas ir kiti. Yasąus- 
kai ir jų žentas Misiūnas turi 
porą apartamentų Hollywoode. 
Paties žemaičio apartamentuose 
gyvena ponios Pupkienė, Stul- 
gaitienė ir Romanienė.

Balfo 141 skyriaus parengime 
svečių susirinko apie 50. Holly- 
woodo katalikų (ne lietuvių) pa
rapijos klebonas, kun. F. J. Dun- 
leavi visuomet nemokamai duo- 

nors nuošalėje. (]a mokyklos svetainę lietuvių

i nuo West Palm Beach.
Lake Worth esame gyvenę tris 

žiemas. Tame mieste kartu yra 
Į buvojęs ir bankininkas p. Mac- 
j kevvichius iš Chicagos. Kito chi- 
| cagiškio Dr. Ant. Zimonto žmo- 
I na nuolat gyvena Lake Worthe. 
Pereitais metais buvau nuvažia
vęs ją aplankyti, bet neradau na
mie. šį kartą Vėl mėginsiu ap
lankyti, gal rasiu, žinau, kad 
daktaras tenai buvo, nes man 
būnant Chicagoj Dr. Šliūpo mi
nėjime mačiausi su daktaru Zi- 
montu ir sakė, kad bus iki vasa
rio 17-tos. Iki to laiko nesuspė
jau nuvažiuoti, bet būsiu. '

Tuo laiku, kada turėjau vieš
butį Ft. Lauderdale, tada gyve
no gana daug lietuvių. Vienas 
buvo Vincas Rušinskas-Rush,1 
mano senas draugas iš Chicagos 
laikraščio Lietuvos laikų. Jis bu
vo linotipininkas — mano mo
kinys. Vincas turėjo valgyklą ir 
užeigą Ft. Lauderdale. Pardavęs 
atėjo pas mane pagelbėti vesti 
viešbutį. Dabar yra išėjęs į pen
siją ir tarp Chicagos Public Lib- 
rary (viešosios skaityklos) ir 
biržos, nieko nedaro, vien tik 
viengungiauja. Seniai čia gyve
nąs ir į pensiją'išėjęs J. Bulaw, 
1044 N. E. 16th Avė., Ft. Lau
derdale (ponios Kuraitienės gi
minaitis, man rodos brolis). Bu- 
law buvo fabriko savininkas 
Chicagoj. Fabriką pervedė sū
nui. Bulowo brolis daug rašę 
Naujienose. Neabejoju, kad yra 
daugiau lietuvių Ft. Lauderdale, 
bet nesuėjau, gaila.

* * *
Būdamas ūkininkas, nuo seno 

įprastau gyventi vietose, kur 
mažesnis judėjimas ir triukš- 

I mas. Ir dabar, kada ir aš esu pu- 
1 siau išėjęs į pensiją, visuomet 
jieškau, ypač atostogų metu, ap
sigyventi kur 
Tad ir dabar su generolu išsinuo- parengimams. J. B. Gedvilai pa
mojome butą Floridos Hallan-^ įjam vidurmiesty turi vaistinę 
dale, į pietus nuo Hollyvvoodo.

Per tą ilgoką kelionę išsiilgau* llywood Blvd. Mano generolas 
lietuviškų laikraščių ir žinių iš 
lietuviško gyvenimo. Kur jų 
gauti? Reikia mėginti jieškoti 
kur kaimynystėje. Tad vykstu 
pas netoliese gyvenantį tautietį 
poną C. žemaitį. Jis kažkada gy-

Pirmiausia patraukėme pas 
buv. Lietuvos operos dainininkę 

I Antaniną Dambrauskaitę, kuri 
I dabar ištekėjusi už pono Rod- 
gers, lietuvio biznierio, gyvenu
sio pirmiau Pittsburghe. Jie čia 
turi modernišką apartamentų 
namą — 2035 S. W. 2nd St., Mia- 
mi. Neradome namie, bet vaka
re suėjome koncerte.

Tada patraukėme

Apkasuose
(Atkelta iš 1 pat.)

dideliam tikslui. Mums reikia 
žmonių, kurie iš laisvinimo šven
tovės išvytų tuos pirklius, kurie 
tik savojo reikalo paisydami jį 
įkyriai bendruoju reikalu dangs
to. Mums- reikia žmonių, kurie iš 
dabartinio akligatvio* vežimą iš
stumtų ir geru keliu pastūmėtų. 
Mums reikia žmonių, kurie iš da
bartinių apkasų išvestų ne prie
šus, bet savuosius.

Ir, deja, to jau nebegalima pa
daryti Iteutlingeno sąlygose. To
dėl vienintelė išeitis — VLIKą 
iškelti, ir iškelti ten, kur yra di
delis pasirinktinų žmonių rezer
vas. Europoje tų žmonių jau ne
beįmanoma sudaryti, todėl vie
nintelė išeitis kelti į JAV.

DIRVOS 
JUBILĖJINĖ 

TALKA

Kada prieš 30 metų pradėjau 
turizmo biznį Floridoje, tada 
mažai kas iš lietuvių važiuoda
vo vasaroti (teisingiau sakant, 
žiemavoti. ..) į Floridą. Jei kas 
važiuodavo, 
bankininkai,
ar klebonai iš turtingesnių pa
rapijų. O dabar, važiuoja ir pa
prasti žmonės, — taip kaip Jūs 
ir aš.

Orui atvėsus, lynojant ir jau 
vakarui artėjant, nutarėm per
nakvoti pas vieną iš mūsų bū- 
vusių svečių, kuris dabar turi 
motelį Gyflporte. O kitą rytą per 
naują septynių mylių tiltą (pir
miau reikėjo keltis laivu) trau
kėme toliau į pietus.

Sustojome Ft. Meyers, pake
lėje apžiūrėję žinomas vietas.' 
Sakysime, Venice, kur man vie
ną sykį buvo pasiūlyta pirkti 
viešbutį. Susilaikiau tada, nepir
kau, ir gal geras buvo tas nujau
timas, nes čia per daugelį metų 
stambesnio progreso nepadary
ta.

Norėjome sustoti ir aplankyti 
Sarasota, kur yra daug įdomy
bių, bet blogam orui esant ne- 
besustojomė. Lvjo ir buvo šalta. 
O Sarasota prisiminiau ypač to
dėl, kad jau seniai, berods apie 
1932 metus, su ministeriu B. K. 
Balučiu (kada p. Balutis buvo 
ministeris Washingtone) čia lan
kėme Ringling Bros. muzėjų. 
Mažėjus tada buvo tik pastaty
tas, dar ne galutinai įrengtas ir 
publikai neatidarytas. Jonas 
Ringling jį rengė ir laikė dėl sa
vo malonumo. Bet užveizdą pa
prašius, Ringling tada sutiko* 
leisti Balučiui ir mudviem muzė
jų apžiūrėti.

Prieš Ft. Meyers pasukom j 
šiaurvakarius, — į Bokeelia', ap
lankyti mūsų seną vasarviečių 
draugą Phil DeGraff (prieš 20 
metų atgal važinėjome po Flo
ridos miestus su misija kvies
dami atostogautojus, per sureng
tus ^vakarus, radijo ir laikraš
čius, kad vasarą atvažiuotų į Mi- 
chiganą atostogų), kuris dabar 
čia Sea Grape Island operuoja 
vieną žiemos vietą, kur reikia 
persikelti laiveliu, Ponas De 
Graff taipgi turi nuosavą vietą veno Philadelphijoje, bet bus 
šiauriniame Michigan, Trout jau devyneri metai, kai mano 
Lake, netoli nuo mano vestosios; ' ”’
Blaney Park vasarvietės.

Ketinome ilgiau pabūti vaka
rinėje Floridos dalyje, bet kaž
kodėl traukė rytinė dalis. Tur
būt, kad rytinėje dalyje ilgiau
siai buvome gyvenę."čia Floridos 
Hollywoode turėjome 55 kamba
rių viešbutį "Vilią Hermosa”, 
paskui 25 kambarių viešbutį Ft. 
Lauderdale "Boulevard Hotel” 
ir, be abejojimo, dėl to, kad ry
tinėje dalyje turime ir dabar 
daugiausia draugų. Taipgi du 
metus gyvenome Wėst Palm 
Beach.

Štai Vienybės laikraštyje per
skaičiau, kad lietuvis Edvardas 
S. Chepens yra savininkas Che- 
pen’s Charcoal Galley, 701 South 
Dixie Hwy, tai yra U S. 1, West 
Palm. Sužinojau, kad Antanas 
Savickas yra savininkas West 
Palm Beach Bamboo Products. 
Nesu dar ten buvęs, bet ketinu 
nuvykti apląnkyti netoli nuo ten 
gyvenantį mano seną draugą 
brooklynietj p. A. M. Augūną, 
dabar išėjusį į pensiją ir gyve- Taip buvo seniau, o taip yra šiandien. Seniau važiavom arklio traukiama karieta ir didžiavo- 
nantį 1321 So. ”N” St., Lake mės. šiandien galim važiuoti naujausiu Lincoln Futura, tik 52 colių augščio ir 19 pėdų ilgio ir 
Worth. Tai yra tik apie 10 myliųį taip pat didžiuotis.

Nevados laukuose vis dar tebebandomi atominiai ginklai. Tai 
liausiojo sprogdinimo vaizdai iš didelio nuotolio.

v ė-

Goodvvill Pharmacy, 2007 Ho-

karts nuo karto užeina šio to nu
sipirkti.

Deja, neturiu tikslių ir pilnų 
davinių apie Hollyvvoodo lietu
višką koloniją. Norint pilnus da
vinius surinkti, reikėtų ilgokai 
padirbėti. O padirbėti, kada šil
ta ir kada atvažiuoji atostogau-

Štai ir adresas — 4763 S. W. 
82 St., Miaųii. Pasibeldžiu į du
ris, geriau sakant tiesiai įeinu, 
nes niekas j beldimą neatsiliepė. 
Susitinku p. Kaulakienę (moky
toją), kuri pasisako trupučiuką 
nesveikuojanti, o vyras esąs iš
važiavęs kartu su daktaru ir po
nais Juozaičiais, taip pat ponais 
Zalatoriais, chicagieėiais, aplan
kyti Dr. Tamošaitį, clevelandie- 
tį, buvusį Lietuvai Vaduoti Są
jungos pirmininką. Kaip žinoma, 
jis, važiuodamas į savo naujai 
pastatytą rezidenciją 365 No. 
Hibiscus Drive, Hibiscus Island, 
Miami Beach, — automobilio ne
laimėje buvo labai sužalotas ir 
tik neseniai atvažiavęs, išgulė
jęs Knoxville, Tenn. ligoninėje 
apie 3 mėn. Manome, kad tą seną 
vienmintį draugą mes irgi ap
lankysime. (Aplankėm grįžus iš 
Detroito po p. Balučio 75 m. mi
nėjimo kartu su pp. Karpiais. 
Radome atostogaujantį Julių 
Smetoną).

Besikalbant ponia Kaulakienė 
prasitarė, kad kaip tik tos pat 
dienos vakare nuosavame Lietu
vių Klubo name, 3655 N. W. 34 
St., Miami (žiemos laike kiek- 

i vieną savaitgalį rengiami pobū
viai), yra rengiamas p. Stepona- 
vičiaus-Stevens choro ir mokinių 
koncertas. Tai mudu ir nuvažia- 
vova praleisti vakarą lietuvių 
tarpe.

(B. d.)

Fondo reikalu
(Atkelta iš 1-mo pusi.) 

informuoti priemonių panaudo
jimas, lygiai kaip ir laisvojo pa
saulio informavimas, yra žymiai 
suparaližuotas dėl to, kad ligi 
šiol vis dar permažai kreipiama 
dėmesio į dabartinės Lietuvos 
būklės studijavimą. Informacija 
Kraštui ir informacija apie Lie
tuvą laisvajam pasauliui tebė- 
ra remiama daugiausia tik pen' 
kiolikos metų senumo duomeni
mis, prijungiant prie jų tik at
sitiktines, palaidas, nepatikrin
tas ir nesusistemintas, todėl ne
kartą savo tarpe prieštaraujan
čias ir patikimumo netenkančias 
.inias apie dabartį.

Todėl yra kuriamas

klausomybės Fondu, tai yra, 
bendrinio pobūdžio vardu. Ta 
pačia proga atkreiptas visuome
nės dėmesys, kad šis fondas 
įsteigtas tik keturių grupių, nu
rodyti jų vardai ir pabrėžta, kad 
fondas steigiamas šių grupių 
"savo reikalams”.

Dėl to mes pareiškiame:
a) pasitenkinimą, kad net ki

tos grupės prisidėjo prie mums 
labai pageidaujamo išryškinimo, 
jog Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondas nėra tas pats, kas ir va
dinamasis Tautos Fondas, ir kad 
jis tikrai nėra ir nebus nei va
lioje uiei globoje tų grupių, ku
rios Lietuvos bylai ginti skir
tąjį fondą yra taip nelemtai nu
kreipusios nuo tikrosios jo pa
skirties ;

b) nusistebėjimą, kad netgi 
išeivijoj esančios tautos dalies 
nesujungusio organo iždas, nu
vairuotas tik į to paties organo 
dalies "savus reikalus”, vis dar 
be jokio apgailestavimo tebeva
dinamas bendriniu Tautos Fon
do vardu;

c) apgailestavimą, kad toks

LIETUVOS BOKLĖS STUDIJŲ 
CENTRAS,

kuris rinks visus prieinamus 
duomenis apie dabartinę Lietu
vos būklę, juos sistemingai tvar
dys, palygins, vertins, tikrins ir eilės Vliką sudarančių grupių 
rengs studijas apie įvairių Lie- vadovybių susirinkimas nesuge- 
tuvos gyvenimo sričių kitėjimą bėjo ir net nesistengė nei spręs- 
Sovietų Soąjungos okupacijoje, 
fuo būdu bus rengiama medžia
ga, 'būtina Kraštui ir laisvajam 
pasauliui informuoti bei Lietu
vos problemoms spręsti.

Lietuvos Būklės Studijų Cent
re darbui medžiagos yra daug, 
nors dar reiks rinkti uoliai ir be 
atvangos. Studijų Centro darbo 
planas jau parengtas ir yra visi 
duomenys, kad jis bt»s vykdo
mas kompetentingai. Rūpinama
si patalpa, medžiaginėmis prie
monėmis ir darbų vykdymo tal
ka. Kolkas ši įstaiga stengsis ------ . „
kiek galima naudotis tik talki-1 konkretų darbą, 
ninkais, nors apdorotinos me- šiam nusistatymui pritarian- 
džiagos kiekis greičiausia netru-i čiuosius kviečiame padėti.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 
Lietuvos Laisvės Kovotojų 

Sąjunga
Lietuvių Rezistencinė 

Santarvė
Lietuvių Tautinis Sąjūdis
S. LNF įgaliotiniai, prade

dant kovo mėnesio pabai
ga, prašomi atsiskaitinė
ti kas mėnuo. Aukoto
jams bus išsiųsti Fondo 
Valdybos pakvitavimai jų 
nurodytais adresais.

ti nei pasvarstyti jokios Lietu
vos bylos gynimo problemos ir 
išsiskirstė patenkintas, vargais 
negailais priėmęs tik minėtąją 
apgailestavimo rezoliuciją.

Šis faktas mus dar labiau ska
tina nebepasikliauti viltimis, 
kad iš gausių ir sudėtingų tari- 
mųsi greit iškils naujos ir vai
singos centralizuoto darbo sąly
gos. Mes neatmetame pastangų 
ir bandymų toms sąlygoms su
kurti, bet, kad rasa akių neiš- 
ėstų, ligi ta aušra patekės, ryž
tamės savomis jėgomis dirbti

kus pareikalaus turėti ir vien1 
tik tam darbui teatsidėjusių, to-Į 
dėl atlygintinų darbininkų. Į tą 
praktišką Lietuvos bylos gyni-' 
mo darbą numatoma įtraukti* 
kodaug’iau jaunųjų pajėgų, ypač 
iš lietuvių studentijos.

Lietuvos Būklės Studijų Cent
ro sukaupta medžiaga ir studijų 
vaisiai bus prieinami visoms in
stitucijoms ir visiems asmenims, 
norintiems juos panaudoti Lie
tuvos bylai palankiems tikslams.

Šis darbas yra pirmoje vieto" 
je įtrauktas į Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo remtinų dar
bų planą.

Tai yra tik vienas iš reikalin
gųjų uždavinių. Dėl kitų tuo 
tarpu nedaroma nutarimų, ligi 
ryškiau paaiškės galimumų ri
bos. Nuo pagalbos, kurią suteiks 
fondui jo steigimo intencijomis 
pasitikintieji rėmėjai, pareis 
tolesnių darbų planavimas.

5. Eilės Vliką sudarančių gru
pių vardu yra viešai pareikštas 
apgailestavimas, kad šis fondas 

.yra pavadintas Lietuvos Nepri-j
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400 NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Dirva spalio mėn. 9 d. švenčia 

Į10 metų sukaktį. Sukakčiai at
žymėti iki spalio 9 d. vykdoma 
talka sutelkti 400 naujų skaity
tojų. Tai kiekvieniems Dirvos 
ėjimo metams po 10 naujų skai
tytojų.

{ taiką kviečiame visus mūsų 
senuosius talkininkus, bendra
darbius, visus Dirvos skaityto
jus ir šiaip Dirvos bičiulius.

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

Norintieji ateiti į talką ir 
vo kaštais užsakyti Dirvą jos 
dijr nęskaitantiems, liet neturin
tiems adreso kam Dirvą siųsti, 
juos parūpina redakcija, čia vi
sad yra adresų, norinčių Dirvą 
skaityti, bet neišgalinčių už ją 
užsimokėti. Ypač tokių adresų 
mes turime iš Vokietijos, kur 
mūsų tautiečiai vargan pakliu
vę, kenčia visokius nedateklius.

Metinė prenumerata į visus 
kraštus sukaktuviniais metais, 
iki spalio 9 d., kaštuoja $5.00. 
Ir dar, kiekvienas naujas skai
tytojas gauna iš redakcijos ne
mokamai. su specialiu sukaktu
viniu įrašu knygą "Lietuva Ti
ronų Pančiuose”. Knyga 312 
psl., kietuose viršeliuose, svarbi 
turėti kiekvienoje šeimoje. Jos 
kaina $2.00. Knygos naujiems 
skaitytojams persiunčiamos Dir
vos kaštais.

DAR REIKIA 385 NAUJŲ 
SKAITYTOJŲ

Mūsų talkininkai ir bičiuliai 
jau pradeda atsiliepti į mūsų 
kvietimą — jubilėjiniais metais 
surasti 400 naujų Dirvos skai
tytojų. 15 naujų skaitytojų jau 
turime, bet dar reikia 385.

Šią savaitę naujų skaitytojų 
mums atsiuntė mūsų talkinin
kas Ig. šajauka iš Kanados, K. 
Demikis iš New Britain, V. Z. 
Rekašius iš Detroit ir kt. Vi
siems talkininkam ačiū.

BEFORE
YOU B0RR0W 

TO BUY A HOME
GET OUR 

LOW RATES AND 
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