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grafo buvęs atitinkamas kiekis 
įvairių restoranų čekiukų, kurių 
bendra suma lietuviškais pini
gais iš tikrųjų buvo apie 900 litų. 
Jeigu apyskaita būtų buvusi tik
rinama tuo būdu, kaip Tarybos 
iždo globėjai tikrina, tai būtų tik 
patikrinta tuose čekiukuosę esa- 
tvarkoj. Bet Lietuvos valstybės 
mų skaičių suma ir viskas būtų 
kontrolės pareigūnai, nors ir ne
sigilindami j klausimą, /ar žmo
gus kiaulė ar ne, visdėlto tikri
no, ar to žurnalisto misija tiktai 
reikalavo išgerti, o jei taip, tai 
ar jam buvo leista tuo tikslu pra
gerti net 900 litų. Paaiškėjus, 
kad pavedimo tiek pragerti ne
buvo, kontrolė pareikalavo 900 
litų grąžintu o pripažino tik žy
miai maežsnę sumą reprezenta
cijos išlaidoms.

šitaip ir Tarybos iždo globėjai 
turėtų tikrinti išlaidas, nes ir 
Tarybos išlaidų apyskaitoj pasi
taiko paragrafų* labai primenan
čių ano žurnalisto linksmą apy
skaitą. Pavyzdžiui: Vlikas ne 
"baikos" — $18,000!

Kadangi iždo globėjams nelei
džiama į apyskaitas taip gilintis, 
tai aš, naudodamasis sūvažiavi- 
mo dalyvio teisėmis, ir iškėliau
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Pirma minėtoji rezoliucija kaip 
tik šį platesnį supratimą ir pa
tvirtina, kadangi toji rezoliucija 
nustatė būdą bei tvarką, kaip 
lėšos ktiems organams gali būti 
perleidžiamas. Už tokią tvarką 
J. Bačiūnas ir kiti tautininkų 
srovės atstovai suvažiavime ne 
tik noriai balsavo, bet jie gi tą 
rezoliuciją ir pasiūlė, jie savo pa
sitarime ją suredagavo tokią, ko
kią paskui be jokių pakeitimų 
priėmė ir rezoliucijų komisija ir 
visas suvažiavimas, neišskiriant 
paties P. Grigaičio!

P. Grigaitis dabar J. Bačiūną 
apšaukė melagium ir apkaltino 
jį, esą jis norįs kažką "perdirbti 
ant savo kurpalio”. Bet J. Bačiū
nas, vienas iš tos rezoliucijos au
torių, gal geriau žino, kas buvo 
manyta rezoliuciją siūlant ir už 
balsuojant. Rezoliucija aiški ir 
visiems suprantama. Tik ALT 
sekretorius 1956 metų suvažia
vime, o paskui ir "Naujienose” 
ją ant savojo kurpalio perdirbi
nėjo, labai jau suktai aiškinda
mas, kas esą tie "kiti organai".

Pagal ALT sekretorių, Vlikas 
Tarybai nesąs "kitas organas”. 
Jis remiasi 1955 metų suvažiavi
mo sveikinimu (atsakymu į svei
kinimą) Vlikui, kuriame, šalia 
kitų mandagybių, yra pasakyta, 
jog ALT esanti nusistačiusi Vil
ką, kaip ir anksčiau, visomis 
priemonėmis remti ir jam talkin
ti. Iš to P. Grigaitis išveda, kad 
Vlikui esanti padaryta išimtis iš 
anos rezoliucijos, kur "kitiems 
ortmnams” nustatomi tam tikri 

rimai lėšoms gauti.
Čia P. Grigaitis perkrikštiją, 

sveikinimą rezoliucija. Tai vie
nas "kurpalis.” Toliau, pagal jo 
aiškinimą išeina, kad toks svei
kinimas lyg ir būtų kokia konsti
tucija, kuriai visi kiti nutarimai 
turi nusilenkti. Iš tikrųjų taip 
nėra. Sveikinimas yra ne dau
giau, kaip palankumo deklaraci
ja. O kaip tas palankumas turi 
būti vykdomas, kaip tik tame 
pačiame posėdyje ir buvo nuro
dyta, nustatant finansinės para
mos teikimo tvarką.

(B. d.)

N. ZELANDIJOS 
LIETUVIAI

Kovo 7 d. Dirvoje red. B. Gai- 
džiūnas pasisakė dėl ALT sekr. 
P. Grigaičio atsiliepimų į J. Ba- 
čiūno iškeltas pastabas apie ALT 
nutarimus ir jų vykdymą arba 
nepaisymą. P. Grigaitis apšau
kė J. Bačiūną melagium, kvailiu 
ir t.t. Teisingai B. Gaidžiūnas pa
stebėjo, kad "į tokius nešvan
kius tauškalus daug kas numoja 
ranka, sakydamas, kad neapsi
moka ten savo pirštų laikyti, jei 
nenori, kad kas negera prie pirš
tų priliptų ...”

Bet visdėlto šiuo atveju man 
dar reikia kaiką tuo klausimu 
pasakyti.

Vasario 11 d. "Naujienose" bu
vo toki pasakojimai:

"Netikėtas dalykas . buvo ne 
tas kad ... tam tikros sumos bu
vo duotos Vilkui..., bet buvo 
netikėta, kad tautininkų srovės 
delegato pavaduotojas ėmė prie 
to kabinėtis!

"Buvo dar keisčiau, kad tos 
srovės atstovas nekėlė jokio 
klausimo dėl tų pinigų paskyri
mo Vlikui, kada iždo globėjai per
žiūrėjo iždo ataskaitas ir kny
gas.

”... Bet paskui, kai iždo ata
skaita ir iždo globėjų raportas
buvo pateiktas pilnam ALT .usi-| klausimą, ar užtenka apyskaito- 
rinkimui patvirtinti, tas atsto- je $18,000 išlaidų paaiškinti vien 
vas staiga pradėjo protestuoti, 
kad išmokėjimai Vii.m. esą pri
daryti "neteisėtai”.

”,.. kitoje sesijoje ... ALT se
kretorius ... parodė, kad to tau
tininkų atstovo priekaištai netu
ri jokio pagrindo ... Priekabių 
ieškotojas nutilo, negalėdamas 
nė vienu žodžiu atremti to pa
reiškimo!”

Aš buvau tas "priekabių ieš
kotojas”, o taip pat ir tas, kuris 
po ALT sekretoriaus "aiškini
mų" nutilau. Tik nutilau ne to
dėl, kad būčiau nebegalėjęs jo 
pareiškimų atremti, o kad pa
aiškėjo, jog Taryboje veikia 
"steamroller” sistema, kurioje 
su sekretoriaus aiškinimais ne
sutampančios nuomonės nėra 
prasmės nei sakyti.

Mano nuomone, iždo globėjai 
turėjo pastebėti ir susirinkimui 
nurodyti, kad $18,000 iš Tarybos 
iždo 1956 metais buvo išmokėti 
neprisilaikant 1955 metų Tary
bos nutarimo. Bet aš nesu iždo 
globėjas ir tenai balso aš netu
rėjau.

Kitas klausimas, kodėl iždo 
globėjai dėl to nieko nesakė. Į tą 
klausimą atsakymas yra. Būtent, 
iždo globėjų pareigos Taryboje 
suprantamos labai siaurai (irgi 
pagal sekretoriaus išaiškini
mus) : jie apyskaitas tikrina tik 
aritmetiniu požiūriu — ar nėra 
kur klaidos užrašuose ir skai
čių sudėjime ar atėmime, ar iž
dininkas tikrai turi pas save ir 
banke tiek pinigų, kiek rado ka
sos knygos saldo įrašas. Nei iš
laidų teisėtumo, nei tikslingumo 
iždo globėjai netikrina ir apie tai 
susirinkimui nieko nepraneša.

Dar kai buvo nuolatiniu ALT 
nariu V. Rastenis, jis mažiausia 
du kartus kėlė tą klausimą, siū
lydamas plačiau suprasti iždo 
globėjų pareigas. Bet kiekvienu 
atveju tas siūlymas, po sekreto
riaus "paaiškinimų”, būdavo pa
liekamas nesvarstytas.

Kad būtų aiškiau, apie ką čia 
kalbama, priminsiu pasakojimą 
apie vieną (jau mirusi) Lietu
vos laikraštininką, kuris jį su 
tam tikra misija užsienin siun
tusiai įstaigai įteikė išlaidų apy
skaitą su tokiu įrašu: "Žmogus
ne kiaulė, išgerti reikia — 900. Viršuj dešinėj — Vokietijoj ambasadorius JAV Heinz Krekler. 
litų”. Prie to apyskaitos para-į Apačioj — K. Adenaueris.

Auckland, N. Zelandija. Ben
druomenės Apylinkė suruošė Va
sario 16 d. minėjimą, su atitin
kamomis kalbomis, menine pro
grama ir vaišėmis, į kurį atsi
lankė latvių ir estų. Trumpam 
buvo atsilankęs ir J. E. Auck- 
lando arkivyskupas Listou, pa
sveikinęs ir palaiminęs lietuvius. 
Du dienraščiai patalpino lietuvio 
laišką apie Lietuvos Nepriklau
somybės šventę/ su įspėjimu 
laisvajam pasauliui dėl naujai 
siūlomos koegzistėncijos.

Be Bendruomenės, ten yra ir 
inkorporuotas Baltų Klubas, vei
kiąs jau 5 metai. Šiais metais 
valdybą sudaro: Johan Tork, es
tas, Alberts Brunners — latvis 
ir G. Procuta — lietuvis.

Klubas ruošia paskaitas, at
spausdino 10,000 brožiūrų, ku
rias išsiuntinėjo universitetų ir 
kitoms bibliotekoms, parlamento 
nariams; suruošė Motinos Dieną, 
viešą birželio išvežimų minėji
mą.

Klubo iniciatyva buvo užpra
šyta St. Patrick katedroje lap
kričio 18 d. mišios už žuvusius 
Vengrijos kovotojus ir bendrai 
už visas pavergtas tautas.

Buvo suruoštas ir bendras 
Naujų Metų sutikimas.

Koresp.

J. Tautų daliniams, po Izraelio kariuomenės pasitraukimo užimant Gazą sritį, Švedijos kareiviai 
naudojo kupranugarius. Linksmesnių dalykų pasakotojai mano, kad tie kupranugariai labiau buvo 
reikalingi nuotraukoms padaryti, kurių labai laukia Švedijoj pasilikusios kareivių mergaitės, negu 

kariniams veiksmams.

PUNSKO LIETUVIU VARGAI
Kovo mėn. 4 d. per Vilniaus 

radiją Lietuvos gyventojams bu
vo perskaitytas laiškas, rašytas 
Punsko lietuvių moksleivių ir 
mokytojų vardu. Kaip žinia, 
Punskas jau yra priskirtas prie 
dabartinės Lenkijos ir tenykš
čiams lietuviams beveik neįma
noma susisiekti su Lietuvos žmo
nėmis. Ypač pasienio apsauga 
sustiprinta paskutiniais metais.

tiktai tuo, kad ta suma atiduota 
•a. , pi’kPHi o narfom VJikn’
nesakiau, kad ALT iš viso netu
ri teisės Vilkui skirti nors ir de
šimteriopai daugiau, jei tik tu
rėtų, bet priminiau, kad 1955 
metais buvo priimta tam tikra 
tvarka tokiems paskyrimams. 
Tai buvo rezoliucija, visai nedvi
prasmiškai sakanti, kad ateityje 
ALT Vykdomasis Komitetas ki
tiems organams finansinę para
mą visada skirtų (1) atskirais 
nutarimais kiekvienam paskiram 
darbui, (2) apsvarstęs tokio dar
bo reikalingumą, (3) jo vykdy
mo planą ir (4) atitinkamu laiku 
reikalaudamas lėšų sunaudojimo 
apyskaitų.

Tame pačiame suvažiavime 
buvo priimta dar viena rezoliuci
ja, kad visos ALT vardu suren
kamos aukos "neturi būti skiria
mos kitiems, kad ir labai svar
biems reikalams.” Raidė raidėn 
skaitant, ta rezoliucija galėtų 
būti aiškinama taip, kad ALT iš 
viso niekam kitam savo lėšų ne
privalo perleisti. Bet kadangi tos 
rezoliucijos pradžioj kalbama 
apie Lietuvos laisvinimo reika
lus, tai galima sutikti ir su to
kiu supratimu, kad ALT lėšų ne
galima vartoti kitokiems reika
lams, bet vadinamiesiems lais
vinimo reikalams galima ir ki-' daugiausia rusiškos, bet pasitai- 
tiems organams tų lėšų perleisti, ko viena kita ir užsieninė.
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IŠ VOKIETIJOS

NAUJAS VASARIO 
GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS
iKovo mėn. antroje pusėje 

JAV išemigruoja dabartinis Va
sario 16 gimnazijos direktorius 
VI. Literskis. Naujuoju Vasario 
16 gimnazijos direktorium pa
skirtas Dr. A. Rukša. A .Rukša 
yra buvęs Vilniaus Universiteto 
docentas ir Pabaltijo Universi
teto Pinneberge profesorius. Va
sario 16 gimnazijoj dirba nuo 
1954 metų.

LIETUVOJE
MARIJAMPOLĖS 

TEATRE

PASAULY 
VISAM

David K. E. Bruce 
Naujasis ambasadorius Vokieti
jai. Jis yra demokratas, 59 metų.

Nuo 1956 m. Marijampolėj vei
kia teatras. Iki šiol yra pastatęs 
tris veikalus: K. Binkio Atžaly
ną, A. Vienuolio Prieblandą ir 
rusų autoriaus Seni draugai. Taip 
pat pastatė dvi pasakas vaikams. 
Teatras veikia senose patalpose.

Kino teatrų Marijampolėj tėra 
vienas. Jame filmos keičiamos 
du kartus per savaitę. Filmos

Baituose Rūmuose, pas prezidentą Eisenhowerį lankėsi Vakarų 
Vokietijos Užsienio reikalų ministeris Brentano.' Vizito metu į 
JAV pakviestas atsilankyti ministeris pirmininkas K. Adenauer.

• Gazos srityje, kurią Izraeliui 
pasitraukius užėmė J. T. kariuo
menė, gyvena apie 300,000 gy
ventojų. Gyventojai arabai — jų 
yra apie 200,000, demonstruoda
mi reikalauja nedelsiant visiško 
prijungimo prie Egipto. Tuo tar
pu 100,000 žlydų tam reikalavi
mui priešinasi. Demonstracijoms 
toną davė Egipto vyriausybė, ku
ri atsisakė pripažinti Gazos sri
ties užėmimą JT kariuomenės.

Po tokio vyriausybės pareiški
mo labai susipainiojo padėtis ir 
J. T. vėl turės tą klausimą spręs
ti. Atrodo ,kad Nasseras bus sty
gą kiek pertempęs.

• Airijos parlamentas, kurį 
laimėjo De Valera, susirinks ko
vo mėn. 20 d. Svarbiausias airių 
rūpestis sutvarkyti ekonominius 
reikalus, kurie paskutiniosios vy
riausybės palikti labai pašliję. 
Dėl jų reikėjo ir naujų parlamen
to rinkimų.

• Vengrijoj esą vėl priskaito- 
ma 190,000 komunistų partijos 
narių. Būk stojančių į partiją 
skaičius kiekvieną savaitę siekia 
iki 10,000. Prieš sukilimą parti
ja turėjusi 800,000 narių.

• Viceprezidentas Nixonas nu
vyko į Etiopiją, susipažinti su

MICHAILOVO 
KOMITETO VEIKLA

Michailovo komitetas ilgą lai
ką siuntinėjo pabaltiečiams 
šlamštinius laikraštukus, kurių 
niekas neskaitė ir grąžindavo at
gal. Dabar, bolševikai pamatę, 
kad tie laikraštukai neatsiekia 
savo tikslo, ėmė leisti primity
vias, su žymiomis lietuvių kalbos 
gramatinėmis ir sintaksės klai
domis, vaikiškas karikatūras iš 
tremtinių gyvenimo.

Šias karikatūras, pirmoje ei
lėje derginančias mūsų veikėjus, 
komitetas siuntinėja iš Berlyno 
savo agentams j vakarų Vokieti
ją, kurie kaip siuntėją užrašo 
kokio nors tremtinio vardą ir ad
resą ir jį pasiunčia kitam lietu
viui tremtiniui. Tai naujas bū
das apgaudinėti laisvuosius lie
tuvius, kad jie priimtų tokią ko
respondenciją.

Bet ir šie karikatūriniai laik- 
raštapalaikiai neatneš bolševi
kams laukiamos naudos — lietu
viai tremtiniai gerai pažįsta jų 
klastą ir siekius.

Ateitis parodys ką michailovi- 
ninkai vėl išgalvojo tremtiniams 
grąžinti į "bolševikinį rojų”: vy
lingą viliojimą, šmeižtus ar grą- 
sinimą.

i Punskiečiai rašytame laiške
■ sako:
i "Neseniai mes gavome laišką,
■ kuris jus mieli klausytojai, labai 
, sudomins. Iš Lenkijos mums ra-
■ šo Seinų apskrities, Punsko mie-
■ sto lietuviškosios mokyklos mo

kiniai ir mokytojai. Pasiklausy
kite, kaip gyvena mūsų artimi ir

. brangūs kaimynai.
"Mes labai džiaugiamės, kad 

mūsų darbu ir veikla pasidomi 
Lietuvos žmonės. Mūsų mokykla 
dar jauna. Ji čia Punske įsistei
gė 1952-1953 mokslo metais. Iš 
pradžių buvo tik žemesnės kla
sės. Mes turėjome labai maža 
knygų, labai maža lietuviškai 
mokančių mokytojų. Liaudies 
Lenkijos švįetimo įstaigos mums 
visa kuo padėjo. Gauname šiuo 
metu įvairius laikraščius, drau
gai iš Lietuvos mums atsiunčia 
knygų. Labai vertingų knygų ga
vome iš Prienų vidurinės mokyk
los mokinių. Už tai radijo ban
gomis iiems siunčiame brolioką 
ačiū. Laiškus mums parašė Kap
čiamiesčio, Leipalingio mokiniai 
ir mokytojai. Jiems taip pat dė
kojame.

Mes dar turime daug sunku
mų. Mūsų miestelyje ankštoka. 
Tačiau, ateinantį pavasarį mums1 
žada pradėti statyti naują mo
kyklą. Mokykloje mes turime 
daug darbo; patys dažėme lan
gus, tvarkėme kiemus. Mūsų mo
kykloje yra visokių būrelių.

Šiais metais veikliausiai pasi
rodė šokėjai ir dainininkai. Su 
dainomis ir šokiais dalyvavome 
tarpmokyklinėse varžybose. Aps
krityje užėmėme pirmąją vietą. 
Mūsų jaunieji artistai suvaidino 
Čiurlionienės "Dvylika brolių 
juodvarniais laksčiusiu”. Vaidi
nome ne tik mokykloje, bet įvai
riose apylinkėse.

Mūsų geografai pavasarį aP- 
lankys šaltinius, iš kur prasideda 
mūsų visų mylima Šešupė, pada
rys iškylą į Seinų apylinkės gra
žiausius ežerus. Istorikai ir et
nografai ketina suregistruoti ir 
aplankyti istorines vietoves, pi
liakalnius, rinks nykstančius 
liaudies meno paminklus. Mokyk
los gamtininkai apsės daržą, pa
dės miestelyje įrengti parką.

Kalbininkai ir literatai gegužės 
mėn. ruošia skaitymo varžybas. 
Mes siunčiame nuoširdžius svei
kinimus Lietuvos mokyklų moki
niams ir, prašome palaikti su 
mumis ryšius.”

Punsko lietuviai moksleiviai 
ir mokytojai.

Sužinoję apie šį laišką, sveiki
nimus paprašė punskiečiams per
duoti jų patys artimiausi kaimy
nai, Kalvarijos rajono, šarkaičių 
septinmetės mokyklos mokiniai.

"Mūsų tėveliai pažįsta daug 
Jūsų tėvelių, nes jie nekartą bu
vo Punske. Nuo mūsų mokyklos, 
iki Jūsų mokyklos tiktai keli ki
lometrai. Sveikiname jus ir lin
kime sėkmės moksle. Labai lau
kiame jūsų laiško”, — sako šar- 
kaipių septinmetės mokyklos mo
kiniai. (Bet susižino tik per ra
diją. Red.).

Be abejo panorės su punskie
čiais susirašinėti ir kitų mūsų 
mokyklų mokiniai. Pionierių ryt
mečio redakcija norintiems mie
lai duos tikslu adresą.

• d du-U -.Lų mūsų klausytojų 
vardu punkiečiams sunčiame 
karšta sveikinimą ir šviesia pa
vasarine dainą. (Daina ”Iš toli 
laisvas vėjas atskriejo” atlieka 
choras).

(Daina, žinoma, komunistiška, 
bet pirmieji žodžiai reikšmingi. 
Red.).

Amory Houghton
Naujasis ambasadorius Prancū
zijai. Jis yra respublikonas, 57 

metų.

IŠ ROMOS
Vasario 16 d., Lietuvos Ne

priklausomybės 39 m. sukakties 
proga. Pasiuntinys prie šv. Sosto 
Girdvainis ir Liet. Dipl. šefas S. 
Lozoraitis priėmė Romos lietuvių 
koloniją.

Į priėmimą, be pasauliečių bu
vo atsilankiusi ir visa lietuvių 
kunigų kolegija su vysk. Padols- 

padėtim. Etiopiją, kuri nenori kiu priešaky. O taip pat lietu- 
paklusti Nassero planams, sprog
diną Egipte paruošti specialūs 
pogrindžio organizuotojai.

viai kunigai marijonai su savo 
generolu Tėvu N. Miročeku (len
kas).

Viceprezidentas Nixonas keliaudamas po Afrikos kraštus bus tiek 
kartų pasisveikinęs su arabais ir negrais, kiek nė pats negalvojo. 
Bet ypač negrams tas patinka ir tas rankos paspaudimas juos 

daro Amerikos draugais.
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DIRVA“
viai pasirodys toj pačioj progra
moj su prancūzais. Pradžia 9 
vai. vakare, tačiau valandą gali 
būti pakeista, Visuomenė prašo
ma sekti spaudą. R. K.
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VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. 

Telefonas: HEnderson 1-6344. 
Išeina Clevelande kas ketvirtadienį. 

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klasės 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta

tymų.
Prenumerata metams iš anksto 

Jungt. Amerikos Valstybėse $5.00, 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

• PLB Vokietijos Krašto Valdy-, • Kardinolaš Spellmanas
bos pirmininkas J. Bataitis da-' BALF pirmininkui kan. J. Kon- 
lyvavo "Tarptautinio Komiteto 
Krikščioniškai Kultūrai Ginti” 
vokiečių sekcijos Lietuvos Ne
priklausomybės sukakties proga 
Spaudos Klube Bonnoje suruoš
tame minėjime.

Būdamas Bonnoje J. Bataitis 
aplankė kelis aųgštus pareigū
nus Pabėgėlių Ministerijoje ir iš
rūpino Memmingeno apylinkės 
chorui iš šios ministerijos lėšų 
DM. 1.000,— ir pačiai Krašto 
Valdybai darbo priemonėms įsi
gyti (rašomai mašinėlei) DM. 
600 pašalpos.

Balys Gaidžiūnas

kraštuose, bet ir tuose, kurie 
šiandien toms komunizmo pa
stangoms rimtai nesipriešina.

DIRVA
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro- 

t

fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.

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

Cleveland 3, Ohio
Telef.: HE 1-6344

čiui įteikė $15,000 auką tremti
nių šalpai.
• Dirvai geriausius sveikinimus 
iš Los Angeles atsiuntė ten vie
šėjusi solistė Aldona Stempužie- 
nė ir Lietuvių Dienų redakcijos 
nariai: A. F. Skirius, B. Braz
džionis, M. Starkus, Alg, Gustai
tis.
• Matulevičius Vladas, sūn. Alek
sandro, kilęs iš Seirijų valse., Mi- 
kabalių k., paskutinėmis žinio
mis, gyvenąs Britų Columbijoje, 
Canadoje, prašomas atsiliepti: 
Ignas MulioJis, 1233 E. 87 St., 
Cleveland 8, Ohio. Ieško giminės 
iš Lietuvos.

BALTIMORE
GELBĖK1M BALFą

Vasario 24 d. Baltimorėje įvy
ko Baifo 64 skyriaus metinis na
rių susirinkimas. Ilgametė sky
riaus pirmininkė Dr. Elena Ar- 
monienė, susirinkimui prašant, 
sutiko ir toliau vadovauti sky
riui, o taip pat ir skyriaus sekre
torius Adomas Lažaitis sutiko 
trečius metus pasilikti tose pa
reigose. Darinkti keturi valdy
tos nariai: M. Šimkus, J. Kaza
kevičius, inž. Tomkus ir p. Ra- 
Siukaitis.

Skyriaus pirmininkė Dr. Ar- 
monienė su sekretorium Lažai- 
čiu puikiai tvarko reikalus ir 
kasmet išsiunčia į Baifo Centrą 
apie 10CO dol. pinigais ir 1000- 
2000 svarų drabužių. Už tai 
jiems priklauso didelė baltimorie- 
čių padėka.

Iš narių pranešimų paaiškėjo, 
kad trijose didžiausiose Balti- 
morės organizacijose buvo kelia
mas klausimas laikinai susilai
kyti remti Balfą, kol nebus at
statytas visų Balfe dalyvaujan
čių grupių darnus bendradarbia
vimas, nes, esą, dėl netaktiško 
Baifo pirmininko kan. Končiaus 
elgesio pereitų metų Baifo seime 
Detroite, organizacijos iš Baifo 
pradeda trauktis: neseniai A. L. 
Tautinė Sąjunga atšaukė savo 
atstovus iš Baifo. Kaip girdėti, 
tą patį rengiasi padaryti ir San
dara. Tuo būdu Balfas, iš bendros 
visų Amerikos 'lietuvių organi
zacijos virstų tik poros grupių 
organizacija, ir todėl nebegalėtų 
vadintis Balfu. Tai būtų labai 
skaudūs smūgis lietuviškam šal
pos darbui.

Taip klausimui atsistojus, su
sirinkimui buvo patiekta priimti 
rezoliucija, kurioje buvo išdėsty
ti Detroito įvykiai ir Baifo pir
mininkas kan. Končius prašomas 
daryti žygius, kad buvęs sklan
dus visų lietuviškų grupių "ben
dradarbiavimas Balfe būtų at- 
tatytas, pašalinant kliūtis, ku
rios tą bendradarbiavimą ardo.

Susirinkimas pavedė skyriaus: 
valdybai rezoliuciją perredaguo
ti ir pasiųsti Baifo pirmininkui. Į

Reikia iš širdies linkėti, kad 
nesusipratimai ko greičiausia 
I Otų išspręsti ir Balfas sėkmin
gai darbuotųsi, kaip ir iki šiol.

K. P.

TUOJ IblGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!• Venecuelos Lietuvių Savišal

pos Bendruomenės naujai išrink
ta Centro Valdyba: A. Malskis 
— pirmininkas, Vi. Morkūnas — 
vicepirmininkas, B. Malskytė — 
sekretorė, L. Tamašauskas — iž
dininkas, A. Vasiūnienė — kul
tūros vadovas. • |

• Daktaras Viktoras Puškorius 
pereitoj valstybinių egzaminų se
sijoj išlaikė gydytojo egzaminus. 
Dabar dr. V. Puškorius gilinasi 
chirurgijoje Urbanos universite
te, III. Į Clevelandą žada persi
kelti šių metų rudenį ir čia ati
daryti savo kabinetą.

• Hartforde Tėvynės Mylętojų 
Draugijos skyrius atšventė or
ganizacijos 60 metų sukaktį. Bu
vo atlaikytos šv. Trejybės baž
nyčioje pamaldos, surengtas kon
certas ir banketas. Apie Tėvynės 
Mylėtojų Draugiją kalbą pasa
kė Generalinis Konsulas J. Bud
rys. Meninę programą atliko V. 
Jonuškaitė, Mary Mažens, M. Si
monaitis, D. Papievis, A. Jaras 
ir kt.

Kovo mėn. 15 d. vengrai šven
čia 109 Vengrijos laisvės šventę. 
Tą dieną jie dar kartą nori at
kreipti viso laisvojo pasaulio dė
mesį į dabartines pavergimo 
skriaudas daugelyje Europos 
kraštų ir, žinoma, pačioje Ven
grijoje.

Kaip žinia, vengrai patriotai, 
vadovaujami Kossut ir Yokai 
1848 metais kovo mėn. 15 d. su 
ginklu rankose sukilo prieš tuo
metinę priespaudą. Sukilimas, 
kaip ir paskutinysis, jau buvo 
prie laimėjimo slenksčio. Tik Ru
sijos caro Nikalojaus I pasiųstos 
divizijos tas pastangas žiauriai 
užslopino.

Nuo ano laisvės kovos meto 
praėjo jau daugiau kaip šimtme
tis. Per tą laiką ir Vengrijai, 
kaip ir kitoms Europos valsty
bėms, teko daug vargo pakelti, 
laisvės dienų susilaukti, ir, pa
galiau vėl į rusiškąją priespaudą 
atsidurti. Tos priespaudos pan
čių kratantis ir įvyko tas kruvi
nas naujas vengrų tautos sukili
mas, kuris labai primena ir pir
mąją, vykusį prieš 109 metus. 
Ir dabar, kaip ir aųjais '.aikšitt, 
iššauktos Rusijos ginkluotos di
vizijos žiauriausiom priemonėm 
išskerdė tūkstančius vengrų pa
triotų.

Sakoma, kad tik kraujo auka 
prikeliama laisvė. Ji prisikels ir 
Vengrijai, nors kančių keliui dar 
galo nematyti.

Paskutiniosios vengrų kovos 
pastangos, be jokio abejojimo, 
bus nemažai padėjusios ir vi
siems pavergtiesiams. Svarbiau
sia, kad ir tie suklaidinti komu
nizmo simpatikai ir kitais argu
mentais neįtikinti komunizmo 
bendrakeleiviai, daug plačiau 
praregėjo ir suprato kokias klai
das daro. Po paskutiniojo vengrų 
tautos sukilimo visiems pasida
rė daug lengviau kelti komunis
tinio teroro žiaurumus, nesiskai
tymą su jokia tautos valia, tik 
ginklo ir teroro priemonėmis už
grobtų tautų valdymą.

Tiesa, vengrų tautai tos lais
vės pastangos, nežmoniškai daug 
kaštavo. Ir baisu, kad tomis sun
kios kovos valandomis laisvasis 
pasaulis neištiesė pagalbos ran
kos. Jei vakarų pasaulyje apie 
komunistinį terorą pasidarė daug 
lengviau kalbėti ir aiškinti tik
rąsias komunistines užmačias, 
tai, deja, pačiose pavergtose tau
tose, kurios tiesioginiai kenčia tą 
komunistinį persekiojimą, atsi
rado nepaprastai daug ir nusivy
limo ir net kai kuriais atvejais 
rezignacijos. Kiekvienam pa
vergtajam kilo tūkstančiai klau
simų, kodėl gi vengrų tautai ne
buvo suteikta pagalba, kodėl rau- 
"donuiu Rusijos carų pasiųstos 
divizijos nebuvo sulaikytos, ko
dėl ir dabar tebeleidžiama joms 
sauvaliauti ir nepilnamečius lais
vės kovotojus karti "liaudies de
mokratijos’’ vardu.

Tie klausimai yra nukreipti 
prieš tuos, kurie turėjo ir pakan
kamai iėgos ir įtakos tas skerdy
nes sulaikyti, bet nieko nedarė. 
Todėl ir šia. dabar jau dvigubą 
vengru tautos laisvės šventę 
švenčiant, reikia daugiau tikinti 
tu kraštų įtakinguosius, kad to
kiu keliu einant, laisvė bus pa
smaugti ne tik jau pavergtuose iniillliiiiiiiiiiniiiiiimiiiiHHIIMIIIMIIIIIIlllllllllllll!llllllillllHMlllllll!lllimillllimi

Šie žodžiai skirti buvusiems a. 
a. Dr. M. Colney draugams, bi
čiuliams ir jo šviesios atminties 
gerbėjams. Pagaliau skirti vi
siems, kurie tik iš a. a. Dr. M. 
Colney, kada jis keliavo šios že
mės keliais, yra patyrę ir dosnią 
širdį ir labai greitą pagalbos ran
ką. Visi gerai atsimename, kad 
jis savo gyvenime buvo įpratęs 
atidžiai klausytis visų mūsų rū
pesčių šauksmų, ir juos, kiek tik 
pajėgdamas, mažinti. Reikia ti
kėti, kad dabar išgirsime ir mes, 
kada Jo jau mūsų tarpe nėra, bet 
yra geras momentas pareikšti už 
atliktus gyvenime gerus darbus 
vertą dėkingumą.

Kaip žinia, Dr. M. Colney at
minčiai pagerbti, Waterbury yra 
susiorganizavęs komitetas, kuris 
ant a. a. Dr. M. Colney kapo, 
prieš Jo mirties metines, nori pa
statyti paminklą. Tam darbui 
reikalingos lėšos, kurių ir šau
kiasi iš a. a. Dr. M. Colney drau
gų/ bičiulių ir visų jo gerbėjų, Jr 
reikia manyti, Komiteto pastan
gos bus išgirstos, reikalingos lė
šos surinktos ir paminklas laiku 
pastatytas. Bet, kad visa tai 
įvyktų, reikia mums tuoj atsi
liepti į Komiteto prašymą.

Aukas a. a. Dr. M. Colney pa-, 
minklui statyti galima įteikti 
kiekvienam Tautinės Sąjungos| 
skyriui. Kas nori — jas gali 
siųsti Dirvos redakcijos vardu. 
Dirvoje yra atsiųsta Komiteto 
aukų lapas ir aukotojai į jį bus 
įtraukti. Taip pat aukotojai bus 
paskelbti ir per Dirvą.

Paminklas, kuris bus pastaty
tas ant a. a. Dr. M. Colney kapo 
visų mūsų ištekliais, bus liudi
ninkas, kad mes mokame mūsų 
tarpe gyvenusius, kitiems savo 
uždirbtus išteklius išdalinusius 
ir kitų Vargu besisielojusius tin
kamai pagerbti.

• VLIKo Vykdomosios Tarybos 
sudarymas taip įklimpo, kad rei
kėjo atidėti ir VLIKo sesijos po
sėdžius. Jie buvo numatyti šį mė
nesį Toronte, Kanadoj. Dabar 
pranešama, kad* posėdžiai įvyks 
'New Yorke baWfid5!o mėnesį.
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CHICAGOS 
GYDYTOJAI

•. •{••j* «5» «£••$• **• •«•*}••** •»* •«

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.
Še.’tad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 

Rezid. 3241 W. 6Sth PLACE

hhiii

DIRVA
LAUKIA

JOSU TALKOS!

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

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė 

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

antrad., ketvirtad., penktad,, 
Tik susitarus trečiadieniais.
11-2 p. p. šeštadieniais.
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PASINAUDOKITE PROGA
Jei ieškote tokios knygos, kuri malonu paskaityti ir miela 

turėti savo bibliotekoje, pasirūpinkite įsigyti šiuos mūsų leidinius: 
žemė dega, Jurgis Savickas, atsiminimai, I t..................... I
Žemė dega, Jurgis Savickis, atsiminimai, II t....................
Apie laiką ir žmoneš, Jonas Aistis, atsiminimai..................
Mirusios sielos, N. Gogolis, apysaka ................ ................
Milžino paunksmė, Balys Sruoga, istorinis veikalas ..........
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, I t.....................
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, II t....................
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, III t....................
Broliai Domeikos, L. Dovydėnas, premijuotas romanas .... 
Rytų pasakos, Vincas Krėve ...............................................
Užuovėja, Marius Katiliškis, romanas ................ ..........
Barabas, P. Lagerkvist, apysaka, Nobelio premija ..........
Tomas NiPernadis, A. Gailit, išgarsėjęs esto romanas ......
Kon-Tiki, T. Heyerdahl, garsi kelionių knyga ...............
Karoliai, Guy de Maupassant, rinktinės novelės ..............
Pavasarių audroj, Jieva Simonaitytė, romanas ..............
Kolombą, Prosper Merimee, romanas .............................

Visos šios knygos — rinktiniausi veikalai mūsų ir pasauli
nėje literatūroje. Apsirikti negalite nei viena. Užsisakydami tris

$4.50
. 4.50 
. 2.50 
. 3.25

2.50
. 2.00
. 2.00
. 2.00
. 2.50

2.50 
. 3.50 
. 2.25

2.50
3.25
2.50

. 2.50
2.25

TORONTO
TAUTINĖS S-GOS SKYR. 

SUSIRINKIMAS
L. T. S-gos Toronto skyriaus 

metinis narių susirinkimas įvyks 
kovo 24 d. 1 vai. Lietuvių Na
muose.

Narių dalyvavimas būtinas.

JVE W YOk’K
LIETUVIAI TELEVIZIJOS 

PROGRAMOJE
New Y'orko lietuviai vis daž

niau atranda progų garsinti Lie
tuvos vardą per televizijos ekra
nus. Kovo 16 diena vėl susidaro 
dėkinga proga pademonstruoti 
Amerikos visuomenei lietuvių 
tautinius šokius ir dainas.

WPIX (13 kanalo) vadovybė 
susirišo su p. Žukauskiene, pra
šydama suorgąnizuoti reprezen
tacinį jaunimo, būrelį pademons
truoti lietuvių tautinius šokius 
ir dainas.

Šią; lįstųvįu, pąsirc.dymąs bus 
vienas, tarp ij^ųgeįįo kitų tauty
bių pasirodymų. ' Pasirodymai 
bus pravesti varžybų pagrindu
— tautybė, kurios pasirodymą 
žiūrovai įvertins, atsiųsdami 
daugiausia latiškų, bus laikoma 
šių varžybų laimėtoja. Laiškus, 
išreiškiančius; pasitenkinimą lie
tuvių pasirodymu, reikės siųsti 
tuo adresu, kuris bus nurodytas 
programos metu.

šiam konkursui WPIX stotis 
skiria po pusvalandį kiekvieną 
šeštadienį iki liepos mėn. Viso 
jame dalyvaus apie 25 tautybės. 
Tad yra nepaprastai svarbu lie
tuviams šiame konkurse gerai 
pasirodyti.

Pasirodymo vertinimo būdas 
lietuviams, žinoma, nėra palan
kus dėl to, kad mūsų tautiečių 
čia yra žymiai mažiau, negu žy
dų, vokiečių, prancūzų ar kitų, 
tačiau, jei visi lietuviai — pa
vieniai asmenys, organizacijos 
klubai, susivienijimai — rašys 
stočiai laiškus ir ragins kitus ra
šyti, mes galime nukonkuruoti 
ir tokias tautas, kurios už mus 
yra žymiai gausesnės.

Tikiu, kad lietuvių visuome
nė supras šio konkurso laimėji
mo reikšmę, ir WPIX stotį už
vers laiškais, kuriuose būtų iš
reikštas pasitenkinimas lietuvių 
grupės pasirodymu.

Pirmąją vietą laimėjusi tau
tinė grupė šalia savo tautos iš
kėlimo gaus ir piniginę premiją
— 500 dol. Premijas taip pat 
gaus ir antrą, trečią ir ketvirtąją 
vietą laimėjusios grupės.

šiam pasirodymui jo organiza
toriai stengiasi sukaupti geriau
sias jėgas. Visa lietuvišką dalį 
režisuoja akt. V. Žukauskas. Dai
noms talkininkaus N. Y. skautų 
vyčiu okteto ir Operetės choro 
dainininkai, tautinius šokius 
šoks jauni, bet šioj srityje turį 
daug patirties mergaitės ir vy
rai: Asta Endriukait.vtė, Vida 
Gintautaitė, Alvitą Ruokytė. Bi
rutė šetikaitė. Nijolė Vasikaus-

DETROIT
• NEPAPRASTAS VAKARAS

Balan'džio mėn. 6 d. 8 vai. va
kare Holy Redeemer salėje, 5671 
W. Vernor Hwy. L. B. Detroito 
Apylinkės valdyba ruošia dainos, 
šokio ir literatūros vakarą-kon- 
certą. Koncerte dalyvauja ge
riausios meno ir literatūros pa
jėgos. Solistė Aldona Stempužie- 
nė, muz. Aleksandras Kučiūnas, 
balerinos T. Babuškinaitės bale
to studijų trupės ir šių metų li
teratūros laureatas P. Jurkus.

L. B. Apyli įkės V-ba kviečia 
visus detrei liečiu s, kaimynus iš 
Kanados i:- Clevęlar.do atvykti į 
šį žymų vakar?., kuris bus bene 
paskutinis šių .r.etų s zono pasi
rodymas. O jis bus retas. Nepra- 
leiskime progos įsigyti rezervuo
tu vietų biletus, pasidžiaugti me
nu ir pąremti lietuvių pastangas 
išsilaikyti lietuviais ir išugdyti 
iaunimą lietuviškoje tautinėje 
dvasioje. A. Musteikis

iš čia esančiu knygų, ketvirtą pasirenkare nemokamai. Rašykit kaitė. Kazys Rėmėza ir Vytautas
ir pinigus siųskit

T E R R A
3333 S. Halsted St., Chicago 8, III.

šetikas. šokėjams ir daininin
kams akoirdenu pritars Romas 
Kezys.

Kovo 16 d., šeštadienį, lietu-

PILIETYBĖS 
EGZAMINAI

Klausimai — atsakymai 
iliustruoti braižiniu.

Kaina 75 c.
Gaunama pas knygų platintoju“ 
"Dirvos” admin.. 1272 E. 71 91. 
Cleveland 3. Ohio ir pas autorių.

D. Klinga, 496 Grand S‘,„ 
Brooklyn 11, N. Y.

Anglų-Lietuvių k. žodynas
V. Baravykas ___________4.00

Angly kalbos skaitymas
V. Minkūnas____________  2.00

Ant Ribos
R. Spalis _______________4.00

Aukso kirvis
Juozas švaistas _________ 2.50

Altorių šešėly
Putinas ________________  6.00

Anapus teisybės
A. Gustaitis _____________2.20

Astuoni lapai
B. . Pūkelevičiūtė _________3.50

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis_____________ 1.50

Audra žemaičiuose
VI. Andriukaitis _________ 2.20

Atlaidų pavėsy
P. Abelkis_______________4.00

Aguonos ir smėlis
E. Gruodis_______________ 1.00

Baltasis Vilkas
K. Binkis __________.___ 1.00

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis .. ___ 2.00

Buriavimas ir jūrininkystė
B Stundžia _____________2.00

Cezaris
Mirko Jelusič _________ 2.00

Crosses (anglų k.)
V. Ramonas_____ .__ .’_ __  4.00

Didžiosios Atgailos
R. Spalis __________ ■.____ 3.50

Did ioji krvjkelė
B. Brazdžionis tMJfl

Duktė
Ale Rūta ____________2.40

Dvynukes
N. Butkienė _____________1.00

Daiktai ir nuorūkos
Leonardas Žitkevičius  1.00

Don Kamiliaus mažasis 
pasaulis
Guareschi ______________ 8.50

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas_________0.80

Eldorado
J. Švaistas _____________ 1.80

Gyvačių lizdas
Francois Mauriac _____ _ 2.60

Gimdytoja
Francois Mauriac _______ 1.75

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė_____________2.00

Gyvulių ūkis
George Orwell ___________1.00

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.0'' 

Kryžkelės
A. Vienuolis _____________3.50

Krėvės Raštai II d.
.........-___ L............................ 5 50

Kaimynai
J. Paukštelis .......   2.50

Kaip jie mus sušaudė
J. Petruitis _____________ 1.80

Kaimiečiai
V. S. Reymont I-II-III-IV
I ir II daliB___________po 3.00
III ir IV dalis_________ po 3.50

Keliai ir kryžkelės
Putinas _________________2.50

Kon - Tihi,
Thor Heyerdahl _________ 8.75

Kregždutė I
A. Rimkūnas_____________2.00

Kregždutė II
.........-........................................ 2.75

Kregždutė III

Kolchozai Lietuvoje
• Z. Bačelis _______________0.50
Kiškučio vardinės

Stasys Džiugas —_______ 1.50
Lietuvos Istorija

V. Sruogiene __________ _ 12.00
Loreta

Stasius Būdavas _________ 1.80
Lietuvos pinigai

Juozas K. Karys______ __ 5.00
Laiškai žmonėms

G. Papini _______________2.00
Lietuviu Liaudies Menas

P. Galaunė _____________8.50
Lithuania (albumas)

V. Augustinas ___________6.00

Visos knygos siunčiamos paši
DIRVA, 1272 East 71

Milžino paunksmė
Balys Sruoga ___________2.50

Med io Drožiniai gimt, 
kraštui atsiminti
Ign. Končius_____________5.00

Moters širdis
Guy de Maupassant_____ 2.60

Naktys Karališkiuose
L. Dovydėnas ___________2.00

Orą pro nobis
J. Gliaudą_______________4.00

Pavasariu Audroj
I. Simonaitytė___________2.50

Po Tėvynės dangum 
žodžiai Vytės Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino_ 2.00

Pirmasis rūpestis
Jurgis Jankus ___________2.00

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis —._______ 1.00

Paklydę paukščiai I
Jurgis Jankus _______ ___ 2.Ž0

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ___________2.60

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gaučys___________4.50

Petras širvokas
Juozas Švaistas _________ 2.70

Po raganos kirviu
Jurgis Jankus ___________1.50

Pabučiavimas
J. Grušas _______________ 1.50

Pjūties metas
N. Mazalaitė_____________3.75

Rytų pasakos
« ■'. JCrwęė - 3.00

Raudoni batukai
Jurgis Savickis ____ 1___ 1.50

Sudie, pone čipse
James Hilton ___________0.75

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas _____ 2.00

Saulės Takas
Nelė Mazalaitė___________3.50

Senas kareivis Matutis
J. Jankūs -_____ ______ 3.00

Senųjų lietuviškų
knygų istorija
V. Biržiška, kiet. virš. ___  3.00

papr. virš._____________2.00
Šilkai ir vilkai

Runcė Dandierinas _______  1.00
Saulutė debesėliuos

L. Žitkevičius ___________ 1.50
Šventieji akmenys

Faustas Kirša ___________2.00
šventoji Lietuva

Jurgis Savickis _________3.00
Teresė Neumanaitė

J. Burkus _______________3.00
Tipelis

Pulgis Andriušis (įrišta) -- 3.00
Trumpa diena

Alė Rūta _______________ 4 00
Tomas Nipernadis

August Gailit ___________2.50
Tarp pelių ir vyrų

John Steinback _________ 1.25
Trylika nelaimių

R. Spalis ______________  1.25
Trijų Rožių šventė •

N. Rastenis _____________5.00
Užgesęs sniegas

Aloyzas Baronas_________ 2.50
Ugnies pardavėjas

Balys Rukša_____________1.00
Uždraustas stebuklas

Stasius Būdavas _________2.60
Vaižganto monografija

A. Merkelis _____________6.00
Vilnius Lietuvos gyvenime

Dr. A. Šapoka ___________ 1.50
Velykų pasakos

N. Butkienė ____________  1.00
Vanagaitis

monografija ____________ 2.00
Vyturėliai Laukuose

Vikt. Šimaitis -----------------0.75
Varpai skamba

Stasius Būdavas --------------2.50
Žemaičių krikštas

P. Abelkis_______________2.50
Žemaitis nepražus

Balys Sruoga ___ ________3.00
žemė dega I d.

J. Savickis_______________4.50

i. Užsakant pinigus siųskite:
St., Cleveland 3, Obia
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AR ŽINAI?

Ar turėjo vaiku Kolumbas, 
kuris atrado Ameriką?

Taip, jis turėjo du sūnus: Die
go ir Ferdinandą. Ferdinandas 
lydėjo savo tėvą jo ketvirtoje 
kelionėje į naująjį pasaulį. Vė
liau jis parašė savo garsaus tėvo 
biografiją.

*
Kokio išmokslinimo turi būti 

JAV Prezidentas pagal Konsti
tucijos reikalavimus?

Įsiskaičius į JAV Konstituci
ją aiškėja, kad iš asmens, kuris 
gali būti renkamas prezidentu, 
nereikalaujama daugiau mokslo, 
negu mokėjimo skaityti ir ra
šyti.

*
Ar žinai, kad JAV buvo laiko

tarpis, kada Valstybės Preziden
tas keisdavosi beveik kasmet?

Tai buvo tarp 1841 iki 1850 
metų, kada per devynius metus 
JAV turėjo šešius prezidentus, 
būtent: Van Buren, Harison, Ty- 
lar, Polk, Taylor, Fillmore.

*
Kurioje JAV valstybėje indė

nai dalyvauja įstatymų leidžia
muose organuose?

Maine valstybė turi du indė
nus žemesniuose rūmuose. Tos 
valstybinė Konstitucija numato, 
kad indėnų atstovai turi daly
vauti įstatymų leidime. Bet jie 
neturi balso ir gali kalbėti tik 
indėnų reikalu.

*
Kuriomis sąlygomis JAV val

do Panamos kanalą?
Jeigu manytumėm, kad JAV 

yra Panamos kanalo savininkė, 
tai suklystumėm. JAV Panamos 
kanalą nuomoja iš Panamos vals
tybėlės už $1,930,00 metinės nuo
mos.

*
Ar žinai, kad buvo laikas, ka

da Amerikoje Nauji Metai pra
sidėdavo kovo 25 dieną?

Tai buvo ne tik Amerikoje, 
bet ir Anglijoje, nes Grigoriaus 
kalendorius, kurį mes čia šian
dien naudojame ir juo skaičiuo
jame laiką, Naujų Metų pradžią 
atkėlė iš kovo mėn. 25 dienos į 
sausio mėn. 1 dieną tik 1582 me
tais.

*
Ar žinai, kokia yra Texas vals

tybė?
Neabejotina, kad nemažas, 

skaičius ir Dirvos skaitytojų, 
ypač neseniai atvykusių, mano, 
kad Texas yra laukinė valstybė, 
o daugumas jos gyventojų suda
ro negrai. Bet tai visai klaidin
ga nuomonė.

Texas yra aukščiausio laipsnio 
valstybė, o jos sostinė Houston 
yra šaunus miestas, turintis 

daug milionierių, vulkanų ir 
cadilakų, paskutiniųjų čia pri- 
skaitoma iki 4,000. Houstone gy
vena daugiau kaip 1,000 milio
nierių. Bet ne visi jie čia laikomi 
turtuoliais, nes, kad gautų šį ti
tulą, reikia turėti nemažiau 
kaip 15 milionų. Vietinio laik
raščio redaktorius pasakojo, kad 
jis tik tokio milionierio mirtį at
skirai žymi, kai po jo mirties li
ko nemažiau kaip 25 milionų pa
likimas. >

Ypač garsūs yra milionieriai: 
Hugh Roy'Cullen, kuris labdary
bės tikslams yra paaukojęs apie 
175 milionus. Tokie milionieriai 
kai Cullen, Jesse Jonės ir Clay- 
ton nemėgsta viešai rodytis. Bet 
yra milionierių, kurie mėgsta 
kreipti į save dėmesį. Vienas iš 
tokių Jim West turi 4 lėktuvus, 
30 automobilių, tarp jų 11 Cadi
lakų. Jis nešioja Texaso ženkliu
ką apsuptą deimontais, o jo pis
toletams diržo segtys padarytos 
iš aukso. Jei jis geroje nuotai
koje, tai mėgsta, bevažiuodamas 
gatvėmis, mėtyti iš savo mašinos 
praeiviams sidabrinius dolerius. 
Kitas milionierius Doug Prince 
sumokėjo 72,000 dolerių už prem- 
juotą bulį ir liepė iš jo padaryti 
bifšteksus jo suruoštai spaudos 
atstovams šventei.

N. B-nė

KAS 
UŽSISAKĖ 
DIRVĄ — 

TAS NESIGAILĖJO!

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PERSIŲSTI 
SIUNTINIUS Į SSSR, LIETUVA, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

ir kitus kraštus vis dar laikoma 

PARCELS TO RUSSIA, INC.
BROOKLYN, N. Y.

ši firma įgaliota Intourist Maskvoje, čia vietoje rinkti muitus 
už siunčiamus daiktus į SSSR.

Kadangi visos agentūros uždarytos, patobulinimui patarnavimo ir pa- 
skubinimui siuntinių pristatymo į SSSR, kartu klijentų patogumui, jau iki šiol 

PARCELS TO RUSSIA, INC.
atidarė skyrius:
11601 Jos. Campau Avė., Detroit 12, Mich., Tel. TOwnsend 8-0298 
6Š1 Albany Avė., Hartford, Conn. CHapel 7-5164
121 So. Vermont St., Los Angeles, Calif., Tel. DUnkirk 5-6550 
78 Second Avė., New York City, N. Y., Tel. ORchard 4-1540.

Galima beveik viskas siųsti nauji ir dėvėti rūbai, maisto produktai, 
o taip pat visokiausi vaistai, Streptomicin, Penicilin, Rimofon ir kiti. Vaistai 
siunčiami oro paštu gavėjui pristatomi per 7-10 dienų.

NAUJIENA, dabar galima siųsti ”ANTI-POLIO SERUM” 
Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės įvairiais alfabetais, akordijonai, 

siuvamos mašinos.
Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašą. 

Naujas adresas:

PARCELS TO RUSSIA, Ine. 
1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y.

(Už kampo buvusios vietos). Tel. INgersol 7-6468, 7272
Įstaiga pirmajame aukšte. Patikrintas laisvas automobilių 

pasistatymas. Įstaiga atidaryta kasdien, įskaitant sekmadienius 
nuo 9 iki 6 vai. ir šeštadien. 9-4 vai.

Firmos veikimas pertvarkytas, kiekvienas siuntinys išsiunčiamas neati
dėliojant ir paskyrimo vietų pasiekia per 7 savaites, 'oro pašto siuntiniai per 
7-10 dienų.

AFRIKA VIETOJE EUROPOS
EDV. KARNĖNAS

Keisti ir XX-jo amžiaus žmo
nijai garbės nedarantieji reiški
niai vyksta pasaulyje. Prieš de
šimt metų San Francisco mieste 
taip iškilmingai gimusi Jungti
nių Tautų Charta, atrodo, susi
lauks Atlanto Chartos likimo. 
Jungtinės Tautos (jose ne tau
tos, bet tik valstybės atstovau
jamos) -eina Ženevoje mirusios 
Tautų Sąjungos keliu. •

Jungtinių Tautų šeima auga 
kaip ant mielių. Narių skaičius 
žengia per 80. Vakarykščiai be
duinai, klajokliai ir laukiniai, 
virsta civilizuotomis tautomis, 
skubiai organizuojamos naujos 
valstybės, kurios tuojau priima
mos į JT Organizaciją. O senos 
Europos tautos pavergtos ir žu
domos. Buv Tautų Sąjungos na
rių — Lietuvos, Latvijos ir Esti 
jos JT Šeimoje nėra!

Tai kas gi yra ta vadinama 
UNO, įsikūrusi stikliniuose rū
muose New Yorke? JT būstinę 
lankantieji turistai nesijaučia 
atsidūrę žmonijos šventovėje. 
Ten vyksta begalinė dvikova tarp 
dviejų didžiausias pasaulio ga
lybes atstovaujančiųjų. Vienas 
puola — kitas tik ginasi. Kiti — 
tik aktyvūs žiūrovai, stebėtojai, 

štai Jungtinės Amerikos Vals
tybės su savo pritarėjais eilę me
tų priešinasi įsileisti į JTO Rau
donąją Kiniją, bet pakenčia joje 

dar raudonesnę ir už visą mai
šatį pasaulyje atsakingą Sovie
tų Sąjungą, leidžią jai drapstyti 
purvais savo pačioje žemėje! Pa
ti JTO visaip spaudė savo mažą 
narį Izraelį, o nedrįso kaip rei
kiant paspausti Sovietų Sąjun
gos dėl Vengrijos, Indijos dėl 
Kashmiro, Pietų Afrikos dėl se
gregacijos, Prancūzijos dėl Al- 
žiro.

Pagaliau, JTO leidžia Sov. 
S-gai intensyviai "rūpintis”, kad 
Afrikos tautos gautų nepriklau
somybę, o prieš Sov. S-gos geno
cidinius veiksmus pavergtuose 
kraštuose už geležinės, plieninės 
ir bambuko uždangų jokių žygių 
nedaro. Ar tai ne dėmesio nu
kreipimas ?

Be to, žiauriausios "proletari
nės” diktatūros atstovei Sov. 
S-gai leidžiama tyčiotis iš JT 
Chartos, išniekinti visą JTO, o 
nepriimamos j JTO nariais Ispa
nija ir Portugalija neva dėl jų 
diktatūrinių režimų.

Į JT priimtos Marokas, Tuni
sas, Libija, Sudanas, šiuo metu 
yra daugiau kandidatų iš Afri
kos : Vakarų Afrikoje 8, Ekvado- 
rinėje Afrikoje 4 valstybės ir 
Madagaskaras. Viena iš jų — 
Auksinis Krantas (naujas var
das Gana) iškilmingai paskelbta 
nepriklausoma valstybe tik šio
mis dienomis, dalyvaujant JAV 
viceprezidentui Richard Nixonui. 
Tai valstybė su apie 100.000 kv. 
mylių teritorija, su virš 4.000.000 
gyventojų, daugumoje negrų, bu
vusių anglų protektorate.

Jungtinės Tautos pagreitintu 
būdu keičia savo narius. Juodoji 
Afrika užima baltosios Europos 
vietą.

Vargšė, senutė Europa! štai 
ko tu senatvėje susilaukei, išug
džiusi tokią aukštą civilizaciją 
ir kultūrą, išugdžiusi naujus kon
tinentus. Jie tau atsidėkoja pa
nieka ir nusikreipimu nuo tavęs.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, 
ko visada reikalauja apdraudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
už nuostolius.

P. J. KERŠIS,
609 Society for Savings BIdg.

Telef.: MAin 1-1773
Rezidencija: PENINSULA 252

NUOMONĖS

MARKSO SKIEDRA 
JUOKIASI

Mes turime vyrų! Bet kodėl 
jie neateina j mūsų priešakį mus 
jungti, rišti, uždegti, kad mes 
visi, kaip vienas, visi lietuviai 
visam pasaulyje, kur kas ką ge
riausiai galime, dirbtume, kad 
nepasimestume, neužmirštume, 
nepaskęstume svetimose bango
se?

Kodėl nepaima vadeles vyrai, 
moką nesimaišydami po kojoms, 
padėti mūsų diplomatijai sunkų 
darbą dirbančiai ? Kam leidžiama 
Markso skiedrai niekinti tai, kas 
buvo gražaus pasiekta Laisvoje 
Lietuvoje? Griauti tarp lietuvių 
vienybę ?

Šios mintys atėjo į mano gal
vą šią Vasario 16-tą. Perskaičius 
tai, ką Dr. P. Grigaitis, sekreto
rius ir redaktorius, pasakė lietu
viams Lietuvoje.

JUMS PATIKS

Dabar už vietines kainas

The Stroh Br«wery Company, Detroit 26, Michigan

Savo ilgokoje kalboje jis ban
dė Paleckį įtikinti, kad tarp Kau
no ir Vilniaus geležinkelio nėra. 
O Lietuvos lietuviams trumpai 
pasakė; "Mes negalime daug kuo 
prisidėti, kad Lietuva nusikra
tytų svetimu (Ar yra dar ir ne
svetimas okupanto jungas? —

Taip atrodo virtuvė moderniuose namuose. 
Nuotraukų ir gėlių ir namų parodos.

tiktai
Stroh’s 

alus 
turi*

^Šviesesnis, skoningesnis, 
daugiau gaivinantis 
malonumas, gaunamas 
verdant prie 2000 laipsnių! 
Taip, tik Stroh’s alus tą 
turi. Yra vienintelis 
Amerikoj ugnim 
verdamas alus!

M. B.) okupanto jungu ...”
Aš stebiuosi, kad Dr. Grigaitis 

drįso taip piktai pasijuokti iš ne
laimingų Lietuvos žmonių. Taip 
pat stebiuosi, kad Voice of Ame- 
rica transliavo tą dvigubai žiop
lą jo kalbą.

M. Baukus

YRA ŠVIESESNIS!

ATLYGINIMAS
R. SPALIS

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
— Ak, jūs, — vėl juokėsi Papartienė, 

smalsiai į jį žiūrėdama. — Prisipažįstu, ne
galiu suprasti: ar jūs tyčiojatės iš manęs, ar 
teisybę sakot.

— Aš tiek savimi pasitikiu, kad teisybę 
sakau. Kartais ir dabar pasipurtau, kai pri
simenu tą baisų mėsininką, kuris, dar toli 
man negimus, piršosi mano motinai. Pavel
dėti tą buką protą, tą vergišką dvasią, u ...

— Kam man tai viską sakot, kodėl toks 
atviras ?

— Pirmiausia noriu sukelti jūsų smal
sumą. Iš kitos pusės tai yra savisaugos in
stinktas. žinodami mano ciniškumą, net pik
čiausi priešai negali man įkasti. Jau nenu- 
stebsit, jei kas jums į ausį šnabždės apie ma
ne. Net negimęs bus palaidotas pasibaisėji
mas, o tai man rūpi,' nes man patinka.

— Anot jūsų, tiltą norėtumėt permesti, 
bet upė per plati?

— Neatidavęs tam tikros širdies duok
lės, niekas negali klausyti tokio atvirumo.

— Nepamirškit, nesitikėjau išpažinties. 
Tikėjausi, na, mandagaus pagražinimo.

— Aš parenku aukas, kurios man pa
tinka.

— Dėkui, galantiškai pasakyta. Bet jūs 
gąsdinat savo aukas, tad visad turit pralai
mėti.

— Gąsdinu ?! Kaip ?
— Jūs — nepajudinama ašis. Jums gė

ris yra tai, ką galit įčiulpti, kas akimirkai 
gali pramogą duoti, o vėliau, kad ir didžiau
sią turtą, išmesit, kaip nieką.

— Dorybė yra naudotis, džiaugtis ir pa
baigti be isterikų, be ašarų, su šypsniu pa
moti praeinančiam slaptam nuotykių partne
riui. Kaip nuodai pavojingi visi emocingi 
plepiai, visokie poetai, rašytojai.

— Kodėl ypač tie pastarieji?
— Savo kūriniuose jie nuolat ir nuolat 

grįžta prie savo išgyvenimų, prie savo bu
činių, aferų. Kad ir pakeičia vardus bei pa
vardes, bet šiaip visam pasauliui skelbia sa
vo aukas. Lengva spėti, apie kurią jis rašo, 
jeigu rašytojas yra gyvas, o jeigu moteris, 
tai dar prasčiau atsitinka, štai viena nese
niai išleido laiškus j ją įsimylėjusio. Tik ne
tikėtai abu įkliuvo. Vyriškis laiškus rašė ne 
savo išmintimi, o iš vokiškos knygos.

— Žinau, žinau tą istoriją.
— Argi aš neteisus?
— Aš pradėsu bijoti jūsų. Menkiausią 

sentimentą jūs mėginat sunaikinti, tuo tar
pu motelis širdyje visad tūno noras duoti 
kažką daugiau, kartu daugiau ir tikėtis. Argi 
viskas turi būti pasverta, apskaičiuota?

— Moteriai __ taip. Menkas partneris
gali ją į bedugnę nunešti.

Staiga pritemo šviesos. Vyrų kvarteto 
balsai, melodija ir žodžiai karėjo nutilusią 
salę. Morkūno ir Papartienės akys susitiko. 
Ji pirmoji nuleido savąsias šnabždėdama:

— Gaila, turiu jau vykti namo. 
Skulptoriaus ranka pagavo jos, gulinčią 

ant stalo.
— Kaunas nėra milioninis miestas. Su

sitikti galime.
— Jei likimas lems ...
— Padėkim likimui. Pirmadienį šeštą 

valandą būsiu Triumfo kino salėje.
— Nuobodi, baisi filmą.
— Kaip tik dėl to. Salės bus apytuštė. 

Sėdėsiu pačioje kraštutinėje ložėje prie sie
nos.

— Ir nuobodžiausit.
— Ne. Visą laiką lauksiu ilgesiuos pa

žįstamos, jos nuostabių akių.
— O jei nepažįstamoji neateis?
— Tas atėjimas niekam neįpareigoja jos, 

tai tik elgetai išmalda.
— Pasipylė katutės. Kvartetas atgavo 

kvapą, ir nuslinko nauja pasakiškai lengva 
melodija, kuri glamonėjo, pavasario ilgėsiu 
supo.

Vėl susitiko Papartienės ir Morkūno 
žvilgsniai ir šį kartą jie sunkėsi akimis į 
save. Sustojo laikas. Pagaliau moteris lėtai 
pasisuko j dainininkus, bet salėje jau nu
skambėjo paskutinieji mirštantieji žodžiai, 
sužėrėjo sietynas, ir Papartienė pašoko nuo 
stalo, linktelėdama sudiev. Ji įsimaišė į be
kylančią spūstį, ir tą vakarą skulptorius dau
giau jos nebematė.

Filmą su antros eilės artistais neturėjo 
pasisekimo. Salėje buvo reta žiūrovų. Morkū
nas, glausdamasis kraštutinėje ložėje, ligšiol 
buvo vienintelis pirkęs brangiausį biletą. 
Nors žiūrėjo į rodomą Lietuvos kroniką, bet 
jo visas dėmesys krito į ložos užuolaidas, ar 
jos nejuda, ar kas neįeina. Laukė įtemptai, 
dažnai sukdamas galvą.

Jau visi priedai pasibaigė ir prasidėjo 
pagrindinė filmą. Paniuręs Morkūnas žvilgte
rėjo į laikrodį. Trisdešimt dvi minutės pra
ėjo.

— Neateis, su rašytoju nuėjo... '
Atsilošė ir susimąstęs nekreipė dėmesio 

į ekraną. Staiga ložėn krito šviesos pluoštelis 
ir pasklido skoningi, vos juntami kvepalai. 
Prie tos šviesos {pratusios Morkūno akys tuo
jau pažino Papartienę. Vengdamas mažiau
sio triukšmo, persėdo į artimesnę kėdę ir, 
lenkdamas galvą, pašnabždėjo.

— Esu jums labai dėkingas.
Prakalbinta pasisuko jo pusėn ir kurį 

laiką studijavo jį, tartum nežinodama, ką 
atsakyti, ar rinkdama žodžius.

— Paklusni moteris greit nublunka vy
rams.

— Jūs netikit į meilę, ponia.
Papartienė tyliai nusjiuokė.
— Jūs ir meilė nesuderinami dalykai.
— Kartais įvyksta tokie pokštai.- Nuo 

ano šeštadienio jūsų akys blaško mano susi
kaupimą. Visa valia kovoju su tuo naujuoju 
savo gyvenimo reiškiniu, bet, deja, nesėk
mingai.

— Jūs įtikinamai kalbat, net nuoširdu
mo gaidelė skamba jūsų žodžiuose. Kiek kar
tu gyvenime jūs tai kartojote?

— Jei tai stldaro jums malonumo — ty- 
čiokitės. Mielai ir aš pasityčiočiau iš savęs, 
jei galėčiau, — pridėjo su rezignacija.

— Juokas juokais, pone, bet, prisipažįs
tu, nustebau radusi jus belaukiantį. Buvau 
šimtaprocentiškai tikra, kad tik baliaus nuo
taika pakurstė jus skirti šį fantastinį pasi
matymą. Tik moteriškas smalsumas pakurs
tė mane ateiti. Pamirškit tą mano akiplėšišką 
smalsumą, pamirškit visą nuotykį ir atkreip
kim dėmesį j filmą.

Pasisuko į ekraną.
Morkūnas kurį laiką tylėjo, pagaliau vėl 

pasilenkė.
— Ponia ...
— Prašau.
— Nemanykit, kad esu piktas moters
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Aukso ieškotojų keliais
Raže VLADĖ BUTKIENĖ, 

mūšy N. Zelandijos bendradarbė

II
Otago aukso kasyklos atvėrė 

akis ir kitoms N. Zelandijos pro
vincijoms. Vakarinėje' provinci
joje tarp 1864-69 metų iškasta 
40 tonų aukso. Aucklando pro
vincijoje garsios Waihi kasyklos 
iki 1927 metų davė 15 su puse 
milionų svarų pinigine verte ir 
yra laikomos pelningiausiomis 
aukso kasyklomis pasaulyje.

Reikia paminėti, kad aukso 
ieškoti žmonės plaukė į N. Ze
landiją iš viso pasaulio. Ameri
kos piliečiai, daugumas iš Kali
fornijos, drauge atsiveždavo ir 
daug patyrimo iš Kalifornijos 
auksinių laukų. Iš Anglijos at
keliavę buvo daugiau pinigingi, 
negu vietiniai. Bet daugumas 
aukso ieškotojų buvo dideli nuo
tykių mėgėjai, kieti, užsigrūdi
nę vyrai, kurie nebijojo sunkių 
gyvenimo sąlygų ir labai sun
kaus darbo.

Čia noriu trumpai atpasakoti 
vieno zelandiečio, Edwin Hodder, 
aprašymą, atspaustą ”New Zea- 
land Life” 1852 m., kuriame jis 
nupasakoja savo pergyvenimus 
aukso beieškant Vakarinėje N. 
Zelandijos provincijoje.

Tris dienas paplaukęs laivu va
kariniu N. Zelandijos pajūriu jis 
užtiko grupę aukso ieškotojų 
prie Aorere upės žiočių. Ten bu
vo maorių (vietinių N. Zelandi
jos gyventojų) kaimas, iš visų 
pusių supamas stačių, rūsčių kal
nų, apaugusių tankiais brūzgy
nais.

Pa (maoriško kaimo) gyven
tojai baltuosius sutiko vaišingai. 
Vakarienei davė džiovintos žu
vies, pelenuose keptos duonos, 
kuri buvo pilna žvirgždų ir girgž
dėjo tarp dantų taip, kad turė-į 
jai dabai atsargiai valgyti, bei! 
manukos armatos, kuri priminė 
puplaiškius (manuka — vietinis 
medelis, gal truputį panašus į 
mūsų kadugį). Tada juos sugul
dė į maorišką guolį ant žemes 
lapinėje, kur naktį pabudęs Hod
der manė esąs tikroje pasakų ša
lyje.

Lauke dar teberuseno (laužas, 
mėtydamas šešėlius ant įvairiose 
pozose miegančių maorių ir jų 
baisiai tatuiruotų kūnų. Ypač 
vienas senas vyras (maorių va
das), apsisupęs raudonu audek
lu, susijuosęs maoriško lino juos
ta, atrodė jam baisiausio žmo
gaus paveikslas šioje ašarų pa
kalnėje. Veidas ir rankos buvo 
taip ištatuiruotos ir išdažytos, 
kad tik kur ne kur tesimatė na
tūrali jo oda. Ant pečių karojo 
ilgi, žili susigarankščiavę plau
kai. Ausys išpuoštos ryklio dan

timis ir žaliuoju brangakme
niu ...

Iš to kaimo kitą rytą Hodder 
iškeliavo į aukso kasyklas, neš
damasis įprastus aukso ieškoto
jui įrankius: du kastuvus, kirką 
ir antklodes. Priedui jis nusipir
ko mažiutę palapinę ir, kai ka
syklose nebuvo parduotuvių, 30 
svarų miltų duonai kepti.

Su tokia našta keliaudamas 
jaunas aukso ieškotojas pamatė, 
kad jam nebus lengva prilygti 
prityrusiems vyrams, todėl su 
bendrakeleiviais susitarė dalintis 
viską lygiomis: palapine, įran
kiais, pelnu,, nuostoliu, darbu. Jo 
grupėje buvo du vokiečiai, kurių 
vienas nė žodžio nesuprato ang
liškai, vienas prasigėręs pypko- 
rius anglas emigrantas ir jis 
pats.

Pagal seno kaliforniečio nupa
sakojimą, pasiekę auksingos že
mės plotą, jie pasistatė savo pa
lapines ir pasiruošė rytojaus dar
bui. Pirmą vakarą aukso kasyk
lose Hodder sakosi pergyvenęs 
tai, apie ką tik nuotykių pilnose 
knygose tebuvo skaitęs.

šeši ar septyni milžiniški me
džiai buvo užversti ant degančio 
laužo, kuris tuoj paskleidė nepa
prastą karštį ir apšvietė mišką 
ir apylinkes. Stovykla buvo rimu 
(rimu — vietinis medis — rau
donoji pušis, kurios šakos ir 
spygliai primena mūsų miškuose 
augančias rietenas) miške, apie 
50 p. nuo bedugnės krašto. Ten 
pat buvo ir Hodder grupės auk
singos žemės plotas — uoluotas 
tarpeklis, apaugęs vešliais šluot- 
medžiais ir įvairių pavidalų vie
tiniais medeliais. Po kojomis 
matai beribę žalumą, per kurią 
vingiuojasi upė. Tolumoje — 
aukšti rūstūs kalnai, jungią že
mę su dangumi ir didžiulis slė
nys.

Po savaitės ieškojimo Hodder 
grupė teuždirbo tik po du šilin
gus ir tris penus. Daug kartų jie 
bandė laimę kasdami giliausias 
duobes, pasinėrę iki kelių vande
nyje, mesdami aukštyn akmenis, 
kibirais semdami vandenį, bet 
vakarė išplovę j paviršių išmestą 
žemę, beveik nieko nerasdavo. 
Tuo tarpu kaimynai uždirbdavo 
po 5 svarus į savaitę.

Po dešimties sunkaus darbo 
dienų jie pamatė, kad iškasto 
aukso nepakako net tabako ir 
miltų sąskaitoms apmokėti, nors 
dirbo jie, kaip juodi jaučiai.

Toje kasykloje buvo bent 50 
aukso kasėjų grupių. Po sunkaus 
darbo vakaro pramogos buvo 
vienintelis moralinis pasitenki-

Illstory class. Classcs are kept emali, 10 to 12/ to permlt more Indlvidual attentlon.

Nuotraukos iš Lowry Air Base, kur 515 jaunų vyų pirmiausia teoretiškai paruošiami kandidatais 
į JAV oro laivyno akademiją.

nimas tiems, kuriems aukso ne
buvo žadėta.

Vakarais būdavo sukuriamas 
didžiulis laužas, kuriame galė
tum lengvai sutalpinti keletą 
jaučių. Prie jo auksakasiai vaka
rieniaudavo. Po to tuoj pasigirs
davo muzika ir dainos, tuo tarpu 
kiti pešdavo pagautus paukščius, 
virdavosi sekančiai dienai mais
tą, lopydavosi rūbus, eidavo sa
vo palapinių apyvoką. Tik visai 
sutemus išsiskirstydavo į pala
pines. Balsai pamažu aptildavo, 
ir gamta visus užliuliuodavo mie
gui.

Po nesėkmingo ieškojimo Hod
der grupė savo plotą perleido ki
tiems, nes nugirdo apie naujai 
surastas aukso versmes, kur, pa
gal pasakojimus, užteko semti 
žemę nuo paviršiaus ir ją dube
niuose išskalauti.

Išeinant iš stovyklos juos pa
lydėjo pašaipos, grūmojimai kas
tuvais, tradicinis švilpimas bei 
skardinėse žvanginamas auksas.

Kitą dieną pasiekę naują vie
tovę nuoširdžiai kasė duobes, iš- 
uostinėjo kiekvieną plyšelį, ku
riame buvo galima tikėtis aukso, 
prie kiekvieno šaltinėlio išplovė 
daugybę žemės, bet savo dube
niuose terado nusivylimą.

Tik vėliau jie sužinojo, kad 
gandas buvo paleistas tyčia, nu
vilioti žmones nuo jau surastų 
turtingų kasyklų.

Atgal grįžę jie rado savo vie
toje vieną kalifornietį ir aus
tralą’, kurie dvigubai giliau paka

sę, rado aukso daugiau, negu ku
ris kitas tose kasyklose.

Neberadę nė sklypelio laisvos 
žemės ir matydami, kad likimas 
nelėmė jiems turto, nutarė grįžti 
namo.

Kitą dieną ant medžių kamie
nų stovyklos ribose jie iškabino 
skelbimus apie savo turto likvi
daciją. Vakare prie laužo ant sta
tinių pasilipę varžytynėse par
davė savo palapines, kastuvus, 
lovius, duonai kepti rykus, žo
džiu, viską, ką turėjo.

Hodder atsisveikinęs su drau
gais, per 4 dienas pėsčias pardro- 
žė namo. Po aštuonių savaičių jis 
grįžo namo išleidęs savo sutau
pąs, nuvargęs, apiplyšęs.

Tokio ar panašaus likimo su
silaukė daugelis entuziastų, ypač 
tie, kurie neturėjo fizinių gaba- 
mų tokiam darbui.

Auksui nešioti kasėjai turėjo 
specialius maišelius. Naktį juos 
pasikišdavo po pagalve, iš kur 
bemiegant ne vienam auksas 
dingdavo. Eidami į darbą iškastą 
auksą palikdavo patikimo žmo
gaus apsaugoje. Specialūs val
džios atstovai oficialiai surinktą 
auksą gabendavo j bankus, lydi
mi ginkluotų policininkų. Ban
ditų gaujos dažnai užpuldavo 
grįžtančius aukso kasėjus j mies
tą, juos apiplėšdavo, pririšdavo 
prie mdežių ir palikdavo Dievo 
valiai.

Apie auksą pirmieji N. Zelan
dijos gyventojai — maori žinojo 
nuo senų laikų, bet jie to gelsvai 

žėrinčio metalo nevertino ir mie
liau puošėsi straigėmis, geldelė
mis, žuvų kaulais ir dantimis bei 
brangakmeniu, kurį čia vadina 
žaliuoju akmeniu (green stone). 
Tik baltiesiems čia atkeliavus, 
maoriai fuprato aukso vertę, 
ypač, kad jis radosi vietinių gy
ventojų žemėje.

Nė vienas N. Zelandijos isto
rijos laikotarpis, nėra toks ro
mantiškas ir nuotykingas, kaip 
aukso ieškojimo ir kasimo karšt
ligė. Nenoromis prisimeni mūsų 
grįčiose bobučių pasakotas ka
daise pasakas apie būtus ir ne
būtus įvykius. Jų klausydavome 
net kojas ant suolo pasisėsdami, 
kad koks siaubas į jas neįžnybtų.

Anais laikais tamsoje net no
sies į priemenę nedrisdavome iš
kišti. O kai koks senas dėdė pa
sakorius įsileisdavo į savo jau
nų dienų arkligones, tai net į lo 
va tamsoje baugu būdavo atsi 
gulti.

Ir šį straipsnį rašydama jau
čiuosi, lyg pasakojanti vieną iš 
panašių pasakų tikrovėje. Kas 
mano liko nepapasakota, skaity
tojui savo fantazija teks papil
dyti. ..

Dabar

pats laikas

užsisakyti

DIRVAI

BOSTON
LITUANISTIKOS MOKYKLOS 

BALIUS
įvykęs kovo mėn. 3 d. praėjo jau
kioj nuotaikoj. Dalyvavo virš 200 
asm. Vakaro programą pravedė 
gana sklandžiai ir sumaniai dr. 
B. Kalvaitis.

Programoj dalyvavo: komp. J. 
Gaidelis su trijule ir jauna dai
nininkė Daiva Mongirdaitė, taip 
pat iš Lawrence jaun. splistas J. 
Lisauskas ir kanklėmis skambi
no S. Vaičaitis. Garb. Kons. adv. 
Shallna pasakė gražią kalbą. 
Liet. B-nės Bostono apyl. pir-kas 
V. Vakauza įteikė mokyklos iš
laikymui 100 dolerių. Savo kalbo
je pabrėždamas, kad Lituanisti
kos mokykla yra visų lietuvių 
įstaiga is visi prie jos išlaikymo 
turi prisidėti.

Vyr. šeimininkė J. Kuncaitie- 
nė, padedama ponių, gražiai pa
ruošė vakarienę, K. Adomavičius 
vadovavo barui, Karosienė lai
mėjimams. Dalyvavo nemažai ir 
ankstesniųjų ateivių, iš kurių 
Janųškevičiai įteikė 10 d oi. auką.

Prie stalų patarnavo tos mo
kyklos 6 ir 5 klasių mokinės.

SLA 2-OS APSKRITIES (Mass) 
KUOPŲ VADOVYBIŲ 

KONFERENCIJA
Ji kviečiama 1957 m. kovo 

mėn. 31 d. 11 vai. ryto, 124 F 
St., So. Bostone, L. T. Sandaros 
Klube. Konferencijoje dalyvau
ja: kuopų valdybų nariai, iždo 
globėjai, organizatoriai bei įga
lioti atstovai.

A MAX SOLOMON PLUMBING & IIEĄTING A
ELECTRIC SEWER CLEAN1NG <2

X 7405 Superior Avė. EX 1-0739 — Res. EX 1-2335 X
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O VISGI VERTA
ir tikrai neturėsite nuostolio, jeigu susipažinsite su paskutinėmis 
naujienomis. Tai yra sekančios prekės, kurios pralenkia visas 
kitas gerumu ir pigumu.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 'kainos 'nuo $60.00.
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų nuo $10.C0.
FOTO APARATAI vokiečių ir kitų fabrikų nuo $15.00. 
PLUNKSNAKOČIAI 14 kt. aukso garantija, 10 nuo $7.50.
RADIJO aparatai, su kuriais girdima beveik visos pasaulio 

šalys, žinoma ir iš VILNIAUS transliacijos, nuo $45.00.
VAIKAMS vežimėliai, reto gražumo sportinis ir nesportinis 

drauge, vokiečių ir austrų firmų, kainos nuo $40.00.
KATALOGAS išleistas, kuriame rasite lietuviškas plokšteles 

su 300 pavadinimų Kipro PETRAUSKO, KUTKAUSKO, šABA- 
NIAUSKO, DVARIONO, GRAUŽINIO, BIčKIENĖS ir kitų dai
nininkų įdainuotos.

GAIDAS, KNYGAS, TAUTINIUS drabužius ir kitus liet, 
meno kūrinius. Visko suminėti šiame trumpame rašinėlyje neįma
nomą.

Ką bepirktumėte pasiteiraukite pas J. Karvelį, 3322 S. Halsted 
St., Chicago, III. Telef. YA 7-0677.

P. S. Prekės siunčiamos į visus pasaulio kraštus.
ll!lllllllllllllll!Iillllllllllllll|||llllll||||||||||i:illlllllllllli;i|||l||IH|llllllllllllllll ll|||un

Konferencijoje organizaciniais 
reikalais pranešimus padarys 
SLA Prezidentas P. Dargis ir 
sekr. Dr. M. Vinikas.

Šioje konferencijoje gali daly
vauti ir artimųjų apskričių SLA 
kuopų atstovai. Po konferenci
jos tą pat dieną vakare įvyks 
SLA 2-ros apskr. rengiamas ba
lius Liet. Pil. Dr-jos patalpose, 
368 Broadway, So. Bostone.

Kiekvienos kuopos vadovybės 
narys, laiko sau už pareigą akty
viai dalyvauti šioje konferenci
joje.

Skaitydami KARĮ būsite ge
rai informuoti apie pasaulinius 
karinius įvykius, rasite straips
nių iš karinės ir Lietuvos istori
jos retais paveikslais iliustruotų 
ir Lietuvos karių atsiminimus iš 
įvairių laikų.

Metinė prenumerata $5.C0; ra
šykite: KARYS, 916 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

medžiotojas. Netikėtai šį kartą pakliuvau į 
tikro jausmo spąstus. Jūs man patinkat, kaip 
jokia moteris lig šiol nepatiko. Nenoriu me
luoti, tai gal nėra meilė, greičiausiai aš nesu
gebu mylėti aklai, beprotiškai, kaip kiti gali, 
iki atsižadėjimo, iki savižudybės, bet tas nuo
stabus susižavėjimas jumis yra gilus ir nuo
širdus. Nieko iš jūsų nenoriu ir nieko nerei
kalauju. žinau, jūs ištekėjusi, bet leiskit ma
tyti jus kartas nūs karto.

— Tai neįmanoma.
— Aš suprantu, kad absoliuti laimė man 

neįmanoma, bet leiskit pasinaudoti nors tru
piniais. Pas ką jūs būnat, kada jūs būnat, ir 
aš pasistengsiu nors retkarčiais ateiti. O, ne
bijokit, žodžio jums nepratarsiu, kartu ne
atsisėsto, bet užteks, kad matysiu jus. Pra
šau išmaldos, kuri neapsunkins jūsų.

— Jūs mane stebinat... aš ... man net 
nejauku, jei tikrai sukėliau jums rūpesčio. 
Geriau jūs užmirškit mane.

— Pasižadu nusigalėti, bet nors šios 
trumpos krizės metu padėkit man.

— Aš nežinau, ar tai tikras kelias, bet 
jokia paslaptis, kad sekmadieniais dažnai bū
nu Metropoly, penktadieniais užsuku pas po
nus Jodelius, į jų kultūros ratelį.

— Žinau tą ratelį. Anksčiau ir kviečia
mas ten nesirodžiau, bet dabar pasidarysiu 
nuo . ..

Ložėn krito šviesos pluoštas. Kažkas įėjo 

ir atsisėdo. Papartienė ir Morkūnas daugiau 
nepratarė žodžio, tik žiūrėjo filmos, kuri jau 
baigėsi. Nelaukdama šviesos, rūpestingai 
dengdama veidą, Papartienė pakilo ir išsmu
ko iš ložės.

Nuo to vakaro Morkūnas pasidarė Jode- 
lių kultūros ratelio uolus narys. Vienas kitas 
ten praskambėjęs sakinys, nukreipdavo skulp
torių ar į Konrado kavinę, ar į teatrą, jei, ži
noma, Papartienė dalyvaudąvo viena ar su 
vyro pusbroliu, kuris finansiškai priklausy
damas nuo savo giminaičio, jutosi labiau pa
klusnus tarnas, negu lygiateisis, ambicingas 
partneris.

Kartais Papartienė su Morkūnu tik iš to
lo pasisveikindavo, kartais artimesniųjų bū
relyje paduodavo vienas kitam ranką, kar
tais laimingu sutapimu likdavo nestebimi ir 
galėdavo keliais sakiniais pasidžiaugti, kiek 
pajuokauti, bet ir tarp pilkųjų sakinių skulp
toriaus žvilgsnis buvo iškalbingas. Papartie
nė -apsimesdavo nieko nepastebinti, bet tarp 
jų anksčiau praskridusios mintys savaime 
darė juos sąmokslininkais, kuriems ir stip
riau spūstelėta ranka ir netikėtai užklydęs 
žvilgsnis turėjo ir savo prasmę ir savo reikš
mę.

Kartą viena Jodelių viešnia prasitarė, 
kad mielai norėtų pamatyti Morkūno darbo 
studiją.

— Jei domitės mano kūriniais, prašom 
atvykti pas mane — tiesiai pastolį jis.

— Dieve, ką žmonės pagalvotų,__nusi
gando prasitariusioji.

— Visai įtarimo nesukeltumėt, nes ant
ram aukšte gyvena labai populiari, madinga 
siuvėja. Kiekvieną dieną dešimtys moterų 
varsto jos duris, kaip tik priešais mano butą, 
— tai sakydamas pasisuko į Papartienę, kuri 
lyg ir šyptelėjo.

Kažin kaip ilgai būtų tęsėsis šis ramus 
flirtas, tik kartą viskas nuplaukė daug grei
tesne vaga.

Tą penktadienį, Jodelienės vardinių pro
ga, greta rimtesnių, senesnių ratelio narių 
prigūžėjo ir jaunimo. Taip pat atvažiavo Jo
delių giminė, linksmutė daili mergina, kuri 
iš karto pagavo vyrų širdis. Neatsiradus pre
legento, mokslinė diskusija negimusi buvo 
palaidota, ir jos vietoje linksmintasi, flirtuo
ta.

Morkūnas, nutaikęs proga, atsidūrė gre
timam kambaryje su. Papartienė, kurią pa
kvietė už mažo staliuko į sofą, imdamas jos 
ranką.

— Jūs, nenuorama, vis neužmirštat sa
vo juoko, — subarė ji.

— Man tai nėra juokai, ponia.
— Tikrai? — žiūrėjo į jį atidžiai, tiesiai 

į akis, rodėsi, drąsina savo šypseniu.
Morkūnas pasislinko arčiau, labiau 

gniauždamas jos ranką.
— Jūs, turbūt, kviesit mane savo kūrinių 

parodyti ?
— Jei drįsiu ...
— Kodėl ne? Juk toji siuvėja tokia pa

togi, būtinai pas ją suknelę užsisakysiu.
— Ponia, — jo keliai palietė ją.
Papartienė staigiu judėsiu atsitraukė, 

dingo šypsnis ir akių drąsinantieji spindu
liai, ledu padengdami veidą.

— Prašau, pone, paleiskit mano pirštus, 
— išplėšė ranką, suraukdama antakius.

— Ponia, aš nenorėjau jus užgauti.
— Vargas su vyrais, jie niekad nenori 

užgauti, net kai nemandagiai elgiasi.
— Aš turiu vieną pasiteisinimą — meilę.
— Mylit? Labai patogiai įsimylėjot, ir 

vesti nereikia.
— Ponia!
— Turėkit kantrybės, paklausykit kartą 

ir manęs. Aš gi jūsų išpažinties klausiausi. 
Kartoju — patogiai įsimylėjot: jokių parei
gų, jokios atsakomybės, vieni malonumai. 
Kaip gaila, ka4 jūs neįsimylėjot, na, pavyz.- 
džiui, į tą Jodeliu giminaitę, Kundrotaitę. 
Graži, pilna inteligencijos. Tik, žinoma, tas 
įsimylėjimas būtų surištas su tam tikrais pa
vojais, tam tikromis pareigomis.

Morkūnas nuleido galvą.
— Jūsų pasityčiojimas aštrus, kaip durk

las. Manot, kad vesti bijau?

— O gal pasitikėjimo trūksta, juk ji ap
supta, vyrų kalbinama.

— Ne baimės motyvas mane stūmė prie 
jūsų ,bet pirmą kartą gimęs tikras jausmas. 
Deja, jūs netikit man, ir aš negaliu jus kal
tinti garbindamas, tačiau, ponia, aš jums įro
dysiu, kad jūs klystat.

— Kaip?

— Aš pasitrauksiu nuo jūsų ir daugiau 
nebematysiu.

— Nusižudysit?

— Aš rimtai kalbu. Dar šią savaitę per
sikelsiu j Klaipėdą, kad Kauno gatvės man 
neprimintų jūsų, kad džiaugsmo vietos, kur 
susitikdavom, nedraskytų, kaip atviras žaiz
dos. Iš pagrindų pakeisiu buvusį gyvenimą; 
gal vesiu pirmą sutiktą, prakalbintą, bet to 
jausmo, kuri jums juntu, daugiau niekam 
nebėjusiu. Gyvenimas bus liudininkas. Sudie, 
ponia, atleiskit man visą įkyrumą, — staiga 
pasilenkė, bučiuodamas jos ranką, ir po se
kundės jau įsimaišė svečių būrin. >

Papartienė, nesitikėdama tokios pabai
gos, kurį laiką sėdėjo pasimetusi, nebesugau- 
dydama minčių, vėliau atsikėlė ir nuėjo į sa- 
lioną, ieškodama namų ponios.

(B. d.)
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SANTARIEČIŲ GYVENIME
Prieš tris savaites prisiminė-i minis jaunimas. Western Bail

ine praeityje paskendusias Stu- room didelė salė buvo patrauk- 
dentų Sąjungos lopšines dienas? liai ir spalvingai Dalios Juknevi- 
Užsimezgė tada ir tas dialektinis čiūtės dekoruotos liaudies moty- 
ryšys tarp santariečių ir ateiti-' 
ninku, kurio dėka ateitininkai 
santariečius ir šiandien taip fas- 
cinuoja, kaip gerą Viduramžių 
šventąjį šėtonas ...

Iš praktinės Studentų Sąjun
goje veiklos kilusius santariečius 
jų kilmė dar ir dabar "į girią 
šaukia.” Ateitininkai gimė iš [daug padėjo mielai sutikęs pa- 
ideologinės kovos visuomenėje—'talkininkauti p. J. Grigaliūnas, 
ir dar šiandien mėgsta, ypač 
agresyvumą žadinančiu pasnin
ko metu, pakovoti su ... miru
siais 1911 m. oponentais, šviesi- 
ninkai savo kilmę galėtų išvesti 
iš pogrindžio rezistencijos prieš 
okupantą ir vakarietiško egzis
tencializmo. Abu sąjūdžiai drie
kiasi, kaip skirtingų spalvų siū
lai, iš susivijusio didžiųjų žmo
gaus problemų kamuolio. Bet 
santariečiai savo organizacinę 
jaunystę praleido žaisdami kur 
kas menkesnių Studentų Sąjun
gos rinkimų kamuoliuku.

Tokia laikinos reikšmės tema
tika pagaliau pradėjo išsisemti. 
Tačiau su ja neišsisėmė Santara, 
nes organizacijai priklausę žmo
nės niekada nebuvo kaip Račiu
kai, akli bet kam, išskyras ka
muoliui, su kuriuo jie žaidė, .žmo
nės, kurie išaugo iš per siaurų 
rėmų, nešėsi su savimi ir orga
nizacijos gyvybę.

Dvi yra kryptys, kuriomis 
plaukė santariečių evoliucija nuo 
grynai studentiško rinkiminio 
vieneto. Pirmioji buvo aktyvus 
jungimasis į Lietuvos laisvės ir 
lietuvybės gaivinimo aktualiuo
sius uždavinius. Jiems, o ne gry
nai organizaciniams rūpesčiams, 
dabar daugiausia ir jėgų atiduo
dama.

Antroji vedė į gilesnį žmogiš
kumą. Iš vienos pusės, intelektu- 

( aliai kedenom žmogaus proble
mas. Pripažino tai net ir mums 
nedraugiškas ateitininkų komen
tatorius "Į Laisvės” 1956-m. 11 
nr., prasitardamas, kad nors 
šiaip studentų tarpe "problemų 
ne tik neieškoma, bet ir stačiai 
vengiama,... santariečių grupė 
čia sudaro šviesią išimtį. Jie pro
blemų ieško ir jas mielai bando 
spręsti.” (20 psl.). Atsakymų 
dar jam, žinoma, jokių nesame 
suradę... •

Iš kitos pusės: pradedame pa
čioje organizacijoje pajusti tarp 
žmonių augantį reikšmingą san
tykį. žmonės, kurie tik organiza
cijoje susitiko, pradeda vieni ki
tiems reikšti daugiau negu tik 
organizacijos nariai. Juos jun
gia tai, kuo jie drauge veikloje 
rūpinosi, ir bendros pastangos, iš 
kurių išaugo darbai. Bet nema
žiau juos riša ir tai, ką vieni ki
tiems ,kaip draugai, davė. Mes 
pradėjome rūpintis mūsų žmo
gumi ne vien per rinkimus.

Organizacinis įsipareigojimas 
— dvilypis daiktas. Kiekvienas 
santarietis turi žinoti, kas or
ganizacijoje dedasi. Bet organi
zacija turi taip pat žinoti, kas 
su kiekvienu santariečių dedasi. 
Iš nario lauktina, kad jis visada 
dalyvautų veikloje, bet ir nariui 
užtikrinta, kad visada bus kas 
jo gyvenime dalyvauja, — kas 
jį prisimena, jam pagelbsti, pa
skolina, pagaliau, pinigų (jei to
kiu kas kitas turi...).

Tokie paprasti ir nedeklamuo- 
tini dalykai sudaro organizacijos 
vidaus esmę. Jos įstatinių tikslų 
siekimu esmė pasirodo išorėn. 
Bet tokia išorinė veikla gali 
remtis tik stipriu žmogiškojo rū
pesčio savo nariais pagrindu.

Reikia mums šiandien ' ne 
šiaudinio aktyvo, ži
nančio tik kad jie patys turi 
kiekviename suvažiavime zulinti 
kėdes, bet žmogiškojo 
aktyvo, kuris šildytų savo 
rūpesčiu skyriaus narius ir bu
dėtų, kad neužmigtų jų dvasia.

vais. Suaukotą lietuviškų valgių 
bufetą pavyzdingai tvarkė Ilona 
Pakštaitė ir Vida Gaškaitė. Ba
re, pasipuošusiame mūsų liau
dies posakiu ”Kas per Užgavėnes 
gers vandenį, tą visus metus 
troškulys kankins”, šeimininka
vo Julius Lintakas. Jam ypač

Programą išpildė Simo Velba- 
sio baleto studijos mokinės:'Bi
rutė Barodicaitė, Roma Izokai- 
tytė, Aušrelė Draskytė, Rūta 
Graužinytė ir Aurelija Balytė, 
akomponuojant p. Antanui Skri
duliui. Trumpa programa buvo 
labai maloni ir publikai jauną
sias baletininkes pakartotinai iš
šaukus į sceną, joms buvo įteik
tos rožės. Ypač gili santariečių 
padėka priklauso p. Simui Velba- 
siui ir p. Antanui Skriduliui tiek 
daug su programa prisidėjusiems 
prie baliaus pasisekimo. Turime 
džiaugtis, jog jie, šalia savo pla
čių kitų darbų lietuviškajame 
gyvenime, nepamiršta ir akade
minio jaunimo. Programą pra
vedė R. Mieželis.

Programos gale buvo pagerb
tos, prisegant po orchidėją, ba
liaus globėją visuomenininke p. 
Ona Biežienė ir daugiausia atsa
kinga už baliaus pasisekimą dr. 
Antanina Mačiuikienė. Dr. A. 
Mačiuikienės globojančia ranka 
yra patyrusi visa studentija (ji 
yra išrinkta Lietuvių Studentų 
Sąjungos garbės narė), o ypač 
santariečiai. Gerbiamosioms rė
mėjoms santariečiai nuoširdžiai 
dėkoja.

Puikią muziką davė "Amber- 
tones” orkestras, vadovaujamas 
p. Kožiko. Jame taip pat groja 
skyriaus valdybos narys Leonas 
Narbutis. Baliun atsilankęs Už
gavėnių žydas apdovanojo visus 
lietuviškomis baronkomis.

Vasario 16 d. Gimnazijos nau
dai pravestai paveikslų loterijai 
savo kūrinius paaukojo Chica
gos Meno Instituto studentai Da
nutė Sakalauskaitė, Rita šimans- 
kytė ir Kęstutis Zapkus. Loteri- 
rija praėjo dideliu pasisekimu ir 
Vasario 16-sios Gimnazijai pa
skirta 120 dolerių.

Jaunimo Namams, statomiems 
Tėvų Jėzuitų, kuriuose bus lietu
viška šeštadieninė mokykla, sa
lės jaunimui bei kitiems lietuvių 
kultūriniams reikalams, skirtas 
Ramunių šokis davė 80 dolerių.

Santaros leidžiamos Kosto Os
trausko "Kanarėlės” vajui pa
skirta 25 doleriai.

Prie įvairiausių darbų su at
sidėjimu dirbo Rasa Betkauskai- 
tė, Liudas Šmulkštys, Jonas Gi- 
baitis, Giedrė Zauniūtė, Rasa 
Gustaitytė, Lakštuonė Betkaus- 
kaitė, Rita šimanskytė, Horstas 
žibąs, Lionė Liškūnaitė, Jonas 
Bagdonas, Dalia Modestavičiūtė, 
Rimgaudas Ališauskas, Dalia Lu- 
košiūnaitė, Algis Juškys, Rimas 
Vėžys, Aldona Gudaitytė, Bro
nius Juodelis, bei kiti skyriaus 
nariai. Skyriaus pirmininkas Ra-

mojus Va'itys tvarkė techniškuo
sius rengimo darbus, Gabrielius 
Gedvilą informaciją.

Aidint paskutiniesiems muzi
kas garsams dalyvavusieji Aka- 
meniame Užgavėnių Baliuje 
skirstėsi geroje nuotaikoje, ti
kėdami vėl susitikti šauniame 
santariečių baliuje, (aj)

*

• Urbanos skyriaus ruošiama
me Santaros sąskrydyje balan
džio mėn. 27-28 dd. pagrindiniu 
kalbėtoju tema "Lietuviškumas 
Amerikoje”, bus nuoširdus Ame
rikos lietuvių visuomenininkas 
Juozas Bachunas. Nekartą gir
dėjome J. Bachuno trumpus svei
kinimo ar atsisveikinimo žodžius, 
šįkart turėsime malonumo iš
klausyti jo minčių klausimu, ku
riam jis yra paskyręs visą savo 
gyvenimo veiklą.

• Jaunimui surengtame Vasa
rio 16 d. minėjime .Chicagoje 
stipriausią kalbą pasakė Valdas 
Adamkavičius nagrin ėdamas 
"Lietuvos laisvės atgavimo per
spektyvas dabartinėje tarptau
tinėje plotmėje.” Jo žodis susi
laukė visą eilę pertraukimų plo
jimais. Turime pasidžiaugti jog 
jau ir jaunoji karta kreipia di
desnį dėmesį į problemas, supan
čias mūsų pastangas prisidėti 
prie Lietuvos laisvės atgavimo. 
Minėjimo programa buvo įdomi 
ir įvairi, tačiau turėta gal per 
daug kalbėtojų.

Tikrai, jaunimo organizaci
joms yra imanoma susitarti dėl 
vieno kalbėtojo, ką ateityje rei
kėtų būtinai padaryti. Jaunimui 
skirtą minėjimą atidaryti visgi 
pritiktų jaunimo atstovams ir 
dr. Bajerčius gal bereikalo ėjo 
konferuotojo pareigas ...

Meninė programa buvo itin 
puiki. Jaunieji menininkai susi-' posėdyje buvo galutinai priimta 
laukė pagrįstų aplodismentų.

• Baltimorės skaučių Daina
vos tunto tuntininkė paskirta 
veikli pš. Danutė Dulytė.

• "Lithuanian Scout Activi- 
ties” antras numeris išėjo iš 
spaudos. Leidinys skirtas kitų 
tairtų skautų ir jų spaudos in
formavimui apie lietuvius skau
tus. šį naudingą biuletenį reda
guoja Leonas Sabaliūnas.

• Dalia! Modestavičiūtė išrink
ta Illinois Universiteto Chicagos 
skyriaus Navy Pier reprezentaci
nio lietuvių klubo "Lituanica” 
sekretore. Klubas aktyviai ruo
šiasi būsimam universiteto "open 
house”, kurio metu ir lietuviai 
turės savo parodėlę.

• Danguolė Cėkaitė, darbšti 
studentijos veikėja bei gyvai be
sireiškianti lietuviškajame spau- 
skintame žodyje, įsijungė į spau
dos informavimo darbą santarie
čių reikalais.

• Dr. A. Mačiuikienė, miela 
Santaros bičiulė, trečiosios me
tinės knygos "Mintys ir Darbai” 
pasirodymo proga paaukojo 10 
dol. Tai nebepirmas kartas kai 
santariečiai patiria pagalbos iš 
nusipelnusios visuomenininkės.

• Nepriklausomybės šventės 
bankete, surengtame Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
South Shore Country klube Chi-

l cagoje dalyvavo eilė santarie-

Danijos karinio laivyno instruktoriui, vienarankiui Ivar West- 
gaard, JAV laivyno ligoninės atstovas įteikė naują dirbtinę ranką, 

kuria jis paima duodamą bonką.

Ka dirba pasaulio lietuvių seimo rengėjai
P. L. B. Seimui rengti Organi

zacinis Komitetas, sudarytas 
praeitų metų rudenį New Yorke,! 
savo veiklą plečia ir intensyvina.! 
Iki šiol įvyko penki prezidiumo' 
posėdžiai. Prezidiumą sudaro: 
Prel. J. Balkūnas — pirm., J. 
Šlepetys ir A. Ošlapas — vice
pirmininkai, V. Vaitiekūnas — 
sekr. ir A. Trečiokas — iždinin
kas.

V. Tysliavienės vadovaujama, 
kuri rūpinasi orkestro, salės ir 
kitais su koncertu surištais tech
niškais reikalais.

P. L. B. Seimo proga New Yor
ke įvyks reprezentacinė lietuvių 
dailininkų ir skulptorių paroda 
vienoje iš žymesnių New Yorko 
galerijų. Parodos rengimo komi
sijai pirmininkauja E. Kulbokie- 
nė, o nariais pakviesti Jasaitytė 
ir šalčius.

P.L.B. Seimo proga New Yorke 
rengiama ir plati Lietuvos pašto 
ženklų paroda, kurios surengimu 
rūpinasi New Yorko Lietuvių 
Filatelistų Draugija, VI. Motuzo 
vadovybėje.

Lietuviškosios spaudos paro
dos rengimo komisijai pirminin
kauja rašytojas J. Aistis. Paro
doje numatoma pavaizduoti ne 
tik dabartinę lietuviškąją rašy
bą, bet ir jos istorinę raidą.

Seimo ūkiniams reikalams 
tvarkyti yra sudaryta ūkio ko
misija, kurios pirmininku yra dr. 
A. Skėrys.

P. L. B. Seimo informacijos
_ I reikalais rūpinasi Informacijos
Pirmasis, atsiliepęs į Finansų Komisija> kurios pirmininkui> 

Komisijos atsišaukimą ir paau- kun g Mikalauskui išvykus, pa- 
kojęs Seimo reikalams penkis kviegtag gt Dzikag siog komj.

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė:
Step. Matas, Cleveland ....$5.00 
Itomlenskis M. Cleveland .... 1.00 
Rukuiza A., Berwyn ....... 2.00
Dargys Alf., Rochester .... 2.00 
Stulpinas St., E. Chicago .... 1.00 
Janukevičius T., Hartford 1.00 
Simanaitis B., Cicero   1.00 
Karecka K., Jamaica   2.00 
Stankevičius Ign., Cleveland 1.00 
Petravičius A., Toronto .... 2.00 
Linkus P., Edwardsburg .... 1.00 
Germanas K., St. Charles .... 2.00 
Lescinskas J., Detroit ....... 2.00
Maurušaitis A., Cleveland 1.00 
Baltrukonis L., Cleveland 1.00 
Patalauskas Alf., Detroit 2.G0 
Morkūnas V., Cleveland .... 1.00 
Brass J., Cleveland ..........  2.00
Aleksandravičius P.,

Cleveland ..........   2.00
Sirusas J., Woodhaven .... 1.00

Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū.

UŽGAVĖNIŲ LINKSMYBĖS
Akademinis Užgavėnių Balius, 

suruoštas Chicagos skyriaus pa
skutinį šeštadienį prieš gavėnią, 
praėjo nepaprastu pasisekimu. 
Baliun skaitlingai atsilankė Chi
cagos visuomenė ir ypač akade-

Organizacinio Komiteto pilna
tį sudaro prezidiumas ir visų ko
misijų pirmininkai. Iki šiol įvyko 
penki pilnaties posėdžiai. Be to, 
turėta 3 prezidiumo pasitarimai 
su komisijomis.

Š. m. vasario 20 d. pilnaties

P. L. B. Seimo Konstitucija, ku
ri nusako Seimo tikslus, jo> šau
kimo tvarką ir atstovų rinkimo 
taisykles.

P. L. B. Seimo Organizacinis 
Komitetas jau yra gavęs penkis 
Seimo žymenio projektus. Netru
kus tinkamiausias jų bus parink
tas, pagamintas tir pradėtas pla
tinti visose lietuvių kolonijose.

P. L. B. Seimas pareikalaus žy
mių išlaidų, kurioms telkti yra 
sudarytas Finansų Komitetas, 
A. Trečioko vadovybėje.

dolerius yra, prel. F. Bartkus iš 
tolimojo Texas. Komisija tiki, 
kad visi lietuviai supras Seimo 
reikšmę ir šį reikalą gausiai sa
vo aukomis parems. Lėšos bus 
reikalingos Seimo proga rengia
miems kultūriniams pasirody- 
mąms finansuoti ir iš užjūrio 
ątvkstančių Seimo atstovų kelio
nės išlaidoms padengti.

Seimo proga įvkstančio simfo
nini okoncerto dirigentu pakvies
tas muz. Marijošius. Jis veda 
plačius pasitarimus su kitais liet, 
muzikais tinkamiausio repertua
ro parinkimo reikalu. Koncerto 
repertuaro jury komisijon be to 
įeina prof. K. V. Banaitis ir prof. 
J. Žilevičius. Pastarasis yra ir 
tarpininku tarp Seimo Org. Ko
miteto ir muzikų.

P. L. B. Seimo Organizacinio 
Komiteto ribose veikia simfoni- 
nio koncerto rengimo komisija,

sijos nariai reklamuos spaudoje 
seimo idėją ir leis periodinį biu
letenį spaudai, per kurį visuo
menė bus supažindinama su pa
sirengimų seimui eiga.

Informacijos Komisijon pasi
žadėjo įeiti šie laikraštininkai: 
VI. Barčiauskas, E. Čekienė, K. 
Čerkeliūnas, A. šalčius, V. Ger- 
vickas, P. Jurkus, S. Narkeliū- 
naitė, kun. J. Petrėnas ir A. So- 
daitis.

Sporto šventę, kurioje dalyvaus 
geriausi lietuviai sportininkai iš 
viso pasaulio, įvyks seimo proga 
New Yorke. Rengimo Komisijai 
pirmininkauja A. Vakselis.

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
galima ir šiandien, nėra reikalo 
laukti nei metų, nei mėnesio 

pabaigos!

čių. Vakaras praėjo labai jaukio
je nuotaikoje.

• ”New Yorko Santara” biule
tenio vasario mėnesio numeris 
pasiekė New Yorko santariečius. 
Nors pagrinde biuletenis skirtas 
skyriaus narių informacijai, bet 
savo turiniu įdomus visiems da
lyvaujantiems jaunimo veikloje. 
Šiame numeryje randame straip
sniuką organizacijos pareigingu
mo klausimu, daug žinučių iš 
santariečių ir studentijos gyve
nimo, paraginimą santariečiams 
prenumeruotis lietuvišką spau-j 
dą, gan platų sąskrydžio apra
šymą ir kitų įvairumų. Biulete
nio redakciją ir administraciją 
sudaro net aštuoni New Yorko 
santariečiai. Tai gražus pavyz-' 
dis kaip galima daugiau jėgų 
įjungti į bendrą darbą.

LIETUVIAI PER LIETUVIUS - LIETUVIAMS!

D A I NORA
49, THORNTON AVĖ., LONDON, W. 4

Telf. CHI 2107
SIUNČIA DOVANŲ SIUNTINĖLIUS LIETUVON IR SIBIRAN

IŠ EUROPOS
NEBRANGIAU kaip kiti, bet žymiai GREIČIAU!

Medžiagos, avalyne, vaistai, laikrodžiai, baltiniai ir kit
Ypatingai skubiam reikalui esant, užsakymai priimami telefonu Londone, CHI 2107. 

Telefoniniai užsakymai automatiškai įrašomi plokštelėn, todėl negali įvykti klaidų.
ORO PAŠTO siuntiniai Lietuvą pasiekia per 10-15 dienų Paprastu paštu 4-5 savaitės 

Oro paštu 1 kilogramo persiuntimas kaštuoja 24 šilingai, arba 3 dol. 30 centų. Kiekvienas 
sekantis klg. — 9 šilig., arba 1 dol 30 centų.

Pareikalavus, vaistai siunčiami pagal prisiųstą receptą.
Visi patarimai, paaiškinimai, kainoraščiai lietuvių kalboje siunčiami nemokamai.
Kiekvienas siuntinys, įskaitant visas išlaidas, apdraudžiamas.
Įmokėjimai grąžinami, jei siuntinys dingtų.
Rašykite lietuviškai, atsakysime lietuviškai tą pačią dieną.
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Kada džiovinimas yra patogus su 
penny~a—load GASO džiovintuvu

JŪSŲ TEMPIMO DIENOS YRA BAIGTOS! Su papras
tu rodyklės nustatymu yra visas sunkus darbas ir ilgos 
valandos skalbimo dienos pasibaigia. Jūsų gaso džiovin
tuvas padaro darbą — ne jūs!
JŪSŲ ŠVENTĖ PRASIDEDA! Jūs turėsite patogumą, apie 
kurį nesapnavot. Jūsų penny-a-load Gaso džiovintuvas duo
da jums laisvo laiko apsipirkti, praleisti su šeima, ar 
tiktai pailsėti.
JŪSŲ RŪBAI IŠEINA GYVI! Jie yra baltesni... švie
sesni! Medžiagos būna minkštos ir malonios ... išlaiko savo 
formą.
GASO DŽIOVINTUVAS KAINUOJA MAŽIAU — įstaty
ti ... naudoti... ir išlaikyti. Jūs galite turėti vieną be 
įmokėjimo — paimkite 36 mėnesiams išsimokėti.
Pamatykite šias garsias rūšis pas savo gaso prekybininką.

Hamilton • Kenmoje • Maytag • Norge • Philco-Bendix • RCA-Whirlpool 
If you live beyond our service lines, see your LP-Gas Dealer 

THE EAST OHIO GAS^ COMPANY

VVATERBURY
VĖL NETEKOM BRANGAUS 

NARIO
Vasario mėn. 18 d. staiga ir 

netikėtai mirė Albina Kuzmic- 
kienė - Puodžiūnaitė, palikdama 
giliam nuliūdime sava vyrą Leo
ną, dvi sesutes ir du brolius, ki
tus gimines ir draugus.

Albina — Suvalkijos duktė. 
Ji, buvo gimusi 1921 m. balan
džio mėn. 24 d. Sausininkų kai
me, Bartininkų valse., Vilkaviš
kio apskr., atvyko į šį kraštą 
1951 m. rudenį. Prieš nepilnus 
tris metus sukūrė šeimą. Pilna 
energijos, pasiryžimo ir įvairių 
planų ruošėsi gyventi ir būti nau
dinga. Deja, nelaimingoji mirtis 
ją išplėšė.

Sakoma, kad žmogaus gyveni
mas vertas tiek, kiek jis padaro 
gera. Albina stengėsi visada bū
ti naudinga. Ji giliai mylėjo sa
vo Tėvynę, sava tautą ir kiekvie
ną: jos atskirą narį. Dirbo, kiek 
pajėgė. Dar jaunutė Albina jau 
nuo 1937 m. Lietuvos Šaulių Są
jungos eilėse. Priklausė 8 Rink
tinei. Veikli narė. Dalyvauja vie
tos šaulių kuopos ir parapijos 
choruose, nes puiki dainininkė. 
Ji ir teatro mėgėja. Dalyvauja 
įvairiuose teatriniuose pastaty
muose aktorė. Ji ir gailestingųjų 
seserų eilėse. 1937 m. baigė Grei
tosios Pagalbos Sanitarijos kur
sus, įsigydama gailestingosios 
sesers vardą.

Albina, kaip ir tūkstančiai ki
tų lietuvių, 1944 metais, artėjant 
raudoniesiams, apleido savo gim
tąjį kraštą ir išėjo tremtinio 
keliu. Ji praėjo tikrojo tremtinio 
kelią. Buvo patekusi į naciškąjį 
pragarą__ Katovicų koncentra
cijos stovyklą, iš kur ir vilties 
neturėjo ištrukti. Ištrūko tik ka
ro aplinkybėms susiklosčius: 
"išlaisvino’’ bolševikai, iš kurių 
ji pati išsilaisvino. Vėliau, pate
kusi vakarų Vokietijon, gyveno 
Wuerzburgo stovykloj. 1951 m. 
atvykusi i šį kraštą, apsigyveno 
Waterbury, kur ir surado amži
nojo pailsio vietą. Didžiulė minia 
lietuvių palydėjo ją į amžinojo 
poilsio vietą.

Ilsėkis, Albina, laisvosios ir 
svetingosios šalies žemelėje.

, M.

STUDENTU ŽINIAI
Rinkiminė Komisija suside

danti iš pirm. Ramūno Vanagū- 
no, sekr. Aldonos Mogenytės ir 
narių Povilo Abeikio, Luio Kuz- 
marskio ir Skirmanto Radvilos 
skelbia LSS Centro Valdybos, 
Kontrolės Komisijos ir Garbės 
Teismo 1957-8 mokslo metams 
rinkimus.

Kandidatų siūlymo paskutinė 
data yra kovo 31 d., 12 valanda 
nakties. Ši data reiškia pašto 
antspaudo datą. Siūlant kandida
tus, prašoma laikytis LSS JAV 
Centrinių Organų Rinkiminių 
Taisyklių.

Rinkiminės Komisijos adre
sas: A. Mogenytė, 1005 S. Lin- 
coln Avė., LAR — 403, Urbana, 
Illinois.
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SENIAU IR DABAR

Florida ir floridiečiai
K. S. KARPIUS

Baltic Trio dainos
Šią žiemą tik nuvažiavus j Mia

mi, bandėm susisiekt su draugais 
patirti ką lietuviai rengia įdo
mesnio, kur būtų galima sueit ir 
pasimatyti. Pasitaikė, kad tą šeš
tadienį Lietuvių klubo salėje 
Baltic Trio rengė koncertą. Kon
certo vakarą, salė buvo pripildy
ta. Dainininkės puikiai dainavo 
lietuviškai, latviškai ir estiškai 
— trijų tų tautų dainininkės, iš
mokusios viena kitos dainas. Iš 
viso apie 15 dainų.

Programa parengta sumaniai: 
lietuviškas dainas dainuojant 
vadovauja lietuvė, latviškas — 
latvė, estiškas — estė.

Antra programos dalis buvo 
ištraukų iš operų ir operečių.

Pilna salė publikos ir entu
ziastiškas dainininkėms plojimas 
rodė jų puikų dainavimą.

Kas sudaro tą Baltijos Trio? 
Ir man rūpėjo, nes 1953 metais 
esant Miami, kai tas trio ren
gėsi pirmą kartą dainuoti ren
giamame Tautų Festivalyje Jur
gio Washingtono gimimo dienos 
iškilmėms atžymėti, mes turė
jom prieš pat festivalį išvažiuo
ti Taip atsitiko ir pernai. Be to, 
pernai lietuvaitė dainininkė bu
vo susirgus.

Pasikalbėjimas su 
Navickaite-Kams

Baltijos Trio sudaro lietuvai
tė Anita Navickaitė-Karns (Kar- 
navičienė), kuri ir dainas moko 
ir vadovauja; latvė Amalija Pe
tersone ir estė Meeta Sepp. Ant
ra latvė, dainininkės sesuo Tek
ia, joms akompanuoja. Jos visos 
yra tremtinės.

Po koncerto į kelintą dieną ap
silankėm pas lietuvaitę Anitą 
Karns ir jos motiną, Oną Navįę-, 
kienę, kuri turi kelių kambarių 
vilą Miami Beach miesto puoš
nioje dalyje. Anitą Karns įdomi 
dar tuo, kad ją pažinojo iš Lie
tuvos mano žmona kai jos susi
tiko Kaune Olimpijados metu 
1938 metais ir nuo to laiko pa
žintį palaikė.

sopranas ir altas. Estė daininin- 
xė ištekėjusi už žymaus esto ra
šytojo, Arnold Sepp. Jo dėdė ži
nomas estų kompozitorius pa
ruošia joms estiškas dainas. Sun
kiau su lietuviškomis ir latviš
komis dainomis. Anita prašė pa
brėžti spaudoje, jei kurie lietu
viai kompozitoriai turi tinkamų 
tiems balsams dainų, jai pasiųs
ti (1777 Meridian Avė., Miami 
Beach, Fla.).

Jos lietuvių choras susideda 
daugiausia iš senosios kartos lie
tuvių dainininkų, kurie daugu
moje tik žiemą į Miami atvažiuo
ja, susieina, pasilavina, ir Lietu
vos Nepriklausomybės dienos 
programą išpildo. Ji mėgiama 
solistė tokiose iškilmėse.

Gauna pakvietimus kitur
Anita pasakoja, kad jų trio 

gauna pakvietimus iš mūsų 
šiaurės kolonijų įr iš Kanados 
ten koncertuoti. Deja, sako, sun
ku su laiku. Jos kitos draugės 
turi savo tarnybas, sunku toliau 
išvažiuoti. O tikrai būtų malonu 
jas pamatyti ir girdėti ir Cleve
lande, ir Chicagoje, ir Toronte ir 
kitur.

Ji sako, gera būtų pasikeisti 
artistais vienoms kolonijoms su 
kitoms. Ir, sako, būtų naudinga, 
jeigu susidarytų sponsorių gru
pės. Ji numačius Miami koloni
jai pakviesti per sezoną po vieną 
kitą žymesnį artistą iš šiaurės. 
Vykdydama savo sumanymą, jau 
parkvietė dainuoti Jonuškaitę- 
Zaunienę vasario pabaigoje.

Iš Chicagos laikų Anita yra 
artimos draugės su garsia Ieva 
Paulekiūte-Rockefelleriene, kuri 
ir dabar palaiko ryšius su Anita, 
lankydamasi jų namuose kai j 
Floridą atvažiuoja.

Ponia Ona Navickienė kartu 
su Anita 1938 metais lankėsi Lie
tuvoje. Ji kilus iš Vaskonių k., 
Naujamiesčio par.,' Panevėžio 
apskr., iš tėvų Jutelaičių. Ame
rikon atvyko 1907 metais į Ham- 
mond, Ind., iš ten persikėlė į Chi- 
cagą. Ten susipažino ir ištekėjo

SKAUTAI
PAGARBA SENAJAM 

SKAUTUI
(sks) Didžiausias Amerikos 

iliustruotas žurnalas ”LIFE” pa
skutiniajame Nr. skyrė savo pus
lapius pasaulio skautybės įkūrė
jo Lordo Baden-Powellio 100-jam 
gimtadieniui. Tą gimtadienį 
skautija šventė tiek tyliose Bri
tanijos bažnyčiuose, tiek ir Af
rikos platybėse. ”LIFE”' spaus
dina nuotrauką, kurioje anglų 
skautės bei skautai gieda giesmę 
Baden-Powellio atminčiai Char-

už Viktoro Navicko. Jis buvo gi
męs Papilėje, Šiaulių apskr. Ame
rikon atvyko 1905 metais. Kiek 
dirbęs dirbtuvėse, vėliau ėmėsi 
biznio ir taip prasigyveno ir ga
lėjo išleisti dukteris į mokslus.

(B. d.)

terhouse mokykloje, kurią jie 
pradėjo lankyti 1870 m.

Prieš 50 m. tas dydis vyras 
Brownsea saloje (anglų kanale) 
surengė pirmąją stovyklą, kuri 
davusi pradžią skautybei. West- 
minsteryje pulk. J. S. Wilson pa
dėjo vainiką prie B.-P. lentos, o 
tose iškilmėse dalyvavo vienas iš 
20-ties stovyklautojų Brownsea 
saloje.

”LIFE” spausdina nuotrauką 
iš Afrikos, kur Kenijoje palaido
tas B.-P. Ten skautai prie jo ka- 
poatėjo su apvaliu skydu: kraš
tas apvestas draugovių ženklais, 
o viduryje skautiška fetra. Tas 
skydas vaizdavo skautiškąjį ke
lionės ženklą — "nuėjau namo”. 
Kitos nuotraukos vaizduoja įvai
rius B.-P. prasmingo gyvenimo 
įvykius. Vienur jam įteikia Pran
cūzų Garbės Legiono ordiną, ki
tur jis 13/18 husarų pulko pul
kininko uniformoje, tai vėl farp

vilkiukų, kuriems taip mėgo pa
sakoti legendas iš Mefekingo ko
vų, tai vėl kaip jis iki gilios se
natvės gyveno skautiškais prin
cipais bei mankštinosi.

Lady Baden-Powell yra gimusi 
tą pačią — vas. 22 d. Jai anglų 
skaučių vadovės įteikusios dova
ną. Ji yra skaučių šefė. Skau
tės B.-P. įkurtos 1910 m.

VYRIAUSIOJO SKAUTININKO 
KRIVŪLĖ

(sks) LSB Vyriausiasis Skau
tininkas v. s. S. Kairys išsiunti
nėjo pirmąją 1957 m. Krivulę 
Brolijos vadovams. Joje yra nu
šviestos LSB veikimo gairės 1957 
m. — LSB Vadijos patvirtintas 
planas. Tekste aptariamas auk
lėjimas ir lavinimas, reiškiami 
paskatinimai vadovams bei vie
netų veiklai. Ypatingųjų įvykių 
tarpe minimi — pasaulio skau-

“NAUJO VAIZDO“ telefono patarnavimas reiškia

TĖVUI

DAUGIAU PATOGUMOfr

1

"Naujo vaizdo” telefono patarnavimas sutaupo tėvui 
širdį įrengus patogų telefoną rūsio kambaryje. Ne
bus daugiau sustabdytų darbų ir bėgimo aukštyn, 
kada telefonas suskamba ... ir, per dažnai nespė- 
jant atsakyti. Jis pakelia telefoną savo darbo metu. 
Taip patogu. Taip nebrangu. Tiktai 85 c. į mėnesį, 
plius taksai ir įstatymas. Užsakyti šaukite ir pra
šykite savo Service Representative.

THE OHIO BELL 
TELEPHONECOMPANY

Anita Navickaitė, gimus Chi
cagoje, Northwestern Universi
tete baigusi piano mokytojos 
mokslą, 1938 m. su kitais Ame
rikos lietuviais vykusi į Lietuvą 
ir po visų iškilmių Kauno kon
servatorijoje studijavo smuiko

Mes duodam ir keičiant Eagle Stamps

Visi važiuoja
ĮEIKITE — IŠVAŽIUOKITE

Nėra
nepatenkinti]

GREITAS FINANSAVIMAS! Lengvi mėnesiniai išsimokėjimai tinkami jūsų biu
džetui. Žemas $25.00 jmokėjimas. Nėra skirtumo ar jūs esate Clevelande I metus 
— 6 mėnesius ar vieną dieną. Įsitikinkite. Ateikite ir pabandykite. Jmainymai 
imami. Kredito aplikacijos priimamos per telefoną.

’51 Chevrolet 4-door .................... $295
"53 Chevrolet 4-door .................... $795
’52 Packard 2-door .................... $595

*50 Chrysler 4-door ........................ $99
*50 Chevrolet 4-door .................... $99
'50 Buick 4-door .................. . ....$99
’51 Ford atation vvagon ............$295
*53 Buick 4-door.............................$995
*53 Buick station wagon ....$1,295 
'54 Buick station wagon............$1,595
*53 Ford station wagon ............$895
*54 Buick 4-door .........................$1,395
*52 Pontiac Catalina .................... $795
*53 Olds 2-door ’88* ................$1,095
'53 Buick 4-door.............................$895
*53 Cadillac ’62’ 4-door............$1,795
*53 Lincoln Caprl hardtop ....$1,295 
*51 Buick hardtop ........................ $395

*55 Olds '98* 4-door hardtop ..$2,495 
*55 Ford Thunderbird ................ $2,295
*51 Chevrolet hardtop .......... ...$395
*54 Dodge sedan •••*••••••..$1,195 
*54 Buick hardtop .................... $1,695
*56 Mercury hardtop ................ $2,395
*55 Buick Century hardtop ....$1,995 
*50 Olds 4-door.................................$99
*52 Mercury hardtop . •••............$895
*53 Chrysler Windsor .......... ...$995
*53 Ford hardtop T......................$1,095
*53 Buick hardtop Riviera ....$1,095 
*51 Dodge club coupe ................ $295
*55 Pontiac hardtop ••••••• .$1,795 
*50 Mercury sedan ...••••..........$95
*57 Ford Victoria, used ......$2,595
*52 Ford 4-door V-8 ..........•••..$595 II
*55 Buick Super Reviera ....$1,795 
*53 Chrysler N. Y. hardtop ....$1,295

150 MAŠINŲ PASIRINKIMAS

LARRY SKILI
7800 EUCLID EX 1-6220

tybės 50 m. ir Lordo B.-P. 100 m. 
gimimo sukaktis, LSB jūrų skau
tų šakos 35 m. sukaktis ir 1958 
m. ateinanti Lietuvos skautybės 
40 m. sukaktis, šv. Jurgio — 
Skautų Kankinių Diena minima 
drauge su Seserijos vienetais. 
Duodama labai naudingų ins
trukcijų šios vasaros stovyklų 
planingam pravedimui.

LSB Vadija pagal pernykštį 
LSS Tarybos nutarimą (IX. 1) 
savo kadenciją baigsianti 1957 
m. lapkr. 1 d. Numatoma pradėti 
rinkimus tokiu laiku, kad nau
jasis Vyriausiasis Skautininkas 
turėtų laiko ąudaryti Vadijai iki 
lapkr. 1 d. Galutinė data bus nu
statyta Pirmijos. Vadovai skati
nami pagalvoti apie kandidatus. 
Rinkimuose dalyvaus tik nario 
mokesčius apsimokėję vadovai 
už visą šios Vadijos kadencijos 
laikotarpį.

ROŽĖS BALSINGIEMS 
VYRAMS

(sks) Kovo 2 d. Brooklyne, N. 
Y. skautų vyčių okteto koncertas 
puikiai pavyko. Svečių sulaukta 
per 400, daugiausia jaunimas. 
Koncertą atidarė Tauro tuntinin- 
kas psktn. R. Kezys. Programą 
vedė akt. V. Žukauskas, kurio 
nuotaikingas humoras puikiai 
papildė koncertą, nepalikdamas 
tuščių tarpu tarp dainų. Solo pa
dainavo okteto antrasis bosas 
Leonas Ralys. Programai pasi
baigus, Danutė Kezytė Neringos 
skaučių v-jos vardu okteto daly
vius apdovanojo raudonomis ro
žėmis. Oktetą penkmečio sukak
ties proga sveikino ir dovanas 
įteikė N. Y. skautų tėvų-rėmėjų 
k-tas ir Angelų Karalienės para- 
pijos choras su vargoninku.

SPORTAS
VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

muziką. Lietuvoje ji išgyveno 
pustrečių metų. Tuo laikotarpiu 
apsivedė su komp. Jurgio karna- 
vičiaus sūnum Jurgiu, pianistu.

Bolševikams užpuolus Lietuvą, 
ji kaip Amerikos pilietė su kitais 
amerikiečiais raginama apleisti 
Lietuvą, išsirengė grįžti Ameri
kon. Jos vyras greitomis nebuvo 
pasiruošęs Lietuvą apleisti. Ti
kint, kad jis galės vėliau išva
žiuoti, jiedu persiskyrė. Bet jam 
į Ameriką atvažiuoti galimybės 
užsidarė. Ji žino, kad jis gyvas 
ir tebėra Kaupe.

Ji parvykus į Chicagą, sutrum
pino pavardę į Karns. Ten dar
bavosi su Pirmyn choru, koncer
tavo per radiją, savu laiku lai
mėjo piano konkursuose. Chica
goje taipgi darbuojasi jos sesuo 
Stefanija, pianistė.

Apsigyvena Floridoje
Tėvas Navickas mirė Chicago

je 1940 metais. Ponia Navickie
nė išsipardavė Chicagoje ir ka
dangi jai patiko Florida atsikėlė 
į Miami Beach gyventi ir verstis 
vilos bizniu. Anita turi piano 
studiją, uždarbiauja piano pamo
komis.

Ji randa laiko ir pasišventu
siai moko ir vadovauja Miami lie
tuvių chorą, kuris dainuoja Va
sario 16-tos paminėjimuose, ir 
šiaip kas pakviečia. Ji savo pa
stangomis išlaiko tą Baltijo Trio. 
Ta jų grupė kviečiama ir dažnai 
dainuoja amerikiečių didelių or
ganizacijų parengimuose. Kvie
čiamos giedoti kai kuriose baž
nyčiose.

Jų balsai — sopranas, mezzo

1800 vyrams garsiu
Jo Fale"

Ilgom rankovėm 
Sporto marškiniai

Pirmos rūšies, 
bet kaikurie nereguliarūs

2,95 3.95 ir 4.95 vertės

Garsūs No-Fade ilgom rankovėm marškiniai iš puikaus cotton ar 
rayons, plaids, checks ar stripes. Kaikurie turi IVY League stilių. 
Maži, vidutiniai, dideli ir ekstra dideli dydžiai. Parduodami visame 
krašte aukštesnėm kainom!

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

7 - J V SPORTINIŲ 
ŽAIDYNIŲ REIKALU

7-jų š. Amerikos Lietuvių 
Sportinių žaidynių reikalu I-jo 
rato varžybų reikalu papildomai 
skelbiama;

1. FASK-to nutarimu, 7-jų 
Sportinių žaidynių I-jo rato var
žybas vykdo Kanados SPorto 
Apygardos Komitetas, š. m. ba
landžio 27-28 d., Toronte.

2. žaidynių programa:
a) krepšinis vyrams, mote

rims, jauniams ir jaunu
čiams! !)

b) tinklinis vyrams ir mote
rims.

c) stalo tenisas vyrams ir mo
terims — komandinės ir 
indi vidualinės varžybos; 
jauniams ir mertaitėms — 
tik individualinės vienetų 
varžybos,

d) šachmatai — komandinės 
varžybos ant 5 lentų.

3. Jaunių gimimo datos riba 
krepšinyje — 1938 m. sausio 1 d., 
jaunių ir mergaičių stalo tenise
— 1939 m. sausio 1 d. Jaunučių 
gimimo datos riba yra 1942 m. 
sausio 1 d.

4. žaidynėse gali dalyvauti per 
atitinkamas sporto apygardas 
FASK-te registruoti sporto vie
netai bei paskiri sportininkai, 
neprasižengę sportinės draus
mės nuostatams ir pagal FASK- 
to nustatytą tvarką kvalifikavę- 
si iš apygardinių pirmenybių.

5. Dalyvių skaičius paskirose 
šakose yra apribojamas sekan
čiai: vyrų krepšinio ir vyrų bei 
moterų komandinio stalo teniso
— po 8 komandas; jaunių ir mo

terų krepšinio bei vyrų ir mo
terų tinklinio — po 6 komandas; 
jaunučių krepšinio — 4 koman
dos. Individualinėse stalo teniso 
Varžybose bei šachmatuose da
lyvių skaičius neapribojamas.

FASK-tas nustato dalyvių kon
tingentą kiekvienai sporto apy
gardai paskirose šakose pagal 
apygardinių pirmenybių dalyvių 
gausumą bei jų sportinį lygį.

6. Dalyvių registracija atlie
kama užpildant atitinkamus re- 
gistracios lapus, kurie kartu su 
smulkesnėmis informacijomis iš
siuntinėjami visiems sporto klu
bams.

Registracijos adresas: Kana
dos Sporto Apygarda, c/o V. 
štuikys, 56 Mountview Avė., To
ronto, Ont.

Registracijos terminas: š. m. 
balandžio 6 d.

7. Smulkūs žaidynių nuosta
tai galima įsigyti FASK-te pri- 
siunčiant 18 c. pašto ženklų pa
vidale (tinka ir Kanados ženk
lai). Patartinama sportininkams 
nuostatus įsigyti asmeniškai.

FASK-to adresas: A. Bielskus, 
12700 Speedway-Overlook St., E. 
Cleveland 12, Ohio.

8. Moterų krepšinis bus žai
džiamas vyrų taisyklėmis (5 žai
dėjos aikštėie).
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii
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Aleko BanioPasitarimas Tautinės Sąjungos 
seimo reikalais

Tautinės Sąjungos metinis sei
mas šiemet įvyksta Clevelande 
birželio mėn. 1-2 dienomis. Jo 
rengimu rūpinasi Tautinės Są
jungos Clevelando skyrius.

Skyriaus valdyba kovo mėn. 8 
d. Gaidžiūnų namuose sušaukė 
platesnį seimo rengimo reikalais 
pasitarimą. Buvo pasikeista min
timis, kaip geriau seimą pravesti 
ir atvykusiems iš toliau sudary
ti sąlygas pabendrauti su cleve- 
landiečiais. Taip pat buvo suda
ryta eilė komisijų, kurioms pa
vesta atlikti įvairius seimo pa
rengimo darbus. Pasitarimui pir
mininkavo Julius Smetona, se
kretoriavo St. Astrauskas.

Ta pačia proga susirinkusieji 
apsvarstė ir Dr. A. Geručio pri
ėmimą Clevelande. Kaip žinia 
Dr. A. Gerutis kovo mėn. 26 d. 
iš Europos išplaukia į JAV. New 
Yorke , bus balandžio mėn. 3 d. 
JAV prabus kiek ilgesnį laiką, 
aplankys didesnes lietuvių kolo
nijas ir pasiinformuos aktuales
niais klausimais.

Clevelande Dr. A. Geručio pri
ėmimą nutarta rengti balandžio 
mėn. 14 d. Numatyta visuomenei 
vieša paskaita ir po paskaitos 
vaišės.

60 metų amžiaus pagerbimas 
įvyksta kovo mėn. 16 d. 7 vai. 
vakaro lietuvių salėje. Vaišių 
metu sveikinimai, meninė pro
grama ir kt. Kviečiami visi daly
vautu. Kvietimai po $2.00. Gali
ma gauti ir Dirvoje.

J. Brazauskas
lan-dėkoja visiems, kurie jį 

kė ligoninėje ir namuose, atsiun
tė linkėjimų laiškus. Ypatingai 
dėkoja Juozui Vilčinskui, SLA 
nariams ir Juozui Stempužiui.

O. ir V. Jokūbaičiai
kovo mėn. 9 d. susilaukė sūnaus.

Eug. ir Pr. Jogai
vasario mėn. 28 d. susilaukė duk
ters Viktorijos.

Bendruomenės metinis 
susirinkimas

Clevelando lietuviai, atlikite 
savo metinę pareigą dalyvauda
mi Lietuvių Bendruomenės Cle
velando Apylinkės metiniame su
sirinkime sekmadienį, kovo 17, 
lietuvių salėje, 11 valandą, tuoj 
po pamaldų.

Susirinkimo darbų tvarka to
kia :

Susirinkimo atidarymas, Mi
rusių pagerbimas (dalyvauja 
Čiurlionio Ansamblis^, Prezidiu
mo rinkimas, Rinkimų komisijos 
papildymas, Apyskaitinis Apy
linkės Valdybos pranešimas, Rin
kimų komisijos pranešimas kan
didatų reikalu, Apylinkės kontro
lės komisijos aktas, JAV LB 
Centro Valdybos žodis, Paklausi
mai, diskusijos, Apylinkės val
dybos ir kontrolės komisijos 
rinkimai, Einamieji reikalai, 
nauji sumanymai, pasiūlymai. 
Susirinkimas baigsis Lietuvos 
Himnu.

Vasario 16 Gimnazijai remti 
80 būrelio apyskaita

1956 metais būrelio nariai su
aukojo 288 dol. Buvo likę iš pra
ėjusių metų 14 dol. Išsiųsta gim
nazijai 290 dol. Liko šiems me
tams 12 dol. Visi būrelio nariai 
už 1956 metus atsiskaitė pilnai.

Būrelio nariais buvo ir po 12 
dol. įmokėjo: P. Ališauskas, J. 
Baranauskas, K. Budrys, V. Če- 
pukaitis, O. Čepukaitienė, A. 
Dailidė, D. Mekišius, O. Meki- 
šienė, A. Mikoliūnas, K. Morkū
nas, J. Rastenis, N. Ropius, K. 
Senikas, V. Senkus, J. Sirutis, 
J. Sniečkus, K. Tallat-Kelpša, P. 
Židonis, A. žakys (8 dol.), J. že
maitis (6 dol.), J. Dulieba, J. Ig
natavičius, F. Eidimtas, P. Mai- 
nelis ir V. Biliūnas (10 dol.). 
Įmokėjusieji mažiau kaip po 12 
dol. įstojo į būrelį metų bėgyje.

Berto pirmieji šiame sąraše iš
vardinti 20 būrelio nariai paau
kojo papildomai po 1 dol. ir už 
tuos pinigus užsakyta 20 CARE 
paketų Kalėdų šventėms gimna
zijos ir vargo mokyklų moki
niams.

Clevelando ir Detroito 
patogumui

Nuo šios vasaros tarp Cleve
lando ir Detroito pradės susisie
kimą didžiulis ežerų laivas Aqua- 
rama. Laivo savininkai kovo 
mėn. 8 d. sukvietė Clevelando 
laikraščių redaktorius į Cleve
land Athletic Club pietums ir 
plačiau supažindino su laivo 
įrengimais ir jo paskirtim. Susi
rinkusiems buvo parodyta spe
cialiai pagaminta filmą, vaiz
duojanti laivo patogumus ir 
praktiškumą.

Šis didžiulis laivas, vežantis 
2500 keleivių ir 300 automašinų, 
savo keliones į Detroitą ir atgal 
pradės birželio mėn .15 d. Iš Cle
velando j Detroitą kelionė už
truks 4 vai. 30 min. Tiek pat ir 
atgal. Taigi tą pačią dieną bus 
galima iš Clevelando nukeliauti 
j Detroitą, ten pabūti 3 valandas 
ir 11 valandai vakaro vėl sugrįž
ti atgal. Jei keleivis suinteresuo, 
tas, jis, palyginti, už nedidelį mo
kestį, galės į laivą pasiimti ir 
savo automašiną.

Laivas pritaikytas ir keliauti 
grupėmis, kurios kelionės metu 
gali atlikti savo susirinkimus, 
uždaresnius pobūvius.

Laivas turi visus modemiškuo
sius dabartinių didžiųjų laivų pa
togumus, todėl juo keliaudami 
keleiviai jausis poilsiaują.

Laivo savininkai prašė infor
muoti tautines grupes, kad jos 
ateinančią vasarą pasinaudotų 
malonumu keliauti Erie ežeru 
lankant Detroitą ar Clevelandą.1 _______

JUMS GERI NAMAI
Eddy Rd. — St. Clair rajone, 

labai gražūs vienos šeimos 3 ir 
4 miegamųjų namai.

4 šeimų mūrinis namas, ge
ram stovyje, geros pajamos.

RA Y NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų 

automašinų apdrauda. 
11809 St. Clair 

UL 1-3919 LI 1-9216

it

Visiems būrelio nariams mūsų 
globojamojo mokinio V. Franco 
ir gimnazijos vadovybės vardu 
reiškiu nuoširdžią padėką ir ti
kiuos, kad ir šiais metais visi iš- 
tęsėsime.
A. Mikoliūnas, būrelio vadovas.
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PAVYKUSI SPORTO ŠVENTĖ
Pereitą savaitgalį Clevelande įvy

kusios Vid. Vakarų Sporto Apygardos 
vyrų ir moterų kamuolio žaidimų pir
menybės praėjo su pasisekimu. Apie 
200 žiūrovų stebėjo tikrai dėmesio 
vertas varžybas.

Pirmenybių naujais nugalėtojais iš
ėjo šios komandos:

Vyrų krepšinio — Chicagos LSK 
Neris, vyrų tinklinio — Clevelando 
LSK Žaibas ir moterų tinklinio — 
Clevelando LSK Žaibas. '

Plačiau apie varžybas — kitos sa
vaitės sporto skyriuje.

DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAI
1. Cleveland Hts, prie šv. Onos 

bažnyčios, po 8 kamb. ir dvi vo
nios kiekvienam bute. Karšto 
vandens šildymas. Trys garažai. 
Dideli kambariai. Namas labai 
geram stovy.

2. Į vakarus nuo East 55 gat
vės, prie Superior Avė., po c 
kambarius kiekv. bute, 2 nauji 
gaso pečiai. Galit pirkti už mažą11^- 
įmokėjimą. Kaina $12,000. (5^

E. Cleveland, netoli Euclid, 3 East clevelande, po 5 k.Q 
?^ŽUS ir^PUik“LVi!n0S M^08! kiekvienam bute. Gaso šildymas.^ 

Dvieju automobilių garažas. Pra-$ 
soma

JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 
batų taisymas ir odos 

pardavimas 
1389 East 65 St.

Norintieji kreiptis telefonu 
gaukit GA 1-7658 tarp 7-9 vai. 

-■akaro. Sekmadieniais visą die-

r

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. 

753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio
Telef.: LI 1-5466

GERI PARDAVIMAI

namas. Gaso šildymas. Kaina 
$11,500. Siūlyk.

♦

E. Cleveland gražus dviejų šei
mų. Po 5 ir 5 kambarius.

V. Bakūnas, LI 1-4530
P. Gibbons Broker, UL 1-2327

Mes turime spalvuotų pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namą.

WADE PARK REALTY CO. 
7C32 Wade Park Avė. .

Arthur O. Mays, broker
Telef.: UT 1-7551
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GALIU JUMS PADĖTI 
PERKANT AUTOMOBILĮ IR 

TUO SUTAUPYTI!

Prieš perkant naują ar geres
nį naudotą automobilį, šaukite 
mane.

Jūs gausite žemiausias finan 
savimo sąlygas: maždaug $4.5! 
už $100 perkant naują mašinr 
ar 6% perkant naudotą mašiną 
įskaitant ir gyvybės draudimą.

Šaukite:
Paulina Mozuraitis, agentas

Telefonas SK 1-2183 
lllllllllllllllKIIIIĮiHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlII

Aš ESU LIETUVIS IR 
TVARKAU ŠĮ BIZNĮ.

ŠI VIETA YRA ŽINOMA KAIF

VIC’S GULF SERVICE 
STATION

MES DUOSIME JUMS 
GERIAUSI PATARNAVIMĄ, 
KOK TIKĮ GALITE GAUTI 
MIESTE. PABANDYKITE.

VICTORAS SUMAS — vedėjas
MES DUODAME 
GREEN STAMPS

SUPERIOR AVĖ. — KAMPAS 
E. 66 ST.
EN 1-9713

$17,500. (
Vienos šeimos namai 
Cleveland Hts, netoli šv.1 
bažnyčios. 4 mieg. Karštom

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

1.
Onos
vandens šildymas. Dviejų auto-i 
mašinų garažas. i

2. Cleveland Hts, prie Supę-'
rior Rd. 4 miegamieji. Gaso šil-v pASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS 
dymas. Garažas. $2000 dolerių P 
Įmokėjus galima pirkti. I

3. East Clevelande, 4 miega-1 
mieji. Garažas. Arti susisiekimo 
ir mokyklų. Prašoma $14,000. i

Restoranas
Hayden — St. Clair rajone. 

Geros pajamos. Kaina $8,600.
Apartamentas

East Clevelande, prie Hayden. 
5 butai po 5 kamb. ir dviejų 
krautuvių mūrinis pastatas. Me
tinės pajamos $6870.

Turime ir daugiau gerų pirki
nių. Kreipkitės į

p. ŠIRVAITĮ
Wm. T. Byrne — Real Estate 
1535 Hayden Avė. MU 1-6100 

ar namuose KE 1-4080
.................................... n

GERI PARDAVIMAI

NAMAMS

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

Du skyriai
6712 Superior Avė. HE 1-2498
13515 Euclid Avė. MU 1-8100

"IHt HtNfi I -r UK N«CE' -ro..' M6DIN A, U.

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
• Vasaros VĖDINIMĄ • Žiemos ŠILDYMĄ

MONCRIEF

L J. S AM A S JEWELER

Dr. J. Basanavičiaus 
minėjimas

Kovo mėn. 24 d., tuoj po lie
tuviškų pamaldų, (11 vai.) lietu
vių salėje ruošiamas iškilmingas 
didžiojo lietuvių tautinės sąmo
nės žadintojo, Aušros steigėjo, 
lietuvių tautos patriarcho, Dr. 
Jono Basanavičiaus 30 metų mir
ties sukakties minėjimas.

Minėjimo programoje prof. dr. 
Vinco Maciūno paskaita ir meni
nė dalis.

Visa lietuviškoji visuomenė, 
ypatingai jaunimas, maloniai 
kviečiama skaitlingai minėjime 
dalyvauti. Atskiri pakvietimai 
nebus siuntinėjami.

Įėjimas neapmokamas.
Minėjimą ruošia korp! Neo Li

thuania Clevelande.

Mokesčių mokėtojams
Clevelando lietuvių patogumui 

Jonas Kazlauskas ir Andrius 
Mackevičius pradeda pildyti pa
jamų mokesčius (income tax). 
sekmadienį nuo 11:30 iki 2 vai. 
”Dirvos” patalpose kiekvieną 
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Lietuvių įmonė dažo ir deko
ruoja naujų ir senų namų butus 
ir įvairias sales. Taip pat ištaiso 
ir atnaujina sienų bei lubų tinką.

žiemos metu duodame papigi 
nimą.

677 E. 128 St.
Telef.: MU 1-8368

s.

669 E. 113 St. vienos šeimos 
modernizuotas namas, kuris pa
staruoju metu buvo išstatytas 
parodai, kaip iš seno namo pada
ryti modernų, pagal šių laikų 
pageidavimus bei visus patogu
mus. Dabar šis namas atiduotas 
pardavimui už visai žemą, vi
siems prieinamą kainą, tačiau 
gali būti ir išnuomojamas. Pir
kėjų bei nuomininkų patogumui 
jis bus atidarytas apžiūrėti š. m. 
kovo mėn. 17 d., sekmadienį, nuo 
2 iki 5 vai. po pietų.

Mes turime parduoti ir daug 
kitų įvairių namų, ypač naujos 
parapijos rajone.

šaukite Paul Mikšys namų 
telef. LI 1-8758 arba office

Kovac Realty
960 E. 185 St.

KE 1-5030
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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

I
■I

LEIMON’S CAFE
I

Laisvas gydytojo kabinetas

Lietuvių rajone prie St. Clair 
Avė. Išnuomavimo reikalais 
šaukti:

GL 1-4942

Išnuomojamas kambarys 
vienam vyrui arba dviem ženo- 
tiems. Gali naudotis ir virtuve. 
1247 E. 84 St. Telef.: GA 1-7543

iI
i

CADMIJAUS 
AKUMULIATORIUS — 

BATTERY 
AUTOMOBILIUI

Chimes Realty

iš-

Už a. a. J'ozo Nasvyčio vėlę, 
jo mirties metinėms paminėti, 
bus atlaikytos pamaldos N. Pa
rapijos bažnyčioje, šeštadienį, 
kovo 16 d. 8 vai. ryto.

Išnuomojamas 4-rių kambarių 
butas

6811 Whitney Avė. Teirautis bet 
kokiu laiku. Telef. EN 1-4573.

i

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

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

24 hourš towing.
Dienos telef.: HE 1-6352.
Nakties telef.: LI 1-4611. i

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

Įvairūs valgiai, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

731 E. 185 ST. KE 1-9737

Europoje naudojamas nuo 
radimo dienos — 1909 m. dar 
tebeveikia. Amerikoje vadinamas 
amžinu.

Negenda nuo šalčio, karščio, 
elektros smūgių. Daug kitų gerų 
savybių. Garantijos laikas neap
ribotas.

Supažindinimui parduodamas 
oapiginta kaina. Skambinkite B. 
Snarskiui — KE 1-0210 arba rei
kalaukite garažuose.

BALTIC SUPPLY CO.,
71 E. 207 St., Euclid 23, O.
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Pa*ar*- kairivnu;

DIRVA!

Po 5 k. 
sklypas, 
pajamos

6 ŠEIMŲ
mūrinis apartamentas.
Gaso šildymas, didelis 
Garažas. Mėnesinės
$390. šv. Jurgio parapijos rajone.

šaukit V. Banionį
tarp 10 vai. ryto ir 6 vai. vakaro

UT 1-0323
twmuiniiiMiiiiiuiiiiii!iiiiiiiiHiiiiiiiii<iHiiiiiHwiiiNiiiuiHiiiiiiiiiiiiiim)iniMinnuinnMninN»

Gražus namas
netoli Eddy ir E. 130 St. 6 kam
bariai, 3 miegamieji. Pilnas rū
sys. Gaso šildymas. Garažas. 
Kaina $10,800.

Šaukti: GL 1-9763.

Parduodama įvairūs baldai
' kaip valgomojo setas ir kt. Kreip- 
. tis:
| 6820 Bayiiss Avė., EN 1-1937

PAGALVOKIME PRIEŠ EIDAMI AR KĄ 
NORS DARYDAMI

Visiems Clevelando lietuviams reikėtų pagalvoti prieš einant 
kur nors praleisti linksmai laiką ar rengiant subuvimus, vakarus, ves
tuves — kur yra patogiausia vieta ir kur būtų pareiga visa tai atlikti. 
Atsakymas pats atsiranda, jei galvojame, kad savi turime remti sa
vus. Tai būtų patogiausia vieta — Lietuvių klube ir salėje.

Lietuvių klubas ir salė po remonto — atnaujinimo dabar atrodo 
gražiai, jaukiai ir kiekvienam malonu pabūvuoti, sutikti savus drau
gus, pažįstamus, praleisti lietuviškoje nuotaikoje savuose namuose.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

P. J. KERSIS

LOKOR DELICATESSEN
6502 Superior

(kampas E. 65 ir Superior)
Sveikiname visus lietuvius klijentus. Būtinai atsilan- 

kykit į mūsų krautuvę ir pareikškit savo pageidavimus, 
kokių geriausių maisto produktų norėtumėt visad gauti.

Manome atidaryti specialų lietuviškų delikatesų sky
rių ir pardavinėti lietuvių mėgiamus maisto produktus.

Pas mus puikiausia lietuviška duona, sūriai, ikrą, alus 
ir vynas.

Nesvarbu, ar jūs esate pėščias, 
ar keleivis savoj ar keno kito 
mašinoj. Jums svarbu žinoti apii 
naują Travel Accident Policy. 
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.0(1 

per metus.
Gyvybės, nelaimių, ugnies, 

automašinų apdrauda 
Skambikit: SK 1-2183

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

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

Telef. EN 1-9142

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

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

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

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

•>

609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDFNCIJA: PENINSULA 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 išpildymai 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Della E. Jakubs & IVilliam 

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

t
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Bepigu dabar, kada tiek išmokslintų žmonių!
("Generalinio Konsulo J. Budrio kalba Hartforde, pasakyta kovo
3 d., minint Tėvynės Mylėtojų Draugijos 60 metų sukaktį)

-M.

Naujo povandeninio laivo apginkluoto raketomis, projektas. Jis turi 346 pėdas ilgio ir jį 
Westinghou.se. Electric bendrovė.

tokiais ginklais buvo aprūpinta 
tik JAV kariuomenė ir tik savo 
teritorijoje esanti.

Su tais ginklais pradėtas NA
TO kariuomenės apmokymas ir 
kita informacija, kad tų ginklų 
sandėliai yra Prancūzijoje, mums 
užtektinai pasako, kad iš bolše
vikų pusės gręsiančio pavojaus 
akivaizdoje, tų baisių ginklų pri
traukimas Į artimesnius terenus, 
yra aiškus nusistatymas kiekvie
nų sovietų užpuolimą staigiai at
remti.

Man buvo labai malonu .priim-i dalinti, kad broliai Lietuvoje jas egz. buvo pasiųsta Tilžėn su pa
ti Jūsų kvietimą į šį Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos jubiliejų.

Persikelkime į anuos laikus, 
prieš Draugijai įsisteigiant. Tuo 
metu Lietuva, kaip nepriklauso
ma valstybė, neegzistavo. At
vykstančius imigrantus lietuvius 
Amerikos įstaigos registravo 
kaipo atvykusius iš Rusijos. At
vykusieji buvo katalikai ir pir
mas ryšis, kurį jie sudarė, suda
rė su Bažnyčia.

Jie surasdavo lenkų bažnyčią, 
kaipo sau artimiausią. Stebėtina, 
kad tokiose nepalankiose sąlygo
se Amerikos lietuviai ne tik iš
laikė savo tautiškumą, ne tik 
pradėjo kurti savo parapijas ir 
draugija, bet sustiprėjo tiek, kad 
ryžosi padėti savo senajai Tėvy
nei. Kūrėsi gausios draugijos, 
vėliau ir sava spauda.

Patys lietuviai, susipažinę su 
Amerikos gyvenimu, pamatė tą 
milžinišką skirtumą tarp laisvės 
čia ir savo buvusio, gyvenimo "po 
Caru”.

Kurdami čia lietuvių koloni
jas, jie kūrė lyg naują Lietuvą, 
kokią jie norėtų matyti ir savo 
gimtinėje už Okeano, kurioje li
ko jų tėvai ir artimieji.

Lietuviai Amerikoje tuo metu 
turėjo s?vo spaudą ir vieną kitą 
knygą. Spauda, knygos, paskai
tos, vaidinimai, bendravimas sa
vo tarpe, gero’-ai išlavino lietu
vius, tuo tarpu ka: ių senoje Tė
vynėje savoji spauda vis dar bu
vo uždrausta.

Čia tai ir kilo mintis padėti
Lietuvai knygomis.

1896 metais "Vienybėje Lie-j 
tuvninkų” Tarnas Astramskas iš 
Minersville, mažo Pennsylvanijos 
miestelio gyventojas, atspaude 
straipsnį "šelpkime tėvynai
nius”.

Jame jis ragino Amerikos lie
tuvius siųsti Lietuvos jaunuome
nei lietuviškas knygas ir pats pa
rodė pavyzdį pasiųsdamas redak-. 
cijai kiek knygų, kurias "Vieny
bė” per Tilžę paskyrė į Marijam
polę, tada dar žinomą kaipo Sta- 
rapolė, arba Senapilis.

Bepigu dabar veikti, kada yra 
tiek išmokslintų žmonių. Anais 
laikais iškilę veikėjai buvo sava
moksliai, bet turėjo nugarkaulį, 
stiprią valią, nugalėdavo sunku
mus ir pasiekdavo užsibrėžtą 
tikslą. Toks turėjo būti ir Tarnas 
Astramskas.

štai "Vienybė Lietuvninkų” 
praneša iš 1896 metų, kad jis 
jau tada ruošė'ateivių istoriją ir 
skaitė paskaitą, kurioje įrodinė
jo, jog lietuvių imigracija prasi
dėjo prieš 206 metus.

Į Tarno Astramsko paraginimą 
atsiliepė Izidorius Griešius iš 
Union City, Conn., pilnai tai idė
jai pritardamas. Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje sekretorius 
Jurgis Kazakevičius ne tik pri
tarė, bet ir iškėlė mintį, kad rei
kia tverti Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją, apsidedant nario mo
kesčiu po 5 centus mėnesiui. Ir 
tam reikalui siunčia 60 centų. 
Astramskas užsidegė ta idėja ir 
pranešė, kad Minersvilleje Lab
daringa Draugija prisideda prie 
to sumanymo su 2 dol. 80 c.

Astramskas įsteigė Minersville 
pirmą tos dar neegzistuojančios 
Draugijos kuopą ir ragino steig
ti kitur.

Įdomi ir ano meto lietuviu kal
ba. Pavyzdžiui. Astramskas. nu
rodydamas Tėvynės Tylėtojų 
Draugijos tikslus siūlo spaus
dinti knygeles ir jas nemokamai

skaitydami susiprastų, būtų to-' vedimu knugnešiams nešti į Lie- 
bulesni, ir "išprotėtų”. Pirmieji 
devyni nariai sudėjo viso 5 dol. 
80 c.

Greit prisidėjo Minersville dar 
10 narių, o Plymouth, Pa., tame 
lopšy, kur buvo S.L.A. centras 
ir "Vienybė Lietuvninkų”, susi
tvėrė kita Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos kuopa su 8 nariais.

Matydami visuomenės pritari
mą, bet Draugijai stingant pini
gų, P. Mikolainis paskolina 20 
dol.; kiti trys po 10 dol. ir pa
krikusi Blaivybės Draugija Ply
mouth paveda savo iždą 25 dol. 
Tokiu būdu dar 1896 m. buvo 
įsteigta Tėvynės Mylėtojų Drau
gija ir išrinkta pirmoji Centro 
Valdyba: J. Kazakevičius, pirmi
ninkas; P. Mikolainis — sekre
torius ir J. Maliauskas — iždi
ninkas.

Iždo stovis, nors ir iš lėto, bet 
vis gerėjo. Draugija 1897 m. iš
leido pirmą 100 pusi, knygą "Kęs
tutis” ir dar turėjo kasoje apie 
200 dol.

Jauną Draugiją ištiko smūgis. 
Jos iždininkas, kuris kartu buvo 
ir Lietuvių Susivienijimo Ame
rikoje iždininkas, J. Miliauskas, 
tragiškai žuvo. Ir Tėvynės Mylė
tojų Draugijos iždas žuvo kartu 
su juo. Į spaustuvę buvo atiduo
ta antroji knyga, bet dar neap- socialistinis elementas suaktyvė- 
mokėta. Daugelis narių numojo 
ranka ir išstojo iš Draugijos.

Jau buvo manoma, kad taip 
gražiai pradėtas darbas žus. Bet 
atsirado ir patriotų, kurie ne
norėjo tokios užbaigos.

Iš kur gaut* pinigų ne tik to
limesniems lei diniams, bet ir iš
pirkti iš spa' stovės tą antrą 
knygą? Keli žmonės šoko padėtį 
gelbėti, jų tarpe M. Paltanavi
čius. Jis tik ką buvo pagaminęs 
įmantrų sieninį laikrodį ir pado
vanojo jį Draugijai, kuri jį ati
davė loterijai. Laikrodis turėjo 
būti tikrai i nepaprastas, nes 
Draugija gavo už jį 204 dol. pel
no, kas grąžino visą nuostolį su 
kaupu.

Pasisekimas žmones patrau
kia. Ir štai Draugiją a p lei
dus i e j i pradėjo grįžti. Dvi 
draugijos prisidėjo su didesnėm 
aukom, Minersville moterys irgi 
paagitavo ir padidino iždą.

Pasirodžiusi antroji knyga su
kėlė tarp lietuvių Amerikoje en
tuziazmą. Pritarimas ir Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos populiaru
mas augo. Iki 1905 metų buvo iš-; jau plačiai pasireiškęs visuome-] 
leista 12 knygų, viso 50 tūkstan-l ninėje veikloje, pasinaudojo atei- Wis. ir Brockton, Mass. dar buvo 
čių egzampliorų, kurių 16,560 nančia 1908 m. Dr. V. Kudirkos gyvi. Visi kiti pairo ir susilikvi-

50 metų gimimo sukaktimi ir 
pasiūlė tinkamai ją paminėti iš
leidžiant Dr. V. Kudirkos raštus. 
Perilga čia pasakoti tą drąsų su
manymą ir milžinišką darbą. 
Svarbu, kad ir, tose "sąlygose, 
1910 metų susirinkimui B. K. 
Balutis padėjo ant stalo (prezi
diumui) šešis tik ką atspausdin
tus tomus.

Naujas pirmininkas kartu su 
tuo dideliu sumanymu laiškais ir 
per susirinkimus ragino atnau
jinti kuopas ir aukoti. 1911 m. 
metiniame susirinkime — seime 
jau dalyvavo atstovai iš 18 kuo-| 
pų. „ ---------- ----------- --------
kuopų atstovai su virš 1000 na
rių.

Praleidžiau daug ko nepaminė
jęs, pavyzdžiui, metinių seimų, 
naujų valdybų ir kitko, kad 
s m u 1 k menomis nevarginčiau. 
Priminsiu tik, kad bujojimo me
tu narių skaičius siekė 4,000 ir 
viso buvo išleista 27 knygų lei
diniai. Iki šios dienos išleista 38 
leidiniai. Atsiminus, kad buvo 
keli leidiniai po keletą tomų, tek- 

į tų skaityti 47 knygas.
Draugijos sumanytojų noras 

| ir pastangos, kad knygos pasiek-

tuvą.
1904 m. lapkričio 27 d. meti

niame susirinkime pirmininku 
buvo išrinktas jau paminėtas 
Paltanavičius, iždininku J. Nau
jokas.

Įdomu čia paminėti iždininko 
asmenį. Atvyko iš Lietuvos du 
broliai, lietuviškiausia pavarde: 
Naujokas. Jie pradėjo gaminti ci
garus. Ir neblogai vertėsi. Buvo 
aktyvūs lietuvių veikėjai. Ir tik 
mirus J. Naujokui — iždininkui, 
jį laidojant buvo sužinota, kad 
abu broliai buvo Lietuvos žydai.

1904 metais Lietuvoje buvo at
šauktas spaudos draudimas. Tuo 
metu JAV veikė 79 Tėvynės My
lėtojų Draugijos kuopos. Ir stai
ga Draugija pradėjo irti. Bet 
priežastimi buvo ne spaudos 
draudimo atšaukimas__ji buvo
kur kitur.

Jau jos kūrėjai ,norėdami pri
traukti į Draugiją visus patrio
tus, siekė ją išlaikyti apolitine, 
jos svarbiausias tikslas buvo 
plėsti kultūrą. Tą savo idėją jie 
gynė kiek tik galėdami visą lai
ką, bet srovinių grupių vadai no
rėjo ją paglemžti kiekvienas sa
vo tikslams.

Keista, bet 1905 metų įvykiai, tų Lietuvą, išsipildė. Kudirkos 
Rusijoje atsiliepė Amerikoje iri raštai pasiekė daugelį lietuvių

Min. Sandys pareiškė, kad D. 
Britanijos kariuomenė bus ap
rūpinta vairuojamomis rakieto- 
rriis ir naujoviškais atominiais 
ginklais, o tuo pačiu laiku paskel
bė Washingtonas, kad Baltieji 
Rūmai painformavo Kongresą, 
jog numatyta statyti priešą temi
nes slėptuvės ir tam tikslui bus 
išleista nuo 20 iki 40 miliardų 
.dol.

Iš visų tų nepaprastų informa
cijų aiškėja, kad prieš baisiuo
sius Maskvos pasiruošimus Va
karų pasaulis nesnaudžia ir per
ėjo į aktyvią gynybą.

Pranešdami apie tai ,ko gali
ma tikėtis iš Maskvos, vakarie
čiai atidengė savo strategiją į 
Europos ir viso laisvo pasaulio 
būsimų gynėjų rankas atidavė 
naujoviškiausius ginklus.

O Maskvoje visą laiką domi
nuoja mintis ir galutinis tikslas 
— užkariauti visą pasaulį.

Turėkime viltį, kad su kitomis 
vakarų valstybėmis Washingto- 

staigaus naikinamojo atsilygini-Į no sutartinas ir staigus sprendi- 
! mas pereiti prie mūsų pasaulio 
aktyvios gynybos, Kremliaus 
valdovus prablaivins, nes pama
tys, kad kiekvieną 
avantiūra gali būti 
vakariečių ginklais, 
kalba, kuria galima 
su Maskvcis imperialistais yra 
gerai ginkluota vakariečių ka
riuomenės jėga.

K. M. J. Šarūnas

stato

VAKARIEČIŲ KARIUOMENĖS JĖGA — 
GERIAUSIA KALBA SU MASKVA

Prieš kelias savaites Vakarų 
valstybės davė tiek daug kariuo
menę liečiančių žinių, kurių ne
buvo davusios nuo užsibaigimo 
karų Korėjoje ir Indokinijoje. 
Toipis įvairių pasaulio valstybių 
sostinių žiniomis, laikraščių skai
tytojai, radijo klausytojai ir te
levizijos žiūrovai buvo tiesiog 
nustebinti.

u muy vnvu ąt.scu.ym m xo nuo-, Didžiausiu nusistebėjimu pa- 
. O sekančiais metais iš 50| saulis įklausė britų gynybos mi- 

j nisterio p. Sandyso kalbos par
lamente, kuris pranešė, kad po 
antrojo pasaulinio karo sovietai 
užėmė vokiečių rakietų dirbtu
ves ir toje srityje prityrusius

raštai pasiekė daugelį lietuvių 
studentų universitetuose, ypač 
Maskvoje. Lietuviškos knygos 
pasiekė pirmojo karo metu ir be
laisvius Vokietijoje.

Draugija neapsiribojo vien 
knygų spausdinimu ir platinimu, 

j rūpinosi ir ruošė paskaitas, kon-

jo ir panorėjo, užvaldyti Draugi-] 
ją, kad leistų "progresyvias”! 
knygas, žmones tam nepritarė, 
bet nenorėdami įsivelti į kovą, 
šalinosi nuo Draugijos ir taip iš 
79 kuopų liko tik 3 veiklesnės.

Tame kovos periode pasikeitė' certus, ir yaidinimus. Pirmasis 
ir Draugijos leidiniai: išleido pi-! pasaulinis karas gerokai paken- 
gių, agitacinių bruošiūrų, kaip: kė Draugijos veiklai, knygos dėl 
"Iš istorijos kaimiečių kovos su pigumo buvo spausdinamos Til 
ponais”, "Revoliuciją” ir kitas žėje ir, aišku, karui einant turėjo 
panašaus turinio.

Kaip ir per pirmąjį Draugijos priklausoma ir pati pradėjo leisti 
smukimą, taip ir dabar, atsirado knygas. Ten ir jėgų buvo dau 
žmonių su iniicatyva, kurie ry-1 giau ir knygų leidimas bei špaus- 
žosi gelbėti padėtį. Viena iš trijų 
likusių kuopų 1907 metais pa
siūlė jau beveik neegzistuoįan- 
čioiS Draugijos pirmininku Bro
nių K. Balutį. Kitos dvi kuopos 
pritarė tai kandidatūrai.

Draugijos iniciatorius, jau se
nas žmogus, Astramskas, kad ir 
sveikino naują pirmininką, bet 
pasakė: netikiu į jos atgijimą, 
o Draugijos istorikas užrašė: 
naujas pirmininkas gavo Drau
giją be narių ir su tuščiu iždu.

Bronius Balutis, jaunas, bet

sustoti. Vėliau Lietuva tapo ne-

dinimas buvo pigus. Tada Drau
gija mėgino susirišti su Lietuvos 
leidyklomis, užsakydama dides
nį kiekį knygų platinimui Ame
rikoje. Bet senesni vadovai pa
vargo, kiti mirė, o kitiems ir 
pats Draugijos tikslas, atsista- 
čius Nepriklausomai 
atrodė jau nesvarbus.

Lietuvos okupacija 
Amerikos lietuvius.
nauji uždaviniai: BALFas, Ame
rikos Liet. Taryba. Vienok iki 
1941 m. Draugiją šiaip taip dar 
rc.dė gyvybe. Skyriai Racine,

Lietuvai

paveikė j 
Atsirado

davo arba liko tik poiperiuje.
Bet štai 1947-48 metais prasi

dėjo vėl trečią kartą atnaujini
mas ir kilimas. Tai buvo Walter 
M. Chase - čekausko pastangos. 
1948 m. Bostone seime išrenka
mas Walter M. Chase Draugijos 
pirmininku, kaipo jog gaivinto
jas. Jo pirmininkavimo metu Tė
vynės Mylėtojų Draugija sustip
rėjo, paminėjo .50 metų Dr. Vin
co Kudirkos mirties sukaktį. Jis 
jau buvo 40 metų Tėvynės My
lėtojų Draugijos narys. Jo įtaka 
paveikė naujuosius ateivius lie
tuvius, kurie įstojo į suaktyvin
tą Draugiją. Nors Walter M. 
Chase 1952 m. Baltimores seime 
atsisakė nuo pirmininko pareigų, 
bet jis aktyviai dirbo ir dirba.

Paskutinis Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos leidinys yra "Lietuvos 
Istorija”, dr. Sruogienės parašy
ta. Ir užsimota kitą didelį veika-! 
lą išleisti ’,Lietuvos žemių” ap-| 
rašymą, šiuo metu Draugija vėl 
priskaito 27 skyrius su virš 750 į 
narių.

Baigiant -tenka dar pasakyti, 
jog Tėvynės Mylėtojų Draugija 
vėl grįžoi į tą padėlį, kaip ir jos 
atgimimo metais: okupuotoje 
Lietuvoje nebus leidžiamos nesu-' 
klastuotos istorinės knygos. Ten 
iš viso nėra patriotinių knygų.

To neatliks ir privačios leidyk
los laisvajame pasaulyje, nes ta-Į 
kie leidiniai nepelningi. Taigi, tą 
spragą užpildyti ir tenka Tėvy-I 
nės Mylėtojų Draugijai. Noriu 
tikėti, kad mūsų visuomenė pri
tars tam uždaviniui, steigs Drau
gijos skyrius ir skaitlingai įstos 
į Draugiją, duosniai jai aukos, 
kad jos sumanymai būtų įgyven
dinti.

vokiečių mokslininkus privertė 
dirbti jiems. Daug pagrindo yra 
prileisti, kad sovietai V-2 rakietą 
pagerino — į ją įmontavo, ato
minį užtaisą.

Tolimesnėje kalboje min. San- 
dys nupasakojo apie atominio 
karo baisenybes ir sovietinių 
atominių rakietų grėsmę britų 
miestams. ,

Baigdamas savo kalbą min. 
Sandys pabrėžė, kad taikos išlai
kymas priklauso nuo tokio pat

mo prieš užpuolėją.
Atrodo, kad pasaulis jau atsi

dūrė tokioje padėtyje, iš kurio 
jokios pastangos, pasiūlymai ir 
net "didžiųjų” konferencijos ne
begali sudaryti Vakarų su Ry
tais jokių artimesnių, tikslinges- 
nių santykių. Visas skubias ir 
pavojingas Europos ir likusiojo 
pasaulio problemas Maskva ati
dėliojo tyčia, kad tik išloštų sau 
reikalingą laiką ir kad vokiečių 
mokslininkai galėtų per tą laiką 
patobulinti rakietas su pritaiky
tais atominiais užtaisais, su ku
riomis ji mano bandyti pažaisti 
prieš vakarų pasaulį.

Už mūsų pasaulio likimą, atsa- 
komingieji vakarų valstybių as
menys jau senai žinojo apie 
Kremliaus ruošimąsi, kuris ban
krutuodamas ideologiniai, norė
damas gelbėti savo imperiją nuo 
visiško sugriuvimo, turi tik vie
nintelę išeitį —- pavartoti jėgą. 
Ir vakarai griebės, skubios ak
tyvios gynybos.

Vyriausias Atlanto Pakto val
stybių kariuomenės vadas gener. 
Lauris Norstad pareiškė, kad vi
sa jo žinioje esanti kariuomenė 
bus aprūpinta naujo tipo ginklais 
— atominiais.

Kaip iš anksčiau žinome, kad'

Mielam Kolegai

jų pradėta 
sutramdyti 
Vienintelė 
susikalbėti

"Lietuvos nepriklausomybės 
kovoje dalyvaujame per 

Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondą”.

jos darbą lėšomis remiame per
Lietuvos

Nepriklausomybės Talką,
Iš LAS, LLKS, LRS ir LTS 

bendros deklaracijos.

LNF adresas:
LNF, c/o Mr. K. Siliūnas, 
135 — 34 Franklin Avė.,

■ F 1 u s h i n g, N. Y.

DR. BR. DIRMEIKIUI,

i šeimai ir giminėms, jo broliui mirus, širdingą užuojautą 
^reiškia

Lietuvių Tautinis Akademinis
Sambūris Čikagoje

kz

h

man who wants to

look into the totore
f’

wi t h' a f e e liną' o f■»

security and personai

indėpendence!

I

DIDŽIAI SUJAUDINTI MIELOJO PRIETELIAUS

Nepaprastai augančiam Miami Beach mieste šį pavasarį išaugs ir toks viešbutis, kaštuojąs 
milionų dolerių. Jame bus 300 kambarių ir daug krautuvių.

'iŠi® '

S
'-.’. į ■'

aving'j kvill always

bė irrtportant to‘ the;i

Stvers always welcome

Ctevelano
Urust Company

JONO DAŠKAUS-DAŠKEVIČIAUS,
MIRTIMI, JO ŽMONAI ONAI IR DUKRELEI STASEI
REIšKIA GILIAUSIĄ IR NUOŠIRDŽIAUSIĄ UŽUOJAUTĄ 

K. KASAKAITIS, B. GIRčYS, 
J. MAŽEIKA, B. MAŽULIS
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