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Lenkijoj po ginklu laikoma 
virš 500,000 vyru

Vokietija atsakė 
Rusijai tremtinių 

reikalu

Baimė, kad vokiečiai gali sugrįžti

Korespondencija iš Europos

Mirusiojo Stalino nušalinimas mulkos ir jo šalininkų nušalini- 
iš olimpinių aukštybių susilaukė'mu, arba ir tiesioginiu nugalabi- 
atgarsio taip pat sovietų sateli-j nimu. 
tinėse valstybėse. Vienas po kito 
savo laiku mirtim nuteistieji sa
telitų valstybių komunistiniai 
vadai vėl rehabilituojami ir pa
skelbiami masinio žudiko Stalino 
keršto aukomis. Taip atsitiko ir 
Lenkijoje, kur visai tai komu
nistų grupei, kuriai vadovavo 
Gomulka, dabar vėl grąžintos pi
lietinės teisės, jeigu jie dar išli
ko gyvi..,

Paskutiniame Maskvos parti
jos kongrese buvo priimtas nu
tarimas, kad 1938 m. paties Sta
lino pasiūlymas paleisti Lenki
jos komunistų partijos vadovau
jamus organus rėmęsis klaidin- 
komis informacijomis ir todėl at
šaukiamas.

Tada buvo paskelbta, kad Len
kijos komunistų partijos centra- 
linis komitetas susidedąs iš vie
nų provokatorių. Prieš ir po ano 
nutarimo vienas po kito lt ikų 
komunistų vadai buvo iššaukti 
į Maskvą ir ten "likviduoti”. Taip 
dingo Adolfas Warszawski-War- 
ski, vienas iš lenkų komunistų 
partijos steigėjų. Jis tuomet jau 
turėjo su viršum 70 metų am
žiaus, kai NKVD jį išsivežė iš 
viešbučio Maskvoje. Netrukus po 
to buvo suimta Viera Kos,trzewa, 
kuri buvo laikoma žymi komu
nistų teoretikė. Negalėdama iš-'kėjimo. Tokiu būdu lenkų ka- 
tverti baisiųjų tardymo metodų,1 riuomenė buvo aprūpinta moder- 
ji mirė kalėjime dar prieš spren
dimo paskelbimą. Taip pat pa
skutinis Lenkijos atstovas ko
munistų internacionale Jerzy He- 
ryng, kurį vakarų Europoje ko
munistai pažino slapyvarde 
Ryng, buvo išvežtas saugumo 
policijos iš savo biuro kominterno 
patalpose. Pagaliau, buvo pa
skelbta, kad "likviduojama” ir 
pati Lenkijos komunistų partija, kariuomenei į vakarų Europą, 
Dabar, po beveik 20 metų, tuo-' antra vertus, ji sudaro rytų Vo- 
metinė lenkų komunistų partija kietijos užnugarį. "Vokiečių De- 
buvo pripažinta nepagrįstai nu- mokratinei Respublikai” tiktai 

kerštaujančios visai neseniai oficiališkai leista 
kurti savo kariuomenę. Rytų vo-

Gomulka priklausė tai komu
nistų grupei, kuri iškilo į pavir
šių pačioje Lenkijoje ir nebuvo 
atitinkamai "išmokslinta” Mask
vos mokyklose. Todėl Stalinas 
juo ypač nepasitikėjo. Nuo to 
laiko lenkų komunistų partijos 
vadovybė atiteko Bierutui, Min- 
cui, Bermanui ir kitiems, kurie 
buvo išėję sovietų mokyklas ir 
buvo Maskvai ištikimi. Kartu su 
Gomulka krito karo viceminis- 
teris gen. Spychalskis ir marša
las Zymierskis, bet šis ir anks
čiau neturėjo didesnės įtakos. 
Pagaliau 1949 m. pabaigoje len
kų kariuomenės vadovybė buvo 
pavesta sovietų maršalui Roko>- 
sovskiui, kuriam ta proga buvo 
suteikta Lenkijos pilietybė ir ku
ris užėmė karo ministerio vietą.

Kartu su šiuo sovietiniu mar
šalu į lenkų kariuomenę buvo 
oe; keldinta dar daugiau rusų. Jie 
užėmė visas vadovaujamas vie
tas. Tokiu būdu lenkų kariuome
nės "smegenis” ir "nervų siste
mą” sudarė išimtinai rusai arba 
Maskvai besąlyginiai atsidavę 
lenkų komunistai.

Sulyginus visą lenkų kariuo
menės organizaciją su raudoną
ja armija, Maskva pamažu ėmė 
rodyti Varšuvai daugiau pasiti-

nimais ginklais, kurių jai prista
tė ar tai rusai, ar tai lenkų karo 
pramonė, ši pramonė esanti ge
rokai praplėsta ir ištobulinta.

Šiandien lenkų kariuomenė 
laikoma svarbia karine pajėga, 
kuriai tenka žymus vaidmuo sa- 
vietų militarinėje organizacijo
je. Iš vienos pusės, ji turi pa
tikrinti susisiekimo kelius rusų

kentėjusi nuo 
Stalino rankos.

Nūn statomas klausimas, koks kiečiai laikomi Maskvai mažiau- 
likimas laukia subolševikintąją' šia patikimais, šiuo atžvilgiu 
Lenkijos kariuomenę. Ji visų sa-l lenkų kariuomenė turi būti pasi- 
telitinių karinių pajėgų tarpe už- ruošusi įvairiems netikėtumams 
ima neabejojamai pirmą vietą. 
Žinovai spėja, kad lenkų kariuo
menė priskaito 500.000 yvrų, o 
jos rezervai sudaro daugiau kaip 
vieną milioną vyrų, jaunesnių 
kaip 30 metų amžiaus. Jos kad
rai susideda iš branduolio, kuris 
karo metu buvo sukurtas Sovie
tų Sąjungoje. Paaiškėjus, kad in
ternuotieji lenkų kariai yra dau
gumoje neprieinami bolševikinei 
propagandai, Maskvos valdovai 
leido gen. Anderso vadovauja
miems lenkams iš "rojaus” iš
važiuoti, o patys ėmėsi kurti at
skirą "Kosciuškos diviziją”. Jai 
vadovavo arba rusai arba Rusi- 
sijoje užaugę ir ten išmokslinti 
lenkai.

Kai Lenkiją užėmė raudonoji 
armija, iš anos divizijos ėmė pa
mažu augti naujoji lenkų ka
riuomenė. Bet Maskva nepasiti
kėjo ir nedavė jai moderninių 
ginklų. Tiek lenkų komunistų 
partijoje, tiek pačioje lenkų ka
riuomenėje visą laiką vyko "va
lymai”, kurie pasibaigė žymiau
sio komunistų partijos vado Go-|

iš vokiečių pusės.
Pomirtinis Stalino pasmerki-

mas turi įtakos kaip tik lenkų 
jaunuomenėje, kuri sudaro nau
josios kariuomenės pagrindą. Il
gus metus Stalinas buvo persta
tomas kaipo "didžiausias lenkų 
tautos draugas ir geradaris”, o 
čia staiga šis dievinamas "drau
gas” pasirodė esąs masinis žmog
žudys ir pavojingas iškrypėlis. 
Dvasinio sumišimo akivaizdoje 
lenkų spauda ir partija veda 
smarkią propagandą, stengdamo-! 
si atitiesti pašlijusią moralę.

Lenkų nuotaikas gadina ir dip
lomatinių santykių atnaujinimas 
tarp Maskvos ir Bonnos. Buvu
siose vokiečių provincijose, ku
rios dabar vadinamos "atgautais 
kraštais”, ligšiol jau apgyven
dinta su viršum 6 milionų lenkų. 
Taip pat pramonė plečiama dau
giausia toje Aukštosios Silezijos 
dalyje, kuri po pirmojo pasauli
nio karo pasiliko Vokietijoje. 
Trečdalis Lenkijos pramonės ga
mybos ir pusė viso išvežimo į už
sienį Ri.‘-in.'i.' iš buv. Vokietijos 
provincijų. Tad šių sričių reikš
mė Lenkijos gyvenime yra aki
vaizdi.

Tačiau nepaisant propagandos, 
daugelis lenkų, gyvenančių bu
vusiose Vokietijas provincijose, 
nesijaučia ten saugūs. Ypač po 
to, kai Maskva užmezgė diploma
tinius santykius su Bonna, žmo
nėse plinta nevilties nuotaikos: 
”Vis vien vokiečiai sugrįši”, — 
toks įsitikinimas plinta krašte. 
Tatai atsiliepia žmonių darbin
gumui ir iniciatyvai. Vyriausybė 
visomis priemonėmis siekia su
kelti nuotaiką, kad naujosios 
lenkų sienos vakaruose pasilik- 
siančios "amžinai”. Pabrėžiama 
ir draugingumas su Sovietų Są
junga, ir lenkų kariuomenės ga
lybė. Antra vertus, nurodoma, 
kad Demokratinė Vokiečių Res
publika pripažinusi dabartines 
sienas su Lenkija kaipo "taikos 
sienas”.

Bet visa tai neįstengia gyven
tojų nuraminti. Lenkų tautos da
lis niekada nesijautė patenkinta, 
kad naujoji Lenkija buvo pri
versta atsisakyti Maskvos nau
dai didžiulių plotų rytuose ir už 
tai prisiimti buvusias Vokietijos 
provincijas. Nežiūrint draugin
gumo su sovietais, lenkai atsi-

(Mūsų bendradarbio 
Vokietijoje)

Prieš maždaug vieną mėnesį 
sovietų ambasadorius Bonnoje 
Zorinas įteikė vokiečių užsienio 
reikalų ministerijai notą, kurio
je grubiu tonu kėlė tariamų ar 
tikrų Sovietų Sąjungos piliečių 
padėtį Vakarų Vokietijoje. Zori
nas teigė, esą sovietų piliečiai 
laikomi kalėjimuose bei pabėgė
lių stovyklose ir jiems trukdoma 
grįžti j Sovietų Sąjungą. Sovietų 
ambasadorius reikalavo, kad vo
kiečių vyriausybė atsiųstų jam 
sovietų piliečių Vakarų Vokieti
jos sąrašą ir kad ambasados at
stovams būtų leista tiesiogiai su
sisiekti su sovietų piliečiais.

Dabar vokiečių vyriausybė 
įteikė sovietų ambasadoriui sa
vo atsakymą. Vokiečiai atmeta 
reikalavimą, kad būtų išduotas 
sovietų piliečių sąrašas ir kad 
ambasados atstovams būtų leis
ta tiesiogiai lankyti "sovietų” 
piliečius. Tuo klausimu vokiečių 
užsienio reikalų ministerija iš
vadžioja: "Federalinėje respub
likoje esantieji benamiai svetim
šaliai ir svetimų valstybių pabė
gėliai gyvena čia savo laisva va
lia. Socialiniu, ekonominiu ir kul
tūriniu požiūriu jų teisės yra su
lygintos su Vokitrijtfs piliečių 
teisėmis. Jie turi tarptautiškai 
pripažintus kelionės dokumentus 
ir gali kiekvienu metu savo lais
va valia iš federalinės respubli
kos teritorijos nekliudomai išva
žiuoti”.

Šiuo metu federalinėje respub
likoje gyvena dar apie 230.000 
benamių svetimšalių. Tiktai 13.- 
500 žmonių yra kilę iš senosios 
Sovietų Sąjungos teritorijos, ko
kia buvo nustatyta iki 1939 m. 
Tatai sudaro 6% benamių žmo
nių.

Vokiečių atsakymo notoje dar 
pabrėžiama, kad klausimas dėl 
kalėjimuose’esančių piliečių grą
žinimo, jeigu tie žmonės patys 
pareikštų tokį norą, gali būti 
svarstomas. Lygiu būdu vokiečių 
įstaigos apklausinėjo svetimša
lius pabėgėlius, ar jie nori grįžti 
atgal. Ligi šiol tiktai 51 žmogus,

JT generalinis sekretorius D. Hammarskjold (dešinėj) Izraelio min. pirm. Ben-Gurion ir JT taikos 
priežiūros vykdytojas gen. L. M. Burns pasitarimo metu, kur Izraelis nemažai šiaušėsi, nenorėdamas 

nė kiek nusileisti ir priimti kompromisinių paliaubų sąlygų.

Viltingas atidarymas
Clevelande, Carter viešbučio 

Ispanų salėje, praėjusį šeštadie
nį, balandžio 21 d., susirinko sep
tyniolika JAV Lietuvių Bendruo
menės tarybos narių svarstyti 
bendruomenės organizacinių dar
bų, patvirtinti centro valdybos 
pranešimus, sutvarkyti iždo rei
kalus.

Daugelio tarybininkų galvas 
puošė garbingas žilas plaukas, 
ir sesijos laukė tokie svarbūs 
klausimai, kad jie turbūt net ne
pastebėjo, kai nuo posėdžių sa
lės sienų Carmen, Michaela ir ki
tos ispanų gražuolės šaudė į juos 
smarkiais žvilgsniais.

Nežiūrint gerokai priekin pa
stūmėto darbo, daug klausimų 
tebėra neišspręstų, pastebi Ta
rybos sesiją atidaręs prezidiumo 
pirmininkas adv. J. Šlepetys. 
Bendruomenės organizacijai vis 
tebereikia ieškoti naujų kelių, 
kad ji taptų visuotinę organiza
cija.

kilęs iš dabartinių Sovietų Są
jungos ribų ar iš sovietinių sa
telitinių respublikų, pareiškė no
ro grįžti. Kadangi tie žmonės yra 
nuteisti už kriminalinius nusi
kaltimus, tai teisingumo organai 
turi pasisakyti dėl jų išdavimo. 
Dėl 31 nusikaltėlio pasisakyta 
jau teigiamai, t. y. sutinkama 
juos išduoti; dėl 20 žmonių 1 ar
dymas dar nėra baigtas. Tokiu 
būdu vokiečių įstaigos mielai so
vietams perleis kriminalinius nu
sikaltėlius, jeigu jie patys sutiks 
išvykti iš Vokietijos.

Savo notoje vokiečių vyriau
sybė dar nurodo į tai, kad, jos 
žiniomis, Sovietų Sąjungos teri
torijoje esą nemaža Vokietijos 
piliečių, kurie ten verčiami dirb-

Šalia prezidiumo pirmininko 
vietas užima sekretorė Dr. M. 
Gimbutienė ir jos talkininkai Cle
velando studentai — Vida Kas- 
peravičiūtė ir Vyt. Kamantas.

Iš garbingųjų svečių eilių pir- 
■ masis sveikinimus bendruomenei 
perdavė Lietuvos konsulas P. 
Daržvardis savo ir ministerio P. 
Žadeikio vardu. Konsulas sveiki
nimo mintis sukonkretino ir jos, 
kad ir nebuvo sesijas metu nagri
nėjamos, vis dėl to, kaip centro 
valdybos pirm. St. Barzdukas pa
stebėjo, lieka labai reikšmingo
mis. Konsulas pareiškė, kad ben
druomenei privalu formuoti tau
tinę nuomonę. Pvz. bendruome
nė neturi visuotinio nusistatymo 
naujos pilietybės, jaunimo (skau
tų), laiškų siuntimo į Lietuvą ir 
kt. klausimais. Esą keturių kar
tų lietuvius (senieji su vaikais ir 
naujieji su vaikais) reikia būti
nai apjungti, ušželdyti skirtu
mus, gal net įsteigti tautinių 
studijų komisiją iš šių keturių| 
kartų atstovų. Baigdamas kon
sulas kvietė bendruomenę pa
kreipti mūsų tautinę mintį vie
ningos kovos kryptim. Savitarpio 
genocido liepsnos turi būti užgę- 
sintos, nes tautinė vienybė yra 
būtinybė mūsų laisvės kovai.

Bendruomenės tikslas žiūrėti, 
kad mes nebūtume paskutiniai 
lietuviai mohikanai išeivijoj, pa
reiškė ALTo vykdomojo komite
to vardu sveikinęs bendruomenę 
pirmininkas L. šimutis. Jis kon- 
statavd, kad bendruomenės veik
la stipriai jaučiama Amerikos 
lietuvių gyvenime ir taip pat per
davė ALRK Susivienijimo ir,
dienraščio Draugo sveikinimus. Šimą, kuriame sakoma: 
žodžiu sesiją pasveikino ALRK Pasiuntinybė mato reikalą 
Fedaracijos pirm. Dr. A. Darnu-j atsiliepti ir pranešti visuomenei,

kulskis, švietimo narys Ig. Ma- 
lėnas ir informacijos narys J. 
Stempužis.

Trumpai valdyba pareiškė, kad 
bus stengiamasi bendruomenės 
org. padaryti drausminga ir gy
va, apygardų ir apylinkių ribos 
bus pakeistos, ilgai brendusi Kul
tūros Fondo mintis realizuota, 
KF tarybą sudaryta, nuostatai 
priimti, šaukiamas kultūros kon
gresas, organizuojamas Pasaulio 
lietuvių seimas, sudaryta švieti
mo tarypa, steigiamas Kultūri
nės informacijas biuras.

Solidarumo mokestis
Bendruomenės iždas tuo tarpu 

apituštis. Apylinkės ir apygar
dos centrui nemokėjo sutartos 
dalies solidarumo mokesčio, ka
dangi buvo stipriai ginčijamas 
priverstinis 40% atidavimas lais
vinimo reikalams. Sesijoj centro 
valdyba pranešė, kad po įvyku
sių pasitarimų ALTo Vykdoma
sis komitetas atsisakė bet kokių 
bendruomenės procentų, šį susi
tarimą tarybos sesija patvirtino, 
solidarumo mokestį bendruome
nės nariams pakėlė dirbantie
siems iki 2 dol., nedirbantiems 
liko 1 dol. Solidarumo mokesčio 

(Perkelta j 8 pusi)
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Redakcija gavo Lietuvos Pa
siuntinybės Washingtone prane-

mena, kad lemiamais laikotar
piais Maskva jau ne pirmą kartą' ti priverstinus darbus. Iš tos pa- 
susitaria tiesiogiai su Vokietija i stabos matyti, kad vokiečių vy- 
ir tatai visuomet Lenkijos sąs-Į riausybė siekia derybų su Mask-' nimų buvo atsiųsta raštu, 
kaiton. Visa tai neprisideda prie va dėl savo piliečių išlaisvinimo.
geros nuotaikos Lenkijoje. I ----------------

šis, Balfo pirm. prel. J. Balkū- kad nuotykis su ministru Žadei- 
nas, Čiurlionio ans. pirm. J. Nas.- kiu toli nebuvo toks dramatiš-
vytis ir vietos apylinkės pirm. 
J. Virbalis. Keliasdešimt sveiki

VISAM PASAULY

JAV atominės energijos pirmininkas Lewis Strauss privačioj 
diencijoj buvo priimtas Popiežiaus Pijaus.

au-

• Chruščiovas ir Bulganinas, keliaudami į Angliją, kara
lienei atvežė dovanų du arabiškus arklius. Taip pat atvežė ir mažą 
meškiuką. Anglijos kai kurie laikraščiai paskelbė, kad tikroji tų 
komunistų vadų dovanų intencija esanti tokia: arkliai turi užmušti 
karalienę ir jos vyrą, o meškiukas sudraskyti jos vaikus ...

• Londono miesto gatvėmis, kada Chruščiovas ir Bulgani
nas gėrė arbatą karalienės priėmime Widnsor pilyje, pražygiavo 
virš 20,000 antikomunistinių demonstrantų, reikalaudami šiuos 
svečius vyti iš Anglijos.

• JAV ginkluotos jėgos Vokietijoje bus gerokai sumažin
tos, kada Vokietija atsisako mokėti kariuomenės išlaikymo kaštus. 
Iki šiol Vokietija mokėdavo per metus 760 milionus dolerių, bet 
ta sutartis baigiasi gegužės mėn. 5 d.

• JT generalinio sekretoriaus speciali misija taikant Izraelį 
su arabų valstybėmis, pasibaigė sutartimi. Bet Izraelio politikai 
jau spėjo pareikšti, kad ta sutartis tesanti popierio atkarpa, nieko 
geresnio nereiškianti.

• Egipto kariuomenės vadas Abdel Hakim Amer, reikalui 
esant dabar vadovaus Egipto, Saudi Arabijos ir Jemeno kraštų 
karinėms jėgoms. Tarp tų kraštų buvo pasirašyta penkių metų 
karinė sutartis.

• Izraelis vėl pasikeitė aktyviais susišaudymais su Sirijos 
pasienio sargybiniais. Vieni kaltina kitus, bet ir šiuo atveju links
tama manyti, kad Izraelis tebėra nesuvaldomas.

Iš 27 tarybos narių į sesiją at
vyko 17 — prel. Ig. Albavičius, 
Dr. J. Bajerčius, prel. J. Balko
nas, St. Barzdukas, Dr. M. Gim
butienė, kun. St. Yla, prel. P. 
Juras, Dr. A. Juška, J. Kapočius, 
prof. Stp. Kolupaila, muz. A. Mi
kulskis, K. Musteikis, Dr. A. 
Nasvytis, Myk. Rėklaitis, adv. 
R. Skipitis, kun. B. Sugintas ir 
adv. J. Šlepetys.

kas, kaip kad Naujienose ir ki
tuose laikraščiuose parašyta. Mi
nistras netikėtai puolė ant šali
gatvio veidu žemyn sutrindamas 
jį paviršutiniškai keliose vieto
se. Jis, svečio padedamas, atsi
kėlė ir grįžo į butą, kur jo žmo
na aprišo žaizdas, kurios pasiro
dė paviršutiniškos ir todėl nebe
buvo reikalo vykti į ligoninę. Se
kantį rytą žadeikio šeimynos gy
dytojas tą patvirtino”.

Darbai — 14 puslapių
Centrą valdybos pirm. St. 

Barzdukas paskelbė valdybos 
darbų pranešimą, kuris buvo at
spausdintas 14 puslapių. Jis pa
prašė sesiją rasti atsakymus į 
šiuos tris klausimus: duoti ben
druomenei gerus įstatus, išryš
kinti bendruomenės darbo turinį 
ir sutvarkyti finansus. Barzdu
kas taip pat viešai kreipėsi į lie
tuviškąją spaudą, prašydamas, 
kad ji reikšmingiau pabrėžtų ir 
tinkamesnę vietą savo puslapiuo
se skirtų lietuvybės išlaikymo ir 
kultūrinės veiklos užmanymams.

Centro valdybos spausdintąjį
pranešimą žodžiu papildė vice- Tai pirmas pasaulyje saulės ener- 
pirm. Dr. A. Nasvytis, ižd. J.l gija varomas radijo aparatas, 
Staniškis, kultūros narys A. Mi-| demontruotas Chicagoje.



2 — Dirva Nr. 17 * 1956 m. balandžio mėn. 26 d.

KAS Ir KUR
DIRVA

Lithuanian Weekly, published by 
American Lithuanian Press & Radio 
Ass’n VILTIS, Ine. (Non-profit), 
1272 East 71 St., Cleveland 3 Ohio.

Telephone: HEnderson 1-6344. 
Issued in Cleveland every Thursday. 

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Second-Class matter 

December 6th, 1915, at Cleveland 
under the act of March 3, 1879.

Subscription per year in advance: 
in the United Statės — $5.00 in Ca- 
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Šia sava/fę...
Balys Gaidžiūnas

•

Maskvos suorganizuotas ir iš
laikomas vadinamas "Komitetas 
už sugrįžimą į tėvynę” daugeliui 
lietuvių Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, o taip pat ir kituose 
kraštuose, siuntinėja savo melų 
leidinį ieškodami naujų aukų. 
Siuntinėja tą leidinį nuo bolševi
kinio persekiojimo pasitraukiu- 
siems mūsų tautiečiams, bet 
siuntinėja ir prieš kelius dešimt
mečius į šį kršatą atvykusiems 
ir net čia gimusiems. žodžiu, 
stengiasi klaidinti ir terorizuoti 
visus.

Ką daryti su tais melų leidi
niais, kur juos dėti, kada prieš 
mūsų norą mes juos gauname? 
— teiraujasi eilė mūsų tautiečių.

Ir šių eilučių rašytojas tokių 
leidinių gauna. Jis t,uos 
leidinius atiduoda policijos 
valdininkams, prašydamas juos 
perduoti atitinkamoms įstai
goms, kad žinotų, kokias 
priemones komunistai naudoja ir 
toliau tremtinius bei kitus lietu
vius klaidinti ir terorizuoti. Kiti 
tokių leidinių, kada juos pašti
ninkai atneša, atsisako priimti ir 
prašo grąžinti siuntėjui. Tie lei
diniai ateina visiškai uždaruose 
vokuose, kaip pirmos klasės laiš
kai, su nurodytu išsiuntėju Rytų 
Berlyne.

Mano nuomone, tokių laiškų 
su propagandiniais komunistų 
melais reikia visiškai nepriimti. 
Gi jei jie priimami, juos reikia 
perduoti arba policijai arba siųs
ti savo kongresmanams su ati
tinkamu prašymu, kad dėtų pa
stangas ir šią terorizavimo prie
monę suvaldytų.

Taip pat reikėtų šiuo reikalu 
daugiau susidomėti ir Laisvosios 
Lietuvos Komitetui. Iki šio laiko 
nieko neteko girdėti, kad būtų 
išvystyta kokia akcija tam lie
tuvių terorui sulaikyti. Gi jei kas 
buvo daroma, reikėtų painfor
muoti, kad visi žinotume, o jei 
reikia, tai akcijai ir talkintume. 
Bet ramiai palikti nereaguojant, 
negalima.

•

Ar tik vienas lietuvis tegyve
no Vokietijoj? —- toks klausimas 
kyla iš atsiliepimų į Vokietijos 
lietuvių prašymą užprenumeruo
ti Dirvą.

Iki šio laiko į tą prašymą, ku
rį mes buvome paskelbę Dirvos 
13 Nr., atsiliepė tik vienas cleve- 
landietis — Leonas Banevičius, 
gyvenęs Wehnen lietuvių stovyk
loje. Jis tai stovyklai Dirvą ir 
užprenumeravo. Bet iš kitų sto
vyklų — Augustdorf, Augsburg, 
Dahlheini - Roetgen, Diepholz, 
Dcrnastadt, Eutin, Hamburg, 
Luebeck, Muenchen, Muenster, 
Neustadt, Pinneberg, Rendsburg. 
Spakenberg, Stuttgart, Varei, 
Bueckeburg ir Gauting, kol kas 
dar niekas neatsiliepė.

Mes būsime dėkingi, jei į šį 
mūsų pakartotiną prašymą, tų 
stovyklų buvusieji gyventojai, 
dabar įsikūrę JAV, likusiems ten 
nemažą vargą vargti, Dirvą už
sakys ir jiems padarys nemažą 
džiaugsmą. Pati redakcija, kiek 
pajėgia, Dirvą ir taip siuntinėja 
nemokamai j įvairius Europos 
kraštus. Todėl pagrįstai tikisi, 
kad redakcijai į talką gali ateiti 
tie, kurie tose stovyklose paliko

ne tik nemažai pažįstamų, bet 
ir artimųjų. Išpildykim jų pra
šymą!

•
Clevelande piktadariai iš Kul

tūrinių Darželių pavogė Dr. Jono 
Basanavičiaus biustą. Tuo pat 
metu apvogti ir dar trys kitų 
tautų darželiai. Manoma, kad va
gys tai padarė ne kokiais nors 
politiniais motyvais, bet ieško-' 
darni pasipelnymo parduodant 
tuos biustus į vario laužą.

Dr. Jono Basanavičiaus bius
tą Kultūriniams Darželiams pa
dovanojo Lietuvos šaluių Sąjun
ga. Clevelande jis buvo pastaty- 
as 1933 metais.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

Tel. offic’o EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 VVest Chicago Avė

Chicago 22, III.
7AL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad.,

• Kaip žinia JAV prezidentas at-; 
metė Bulganino pasiūlymus su
daryti naujas sutartis. Ta pro-Į 
ga Liet. Stud. S-gos JAV Centro 
Valdyba pasiuntė prezidentui Ei- 
senhoweriui laišką, kuriame Są-Į 
jungos narių vardu išreiškė pa
dėką už teisingą atsakymą į klas
tingus pasiūlymus. Kartu laiške 
buvo pažymėta, kad daugelis Są
jungas narių yra liudininkai ko
munistų laužomų pažadų. x

Šiomis dienomis buvo gautas 
laiškas iš Valstybės Sekreto
riaus, kuriame prezidento vardu 
dėkojama lietuviams studentams 
už domėjimąsi tarptautine poli
tika ir išreiškimą moralinės pa-' 
ramos.
• Pulk. Prano Saladžiaus duktė 
Danutė Kasaitienė, kaip ir jos 
vyras, abu dabar gyvena Vokie
tijoje ir Heidelbergo universite
te studijuoja medicinos mokslus.
• Bostono Studentų skyrius bir 
želio 9 d., rengia didžiulį Finis 
Semestri vakarą. Prašome visų 
rytinio pakraščio akademinių 
jaunimo organizacijų tą vakarą 
nieko nerengti, o su savais na
riais skaitlingai traukti Bostono 
link!
• Atsiųsta paminėti H. Sienkie-
vičiaus __ Kryžuočiai, I tomas,
istorinis romanas iš Vytauto Di
džiojo ir Jogailos laikų. 368 psl., 
prieš titulinį puslapį paveikslas. 
Vertė lituanistas Kazys Jankū
nas. Viršelio piešinį darė dail. V. 
K. Jonynas. Viršelis su aplanku. 
Išleido KARYS,’ 916 VVilloughby 
Avė., Brooklyn 21, New York. 
Kaina $3.50.

JAUNIMO 
PETICIJA 

SKINASI KELIĄ
Lietuvių Jaunimo Peticijos pa

rašų rinkimo akcijon papildomai 
įsijungė Cicero, III., VVaukegan, 
III., Kenosha, VVis., ir Racine, 
VVis. jaunimas. Visi tų vietovių 
lietuviai prašomi pasirašyti Jau
nimo Peticiją.

*
Chicagoje besilankąs p. J. Ma

tulionis, VLIKo Pirmininkas, bu
vo supažindintas su Lietuvių 
Jaunimo Peticijos akcija. VLIKo 
Pirmininkas nuoširdžiai pasvei
kino jaunimą už pasiimimą ini
ciatyvos suorganizuojant šį svar
bų darbą ir kvietė visus lietuvius

nntrad., ketvirtad., penktad., 
Tik susitarus trečiadieniais.
11-2 p. p. šeštadieniais.

GARANTUOTI SIUNTINIAI!
Lietuvoje ir j Pabaltijo kraštus, Ukrainon, Lenkijon, Ru
sijon greičiausiai ir pigiausiai siunčia siuntinius ši firma

J. Kamienski 
JANIQUE TRADiNG CO. 
1029 Fairfield Avė. (netoli W. 11 St.)

Cleveland 13, Ohio Telef.: CHerry 1-5547
Centrinė firma yra Toronte, Ont.

835 Queen Street West, Toronto, Ont.
ir skyriai didesniuose miestuose, Kanadoje ir Amerikoje. 

Išsiuntimo skyrius yra ir Clevelande.
Klijentų patogumui skyriai atidaryti:

1162 Broadway Avė., Buffalo 12, N. Y. 
Telef.: FI 1272

2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III. 
Telef.: BRunsivick 8-6780

Visus mokesčius ir visas išlaidas apmokama čie vietoje, tat gavėjai 
krašte jau nieko nemoka.

Už naujas medžiagas imama tiktai 50% vertės.
V>s«s siunčiamas prekes galima pasirinkti įstaigoje, kuri atidara 

■dekvieną dieną nuo 12 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.

JUOKTIS SVEIKA!
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro 

ir savikritikos žurnalą

PELĖDAv
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir grudžio mėn.
Rašykite šiandien: PELĖDA, 231 VVallace Avė., S., 

tVelland. Ont., Canada.
Prenumerata metams $1.00 į visus pasaulio kraštus. 

Atskiras numeris 30 cnt.

pasirašyti Jaunimo Peticiją.
*

Los Angeles Lietuvių Jaunimo 
Peticijos parašų rinkimo akcija 
jau pradėta. Savo paramą paža
dėjo lietuvių parapijos klebonas 
kun. Kučingis.

*

Lietuvių Evangelikų dvasišką
ja Chicagoje energingai remia 
Lietuvių Jaunimo Peticijos akci
ją. Numatoma visose evangelikų 
parapijose rinkti parašus.

*

Prie Putnamo vienuolyno gy
venančios lietuvaitės Lietuvių 
Jaunimo Peticijai surinko virži 
200 parašų. Planuojama surinkti] 
dar. apie tiek parašu.

♦

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai, daugumoje jau seniai gy
veną Amerikoje, savo susirinki
me vieningai pasirašė Lietuvių 
Jaunimo Peticiją. Būtų gera jei 
ir kitos organizacijos tai atliktų.

Valdas Adamkavičius, Lietu
vių Jaunimo Peticijos Centrinio 
Komiteto Pirmininkas, davė pla
tų pranešimą Jaunimo Peticijos 
reikalu per Sophie Barčus radiją 
Chicagoje. Jo kalba yra įrašyta 
į juostą ir planuojama ją pasiųs
ti pertransliavimui į kitų vieto
vių lietuviškąsias radijos progra
mas.

*
Lietuvių Jaunimo Peticija Chi

cagoje galima pasirašyti sekan
čiuose lietuvių verslavietėse: 
Terra knygyne, Lietuvių Preky
bos Namuose, J. Karvelio preky
boje, Margutyje, televizijos 
krautuvėje Daina, p. Babickų 
maisto pardūotuvėje, Šimaičių 
Real Estate įstaigoje. Lietuviai 
kviečiami apsilankyti tose įstai
gose ir pasirašyti Jaunimo Peti
ciją.

Yra gautas ^ėidirhas rinkti pa
rašus Lietuvių Jaunimo Petici
jai laike metinio Lithuanian 
Chamber of Commerce of Illinois 
banketo Chicagoje. Bankete pa
grindinę kalbą pasakys Illinois 
senatorius Paul Douglas.

*
Clevelando Lietuvių Jaunimo 

Peticijos Komitetą sudaro: J. 
Puškorius, Stud. Ateitininkų 
pirm., M. Pažemėnienė, skaučių 
tunto tuntininkė, M. Trainaus- 
kaitė, Lietuvos Vyčių pirm., N. 
Bartuškaitė, Lietuvių Studentų 
Santaros atstovė, V. Kamantas, 
skautų tunto tuntininkas, A.

MIKE DeSALLE
j^ra oficialus demokratų kandi
datas į gubernatorius pirminiuo
se gegužės mėn. 8 d. rinkimuose.

Jis yra 48 metų amžiaus, bu
vęs Kainų Priežiūros Tvarkyto
jas prezidento Trumano laikais 
Korėjos karo metu, savo parei
gas tinkamai atlikęs.

Nesenai Toledo mieste buvo 
susirinkę per 1006 jo rėmėjų, 
kurie mokėjo už pietus po $25. 
Toledo mieste jis gyvena nuo 
1911 metų, nors gimęs yra New 
Yorke.

Mokslus yra baigęs George- 
town Universitete, Washington, 
D. C. Vedęs prieš 26 metus ir 
turi penkius vaikus.

PERRINKIT FRANK S. DAY
vėl būti County Recorder.

Frank S. Day Coyahoga aps
krityje ištikimai tarnauja kiek
vienam žmogui, jis turi gerą pa
siruošimą ir gerą darbo patyri
mą. Vėl kandidatuoja demokratų 
sąraše. Rinkimai įvyksta gegu
žės mėn. 8 d.

Juodikis, Akad. Skautų Sąjūdžio 
pirm., J. Mačiulis, Tautinių Korp. 
Samb. atstovas, R. Kasperavi
čius, Moksl. Ateitininkų pirm., 
R. Miųkūnas, Liet.. Sfudąntų Są
jungas Clev. skyriaus pirm.

Komitetas aktyviai vysto pa
rašų rinkimo akciją. Skautai pa
rašus rinko po lietuviškųjų pa
maldų, numatoma, jog parašai 
bus renkami kiekvieną sekmadie
nį. Moksleiviai ateitininkai su
rinko virš 300 parašų parapijos 
parengime. Jaunimo Peticiją pa
sirašyti galima taip pat Dirvoje 
ir Spaudos Kioske, ši bendra ir 
vieninga Clevelando jaunimo 
veikla yra gražus pavyzdys kitų 
vietovių jaunimui. Atlikime pa
vyzdingai savo pareigą.

I š R I N K

Kent H. Meyers
KANDIDATU Į

JUDGE
COURT OF COMMON PLEAS

TERMINAS NUO VASARIO MĖN. 5 D.

Demokratų sąraše rinkimuose 1956 m. geg. 8 d.
TURI VIRŠ 30 METŲ PASIRUOŠIMO UŽIMTI ŠIA VIETĄ

REMIAMAS CLEVELAND PRESS
IR THE CITIZENS LE AGUE

E L E C T —
MICHAEL

S T I
C U T O RPROSE

E n d o r s e d b y':
Casmopolitan Democratic League 
Hungarian Democratic League 
Slovak Democratic League 
Former City Prosecutor, 1947-1951.

PADĖKA

Mūsų brangiam Tėveliui, uoš
viui ir seneliui Juozui KAMAI- 
ČIUI mirus, gilaus liūdesio va
landoje visiems taip nuoširdžiai 
mus užjautusiems ir prisidėju- 
siems savo pagalba bei užuojau
tos žodžiu nuoširdžiai dėkojame.

Ypatingą padėką reiškiame:
Šv. Jurgio parapijos klebonui 

kun. V. Vilkutaičiui ir kun. Gol- 
dikovskiui už egzekvijas, pamal
das ir palydėjimą į kapus; laido
jimo namu direktorei Jakubaus
kienei ir Sūnui už nuoširdų pa
tarnavimą koplyčioje ;pp. I. ir A. 
Jonaičiams ir p-lei M. Barniškai- 
tei už jautrią globą gilaus liūde
sio dienose ir už gėles; p.p. Reg.

ir D. Nasvyčiams už užuojautą 
ir gėles; giminėms A. ir J. Pin
kams, O. ir J. Kamaičiams, V. ir 
J. Siuzeliams, St. Siuzeliui, už 
gėles, M. ir Pr. Janušaičiams; 
dr. Sandargui ir Poniai už rūpes
tingą bičiulišką globą; Karsto 
nešėjams: J. Stempužiui, J. Dun- 
durui, Pr. Pročkiui, p. Blinstru- 
bui, Fel. Novickui ir VI. Montvi
lai ; taip pat Clevelando Liet. Ra
dijo Klubui, p. P. Dabrilai, po
niai Gulbinienei, K. Budriui ir 
visiems atsilankiusiems koply
čioje, pamaldose ir palydėjusiems 
velionį į amžino poilsio vietą, 
nuoširdžiai dėkojame.

Dukterys, žentai ir anūkas

TUOJ IMGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Anglų kalime skaitymas
V. Minkūnas_____________ 2.00

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis_____________ 1.50

Aukso kirvis
Juozas Švaistas _________ 2 50

Apie laiką ir žmones
J. Aistis_________________ 2.50

Audra Žemaičiuose
VI. Andriukaitis _________ 2.20

Atlaidų pavėsy
P. Abelkis_______________ 4.00

Aukso ruduo
M. Vaitkus _____________ 1.25

Būdas Senovės Lietuvių ...
Sim. Daukantas _________ 4.00

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis ________ 2.00

Baltasis Vilkas
K. Binkis _________ _____ 1.00

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1 50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia _____________ 2.00

Cezaris
Mirko Jelusič ___________ 2.00

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis_____ -____ 2.00

Duktė
Alė Rūta ...........................  2.40

Daiktai ir nuorūkos
Leonardas Žitkevičius___ — 1.00

Don Kamiliaus mažasis 
pasaulis

Guareschi _____ _________ 3.50
Didžiosios atgailos

R. Spalis _____ _________  3.fii
Doleris iš Pittsburgho

Stepas Zobarskas _______ 0.8<
Eldorado

J. Švaistas  ______________ 1.80
Gyvačių lizdas

Francois Mauria- _______ 2.60
Gimdytoja

Francois Mauriac _______ 1.75
Gabija, literatūros metraštis 

____ _____ ______________ 6.50
Gintariniai vartai

N. Mazalaitė_____________ 2.0<i
Gyvulių ūkis

George Orwell ___________  1.00
Giesmė apie Gediminą

B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00
Jaunai inteligentei

V. Andriukaitytė_________ 1.25
Kryžkelės

A. Vienuolis_____________ 3.50
Kaimynai

J. Paukštelis ___________ 2.50
Kaip jie mus sušaudė

J. Petraitis _____________ 1.80
Kuprelis

Ignas ŠeiniUB ___________ 2.00
Keliai ir kryžkelės

Putinas _________________ 2.50
Kon - Tihi,

Thor Heyerdahl _________ 3.75
Kaimiečiai

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

Kudirkos raštai
___________ ______ ______ 5.00

Loreta
Stasius Būdavas_________ 1.80

Kregždutė I
A. Rimkūnas ___________ 1.50

Kiškučio vaidinės
Stasys Džiugas _________ 1.50

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys _______ 5.00

Lietuva
A. Bendorius ________ _  2.75

Laiškai žmonėms
G. Papini _______________ 2.00

Moters širdis
Guy de Maupassant _____ 2.60

Lyrikos kraitis
Medžio raižiniai

Ign. Končius_____________ 5.00
Mikuckis _______________ 2.50

Visos knygos siunčiamos paši
DIRVA, 1272 East 71

Milžino paunksmė
Balys Sruoga ___________ 2.50

Mėnuo vad. medaus
N. Mazalaitė ___________ 2.50

Naktys Karališkiuose
L. Dovydėnas ___________ 2.00

Orą pro nobis
J. Gliaudą_______________ 4.00

Orfėjaus medis
A. Nyka-Niliūnas _______ 8.00

Pažemintieji ir nuskriaustieji
F. M. Dostojevskis_______ 2.50

Po Tėvynės dangum 
žodžiai Vytės Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino „.2.00

Pragaro pošvaistės
V. Alantas_______________ 8.50

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus_______ ___ 2.04

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _______ . l.W

Paklydę paukščiai 1
Jurgis Jankus ___________ 2.20

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ___________ 2.6<

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gaučys _________ 4.50

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springborn________ 2.06

Petras širvokas
Juozas Švaistas _________  2.Ti

Po .raganos kirviu
Jurgis Jankus __________ 1.50

Pabučiavimas
J. Grušas _______________ 1.51

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

Raudoni batukai
Jurgis Savickis _________ 1.5.

Sudie, pone čipse
James Hilton ___________ 0.75

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas ______ 2.00

Saulės Takas '
Nelė Mazalaitė -___________ 3.50

šilkai ir vilkai
Runcė Dandierin is________ 1.00

Senųjų lietuviškų
knygų istorija

V. Biržiška, kiet. virš. ___ 3 .K)
papr. virš.___________ 2.00

Saulutė debesėliuos
L. Žitkevičius ___________ 1.50

Šventieji akmenys
Faustas Kirša ______ ____ 2.00

Šventoji Lietuva
Jurgis Savickis _________ 3.4K

Teresė Neumanaitė
J. Burkus _______________ 3.00

Tipelis
Pulgis Andriušis (įrišta)_ 3.00

Trumpa diena
Alė Rūta _______________ 4.00

Tomas Nipernadis
August Gailit ______ ____  2.51

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback _________ 1.21

Užgesęs sniegas
Aloyzas Baronas_________ 2.56

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša _________ — 1.0<

Uždraustas stebuklas
Stasius Būdavas _________ 2.60

Vanagaitis
monografija _________ .___ 2.00

Valerijono lašai
Dr. S. Aliūnas___________ 1.00

Vilnius Lietuvos gyvenime
Dr. A. Šapoka___________  1.50

Velykų pasakos
N. Butkienė ____________ 1.0<

Vyturėliai Laukuose
Vikt. Šimaitis ________ 0.7'

Trylika nelaimių
R. Spalis _______________ 1.21

Vaikų knygelė
M. Valančius ___________ lao

Varpai skamba
Stasius Būdavas_________  2.50

Žemaičių krikštas
P. Abelkis....... .............. 2.50

Žemaitis nepražus
Balys Sruoga ________ .— 3.00

u. Užsakant pinigus siųskit** 
St., Cleveland 3, OhU



Taip lietuviai 
gyvena Brazilijoj

(Tęsinys iš pereito numerio)

Krašto gyvenimo lygis
Brazilijos gyvenimo lygis yra 

žemesnis už dabartinės Europos 
ir žymiai žemesnis už šiaurės 
Amerikos ir Kanados gyvenimo 
lygj. Blogiausia, kada ji beveik 
nedalyvavo kare, kad kraštas tu
ri didelių turtų, o gyvenimas 
kaskart ir smarkiai blogėja.

Per 7 metus butų ir maisto 
kainas pakilo 3-5 kartus, rūbų ir 
avalynės 2-3 kartus, o uždarbio 
padidėjimas nesiekia ir dvigubo 
pakylimo.

Eilinis miesto bei pramonės 
darbininkas uždirba į mėnesį 30 
dolerių, amatininkas 60 dolerių 
ir specialistas 80 dolerių.

Kiek šeima turi išleisti pragy
venimui bus aišku iš paduodamų 
kainų. Miestuose ir priemieščiuo- 
se butas be patogumų, negrįsto
je klampioje gatvėje, kiemo šu
linio vandeniu, dažnai žibaline 

• šviesa, iš dviejų kambarių ir vir
tuvės, kainuoja mėnesiui 15 do
lerių, mieste — 30 dolerių.

Tautinis maistas yra ryšių ko
šė ir šabelbonų puskošė, užrie- 
binta medvilnės aliejumi. Ret
karčiais prie šio pagrindinio dar
bininkų maisto pridedama džio
vintos mėsos, žuvies ar kiaušinių.

Maisto kainos kilogromui ame
rikoniškais centais: ryžiai — 20, 
pupelės — 15, mėsa — 60, alie
jus — 50, sviestas — 130, bul
vės — 10, lašiniai ir taukai — 
85, duona (mišinys kviečių su 
kukurūzo ar vietos bulvėm) — 

4 11, kavos — 10, pieno su 40% 
vandens priemaišų — 10. Vaisių 
ir daržovių kainos kinta sezonais, 
bet ir pigiausiame sezone nėra 
pigios. Rūbų ir avalynės kainos 
doleriais: marškiniai 2-6 dole
riai, vietos vilnos kostiumas kon- 
fekcione — 25, siutas — 50, ang
lų vilnos kainos dvigubos. Pus
bačiai — 3-10 dolerių. Ir išeina, 
kad 4 narių šeimos galva savo 
uždarbiu šeimos išlaikyti negali. 
Turi dirbti žmona ir paaugliai 
vaikai.

Psichologinis pasitenkinimas
Pasakojama apie vienų žydelį, 

gyvenusį su šeima viename kam
baryje ir nusiskundžiusį rabinui 
sunkiu gyvenimu. Rabino patar
tas žydelis nusipirko ožkų ir įkū
rė jų tame pat kambaryje. Ant
rų kartų sutikęs rabinų nusiskun
dė, kad su ožka gyvenimas pa
blogėjo. Rabino patartas likvi

duoti ožkų, ir ožkai iš kambario 
išnykus buvo labai patenkintas.

Panašiai jaučiasi ir Brazilijos 
lietuviai. Nepripratę ištaigai tė
vynėje, o čia prisitaikę prie vie
tinių ir turėdami už juos, gry
nai dėl savo darbštumo, kiek ge
riau, skaito, kad kitaip ir būti 
negali. Patyręs vargo fazendoje 
ir jų palikęs, jaučiasi kaip anas 
žydelis ožkos atsikratęs, nors tik
rumoje ne kų teuždirba.

Čiabuviai kitų kartų ir paba
daudami stengiesi šį tų sutaupy
ti, kad įsigytų šiokį tokį turtų. 
Lietuvis ir prie šio papročio tai
kosi. Brazilijoje yra psichozinis 
paprotys įsigyti išsimokėjimui 
statybinį žemės sklypų, kad pa
skatintų priverstinų taupymų. O 
kai sklypas įsigytas, kad dar ir 
neišmokėtas, atsiranda noras lip
dyti bakūžėlę.

Sklypų pardavimas nėra nei 
valstybinė nei savišalpinė prie
monė padėti skurstančiam pilie
čiui. Tie pardavimai yra tikra 
biznieriška akcija pelningai par
duoti savų ar perparduoti su už
darbiu svetimų žemę.

Statybos reikalai čia nėra tin
kamai tvarkomi bei vedami. To
dėl statybinių sklypų parceliaci- 
ja tapo masinis reiškinys. Dažnai 
savininkas ar perkupčius daro 
miestinio pobūdžio gyvenvietę ir 
už 30 kilometrų nuo miesto. Pa
žadėjęs padaryti visokių pageri
nimų bei patogumų ir pavaręs 
tinkamų propagandų, jisai su
randa pirkėjų ir išugdo gyven
vietę. žemę brangiai parduoda
mas, jis gali išsimokė j imu išdės
tyti ilgesniam laikui. Darbinin
kas, užuot mokėjęs brangių buto 
nuomų, moka už žemę mėnesinį 
mokestį ir stengiasi pradžioje 
sulipdyti, kad ir mažų bakūžėlę. 
Su laiku, begyvendamas, pasista
to ir geresnį namelį.

Taupymui padedu šiltas klima
tas, eliminuodamas šiltus rūbus 
ir butų šildymų. Be to ir pati 
statyba dėl tų pat sųlygų yra 
lengvesnė bei paprastesnė. Na
mai be pamatų, plonų sienų, šiau
dų stogo, be lubų, gyventojus pa
tenkina.

Artimiausiame nuo Sao Paulo 
jūros kurorto ir uosto mieste 
Santuose aplankiau "brazilkos” 
rajone keletu lietuvių šeimų. Vie
nos tų šeimų šeimos galva visiš
kai silpnos sveikatos žmogelis 
pasigyrė jau išsimokėjęs staty
binį sklypų ir norįs pradėti sta
tyti bakūžę. Mano užklaustas, ar 
netrauktų jo atgal tėvynė, jeigu

ji būtų vėl laisva. Jisai atsakė 
trumpai: "Nenorėčiau grįžti val
gyti juodų duonų”. Kai aš jam 
paskaičiavau, kad dirbdamas 
uosto krovėjo sunkų darbų išti
sus 25 metus, Lietuvoje iš val
džios gautame slype jis senai bū
tų turėjęs ne bakūžę, bet neblo
ga namukų. Jis nieko neatsakė, 
bet giliai susidūmojo. Mano už
traukta čia pat viena kita lietu
viška dainelė išspaudė jo akyse 
ašarų ir jis pareiškė: "Menki 
mes esame žmoneliai, kad taip 
greit užmirštame savo tėvynę '.

Po to jis pakvietė iš kiemo 
penkioliakmetę dukrelę, kuri, de
ja, lietuviškai mažai tesuprato, 
ir paprašė jai pakartoti mano 
daineles. Atsisveikinant jisai at
sidusęs pareiškė: "Jeigu neteks 
grįžti į tėvynę, tai norėčiau, kad 
bent mano kaulai ten ilsėtųsi”.

Panašių pavyzdžių pasitaiko 
neretai. Deja, nėra kam po dide
lį kraštų išblaškytose lietuviško
se šeimose lietuvybę skatinti.

Lietuvybės stovis
Lietuvybės stovis čia yra ap

gailėtinas. Nuo masinės 'emigra
cijos čia tegyvenama tik antro
sios kartos žmonių. Patys atei
viai tarp savęs beveik visi kalba
si lietuviškai ir laikosi tautinių 
papročių. Bet atvežti iš Lietuvos 
maži vaikai ir čia gimusieji ma
žai lietuviškai besupranta. Tur 
būt neapsiriksiu skaitydamas, 
kad virš 70% tėvai šeimose su 
vaikais kalbasi portugališkai, 
nors patys tų kalbų vartoja sun
kiai. O vedusiųjų lietuviškos kil
mės vaikų vaikai gal tik 5% te
kalba lietuviškai.

Lietuvių ištatjtėjima yra dvi 
priežastys. Viena lietuviškų or
ganizacijų neveiklumas. Apie jas 
bus kalba vėliau. Antroji prie

žastis glūdi pačioje lietuvių emi
grantų masėje ir jos gyvenamuo
se sųlygose.

Į Brazilijų emigravo žmonės, 
negiliai tikintieji, kad Lietuva 
atsilaikysianti priešui grųsian- 
čius pavojus ir atsikursianti tvir
tais ekonominiais pagrindais. 
Masinę emigracijų sudarė žmo
nės beraščiai ir silpno lietuviško 
susipratimo.

Šitoje masėje komunistai rado 
palankių dirvų komunistinei pro
pagandai, kad nuslopintų lietu
vybę. Nepaprastai sunkūs pra
diniai kūrimosi žygiai ir stoka 
paramos iš Lietuvos vyriausybės 
jiems irgi suteikė nusivilimų.

Krašto valdžia, ypatingai per 
mokyklas, smarkiai vykdo mažu
mų nutautinimų. Vaikų įpilieti
nimas vien gimimo faktu šiame 
krašte bei dokumentinis jų atski- 
rimas nuo tėvų ir suteikimas 
jiems didesnių teisių, irgi veikia 
į ištautėjimų. Pagaliau, nutautė
jimų didina didelis lietuvių po 
kraštų išsiblaškymas.

Spaudos atgarsiais, atrodo, 
kad lietuvybės būklė nėra žavėti
na ir kitų kraštų lietuvių koloni
jose. Bet Brazilijos lietuvių ko
lonija bene bus paskutinėje vie
toje.

Mes rūpinamės dėl mūsų tau
tos kamieno naikinimo ir galvo
jame jį papildyti išeiviais. Kai 
dėl Brazilijos lietuvių, tai ir šių 
dienų nuotaikų laukti didesnio 
papildymo, nėra vilties. Tie, ku
rie svajoja apie sovietinį rojų, 
jeigu juos šiandien įsileistų, gal 
dalis jų ir grįžtų, bet į kitokios 
santvarkos valstybę jie bus sun
kiai įtraukiami. Kurie dar ir my
li savo tėvynę, bet kai ryšiai su 
tėvyne nutraukti, apsipranta su 
mintimi baigti čia savo gyveni
mų. Be to, įgytas turtas, šeimų 
su kitomis tautybėmis susimai
šymas, ir numatomas sunkus 
valstybės atsikūrimas, verčia 
nuo grįžimo norų atsisakyti.

Daugelis iš jų temėgsta apie 
tėvynę pasvajoti ir geriausių at
veju, jeigu turtas leistų, tai tik 
atsilankyti.

KENT H. MEYERS
yra kandidatas į teisėjus Com- 
mon Pleas Court. Jis tam darbui 
yra gerai pasiruošęs, nes anks
čiau yra buvęs specialus patarė
jas ir pavaduotojas prie Ohio 
valstybės gynėjo įstaigos. Taip 
pat teisių patarėjo direktoriaus 
pavaduotojas Clevelando miesto 
valdyboj.

Kent H. Meyers turi daugiau 
kaip trisdešimt metų darbo pa
tyrimo įvairiuose valstybės ir 
federaliniuose teismuose. Tas pa
tyrimas, dabar kandidatuojant į 
Common Pleas Court yra labai 
reikalingas.

Kandidatuoja demokratų su
rašė. Gegužės mėn. 8 d. prašo 
už jį, kaip gerai tam darbui pa
siruošusį, savo balsų ir atiduoti. 
Jo kandidatūrų remia Cleveland 
Press ir Citizens League.

Mr. Meyers yra vedęs ir turi 
vienų dukterį.

Dirva Nr. 17 * 1956 m. balandžio m£n. 26 d. ' - 8

■CTS AUTOBUSU l'lTiRYlIlHIS
Būkite toliaus nuo vairo kai visa grupė važiuoja 

kartu! Saugu, patogu ir visiem greičiau.
Pagal mylią... Pagal valandą. Kainuoja 

negu jūs manot.
• Mokyklos sporto programoms • Kelionėms 
kelionėms • Suvažiavimams • Klubo reikalms

• Lauko
• Baliams

Šaukite MAin 1-9500 dėl užsakytų
CLEVELAND VHANSIT SYSTEM

mažiau,

LAIPSNIU
STROH’S ALUS YRA VERDAMAS PRIE 2000 ... 
PADARO ŠVIESESNIU, SKANESNIU, 
DAUGIAU GAIVINANČIU!

COMMON PLEAS COURT
Term Beginning January 5, 1597

Democratic Primanęs May 8, 1956

CANDIDATE FOR

■iihi.i:

Stroh’s yra Amerikos vienintelis ugnim verdamas alus!

PĖDOS SMĖLYJE
HANS IVERNER RICHTER (IŠTRAUKĄ 1S ROMANO)

HANS WERNER RICHTER, gim. 1910 
m., jau su pirmaisiais savo romanais "Pralai
mėjusieji” ir "Dievo apleistieji”, vokiečių po
karinėje literatūroje susidarė stipraus ir savito 
rašytojo vardų. Abi šios knygos buvo premi
juotos ir per palyginus trumpų laikų išverstos 
j aštuonias kalbas. Sekančios jo knygos "Pėdos 
smėlyje” ir 1955 m. išleistoji "Nežudyk.”

Tų naktį mano mažoji sesuo Paula sėdėjo 
šalia manęs. Ji atsėlino iš savo kambario nak
tiniuose marškinėliuose ir atsisėdusi ant lovos 
krašto drebėjo.

— Nevažiuok į miestų, girdi, ten pilna 
plėšikų ir žmogžudžių, jie prikuls tave arba 
užmuš.

— Aš juk tik porai dienų, Paula. Per po
rų dienų būsiu susitvarkęs. Aš juk visai neno
riu būti pardavėju.

— Tai kuom tu nori būti?
— Kapitonu, ir plaukioti jūromis.
— Puiku, — šnabždėjo ji, — geriau plau- 

kiot jūromis. Tai ne taip pavojinga. O tu pa
imsi mane su savimi, kai būsi kapitonu ?

— Aišku, mes niekad nesiskirsime, Pau
la, niekad.

— Gerai, — pašnabždėjo ji, ir kurį laikų 
buvo visai tylu. Jis sėdėjo sunėrusi rankas 

glėbyje, ir jos smalos juoduma plaukai buvo 
išsidraikę ant krūtinės.

— Grįšk į savo lovų, Paula, tu sušalsi.
— O kų tu darysi su Mėta, pasakyk man 

dar, kų tu su ja darysi?
— Kų gi aš turėčiau su ja daryti?
— Ar tu’ir jų paimsi kartu?
— Aišku ir jų. Ir mes plauksime į Indijų.
— Tai tu mus abi paimsi?

— Suprantama, kad abi. Indijoje kiek
vienas vyras turi daug moterų, kaip ir Tur
kijoje. Pora tūkstančių arba dar daugiau. 
Jos visos gyvena viename name, ir šoka ir 
dainuoja ištisų dienų, o kai pavargsta eina 
gult.

— Taip, — sušnabždėjo Paula, — san- 
gulauti. Ir biblijoje apie tai parašyta. Ar tu 
žinai, kų reiškia sangulauti?

— Aišku — jos visos miega vienoje lo
voje.

— Tai turėtų būti labai nepatogu, — pa
sakė Paula ir vėl nutilo, ir susimųsčiusi žiū
rėjo į savo rankas, ir aš nežinojau ko ji no
rėjo. Jai buvo dvylika metų, jos akys dar la
biau padidėjusios ir ji vis daugiau panašėjo 

į mergaitę iš Balkanų. Mano tėvas aiškino, 
kad jo senelį, dar visai mažų, čigonai pagro
bę nusivežė į pietus, šito pasakojimo klausy
davausi su siaubu ir pasitenkinimu.

— Jeigu tu Mėtų pasiimsi, — vėl pra
šnabždėjo Paula, — tai aš negalėsiu kartu 
plaukti. Tuomet turėsiu likti namuose.

— Nesuprantu, kodėl tu tada turėtum 
pasilikti, Paula?

— Todėl. Neįmanoma.
— Kodėl neįmanoma, tu kvailiuke. Jūs 

abi plauksite kartu ir basta.
— Aš pasakiau — basta —, taip, kaip 

motina sakydavo, nenorėdama girdėti dau
giau prieštaravimų. Bet Paula laikėsi savo 
nuomonės, kurių kų tik buvo pareiškusi ir 
mano paskutinieji žodžiai jai nepadarė jokio 
įspūdžio.

— Gaila, — šnabždėjo ji, — aš taip mie
lai būčiau plaukusi su tavim į Indijų. Tik 
įsivaizduok — su laivu, o paskui pamačius 
palmes, dykumas, papūgas ir beždžiones.

— Tu irgi nebloga beždžionė, — pasa
kiau, — o dabar eik į savo lovų, aš noriu 
miego.

— Ar tu tikrai su Mėta plauksi?
— Su tavimi, su Mėta ir su visom pa- 

sualio moterim. O viduryje Okeano aš pra- 
gręšiu savo tristiebį ir jas visas paskandin
siu.

— O tu? Kų tu darysi?
— Išplauksiu į krantų.

— Bet aš geriau už tave plaukiu, daug 
geriau.

— Na, — pasakiau, — tuomet tu irgi 
išplauksi. Bet dabar palik mane ramybėje. 
Aš noriu miego.

— Tai būtų nuostabu, — šnabždėjo ji, — 
tada mes žaistume Robinzonų.

— Aš būsiu pardavėjas, o ne Robinzo
nas, — atsakiau, ir mano sesuo Paula pakilo, 
nuglostė rankomis naktinius marškinėlius, lyg 
jie nuo ilgo sėdėjimo būtų susiglamžę ir pa
sakė:

— Gaila, o būtų taip gržau buvę, ar ne ?
Bet aš nebatsakiau. Girdėjau jų basomis 

kojomis tyliai nueinant, girdėjau uždarant 
duris ir galvojau: kų gi ji veiktų Indijoje? 
Ten jų suėstų tigrai arba krokodilai ir liktų 
tik jos juodieji plaukai, iš kurių koks nors 
maharadža nusivytų botagų savo vergėms 
plakti. Bet ir vėl prisiminiau vėjogaudas ir 
pardavėjus ir puoliau miegan su sunkiais 
rūpesčiais.

Sekantį rytų išvažiavau su motina į mies
tų. Važiavome ketvirtos klasės vagonu į 
Schwinemuendę. Skyrius buvo pilnas žvejų 
moterų, kurios sudėjusios savo pintines vienų 
ant kitos, kalbėjosi su mana motina.

Traukinys dardėjo per miškus, pro ko
pas, o aš sėdėjau nusiminęs šalia motinos. 
Nežinojau kų daryti. Brolis Maxas šį kartų 
man jokių patarimų nedavė, nors man lygiai 
taip pat nepatiko būti pardavėju, kaip ir sil

kių gaudytoju. Schwinemuendėje motina il
gai ieškojo Koppo knygyno. Pagaliau mes jį 
radome, ir stovinėjome priešais didelę vitrinų 
delsdami įeiti. Net mama atrodė truputį ne- 
drųsiai. O aš žiūrėjau nusiminęs į jos didelę 
nosį.

— Jie ir paveikslus pardavinėja, — pa
sakė motina, ir mes ilgokai žiūrėjome į juos. 
Tai buvo beveik išimtinai kažkokių vyrų gal
vos, tarp kurių pastebėjau ir Fridrichų Didįjį. 
Jis buvo vienintelis ,kurį pažinau. Nudžiugęs 
tariau:

— Žiūrėk, mama, Fridrichas Didysis.
— Taip, senasis Fricas, — atsakė ji, — 

bet kas tie kiti?
— To aš nežinau, gal jo generolai, jis 

juk daug jų turėjo.
— Bet jie visi civiliai apsirengę, — pa

sakė motina, ir perėję prie kitos vitrinos mes 
apžiūrinėjom knygas.

t

— Ar tu skaitei bent vienų iš šitų kny
gų? — paklausė motina.

— Ne, mama.
— Ir aš ne, bet tu galėsi jas visas per

skaityti, vienų po kitos.

Nuo uosto sklido įplaukiančių laivų tū- 
tavimas. Garsiai juokdamiesi praėjo du jū
rininkai. Atsisukęs žiūrėjau į juos. Prisimi
niau Irmų su Kaethę, kurios išvažiavo pas 
jūrininkus. Mielai būčiau nuėjęs iki uosto 
pasižiūrėti laivų, bet motina jau nebesvy-
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Atviras laiškas Dr. S. Biežiui SPORTAS DETROIT
VEDA ALGIRDAS BIELSKUS TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Jūsų pasiryžimas ir užsimoti pakelia, pakopa aukščiau, negu 
tikslai, kaip fc- pirmtakūnų, pla
čiosios visuomenės yra labai aty- 
džiai sekami ir labai palankiai 
komentuojami. Jūsų organizuo
jamas sąskrydis JAV sostinėje
— Washingtone yra vienas iš 
didžiųjų darbų Lietuvos krašto 
vadavimo byloje. Jūs, kaip tas 
uolusis lietuvis ūkininkas, reng
damasis sėti grūdą, pirmiausia 
paruošiate tinkamai dirvą, išva
lote nuo piktžolių, pasėjate rei
kalingo sėklai ir būsimam der
liui maisto, šitaip ir tik šitaip 
tegalime tikėtis gero derliaus. 
Tai esminis šio sąskrydžio požy- 
mys. šito reiškinio niek3 nedrįs
ta nuneigti, nes jei kas mėgintų 
jį niekinti, visuomenės būtų ap
šauktas kaip tautos priešas. Ta
čiau pasyvus pasipriešinimasi Daktare, noriu aš, ir daugelis ki- 
vyksta. Jis vyksta spaudos tyla.j tų gerų lietuvių, paklausti Jus 
Net ir Draugas, kuris labai mėg- paaiškinimo, būtent:
sta priekaištauti kitiems dėl tau
tinės vienybės stokos ir net prie
šais išvadindamas, iki šiol nėra 
parašęs nė vieno įžanginio straip
snio sąskrydžio reikalu. Pašali
nio asmens straipsnelis su tam 
tikru priekaištu neteikia Drau
gui nei garbės nei jis užsitar
nauja tautinių reikalų gynėjo; 
vardo.

Draugas mėgsta kalbėti apie 
tautinę vienybę, apie krašto va
davimą, bet kai yra gera proga 
to darbo prisidėti, jis tyli. Tad 
kas gi gali patikėti jo geromis 
katalikiškomis intencijomis ar
ba ir nuoširdžiu lietuviškumu? 
Ar tik Draugas nenori nuslėpti 
nuo visuomenes savo didžiojo 
nusikaltimo — Tautinės vieny
bės — ardytojo vardo, primes
damas jį kitiems?

Šiame reikale viena geriausių 
progų pasirodyti tautiškai susi
pratusiu, statančiu tautinius in
teresus aukščiau negu partijos. 
Juk turėtų visa spauda šaukte 
šaukti ir kviesti visuomenę daly
vauti šiame žygyje, kviesti visus 
prisidėti aukomis ir remti mora
liškai, organizuojant pranešimus, 
rinkliavas ir patį Važiavimą. O 
kai to nėra, tada prieš tavo akis 
atsistoja labai didelis klausimas
— kur gi yra mūsų lietuvių spau
da, kam ji tarnauja? Tautinei 
vienybei atstatyti, ar ją griauti, 
kraštui vaduoti, ar tik lėšoms 
rinkti ir jas panaudoti saviems 
partiečiams? Rodos taip neturė
tum galvoti, bet faktai liudija 
anų samprotavimų teisingumą.

Labai atsiprašau Draugo, kad^ 
jį paėmiau pavyzdžiu. Panašius 
samprotavimus kelia ir kita 
spauda, kuri partijos reikalus
— ....

tautinius.
Ponas dr. Bieži, atleiskite man 

už tokį laiškų, kurio turinys pa
lietė ir kitus. Bet Jūsų darbas 
yra tiek šakotas ir tiek platus, 
jog negalima buvo išvengti nepa
minėjus spaudos, stovinčios ša
lia lietuviškų ir krašto vadavimo 
reikalų. Kai ūkininkas ruošiasi 
pavasario sėjai, purendamas dir
vą, valydamas sėklas nuo piktžo
lių, o kaimynai jo dirvą privo- 
luoja ir piktžolių slaptai prisėja 
jo lauke, turėjau tuos kaimynus 
paminėti. Kai nieks jų nepapra
šys prie darbo ir kai nieks ne
primins jiems, jog jie dirba žalą 
savo kraštui, kai kas gali pama
nyti, jog jie yra geri lietuviai.

Baigdamas šį laiškelį, Mielas

1) Ar buvo kreiptasi į ALTą 
dėl finansinės paramos šiam' 
svarbiam žygiui paremti? Jei 
buvo, tai kokį atsakymą gavote? 
O gal visai nesikreipėte, tikėda
mas, jog ALTo priešakyje sto

vintieji vyrai yra dideli patrio
tai ir jiems priminimas būsų įžei
dimu. Gal būt Jūs tikėjote, kad 
jie labai jautriai reaguos ir ateis 
pagalbon su savo ištekliais ir vi
sa išsišakojusia organizacija, be
sirūpinančia tautos gynybos by
la?

2) Ar buvo kreiptasi JAV Lie
tuvių Bendruomenės vadovybę? 
Jei buvo, ką ji pasakė? Jos mo
ralinė parama reikalinga. Gal ji 
pati pasisiūlė talkon dėl lietu
viškų reikalų? Jei taip, tai ku
riuo būdu?

3) Ar Vlikas pasisiūlė padėti 
šioje akcijoje, nes Jūsų darbas 
kaip tik yra pirmasis darbas, pa- 
ruošiąs dirvą Vlikui sėkmingiau 
veikti ?

Laukdamas Jūsų malonaus pa
aiškinimo,

Reiškiu didžią pagarbą
A. Musteikis, Detroit

FASKAS IŠRINKTAS Iš 
CLEVELANDO KANDIDATŲ

Š. Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Komitetui 
(sutrumpintai Faskui) ir revizi
jos komisijai korespondenciniu 
būdu rinkti buvo pasiūlyti du 
kandidatų sąrašai: Clevelando 
ir New Yorko. Rinkiminiuose 
nuostatuose buvo numatyta, kad 
Faskas išrenkamas iš daugiau
siai balsų surinkusio sąrašo, gi 
revizijos komisija iš jį sekančio 
sąrašo.

Balsavimo terminui pasibai
gus, š. m. balandžio 17 d. Centri
nė rinkimų komisija, susidedan
ti iš Al. Laikūno, L. Sagio ir L. 
Kazėno, patikrino ir suskaičiavo 
atsiųstus rinkiminius balsus ir 
nustatė:

1) Rinkimuose dalyvavo 268 
asm., atsiųsdami 268 balsus, ta-

čiau galiojančiais užskaityta 260 
balsų, nes 8 balsai pašto suštam- 
puoti po baigminio rinkimų ter
mino, t. y., po š. m. balandžio 
12 d. 12 vai. nakties.

2) Pagal paskirus kandidatų 
sąrašus paduoti balsai pasiskirs
tė taip:

Clevelandas
New Yorkas

132
114
67
66
66
64
63
57
48

DIRVA
LAUKIA
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144 balsai 
116 balsų

3) Tuo būdu Faską renkant 
Clevelando sąrašo kandidatai su
rinko balsų:

Algirdas Bielskus ...
Algirdas Nasvytis ... 
Vytautas Valaitis ...
Rytas Babickas .......
Jonas Puškorius .....
Aleksas Liutkus .....
Mečys Aukštuolis......
Vytautas Raulinaitis 
Kostsa Paulauskas ...
Šia sąrašo pirmieji penki as

mens išrinkti Fasko nariais, se
kantieji du kandidatais.

4) Revizijos komisijai New 
Yorko sąrašo kandidatai surinko 
balsų:

Tėvas Pranciškus <
Giedgaudas O.F.M........... 97

Kazys Brazauskas ...............89
Aleksandras Vakselis ....... 88
Jaroslavas Kepenis ...........72
Vytautas Banelis .............. 58
Vacys Steponavičius...........33
Juozas Vilpišauskas ...........32
Algirdas Ruzgas.................. 25
Vytautas Laugalis.... .......... 21
Edvardas Staknys...............17
Šio sąrašo pirmieji trys as

mens išrinkti revizijos komisi
jos nariais, sekantieji du kandi
datais.

Centrinė Fasko Rinkimų 
Komisija

j

GERIAUSIAM SUSITARIMUI MIESTE 
ATSILANKYK PAS MUS.r ■

[
NAUJAUSI IR LABIAUSIAI POPULIARŪS 1956 M.

BUICK
Tai tikrai gražios, patogias ir geros mašinos, kurios 

pateisina padarytas išlaidas. Ir pirkę 1956 m. mašiną, Jūs 
turėsite daugiausia, ką bet kada esate gavę. Jūsų pasise
kimas yra BUICK. Tai General Motors mašina.

ECONOMY BUICK CO.
12550 Euclid Avenue GA 1-7600

Jums patarnauja 48 metus.
APLANKYK MUS PASIRINKTI IR GERŲ NAUDOTŲ 

MAŠINŲ.

tuvių liaudies meno parodų orga
nizavimu, o taip pat ir ruošimu 
paskaitų, kultūrinėmis temomis. 
Viena iš šių paskaitų įvyks sek
madienį, balandžio mėn. 29 d., 
12 vai. 30 min. Kalbės Dr. J. Pi- 
kūnas, tema: "Asmenybė ir nu- 
tautimas”. Koreferųos Vytautas 
Vygantas. Būtų nedovanotinas 
apsileidimas šios paskaitos neiš
klausyti. Tema labai aktuali ir

A. L. T. S-gos Detroito sky
riaus visuotinis narių susirinki
mas įvyks balandžio mėn. 29 d. 
(sekmadienį) 12 vai. 30 min. buv. 
Lietuvių Svetainėje. Bus svars
tomas ir sudaromas skyriaus to
limesnei veiklos planas ir spren-l verta vjsų Detroito lietuvių dė- 
džiama visa eilė svarbių klausi- mesio, nes nutautėjimo pavojus 
mų. Be to, bus sąskrydžiui reng- yra didelis, o labiausiai jis grę-
ti komisijos pranešimas apie 
ruošiamą sąskrydį Washingtone. 
Visi skyriaus nariai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

DETROITO SKAUTAI MINI 
KANKINIUS

Pasaulio skautų patrono šv. 
Jurgio dieną, kuri pradedant 
šiais metais yra minima kaip 
KANKINIŲ SKAUTŲ DIENĄ, 
Detroito skautai mini balandžio 
mėn. 28-29 d.d.

Kankinių dienos minėjimas 
p r a dedamas GEDULINGOMIS 
PAMALDOMIS, balandžio mėn. 
28 d. 6 vai. vakare, šv. Antano 
parapijos bažnyčioje.

Po pamaldų Holy Redeemer 
auditorijoje įvyks minėjimo 
KONCERTAS. Koncerto progra
moje dalyvauja Stasys Bara
nauskas, tenoras ir Jina Varytė, 
sopranas. Akomponuoja muzikas 
Aleksas Kučiūnas. Koncerto pra
džia 7:30 vai. vak.

Balandžio mėn. 29 d. (sekma
dienį) bus iškilminga skautų ir 
skaučių sueiga skirta kankinių 
paminėjimui.

Gedulingose pamaldose ir su
eigoje visiems skautams dalyva
vimas būtinas (tvarkingoj uni
formoje). Koncertan įėjimas uni
formuotiems skautams nemoka
mas.

Maloniai kviečiama visuomenė 
koncerte ir pamaldose skaitlin
gai dalyvauti. Koncerto pelnas 
yra skiriamas Brolijos Jamborės 
Fondui. Ta pačia proga kviečia
mi mieli skautų bičiuliai ir rė
mėjai prisidėti nors ir kuklia au
ka pre Jamborės Fondo parėji
mo. ps. A. B.

šia mūsų vaikams. Turime ieš
koti priemonių nutautėjimo pa
vojui sumažinti.

Paskaita bus skaitoma buvu
sios Lietuvių Svetainės patalpo
se, mažojoje salėje, įėjimas iš 25 
gatvės, antros durys nuo "Nerin
gos”. Juozas Saplys

SKAUTŲ TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS

Balandžio mėn. 8 d. įvyko 
skautų berniukų tėvų susirinki
mas. Naujon valdybon išrinkta: 
A. Skurupskienė, J. Pusdešris, 
J. Januškevičius.

Detroito skautės ir skautai nu
mato šią vasarą stovyklauti nuo 
liepos mėn. 22 d. iki rugpiūčio 
mėn. 4 d. J. K.

DIEVO KARALYSTĖS 
ATĖJIMO LAUKIMAS

STOKIME Į KOVĄ PRIEŠ 
NUTAUTĖJIMĄ!

Detroito Lietuvių Bendruome
nė visada buvo veikli, bet pasku
tiniu laiku jos veiklą dar dau
giau pagyvina Bendruomenės 
kultūrinis skyrius, šis skyrius 
yra sumaniai tvarkomas ir lietu
viškoje dirvoje varo plačią ir gi
lią vagą, šio skyriaus atliekamais 
kultūriniais darbais ir ateities 
tolimesniais užsimojimais gyvai 
domisi Detroito lietuvių visuo
menė.

Kultūrinis skyrius užsiima lie

Pono Dievo diena arti, ji atei
na kaip išpustijimas nuo Visaga- 
linčiojo, todėl visos rankos bus 
nutirpusios ir visų žmonių šir
dys prisibijos Jėz. 13 pers. 6 E 
Bibl.

Dievo diena ateina baisiai 
kerštingai žemę išpustyti ir nuo
dėmininkus iš jos išnaikinti, to
dėl aš Dangų pajudinsiu — taip 
kalba Dievas — kad ir žemė tu
rės sudrebėti iš savo vietos. Dan
gus parstato Pasaulio Karalys
tes, o žemė parstato organizuo
tas tautas. Nuo 1914 metų tas 
Dievo kerštas prasidėjo. Joelis 
Bibl. 3 per. 20 E.

Žmogus turi laikytis prie to, 
kuris jį sutvėrė. Ne j mirtiną 
žmogų reikia tikėti, nes mirtis 
bus amžinai sunaikinta ir Vieš
pats Dievas ašaras nuo visų vei
dų nušluostys. Dievas taip yra 
sakęs. Jezai, Bibl. 25 per. 8 E. 
Todėl amžinai pasitikėkite Die
vu. Dievo žodis šventas, kaip 
Adome visi miršta, taip Kristu
je bus prikelti. Dievo nebijantie- 
ji neturi ramybės. Ieškokite Po
no Dievo, kol jis randamas. Lai
ke šių karalysčių Dievas iš Dan
gaus pakels karalystę, visas šias 
karalystes sutrupins, bet jo ka
ralystė amžinai išliks. Jėzus sa
ko, kad viską nauja daro, kad 
amžinai išliktų.

Skelbia:
WILLIAM SHIMKUS 
1110 E. 76th Street 
Cleveland 3, Ohio

ruodama atidarė duris ir įsitempė mane į 
knygyną.

Krautuvė buvo siaura ir lentynos iki pat 
lubų prigrūstos knygų. Nedrąsiai žvilgterė
jau į jas ir pajutau, kad mes savo skurdžiuo
se rūbuose čia netinkame. Tačiau mano mo
tina stovėjo tiesi ir jos veide dabar nebesi
matė nei varžymosi nei baimės. Tik jos dide
lė nosis, kaip man atrodė, truputį virpėjo.

Nedidelis vyras su plike, akiniais, aps
kritu pilvuku ir trumpom, standriom kojom, 
išėjo iš už stalo, pasižiūrėjo į motiną nuo kojų 
iki galvos ir paklausė:

(
— Ko jūs norėtumėt?
— Jūs ieškote mokinio. Aš atvedžiau sa

vo berniuką. Ar galėtumėt jį priimti?
— Ar jis turi brandas atestatą?
— Tam jis juk dar perjaunas, — pasa

kė motina, — pasižiūrėkit tik į jį.
— Tai gal nors vienmetę baigęs?
— Ne, tik pradžios mokyklą, prieš metus.
— Tuomet negaliu jo priimti, — kalbėjo 

knygyno savininkas Koppas, — pas mane 
dar niekad nedirbo pradžios mokyklos moki
nys. šitam darbui reikia brandos atestato.

— Kodėl?
— Miela moteriške, — aiškino su pasi

tenkinimu Koppas! — knygyno tarnautojas 
priklauso išsilavinusiųjų grupei. Išsilavini
mas yra būtinybė pardavinėjant knygas.

— Na, išsilavinęs tai jau jis nėra, — 
pasakė motina, ir Koppas nusivylusiai pakra

tė galvą, ir man pasirodė, kad jo apskritasis 
pilvukas kratėsi kartu.

— Matot, mieloji moteriške, ką jis žino 
apie Kantą, apie Hegelį, Fichtę? Tikriausiai 
nieko, visai nieko. O G. Freytago, Felixo Dah- 
no jis tikriausiai irgi nepažįsta. O gal?

—'Ne, — atsakė motina, — šitų net ir 
aš nepažįstu.

Staiga atsidarė durys ir į knygyną įžen
gė jauna moteris. Koppas paliko mus besto
vinčius ir puolė prie jos. Motina mane pa
traukė į šalį, taip, kad mes dabar stovėjome 
priešais daugybę paveikslų, kabančių ant sie
nos.

— Gerbiamoji ponia, — šaukė Koppas 
ir jo trumpoš standrios kojos taip greitai ju
dėjo blizgančiu linoleumu, jog aš nustebęs 
spoksojau.

Tada jie kalbėjosi, a mes klausėmės. Kop
pas sakė:

— Imkite, Rudolfo Herzogo ”Wiskot- 
tens”, tai miela, puiki knyga, žiūrint iš peda
goginio taško.

— Gerai, — pasakė moteris, — jeigu 
jūs taip manote, — ir Koppas paėmęs iš len
tynos knygą, suviniojo ją nepaprastu grei
tumu, perišo virvute ir padavė jaunąjai mo
teriai.

Ji užmokėjo, o jis atplėšęs duris kalbė
jo:

— Iki pasimatymo, gerbiamoji ponia. 
Jūs džiaugsitės ja, gera, miela knyga ...

— Iš pedagoginio taško, — pridūrė mo
teris pasukus galvą ir ištiesdama Koppui 
ranką. Koppas nusilenkė iki pat savo apskri
to pilvuką.

Tada jis vėl artėjo prie mūsų ir aš py
kau, kad jis į mano motina nesikreipė "ger
biamoji ponia”, bet "miela moteriške”.

— Taigi, mieloji moteriške^ ką gi mes 
dabar darysim? Pradžios mokyklos mokinys, 
kur gi aš jį dėsiu?

— Pabandykit, — kalbėjo motina, — jis 
daug skaito ir galbūt tuo būdu galėtų įsigyti 
tai, ko jam trūksta? .

— Ką jis skaito?
— Indėniškas istorijas, — atsakė moti

na ir nusijuokė. O kai motina juokdavosi ji 
įgaudavo tokią patrauklią veido išraišką, kad 
ir Koppas nesusilaikė. Ir jis pradėjo juoktis 
ir pasakė:

— Šitai, lyg ir nebūtų tinkama literatū
ra mums, bet gal iš tikrųjų reikėtų paban
dyti.

Šio pokalbio metu stovėjau už motinos 
ir man buvo nemalonu, kad jie derėjosi dėl 
manęs, kaip mano tėvas pirkdamas iš ūkinin
ko paršelius. Lentynose buvo tūkstančiai 
knygų, ir jos slėgė mane, lyg būtų visos su
gulę man ant krūtinės. Mano žvilgsnis slidi
nėjo knygų nugarėlėmis ir sustojo ties eile 
vienodų, kartoniniais viršeliais, ant kurių nu
garėlių buvo įrašyta: "Tūkstantis ir viena 
naktis”. Galvojau: "Tūkstantis ir viena nak

tis", kas tai galėtų būti? Ir staiga prisimi
niau pokalbį su seserim, apie tūkstančius mo
terų vienuose namuose Turkijoje, sangulavi- 
mą, apie kurį radome parašyta biblijoje, ir 
kad sesuo sakė, jog tai turėtų būti labai ne
patogu. Ir aš pagalvojau, kad gal tarp šitų 
kartoninių viršelių yra didžioji paslaptis, ku
rią norėjau sužinoti, ir mana žingeidumas 
augo.

Girdėjau motiną kalbant:
— Ir iš pradžios mokyklos mokinio gali 

išaugti išsilavinęs žmogus, jeigu tik jo gal
voje kas nors yra. >

— Tai ar pas jį yra kas nors ? — paklau
sė Koppas ir žiūrėjo j mano galvą, lyg norė
damas permatyti, kas joje yra. Aš kraipiau 
ją tai į vieną, tai į kitą pusę, nes Koppo aki
niuotas žvilgsnis man buvo nemalonus, o mo
tina vėl kalbėjo:

— Man pačiai dar nelabai aišku kas jo 
galvoje, na, bet kas nors ten vistiek yra. Jis 
nėra toks, kaip jo broliai, bet ko nėra, dar 
gali būti.

— Tai ar jis pats nori ? — paklausė Kop
pas ir jo akiniuotas žvilgsnis palietė mano 
akis. Aš atsitraukiau žingsnį atgal.

— Tai kaip, berniuk, ar tu norėtum čia 
pasilikti ir pardavinėti knygas?

Prisiminiau "Tūkstantį ir vieną naktį”; 
aš būtinai norėjau sužinoti kas tai yra, ir 
visai nepagalvojęs atsakiau:

— Taip, labai.
Ir reikalas su manim buvo atliktas. Kop

pas su motina nuėjo už ilga stalo ir kai jie 
sugrįžo, jis man paplojo per petį ir pasakė:

— Reiškia 15 kovo, berniuk. Tau nebus 
lengva. Turėsi daug mokytis. Esant visai be 
išsilavinimo yra sunku. Būti knygų pardavė
ju yra tas pat, kas būti pastorium, tik jie 
rūpinasi žmonių sielomis, o mes dvasia. Ar 
tu žinai, pavyzdžiui, kas buvo Nietzshce?

— Pastorius, — atsakiau, nes tą akimir
ką nieko geresnio nesugalvojau. Nietzsche, 
man skambėjo, lyg psatorius. Net įsivaizda
vau jį panašų į pastorių Petermanną, su gra
sinančiai iškelta lazda ir biblija.

— Pastorius, — pamėgdžiojo Koppas, — 
haha, pastorius! Bet tikrumoje visai neblo
gai pasakyta, visai neblogai. Tačiau jis buvo 
filosofas. Ar tu žinai kas tai yra filosofas ?

— Ne, pone Koppai.
— Taigi, atrodo, kad nieko neišeis. Na, 

bet pabandysim. Pradžioj keturiom savaitėm, 
o paskui žiūrėsim, — pasakė Koppas ir iš
tiesė ranką motinai, o man švelniai sudavė 
per pakaušį. Mama prašė:

— Nereikalaukite iš jo perdaug pra
džioje, jis juk turi priprasti.

Ir mes vėl atsidūrėme gatvėje. Uoste vėl 
tūtavo laivai, ir aš labai norėjau išplaukti ir 
niekad nebegrįžti.

Bet mes važiavome traukiniu namo ir 
aš džiaugiaus;, kad turėjau dar kelias lais
vas dienas prieš pradedant dirbti knygyne.

(Bus daugiau)
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Studentija ir politika
Paprastose sąlygose studenti

ja ne tik neturėtų kištis į poli
tiką, bet vargu jai bevertėtų net 
ir domėtis tiesioginės politikos 
reikalais. Tačiau kas galėtų pasa
kyti, kad gyvename paprastose 
sąlygose. Dar daugiau. Lietuva, 
išskyrus palyginti neilgą Nepri
klausomybės laikotarpį, niekados 
ir negyveno paprastose sąlygose. 
Užtat ir mūsų studentija dažnai 
suvaidino didelį vaidmenį politi
niame mūsų tautos gyvenime.

Taip buvo jau senojo Vilniaus 
universiteto metu, kai studenti
ja, nors ir prisidengusi nekaltų 
organizacijų vardu, aktyviai sto
jo į politinę kovą prieš rusų oku
paciją. Studentija aktyviai daly
vavo 1831 ir 1863 m. sukilimuose 
ir buvo viena iš organizatorių 
lietuvių tautinio atgimimo. 1905 
m. revoliucijoje, D. Karo sūku
riuose, Nepriklausomybės kovo
se, antro pasaulinio karo rezis
tenciniuose sąjūdžiuose vėl ma
tome studentiją pirmose eilėse. 
Net ir Nepriklausomybės laiko
tarpyje studentija aiškiai daly
vavo politiniame gyvenime tiek 
demokratinių seimų, tiek autori
tetinio rėžimo metu, kai univer
sitetas buvo beveik vienintelė 
vieta, kur politinė kova galėjo 
laisviau pasireikšti.

Vadinas, studentijos ir politi
kos santykių klausimas turi savo 
istorines tradicijas, kurių stu
dentija negali išsižadąti ir šian
dien. Neišsižada jų nei lietuviš
koji studentija Lietuvoje, kaip 
matytis, kad ir iš to, kad Vil
niaus studentija drįsta išleisti 
rankraštinį žurnalą Fygos La
pas. Negali jų išsižadėti ir lais
vuose Vakaruose atsidūrusi stu
dentija, kurią mes toliau ir turė
sime prieš akis.

Visų pirma daugeliui mūsų 
studentinio amžiaus jaunimo ka
ras ir pokario gyvenimas sutruk
dė normaliai studijuoti ir baigti 
studijas. Be to daug kas, kas bu
vo baigęs studijas Lietuvoje ar 
Vokietijoje, atsidūręs kituose 
kraštuose ėmė studijuoti iš nau
jo, prisiderindamas prie vietinių 
sąlygų. Dėlto nemažas studenti
jos skaičius yra vyresnio am
žiaus, negu normaliose sąlygose 
jis būtų buvęs. Antrą, patys in
tensyvūs įvykiai greičiau, bent 
kai kuriais atžvilgiais, brandina 
žmogų ir duoda jam daugiau gy
venimo patyrimo negu normaliai, narna Bonnos amibasadorystė, vi- 
Trečia ir svarbiausia, baisios są- sokie baisiai naivūs atsakingų 
lygos, į kurias yra pakliuvusi 
tėvynė, verčia kiekvieną tapti 
laisvės kovotoju. Pagaliau, visa-

• dos yra sunku pasakyti, kada bai
giasi studentiškas amžius, o da
bartinėmis sąlygomis tą ribą 
pravesti dar sunkiau. Užtat ne- 
nuostdbu, kad tarp vadinamų 
studentiškų organizacijų mato
me žmones, kuriems tiksliai kal
bant vargu tiktų studento var
das. Dėl to ir pats studentijos ir 
politikos santykių klausimas ga
lutinoje sąskaitoje susiveda į 
jaunesniosios kartos dalyvavimo 
politikoje klausimą.

Ir j tą klausimą atsakyti nėra 
taip lengva, kaip kartais iš pa
viršiaus gali atrodyti. Visai na
tūralus yra interesų susidūrimas 
tarp kartų. Dr. J. Grinius yra 
šia problemą pakartotinai nagri
nėjęs grynai literatūrinėje plot
mėje. Nemažiau aktuali ji yra ir 
politinėje plotmėje, ir plokščiais 
vienybės deklaravimais mes jos 
neišspręsime. Jau pačioje pra
džioje tenka konstatuoti, kad 
tarp dabartinės mūsų vadinamos 
laisvinimo organizacijos ir stu
dentijos (ana plačia prąsme) be
veik nėra jokio kontakto. Tas 
kontaktas tolygiui dar mažėja, 
kai iš laisvinimo organizacijos

vis daugiau išsijungia vadinami 
kovos sųjūdžiai, ir kai ji grin
džiama prieš trisdešimt metų 
buvusia politine diferencijacija.

Mūsų studentija diferencijuo- 
jasi visiškai kitaip, negu seno
sios politinės partijos ir vargu ji 
sutiks būti tik šiltadaržiu, kuris 
turėtų auginti senųjų partijų 
prieauglį, štai kodėl daugelis tų 
partijų visiškai neturi to prie- 
augliaus is štai kodėl jaunajai 
kartai nėra galimybės organiškai 
įsilieti į laisvinimo organizacijų, 
čia ir yra visos šios problemos 
branduolis.

žinoma, būtų galima pasiūlyti 
lengvas jos sprendimas pata
riant jaunajai kartai stoti į se
nas politines partijas ir pamažu 
perimti vadovavimą į savo ran
kas. Tačiau tai būtų dirbtinas ir 
žalingas sprendimas, nes jis su
žalotų studentijos kūrybinius už
simojimus ir verstų ją įsiterpti 
į visiškai svetimą jai politinę 
diferencijaciją. Nenoras nieko 
pamiršti ir nieko išmokti yra vie
nas pikčiausių kiekvienos emi
grantinės visuomenės priešų. Tai 
yra tiesiog jos sklerozas. Bandy
ti tuo sklerozu susargdinti jau
nąją kartą būtų tikras prasikal
timas. Užtenka, kad juo serga 
ne vienas senosios kartos veikė
jas.

Kitastaip pat, mano galva, ne
tinkamas sprendimas būtų visiš
kas jaunosios kartos pasitrauki
mas nuo politikos. Jį būtų gali
ma šiek tiek pateisinti tik dviem 
atvejais. Pirma, jeigu susigyven
tume su mintimi, kad laiko yra 
labui daug ir skubių reikalų prieš 
akis visiškai neturime. Kol kas 
nesinorėtų su ta liūdna prielaida 
sutikti. Antra, jei laisvinimo ve
žimas judėtų gerai ir be naujų 
jėgų i jį įsikinkymo.

Deja, šiuo antruoju atveju to 
pasakyti negalima. Paliekant 
nuošalėje vieningumo stoką ir 
politines aistras, kuriomis senie
ji politiniai veikėjai yra užsikrė
tę ir kurios tikrai nepadeda lais
vinimo kovai, reikia pripažinti, 
kad nekartą tai mūsų senajai 
kartai tiesiog trūksta sugebėji
mo dabartines politines proble
mas suprasti ir rasti joms ge
riausią sprendimą.

Kai taip yra, pavyzdžiui, ma
tome iš tokių faktų, kaip vadi-

pareigūnų pareiškimai užsienio 
politikos ir krašto rezistencijos 
reikalais. Prie to paties nesuge
bėjimo reikia priskirti ir vieno 

į atsakingo pareigūno protestai dėl 
Pavergtų Tautų Asamblėjos pa- 

i sipriešinimo dėl Mongolijos ir ki
tų satelitų įsileidimo į Jungtines 
Tautas.

Neparodė reikiamo supratimo 
tūli mūsų veiksniai ir garsios ge
nocido konvencijos klausimu. Ne
galima būtų pasakyti taip pat, 
kad iš viso mūsų laisvinimo or
ganizacijos pasiektais rezultatais 
būtų galima būti patenkintais. 
Pavyzdžiui, informacijose ir pro
pagandos srityje, ypač leidinių 
svetimomis kalbomis srityje, pa
daryta labai maža, čia jaunų jė
gų įtraukimas į darbą ypač labai 
būtų reikalingas ir naudingas.

Ieškodami kelių, kaip tai prak
tiškai įgyvendinti, mes dažnai iš
leidžiame iš akių vieną labai 
svarbų mūsų laisvinimo politi
kos faktorių, aplink kurį žiedėsi 
visa rezistencinė veikla nuo pat 
Lietuvos okupacijos pradžios. 
Nei mes patys, nei svarbieji tarp
tautiniai veiksniai nepripažįsta 
Lietuvos okupacijos. Vadinas, 
Lietuvos valstybė tebeegzistuo
ja, tik jos suverenumo vykdymas 
pačioje Lietuvos teritorijoje yra 
laikinai suspenduotas. Laimingai 
mes tebeturime tos valstybinės 
organizacijos likučius užsienyje, 
kuriuos pripažįsta svetimos vals
tybės ir kurių mes patys nega
lime nepripažinti.

Mūsų emigrantinės visuome
nės pagrindinis laisvinimo užda
vinys ir yra padėti tai organiza
cijai veikti. Dėl visiems gerai 
Žinomų, bet dažnai sunkiai su
prantamų priežasčių, atsirado 
plyšys tarp emigrantinės visuo
menės ir tos organizacijos. Jau
noji karta, kuri neturi ant savo 
pečių sunkiai slegiančios praei
ties hipotekos naštos, galėtų čia 
suvaidinti labai didelį vaidmenį. 
Ji turėtų lengviau suprasti, kad 
mūsų kovos tikslas nėra nei ka
ralių nei bajorų Lietuva, nei ka
talikiška nei protestantiška Lie
tuva, nei liberalinė nei klerika
linė Lietuva, nei šeiminė nei au
toritetinė Lietuva. Mūsų tikslas 
yra visa praeities, dabarties ir 
ateities Lietuva. Mums priše akis 
turi stovėti visi Lietuvos sluoks
niai, visi religiniai ir politiniai 
jos atspalviai, visų jos gyventojų 
gerovė ir laisvė.

Tai supratus, atrodo, nesunku 
turėtų būti apjungti visų parti
jų ir pasaulėžiūrų žmones į kovą 
dėl Lietuvos laisvės.. V. T.

Tautinėj ir tarptautin j pbtničj
ALGIRDAS BANEVIČIUS

Red. Pastaba. Sž šiuo pasi
kalbėjimu nori supažindinti 
studentiją su Lietuvos Skautų 
Brolijos Užsienio Skyriumi, 
kuriame labai gyvai reiškiasi 
studentai. Alg. Banevičius yra 
Lietuvos Skautų Brolijos Už
sienio Skyriaus vedėjas, buvęs 
Bostono skautų tuntininkas ir 
studentų skyriaus pirminin
kas.
— Kokia yra Skautų* Brolijos 

Užsienio Skyriaus paskirtis, kaip 
pasitarnaujama Lietuvos laisvi
nimo bylai, kokie rezultatai?

— Šiandien pagrindinė BUS 
paskirtis yra atgauti turėtas iki 
karo teises tarptautinėje skautų 
šeimoje, jos institucijose. Kaip 
kiekveno ilietuvio, taip ir skautų 
šventa pareiga yra būti gyvai
siais LIETUVOS ambasa
doriais laisvame pasaulyje, 
— skelbti lietuvių tautai daro
ma neteisėtų skriaudų bei įsigy-

ti mūsų siekiniams bičiulių, per 
kuriuos būtų galima pasitarnauti 
Lietuvos ir kitų pavergtų tautų 
išlaisvinimui. BUS, žinodama ne
paprastų jaunimo svarbų, meta 
visų svorį, kaip galima plačiau 
pristatyti mūsų interesus šių die
nų jaunuoliams, rytojaus paski
rų valstybių pilnateisiams pilie
čiams, vadams, pasaulio ir lietu
vių tautos likimo tvarkytojams.

Rezultatai gan geri. Tarptau
tinėje skautų plotmėje įgauta 
naujų perspektyvų: Tarptautinė 
Skautų Konferencija bei kiti or
ganai paskutinių metų būvyje 
pademonstravo, jog tiek Egzilinė 
Skautų Asociacijų Taryba, tiek 
Lietuvos Skautų Brolija de facto 
pripažįstamos, belieka vienoje ar 
kitoje formoje sutvarkyti mūsų 
juridinę padėtį, šiandien lietuvis 
skautas vis plačiau pripažįsta
mas, ir mūsų bičiulių gretos stip
riai padidėjo. Net paskiros Są-

jungos jungiasi j mūsų užtarėjų 
gretas.

Naujųjų Metų proga LSB svei
kino Anglijos, Argentinos, Bel
gijos, Prancūzijos, Portugalijos, 
Luxenburgo, Liechtensteino, Ki
nijos, Vokietijos Skautų Sąjun
gos. Tai naujas laimėjimas LSB 
bei lietuvių tautai.

— Ar gaunate kokios paramos 
Jūsų žygiams iš lietuviškųjų 
veiksnių?

— Lietuvos skautų žygius nuo 
pat 1945 metų nuoširdžiai rėmė 
ir remia Lietuvos Diplomatinė 
Tarnyba, suteikdama tiek mate
rialinę, tiek moralinę stiprią pa
ramą. Jiems tenka širdingiausia 
padėka bei pagarba. Tačiau to 
negalima pasakyti apie VLIK ir 
ALT.

Pereitais metais, sudarant pa
ramą mūsų reprezentaciniam vie
netui, vykstančiam į VIII Pasau
linę Skautų Jamboree, Kanado
je, ALT dėl nežinomų priežaskių 
štai kaip atsakė: "šiuo metu esa
me priversti susilaikyti nuo iš 
laidų reikalams, kurie nėra tie 
sioginiai susiję su Lietuvos lais
vinimo darbu”. Nuoširdžiai tikiu, 
jog minėti veiksniai nedelsiamai 
peržiūrės savo ankstyvesnį nusi
statymą ir atitinkamai jį per
tvarkys.

— Teko girdėti, kad Užsienio 
Skyriuje darbuojasi beveik vieni 
studentai. Kiek Skautų Sąjungo
je aplamai yra pavykę į aktyvią 
veiklą su priaugančiu jaunimu 
įtraukti studentus? Koksai turė
tų būti jų vaidmuo?

— Nepaslaptis, kad BUS spie
čiasi beveik ištisai Brolijos eli
tas, kurį daugumoje sudaro są
moningi, energingi lietuviai stu
dentai, jų tarpe matant: R. Mie
želį, V. Fidlerį, L. Sabaliūną, I. 
Kamantauską, J. Ulėną, R. Ta- 
mašiūną, o taipogi greta su jais 
eina "senieji vilkai” — Ant. Ba
nionis, O. Gešventas, Alf. Pocius, 
T. Gailius ir kt. Aplamai Lietu
vos Skautų Sąjungos vadovauja
mą elementą (draugininkai, tun- 
tininkai, vadijų nariai) beveik 
ištisai sudaro mūsų studentai-ės. 
Tai Sąjungos vienetų atkūrėjai, 
kurių dėka šiandien LSS išaugo 
į pačią didžiausią lietuvių jauni
mo organizacija, kuri užima lie
tuvių visuomenėje jai priklau
sančią vietą bei atiduoda nepa
prastai didelį ir svarų įnašą lie
tuvybės išlaikymui.

Minimos kategorijos vadovai, 
būdami pakankamai judrūs bei 
pajėgūs prisitaikyti prie vakari
nio pasaulio veiklos sąlygų — 
metodų, turėtų daugiau dėmesio 
atkreipti į Sąjungos vidujinį su
sitvarkymą, jos tobulinimą bei 
priimti jiems priklausantį Są
jungos struktūroje sprendžiamą
jį balsą.

— Ko iš patirties sprendžiant, 
labiausiai trūksta priaugančiam 
jaunimui, kad jis būtų tokiais 
lietuviais, kokiais juos norime 
matyti? Ko labiausiai trūksta 
vyresnei kartai, kad ji galėtų 
sėkmingiausiai talkinti jaunimo 
ugdyme? Kiek jaunimas reika
lingas naujų kelių ir metodų ir 
kiek jis pajėgus vien tęsti pavel
dėtas tradicijas?

— - Esu įsitikinęs, kad priau
gančiam jaunimui stinga idea
lizmo bei domėjimosi pasau
line socialine, kultūrine bei poli
tine veikla. Lietuvių vyresnioji 
karta vis dar gyvena praeitimi ir 
ja vadovaudamiesi išeina į lietu
višką veiklą, statydami savo 
emocinį ergo ir partijų interesus 
aukščiau už visos lietuvių tautos 
gerovę.

šis kelias yra svetimas ir ne
priimtinas jaunimui. Vyresnieji 
turėtų daugiau domėjimosi paro
dyti jaunimo darbais, jų paren
gimais, o taipogi pastaruosius 
įsileisti į savo organizacijas bei 
vadovaujamas vietas lygiomis 
teisėmis. Be abejo, šiandien pa
grindinis uždavinys yra išlaiky
ti ir paruošti jaunimą sąmonin
gais lietuviais, intelektais, prisi
keliančios Lietuvos valstybės 
darbuotojais, tad tam atsiekti' 
neturi būti jokios kliūtys per di-Į 
dėlės ir nenugalimos. Jei yra rei
kalas, keiskime esamų organiza-

Dar vienas žvilgsnis i Studentų Sąjungą
Pačioje pradžioje noriu būti 

įtikinantis skaitytojams, kad šia
me straipsnyje nesu pasiryžęs 
vėl persvarstyti studentiškos po
litikos, kurios bet koks svarsty
mas — kalbu iš patirties — tuoj 
pat iššaukia aistras ir nepasiten
kinimą. Nesu pasiryžęs taipogi 
nuvertinti tų visų politinių dis
kusijų ir jų apšaukti, kad jos 
mus tik skaldo kai turėtume dirb
ti išvien, kad jas iššaukia tik 
priešingos grupės kai manoji tai
kinga ir teisi. Greičiau linkiu vi
siems, įsivėlus į politinius deba
tus, neprarasti galvos ir nepasi
tikėti paviršutiniškais argumen
tais, kas rašančio nemalonumui 
dažnai pasitaiko studentiškoje 
spaudoje. Politinis nesusivoki
mas nėra jokia dorybė, greičiau 
tik vaizdingas įrodymas nesu
gebėjimo šioje plotmėje iš viso 
reikštis.

Šis visas politinis aktingumas 
Sąjungoje gal nėra tiek daug po
litinio aistringumo išdava, kiek 
jis parodo, kad gal Sąjungoje mi
nima veikla ir yra svarbiausia. 
Kontrastui čia reiktų prisiminti, 
kad kultūrinis polėkis Sąjungoje 
daugumoje tesusideda iš palygi
nant silpnų meninių programų 
Sąjungos gausių sąskrydžių ir 
suvažiavimų metu. Gi likusi pa
grindinė Sąjungos veikla yra vi
suomeniška ir politiškai išsidi- 
ferenciavusi. Iš pirmo žvilgsnio 
žvelgiant susidaro gramozdiškas 
paradoksas. Studentija savo vei
kloje pabrėžė vieną aspektą dau
giau už kitus ir iš jo‘padarė sa
votišką makalynę, kurios nebe- 
apkenčia.

Suprantant žmogaus polėkių 
įvairumą, paradoksas šiek tiek 
pasiaiškina. Vienos krypties ne
užtenka gyvenimui. Tačiau gal 
kiek nesuprantama, kad kiti as
pektai nėra Sąjungon plačiau 
įjungiami. Bet ir tai bandyčiau 
pagrįsti tuo, kad narių rūpestis 
Sąjunga niekuomet nebuvo perdi- 
delis ir kad Sąjunga pagrinde ir 
pirmučiausia yra socialinis jun
ginys, savo ribomis charakterin
gai neatsirubežiuojąs nuo an
samblių, sporto klubų ir kitų jau
nimo vienetų. Iš visumos spren
džiant, Sąjungoje dar mažiau en- 
tuzijazmo ir savitumo, negu su
minėtuose junginiuose.

Jei politinis momentas įsivy
ravo Sąjungos neentuzijastiško- 
je veikloje, tetenka priežasčių 
ieškoti lietuviškos studentijos 
praeityje. Ten ir randame, kad 
studentija tradiciniai buvo visuo
meniškai pasidalinus, nors pra
eityje šios veiklos lygis buvo 
aukštesnis, nes ir pats studen
tiškas judėjimas buvo gyvesnis 
ir stipresnis.

Dabar žodis apie kultūrinį mo
mentą Sąjungoje, kuris čia yra 
antraeiliu. Kokias priežastis tek
tų čia nurodyti? Aišku vėl gali
ma paminėti nesidomėjimą Są
junga. Bet yra dar kita ir mano 
manymu gilesnė priežastis. Tai 
būtų kultūrinės sampratos su
maišymas. Tai geriausiai pavaiz
duoja kultūrinių sąskrydžių pro
gramos. štai neseniai New Yorke 
vykusios studijų dienos atkrei

pė svarbiausią dėmesį į Lietuvos 
proistorę ir teisę, o Chicagoje į 
visuomeninius mokslus ir laisvas 
diskusijas lietuvybės išlaikymo

cijų tradicijas, gaires, veiklos 
metodus ir net kurkime naujas 
organizacijas, jei tik pastarosios 
arčiau pritrauks Lietuvos jauni
mų prie lietuviškos visuomenės 
bei jos interesų.

BALSUOK UŽ

Charles

Lazzaro

SAULIUS ŠIMOLIŪNAS argumentas turi daug silpnų 
punktų. Jei aš lietuviškais reika
lais nesu persiėmęs, kodėl aš no
rėčiau išlaikyti lietuvybę? Ar 
kiti jaunimo junginiai nepasitar
nauja lietuvybės išlaikymui, ir 
kodėl man ten nepriklausyti, jei 
čia nepatinka ?

Vienu žodžiu, kada Sųjungai 
reikia pradėti kovoti už buitį to
kiomis priemonėmis, tuomet ten
ka suabejoti jos teise iš viso eg
zistuoti, apjungiant bestudijuo
jantį jaunimų.

Tiesa, į Sąjungos pusę pradė
jo pūsti nauji vėjai. Susiorgani
zavę santariečiai savo veiklą ne- 
besiribojo vien socialiniu aspek
tu, bet parodė nemeluotą dėmesį 
visuotinai žmogaus problemati
kai. Ateitininkai susirūpino sa
vo ideologijos turiniu ir pritai
kymu gyvenime. Bet anot vieno 
studentiško gyvenimo vairuoto
jo — visa mūsų gilesnė veikla 
tėra ilgesys ”idėjų, kurių mums 
trūksta”. Pajutome kokie mes 
maži ir bejėgiai idėjų formavi
me, nes tų idėjų mums patiems 
trūko, o ypač tų, kurios turėjo 
liesti Lietuvą.

Ir pačioje Sąjungoje imtasi 
ieškoti naujų idėjų. New Yorko 
studijų dienų rezoliucijos tiks
liai ir sistematiškai nusakė mūsų 
siekimus. Pavyzdžiui, pats pir
masis punktas: studentas sten
giasi pažinti savo tautos ryškiau
sius vertybinius bruožus, studi
juodamas lituanistinius, istori
nius, teisinius ir kitus su tautos

problema. Visi diskutuoti klau
simai, apart paskutiniojo, yra 
specifinių mokslų dalys, teturį 
tik tangentišką sąlytį su kultū
rinėmis prošvaistėmis. Jie yra 
savoje vietoje ir naudingi žinoti, 
bet neatstoja kultūrinio momen
to. Dargi jie yra mažiau patrauk
lūs ir įdomūs žmonėms. Tačiau 
studijų dienų pobūdžio pateisini
mas (buvo, kad jos suruoštos lie
tuvybės išlaikymo reikalu ir to
kiu būdu paskaitos buvo į temą.

Šioje vietoje reiktų nors trum
pai paliesti kultūros esminguo
sius bruožus. Kultūros patrauk
lumas žmogui yra tame, kad ji 
atsako į jo pagrindinius rūpes
čius. Filosofinė pasaulėžiūra 
žmogui reikalinga kaip kelrodis 
jo elgesiui. Kiekvienam jaunuo
liui kyla klausimai: kaip man 
elgtis pasaulyje, kas vertinga ir 
naudinga, o kas tuščia ? Ir dėl to 
jis skaito literatūrinius veikalus 
ir pamėgdžioja savo gyvenimu 
įvairius herojus, pasirinkdamas 
pagal tai profesiją, savo santy
kiavimo pobūdį su draugais ir 
pan. Jaunuolis nori būti realus ir 
susirasti savo pasaulį. Bundan
tis kraujas susidomėjęs pirmu
čiausia savo gaivališkumu, gi į 
visa kita iš viso nežiūri arba 
žiūri su ironija. Kas neliečia tie
sioginiai jo rūpesčio neliečia jo 
iš viso. Kultūra šalia savo filoso
finės vertės įstabi savo menine 
tikrove. Grožis yra tiek visuoti-j ir valstybės egzistencija surištus 
niai patrauklus, kad jo ilgisi ir - -- - 
ieško kiekvienas žmogus. Kaip 
matome, kultūra yra brangi žmo
gui, tačiau ji turi būti autentiš
ką ir žavinti. Neatstos kultūrinio 
momento nei pašnekesiai, nei pa
skaitos apie kultūrą, kaip tai 
atsitiko tose pačiose studijų die
nose Chicagoje, nes'tik pati kul
tūra tepasiteisina save.

Todėl nenuostabu, kad kultū
rinė veikla Sąjungoje yra viena 
iš blankiausių, nes ji tokia ir nė
ra. Kas Sąjungoje praeina kūry
bos vardu tėra įvairi kronika ir 
santraukų bei konspektų gamini
mas. Spėju, kad viso to priežas
tis yra tam tikra pozityvistinė 
nuotaika, kylanti viena dalim iš 
amerikietiškojo pragmatizmo ir 
kita dalim iš tam tikro politinio 
manevravimo (nereikia didelių 
įsipareigojimų surengti kokią in- 
formcainę sesiją ir paskui skelb
ti, kad dirbama kultūriniai), ši
tokia veikla naujo krašto nuoša
lėj taip ir negali susilaukti entu- 
zijazmo, ir studentų veikėjams 
pasidaro nebesuprantama kodėl 
sparto klubas ar tautiniai šokiai' 
sutelkia daugiau studentų dides
niems įsipareigojimams, negu 
Sąjungos veikla. Tuomet dažnai 
pabandoma dar viena išeitis — 
studentų skyriuje bandoma su
jungti narius su studijas baigu
siais lietuviais profesionalais, 
tuo norint iškelti studento aukš
tesnį tikslą ir savigarbą.

Visdėlto su tokia veikla netoli 
nueinama, nes ji slepia savyje 
įvairias nesujungiamas priešin
gybes ir perdaug pagrįsta pasą
moniniais norais, ši pažiūra, gal 
tik šiek tiek kitame aprėdė, buvo 
neseniai paskelbta spaudoje, įro
dinėjant, kad Sąjunga turi išsi
dalinti profesiniais rateliais. Kai 
Sąjunga griebiasi patriotizmo vė
liavos, tuomet tai yra paskutinis 
ginklas išsilaikymui. Studentai 
turi priklausyti Sąjungai, nes jie 
turi išlaikyti lietuvybę. Bet šis
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mokslinius aspektus. Tačiau ka
da teko susidurti su pačiomis 
studijomis tuose suvažiavimuo
se, kažkaip teko pajusti, kad 
prašauta pro šalį, kad paskaitos 
paliko paskaitomis, o gyvenimas 
gyvenimu, vienas kito nepalies
dami.

Grįžtu prie anksčiau paduoto 
kultūros apibūdinimo. Tiktai per 
autentišką ir nenutrūkstamą kul
tūrinį darbą Sąjunga tegali tap
ti tuo, kuo ji ir turėtų būti. Ne
turime mes daug lietuviškų kny
gų, neturime kokių kitokių isto
rinių šaltinių, per kuriuos būtų 
įmanoma susigyventi su lietuviš
ka buitim. Be to toks kelias ne
įtikinantis. Tačiau geriau už kny
gas yra patys kūrėjai. Sąjungos 
pastangomis jaunuloiai juos tu
rėtų sutikti ir pažinti. Iki šiol 
dar beveik nei vienas rašytojas 
savo kūryba nėra pasirodęs Są- • 
jungos veikloje. Sąjunga turi ry
šius su profesinėmis grupėmis, 
bet neturi jokio ryšio su Lietu
vių Rašytojų Draugija arba Dai
lės Institutu. O šie du sambūriai 
Sąjungai daugiausiai ir galėtų 
pagelbėti. Bet tuomet tektų keią. 
ti Sąjungos veiklos pobūdį. Są
jungos darbas turėtų pasidaryt 
pastovesniu ir nuoseklesnių, tu
rėtų būti sudarytos Sąjungai 
charakteringos tradicijos, kurios 
jaunimui daug ką duotų. Pavyz
džiui, jaunimo literatūrinė šven
tė galėtų būti sucentralizuota ir 
pravesta su dideliu pasisekimu 
Sąjungos apimtyje. Ir tai galėtų 
tapti Sąjungos tradicija. Sąjun
gos skyriai turėtų tampriai ben
dradarbiauti su vietiniais rašy
tojais, rengdami vakarus su 
stipria literatūrine programa, 
tuom drauge atlikdami svarbų li
tuanistinį vaidmenį. Vienu žo
džiu, veikimas turėtų būti kon
krečiai nukreiptas kūrybos link
me. Po Sąjungos vėliava turėtų 
būti apjungta ir studentiška 
spauda.

Suglaudžiant šiuos palaidus 
pastebėjimus, reikia padaryti iš
vadą, kad Sąjunga turi išeiti iš 
akligatvio, kuriam ji yra atsidū
rusi, ir atsiekti tokio lygio ir 
svarbos, kaip jai ir dera, būnant 
lietuvių studentų būtinu pasidi
džiavimu ir studentiško susido
mėjimo centru, negu tik parale
line organizacija šalia visos ei
lės stambespių ir smulkesnių 
studentų sambūrių.

Žinoma, visa tai priklauso nuo 
vadovaujančių organų. Jie pri
valo būtį pasiryžę ir neabejoti 
pąčios Sąjungos prasme. Jie ne-

( Perkelta į 6-tą pusi.)



6 Dirva Nr. 17 * 1956 m. balandžio mėn. 26 d.

SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

TURISTAMS 
ROJIŠKAS 
PATOGUMAS

Mūsų nakvynės vieta Lake Ci- 
ty (jau Floridoje) yra kelio vi
duryje tarp Atlanto iš rytų ir 
Meksikos įlankos iš vakarų, apie 
80 mylių nuo Atlanto. Jau per 
Georgia važiuojant ir šioje daly
je Floridos, keliai eina žemomis 
lygomis, pelkynais. Iš Georgia į 
Floridą įvažiuojant ir iš New 
Yorko kelias No. 1 ir mūsų va
žiuotas kelias No. 441 eina per 
pelkyną, indėnišku pavadinimu 
Okefenokee.

Iš šio pelkyno prasideda dvi 
upės, viena šv. Marijos vardu, 
tekanti į Atlantą. Kita upė ište
ka į Meksikos įlanką, ši upė, va
dinama Sudanee, taip pat indė
niškai, Nevėžio didumo, (tik ei
na pelkynais, neturi krantų) gar
si Amerikos liaudies dainose, ku
rią apdainavo kompozitorius Ste
phen Foster pereito šimtmečio 
viduryje.

Baltas amerikietis Foster stu
dijavo ir kai kuriose savo daino
se įpynė pietų negrų vergų gy
venimą. Nors tos jo dainos lie
čia juoduosius, jos kartu prime
na baltiesiems anuos gražius, ma
lonius laikus pietuose, kada neg
rai visus darbus padirbdavo, o 
jie savo puošnių dvarų rūmuose 
lėbaudavo, romansuodavo.

Apie 20 mylių šiaurvakarių 
linkui nuo Lake City, prie Su- 
wanee upės, yra įkurtas šiam 
komopzitoriui paminklinis mu
ziejus ir parkas apie 245 akrų 
ploto, kur įtaisyta dioramos jo 
garsiųjų dainų, ne tik apie pie
tiečius ir negrus, bet vaizduo
jančios ir kitas jo dainas.

Kiekvienai dainai įrengta pa
skiras vaizdas su joje minimais 
darbais ir asmenimis, ir iš lūš
nelės ar puošnių rūmų replikos, 
aidi tos dainos melodija. Tai vie
nas iš įdomiausių Floridos kul
tūrinių paminklų, vertų matyti, 
nes nors ten yra daug ko publi
kos priviliojimui, dauguma tų 
įrengimų yra komerciniai, pasi
pinigavimui, nežiūrint kiek jie 
įdomūs.

Foster paminklinis muziejus 
ir parkas įrengtas Floridos vals
tybės kaštais, kultūriška ir ma
loni vieta muzikos mėgėjams.

Kompozitorius Foster, kaip 
daugelis kitų žymių meno ir mu
zikos žmonių įvairiuose kraštuo
se, buvo virtęs alkoholiku, ir gy
veno trumpai, nuo 1826 iki 1864 
metų. Mirė skurdžiose alkoholi
ko sąlygose New Yorke, nesu
laukęs pietų-šiaurės karo pabai
gos.

Gimęs netoli Pittsburgho, sa
vo pietų dainas sukūrė bastyda
masis pietinėse valstybėse. Prie 
Pittbsurgho universiteto pasta
tyta brangi, puošni koplyčia — 
paminklas šiam kompozitoriui at
minti. Jokiam kitam Amerikos 
muzikos kūrėjui niekur nėra 
įrengta nieko panašaus, kaip čia 
paminėti paminklai, nes Stephen 
Foster savo melodingomis kom
pozicijomis stovi toli priešaky
je visų kitų tos rūšies muzikos 
kūrėjų.

Jo dainų melodijos ir man 
įstrigo kaip tik atvykau Ameri
kon ir pasiliko mėgiamiausiųjų 
tarpe iki šios dienos.

Pakeliui j St. Petersburgą
Iš Lake City į St. Petersburgą, 

prie Meksikos įlankos, liko tik 
pusdienis kelio. Taigi važiavom 
jausdamiesi kaip atostogose, ne 
kelionėje.

Šiaurinė Florida daugiau ūkių 
kraštas, miesteliai turi pramo
nės įmonių. Kiek žemiau į pie
tus pavažiavus pasieki kalnuo- 
tesnes ir ežeruotas Floridos da
lis. čia prasideda apelsinų ir ki
tų tos rūšies vaisių sodai, vieni 
naujai įrengiami, kiti jau kelinti 
metas augą, kiti senesni, nusvi
rusiom šakom apelsinų ir kt. 
Apelsinų sodai gi miestuose tų 
vaisių surinkimo punktai bei sul
čių konservavimo dirbtuvės ma
tosi visu keliu iki St. Petersbur-
go.

Atvažiavę į Tanpa, vieną di
džiųjų vakarinės Floridos mies
tų, kuris susijungęs su St. Pe- 
tersburgų, gulinčiu pietvakarių 
linkui, kol davažiavom štaupus, 
Gulfport priemiestyje, buvo jau

AKADEMINIAME PASAULYJE

Apie turistams patogumus
Kiek nukrypau užsiminęs apie 

Stephen Foster. Tačiau tas pri
siminimas yra dalis amerikoniš
ko, turizmo. Tokie dalykai, jais 
į d o m aujantiems keliautojams, 
būtini matyti.

Seniau būdavo klausimas nak
vynės ir nepatogumų su kokiais 
tekdavo susidurti. Dabar tiesiog 
stebinanti revoliucija tuo atžvil
giu. Ankstyvesnėmis mūsų kelio
nėmis, nakvynei reikėdavo pri
važiuoti didesnį miestą, kur gali 
tikėtis rasti atitinkamą viešbu
tį. Iš senesnių laikų buvo kai kur 
pakelėse pastatyta iš lentų su
kaltos menkos būdelės ar bakū-

žėlės, kuriose nemalonu būdavo 
sustoti ir nakvoti. Laikams esant 
geriems po II pasaulinio karo, 
turizmo bizniui kylant, atsirado 
drąsių spekuliantų biznierių. Jie 
numatė, kas Amerikos turistams 
reikalinga. Ir tuo padarė tikrą 
revoliuciją krašte. Miestuose 
viešbučių statymą tas kaip ir 
užbaigė.

Prie visų didžiųjų vieškelių, 
skersai ir išilgai Ameriką, dabar 
rasi puošnius motelius — moto
ristams viešbučius, ir jie pasta
tyti ne miestuose ar miesteliuo
se, bet visai paskirai laukuose, 
daugiausia arti miestų. Kai kur 
motelis paskiras, vienas, bet kai 
kur jie sudaro kaimus. Puošnūs, 
patogiai įrengti, daugiausia vie
no aukšto, bet kai kurie jau ir 
dviejų aukštų, po keliasdešimt vėlyvas popietis, nes per miestą 
kambarių, kai kurie, vienas gre
ta kito, arba skersai kelio vieni 
prieš kitus. Svečiams įtaisyta 
puošnūs restoranai, kuriuose ga
li su pasitikėjimu valgyti.

Kainos vidutinės, nors už kam
barius patys moderniškieji mo
teliai ima nuo $8 už porą ir dau
giau. Kambariai turi radiją iri 
televiziją svečiams. Vidutiniuo
se gali pernakvoti pora už $6, $7.1

I pervažiuoti ne juokas, kur prisi- 
j grudę tokių pat, kaip mes šiau
riečių.

Pas mūsų bičiulius clevelan- 
diečius štaupus pirmiausia va
žiavom norėdami atiduoti jų duk
terų į duotus nuvežti kai kuriuos 
namų daiktus. Kaip naujakurį 
Štaupą radom besiremontuojan-

Tiesiog milionų dolerių mote-' tį savo nusipirktą namą.Ir susi- 
liai-kaimai išaugo net pergau- tarę ryįoj vėl juos aplankyti, 
šiai. Dabar gali gauti kambarį važiavom gt Petersb ku. 
ir vėlai vakare sustodamas. Prie v , . . , '
pat durų pasistatai savo auto- rort^ ^šytoją Antaną Tu- 
mobilį, patogu paimti rūbus ir H ir jo ponią, nakvynei, 
kitką. 1 (B. d.)

šiai. Dabar gali gauti kambarį 
ir vėlai vakare sustodamas. Prie

• Amerikos Lingvistinei Drau
gijai priklauso dr. K. Alminas, 
dr. P. Jonikas, J. Praninskas, M. 
A., dr. A. Salys, dr. A. Senn.

• Lietuvių Studentų Sąjunga 
yra numačiusi visdėlto išleisti 
metraštį, paminint tremties stu
dentijos dešimtmetį ir Sąjungos 
penkmetį. Norima išspausdinti 
prieš visuotinį suvažiavimą lap
kričio mėn. Prašoma, į kuriuos 
bus kreipiamasi metraščio reika
lais, neatsisakyti pagelbėti šiame 
darbe.

• Vasario 19 d. Urbanoje bu
vo paminėta Vasario 16. Minėji
mo metu Leųnas Sabaliūnas skai
tė paskaitą. Meninę dalį išpildė

| L. Stepaitienė, padainuodama ke
letą lietuviškų dainų, akompo- 
nuojant V. Tautvidaitęi.

• Nesenai pasirodė 6-is Litua- 
nus numeris, kuriame rašo V. S. 
Vardys, P. Maldeikis, G. Valan
čius, P. Jurkus, Rasa Gustaitytė 
ir kiti. Numerio meninis apipa
vidalinimas malonus ir patrauk
lus. Gal tik pasigendama foto
grafijų iš dabartinio gyvenimo, 
žinoma, nemažiau pasigendama 
bendradarbių iš pačių studentų 
tarpo.

• Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos rengiamam sąskrydin 
Washingtone, kuris įvyks š. m. 
bisželio 16-17 s.d., yra kviečiami 
ir studentai. Programoje yra nr- 
matyta pobūvis Statler viešbuty
je, parodos lankymas, ekskursija 
po miestą, Čiurlionio ansamblio 
koncertas, apsilankymas Lietu
vos pasiuntinybėje. Studentija 
kviečiama gausiai dalyvauti.

• Bostono Santaros skyrius

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps
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10 sulenkimų poroj; 80” pločio 
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langams.

Pašto ir telefono užsakymai priimami pirmadienį nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. šaukit CHerry 1-3000
The May Co.’s Basement Drapery Department

kurisurengė slidžių stovyklą, 
. įvyko kovo 3-4 dieoomis.

• Šiais metais šviesos Sam
būris šveičia 10 metų sukaktį su

, centriniu jubiliejaus paminėji
mu Chicagoje. New Yorkas pubi- 

. lieju paminėjo kovo 10 dieną, 
i • Vasario mėn. San Antonio, 

Texas įsisteigė šviesos Sambū
rio skyrius. Ta proga buvo suor- 

, ganizuotas 12 asmenų būrelis 
paremti prof. Biržiškai. ■

• Amerikos Latvių Jaunimo 
Sąjunag, kurios centras yra In- 
dianopolis, Ind. Vasario 16 pro-

, ga atsiuntė gražų sveikinimą 
, Liet. Stud. Sąjungos Chicagos 
, skyriui. Sveikinime išreikštas ir 
. didelis noras artimai bendradar- 
. biauti su lietuviškąją studentija, 

veikiant per jų įgaliotinę Chica
goje. Liet. Stud. S-gos Chicagos 
skyriaus valdyba yra numačiusi 
su latvių jaunimo sąjunga už- 

, mėgsti artimus ryšius.
• Detroito skyrius išleido bal. 

1 humoro leidinėlį, o Pranas Za- 
ranka asmenišką juokdarybos 
oficiozą. Ar nebūtų tiksliau net 
ir juokinguose dalykuose dau
giau siekti vienybės, išleidžiant 
vieną tikrai linksmą kuntaplį be 
dirbtinio humoro?

• Clevelando Studentų S-gos 
skyrius išsirinko naują valdybą, 
į kurią įeina Rimvydas Minkū
nas — pirmininkas, Aušra Barz- 
dukaitė — sekretorė ir nariais 
Nijolė Ambrazaitė, Rimvydas 
Bajoraitis ir Egidijus Žilionis.

• Vilius Fidleris, Brolijos Už
sienio Skyriaus Ryšininkas An
glijos rajone, rengia doktoratą 
ir nenuilstamai atstovauja Broli
jos tarptautinius reikalus Angli
joje.

• Dr. Justas Pikūnas yra pa
ruošęs vaikų psichologijos vado
vėlį, kuris bus išleistas šią va
sarą Bruce Co., Milwaukee. Da
bartiniu laiku atlieka psirhologi- 
nius tyrimus, patvirtintus De
troito universiteto.

• Liet. Stud. S-gos N. Y. sky
riaus pirm. Al. Petrikas įėjo į 
Lietuvos Nepriklausomybės Fon
do valdybą.

• Detroite Chrysler Institutą 
magistro laipsniu baigė Eug. 
Jankus.

• Detroito Lietuvių Dramos 
Sambūrio "Alkos” pastatytoje 
"Sudrumstoje Ramybėje” veda
mąją Danutės rolę puikiai atliko 
Wayne universitete studijuojan
ti Aldona Rastenytė.

• Nijolė Bartuškaitė, studijuo
janti Westem Reserve Universi
tete, Clevelande vaidino univer
siteto dramos kurso studentų pa
statytame W. Soroyan vaidini
me "Hungerers”.

• Antanas Laucius perėmė 
Chicagos studentų skyriaus pir
mininko pareigas iš R. Vanagū- 
no, išvykUsio tęsti studijų į Ur- 
baną. Ryšium su išvykimu stu
dijuoti į Urbaną kultūrinių rei
kalų vedėjui E. Babušiui, šias 
pareigas perėmė Zita čarneckai- 
tė. Skyriaus vicepirmininko pa
reigas perėmė Raimundas Mi- 
šanskas.

• Raimundas Mieželis, ilgame
tis studentijos ir skautų veikė
jas bei vadovas, atlikęs pagrin
dinį apmokymą armijoje vėl grį
žo į Chicagą, kur tęsdamas to
limesnę tarnybą, dirba penktos 
armijos štabo personnel skyriu
je ir gyvena pas tėvus. Būdamas 
Chicagoje Raimundas vėl įsijun
gė į skautų ir Santaros skyriaus 
veiklą. Už skautišką veiklą Rai
mundas yra pakeltas į paskauti- 
ninkus.

• Br. Juodelis, Liet. Stud. 
S-gos C. V. vicepirmininkas jau 
nuo vasaros eina Chicagos Li- 
tuanicos tunto adjutanto parei
gas. Jo iniciatyva Vasario 16 d. 
proga pasiųsti sveikinimai tun
to vadi jos vardu vokiečių vyriau
siam skautininkui, Lichtenšteino 
princui Emanueliui ir amerikie
čių vyriausiajam skautininkui. 
Sveikinmuose padėkota už prie
lankumą lietuviams skautams 
prašant tai tęsti ir toliau, ir iš
reikštas nepasitenkinimas Indi
jos skautų netaktu suteikiant 
Bulganinui ir Kruščevui garbės 
skautų titulus. Kartu nurodyta 
ir priežastis, kodėl šis indų skau-

tų vadų žygis yra mums nesu
prantamas.

• Danutė Bartuškaitė ir Zita 
Biliūnaitė, daug prisidėjo prie 
sėkmingo Studijų dienų pravedi- 
mo Chicagoje. Jų pastangomis 
buvo pravesta sklandi narių re
gistracija, sutikti svečiai ir su
rinkta nemažai pajamų, kas pa
pildė ir pustuštį CV iždą.

• Jonas Bagdonas, studijuo
jantis Illinois universitete, Chi
cagos Santaros skyriaus valdy
bos narys, pakviestas sporto va
dovu į Chicagos Lituanicos skau
tų tuntą.

• Benediktas Mačiuika, vienas 
iš Santaros steigėjų, vasario 15 
d. išlaikė doktorato preliminari
nius egzaminus Chicagos univer
sitete. Studijuoja politinius mok
slus.

• Leonas Kalvaitis, studijuo
jantis Wilson Junior College, Chi
cagoje, laimėjo šios kolegijos 
stalo teniso turnyrą.

• Arūnas Zailskas, studijuo
jąs žurnalistiką Illinois un-te Ur
banoje, pereitą semestrą savo 
klasėje buvo pirmųjų mokinių 
tarpe.

• Nemaža Chicagos ir Cicero 
studentų priklauso Chicagos Lie
tuvių Futbolo Komandai,, įstoju
siai į amerikiečių pirmenybes. 
Chicagos L. k. K. pirmininkas 
yra Edvardas šulaitis.

• Washingtone lietuvių stu
dentų būrelis įsteigė skyrių ir 
išsirinko valdybą, kurią sudaro 
Romualdas Vildžius — pirminin
kas, Irena Krivickaitė — sekre
torė ir Danutė Tautvilaitė — iž
dininkė. Į revizijos komisiją įei
na Julius Raulinaitis ir Andrius 
Kavaliauskas. Naujam skyriui 
priklauso- dešimts narių.

• Vienas iš veikliausių Los 
Angeles skyriaus narių -— Jur
gis Kaminskas priimtas į Uni
versity of Southern California 
Medical School. Tai pirmas ir kol 
kas vienintelis kalifomietis pa
sirinkęs šią sritį. Los angeliečiai 
nutarė pataupyti savo ligas bū
simam daktarui, nes jo prakti
kos įgyjimui reikės daugybės 
pacijentų.

• Naujoje kolegos P. Jasiuko- 
nio rezidencijoje vasario 26 d. 
įvyko Lietuvių Studentų Santa
ros Los Angeles skyriaus meti
nis susirinkimas. Išklausyta sky
riaus pirmininko pereitų metų 
nuveiktų darbų pranešimas ir iš
rinkta nauja valdyba. Perrinkti 
P. Jasiukonis (pirm.) ir R. Ka
minskas (vicepirm.), ir išrink
tas ką tik iš New Yorko atvykęs 
kolega A. Ratkelis (sekr.).

• Lietuvių Studentų Sąjungos 
Los Angeles skyrius gegužės 
mėn. 5 d. rengia Akademinį Ba
lių. Kadangi skyriaus valdyba 
išsijuosus dirba, turime pagrin
do manyti, kad šiųmetinis balius 
praneš visus ankstyvesnius ir 
turėsime didelį būrį svečių.

JOSEPH M. SVVEENEY
yra kandidatas perrinkti Cuya- 
hoga County šerifo pareigoms. 
Jis yra gerai pasiruošęs toms 
pareigoms. Prieš išrenkant šeri
fo darbui, Joseph M. Sweeney 
yra praėjęs platų darbo ir parei
gos kelią įvairiose organizacijo
se, dirbęs spaudos darbą, vado
vavęs bendruomenės įstaigoms. 
Kai gegužės mėn. 8 d. balsuosite, 
atsiminkite Joseph M. Sweeney 
ir balsą už jį atiduokite.

DAR VIENAS 
ŽVILGSNIS
(Atkelta iš 1 psl.)

turi bijoti daryti eksperimentų. 
Visdėlto gaila, kad vyriausieji 
organai yra tapę anksčiau minė
tos nesėkmingos politikos taiki
niu. Dėl rinkimų laimėjimo nebe
norima įžvelgti pačios esmės, 
štai vienos studentiškos organi- 
zatijos žurnaliuke kažkas iškėlė 
tos organizacijos didelius darbus 
lietuvybei, kurie susidėjo iš po
ros socialinių stovyklų surengi
mo. Rašančiam toks teigimas pa
sirodė naiviu ir jis spaudoje pa
komentavo tokį plūduriavimą. 
Rezultate iškilo polemika, kur 
minimos grupės atstovas apkal
tino santariečius, kad pastarieji 
su jais nesiskaito.

Betgi nesutikimas yra ne dėl 
grupių ir žmonių, bet dėl pačios 
sampratos, liečiančios studentiš
ką veiklą. Jei grupėms yra skau
du, kai jų reiškimasis Sąjungoje 
palyginamas su kitų buvusiais 
vadovavimais ir randama, kad jie 
yra mažiausiai padarę; tuomet 
tokių palyginimų galima nebe
daryti, bet negalima reikalauti, 
kad kiti sutiktų ir pasitenkintų 
tuo, kas neatrodytų yra užtenka
ma Sąjungai. Mes ir toliau kri
tiškai vertinsime centrinių or
ganų veiklą, tikėdami, kad vieną 
dieną Sąjunga pasikels į pride
ramas aukštumas.

Patarh kaimynui 
prenumeruoti 

DIRVĄ!

Meraimn
KANDIDATU Į

STATĖ REPRESENTATIVE
Demokratų sąraše rinkimuose

1956 m. gegužės mėn. 8 d.
YRA ADVOKATAS, ANTROJO PASAULINIO KARO IR 
KORĖJOS KARO VETERANAS, ATSARGOS MAJORAS

YRA PASIRUOŠĘS GERAI ATLIKTI PAREIGAS 
ŠIAM DARBE

X I JOSEPH M. SWEENEY
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APYLINKĖSE
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CLEVELANDO 

VAIDILOS TEATRAS

Karolis Morkūnas
su šeima persikėlė į nuosavus 
namus — 21151 Morris Avė., 
CIeveland 23. Tel. RE 1-1650.

Aukojantiems Washingtono 
sąskrydžiui

Visi Clevelando Tautinės Są
jungos skyriaus nariai ir prita
riantieji Washingtono sąskry
džiui, prašome savo aukas siųsti 
per ALT S-gos skyriaus iždinin
ką V. Orintą (1334 Ansel Rd., 
telef. SW 5-6492). Aukas gali 
palikti ir Dirvoje.

Pamaldos už prof. kan. F.
Kemėžį,

ruošiamos jo artimųjų giminių, 
įvyks Clevelande, Naujosios pa
rapijos bažnyčioje šį šeštadienį, 
balandžio 28 d. 9 vai. rytą.

Kartu su parapijos klebonu 
kun. J. Angelaičiu pamaldose da-Į 
lyvaus kun. dr. K. širvaitis iš j 
Akron, Ohio. I

Velionies giminės kviečia į pa-' 
maldas atsilankyti tautiečius,' 
prisimenančius kan. F. Kemėšio 
veiklą Lietuvoje ar JAV ir gy
venančius Clevelande.

Perskaitytas Brolijos Vyriausio
jo Skautininko šiai sueigai at
siųstas žodis. Sktn. prof. Stp. 
Kolupaila sueigai šiltai pristatė 
sktn. prof. St. Ylą, kuris tarė 
jaunimui žodį apie kančios pras
mę.

Po sueigos skautės-tai su sve
čiais nusifotografavo bažnyčios 
kieme. Vėliau abi sktn. ramovės 
bei sk. tėvų ir bičiulių atstovai 
dalyvavo skautininkių ramovės 
seniūnės sktn. A. šenbergienės 
suruoštuose sktn. prof. Ylai pa
gerbti pietuose, šeimininkei ska
niai vaišinant pasidalinta šven
tės įspūdžiais ir skautiškomis 
aktualijomis.

Drabužių vajus
Nuo gegužės 1 iki 31 d. trys 

Clevelando BALFo skyriai ren
gia drabužių vajų.

Drabužių surinkimo vietos bus 
paskelbtos kitame Dirvos nume
ry.

Kankinių diena
Bal. 22 d. Clevelando Neringos 

skaučių ir Pilėnų skautų tuntai 
susikaupę atšventė pasaulio 
skautų globėjo šv. Jurgio, ir 
skautų kankinių dieną. Pamaldas 
laikė ir jautrų pamokslą pasakė 
kun. St. Yla.

Svečių tarpe buvo ir prof. Stp. 
Kolupaila, kuris kartu su jais
meldėsi ir paskui dalyvavo suei
goje.

Po pamaldų abu tuntai išsiri
kiavo šv. Jurgio parapijos salėje. 
Įneštos vėliavos, sugiedotas Tau
tos himnas ir paskaityta malda.

Jaunimo Peticijai Clevelande 
j renkami parašai per organizaci- 
, jas, įvairių parengimų metu, dar- 
I bovietėse ir kitais būdais. Visi 
clevelandiečiai yra prašomi vi
sais galimais būdais prisidėti 
prie parašų rinkimo Clevelande 
akcijos.

Ši peticija bus įteikta JAV 
prezidentui, prašant Lietuvos 

i nepriklausomybės atstatymo ir į 
■ Sibirą ištremtųjų grąžinimo. Šią 

peticiją gali pasirašyti visi lietu- 
’ viai, nežiūrint jų amžiaus, o taip 

pat ir visi kitataučiai, pritarią 
šiai peticijai. ’ 
gauti kuo daugiausia parašų ir 
padėkime įgyvendinti šį gražų 
jaunimo prašymą.

Iki šiol Clevelando visuomenė 
gyvai reagavo į peticijos reika
lus ir jau surinkta apie 1000 pa
rašų, tačiau Clevelande turime 
daugiau lietuvių ir jų bičiulių. 
Pasistenkime kuo greičiau savo 
parašu prisidėti.

ŠIO SEZONO UŽDARYMUI RENGIA PASKUTINĮ

VAKARĄ
1956 m. balandžio mėn. 28 d.

(šeštadienį) 6:30 vai.
LIETUVIŲ SALĖJE PAMATYSIME 

DETROITO TEATRO ALKA PASTATYMĄ 

P. Vaičiūno 4 veiksmų dramą 
SUDRUMSTOJI RAMYBĖ

Režisūra ir pastatymas — Alkos Teatro vadovo akt.
Justino Pusdešrio

Dekoracijos — Vytauto Ogilvio
Vaidina: J. Pusdešris, V. Ogilvis, A. Gubilas, A. Rastenytė, 

P. Deveikis, K. Gricius, Z. Buknytė, J. Vitas, J. 
Mackevičiūtė.

Po vaidinimo šokiai.
Visus kviečiame atvykti ir pamatyti šį taip įdomų veikalą.

Teatro Administracija

Bendruomenės susirinkimas

I

Rengiamas įdomus koncertas
Gegužės mėn. 26 d. TautinėsBalandžio mėn. 29 d. (sekma-į

dienį) Lietuvių salėje 11:30 Sąjungos skyrius, Lietuvių salė-

Dipl. teis. Povilas Mikšys,
gyv. 1096 E. 141 St., telef. LI 
1-8758, išlaikė nekilnojamojo 
turto (rcal estate) pirkimo-par
davimo egzaminus ir pradėjo 
verstis praktika pas brokerį Ed- 
ward F. Kovac, turintį tam dar
be virš 29 metų patyrimą, kurio 
ofisas yra 960 E. 185 St. — kam
pas Neff Rd., telef. KE 1-5030.

Suinteresuoti nekilnojamojo 
turto pirkimu-pardavimu malo
niai prašomi kreiptis aukščiau 
nurodytais adresais.

z---------------------------------------s
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 Avė., 
CIeveland 3, Oh»n 

Tel.: EX 1-0376
v.

r N

REMONTO DARBAI
Atlieku mažus ir pagrindinius 

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

V. Riekus
16209 Arcade
Tel. IV 1-2470

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

JUMS GERI NAMAI
4 šeimų plytinis namas prie 

Šv. Jurgio parap. bažnyčios. Po 
5 kambarius kiekv. butas.

*
2 šeimų namas prie E. 71 St.

♦

2 namai, abu vienos šeimos 
po 6 kambarius kiekvienas.

*

Turime gerą pasirinkimą dvie-
įvyksta LB Clevelando apylinkės je, rengia įdomų koncertą, ku- ir v’en°s šeimos namų Eddy 
susirinkimas, kurio metu bus! rio programą išpildys solistai—'r Cla*r rajone. Visi namai 
diskutuojami šie klausimai: Aldona Stempužienė ir Stasys seram stovyje.

Lietuvių dienos, Jaunimo šven
tės rengimas, namų įsigijimo 
fondas ir kiti aktualūs reikalai.

Susirinkime dalyvaus kandida
tai į atsakingas miesto pareigas 

Tad bandykime ir pasisakys aktualiais klausi
mais.

Citvaras (atvykęs iš Brazilijos).
Koncerto pelnas skiriamas \Va- 

shingtono sąskrydžiui paremti.
Visi clevelandiečiai iš anksto 

kviečiami tame koncerte gausiai 
dalyvauti.

RAY NAUSNERIS,
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair
s

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

Dr. Degėsio paskaita
Gegužės mėn. 13 d. Lietuvių 

salėje 11:30 Bendruomenė ren
gia Dr. D. Degėsio paskaita "Vė
žys, cigaretė ir atpmas”. Visuo
menė kviečiama dalyvauti.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■•••••••••••••••••■•••••••••

PRANEŠIMAS
JONAS NASVYTIS, dirbęs La Riche & Forte Realty ir 

Page Realty įstaigose, atidarė savo namų pirkimo ir pardavimo 
įstaigą:

REALM REALTY COMPANY
736 East 2001h Street

IV 1-9911
Turime gerą namų pasirinkimą įvairiose Clevelando dalyse. 

Šalia namų mes taip pat dirbame apartamentų, įvairių krautuvių 
pardavime ir pirkime. Mes turime pirkėjų namams, kurie yra 
senesnėse miesto dalyse ir kur gyvena maišytos rasės.

Mūsų įstaigoje jūs galėsite išmainyti savo namus į 
patogesnius, naujesnius, ar net visai naujus.

Štai keletas namų, Naujosios Parapijos rajone:
4 šeinių, po 6 kambarius mūrinis apartamentas East Cleve

lande, netoli Euclid gatvės. Nauji gaso pečiai, moderniai atremon
tuoti butai. Metinės pajamos virš $4000.

Jei jūs turite apartamentų kitose Clevelando apylinkėse, 
kur gyvena maišytos rasės, jūs galite juos įkeisti į paminėtą apar
tamentą arba leiskite mums surasti jums pirkėjus daug greičiau, 
negu jūs galite pamanyti.

Norėdami pirkti ar parduoti namus, apartamentus — kreip
kitės į JONĄ NASVYTĮ. Mes turime dešimtį tarnautojų, kurie 
jums gali daug padėti.

Mes jums greičiau surasime namus, mes jums greičiau par
duosime — tai yra mūsų šūkis.

Dešimties metų senumo, vienos šeimos mūrinis "bungalow" 
gražioje East Park gatvėje, prie patogaus susisiekimo su miesto 
centru, arti krautuvių ir mokyklų. 5 erdvūs kambariai, garažas. 
Apžiūrėkite, pagalvokite ir duokite pasiūlymą.

Trijų šeimų angliško stiliaus namas puikiame stovyje prie 
Neff Rd. su ežero privilegijomis ir geromis pajamomis. Malonu 
gyventi, pelninga investuoti.

Vienos šeimos "colonial” namas gražioje vietoje. $16.800. 
Į pietus nuo Euclid gatvės, Colonial Hts.'Nepamirškite: jūs galite 
savo namus bet kurioje Clevelando vietoje įmainyti į šiuos gerus 
pirkinius.

2 šeimų butai po 6 kambarius Eddy Rd. Gerame stovyje, 
erdvūs kambariai. $18,900. Apžiūrėję įsitikinsite, kad geras pir
kinys.

Mes išrūpiname geromis sąlygomis ilgalaikes paskolas. Pa
vyzdingas patarnavimas ir jūsų visiškas patenkinimas yra mūsų 
tikslas.

Mūz. Pr. Ambrazo ir J. Kazėno 
muz. mokinių koncertas

Įvyks š. m. gegužės mėn. 6 d. 
5 vai. p. p. šv. Jurgio parapijos 
salėje.

Pasirodys per 20 fortepiono, 
dainavimo ir akordeono mokinių, 
kurių didesnę dalį publika jau 
pažįsta iš ankstyvesnių pasiro
dymų. Kita gi dalis išeis į vie
šumą tik pirmą kartą; Progra
mos paįvairinimui sutiko daly
vauti ir Clevelando Ąžuolai.

Kviečiami prisidėti pavieniui 
besimokantieji mokiniai.

Meninės dalies reikalais kreip
tis pas Julių Kazėną, tel. EN 
1-4446.

Visą organizacinį ruošimo dar
bą atlikti sutiko Pranas Stem- 
pužis, tel. EN 1-0642.

Clevelando visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti.

Vytautėnai auga
Clevelando Pilėnų t. Vytauto 

Didžiojo skautų dr-vės draugi
ninko pavaduotojais pakviesti: 
psktn. Rimv. Minkūnas, 1359 El- 
vvood Rd., CIeveland 12, Ohio 
(tel. PO 1-2398) ir vyr. skltn. 
Vyt. Muliolis, 1233 E. 87 St., 
CIeveland 8, Ohio (tel. SW 
1-5287).

Draugovėje kuriasi nauja skil
tis, kuriai vadovauti paskirtas 
Kęst. Gaidžiūnas. Skiltyje yra 
sk. R. Gulbinas ir sk. kandidatai 
— B. Grigaliūnas, Ed. Stepona
vičius, Alg. šarkauskas, K. Duč- 
manas, R. Zylė ir K. Butrimaitis.

Į vytautėnų dr-ką vyr. sktn. 
V. Kizlaitį galima kreiptis darbo 
dienomis po 6 v. v., adr.: 1272 
E. 71 St., CIeveland 3, Ohio, (an
trame aukšte).

Du dviejų šeimų namai 
vienam sklype

labai geram stovyje. Kaina 
$26,500.

Namai yra į šiaurę nuo Supe
rior, Addison gatvės rajone.

East Shore Realty 
780 E. 185 St.

EN 1-6993

Parduodamas namas
East 87 gatvėj, į šiaurę nuo 

Superior, labai geram stovyje 8 
kamb. vienos šeimos namas. Ga- 
so šildymas, didelis sklypas, ga
ražas.

Telefonas: WI 3-C010 
Oshen Realty 

1141 Ansle Rd.

jums

V. JOHN PUGHERIS
respublikonų sąraše, gegužės 
mėn. 8 d., kandidatuoja į Com- 
mon Pleas Court teisėjus. Jis ti
kisi, kad visi lietuviai jį parems. 
Savo pranešime rinkėjams V. 
John Pugher sako, kad jis dau
giau kaip 35 metai gina bylas 
įvairiuose Ohio teismuose. Taip 
pat jis turi teisę ginti bylas vi
suose JAV federaliniuose teis
muose.

2-jų šeimų namas
z Į pietus nuo Euclid gatvės, ar

ti susisiekimo ir krautuvių, 5 
kambariai kiekviename bute, 
2-jų automobilių garažas. Kaina 
$19.500.
Laisvas vienos šeimos namas

Mes turime spanuotų pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim

Jūsų namą.
PREMIER REALTY, INC.

1015 E. 123 St. PO 1-6664
Arthur O. Mays, broker 
Namų telef. WA 1-3387

Žiūrėk Yellow Pages 775 psl.
(52)

REALM REALTY COMI’ANY
736 East 200th Street

IV 1-9911
Savininkai:

Jonas NASVYTIS, Frank KASTELIC 
John SCEBI ir Charlie MOORE.

Mūsų įstaigai dar reikia tarnautojų — atstovų. Gera proga 
išmokti pelningo biznio. Reikalavimai — Amerikos pilietybė ir 
anglų kalbos vidutinis žinojimas. Kreiptis pas Joną Nasvytį IV 
1-9911.
. .....................................................................■(■■(■.... .

Savo laiku jis buvo pirmasi- 
lietuvis notoras Clevelando mies 
te.

Į pietus nuo Euclid, Rytų Cle
velande. Namas labai geram sto
vyje, didelė ir moderniai įrengta 
virtuvė, 3 miegamieji, gaso šil
dymas, 2 automobilių garažas.

Kreiptis į p. širvaitį
at

Yerty Realty Co.
Northeast Multiple Listing 

Service
1573 Hayden UL 1-1925

■•■■■■••■•••••••■■■■••••■•••■■■■••••••■■■••(■■•••■■•■■■••■•■••••■t

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

LITHUANIAN 
B A K E R Y

r.uo balandžio mėn. 26 die- 
pilnai pasiruošusi priimti už-

Parduodama

jau 
nos 
sakymus lietuviškų tortų gimta
dieniams, vestuvėms ir kitokiems 
parengimams.

Kreiptis: EN 1-5959 ir
GA 1-1911 (20)

Nesvarbu, ar jūs esate pėščias, 
ar keleivis savoj ar keno kito 
mašinoj. Jums svarbu žinoti apie 
naują Travel Accident Policy. 
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00%

per metus.

Gyvybės, nelaimių, ugnies, 
automašinų apdrauda 
Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZŪRAITES, 

agentas

Smulkių prekių parduotuvė ir 
du namai ant vieno sklypo lietu
vių rajone.

Kreipkitės pas E. čapą-čapke- I 
vičių, 6606 Superior Avė. Tel.: i 
UT 1-2345. | *,

-------

AUTOMAŠINŲ 
TĄSYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.

Visais mašinų reikalais 
kreipkitės į

J. S. AUTO SERVICE

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė vra

1404 E. 66 Street ‘ Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

NAMAMS

PASKOL

6712 Superior Avė. HE
CIeveland. Ohio

.OS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

 

THE
SUPERIOR SAVINOS 
AND LOAN ASS’N

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ

L J. S AM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
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LEIMON’S CAFE

V1SŲJ LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. IiE 1-9737

.t-
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LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Norėdami laisvalaikį praleisti, parengimus rengti, su
sirinkimus vesti ar puotfcs kelti — viską galite įvykdyti 
lietuvių namuose. Klubas ir apatinė salė naujai atremon
tuota ir išdekoruota suteikia daug patogumo ir malonumo 
jaustis savais šiuose namuose.

Klubo ir salės vadovybė kviečia visus atvykti ir pa
matyti naujai įrengtą klubą ir salę.

Remkime savuosius namus, kad ateity galėtume dar 
gražiau įrengti visų malonumui. ,

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr. CIeveland 24, Ohio

P. J. KEKSIS
628 Engeneer Bldg.—CIeveland, Ohio

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

kitės j mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakui* & M’ilHam

Licensijuoti laidotuvių direktoriai
25 metai simpatingo ir rimto

6621 Edna Avenue
936 East 185 Street

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-1763 
KE 1-7770

ra?
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Kaip ruošiasi sąskrydin 
ALTS skyriai

I Pasikalbėjimas su ALTS sekretorium J. Jurkunu

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

Tie patys ir tie patys!
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

Pavadinus Amerikos Lietuvių 
Tarybą trusto organizacija, nie
ko nejžeistume, nes juk tokiu 
pagrindu ji yra sddaryta. Čia yra 
susitarusios keturios Amerikos 
lietuvių politinės srovės bendrai 
dirbti tam tikrą darbą Lietuvos 
laisvas bylai ginti ir laisvinimo 
pastangoms remti. Vadovybėje 
visos srovės atstovaujamos po 
lygiai, nežiūrint, kad gyvenime 
jų "lygybė” savo įtaka, narių 
skaičiais ir pajėgumu būtų labai

davinį atlikti? Visi, ypač chica- 
giečiai, gerai žinote, kad ne. ALT 
vadovybė tam uždaviniui gali 
skirti tik savo nuliekamas va
landas arba tiek, kiek turi noro 
papildomai, nuo savo tiesioginio 
darbo, dar padirbėti.

Todėl jau pereitame metinia
me ALT suvažiavime kaikurie 
kėlėme klausimą, ir to pasėkoje 
buvo priimta ALT Vykd. Komi
tetui rekomendacija, kad reikėtų 
stengtis, jog ALT vadovybė tu-. 1 J'-** m-j i. vnuuvjiyv vii

nelygi. Jų vadovybė sudaroma rėtų pareigūnus, kurie tam dar- 
faktinai ne rinkimų, bet susita-^ bui galėtų skirti pilną ir visą
rimo ir skyrimo keliu. Ką srovės 
paskyrė, tie ir bus "valdžioje”.

Mūsų sąlygomis tai yra prak
tiškas būdas. Norint demokratiš
kai ALT vadovybę sudaryti, tek
tų pravesti kitokius balsavimus. 
Ir tada jos priešakyje būtų gal 
visai kiti žmonės ir kitokiom pro
porcijom, negu kad dabar yra. 
Bet jeigu vadovautis mintimi, 
kad visos patriotinės lietuvių da
bartinės srovės, didėlės ar mažos, 
yra lygiai geros ir laisvinimo 
darbe reikalingos, tai dabartinis 
dėsnis yra teisingai panaudotas. 
Gaila, kad toks dėsnis nebuvo 
pritaikytas Europos lietuvių vei
kloje. Tada Vlikui nebūtų buvę 
tiek bėdų. Ten buvo padėtas par
tijų ir organizacijų atstovąvimo 
dėsnis. O partijų ir organizacijų 
yra daug, gi Vlikas nenorėjo ir 
nesugebėjo visus sujungti po vie
na kepure, tai p'žaliau ir pats 
švarkas pradėjo ir.i...

Dėl ALT nėra tiek gi.ičų, nors 
ne vienas lietuvis, kuris nepri
klauso jokiai iš tų keturių sro
vių, gali pasakyti (ir pasako), 
jog ALT — ”ne mano reikalas, 
čia aš nesu atstovaujamas”.

Tiek to. Tobulybės gal niekui 
negalima pasiekti. Bet pasidaro 
bėda, kai ta pati ALT vadovybė 
yra jau beveik 15 metų. Nei nau
jo kraujo, nei naujų žmonių, tai
gi ir nei naujų idėjų. Gi per pa
skutinį porą dešimtmečių Ame
rikoje priaugo naujų jėgų, ne
mažai iš Europos atvyko šviesių 
ir stiprių pajėgų, — nejaugi bū
tų visi mūsų tautiečiai taip iš- 
sisėmę, negabūs, kad tų naujų 
jėgų negalėtume gauti Lietuvos 
laisvinimo darbo vadovybei?

• » •

ALT yra politine organizacija, 
siekianti politinių tikslų. Aišku, 
kad jos vadovybėje turėtų būti 
ne bet kas, o tų reikalų specia
listai. Tokios organizacijos vado
vybei reikia politikas mokslus 
išėjusių žmonių ar bent gerai ir 
ilgai tame darbe patyrusių. Šiaip, 
kad ir labai gero bei žymaus lie
tuvio paskyrimas ar išrinkimas 
toms pareigoms, naudos neduos, 
jei tas žmogus politikoje ir jos 
metoduose bus neišsilavinęs, čia 
turiu galvoje vadinamą "didžią
ją politiką”, santykius su sveti
mais, su Washingtonu ir t.t., o 
ne tik kokią vietinę ar grynai sa
vo grupės "politiką”, kur mes 
specialistų kiekvienoje vietoje 
turime daug ir net perdaug ...

JAV šiandien turi lemiančios 
reikšmės pasaulio politikai. Ir 
sąlygoms susidėjus nuo JAV žo
džio, nusistatymo ar paramos, 
daug gali priklausyti ir Lietuvos 
ateities likimas. Tad čia ALT 
pareiga ir vaidmuo yra labai 
svarbi. Jai lengviau prieiti Ame
rikos politiką lemiančius sluoks
nius ir stengtis juose sudaryti ir visą, ką jie ALT padaro. Tas 
pažiūrą, kokia būtų Lieutvos jų laikraščiuose nušviečiama kaip 
laisvės bylai naudingiausia. Bet didžiausi darbai, didžiausi nuo- 
ar dabartiniu savo veikimo būdu pelnai. O visuomenei čia sunku 
ALT gali visomis jėgomis tą už-| ir prasižioti.

laiką. Vadinasi, kad tam atsiduo
tų arba dabartinės vadovybės na
riai, arba būtų samdomi vykdo
mojo darbo vedėjai. Bent pirmi- 
mininkas ir sekretorius turėtų 
atsisakyti nuo kitų savo pareigų 
ir už atlyginimą pereiti dirbti į 
ALT. Arba iš ALT vadovybės 
pasitraukti ir užleisti vietas tiem 
žmonėms, kurie dirbtų pilną lai
ką.

Ligi šiol negirdėti, kad kas tą 
rekomendaciją atsimintų ir ieš
kotų įgyvendinimo būdų.

Jeigu Vlikas gali išlaikyti 20 
ar net daugiau tarnautojų, tai 
ALT, kuri turi gana plačius už
davinius Amerikoje ir kur jai 
surenkama nemažai pinigų, turė
tų galėti išlaikyti bent 5-7 tinka
mus asmenis, įskaitant ir veiklų 
Informacijos Biurą, apie kurio 
veiklą visuomenė dabar mažai 
girdi,..nors ten vienas asmuo ir 
išlaikomas pilnam darbui (bet 
ar vienas asmuo gali vesti visą 
"informacija”, labai abejotina). 
Kaip laikraščiuose buvo praneš
ta, Vliko pi: mininkas gaunąs 400 
dolerių per mėnesį ir, turbūt, vi
sus kelionpinigius ir arbatpini
gius. Ar ALT pirmininkas, se
kretorius ir bon pora jo pava
duotojų negalėtų būti panašiai 
aprūpinami? Tada iš jų galėtu
me reikalauti žymiai pastiprinto 
darbo', ir be abejo, jo sulauktume.

* • «

Išskyrus vieną (A. Olį), visi 
kiti trys ALT Vykd. Komiteto 
nariai yra drauge ir lietuviškų 
laikraščių redaktoriai. Toks jau 
Amerikos lietuvių laikraščių re
daktorių likimas, kad jie per sa
vo gyvenimą turėjo gyventi kuk
liai, bet atlikti šalia to dešimtis 
visokių kitokių viešų pareigų. 
Garbė jiems už tai, ir istorija tai 
įvertins. Bet kad ir šiandien ALT 
per tiek metų turi pasilikti re
daktorių laisvalaikio malonėje, 
tai jau kažin ar gerai. Turime 
šiandien daug pasiruošusių žmo
nių ir galėtume juos įtraukti į 
darbą ir tą įstaigą išlaikyti.

Redaktorių būvimas ALT va
dovybėje sudaro ir kitą negeisti- 
numą. Jie veikia ALT, jie savo 
laikraščiuose aprašo ALT veik
lą, parenka žinias apie ALT, įver
tina ALT veiklą ir t.t. Tas pats 
dirba, tas pats kontroliuoja, tas 
pats vertina, tas pats teisia ... 
Kritikos mintys sunkiai paten
ka. O jei kas ima kelti reformų 
reikalą, padaro priekaištų, kriti
kuoja, duoda sugestijų, kad būtų 
didesnė pažanga, tai redaktoriai 
savo laikraščiuose tuoj pikčiau
siai atšaudo, kartais net išpra- 
vardžiuoja. Ir tam jie turi progą 
šešis kartus per savaitę.

Suprantama, jie gina savo dar
bą, savo vardą, savo nuopelnus

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos sąskrydžiui (1956 m. 
birželio mėn. 16-17) Washingto- 
ne artėjant, įdomu, kaip vyksta 
jo pasiruošimo darbai visoje pla
čioje Amerikoje, visuose ALTS 
skyriuose.

Jūsų korespondentas tokiu 
klausimu kreipėsi į ALTS valdy
bos sekretorių inž. J. Jurkūną ir 
pavo iš jo pluoštą žinių apie eilės 
skyrių sąskrydžio ruošos darbus, 
kiek jie yra painformavę S-gos 
Valdybą, štai tų žinių būdinges
ni morhėntai.

— Dr. S. Biežis, ALTS pirmi
ninkas, 1956 m. balandžio mėn. 
15 d. Margučio radijo bangomis 
kalbėjo apie sąskrydį Washing- 
tone Chicagos ir jos apylinkių 
lietuviams. Panašių pranešimų 
chicagiškiams numatoma ir dau
giau.

— Waterbury skyrius, pirmi
ninkaujamas Dr. M. J. Colney, 
jau kuris laikas, kaip garsina 
Washingtono sąskrydį per vietos 
lietuvišką radijo valandėlę.

— Inž. Eug. Bartkus, Chicagos 
skyriaus pirmininkas, po atosto
gų, kurias praleido keliaudamas 
po Pietų Ameriką, energingai 
imasi darbo, ruošiantis sąskry
džiui. Jam talkina kiti v-bos na
riai: Ant. Lapinskas, Mt. Nau
jokas, K. Ramanauskas.

— Baltimore, Md., Philadel- 
phia, Pa. ir kitų Washingtonui 
artimesnių vietovių lietuviai gau
siai dalyvavo 1953 m. ALTS sąs
krydyje Washingtone. Ir dabar
tinės šių vietovių ALTS skyrių 
vadovybei deda daug pastangų, 
kad kuo didesnį skaičių dalyvių 
suorganizuotų į sąskrydį. Balti- 
morės skyriui pirmininkauja 
Vincas Vfelžis, Philadelphijos — 
Petras Mitalas.

— Prie' ALTS Bostono, Cleve
land ir kt. skyrių jau sudaryti 

Drąsiau šią mintį keliu, nes atskiri jaunimo komitetai, kurie 
dabar vjs daugiau turime naujų, rūpinasi jaunimo į Washingtono 
tinkamų žmonių darbui. Tik su- sąskrydį'telkimu. Taip pat jau 
darykime jiems sąlygas. O senie-l sudarytas jaunimo komitetas pa

čiame Washingtone, kurio, kaip 
šeimininko, uždaviniu bus rūpi
nimasis visa sąskrydin atvyku
sia jaunuomene ir sąskrydžio me
tu reikiamas talkininkavimas, 
josios informacija.

— Prie Bostono, Mass. sky
riaus sudaryta speciali Washing- 
tono sąskrydžiui visoje N. Ang
lijoje ruoštis, komisija iš 25 as
menų. Komisijos pirmininkas — 
Jonas Kasmauškas, gen. sekreto
rius — Ignas Vilėniškis, finan- leisti veikiančioms kultūrinėms i 
sų teikėjas — Antanas Andriu-’ organizacijoms kolektyviai jung- 
lionis ir kt. Komisija ruošia at-(tis į bendruomenės organizaciją, 
spausdinti savajam veikimo ra-. įsteigta bendruomenės emblema

Ilgainiui visa tai ima daryti 
blogą įspūdį.

Kaip lygiai ir kita trusto dva
sios apraiška. Labai gerai pa
menu savo asmenišką pasikalbė
jimą su ALT pirmininku ir Drau
go redaktoriumi p. L. Šimučiu, 
kada Vlikas savo vadovybę per
kėlė Amerikon, o V. Tarybą pa
liko Europoje. Jisai pareiškė, kad 
Draugas ir Katalikų Federacija 
Su tuo nesutiks. Ir iš tikrųjų ne
trukus Drauge buvo net du ar 
daugiau vedamieji, kur blivo ga
na stipriai pasisakoma prieš tokį 
Vliko susitvarkymą. Bet po to 
buvo pasitarimų su nauju Vliko 
pirmininku, ir Draugas nutilo.; 
ALT ir Vlikas susitarė, trustas 
įvyko, Draugas tyli. Jei redak
toriai išeitų iš ALT, joje būtų 
daugiau progos pareikšti de
mokratinei dvasiai, kritikos lais
vei spaudoje, didesniam progre
sui, — nes dabar vis tie patys ir 
tie patys asmenys visur, o žmo
nių balsui kartais nebėra vietos.

Šį mano pasisakymą prašau 
skaitytojus ir visus kitus šaltai 
apgalvoti. Suprantu, kad kokios 
reformos čia lengvai neįgyven
dinamos. Bet man jau senai rū
pėjo, kad reikia ieškoti naujų 
kelių ir naujų žmonių, nes kaip 
žmoguje, taip ir organizacijoje, 
gyslos sukalkėja, jeigu nebeįte- 
ka naujo kraujų.

siems veteranams iškelsime di
delius pagerbimus, nepagailėsi
me jiems gražių kalbų per puotą. 
Ir tikiuosi, niekas neprieštaraus, 
kad juos vienbalsiai išrinksime 
(taip kaip dabar išrenkamas 
ALT Vykd. Komitetas ir jo Ta
ryba ...) į patarimų komitetą.

Šios minties netaikau mielam 
draugui Oliui, nes jis ne redak
torius. Jis dar bus ilgai reika
lingas ALT vadovybei, jeigu ši 
norės tikrai giliau plaukioti di-i 
džiosios Washingtono politikos, 
vandenyse.

S-gos Valdyba kreipiasi savo ati
tinkamais laiškais.

— Panašiai byloja pranešimai 
ir iš daugelio kitų vietovių. Ta
čiau S-gos valdyboje esą pasi
gendama žinių apie sąskrydžiui 
ruošą iš šių skyrių: Worcester, 
Mass., Los Angeles, Calif. ir Na- 
shua, N. H. Manytina, kad ir šie 
skyriai reikiamai ruošiasi sąs
krydžiui, o gal net daugiau, ne
gu čia paminėtieji, o tik, kaip 
S-gos pirmininkas Dr. S. Biežis 
sako, dėl ruošos darbo neberanda 
laiko painformuoti Sąjungos Val
dybą apie pačią ruošą ...

— Sąjungos Valdyba pastaruo
ju metu išsiuntinėjo visiems sky
riams platų paaiškinimą apie tai, 
kokius eksponatus ir kaip rinkti, 
būsimajai sąskrydžio metu Lie
tuvių Liaudies Meno, Parodai 
Washingtone.

— S-gos Valdyba įgaliojo kai 
kurių skyrių Valdybas susirišti 
su jų darbo rajone gyvenančiais 
lietuvių liaudies meno įvairių dir-

■ jonui atskirą sąskrydžio plaka
tą, siuntinėti visiems patriotiš
ko nusistatymo lietuviams kvie
timus dalyvauti sąskrydyje ir t.t.

— Antanas šalna, Lietuvos 
Respublikos Garbės Konsulas 
Bostone, Mass., maloniai sutiko 
įeiti į N. Anglijos lietuvių Wa- 
shingtono sąskrydžiui ruošti ko
misiją.

— Bostono sk. valdyba atsiun
tė S-gos Valdybai sąrašą jų vie
tovės asmenų (per 100!), kurie 
galėtų dalyvauti patys arba pa
remti finansiniai Washingtono 
sąskrydį. Panašų sąrašą yra at
siuntusi ir naujoji Detroito sky
riaus valdyba, kuriai pirminin- binių gamintojais-menininkais ir 
kauja Viktoras Griškonis. Į šių juos pakviesti dalyvauti 
skyrių pristatytuosius asmenis, shingtono parodoje.

BENDRUOMENĖS TARYBA...
(Atkelta iš 1 psl.)

gauta apylinkės ir apygar-50%
dos, 50% gauna centro valdyba, 
kuri šį procentą paskirsto KF, 
švietimo reikalams, kultūrinei in
formacijai ir kt.

Visuomenės priekaištas bend
ruomenei, kad priverstinis pro
centų mokėjimas laisvinimo veik
sniams ją padaro šališką ir pri
klausomą, lieka be pagrindo. 
Bendruomenė tačiau savais bū
dais ir priemonėmis rems lais
vės kovą.

Kultūros Fondas
šeštadienio popietinėj sesijoj 

labai nelauktai Taryba sukliuvo 
ties Kultūros Fondo nuostatų 
priėmimu ir ištęsė jų svarstymą 
iki vėlyvo vakaro. KF nuostatus 
referavo iš Čikagos atvykęs Fon
do pirmininkas J. Kreivėnas. Ta
ryba priėmė KF nuostatus tik 
sekmadienio rytinėj sesijoj, įsak
miai pabrėždama KF ryšį su ben. 
duomenės organizacija. Kultūri
ninkų veikla bus organizuojama 
prie apylinkių, Fondą apylinkėse 
atstovaus įgaliotiniai, dalį lėšų 
skirs centro valdyba.

Bendruomenės įstatai
Svarstant įstatus, Taryba pa

darė kai kurių pakeitimų, bet es
mėje priimtas įstatų komisijos 
pasiūlytas projektas. Naujuoju 
statutu centro valdybai leidžia
ma tvarkyti apygardų ir apylin
kių ribas, atmestas pasiūlymas

Wa-

ir šventė. Dėl pačios Tarybos su
darymo buvo įvairių diskusijų, 
tačiau sesija galutinai priėmė 
jau veikiantį nuostatą — Taryba 
renkama trejiems metams iš vie
no bendro sąrašo visuotinu, ly
giu, tiesioginiu ir slaptu balsa
vimu.

Tarybai patvirtinus centro val
dybos įsipareigojimą remti Li- 
tuanus žurnalą ir įgaliojus tary
bos narį A. Rudį atstovauti JAV 
L. Bendruomenę Amerikos Imi
gracijos Muziejaus Vyriausiaja-

me Komitete, St. Barzdukas pra
nešė apie Kultūros kongresą ir 
Pasaulio lietuvių seimą.

Nutarimų ir sesijos reikalų 
komisijos paskelbė savo praneši
mus (kun. Yla ir adv. Skipitis). 
ALTo pirmininkas L. Šimutis pa
siūlė priimti rezoliuciją paremti 
ir pasveikinti senatorių Douglas 
dėl jo daromų žygių papildyti už
sienio pagalbos įstatymą ta pras
me, kad dalis tų sumų tektų pa
vergtųjų kraštų laisvinimo veik
sniams.

Tarybos prezidiumo pirminin
kas J. Šlepetys, uždarydamas se
siją pasveikino centro valdybos 
pirm. St. Barzduką jo 50 metų 
amžiaus sukakties proga

Pasimatymas su visuomene
šeštadienio vakare tarybos na

riai dalyvavo Sandaros 18 kuo
pos vakare, susitiko su clevelan- 
diečiais ir pasikeitė sveikinimo 
žodžiais. Tą patį vakarą centro 
valdybos vicepirm. Dr. A. Nas- 
vyčio rezidencijoj apylinkės val
dyba surengė gražų priėmimą 
Tarybos nariams, čia kalbas pa
sakė prof. Kolupaila, L. šimutis, 
J. Šlepetys, S. Barzdukas ir A. 
Mikulskis. Solistė Aldona Stem- 
pužienė ir jaunasis pianistas An
tanas Smetona atliko programą.

Buvo sekmadienio vėlyva po
pietė. Susirūpinę tarybos' narių 
veidai reiškė jų nuovargį ir tą 
atsakomybę, kurią jie pasiima 
už JAV lietuvių bendruomenę. 
Lietuvos himno garsais'baigiama 
Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
II sesija, kuri buvo ir darbinga 
ir taip labai reikšminga tolimes- 

’nius bendruomenės darbus pla
nuojant.

Juozas Stempužis

GOVERNOR
PRAŠYK DEMOKRATŲ BALOTO • ANTRAD., GEG. 8 D.

DiSalle for Governor Committee • Carl Schvvyn, Chairman

karštas vanduo greičiau 
ir tik ia kainos

su moderniu greitu AUI-40 
Gaso vandens šildytuvu
Jūs turėsit daug šilto vandens visiems reikalams su nauju 
AUI-40 Gaso vandens šildytuvu, kuris naudojamas 1/5 
kaina, negu kiti. Jei jūs turite automatinę skalbimo maši
ną, tikriausiai jūsų senas vandens šildytuvas neduoda 
užtektinai šilto vandens, tikrai gerai išplauti drabužius. 

Naujas, modernus automatinis Gaso vandens šildytu
vas su greitu užšilimu lengvai dirba — palieka užtektinai 
dušui, maudymuisi ir kitiems reikalams.

Pamatykite vieną dabar. Ir pasitikrinkite, 
kad būtų AUI-40 greito užšilimo gaso van
dens šildytuvas — Automatinis, nedegantis, 
apsaugotas su mažiausiai 40 galionų talpa!
Pamatykite šias garsias rūšis pas jūsų 
plumberį, ar Gaso Prekių Prekybininką 
šiandien!

C & l AUIMILUX
CRANE
DAY A NIGHT

HOMART 
PERMAGLAS 
REX

RHEEM 
RUUD 
WHITE

THE EAST OHIO GAS A COMPANY
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