
m R VA THEFIElDjrtįih ivl Gegužės-Ma.v 9, 1957
W W Cleveland, Ohio

Tautines Sąjungos aktualieji reikalai
Tautinės Sąjungos seimas birželio 1-2 d. Clevelande

Pasikalbėjimas su Tautinės S-gos pirmininku Dr. S. Biežiu
f’ Artinantis Tautinės Sąjun

gos seimui Dirvos redakcija 
kreipėsi į pirmininką Dr. S. 
Biežį su eile klausimų, ryški
nančių Tautinės Sąjungos dir
bamą darbą, štai tie klausimai 
ir į juos atsakymai.
— Kokie šaukiamo Sąjungos 

seimo uždaviniai ir kodėl jis šau
kiamas Clevelande?

— Pirmiausia, Sąjungos sta
tutas numato šaukti seimus ne 
rečiau kas du metai. Ir jau tra
diciniai įprasta, kad jie įvyksta 
kas antri metai.

šitokiuose seimuose peržiūri
ma atlikti darbai, daromos išva
dos ir stengiamasi nustatyti gai
res būsimai veiklai.

Jau ir dabar numatyta itin 
svarbių uždavinių, į kurių esmę 
čia nėra galimybių gilintis, ku
riais seimas kaip organizacijos 
vyriausia institucija, turės pa
sisakyti. Čia galima suminėti 
vieną tokių uždavinių, būtent, 
Sąjungas darbų koordinavimą ir 
glaudesnį bendradarbiavimą su 
kitomis Sąjungai ideologiniai ar
timomis organizacijomis.

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga savo seimus šaukia vis 
kitose vietovėse, kur yra Sąjun
gos skyriai, šį kartą pasiskirta 
Clevelandas, nes čia veikia stip
rus skyrius, yra tautinio nusi
statymo savaitraštis Dirva, lei
džiamas jau virš 40 metų, kurio 
leidimo naštą paskutiniu laiku 
yra pasiėmusi Vilties Draugija. 
O Sąjungos seimo Clevelande dar 
nėra buvę.

— Kokie Tamstos, kaip pirmi
ninko, paižūra į ALT Sąjungos 
tikslus Amerikos lietuvių ben
druomenėje? Kaip tų tikslų iki 
šiol buvo siekiama?

— Mano pažiūra visiškai su
tampa su Sąjungos tikslais, nu
statytais jos statute, kurie su
glaustoje formoje šitaip sufor- 
maluoti: Palaikymas ir ugdymas 
lietuvių tautinio susipratimo ir 
lietuviškos tautinės kultūros ver
tybių Amerikos lietuvių tarpe, 
skatinimas ir rėmimas Amerikos 
lietuvių pastangų teigiamai įsi
jungti į Amerikos visuomeninį 
bei ūkinį gyvenimą ir rėmimas 
lietuvių tautos pastangų atsta
tyti laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvos valstybę.

Iš šitos ištraukos galima ma
tyti, kad Sąjungos tikslai pla
tūs .pagrindinai pagrįsti lietu
vybės išlaikymo ir ugdymo prin
cipais bei neatlaidžios pastangos 
išlaisvinti pavergtą Lietuvą.

Tų tikslų buvo siekiama įvai
riais būdais vyriausiai atsižvel
giant į esamas sąlygas, galimy
bes ir pajėgumą. Bendraisiais 
reikalais Sąjunga širdingai tal
kina pvz. ALTui, pereitą metą 
suruoštam Amerikos Lietuvių I 
Kultūras Kongresui, Dainų Šven
tės rėmimas, lietuvių jaunimo 
peticijos pravedimo, Vasario 16 
gimnazijos bei vargo mokyklų 
Vokietijoje rėmimas ir t.t. šalę 
to Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga yra parodžiusi nemažai 
savos iniciatyvos ir atlikusi svar
bių darbų išimtinai savomis jė
gomis, pvz. Washingtone sąskry
džiai, kurie padėjo išgarsinti ir 
išpopuliarinti gerą lietuvių tau
tos vardą, patarnauti Lietuvos 
laisvinimo bylai.

— Kokius lietuvių sluoksnius 
atstovauja Tautinė Sąjunga 
Amerikoje?

— Sąjunga nesiekia atstovau
ti ar monopolizuoti jokio sluoks
nio. Tačiau su malonumu ir 
džiaugsmu reikia pažymėti, kad 
didelis nuošimtis Sąjungos na
rių tarpe yra įvairių aukštųjų 
profesijų ir kilnaus biznio žmo
nių. šis reikšmingas faktas duo
da Sąjungai daug pajėgumo, 
judrumo, iniciatyvos ir ryžto. 
Sąjungai miela turėti ir papras
čiausio. darbo žmones, kurių pa
žiūros sutampa su Sąjungos pa
grindiniais principais.

— Kai kas prikiša Tautinei 
Sąjungai, kad ji esanti "fašisti
nių likučių” prieglobstis. Ką 
Tamsta galėtumėte pasakyti dėl 
šio priekaišto?

— Manau, Tautinę Sąjungą 
gana gerai pažįstu. Jos santvar
koje nesu matęs nė mažiausio 
"fašistinio” pasireiškimo. Taip
gi nesu matęs nė vieno "fašisto”. 
Galiu kategoriškai pareikšti, kad 
Tautinė Sąjunga nebuvo ir nėra 
jokis prieglobstis nė fašistams, 
nė kitokiems istams. Ji tiki į de
mokratijos principus ir jų pa
grindais tvarkosi, šitokie prime
timai yra tik piktos valios žmo
nių nepagrįsti priekaištai, į ku
riuos neverta kreipti jokio dė
mesio. Tik apgailėtina, kad ši
tokie neatsakingos valias pikti 
priekaištai randa vietos nekurto
je spaudoje, tačiau, kaip teko 
girdėti, vienas toks laikraštis 
įdėjo tokį raštą per neapsižiūrė-

Dr. S. Biežis, Tautinės Sąjungos 
pirmininkas.

net ištisi skyriai ima 
ar jungiasi su kitais 
Lietuvos laisvinimo 

Pav. šį metą Sąjun-

jimą. Reikia tikėtis, daugiau tas 
nebepasikartos.

— Kaip pasireiškia Tautinės 
Sąjungos veikla1 Lietuvos laisvi
nimo darbuose?

— šis svarbusis klausimas 
reikalingas platesnio pasisaky
mo. Sąjunga, kaip srovė, įeina į 
Amerikos Lietuvių Tarybą, ku
rios vyriausios valdybos vicepir
mininku yra Sąjungos oficialus 
atstovas adv. Antanas Olis. Jo 
plati pažintis ir aukšta įtaka 
aukštosios amerikietiškose sfe
rose daug padeda Tarybai. Są
jungos vadovaujantieji asmenys 
ir kartais 
iniciatyvą 
veiksniais 
darbuose.
gos skyriaus atstovybei vadovau
jant ir pirmininkaujant Teodo
rui Blinstrubui Chicagos Lietu
vių Taryba suruoštoje Vasario 
16 minėjimą turėjo nepaprasta 
pasisekimo, tiek aukų gausume, 
tiek programos turiniu bei atsi
lankiusiųjų skaičiumi. Sąjungos 
seimuose ir dažnai skyrių susi
rinkimuose žymią vietą užima 
ieškojimas būdų ir priemonių, 
kaip efektingiausiai padėti Lie
tuvai, kad greičiau išsilaisvintų, 
šis svarbusis reikalas Sąjungai 
yra labiausiai rūpimas.

Taip pat Sąjunga jau nuo se
niai turi įsitikinimą eiti į platųjį 
pasaulį, ieškoti draugų - rėmėjų 
galingiausiose demokratinės val
stybėse, kurios laikui atėjus da
rys galutjnus sprendimus tarp
tautinių problemų ir, žinoma, 
spręs Lietuvos likimą. Čia kaip 
tik reikia turėti tikrai nuošir
džių ir draugiškų rėmėjų. Ir šio 
taip svarbaus, nors brangiai kaš
tuojančio tikslo siekti, imtasi 
ruošti eilę suvažiavimų — sąs
krydžių šio krašto sostinėje Wa- 
shingtone, kur skaitlingiems 
Kongreso, Vyriausybės, Statė 
Departamento, spaudos ir radi
jo atstovams bei per plačiąją 
ameriketišką spaudą būtų iškel
ti visi lietuvių reikalai.

Pirmu sąskrydžiu, tuomet va
dinau Misija, amerikiečių dėme
sys buvo atkreiptas į tai, kad lie
tuvių tauta nėra slavai, kad ji 
turi ilgą istoriją, savo gražią kul
tūrą. Apie tai daugelis aukštųjų

VISAM
PASAULY
• JAV nemano mažinti savo 

karinių pajėgų Europoje, nes to 
įsakmiai yra prašę NATO nariai, 
ypač pati Vokietija.

• Lenkijos kardinolas Wy- 
szynski gavo leidimą vykti į Ro
mą ir Popiežiui padaryti prane
šimą. Tokia kelionė aiškinama, 
kaip Lenkijos katalikų vadovy
bės didesnį bendradarbiavimą su 
komunistais.

JAV aviacijos vyrai, pakilę 92,000 pėdų, iš šios balionais pakelia
mos kabinos, bandys šokti parašiutais.

• Italijos ministeris pirminin
kas A. Segni, po 22 mėnesio koa
licinio valdymo, atsistatidino. 
Atsistatidinimas įvyko iš kabi
neto pasitraukus keturiems so
cialdemokratų ministeriams. Ita
lijos prezidentas Gronchi ieško 
kito kandidato iš krikščionių de
mokratų į min. pirmininkus.

•
• Miręs senatorius McCarthy 

yra parašęs knygą iš aktualių 
komunistinės veiktos tyrinėjimų. 
Knyga artimiausiu laiku bus ati
duota leidėjams.

• Valstybės sekretorius Dulles 
dalyvavo Paryžiuje JAV amba
sadorių, esančių vakarų Europo
je, konferencijoje. Taip pat ta
rėsi su Prancūzijos ministeriu 
pirmininku G. Mollet.

• Būrys Japonijos laikraščių 
redaktorių ir televizijos filmuo- 
tojų atvyksta į JAV vieno mė
nesio kelionėms.

• Rašytojas O’Neill laimėjo 
Pulitzes dramos premiją už sa
vo veikalą ”Long Day’s Journey 
Into Night”.

• Clevelando simfoninis orkes
tras. susidedantis iš 108 muzi
kantų, išvyko gastrolėms į Eu
ropą. Koncertuos Belgijoj, Vo
kietijoj, Anglijoj, Ispanijoj, 
Prancūzijoj, Šveicarijoj, Austri
joj, Olandijoj, Lenkijoj ir Čeko
slovakijoj. Koncertai įvyks 21 
mieste.

amerikiečio teturėjo labai mig
lotą supratimą ir dažnai laikyda
vo lietuvius neatskiriama Rusi
jos dalimi, kas, žinoma, sudary
davo stiprių sunkumų mūsų rei
kalams.

1953 metais Tautinės Sąjungos 
suruoštas jau didesnio mąsto 
sąskrydis iškėlė Lietuvos vals
tybės istoriją. Būtent, kad Lie
tuva kaip nepriklausoma valsty
bė atsirado ne 1918 metais, kaip 
daugelis amerikiečių manė, o ji 
buvo įkurta karalialus Mindau
go 1253 metais, taigi prieš 700 
metų, čia buvo nurodyta Lietu
vos istoriniai nuopelnai, kurie 
suvaidino svarbų vaidmenį tuo
laikinės Europos istorinėje eigo
je.

O pastaraisis 1956 metais sąs
krydis demonstravo lietuvių tau
tos liaudies kultūrą, muziką ir 
gražią dainą.

žodžiu, šiais sąskrydžiais 
Amerikos aukštieji pareigūnai ir 
plačioji visuomenė buvo praktiš
kai supažindinta su lietuvių tau
tos istorija, kultūra, muzika ir 
daina.

— Ar šaukiamas Sąjungos sei
mas gali atnešti kokių didesnių 
pasikeitimų pačioj Sąjungoj ir 
dirbamam Lietuvos laisvinimo 
darbui?

— Nemanau, kad pagrindinių 
pasikeitimų įvyktų. Gi iš kitos 
pusės, laikas ir besikeičiančios 
aplinkybės iškelia naujų proble
mų ir uždavinių, į kuriuos priseis 
reaguoti ir ieškoti atitinkamo 
kelio tiksliai išsiaiškinti.

(Perkelta į 3 psl.) Į

Į mūsų Palangą taip pat atėjo pavasario dienos. Nuotraukoje Bi
rutės kalnas Palangos miestelyje.

talaus komunistinio persekioji
mo.

2. Įsileisti iš Vakarų Europos 
kraštų 5,000 našlaičių, kaip siū
to 85-tam Kongresui kongresma- 
nas Walter savo biliuje HR 4008.

3. Įsileisti iš Vakarų Europos 
kraštų 1,000 asmenų, kurių šei
mos nariai yra jau atvykę į 
Ameriką pagal DP Act of 1948 
ir Refugee Relief Act of 1953. 
Tas 1,000 asmenų nebuvo įsileis
tas dėl menkos sveikatos arba 
kitų priežasčįų.

4. Pai-ūii iti taip žadinamą 
"mortgage on-quotas”, kuris bu
vo padarytas duodant vizas pa
bėgėliams pagal DP Act of 1948. 
Pav.: Lietuvos kvota 384 asmens 
per metus buvo nustatyta pagal 
1920 metų Amerikos gyventojų 
surašinėjimą.

To surašymo duomenys, kas 
liečia lietuvius, yra neteisingi, 
nes dauguma lietuvių emigravo 
į Ameriką tarp 1880 ir 1914 me
tų. Tuo metu Lietuva buvo ca- 
ristinės Rusijos priespaudoje ir 
dauguma emigrantų atvykdavo 
į Ameriką su Rusijos pasais ir 
kitais rusiškais dokumentais ir 
būdavo užregistruojami kaip ru
sai. Lietuvos kvota net ir pagal 
1920 metų gyventojų duomenis 
turėtų siekti 900 asmenų.

Pusė Lietuvai nustatytos kvo
tos, . y. 192 asmenys per metus, 
vykdant DP Act of 1948, skai
toma išnaudota iki 2090 metų. 
Iki tų metų tiktai likusi kvotos 
dalis, t. y. 192 asmenys per me
tus yra įsileidižami į Ameriką 
pagal Lietuvos kvotą.

Būtų labai gerai, kad BALFo 
skyriai ir visos kitos lietuvių or
ganizacijos, kultūrinės, politinės, 
parodytų šiuo svarbiu reikalu > 
galimai daugiau aktyvumo ir ra- ] 
šytų laiškus savo senatoriams < 
bei kongresmanams, prašydami ] 
paremti specialaus imigracijos 
įstatymo išleidimą šiame rašiny
je siūloma prasme.

BUVO SUSITIKĘ 
POLITINIŲ GRUPIŲ 

ATSTOVAI
Sekmadienį, gegužės mėn. 5 d. 

įvyko politinių grupių atstovų 
pasimatymas. Dalyvavo trys de
legacijos: K. Škirpa, J. Kamins
kas ir P. Vainauskas; V. Raste
nis, V. Alksninis ir B. Bieliukas; 
J. Brazaitis, J. Šlepetys ir V. 
Vaitekūnas.

Vilkinių grupių vardu 
formuluoti 7 punktą? v»e 
ni!) siūlomi dėti tarimosi pa
grindam Sutarta vėl susitikti bir
želio mėn. 8 d. 7 vai. vakaro, da- 

| vus laiko atstovams susižinoti su 
platesniais sluogsniais ir pareng- 

kitų pažiūrų išdėstymą.ti

NAUJAS 
IMIGRACIJOS 
ĮSTATYMAS

Paskutinis pabėgėlių imigra
cijos įstatymas — Refugee Re
lief Act of 1953 — baigėsi 1956 
m. gruodžio 31 dieną. Pagal tą 
įstatymą lietuvių pabėgėlių iš 
Vakarų Europos atvyko virš 
2,000 asmenų. Nevisi lietuviai 
pabėgėliai, kaip ir kitų tautybių, 
tuo įstatymu pasinaudojo, todėl 
liko Europos kraštuose, be nau
jai pabėgusių vengrų nemažai ir 
seniau iš komunistų valdomų 
kraštų pabėgusių. Norinčių ir ga
linčių į Ameriką emigruoti ben
dras įvairių tautybių skaičius 
siekia 75,000 asmenų. Viso iš Ry
tų Europos pabėgusių yra dar 
Vakarinėje Europoje apie 200,- 
000 asmenų.

Šiomis dienomis teko man 
lankytis Washingtone ir maty
tis su Kongreso imigracijos ko
misijomis bei kalbėtis su atski
rais senatoriais ir kongresmanu 
Walter. Iš jų patyriau, kad šis 
Kongresas rimtai planuoja išleis
ti papildomą pabėgėlių imigraci
jos įstatymą.

Viena žymi Amerikoje vei
kianti grupė daro didelių pastan
gų dėl didelių imigracijos įsta
tymų pakeitimų, tačiau vargu 
jiems pasiseks to pasiekti. Mes 
lietuviai, o taip pat ir kitos tau
tybės iš Centro ir Rytų Europos, 
turėtume būti aktyvūs ir moty
vuotais raštais kreiptis į savo se
natorius bei kongresmanus, kad 
būtų išleistas specialus imigra
cijos įstatymas, pagal kurį būtų 
įsileidžiami į Jungtines Ameri
kos Valstybes šių kategorijų pa
bėgėliai :

1. Įsileisti iš Vakarų Europos 
kraštų 75,000 pabėgėlių, kurie i 
paliko savo tėvynes pradedant iJAUltiU utį V M V j ilco Į J i cl l l v. 11 <t 11 L

11939 metais, pabėgdami nuo bru- •

Baigėsi Pavergtųjų 
Tautų posėdžiai

I

Trečioji PJT sesija Europoje 
pasibaigė balandžio 30 d. Išdis
kutavusi ji priėmė politinės ko
misijos paruoštą deklaraciją dėl 
padėties sovietų pavergtuose 
kraštuose ir dėl vakarinių galy
bių politikos santykiuose su So
vietų Sąjunga. Ji svarstė Euro
pos apsijungimo problemas ir 
Europos Tarybos politiką ir dis
kusijų išvadoje priėmė rezoliu
ciją, kuri prašo Europos Tasybą 
bendrai su PJT atstovais paieš
koti kelių išlaikyti Europos tau
tų kultūros tradicinėms valsty
bėms, paremiant soviętų paverg
tųjų tautų tremtinių kultūrines 
institucijas, įgalinant tremtinius 
intelektualus dirbti savose sri
tyse, išleisti savo veikalus gim
tąja kalba, įgalinant tremties 
jaunimą studijuoti savo tauti
nės kultūros dvasią, sudarant vi
siems tiems uždaviniams specia
lų Europos fondą, šią rezoliuci
ją gražiai papildė ir pailiustravo 
atskiras pranešimas ir rezoliu
cija apie dabartinę tremtinių pa
dėtį Europoje.

ši sesija susilaukė ypač daug 
palankaus dėmėsio iš Europos 
vadovaujančių politikų ir spau
dos. Buvo atsilankę ir tarė žodį 
Europinio Sąjūdžio ir Rytų Ko
misijos pirmin. Valle-Paussin, 
Europos Tarybos Patariamojo 
Seimo pirm. Dhousse, Anglijos, 
Belgijos, Olandijos, Prancūzijos, 
Švedijos, Vokietijos parlamentų 
atstovai, Europos Patariamojo 
Seimo nariai. Ypač plačiai buvo 
komentuojamas Vokietijos įžy
maus politiko Bundestago nario 
Kiesingerio pareiškimas, kad Vo
kietija niekada daugiau nesigrie- 
bs Hitlerio metodų tarpvalstybi
niams ginčams spręsti, kad Vo
kietijos ir Rytų Europos likimas 
glaudžiai susijęs ir kad čekoslo- 
vakija-Lenkija-Vokietija tarpu
savinius nelygumus turinčios 
i . Jyginti.

Savo linkėjimus sesijai raštu 
atsiuntė buvę Prancūzijos prem
jerai G. Bidault ir A. Pinay ir 
Europinio Sąjūdžio vardu P. 
Drapier. Savo linkėjimus sesijai 
atsiuntė ir JV Valstybės Sekre
torius J. F. Dulles ir Kubos dele
gatas JT, didelis PJT draugas, 
dr. N. Portuondo. - 

VILTIES DRAUGIJOS 
NARIŲ

susirinkimas įvyksta 1957 m. 
birželio mėn. 1-2 d. Clevelande, 
Hollanden Hotel, Tautinės Są
jungos seimo metu.

Visiems Draugijos nariams 
ateinančią savaitę bus išsiunti
nėti asmeniniai pakvietimai ir 
negalintiems į susirinkimą at
vykti įgaliojimai.

IŠLEIDŽIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVOTOJŲ DAINAS

Jau paruoštas spaudai Lietu
vos laisvės kovotojų dainų rin
kinys. Redagavo J. Aistis. Išlei
dimu rūpinasi Lietuvos Nepri
klausomybės Talka.

• Kolumbijoj vyksta priešvy- 
Kun. Dr. J. B. Končius, riausybinės riaušės. Daugiausia 

BALFo Pirmininkas riaušėse pasireiškia studentija.

Vis daugiau kalbama, kad Valstybės Sekretorius, kurio amžius ir 
sveikata jau trukdanti eiti pareigas, artimiausiu laiku pasitrauk
siąs. Nuotraukoj Prezidentas Eisenhoweris Dulles palydi į NATO 

konferenciją Bonnoje, Vokietijoje.
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Šią savaitę...

Visais laikais geros informa
cinės medžiagos apie Lietuvą pa- 
sigedom. Net ir tada, kai gyve
nome laisvės dienas ir jai pa
ruošti turėjome visas prieinamas 
sąlygas. O ką kalbėti dabar, ka
da jai paruošti ir daug reikalin
gų šaltinių pasidarė mums vi
siškai neprieinami, o pagaliau, 
ir piniginiai ištekliai kartais ge
rus užsimojimus suparaližuoja.

Paties gyvenimo drąskomas 
informacines spragas apie Lie
tuvą kaišioti atėjo mūsų studen
tai. Kiek keistoka, atėjo neturė
dami pinigų, pagaliau gal ir pa
tyrimo pradžioje kiek stigę, bet 
labai gerų norų vedini. Jie pra
dėjo leisti anglų kalba žurnalą 
Lituanus.

Ir reikia pripažinti, tie geri 
norai iki šiol davė ir labai gerus 
vaisius. Žurnalo tiražas pakilo 
iki 3500. Jis pasiekia daugelį įta 
kingų šio krašto žmonių, kurie 
turi galimybės plačiau susipažin
ti su mūsų tėvynės bėdomis. 
Drauge parodant i ymįa U dvasi
nius turgus, kurie ne išmaldos 
prašo, bet vertai pelnytos lais
vės reikalauja.

Mūsų studentai — Lituanus 
leidėjai mano, kad jie savo pa
skirtį jau pusėtinai atliktų, jei 
jie to žurnalo galėtų spausdinti 
iki 5000 egz. Todėl tuo tikslu jie 
per visą šį gegužio mėnesį ir 
vykdo piniginių išteklių telkimą, 
kad tas žurnalas išsilaikytų, kad 
jo tiražas būtų didesnis,' kad jis 
pasiektų dar daugelio reikalingų 
asmenų duris. Ir būtų tikrai di
delė nuodėmė, o drauge ir gėda 
jei lietuviai savo doleriu to stu
dentų tikrai gero ir reikalingo 
darbo neparemtų.

Patys Lituanus leidėjai apie 
tą žurnalą ir jo paskirtį taip sa
ko:

"LITUANUS siekia kuo 
platesnės rimtos informaci
jos apie Lietuvą, jos trage
diją; lietuvius, jų kultūri
nius ir kitų sričių pasireiš
kimus. Iniciatoriams pirmo
je eilėje rūpi pasiekti 2 pla
čias potencialių skaitytojų 
grupes: (a) įtakinguosius 
svetimtaučius bei jų įstai
gas ir (b) čia gimusius tau
tiečius, kurių ryšiai su tau
tiniu kamienu yra nutrūkę 
arba labai silpni. Mums rū
pi skaitytojui patiekti rim
tos medžiagos; vengiame in
tensyvių, agitatorinių infor
macijų. Esame nuomonės, 
kad subtyli informacinė va
ga yra efektingesnė už ki
tas formas, tuo labiau, kad 
leidinys taikomas intelektu
alinio nusiteikimo bei inte
resų asmenims.

Visi LITUANUS leidimo 
rūpesčiai pareikalauja daug 
pastangų, darbo ir laiko, ta
čiau nei vienas LITUANUS 
leidimo pasidarbavimas nė
ra atlyginamas. Nei redak
cija, nei administracija, nei 
bendradarbiai, nei platinto
jai negauna jokio atlygini
mo ; net simbolinio honoraro 
neįstengiama paskirti. Ta
čiau džiugu pastebėti, kad šį 
darbą atlieką individai su
pranta tautinės aukos pras
mę; tik pasišventusių indi-

vidų dėka leidinys regulia
riai pasirodo."

Lituanus leidimui savo skiria
mą auką leidėjai prašo siųsti šiuo 
adresu: 916 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y.

•

Daugiau kaip prieš metus lai
ko šiuose puslapiuose kalbėjome, 
atsiųstos ALT apyskaitos proga, 
kad netoli $10,000 išmetama be
veik beverčiai. Tos kalbos tada 
lietė ALT išlaikomo Informaci
jos Centro lėšas. Ir dabar, kada 
mūsų studentai šaukiasi pagal
bos labai reikalingam darbui, tas 
ALT sekretoriaus labai jau glo
bojamas Informacijos Centras, 
lietuviškiems laikraščiams siun
tinėja pasenusias ir labai mažos 
vertės žinutes, kuriose labai stro
piai surašoma visų ALT vadovų 
pajudėjimai, juos pristatant 
daug didesniais, negu iš tikrųjų 
yra. Ir tas malonumas lietuviš
kajai visuomenei per metus kaš
tuoja netoli $10,000.

KAS ir KUR
• Uragvajaus konsulas Chicago- 
je Feliksas Stungevičius balan
džio 27 d. vedė panelę Mary Jane 
Bermingham, Evanstone (III.) 
gyvenančio komersanto John L. 
Berminghamo dukterį.

Jungtuvės buvo Chicagos tur
tuolių priemiesčio Evanstono šv. 
Atanazijaus R. Katalikų bažny
čioje, o pojungtuviniai pusryčiai 
Saddle and Cycle klube. Jungtu
vių ceremonijose ir pusryčiuose 
dalyvavo apie 250 kviestų sve
čių. Konsulų tarpe matėsi Lietu
vos konsulas Chicagoje Dr. P. 
Daužvardis su ponia. Inž. E. 
Bartkus buvo pabrolis ir vyr. iš
kilmių tvarkytojas. Be jų, iškil
mėse dalyvavo konsulo pusbrolis 
inž. J. Karuža, inž. A. Rūdis ir 
Dr. J. Paplėnas su poniomis.

Nors F. Stungevičius yra au
gęs ir mokslus ėjęs Uragvajuje, 
bet dėka jo tėvo Igno Stungevi- 
čiaus (mirusio Chicagoje š. m. 
vasario mėn.) neblogai kalba lie
tuviškai ir palaiko ryšius su lie
tuviais.
• Liet. Taut. Akademinio Sam
būrio Chicagos skyriaus valdyba 
pirmame posėdyje pasiskirstė pa
reigomis: pirm. inž. V. Mažeika, 
vicepirm. M. Šimkus, sekretorius 
S. Mankus, iždin. P. Vėbras ir 
kultūros reikalų vedėjas Dr. J. 
Dauparas. Revizijos Komisijon 
išrinktas Dr. Jonas Juodikis, o 
ne Dr. Juodvalkis, kaip buvome 
paskelbę.
• Dr. A. Gerutis, kaip teko pa
tirti, dalyvaus birželio pradžioje 
Clevelande rengiamame Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Seime, o. po 
to lankysis Chicagoje, kur pa
darys viešą pranešamą.
• Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
Rinkimų Komisija informuoja, 
kad jau pradeda plaukti balsavi
mo lapai, kuriais korespondenci-

Dr.
St.,

lie-

negavusieji, gali juos gauti iš 
Rinkimų Komisijos adresas: 
J. Paplėnas, 5647 S. Wood 
Cricago 36, III.
• Hartforde balandžio 28 d.
tuvių klube buvo surengta arba
tėlė režisoriui Ip. Tvirbutui, pa
stačiusiam "Vincą Kudirką”, pa
gerbti. Arbatėlės metu kalbėjo 
W. M. Chase, A. šerkšnas, J. Bal- 
tulionis, K. Demikis, E. Miniu- 
kienė ir pats Ip. Tvirbutas.
• "Aidų” žurnalo premijos komi
sija: L. Andriekus, O.F.M., P. 
Jurkus, dr. K. Pakštas, dr. J. 
Puzinas ir A. Vaičiulaitis, balan
džio 28 d. Vašingtone, iš atsiųs
tų septynių veikalų rado tris ver
tus premijos.

Žurnalo leidėjams pritarus ir 
iš aukų būdu sudaryto, premijų 
fondo tam tikslui sutikus duoti 
reikiamą sumą, paskirtos trys ly
gios premijos po 500 dol. šiems 
autoriams: dr. Juozui Girniui už 
veikalą "žmogus be Dievo”, dr. 
Jonui Griniui už veikalą "Lietu
vių kryžiai ir koplytėlės” ir dr. 
Adolfui Šapokai už veikalą "Se
nasis Vilnius”.

Visi trys veikalai yra dar nie
kur nespausdinti.

Premijų įteikimas įvyks gegu
žės 5 d., 3 vai. p. p. "Aidų” kon
certe Waterbury, Conn.

BOSTON

(Kodėl prie tųš pačios kalbos, y'S būdu ^renkama LT!į Valdyba, 
o ---- X-J-' J'pr^menama> j{a() balsavimo lapų
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grįžtame? O grįžtame todėl, kad 
kur labai reikia, ten pinigų nėra, 
gi kur jų yra, ten dirbama ne 
taip, kaip reikėtų dirbti.

Ar nereikėtų ALT vadovybei 
šia proga, kada Lituanus šaukia
si pagalbos, apie tą marinamą ir 
vėl iš numirusių prikeliamą In
formacijų Centrą rimtai pagal
voti.

Visuomenė, kuri ALT atiduo
da savo aukas, tikrai apsidžiaug
tų, kad nereikalingas lietuviškų 
laikraščių "švietimas” iš Infor
macijos Centro pasibaigtų, o tie 
pinigai nueitų į Lituanus kasą, 
kuris atlieka daug didesnį ir ver
tingesnį darbą.

Ta pačia proga norisi pasaky
ti, kad jokios nuodėmės nepapil- 
dytų ir LNF, jei iš savo kasos 
taip pat atitinkamą sumą pa
skirtų Lituanus leidimui. Taip 
pat, kaip ir ALTui, būtų tik gar
bė gerą darbą paremti. Pagaliau, 
vertėtų tą studentų dirbamą 
anglų ' kalba informacinį darbą 
apie Lietuvą ir lietuvius atsi
minti ir kitoms organizacijoms. 
Ypač SLA ir LRKSA, kurie daž
nomis progomis pasako, kad jie 
yra tikrai turtingi ir jiems lie
tuviški reikalai ne tik rūpi, bet 
ir įpareigojantys.

Vertėtų Lituanus leidėjams 
visoms toms organizacijoms pa
rašyti raštus ir paprašyti para
mos. O po to, kai į tuos raštus 
atsilieps, paskelbti spaudoje kaip 
:os tą darbą realia parama įver- 
ino. Iš to visuomenė susidary

tų aiškesnį vaizdą, kas tuščiažo
džiauja, o kas nuoširdžiai ateina 
i talką. Juk turbūt ne be pagrin
do girdėti, kad ir ALT vadovybė 
Lituanus leidimui tėra numetu
si tik skatikus, o iš apituščios 
kasos Bendruomenė proporcingai 
kelius kartus stipriau tą darbą 
yra parėmusi.

Dabar

užsisakyti

DIRVĄ!

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

ATVYKSTA DR. A. GERUTIS
ALTo pakviestas atvyksta į 

Bostoną Dr. A. Gerutis ir ge
gužės mėn. 11 d. 7:30 vai. vak. 
Am. Liet. Tautinės S-gos na
muose laikys viešą paskaitą Bos
tono visuomenei.

Gegužės mėn. 12 d. (sekma
dienį) 7 vai., vak. vietos Tautinės 
S-gos skyrius rengia Dr. A. Ge
ručiui pagerbti vaišes.

Norintieji vaišėse dalyvauti 
praneša Ignui Vileniškiui (telf. 
AN 8-8384), Justinui Vaičaičiui 
(tel. AN 8-5714) arba Jonui Kas- 
mauskui (tel. FA 3-5075).

Dr. A. Gerutis apsistos pas 
Justiną Vaičaitį — 28 ”0” St., 
So. Boston.

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

ATSTOVAI I T. S-GOS SEIMĄ

Balandžio mėn. 27 d. įvykęs 
T-nės S-gos skyriaus narių s-rnas 
išrinko atstovus į S-gos seimą.

Manoma, kad iš Bostono vyks 
penki atstovai.

*

Tautinės S-gos skyrius pasvei
kino Ministėrį Žadeikį jo 70 m. 
jubiliejaus proga.

BAISIŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS, GEGUŽINĖ IR 

KITI REIKALAI

1957 m. balandžio mėn. 29 d. 
įvykęs A. L. B-nės, Bostono Apy
linkės naujos valdybos posėdis 
pirmininko S. Vaitkevičiaus bu-
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PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN 16, N. Y.

Tel. INgersol 7-7272, INgersol 7-6465
Ši firma įgaliota Intourist Maskvoje, čia vietoje rinkti muitus 

už siunčiamus daiktus j SSSR.
Klijentų patogumui veikia šie skyriai:

11601 Jos. Campau Avė., Detroit 12, Mich., Tel. TOwnsend 8-0298 
651 Albany Avenue, Hartford, Conn. Tel. 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.
832 North 7th Street, I’hiladelphia, Pa. Tel. WA 3-1747

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.

Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės Kairiais alfabetais, akordijonai, 
siuvamos mašinos. Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašų.

Pristatymas garantuotas-ir gaunate gavėjo parašą. 
Naujas adresas:

PARCELS TO RUSSIA, Ine.
Naujas adresas: 1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN, N. Y.

Telefonai: INgelsol 7-6465, 7-7272
Atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai. ir 

šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai.
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas neatidėliojant ir paskyrimo vietų 

pasiekia per 7 savaites, oro paštu — per 8 -10 dienų dienų.
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Rusija pagaliau surado išeitį iš Ženevos konferencijoje pasiūlyto nemalonaus plano, leisti savo erd
ves žvalgyti kitų kraštų lėktuvams. Jie pasiūlė žvalgyti sa'/o stepes, kad galėtų išžvalgyti Aliaską 
ir JAV pramonės vietoves, žodžiu, Maskva apsimetė durneliu ir laukia, kad gal ir kitas toks at

siras, kuris su tuo planu sutiks... Nuotraukoj rusų siūloma žvalgyti erdvė.

SKAUTAI
ASS SUVAŽIAVIMAS 

CLEVELANDE

(sks) Gegužės 4-5 d. Clevelan
de darbščiai ir nuotaikingai pra
bėgo Akademinio Skautų Sąjū
džio suvažiavimas, šeštadienio 
posėdžiai pravesti YMCA centr. 
rūmuose, 2200 Prospect Avė. Su
važiavimą atidarė Korp! Vytis 
Clevelando sk. pirm. fil. Stp. Ma
tas ir pristatė ASS pirmin. fil. 
A. Platerį. Sugiedotas tautos 
himnas. Suvažiavimui pirminin
kavo pasikeisdami newyorkietis 
J. Ulėnas ir clevelandietis V. Ka- 
mantas. Sekretoriavo D. Verbic-

te, dalyvaujant kviestiems sve
čiams — Bostono Apygardos 
pirm. inž. V. Izbickui ir Apylin
kės kontrolės komisijos atstovui 
inž. J. Gimbutui, svarstė ir nu
tarė:

1. Baisiųjų birželio įvykių mi
nėjimą rengti birželio 15 d. — 
šeštadienį, 7 vai. vakaro, Muni- 
eipal Building salėje, So. Boston, 
Mass.

Pagrindinis kalbėtojas prof. 
K. Pakštas iš Washington, D. C. 
Taip pat bus meninė programa, 
gi visai Bostono plačiajai visuo
menei numatyta duoti praneši
mų anglų kalba per Bostono ra
dijo stotis bendrai su latviais ir 
estais.

2. AL B-nės Bostono Apylinkė 
rengs gegužinę rugpjūčio 25 d. 
"Romuva” parke, Brockton, 
Mass. Parkas jau užimtas.

3. Peržvelgus narių sąrašą ras
ta, kad nario mokesčio, didžiuma 
narių nėra užsimokėjusi net ir 
už praėjusį laiką. Todėl prašomi 
visi nariai nedelsiant nario mo
kestį pradėti mokėti. Dirbantie
ji už 1957 metus, moka po 2 dol. 
Gi už praeitą laiką dirbantieji ir 
nedirbantieji moka po 1 dol. me
tams.

Taip pat pageidautinos aukos 
Kultūros Fondui ir studentų lei
džiamam anglų kalba laikraščiui 
"Lituanus”.

Pinigus siųsti apylinkės iždi
ninkui Antanui Vileniškiui, 862 
E. 5th St., So. Boston, Mass.

A. Vilėniškis

kaitė ir Aid. Malcanaitė. Apie 
organizacinį vadovavimą ir jo 
problemas kalbėjo fil. N. Mas- 
kaliūnienė ir t. n. J. Drąsutytė. 
Pietauta YMCA valgykloje.

Vėliau buvo ASS skyrių pra
nešimai. Apie "Mūsų Vytį” kal
bėjo jo vyr. red. fil. Eug. Vilkas. 
Apie Dr. Vydūno šalpos fondą 
pranešimą skaitė fil. L. Maska- 
liūnas. ASS ir ASR reikalais kal
bėjo fil. A. Plateris ir fil. L. Mas- 
kaliūnas. Popietis tęstas atski
romis Akad. Skaučių Dr-vės ir 
Korp! Vytis narių sueigomis. Už
baigta kėlimo j tikrasiąs nares 
ir senjorus iškilmėmis, šeštadie
nio vakaras užbaigtas nuotaikin
gu pobūviu. Jame smagiai pasi
šokta, iš širdies išsidainuota ir 
audringai pravesti rateliai. Čia 
tryško skaisti jaunatvės dvasia 
ir beribė energija, kuri užkrėtė 
ir filisterius. Ir tiems kojos sma
giai kilnojosi bei netruko kvape, 
ratelių verpetuose.

Sekmadienį, geg. 5 d., ASS su
važiavimo dalyviai meldėsi su 
Clevelando tuntais šv. Jurgio 
bažnyčioje už Lietuvos Skautus 
Kankinius bei dalyvavo tuntų 
sueigoje. Po pietų posėdžiai i bu 
vo Case technologijos institute 
Tomlinson Hali salėje, čia senj 
T. Remeikis skaitė pašnekės' 
apie ASS veiklą. Apsvarstyt^ 
ASS vasaros stovyklos reikalai 
įvairūs klausimai ir sumanymai 
Senj. R. Vizgirdas paskaitė rezo
liucijų komisijos paruoštus svei
kinimus bei rezoliucijas. Suva
žiavimą uždarė vienas iš jo pir
mininkų — J. Ulėnas, dėkoda 
mas rengėjams ir šeimininkams. 
Užbaigai sugiedotas tautos him
nas. Cace techn. instituto pievo
je filmų ir foto aparatai įamžinę 
atsisveikinančių ASS suvažiavi 
mo dalyvių veidus. Jų buvo per 
65, ir jie išsivežė į savo gyvena
mus miestus saulėtus Clevelan
do įspūdžius.

Šv. Jurgio — skautų kankinių 
dieną

(sks) Gegužės 5 d. Clevelando 
skaučių Neringos ir skautų Pi
lėnų tuntai atšventė pasaulio 
skautų globėjo šv. Jurgio ir kar
tu Skautų Kankinių Dieną. Iš 
ryto abu tuntai kartu su Akad.

Skautų Sąjūdžio suvažiavimo da
lyviais pasimeldė už žuvusius ir 
nukankintus skautus šv. Jurgio 
bažnyčioje, šv. Mišias atnašavo 
ir jautrų pamokslą pasakė sve
čias kun. Spurgis.

Po pamaldų lietuvių salėje bu
vo iškilminga sueiga. Jos garbės 
svečias buvo LSB Vyriausiasis 
Skautininkas v. s. Stp. Kairys. 
Iškilmių centre buvo skautinin
kų įžodis, pakėlimai bei apdova
nojimai.

Šv. Jurgio dienos proga LSS 
Tarybos Pirmijos į vyresn. sktn. 
laipsnį pakelta sktn. A. šenber- 
gienė ir skautininkės — pasktn. 
A. Petukauskienė. Paskautinin- 
kiais pakelti — vyren. skltn. Jū
ratė Laikūnaitė ir vyr. skltn. 
Remigijus Vizgirdas. Jiedu 
skaitlingame skautininkų rate 
davė įžodį. Ordinu Už Nuopelnus 
apdovanoti — psktn. VI. Bacevi
čius, vyr. skltn. Alg. Muliolis ir 
vyr. vltn. Alg. Andrašiūnas.

Tėvynės Dukros žymeniu ap
dovanotos — vyresn. skiltinin- 
kės — Jolanta Drąsutytė, Meilė 
Leknickaitė, Aldona Malcanaitė 
ir Viktorija Vaivadaitė.

• Neringos tuntininįiės įsakyrriu 
į paskiltininkės laipsnį pakeltos 
_  vyr. skautė Aid. Bliumenta- 
lienė ir skautė Nijolė Petkevičiū
tė. Vyr. skltn. V. Vaivadaitė jo>s 
načios prašymu atleista iš Ne
ringos t. adjutantės pareigų. Jai 
pareikšta tuntininkės padėka. 
Nauja adjutante paskirta vyr. 
skltn. Meilė Leknickaitė.

Pilėnų tuntininko įsakymu į 
vyresn. skiltininko laipsnį pakel
tas sk. vytis skltn. Alf. Baliū- 
nas, valtininko laipsnin — vair. 
D. Kižys ir paskiltininkio — 
skautas vytis R. Zorska.

Pilėnų tunte pasitraukė iš pa
reigų ilgamečiai draugininkai — 
DLK Vytauto skautų dr-vės dr- 
kas vyr. sktn. V. Kizlaitis ir DLK 
Kęstučio vilkiukų dr-vės dr-kas 
psktn. VI. Bacevičius. Jiedviem 
bintininkas sktn. Kamantas įtei
kė padėkos lapus.

Naujais draugininkais paskir
ti — vytautėnams — psktn. Rim
vydas Minkūnas, o kęstutėnams 
— vyr. skltn. Alfonsas Baliūnas. 
Vyr. sktn. V. šenbergui ir sktn. 
G. Juškėnui įteikti LSB Džiam
borės Fonde padėkos lapai.

LIETUVIAI PER LIETUVIUS - LIETUVIAMS!

DAINORA
49, THORNTON AVĖ., LONDON, W. 4

Telf. CHI 2107

SIUNČIA DOVANŲ SIUNTINĖLIUS LIETUVON IR SIBIRAN

IŠ EUKOPOS
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.

I
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Auklėjimas ir laisve
KUN. KAZYS MAŽUTIS

(Tęsinys iš pereito numerio)

AUKLĖJIMAS IR ASMENS 
LAISVĖS

Mokyklos uždavinys yra auk
lėti individą, jo galias, bet taip 
pat auklėti jį visuomeniniam gy
venimui kaip laisvą žmogų.

1786 m. viename savo laiške 
Jurgiui Vašingtonui T. Jefrerso- 
nas parašė: "It is an axiom in 
my mind that our liberty can 
never be safe būt in the hands 
of the people themselves, and 
that, too, of the poeple with a 
certain degree of instruction.” 
(Roy J. Honeywell, The Educa- 
tional Work of Thomas Jeffer
son, 1931, psl. 13).

Iš dalies žmogus yra tiek lais
vas, kiek jis nori būti laisvu, 
kiek jis vertina laisvę ir kiek da
ro ką nors laisvei išlaikyti, —r- 
tai galioja kalbant apie asmeni
nę ar krašto, politinę laisvę. Iš 
dalies, — nes yra atvejų, kada ir 
laisvę mylintys žmonės yra pa
vergiami.

Pagal Jeffersoną didesnė ga
limybė išlaikyti laisvę yra tada, 
kada žmonės yra ne kieno nors 
valdomi, bet patys valdosi, pa
tys valdo kraštą. Antra sąlyga 
laisvei išlaikyti yra atitinkamas 
švietimas, žmonių tamsumas nie
kad nepasitarnavo žmonijai, o 
ypač žmonių laisvei. Tat būda
mas susirūpinęs žmonių bei kraš
to laisve Tomas Jeffersonas rei
kalavo taip pat švietimo, auklė
jimo, mokyklų.

Mokykla gi auklėja žmogų 
laisvei tada, kada ji siekia ug
dyti mokslu apsišarvavusias sa
vistovias, laisvę mylinčias ir 
branginančias asmenybes.

Yra faktas, kad pavergėjai vi
sada pabrėžia, kad žmonės turi 
būti valdomi ir kad jie nepalan
kiai žiūri į plačių žmonių masių 
švietimą bei savistovių asmeny
bių ugdymą.

Mokykla gali auklėti žmones 
taip, kad jie tikrai bus reikalin
gi valdymo, bet ji gali auklėti 
žmones ir valdymuisi. Ji gali ak
centuoti ir ugdyti kas žmones 
skirsto, bet ji gali būti jungian
tis, derinantis ir vienijantis 
veiksnys.

Auklėjimas, kuris akcentuoja 
įvairius skirtingumus, juos pa
laiko ir ugdo, paruošia dirvą žmo
nių rūšiavimui į išrinktuosius ir 
paniekintus, valdančius ir valdo
muosius, privilegijuotus ir betei
sius, laisvus ir vergus.

Jei kuri mokykla skiepija to
kias "tvarkos” ir "santvarkos” 
sąvokas bei pažiūras, kurios res

pektuoja pirmon eilėn profesinį 
bei pareigūnų autoritetą, nekrei
piant pakankamai dėmesio ar net 
ignoruojant kiekvieno žmogaus 
autoritetą, žmogiškąjį asmenį, jo 
teises bei laisves, tokia mokykla 
yra nepajėgi auklėti žmogų lais
vei, nes ji nepajėgia skiepyti pa
garbos žmogui.

Jei mokykla skiepija sąvokas 
ir pažiūras, kad žmogus turi bū
tinai atlikti savo pareigas ,o sa
vo teisių bei laisvių turi išsižadė
ti dėl įvairių "kilnių” motyvų 
bei idealų — tokia mokykla tar
nauja vienokiam ar kitokiam 
pavergimui, o ne heroizmui, ug
do dvasios vergus, o ne didvy
rius.

Heroizmas yra tik ten, kur yra 
laisvas apsisprendimas, o ne 
spaudimas. Prie heroizmo teve
da ne tušti žodžiai, prievarta ir 
patarimai kitiems, bet asmeninis 
pavyzdys to, kuris imasi kitus 
auklėti heroizmui.

Kai anglų idealas yra paruoš
ti tam tikrą grupę žmonių, tam 
tikrą elitą, kuris valdytų kraštą, 
amerikiečių idealas yra auklei 
visus piliečius taip, kad jie su
gebėtų patys valdyti kraštą ir 
tokiu būdu išsaugotų savo kraš
to laisvę ir kiekvieno piliečio tei
ses bei laisves.

Amerikoje auklėjimas laisvei 
nėra koks nors teoretinis, klasė
je dėstomas dalykas, lyg koks 
"visuomenės mokslas”, bet tam 
tikra dvasia, pasireiškianti visų 
dalykų dėstyme, o taip pat už- 
mokyklinėj jaunimo veikloj. Ta 
dvasia pasireiškia tolerancija, 
tam tikru draugiškumu, noru su
prasti kitus, kurie dažnai yra ki
tokios kilmės, padėties, kitokių 
pažiūrų, gabumų, polinkių. Ta 
dvasia pasireiškia ypač tarpusave 
pagarba ir tikėjimu į tam tikras 
prigimtas kiekvieno individo tei
ses.

Tat ne visoks auklėjimas pa
deda žmonėms išlaikyti ir nau
dotis elementariškiausiomis as
mens teisėmis ir laisvėmis, ly
giai kaip ir ne visoks auklėjimas 
geram stiprina individo valią.

štai neseniai mūsų spaudoj 
pasirodė pareiškimas: "Visoks 
žmogaus proto švietimas yra jo 
laisvės stiprinimas.” Ar autorius 
turėjo minty valios laisvę ar as
mens laisves — posakis yra 
abiem atvejais klaidingas. Tai 
racionalistinis galvojimas, pagal 
kurį visas individo auklėjimas 
glūdi proto švietime, šis posa
kis aiškiai neatitinka ir Kat. 
Bažnyčios mintį.

Švietimas yra labai reikalin

gas, bet vien jo neužtenka, žmo
gus turi būti apsišvietęs, bet 
kartu ir doras žmogus. Jei švie
timas darytų žmogų dora, visi 
mokyti žmonės būtų dori žmo
nės. Taip pat visi nemokyti būtų 
nedori. Bet taip nėra. Be to, švie
timas švietimui nelygus. Gali bū
ti švietimas laisvei ir nelaisvei, 
lygiai kaip švietimas geram ir 
blogam. Būtų nesuprantama, 
pav., auklėtojų ir Kat. Bažnyčios 
pastangos, kad žmonės neskai
tytų blogų knygų, jei visoks pro
to švietimas būtų žmogaus "lais
vės stiprinimas”.

LAISVĖS VERTĖ
Vieni laisvę pervertina, kiti ne- 

davertina. Pervertina ją papras
tai tie, kurie ją prarado, jos nu
stojo. Nedavertina jos arba be
valiai arba tie, kurie ja naudo
jasi. šie paskutinieji savo laisvę 
brangina ir moka ją vertinti bei 
ginti, bet nedavertina kitų lais
vės. Mat jiems reikalingi vienos 
ar kitos rūšies vergai.

žmogus dažnai savo laisvę taip 
myli, kad bijo visko, kas gali ją 
kaip nors suvaržyti. Kitų lais
vės jis taip nekenčia, nes bijo 
visko, kas galėtų ją bent kiek pa
didinti.

Yra nemažai žmonių, o taip 
pat katalikų, kurie serga laisvės 
baime, čia nėra vietos panagri
nėti istorinius ir ypač psicholo
ginius to reiškinio pagrindus. 
Tiesa, laisvė, kaip ir kiekviena 
kita vertybė, gali būti piktnau- 
dojama, tačiau, — valios laisvė 
ir asmens laisvės, kaip vertybės, 
nėra krikščionybės, taigi ir Kat. 
Bažnyčios paneigtos.

Ir jei ne ta baimė, visi krikš
čionys, vietoj kartais pataikavę 
įvairiems pavergėjams būtų va
dovavę kovai už laisvę. Jei tai 
būtų padaryta nuo viduramžių 
pradžios, tikriausiai būtumėm iš
vengę kruvinos Prancūzų Revo
liucijos, gal būtumėm išvengę 
1917 metų revoliucijos, gal ir 
šiandien gyvenimas atrodytų ki
taip, nes greičiausiai nebūtumėm 
turėję tos pabaisos, kurią vadi
name komunizmu.

Kun. H. Muckermann vienoje 
savo knygoje sako, kad anglų 
MAGNA CHARTA LIBERTA- 
TIS, prancūzų DECLARATION 
DĖS DROITS DE L’HOMME ET 
DU CITOYEN, amerikiečių DE
CLARATION OF RIGHTS ir 
ATLANTIC CHARTA — visa tai 
yra jam lyg aidai šv. Povilo 
šauksmo, kurį galima išreikšti 
žodžiais: "Jūs esate gimę lais
vei!”.

Tikrai, laisvė yra didelė ver
tybė, turinti savo atitinkamą 
vietą ir krikščioniškoje vertybių 
sąrangoje.

PILNUTINIS AUKLĖJIMAS
Kaip "laisvė”, taip ir "pilnu

tinis auklėjimas” yra nevienodai 
suprantami.

Vieni, kalbėdami apie "pilnu
tinį auklėjimą” turi mintyje vis
pusišką jauno žmogaus tobulini
mą, visų jo galių vystymą, čia 
viskas tvarkoj tol, kol pripažįs
tamos tam tikros normos ir ri
bos.

"Pilnutinio auklėjimo” šalinin
kai labai dažnai praktikoje žiūri 
į auklėtinį kaip į kokią mašiną, 
kurią reikia "atbaigti" iki deta
lių. Mašinos statytojas turi nu
matyti visas detales ir darbinin
kai turi mašiną atbaigti iki pa
skutinio mažiausio, varžtelio. Bet 
žmogus nėra mašina. Mokykla 
nėra fabrikas. Auklėjimas yra 
tam tikra prasme įvadas į auk- 
lėjimąsi. Auklėjimas be tam tik
ro auklėtinio bendradarbiavimo 
ir jo sąmoninimo yra nebe auk
lėjimas, o dresūra.

Prie '^pilnutinio auklėjimo” 
reikalavimų veda arba materia

kas padaro Stroh’s alų
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DABAR UŽ VIETINES KAINAS!
AMERIKOS VIENINTELIS UGNIM VERDAMAS ALUS — UGNIM VERDAMAS 2000 LAIPS.:

listinis žmogaus supratimas ar
ba absoliutizmas bei autoritaty- 
vinės santvarkos. Nuosekliai — 
praktikoj paneigiamas auklėtinio 
asmuo, jo laisva valfa ir dvasi
nės jo galios.

Kiti vėl mano, kad mokykla 
turi teisę j "pilnutinį auklėjimą" 
ta prasme, kad visi kiti auklėji
mo veiksniai turi -būti mokyklai 
subordinuoti ir jos kontroliuoja
mi. Tik mokykla žinanti ir suge
banti auklėti jaunimą. Kiti savo 
įtaka gali jį tik "sužaloti”.

Nuosekliai, vieni mėgina iš
stumti iš auklėjimo darbo Baž
nyčią, kiti valstybę, treti jauni
mo organizacijas, vėl kiti tėvus. 
Kiekvienas siekia "pilnutinio 
auklėjimo” savo būdu, mėginda
mas išstumti ir pasmerkti kitus 
auklėjimo veiksnius.

Hitleris siekė "pilnutinio auk
lėjimo”, tėvai ir religinės insti
tucijos turėjo nutilti. Sovietų Są
jungoje komunistų partija siekia

Ar kada pagalvojate

taip pat "pilnutinio auklėjimo”,
— tėvai ir Bažnyčia neturi jokių 
teisių ir balso auklėjime.

"Pilnutinis auklėjimas” yra 
tvarkoj tol, kol jis 1) praktikoje 
respektuoja auklėtinio asmenį 
kaip Dievo paveikslą ir panašu
mą ir 2) kol jis neuzurpuoja tė
vų ir kitų institucijų, kaip pav., 
Bažnyčios, valstybės ir jaunimo 
organizacijų teises į auklėjimą. 
Jei vienos šitų sąlygų bei normų 
nėra, "pilnutinis auklėjimas” iš
sigimsta.

Šios normos galioja visiems,
— taigi ir mums. Kiek auklėti
nis nustoja praktikoje būti Die
vo paveikslas ir panašumas, kiek 
nesiskaitoma su kitais auklėji
mo veiksniais ir jų teisėmis, tiek 
ir mūsų auklėjimas yra totalis- 
tinis ir todėl netvarkoj. Toks 
"pilnutinis auklėjimas” nėra 
laisvės pagrindas, o tik kitokia 
vergija.

(Pabaiga)

Tautinės Sąjungos 
reikalai

(Atkelta iš 1 psl.)

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga buvo amerikinės lietu
vių tautinės dvasios pagrindiniu 
nusistatymu ir .manau, šių auk
štų principų niekas nesiruošia 
keisti. Kai dėl Lietuvos laisvini
mo, sakyčiau, būtina jėgas ben
drinti, ieškoti glaudesnio susita
rimo ir visomis jėgomis intensy
vinti darbą. Atoslūgiui ar susvi- 
ravimui neprivalo būti vietos.

— Ar Tamsta asmeniškai ne
manytumėte, kad reikėtų peržiū
rėti ir gal pakeisti tuos Lietuvos 
laisvinimo vadinamus veiksnius 
ir organizaciją?

— Laikas visuomet atneša tū
lų sunkumų ir galimybių. Taigi 
būtų logiška derinti besikeičian
čias sąlygas ir jas derinti su šių 
dienų įvykiais ir iškilančiomis 
problemomis. Kartais būna rei
kalas pasukti kryptį ir modernin
ti važiavimo priemones. Juk yra 
kas taisytina, bet tas taisymas 
privalo būti pozityvus, siekiant 
pašalinti esamus trūkumus va
duojantis paties gyvenimo nuro
dymais.

— Ar Jūs turite kokių naujų 
idėjų tų veiksnių pertvarkymo 
klausimu?

— Ateinančiam Sąjungos sei
mui bus šiuo klausimu paruošta 
speciali studija, duota svarstyti 
ir spręsti. Taigi reikia palaukti 
paties seimo pasisakymo.

— Kokie Tautinės Sąjungos 
santykiai su Amerikos Lietuvių 
Taryba, VLIKu, Nepriklausomy
bės Talka bei Lietuvos Diploma
tija?

— Sąjunga įeina į ALTą ir 
bendrai dirba įvairius darbus.

Sąjunga niekuomet neturėjo 
savo atstovybės VLIKe ir visiš
kai nesikiša į jos vidujinius rei
kalus.

Į Nepriklauromybės Talką, įsi
kūrusią' Amerikoje su savo cent
ru šiame krašte, Sąjunga žiūri 
kaip j vieną Lietuvos laisvinimo 
darbą dirbančių veiksnių, palai
ko draugingus, bendradarbiavi
mo pagrindu ryšius, ypač kai ji 
atlieka tokius darbus, kurių ne
dirba kiti veiksniai. Ypatingai 
šiuo požiūriu ji remtina.

Su visa Lietuvos Diplomatija 
Sąjunga visuomet palaikė drau
gingus ir artimus santykius ko- 
operavimo keliu. Vienokiais ar 
kitokiais sumetimais nekoopera- 
vimas su visa L. D. neatitinka 
sklandžiam ir tiksliam Lietuvos 
laisvinimo darbui.

Visi veiksniai privalo jungtis 
sekmingesniam darbui.

PLAUČIAI
K. BARĖNAS

Jau kelinta savaitė Justas Paukštė 
smunka į kitą pusę gatvės, kai pamato pa
žįstamą. Bažnyčion jis eina arba su pačiais 
pirmaisiais, arba su pačiasi paskutiniaisiais. 
Jis nenori, kad kas nors užkalbintų, ir ypač 
vengia retesnių pažįstamų. Kuriuos jis daž
nai susitinka, tai tie žino, kad jis neišvažiavo 
niekur, ir jiems gana. Dar visi tie kartu su 
juo skundžiasi sunkiu savo likimu. Senukai 
Tveriai, vienrankis Vilkas, našlė Girdzijė- 
nienė, ta su vienuolika vaikų, kurių jau tre
čiasis pradėjo sirgti džiova, tai tie visi nesi
juokia ir iš Paukštės, kad jo nepaėmė į Ang
liją ar Australiją, į Kanadą ar Ameriką. Bet 
rečiau sutinkamieji visada, rodos, tik ir žiūri 
į plaučius, jo pečius, į sveikos spalvos stambų 
veidą ir šypsosi. Jei vien tik šypsotųsi, tai 
dar būtų pusė bėdos. O anąkart susitiko jis 
Petrą Viaduką, kuris ligi šiol tebelaukia Ame
rikos, nes, girdi, esąs sveikas, o užkliuvęs dėl 
Politikos, tai tas Paukštei tiesiog ir pakišo 
klausimą:

— Ar ir tu sergi politika?
— Ne, — atsakė Paukštė, — plaučiai.
— Tau plaučiai ? — tarė tada Viadukas, 

gerai nusikvatojo ir paklausė; — Tai ar ko

munistas buvai?
— Aš ? — nustebo Paukštė. — Ar tu pa

siutai? Aš __ komunistas? Už tokius įtari
nėjimus nenoriu, sakysiu, net pažinties pa
laikyti.

— Kas patikės, kad tavo plaučiai nesvei
ki? — peštelėjęs už rankovės nusigrįžtantį 
jau Paukštę tarė Viadukas, bet Paukštė pa
traukė paliestąją ranką ir nužingsniuoda
mas irzliai atsakė;

— Eik, eik, eik, tamsta! Kaip ir negėda 
žmogų šitaip įtarinėti?

žinoma, .Paukštė niekada nebuvo komu
nistas. Jis niekada nebuvo ir nacis. Taip pat 
ir jo plaučiai, rodos, sveiki, kaip jaučio, ir jo 
raumenys stiprūs, ir jis dažnai pats vienas 
paskaičiuoja sau, kiek jau dolerių būtų su
kalęs Amerikoje, kiek jų padėjęs ir kiek vi
sokių gėrybių prisipirkęs. Pasvajodavo jis ir 
apie kitus kraštus, į kuriuos dabar, rodos, 
jau uždaryti keliai, bet jo mintys dažniausiai 
sustodavo ties doleriu.

Anglijoj gal būtų jau turėjęs savo na
mus, kaip daugumas tenykščių, ir grįždamas 
iš darbo jis dairosi gatvėse, stengdamasis 
nuspėti, kokie būtų galėję būti jo pirktieji. 

Kanadoj gal būtų kirtęs miškus — o, ja, dar
bas geras. O dažniausiai vis tas Amerikos 
doleris.

Kartais širdį užgula toks neramus sun
kumas dėl to, kad liko Vokietijoje, ir, va, 
rodos, ta širdis išsiverš pro šonkaulius. Kiti 
uždirba daug, kiti gerai gyvena, o kai Paukš
tė vienas sau skaičiuoja, tai rodos, kad jis 
uždirbtų dar daugiau ir gyventų dar geriau. 
Kai pažįstami parašo savaitinę savo pajamų 
sumą, tai Paukštė dar bent ketvirtadalį pri
deda. Tai štai kiek jis uždirbtų! Tokiais savo 
raumenimis, rodos-, dvigubai daugiau pada
rytų darbo, negu anas laiško rašytojas, nes, 
va, Puodžiukėlis, kuris rašo, žmogus gerai 
padžiūvęs ir už Paukštę žymiai vyresnis. Te
gu jau Paukštės uždarbis būtų ten tik ket
virtadaliu didesnis už Puodžiukėlio, tegu bū
tų nors tiek, kiek ano, tegu būtų nors ne 
Vokietijoje! O, jei ne tie plaučiai, kuriems iš 
tiesų nieko pikta dar nėra ...

žmona jam prisegė tą plaučių ligą, kai 
jis užsirašė Anglijon, o važiuoti nevažiavo. 
Namie jau buvo kalbėta su žmona, ir abu vis 
dar abejojo, ar čia bėgti, lyg akis išdegu
siems, į patį pirmąjį kraštą. Vyrai tada jau 
rašėsi į Kanadą miškų kirsti, bet niekas ne
judino moterų, o Paukštės nebenorėjo išsi
skirti. Pasimesi, tai gal ir nebesusirasi. Tai
gi, kai Paukštę čiupo Kybartuose, tai tas 
matė ir Vokietiją, ir Austriją, ir Vengriją ir 
grįžęs vis tvirtino, kad buvęs dar ir Jugosla

vijoje ir Italijoje ir ten taip pat apkasus 
knaisiojęs, tik karinių dalykų žinovai — bu
vę puskarininkiai Mikaila ir Šiupyla — dėl 
jo buvimo pastaruosiuose dviejuose kraštuo
se ne tik suabejojo, bet išgėrę net į akis iš
vadino jį melagiu. Jie patys vienas buvo ka
riavęs Italijoje, o kitas Jugoslavijoje, ir abu 
tvirtino, kad ten joks lietuvis nieko nekasė. 
Toks frontų ir užfrontės reikalus gerai pa
žįstančių žmonių griežtas laikymasis metė 
tamsų šešėlį į Paukštės kažkur praleistuosius 
kelis paskutiniuosius karo mėnesius.

Pustrečio mėnesio žmona nebegavo iš jo 
nė vieno laiško, ir jau buvo visi žmonų ieško
tojai susirinkę ir kartu su savo žmonom sto
vyklose naudojosi nemokamu maistu. Paukš
tės vis nebuvo. Vis dėlto tą vėlyvą sekmadie
nio popietę parsiklausė ir jis, užsimetęs kur- 
pinę ant pečių ir iš laikrašty atspausto pa
ieškojimo susiradęs žmonos adresą. Ligi tol 
žmona vis pasidejuodavo ir pasiverkšlenda- 
vo belaukdama ir buvo jau beaprimstanti, 
nes ją dažniau ėmė pašnekinti virėjas Zabie
la, bet tada dar pardavė sutaupytąsias ciga
retes, užprašė už savo vyro vėlę mišias, po 
pietų gerai išsiverkė ir užmigo, o tada žiūri 
prasimerkusi — Paukštė šypsosi! Apsisvei
kinusi ji paklausė:

— O kur gi tu, Justinai, taip ilgai buvai? 
Visi seniai jau parėjo.

— Grasele, man ilgas kelias, tai kol par- 
sikasiau, tai ir prabėga laikas.

Tada jis ir papasakojo apie visus tuos 
kraštus, ir žmona klausėsi ir lingavo galva. 
O kai tie du puskarininkiai išvadino Paukštę 
melagiu dėl jo buvimo Jugoslavijoj ir Itali
joj, tada jos širdį ėmė graužti įtarimo kir
minas.

— Bjaurybe tu, — sakė ji, — su kokia 
nors vokiete gyvenai, tai ir grįžai paskutinis 
iš visų.

Paukštė iš pradžių dar kvatojosi.
— Tu, Grasele, vokietes, matyt, ir sap

nuoji, — sakė jis. — Iš kur Italijoj tos vo
kietės ? Ai-ai-ai, Grasele, Grasele ... Pama
tei, kad bernai čia kabinėjasi su vokietėm, 
tai tau dabar ir rodos, kad pasaulis pilnas jų.

— Tu man nesakyk, — raudo žmona. — 
Begėdi tu! Aš čia laukiu, rūpinuos, naktim 
neužmiegu; dienom ašarų neužlaikau, kur tas 
mano Justinėlis, kur tas Justinėlis, o tas, 
biaurybė, šviti šviti, pareina sau išsimiego
jęs.

Ji prakiuro verkti, netrukus įsiraudojo, 
pylė savo Justui ant galvos rinktinius žo
džius ir balsiai gailėjosi tų cigarečių, kurias 
pardavė, kai sugalvojo užpirkti mišias.

— Būčiau verčiau suknelę nusipirkusi, 
— kūkčiojo ji, — nebeturiu, kuo apsivilkti, 
hu-hu, hu-hu, hee-ee, hu-uu-uuu.

Paukštei tik kitą dieną pasisekė numal
dyti savo žmoną, bet tas nepasitikėjimo kir
minas ir liko širdy. Kitais kartais, kai pa
pykdavo, ji vis prisimindavo tą vėlyvą savo
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Tautinio šokio demonstracija
Tautinių šokių šventei paimta gera salė. — šventėje dalyvaus 
1000 šokėjų. — Išleidžiamas tautinių šokių Vadovas. — Papigi- 
nimai keliauti geležinkeliu. — Jau kviečia užsisakyti biletus.

Pirmoji Amerikos ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventė 
įvyksta Chicagoje 1957 m. bir
želio mėn. 30 d. International 
Amphitheatre, esančiame prie 42 
ir S. Halsted gatvių. Iškilmingas 
šventės atidarymas prasidės 2 
vai. 30 min. Chicagos laiku.

International Amphitheatras 
gali sutalpinti ligi 10.000 žiūro
vų. Amphitheatras yra gerai ži
nomas visų Chicagos gyventojų 
ir plačiai išgarsėjęs už Chicagos 
ribų. International Amphitheat
re buvo didžiųjų partijų konven
cijos ir nuolat vyksta milžiniškos 
žemės ūkio, pramonės ir kitokios 
parodos.

Geriausi patogumai šokėjams 
ir žiūrovams, šokėjams daug erd
vės, puikios grindys, modernūs 
šviesų efektai, žiūrovams puikus 
matomumas iš kiekvienos vietos. 
Veikia šaldomoji oro sistema 
(air condition), atkrinta lietaus 
baimė, daug įėjimų, patogus vie
tų suskirstymas ir suradimas.

International Amphitheatras 
pati geriausia vieta teatrinių šo
kių šventei rengti.

nių apie lietuvių tautinius šo
kius. Vadovas pasirodys rengia
mos tautinių šokių šventės išva
karėse.

Į lietuvių tautinių šokių šven
tę atvykstantiems išrūpinti ke
lionės papiginimai. Kelionės pa- 
piginimus gauna kiekviena gru
pė, susidedanti ne mažiau kaip iš 
30 asmenų. Grupę sudaro ne tik 
šokėjai, bet ir žiūrovai, vykstą 
į lietuvių tautinių šokių šventę.

Asmenys, kurie ryžtasi daly
vauti pirmojoj JAV ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventėje 
ir nori pasinaudoti kelionės pa- 
piginimais, jungiasi prie arti
miausios tautinių šokių grupės 
ir sudaro bendrą ekskursiją.

Vietų kainos jau nustatytos ir 
biletai atspausdinti. Ložėse vie
no bileto kaina 5 doleriai. Pavie
niai biletai ložėse neparduodami. 
Reikalinga užsisakyti visą ložę. 
Vienoje ložėje yra 6 vietos arba 
daugiau. Kitos biletų kainos nu
statytos po 4, 3, 2 ir 1 dolerius 
vieta.

Biletai numeruoti. Iš visų vie

tų matomumas yra labai geras. 
Biletus jau galima užsisakyti 
šiuo adresu: Miss Josephine Mil- 
ler, 1030 Centrai Avė., Evanston, 
III. Telef. — Greenleaf 5-9182. 
Patirtis rodo, jog visų didžiųjų 
parengimų biletai išparduodami 
iš anksto, todėl visuomenė kvie
čiama biletais apsirūpinti nedel
siant.

Šventėje šokamus lietuvių tau
tinius šokius palydės 28 instru
mentų pučiamųjų orkestras. Or
kestro dirigentu pakviestas mu
zikas Br. Jonušas.

Lietuvių tautinių šokių šven
tės išlaidoms padengti renkamos 
aukos. Praeities pavyzdžiai rodo, 
jog didžiųjų įvykių išlaidoms pa
dengti pajamų, gautų už parduo
tus biletus, nepakanka, todėl ne
išvengiamai reikalingos ir aukos, 
kad užtikrintų šventės pasiseki
mą. Aukų lapai jau siuntinėjami.

PHILADELPHIA
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POLITINĖ VIENYBĖ IR 
REALYBĖ...

Iš Clevelando atklydęs Politi
nės Vienybės sąjūdis į Philadel- 
phiją lietuvių visuomenę, vieton 
apjungus politines grupes, įneša 
tik tuščio erzelio.

Nesant pranašu galima tvir-

| tinti, kad P. V. ilgai neegzistuos 
ne tik dėl savo veidmainingos 
prigimties, bet ir dėl jos auto
rių. Kas gi per eilę metų labiau
siai visuomenę skaldė, kas to
mus prirašė reportažų, atsimini
mų, korespondencijų ne tik ten
dencingų, bet įžūlių ir melagin
gų, kad šiandien Lietuva, nepa
žinus jos asmeniniai pačiam, at
rodo buvus tik apgavikų, išnau
dotojų, karjeristų, ir kitokių iš
krypėlių kraštu.

Nejaugi turi įvykti stebuklas, 
kad šitokie autoriai, vieną va
karą susirinkę į posėdį, staiga 
pasikeis ir pradės naują gyveni
mą. Neįtikėtina.

žvilgterėję į Phila P. V. ak
tyviuosius narius, pamatysim, 
kad čia įeina tie patys žmonės, 
kurie lietuvių tarpe eilę metų 
vykdė liet, visuomenės skaldymo 
darbą. ,

Paimkim kairiosios spaudos 
reporterius. Mes jų nematom dir
bančių pozityvų darbą lietuviš
koje veikloje. Jie, išskyrus save, 
nieko ir neatstovauja. Skaudu 
priminti, kad jie vykstant lietu
viškiems koncertams, posėdžiams 
ar kt. susibūrimams, dažnai tau
tinę stiprybę semia karčiamose. 
Gi svarbesniais nutikimais su 
visa didybe ir "išmintim” pasi
rodo viešumon ir nurodinėja kaip

ir kuriuo keliu eiti... rašo į sa
vąją spaudą korespondencijas ir 
reportažus, suprantama, viską 
perleidę per savąją "neklaidin
gumo” prizmę ... kuri, deja, tik 
žemina lietuvio vardą.

Tautinės Sąjungos skyrius vi
siškai teisingai pasielgė pasi
traukdamas iš P. V., nes su to
kiais iniciatoriais ne tik nieko 
gero nenutarsi, bet tauriam lie
tuviui nedera nė sėstis už bendro

valandėlę suorganizavo tos sro
vės žmonės. Apie šituos žmones 
"Draugo” korespondentas prieš 
kurį laiką pats teigiamai atsilie
pęs, staiga nori pavaizduoti juos, 
kaip netinkamą lietuvybei dar
bą bedirbančiais.

Pilnai sutinku su Vyt. Seiri- 
jaus "Draugo” paskelbta nuo
mone, kąd žmonės, kurie tik ki-
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virčius ir nedarną įneša į lietu
višką gyvenimą turi noroms ne- 
noroms iš jo išsijungti.

Leonas Vyžūnas

Ar jau 
įstojai į 

VILTIES 
draugiją 7

Šventėje matysime apie 1000 
programos dalyvių. Juos sudarys 
lietuvių tautinių šokių šokėjai iš 
Amerikos ir Kanados. Taip pat 
ir Chicagos parapijinių ir litua
nistinių mokyklų auklėtiniai, ku
rie pasirodys su atskira progra
ma.

Irena šilingienė, žinoma tau
tinių šokių vadovė ir programos 
komisijos narė, jau aplankė ir 
patikrino visas tautinių šokių 
grupes, esančias už Chicagos ri
bų. Visur rasta džiugi nuotaika 
ir ryžtas.

Rengiamoji JAV ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventė sa
vo apimtimi ir didingumu bus 
vienintelė visoje lietuvių emi
gracijos ir tremties istorijoje.

Pirmosios JAV ir Kanados lie
tuvių tautinių šokių šventės iš
kilmingam atženklinimui išlei
džiamas Vadovas. Visos tautinių 
šokių grupės Vadovo redaktoriui 
tuojau siunčia savo grupės veik
los aprašymus ir nuotraukas. Re
daktoriaus adresas: Mr. J. Krei
vėnas, 1602 So. 48 Court, Cicero 
50, III.

Tautinių šokių prupės, kurios 
reiškiasi lietuvių tautinių šokių 
srityje, bet dėl susidėjusių aplin
kybių šventėje dalyvauti nega
lės, prašomos taip pat Vadovo 
redaktoriui skubiai siųsti savo 
veiklos aprašymus ir nuotrau
kas.

Vadove tilps visa eile straips-

Koks puikus būdas pabaigti diena!
žmogau, koks jausmas! Patogumas ... su tiek karšto van
dens, kiek nori. Ir, niekad nėra rūpesčio, kad vanduo tuoj 
pasikeis j šaltą.
GREITO ŠILIMO AUI-40 GASO VANDENS ŠILDYTOJAS 

ŠILDO VANDENI GREIČIAU... UŽ 1/5 KAINOS

Bus užtektinai karšto vandens visai šeimai, irgi AUI-40 
Gaso vandens šildytojas duoda visą karštą vandenį viso
kiems reikalams... kada jums reikia. Jūs galite pirkti 
be jokio {mokėjimo — ir imkite 36 mėnesius išsimokėjimui.

Pamatykite šias garsias rūšis 
Coleman 
Crane 
Hotstream 
Permaglas

Rex 
Rheem 
Ruud 
Sands 

Sears-Homart
PAMATYKITE SAVO 

ARČIAUSIA LP-GASO 
PREKYBININKĄ 

THE EAST OHIO GAS^ COMPANY

stalo.
Draugo korespondento nueitas 

kelias skirtingas nuo minėtųjų. 
Jis eilę metų ryžtingai ir ener
gingai dirbo visuemeninius dar
bus, neretai atsiekdamas gražių 
rezultatų. Bet ilgainiui (gal dėl 
savo energingumo) pradėjo ne
besiskaityti su kitų nuomonė
mis. Kitaip tariant, pasišovė 
griežti tik pirmuoju smuiku. Su
prantama, kad visuomenėj nebe- 
atsirado norinčiųjų su juo ben
dradarbiauti. Svarbiausia gi, jo 
netikslios informacijos spaudo
je, o paskutiniu metu net mela
gingos, pakirto visuomenės pa
sitikėjimą, kuri per paskutinį L. 
B. metinį susirinkimą atidavė, 
berods, vos 14-ką balsų ...

Kritus jo žvaigždei, žmogus 
prieina iki įtūžimo, ieško progų 
kaip apjuokinti netik pačią L. B., 
kurioje jis pats su visa energija 
dirbo, bet deda pastangas už
kirsti kelią ir palaužti ryžtą tau
tinės srovės žmonėms dirbti liet, 
visuomeninius darbus.

Turiu galvoje "Drauge” tilpu
sią korespondenciją "Tautininkai 
pasitraukė”, kur rašoma, kad L. 
B-menei paskutinieji metai liūd- 
niausieji, kad tautinės srovės 
žmonės į Phila visuomenę nieko 
pozityvaus neįnešė, o jei ir ban
dė — tai jų darbai paliko liūd
nus prisiminimus. Jis sakosi ši
tą rašąs tiesos vardan ...

Pasižiūrėkim j padėtį iš tik
rųjų: A. L. B. pirm. p. Barzdu- 
kas, lankydamas Phila vasario 
16 d. proga, džiaugėsi radęs pa
vyzdingą tvarką, sugyvenimą, 
energingumą ir kitus teigiamus 
bendruomeninius apsireiškimus. 
Jis statė mus pavyzdžiu prieš 
kitas kolonijas. Tad darosi neaiš
ku, kodėl praėjusieji metai liūd- 
niausieji. Ar dėl to, kad minė
tasis surinko per rinkimus tik 
14-ką balsų ar tik todėl, kad ne 
jis, bet kiti dirbo.

Neįtikins liet, visuomenės ne 
jo tvirtinimas, kad tautinės sro
vės žmonių darbas nešė ir tebe
neša liūdnus prisiminimus. Vi- 
siemes žinoma, kad L. B. valdy
boje antri metai dirba beveik 
pusė tautinės srovės žmonių, 
Balfui kelinti metai vadovauja 
irgi tautinės srovės žmogus. Phi
la. Liet. Meno Ansamblį, tautinių 
šokių grupę, šeštadieninę lietu
vių mokyklą, iš dalies ir radijo

GEROS ŽINIOS VISIEMS
KURIE NORI SIŲSTI SIUNTINIUS Į LIETUVĄ AR

KITAS SSSR DALIS
Po didelių šios firmos pastangų INTOURISTas vėl patvarkė, kad 

vartoti drabužiai siunčiami į Lietuvą ir kitas SSSR dalis būtų vertinami 
kaip nešioti. Nuo gegužės 1 d. vartoti drabužiai šios firmos įstaigose bus 
įvertinami realistiškai, tad

NEREIKĖS MOKĖTI Už NEŠIOTUS DRABUŽIUS 
tiek, kiek už naujus, o tik tiek, kiek tie drabužiai verti vietos rinkoje.

Parcel Department
GLOBĖ TRAVEL SERVICE

Tinkamesniam klijentų patarnavimui turime įstaigas:
PHILADELPHIA 6, PA.
716 Walnut St., Tel. LOmbard 3-3455. 
Kasdien 9-5, trečiadieniais 9-8 vai.

CHICAGO 32, ILL.
4102 Archer Avė. Telef. FRemont 
6-6399. Kasdien 9-7, trečiadieniais 
9-5 vai.

CLEVELAND, OHIO
1165 East 71 St. Tel. UTah 1-0807. 
Kasdien 10-7, šeštadieniais 10-5 vai.

NEW YORK 23, N. Y.
1991 Broadvvay. Tel. LYceum 5-0900. 
Kasdien ir šeštadieniais 9-5, (sekma
dieniais uždaryta).
DETROIT 10, MICHIGAN
6446 Michigan Avė. Tel. TAshmore 
5-7560. Pirmad., trečiad., ketvirtad. 
3-6, penktad. ir šeštadieniais 9-9 vai. 
SOUTH BOSTON, MASS.
Room 10 Ellis Bldg., 409 E. Broadvvay 
Telef. ANdrew 8-8764. Kasdien 9-5, 
šeštad. 8-2 vai. Ketvirtad. 9-7 vai.

Galite siųsti maisto produktus, rūbus, rūbams medžiagas, avalynę, 
vaistus ir kitus daiktus. Kiekvienas siuntinys apdraustas ir garantuojamas 
pristatymas be atskirb atlyginimo. Kiekvienas siuntėjas gauna gavėjo pasi
rašytų pakvitavimų.

Siuntiniai išsiunčiami skubiai, be atidėliojimo ir pristatomi greitai kaip 
tik galima.

Veikiama specialiu susitarimu su INTOURIST (Maskvoje ir siuntiniai 
siunčiami į visas Sov. Rusijos dalis. Muitai apmokami čia, taip, kad gavėjas 
neturi primokėti.

Parcel Dep. GLOBĖ TRAVEL SERVICE savo įstaigose turi įvairių 
audeklų, maisto produktų ir kitų savo klijentų patogumui.

Siuntinius galite Parcels Dep. Globė Travel Service įstaigoms siųsti 
paštu, tuoj gausite sųskaitas ir jūsų siuntiniai bus sutvarkyti ir išsiiįati 
paskyrimo vieton.

Savo siuntinius siųskite per įstaigų, kuri savo pasitikimumų įgijo 25 
metų geru patarnavimu.

Prašykite informacijų ir katalogų.
««
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O VISGI VERTA
ir tikrai neturėsite nuostolio, jeigu susipažinsite su paskutinėmis 
naujienomis. Tai yrą sekąnčios prekės, kurios pralenkia visas 
kitas gerumu ir pigumu.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS kainos nuo $60.00. 
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų nuo $10.00.
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, BICKIENĖS ir kitų dai
nininkų įdainuotos.

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

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

P. S. Prekės siunčiamos į visus pasaulio kraštus.
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vyro grįžimą, kurį, nors ir netiesiogiai, tie 
buvę puskarininkiai taip, rodos, aiškiai nu- 
švetė, lyg per pranašingą sapną.

Stovykloje ji nesusigaudė kokių nors 
naujų savo vyro neištikimybės įrodymų. 
Paukštė dainavo chore, vėliau net vaidino, ir 
Grasė Paukštienė mėgdavo pastypsoti prie 
salės barako langų ir pasižiūrėti repeticijų.

Prie jos iš pradžių buvo pritapę ir dau
giau tokių žiūrovų, vaikai visiškai apguldavo 
langus ir sukeldavo triukšmą, bet ilgainiui 
ta mada praėjo; labai norintieji pasiklausyti 
ir pasižiūrėti buvo pradėti leisti vidun, kad 
tik už langų būtų ramu. Bet Paukštės Grasė 
neatsisakė savo papročio stovėti kieme ir 
žiūrėti pro langą.

Niekas nejudino jos, niekam ji neuž
kliuvo ,bet tas nuolatinis stovėjimas ir jai 
pačiai nedavė jokios naudos. Paukštė laikėsi 
be priekaišto net ir tais atvejais, kai už lango 
nematydavo savo žmonos. O dabar, kai jiedu 
taikiai aptarė važiavimo Kanadon reikalą, jis 
vis dėlto suprato, kodėl ta baimė nors trum
pam išsiskirti yra tokia neaprėpiamai didelė: 
žmona priminė jam tą vėlyvą grįžimą ...

Važiavimas Anglijon taip pat dar nebu
vo galutinai nuspręstas, bet Paukštė norėjo 
būti tarp pirmųjų, tai ėjo po pietų kiemo ta
keliu, pasuko į įstaigą ir užsirašė.

— Aš užsirašiau Anglijon, — parėjęs ta
rė jis žmonai. — Eik dabar ir tu.

— Anglijon? — tarė žmona. — Anglijon 
aš tai nevažiuosiu.

— Kanadon nevažiuosi, Anglijon neva
žiuosi, tai kur tu važiuosi ? — Eik, užsirašyk, 
ir bus gerai.

— Ne, aš tai jau nevažiuosiu. Kur va
žiuoja šitie rupūžės Karveliai, tai aš ten jo
kiu būdu nekelsiu kojos. Tegu jie net rojun 
važiuoja, o aš kartu su jais tai ne, už jokius 
pinigus! Rupūžė ta Karvelienė, ji, matai, 
pasijuoks iš manęs ...

— Kartu negyvensit, — tarė Paukštė.
— Nenoriu, nenoriu, nė į tą pusę pasi

žiūrėti nenoriu. Pasijuoks, matai, iš manęs. 
Aš nenoriu tuo pačiu oru kvėpuoti su tais 
siaurakakčiais! Kad dar būtų žmonės, kaip 
žmonės, o čia tai paskutiniai pasturlakai. Ne! 
Nueik ir išsibrauk.

Paukštė pakilnojo pečiais, pakraipė gal
vą, bet nuėjo ir išsibraukė. Su Karveliais jie 
niekaip nesigiminiavo, o santykiai visiškai 
pašlijo anom dienom, kai Paukštės žmona 
mėgdavo pastovėti prie salės barako langų. 
Ėjo Karvelio žmona vieną vakarą, čiuptelėjo 
Grasę už rankovės ir nutoldama pasišaipė:

— Ar vyrelį saugoj i nuo panų?

Karvelienė nueidama kelis kartus atsu
ko į ją linksmą savo veidą ir dingo prietemoj 
išeinamosios duryse. Tada Paukštienė smuko 
už salės barako, iš už kampo pratykojo, kol 
smėliu prašlepsėjo grįžtanti Karvelienė, ir 

daugiau jau niekad nebedrįso savo stebėji
mams naudoti šoninių langų. Kiūtodavo ji 
prie paties kraštinio gale, bet visados lyg ant 
žarijų ir visados jau sutemus. Sukalbės kas 
nors vieno ar kito artimesnio barako tarp
duryje, sučerškės žingsniai, tai ji dunksinčia 
širdim ir šoka už aklinos užpakalinės sienos 
ir laukia, kol vėl nurims tas jai reikalingas 
kiemo kraštas.

Karvelienės pašaipa pasėjo jos širdy ne
apykantos sėklą.’Neapykanta, lyg dirvoj pikt
žolė, augo ir stiprėjo su kiekvienu salės ba
rako gale praleistu vakaru. Ta lojanti kalė, 
rupūžė! O dabar bėk per tą kalę nuo kiek
vieno šešėlio ir slėpkis nuo sukosėjimo ir nuo 
žvyro sučerškėjimo. Stovėsi, tai ta-la-la ir 
paleis liežuvį. Tai ji Karvelienės atsilenkda
vo iš tolo. Ragana! Rupūžė! O kai penktadie
nį tekinom bėgo į sandėlį maisto, tai tiesiog 
ir užšoko ant Karvelienės.

— Duoda sūrio! — atsitrenkusi į ją tarė 
Karvelienė.

— Duoda sūrio? — nesąmoningai pa
kartojo ji ir nubėgo, o tas pakartojimas Kar
velienės žodžių, rodos, šviežių žarijų pripylė 
jai į širdį, žinoma, ji pati kalta, kad atsilie
pė, bet tai vis per tą staigumą. O anoji kaip 
drįso kalbinti ją? Ar nori susigerinti, kai iš 
naujo galėtų įkąsti? Ne, jokių gerinimųsi! 
Už jokius pinigus!

Pats Karvelis dar pribaigė ją. Kai Kuz- 

mienė su savo vyru pakėlė stovykloje didžiu
lį triukšmą dėl virtuvės kruopų, kai ji suju
dino ne tik virėją Zabielą, bet ir komendantą, 
reikalaudama būtinai išduoti jai sausą da
vinį ir malkų ir leisti pačiai virtis, nes du jos 
vaikai pradėjo viduriuoti, ir ji tvirtina, kad 
nuo virtuvės kruopų ir kad virėjas Zabiela 
esąs tinginys ir niekad dorai neišverdąs, tai 
dėl to buvo šaukiamas susirinkimas, ir Paukš
tės žmona atbėgo ir atsistojo netoli durų. Jei 
teks pabalsuoti, tai ji kels ranką už virėją, 
o čia eina pro šalį Karvelis, žiūri į ją ir ilgai 
šypsosi. Tas šypsojimasis išvijo ją iš salės 
dar prieš susirinkimą. Karvelis šypsojosi ir 
ten nuo pirmųjų suolų.

— Kvailys! Kvailys! Kvailys! — nebe- 
iškentusi sumurmėjo ji ir išskubėjo, ir tada 
namuose pratrūko visa istorija, ir už viską 
Paukštė žmonos buvo sunkiai apkaltintas, 
nes jai rodės, kad Karveliai nebūtų prasižio
ję, jei ne tas vėlus jo grįžimas po karo, o ji 
nebūtų vakarais stoviniavusi prie salės ba
rako, jei ne ta tamsi dėmė, kuri įtartina pa
slaptim dengia vėlų Paukštės grįžimą.

Karvelių laikysenos įšeldinta, tą vakarą 
ji taip smarkiai ėmė į nagą savo Justiną, kad 
tas vaizdingai prisiminė viską net ir dabar, 
kai teko eiti atsisakyti kelionės į Angliją. 
Karvelių jis nepuolė ir negynė, su žmona ne- 
sibarė, o nuėjo ir paprašė, kad išbrauktų jį 
iš sąrašų.

Progos išvažiuoti padidino stovykloje su- • 
judimą. Dažniau buvo varstomos kambarių 
durys, ir ėjo vieni pas kitus, išvažiuojantieji 
tartum pasididžiuoti ir pasigirti savo laime, 
o liekantieji dar pasižiūrėti tų lamingųjų. Tai 
ir pas Paukštes užsuko Vebėnai, kurie labai 
stipriai svarstė darbo ir išvažiavimo klausi
mus, bet kelionės mintį atidėjo, nes vaikų 
trys eilės apie pečių. Išvažiuos tėvas, o gal 
paskui nei grįžti galės, nei vaikų parsitrauk
ti. O Paukštė vakarykščiui kieme buvo sakęs 
Vebėnui, kad jis tai jau pasirinkęs Angliją 
ir užsirašęs.

— Tai jau išsiskirsit iš mūsų, eisit jau 
ant savos duonos, — užėjęs tarė Vebėnas.

— Laimingi... — tarė jo žmona.
— Tai dar gal neišsiskirsim, — nuner- 

damas galvą tarė Paukštė.
— Tai išvažiuojant į Angliją.
— žinote, labai norėtume, — tarė Paukš

tės žmona. — O kaip norėtume išvažiuoti, tai 
tiesiog neišpasakytai. Patikėkit, pone Vebė
nai, tokia proga, bet Justo plaučiai nesveiki.

Paukštė sužiuro į žmoną, o ta, tartum 
atvėrusi ir ją nustebinusią paslaptį, net lūpą 
patempė.

— Kam tu čia dabar, Grasele ? ... — ta
rė vyras.

— O kam čia slėpti? — tarė ji. — Kas 
čia, ar koks negražumas? Jei nesveiki, tai 
nesveiki, tai ko čia prieš kaimynus slėptis?

(B. d.)
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STUDENTIJOS
Lietuvių spaudoje laiks nuo 

laiko pasigirsta balsai užsipuolu 
mūsų studentiją nesidomėjimu 
lietuviškosiomis problemomis bei 
nedalyvavimu lietuviškajame gy
venime.

Atydžiau pažiūrėjus, atrodo, 
tokie priekaištai neturi tvirto 
pagrindo ir yra parašomi asme
nų, kurie nėra pilnai Susipažinę 
su studentiškuoju veikimu.

Bandysime vienu kitu straips
neliu iškelti studentijos veiklą 
įvairiose mūsų gyvenimo srityse 
ir gal tie faktai parodys priekaiš
tų tuštumą.

Lietuvos atstovavime ir Lie
tuvos vardo bei kovos su bolše
vikiniu okupantu kėlime studen
tai pilnai atlieka savo pareigas. 
Jų veikla šioje srityje yra išsi
šakojusi ir nešanti tikrai gra
žius rezultatus.

Trumpai tik paminėsime Jau
nimo Peticiją, kurios iniciatorius 
buvo studentas Valdas Adamka- 
vičius. Visą su Peticija surištą 
akciją vedė jaunimas. Ir tegali
me džiaugtis jos tvarkingu pra- 
vedimu.

Prie Studentų Sąjungos vei
kiąs Užsienio Skyrius leidžia an
glų kalba žurnalą "Lituanus”. 
"Lituanus” pasiekti rezultatai 
visiems yra žinomi. Jį prenume
ruoja senatoriai, universitetų 
bibliotekas, profesoriai, politikai, 
žurnalistai. Ir visą šio žurnalo 
leidimo darbą atlieka jaunimas.

Skautų Brolijos Užsienio Sky
rių sudaro daugumoje studentai.

"NUODĖMĖS“
dą susirenka kasmet tarp 4,000- 
5,000 žmonių); skoningos paro
dėlės University of Connecticut, 
Boston Universite, De Paul Uni- 
versite, University of Illinois 
Navy Pier, Annhurst College yra 
gražūs studentų pastangų liudy
tojai.

Universitetų bibliotekos stu
dentų pastangomis įsigijo visą 
eilę-lietuviškųjų knygų; Harvar
do bei kiti universitetai prenu
meruoja Lietuvių Enciklopediją; 
"Lituanus” galime rasti kuone 
visuose universitetuose.

Mokslinio personalo eilėse uni
versitetuose matome visą būrį 
lietuvių studentų. Tai rodo, jog 
jie yra aukštai vertinami. Vy
tautas Kavolis, Vytautas Var- 
dys-Zvirždys, Julius Šmulkštys, 
Zenonas Rekašius, Algimantas 
Pabarčius (yra dėstę ir Evaldas 
Veleckis, Vytautas Šliūpas, Ire
na Namajuškinaitė, Steponas 
Matusevičius, Leonas Trečiokas, 
Vytautas Gylys, Irena Vadopa- 
laitė) bei kiti gražiai atlieka sa
vo dėstymo darbą.

Lietuvių parodą garsiajame 
Mokslo ir Industrijos muziejuje 
Chicagoje praveda studentės 
skautės. New Yorko lojalumo 
parade dalyvaujantiems lietu
viams šiemet vadovavo jauni
mas.

Moksle pasižymėjusius lietu
vius studentus išvardinti šio 
straipsnelio rėmuose yra neįma
noma. Jų skaičius toli gražu yra 
perdidelis. Lietuvius studentus

matome visoje eilėje amerikiečių 
garbės korporacijų, net ir gar
siojoje Phi Beta Kappa.

Amerikiečių studentų organi
zacijų valdybose yra išrenkami 
lietuviai. Lietuviai studentai tu
ri net kelias oficialias universi
tetų vadovybių pripažintas drau
gijas: Illinois universitete Urba
noje ir Navy Pier skyriuje Chi
cagoje, Roosevelto ir De Paul 
universitetuose. Tai yra jau di
delis atsiekimas, kai išgaunamos 
lygios teisės lietuvių studentų 
draugijoms su amerikiečių.

Savo raštuose ir disertacijose 
lietuviai studentai renkasi ne
mažai temų grynai lietuviškais 
klausimais, šios disertacijos gy
vai liudija apie studentų norą 
studijuoti ir domėtis mūsų kraš
to ir tautos problemomis.

Šiame rašinyje tegalime pami
nėti keletą pavardžių ir temų: 
Julius Šmulkštys — Lietuvos 
aneksija 1940 m.; Rimvydas Šil
bajoris — Okupuotos Lietuvos 
literatūra; Antanas Musteikis — 
Religiniai svyravimai reforma
cijos amžiuje Lietuvoje; Cecili
ja Žitkus — Tremtinių šeimų 
prisitaikymas JAV; Kostas Os
trauskas — Jonas Biliūnas; Jo
nas Galminas — Biznio adminis
tratorių paruošimas Nepriklau
somoje Lietuvoje.

Šiame straipsnyje paminėti 
faktai neišsemia visos studentų 
veiklos Lietuvos vardo kėlime. 
Tai yra tik pavyzdžiai, kurie ta
čiau liudija, jcg lietuvis studen
tas savo pareigas supranta ir jas 
pildo.

Raimundas Mieželis

nusiims! entuziazmo spalvas ir 
pasirodysi pilka, kaip patsai nuo
bodulys.

Greit pasensta žuogus, kurio 
jaunystė nesužeidžia taip, kad ir 
visas gyveniuas neužgydo. Norė
čiau, kad tave lietuvybė taip bū
tų sužeidusi. Būtų ji tau karti, 
kaip prakaitas, juoda, kaip ru
piausia duona, deginanti, kaip 
ašaros — taip, sunki, bet ir 
neužmirštama, kaip nuo
sava žaizda, kuri neužgija!

Nenoriu tavęs paliesti, jei tu 
nesi manoji žaizda. Tebūnie tada 
ir šie žodžiai spalvoti konfetti, 
kurie nubyra. Tačiau jei tau tik
rai rūpi tavoji lietuvybė — tada 
mes tavęs niekados nepaliksime. 
Tu būsi mūsų, nes skausmo ir 
darbo, kuriais dalinamasi, tik
rovė padaro žmones labiau neiš
skiriamus, nei brolius ir seseris, 
nei tėvus ir vaikus. V.

SANTARIEČIŲ GYVENIME
Iš laiškų geriems (o taip pat 

ir didžiai netikusiems) drau
gams:

— Su žmogumi, kuriam lietu
vybės reikalai nėra svarbiausi, 
mane jungia tik tokie dalykai, 
kaip, sakysime, tai, kad abu mėg
stame kaviarą: nereikšmingi da
lykai, dėl kurių momentui suei
ni ir amžinybei išsiskiri, nieko 
su savimi neišsinešdamas.

Net nesijaučiu, kad su juo bū
čiau tikrai susitikęs. Nes 
tas, su kuriuo mane jungia tik 
mano silpnybės, man palieka be
viltiškai nereikšmingas .Nei jis 
man gali, nei aš jam galiu ką 
nors iš tikrųjų svarbaus pasa-

skruzdėm, kurios pastato mies
tus, nepažvelgusios viena kitai 
veidan ir nepasidalinusios savo 
rūpesčiu (nes jo neturi) — aš 
verčiau pasirenku bendrauti su 
tais, kurių rūpesčiu (vadinasi, ir 
jų žmogiškumu) ir pats dalinuo
si.

Kitokie man kaip saulėleidžiai 
ar geltonos rožės: jei jie turi gra
žius veidus ar rankas, malonu į 
juos pažvelgti. Bet žinai — jie 
niekada neatsilieps žmogiškai 
reikšmingu balsu. Ir todėl, ką 
norėtum jiems pasakyti, sakai 
pats sau.

UŽUOMINOS
Neseniai skaitėme žinią, jog 

Vasario 16-sios Gimnazija Vo
kietijoje išleido penkis abiturien
tus. Visi jie žada studijuoti ir 
siekti aukštojo mokslo. Jie be 
sunkumų, dažnai vieni iš pirmų
jų, yra priimami į Vokietijos ge
riausius universitetus.

Tai puikus atestatas vieninte
liai visų lietuvių Gimnazijai lais
vajame pasaulyje. Gimnazija sa
vo prestižu, mokiniais ir moky
tojais liudyja mūsų pasiryžymą 
nepasiduoti aplinkai. Tačiau gim
nazijos finansinė padėtis nėra 
tokia gera. Nors namai jau yra 
išpirkti, tačiau Gimnazijos iš
laikymui reikalingos nemažos su
mos. šiuo metu yra net ir sko
lų. Todėl visi pasaulio lietuviai 
turi susiimti ir pastatyti Gim
naziją ant tvirto finansinio pa
grindo.

Mes, sudentai, negalime pri
sidėti pinigais prie Gimnazijos 
išlaikymo (nes gi patys esame 
reikalingi paramos), bet galime 
jos buvimą priminti asmenims, 
kurie yra pajėgūs Gimnaziją 
remti. Jiems turime nuolat kal
bėti apie Gimnaziją ir kviesti jai 
siųsti lėšas. Galime taip pat ir 
mūsų spaudos puslapiuose para
šyti apie Gimnazijos padėtį ir 
pasibelsti į lietuvių sąžines.

Jei tai darysime, galėsime 
jaustis atlikę savo pareigą Lie
tuvių Gimnazijai.

* • *

Studentų Sąjungoje šiuo me
tu ateina nauja valdžia. Tokie 
momentai mus priverčia pažvelg
ti į nueitą Sąjungos kelią ir į 
ateinančius veiklos metus.

Turime pastebėti, jog perei
tieji metai nebuvo labai džiugi
nantys. Sąjungoje vis labiau pa
stebimi apatijos ir išsekimo žen
klai. Už tai atsakomybė didele

dalimi krenta Sąjungai vadovau
jantiems asmenims.

Žinome, kad sąlygos yra sun
kios, bet tai turėtų mus paska
tinti dar didesnėms pastangoms 
ir sunkiam, dažnai pasikartojan
čiam, juodam darbui.

Sąjungos efektyvaus gyvavi
mo laidas yra artimi ryšiai tarp 
skyrių ir Centro Valdybos. Kiek 
prisimename iš Sąjungos kūri
mo laikų, praėjo net porą metų 
kol susidarė artimas kontaktas. 
Šiuo metu jis lyg ir vėl yra pra
randamas.

Ryšių palaikymas, "Lituanus” 
leidimas, Užsienio Skyriaus veik
los išplėtimas, narių susidomė
jimo Sąjunga išlaikymas — tai 
uždaviniai, kurie reikalauja sku
baus darbo.

Tad naujoji Centro Valdyba 
prieš akis turės sunkius uždavi
nius. Tikimės, jog naujai išrink
tieji tinkamai įvertins pareigas, 
kuriems jie pasišventę.

• • •
Muzikinis veikalas "Išeiviai” 

gegužės mėnesio 12 dieną bus 
Dainavos Ansamblio pastatytas 
Chicagoje. Tikimasi, jog šis pa
statymas bus šviesus momentas 
mūsų išeivijos kultūriniame gy
venime. šiuo norėtume kolegas 
paskatinti jame dalyvauti. Mu
zikinį tekstą parašė studentijai 
pažįstamas jaunas kūrėjas Algi- 
manas Mackus. Jis taip pat va
dovauja sekmadieninėms litera
tūros valandėlėms "Pelkių žibu
rėlis” per "Margučio” radijo pro
gramą.

• • •
"Knygų Lentyna”, kurioje

skelbiamos visos lietuvių biblio
grafinės žinios, turėtų išeiti iš 
spaudos artimu laiku. Asmenims, 
besidomintiems lietuvių raštais, 
"Knygų Lentyna" yra nepamai
nomas leidinys. Ypač naudingas 
spaudos bendradarbiams yra 
svarbiausiųjų straipsnių, pa
skelbtų periodinėje spaudoje są
rašai sugrupuoti pagal temas. 
Tuo būdu galima tuojau rasti 
kas, kur ir kokiu klausimu rašė.

"Knygų Lentyna” rekomen
duotina visiems veiklesniems 
studentasm, dalyvaujan tiems 
mūsų veikime. Prenumeratos 
kaina JAV ir Kanadoje $2.00, 
visur kitur tiktai $1.00. Prenu
merata čekiais ar Money orde
riais siųsti: Lithuanian Biblio- 
graphical Service, 203 Madison 
St., Westville, Illinois.

• ♦ •

Lietuvių Studentų Santaros 
visuotinis suvažiavimas įvyks 
rugsėjo mėn. 6-8 dienomis Tabor 
Farmoje, Michigane, pas vaišin
gąjį Santaros Garbės Narį Juozą 
Bachuną.

Santaros suvažiavimai savo 
programos įvairumu, gilumu ir 
naujų dalykų pristatymu yra la
bai patrauklūs ir visiems daly
viams palieka neišdildomus įspū
džius.

Kaip teko patirti, ir šiemeti
niame suvažiavime, numatyta 
duoti įspūdingą programą. Tad 
kviečiame visus santariečius bei 
kitus suinteresuotus studentus 
rezervuoti rugsėjo mėn. 6-8 die
nas Santaros suvažiavimui. 
Smulki programa bus paskelbta 
greitu laiku spaudoje. sss —

AKADEMINIAME PASAULYJE
• Rochesterio studentai, daly

vaują tautinių šokių grupėje, 
kuri ruošiasi vykti į Jaunimo ir 
Tautinių šokių šventę Chicago
je birželio mėn.

• Australija1: Sydnėjaus Lie
tuvių Studentų Sąjungos skyrius 
išrinko naują skyr. v-bą, būtent: 
pirm. — R. Stakauskas, sekr. — 
R. Kavaliauskaitė, ižd. — V. 
Šliogeris ir vald. narė — E. Stan
kevičiūtė.

Adelaidės Studentų skyriaus 
valdybą sudaro: R. Urmonas, E. 
Petrikaitė ir A. Jankauskas.

Melbourno Studentų skyriaus 
v-ba: A. Staugaitis, R. Jakutytė 
ir T. Žilinskas.'

• Krepšinio rungtynėse Chi
cagoje, susitiko studentų Lithu- 
anica ir "Neris”. Studentai pir
mavo per visą žaidimo laiką ir 
laimėjo prieš "Nerį”. Tai buvo 
šioks toks siurprizas publikai, ži
nant "Neries” komandos stipru
mą.

• Connecticut valstybinio uni
versiteto pasižymėjusių studen
tų moksle, garbės sąraše yra šios

lietuvaitės studentės: Nijolė Ku- 
dirkaitė ir R. M. Matijošaitytė.

• Ina Čepėnaitė, Asta Palsytė 
ir Arūnas Zailskas buvo atžymė
ti Illinois Universiteto Navy Pier 
šakos studentų garbės sąrašuose, 
tarp kitų, kaip labiausiai pasi
žymėję studentai moksle per pa
skutiniuosius 10 metų, gi per pa
starąjį laiką Navy Pier univ. 
lankė apie 40,000 studentų.

• Prancūzijos Lietuvių Bendr. 
Studentų sekc. pirm. Ričardas 
Bačkis, gyvai dalyvauja prancū
zų spaudoje. Paskutiniu laiku jis 
parašė keturius straipsnius apie 
Lietuvą įv. prancūzų žurnaluose.

• Krikščioniškosios Demokra
tijos studijų klubas Chicagoje 
svarstė temą "Politikos gerumo 
klausimas”. Klube dalyvauja vi
sa eilė studentų ateitininkų. Jam 
šiuo metu vadovauja V. šoliūnas.

• Lietuvių Enciklopedijos IX 
tome yra išspausdintas įdomus 
Vyt. Kavolio straipsnis apie lie
tuvių jaunimą.

• Skautai išleido "Lithuanian

Skyrius leidžia anglų kalba biu
letenį "Lithuanian Scout Acti- 
vities”, redaguojamą Leono Sa
baliūno. Ir šiuo metu ruošia įdo
mią informacinę brošiūrą apie 
lietuvius skautus, Lietuvą ir oku
paciją. Skyrius stipriai veikia 
Egzilų Skautų Sąjungų Tarybo
je. Dabar aktyviai ruošiamasi 
pasaulinei džiamborei Anglijoje, 
kurioje egzilų skautai dalyvaus, 
kaip atskiri tautiniai vienetai.

Studentų Ateitininkų Sąjun
gos užsienio skyrius leido įdomų, 
keletos numerių pasiekusį, ang
lų kalba biuletenį. Biluetenis bu
vo plačiai paskleidžiamas katali
kiškojo jaunimo tarpe visame 
pasaulyje, šiuo metu ruošiamas 
informacinis leidinys apie atei
tininkus.

Studentai Europoje bei čia at
stovauja Lietuvos jaunimą įvai-Į kyti. Jei jis tik kartais, nuotai- 
riuose tarptautiniuose kongre-.kos pagautas, "pasidomi" tuo, 
suose, kaip Europos Federacijos,'kas man viso gyvenimo rūpestis, 
Pax Romana bei aktyviai daly- tai, suprantama, aš būsiu tiek 
vauja eilėje tarptautinių organi
zacijų. Daugumoje universitetų 
studentai plačiai yra įsijungę į 
tarptautinių klubų veiklą.

Vyksta gražus bendradarbia
vimas su pabaltiečiais studen
tais. Visų trijų tautų studentai 
yra susibūrę į Baltic Federation, 
kurios pirmininku šiemet yra 
Rimvydas Šilbajoris. Įvairiose 
vietovėse yra užsimezgę glaudūs 
ryšiai.

Nemažas skaičius studentų yra 
darę pranešimus bei skaitę pa
skaitas apie Lietuvą įvairioms 
studentų bei amerikiečių visuo
meninėms organizacijoms. Laiš
kais studentai veikia įvairius šio 
krašto politikus. Studentai daly
vauja ir amerikiečių politinių 
partijų veikime. Pravedant Ker- 
steno bilių studentai prisidėjo 
laiškais, o vėliau jų buvo net ir 
liudytojų tarpe.

Universitetinėse bendruome
nėse lietuvių studentų veikla pa
sireiškia keleriopai. Įspūdingi už
sieniečiams Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimai, tra
dicinė Tarptautinė Paroda Illi- 
nois universitete, kurioje lietu
viams yra paskiriama garbės vie
ta ir lietuviai yra viena iš pa
grindinių atrakcijų (į šią paro-

«
Ir dar vienas, rašytas, galbūt, 

tokiam saulėleidžiui:
__ Jeigu tu nesi, kas esi 

man, tada mano žodžiai nu
tekės nuo tavęs, kaip konfetti 
lietus, ir tu liksi sausa. Elegan
tiška. Nešiosi, galbūt, subtilias 
skrybėlaitės. Ir būsi beprasmė 
ir nereikalinga. Bet aš nenorė
čiau tavęs pamiršti, nes buvo 
akimirkų, kada tavimi džiaugiau-

išauklėtas, kad jam vien tik juo
kus ir pasakosiu. Apie savo gy
vybinį rūpestį juk nekalbi su 
tokiu, kuris juo trupučiuką "do
misi”. Kodėl menininkai ar filo
sofai kartais vengia apie savo „.......... T,....... ....... „ 
darbą kalbėti tortus griaužiau-1 si. kuo džiaugiesi, tai nori pa
čiom rezidencinių priemiesčių 
gyventojom ? Nenumarinamu rū
pesčiu nesidalini su smalsiu pra
eiviu. Verčiau nusišypsai (jei 
reikia — sardoniškai) ir patsai 
praeini, palikęs nepažįstamu.

O pagaliau jei ir pasakyčiau 
tokiam neįdomiam žmogui ką 
nors, kas jam atrodytų reikš
minga, tai tikriausia bus buvusi 
kokia trivialija man: ir to
kiais pagrindais, kada kas reikš
minga vienam — trupinėliai ki
tam, komunikacija neįmanoma.

Bet santykiauti su žmogumi, 
su juo reikšmingai nekomuni- 
kuojant, beveik jau ir nebėra 
žmogiška. Esmiška žmogiškumui 
juk kaip tik tai, kad žmogus 
žmogui tampa reikšmingas. O 
tai reiškia: ne vien kitas 
žmogus, bet kartu ir atspin
dys savajai būčiai. Ir tik 
tada santykiavimas su juo tam
pa d a 1 i n i m u s i ir žmo
gaus problemos sprendi- 
m u. Užuot bendravus, kaip

"NAUJO VAIZDO“ telefono patarnavimas reiškia

DAUGIAU PATOGUMO MAMAI

Scout Activities” biuletenį anglų 
kalba.

• New Yorko Santaros sky
rius paaukojo $100 Santaros 
Centro V-bai. Pinigai skiriami 
Kosto Ostrausko dramos veikalo 
KANARĖLĖS leidimui bei ki
toms išlaidoms, susijusioms su 
Santaros veikla.

• New Yorko Santaros sky
riaus valdyba, per "gyvosios lie
tuvybės” akciją santariečių veik
loje, yra numatę visą eilę paren
gimų, būtent: Pirmas "gyvosios 
lietuvybės” parengimas — "Kas 
yra esmiška šiandienynėje lietu
vybėje”. Antras — "Kas vyrau
ja liet, jaunimo judėjimuose: 
Tradicija? Žaidimas? Darbas? 
Tikėjimas?” Trečias: "Kodėl ti
kiu arba netikiu liet, jaunimo 
ateitim”. Be to, išvyka į Bostono 
santariečių rengiamą zoninį sąs
krydį, Bostone, įvykusi balan
džio 27-28 dienomis.

• New Yorke vyko Baltų Fe
deracijos suvažiavimas. Pirmi
ninku išrinktas S. Šilbajoris.

• Ateitininkų Šalpos Fondo 
v-bos posėdis paskyrė $400 pa
šalpoms.

• Gabrielius Gedvilą, Vaclovas 
Kleiza, Algirdas T. Antanaitis, 
R. Mišauskas, E. Sulaitis ir R. 
Vėžys įeina į Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Spaudos ir Propagan
dos Komisiją. Kongresas įvyks 
birželio 29-30 dienomis.

• Balandžio mėn. 1 d. išėjo iš 
spaudos dvikartinis Lietuvių 
Studentų Santaros Chicagos sky
riaus leidinys "Krambambulis”.

Baigė studijas:
Ilona Pakštaitė, Roosevelt 

Univ., Chicagoje — biologiją B.
A. laipsniu.

Zenonas Petkus, Illinois Tech
nologijos Institutas, Chicagoje
— pramonės inžinieriaus diplo
mu.

Vyt. Stankus, Illinois Univ., 
Urbana, socialogija — B. A.

Jonas Novickas UCLA, Los 
Angeles, inžinerija — B. S.

Raminta švipaitė, Queens Col- 
legą, New York, literatūra 1—
B. A.

Petras Aleksa, III. Technolo
gijos Institutas, Chicago, pro
jektavimo srity — B. S.

Evaldas Veleckis, Illinois Tech
nologijos Institute, chemija — 
M. S.

M. šabanas, III. Techn. Insti
tute, mechan. inžinerija — M. S.

Stefa Dimienė, New Yorko 
univ., odontologija __ DDS.

Algirdas Antanaitis, De Paul 
univ., komercija — B. S.

Liuda širmulytė, III. univ. — 
B. S.

Feliksas Palubinskas, De Paul 
univ., pramonės administracija
— B. S.

Albertas Snarskis, III. univ., 
architektūra — B. S.

Regina Pemkūtė, Roosevelt 
univ., biochemija — B. S.

Stepas Matusevičius, Case In
stitutą, Clevelande — M. S.

Vyt. Gaigalas, Western Re- 
serve univ., Clevelande — M. A.

S. Mickus, Nebraskos univ., 
elektros inž. — B. S.

silaikyti. Neužmirštama. Sau.
Tau tuomet rūpėjo lietuvybė. 

Bet aš prisiminiau, kiek šaunių 
vyrų, kažkada mokėjusių kovoti, 
šiandien ištižo, lyg sniego seniai, 
už žmonų sijonų. Tarytum po
grindis jiems būtų buvusi vien 
kvapą gniaužianti jaunystės 
avantiūra: kaip kiti medžioja 
meškas, taip jie leido nelegalius 
laikraščius. Nes jeigu jie iš tie
sų būtų rūpinęsi Lietuvos liki
mu, ar būtų galėję jie šian
dien taip begėdiškai įsirausti į 
savo asmeninį mygį, kad ir kitų 
šaukiami į lietuvišką darbą, ne
beatsiliepia? (Dvasiniai storpil
viai!).

Tai bijau aš ir dėl tavęs: nes 
tu jauna, ir tavo vertę kasdieny
bė dar gali nutrinti. (Ji ypač 
brutali tiems, kurie gali 
daug reikšti!). Gal net 
ir tu būsi viena iš tų, kurie už
mirš savo jaunystės rūpesčius, 
kadangi niekada rimtai jais ne
sirūpino? Gal net ir tu pamažu

V7V

Moteris jūsų namuose tu
rėtų turėti virtuvės telefo
ną. Sutaupai jai daug lai
ko ir energijos. Kainuoja 
tiek mažai. Mažiau negu 
vienas doleris per mėnesį!

Užsakant šaukite, Ohio 
Bell ir prašykite savo Ser
vice Representative.

THE OHIO BELL 

TELEPHONE COMPANY

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

pabaigos!
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SENIAU IR DABAR

Florida ir floridiečiai
K. S. KARPIUS

Du pasauliai
Plačiai ir visapusiai aprašius 

tai, kų baltieji žmonės Floridoje 
padarė, sukūrė ir naudojasi, rei
kia pakalbėti ir apie antrųjų jos 
pusę. Florida yra du pasauliai 
greta vienas kito: dvi skirtingos 
civilizacijos pašonyje viena ki
tos: baltųjų Europos žmonių atė
jūnų ir senoji, amžius čia gyve
nusių primityvė, proistorinė in
dėnų.

Nė pusvalandžio nevažiavus 
automobiliu iš didmiesčio Miami 
į šiaurę, vakarus ir pietus, kur 
prasideda pelkynai, gyvena tie 
primityvūs žmonės. Kaip per 
šimtmečius, nuo to laiko kai is
panas užkariautojas Ponce de 
Leon 1513 metais pirmų kartų iš 
pietinių salų, jau Ispanijos val
domų, atrado Floridų, indėnai 
buvo naikinami. Ir šiandien jie 
veda kovų už savo išlikimų.

Sakytume, kodėl indėnai iš tų 
dešimtų tūkstančių ketvirtainių 
mylių pelkynų, neapsupa Miami 
miestų kurių naktį ir nesunaiki
na baltuosius savo skriaudėjus, 
kad ir nustumdami juos į Atlan
tu?

Visas vargas, kad tų indėnų, 
kuriems Florida tikrumoje pri
klauso, tėra tik apie 700...

Formaliai, nuo 1840 metų in
dėnai Sedinolai skaitosi karo sto
vyje su Washingtono vyriausy
be už užgrobimų jų žemių, kai 
Amerika galutinai išmušus ispa
nus iš Floridos, jų prisijungė. 
Indėnai kariavo už savo teises, 
kol baltieji juos visiškai parbloš
kė ir nusprendė ištremti iš Flo
ridos į indėnams skirtų rezer
vacijų vakaruose, Oklahoma te
ritorijoje. Dalis išėjo, tačiau apie 
150 seminolų atsisakė apleisti 
savo gimtųjų žemę ir pasislėpę 
tuose pelkynuose, pasiryžo lai
kytis. Jų ainių dabar yra apie 
700.

Baltieji užvaldo žemes
Floridai atitekus Amerikos sa

vastimi, baltieji pionieriai ten 
vykdami, kiek galėjo pradėjo 
graibstyti sau žemes, net ir tuo
se pelkynuose, kur tik galėjo val
timis nusiirti. Indėnai pasijuto, 
kad jie jau gyvena ne ant savo 
žemių. Jų savininkai yra atėjū
nai.

projektų kaip jų gyvenimas pri
valėtų būti tvarkomas, bet neti
kėjo ar kas ir iš šio pažado išeis.

Federalė valdžia, pavertus pie
tinį Floridos galų tų pačių pel
kynų kelių tūkstančių ketvirtai
nių myilų plotų valstybiniu par
ku, uždraudė indėnams gaudyti 
sau žuvį ir medžioti ten esančius 
gyvūnus, kas yra paprastu indė
nų užsiėmimu ir pragyvenimo 
šaltiniu.

Indėnai atsisako gyventi Flo
ridos rezervacijose: jie nori sau 
žemės, kiti tiesiog apsigyvena 
gretimose žemėse — pelkynuose 
už rezervacijų ribų.

Florida susiduria su klausimu: 
pirkti atgal baltųjų pagrobtas 
indėnų žemes ir duoti jiems gy
venti, tik taip pagerinant jų gy
venimo sųlygas. Nuo apgyventų 
"svetimų” žemių jie gali bent 
kada būti nuvyti ir vėl likti ba
stūnais. Užgrobti indėnų žemes 
leido federalė valdžia.

Tautiški rūbai spalvingi
Arčiau keleto vieškelių, einan

čių per pelkynus, gyvenų indė
nai savo žole dengtais stogais 
grytelėse, kurios mažai turi sie
nų, tik stogui laikyti ramsčius, 
gamina ir pardavinėja sustojan- 
tiems turistams savo rankdar
bius nuo žuvų kaulų daiktelių iki 
savo margų audinių ir dėvėjamų 
dalykų.

Ypatinga, kad seminolai nesi- 
puošia plunksnomis, kaip šiau
riečiai indėnai vaizduojami. Jų 
audiniai skiriasi nuo vakarų in
dėnų audinių. Moteriškės dėvi 
skersai margus sijonus, kurie net 
panašūs į lietuviškų tautiškų au
dinių marginius. Viršutines dalis 
moteriškos dėvi vienos kurios 
spalvos audinio, geltonos, žalios, 
.raudonos ir kitokios. Kai susto
ja trys moteriškos greta viena 
kitos, dėvinčios geltonos, žalios, 
raudonos spalvos jakutes, suda
ro malonų, lietuvio širdžiai ža
vintį vaizdų.

Vyrai dėvi priešingai: jų mar

Floridoje baltieji pradėjo nuo
stabiai kurtis tik pastarų 60 me
tų laikotarpyje. Ir ne kurortus 
steigti, bet pirmoje vietoje iš
naudoti laisvai galimas kirsti gi
rias, kurti žemdirbystę ir įsigy
venti ten dėl patogaus klimato.

Kurortų eilė atėjo kiek vėliau 
ir palengva. Jų plitimas pasireiš
kė šio šimtmečio pradžioje. Ir 
tai tik ribotai. Tik po I pasau
linio karo pradėjo plisti komerci
niu pagrindu. Po antrojo karo 
plitimas padidėjo dar keliariopai 
daugiau, ir dabar auga pasakiš
kai.

Skriaudžiami seminolai įsidrų- 
sino siųsti protestus ir reikala
vimus Washingtono vyriausybei, 
kuri jau nedrįso reikalauti jų 
dangintis į Oklahomos rezerva
cijų. Jau neva ėmėsi rūpintis jų 
reikalais. Tačiau federalės val
džios prižadai ir paskirto komisi- 
jonieriaus pastangos žiūrėti se
minolų gerovės taip ir liko nusi
skundimų ir nepasitikėjimų ob
jektu. Komisijonieriai matomai 
rūpinosi ir rūpinasi baltųjų, pa
sisavinusių indėnų žemes ir miš
kus, reikalais.

Neleidžia žuvauti
Tokiai padėčiai esant, tik per

eitų rudenį pati Florida pasirū
pino paskirti savo beteisių gy
ventojų reikalams komisijonie- 
rių. Mums beesant Floridoje tas 
komisijonierius atvyko į vienų 
seminolų kaimelį, kur buvo su
šaukta platesnės apylinkės gy
ventojai, papasakoti kų Florida 
rengiasi daryti jų gyvenimo pa
gerinimui. Ir jį sutikę, indėnai 
galvas kraipė, klausė jo sakomų

Clevelando Coca-Cbla Bottling Co., esanti 3705 Carnegie Avė., yra viena moderniausiu įmonių. 
Nuotraukoje pilnas automatinis butelių pilstymas, kuris pasižymi šimtaprocentiniu higieniškumu. 
Clevelandiečiai, kurie domisi savo miesto įmonių augimu, turėtų neužmiršti aplankyti ir Coca-Cola 
Bottling Co. čia pamatys pačių moderniškiausių įmonę, kuri clevelandiečius aprūpina gaivinančiu 

gėrimu.
Cleveland Coca-Cola Bottling Co. įmonėse darbas vyksta prityrusių ir gerai pasiruošusių specia
listų priežiūroj. Generaliniu vedėju yra John T. Corbley, gi jo padėjėju ir pardavimo skyriaus ve

dėju Warren Kluth.
Cleveland Coca-Cola Bottling Co. kiekvienų mėnesį skelbiasi ir Dirvoje.

škiniai yra margi, įvairių spalvų 
mišinys, kelnės gi šiaip papras
tos. Vyrai ir moteriškės atrodo 
normalaus, gražaus sudėjimo, 
sveiki, stiprūs. Visų plaukai juo
di. Panašiai, kaip suaugusieji, 
tokius pat margus rūbus dėvi ir 
mergaitės bei berniukai.

Jų gyvenama aplinkuma suda
ro skurdų, primityvų vaizdų. Ir 
jie tebėra primityvūs. Su Ame
rikos civilizuotu pasauliu turi 
mažai kų bendro. Nelanko mo
kyklų ir retas kuris moka angliš
kai, ypač toliau nuo pravažiuo
jamų kelių gyvenantieji.

MAX SOLOMON PLUMBING & HEATING
ELECTRIO SEWER CLEANING

7405 Superior Avė. EX 1-0739 — Res. EX 1-2335

the M AYo

IŠPARDAVIMAS! Ankščiau buvo 69.50

Hollywoodo lovos
DVIGUBO PLOČIO

39"
Naudokis 
Patogiu 

Mokėjimo planu

JOKIO 
ĮMOKĖJIMO

Gražiai apkalti kraštai

Vidaus spiruoklės

Spiruoklės prie kojų

matrasuose

The May Co.’s Basement Bedding Department

Dabar, kaip dalį specialaus išpardavimo, 
mes duodame puikų lovos komplektų, kuris 
duoda metus patogaus miegojimo ... Spal
votas kraštų apkalimas ir kiti įvairumai yra 
drauge... tos dalys randamos tik brangiose 
lovose. Dvigubo dydžio.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami, šaukite CHerry 1-3000

Laivyno kariai išbandė šią greit manevruojančią raketą, leidžian
čią iš specialaus karinio vežimo, lengvai keliaujančio iš vienos 

pozicijos į kitą.

v

SPORTAS
VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

PABALTIJĮ? TAUTŲ SPORTO ŽAIDYNĖS CLEVELANDE

Šeštadienį, 18 gegužės, Cleve
lande įvyks pirmosios Pabaltie- 
čių sporto rungtynės J. A. Vals
tybėse.

Estai, latviai ir lietuviai turi 
gražias sportinio bendradarbia
vimo tradicijas. Prisiminkime 
Pabaltės futbolo turnyrus, tarp- 
valstybnes krepšinio, lengvos at

Mes duodam ir keičiam Eagle Stamps

letikos ir kitas rungtynes ir Pa- 
baltes studentų SELL olimpija- 
das, kur be minėtų kraštų daly
vavo ir suomiai.

Atgaivinti Pabaltiečių sporto 
ryšius jau buvo eilė mėginimų, 
tačiau platesne prasme pirmieji 
sporto šventė įvyksta Clevelande 
FASKo iniciatyva (Vyr. Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Komitetas 
Šiaurės Amerikai).

Pagal susitarimų šiais metais 
Pabaltiečių rungtynes rengia lie
tuviai. Kitais metais rengs lat
viai ir sekančiais estai.

Programoje yra vyrų repreza-

7 store Į 

tacinių komandų krepšinio Ir 
tinklinio ir moterų tinklinio 
rungtynės. Drauge vyks indivi
dualus stalo teniso turnyras. La
bai gaila, kad paskutiniu momen
tu estai atsisakė atsiųsti krep
šinio ir tinklinio komandas. 
Jiems nepasisekė sudaryti rink
tinių, kurios jų manymu prilyg
tų lietuvių ir latvių klasei. Tiki
masi estų dalyvių stalo teniso 
turnyre.

Lietuvių rinktinės yra sudary
tos iš Čikagos, Urbanos studen
tų, Detroito, New Yorko ir Cle
velando sportininkų. Asmeninis 
sųstatas bus paskelbtas arti
miausioje ateityje.

Tikimasi, kad šių metų rung
tynės tarp lietuvių ir latvių įvyks 
didelėje įtampoje ir aukštoje 
klasėje. Latviai sudaro savo 
rinktines irgi iš geriausių visos 
Amerikos sportininkų. Jie laiko
mi favoritais tinklinyje. Krep
šinis yra dideliame klaustuko 
ženkle.

Pereitos savaitės mūsų spor
to šventė Toronte parodė aukš
tų krepšinio klasę. Rinktinės su
darytojai yra nusiteikę optimis
tiškai.

Tikimasi, kad Clevelando vi
suomenė skaitlingai apsilankys 
tiek žaidynėse, tiek tos pačios 
dienos vakare ruošiamame Pa
baltiečių jaunimo susiartinimo 
koncerte ir šokių vakare.

Rungtynės vyks erdvioje Ca- 
thedral Latin High School salė
je, kurioje sutelpa virš 900 žiū
rovų. Stalo tenisas prasideda 10 
vai. ryto, kamuolio žaidynės ir 
oficialus žaidynių atidarymas 
2:30 p. pietų. Koncertas įvyks 
irgi erdvioje ir puikioje Masonic 
Auditorijoje.

N.

CHICAGO
D. L. K. BIRUTĖS D-JOS 
KONCERTAS-BALIUS IR 

JONĖS KVIETYTĖS 
PASIRODYMAS

Balandžio 27 d. Western Ball- 
room salėje įvyko DL Kunigaikš
tienės Birutės D-jos Chicagos 
skyr. rengtas pavasario koncer- 
tas-balius, kurio pelnas numaty
tas Sibiro fondui papildyti.

Jau nuo 20 vai. vak. svečiai 
šoko ir linksminosi prie puikios 
Akelio orkestro muzikos. Biru- 
tietės buvo kruopščiai pasiren
gusios : labai turtingas bufetas ir 
loterija, skoningai ir jaukiai iš
dėstyti svečių staliukai. 22 vai. 
prasidėjo programa, kurią pra
vedė akt. ir buvęs Kauno Radi- 
jofono pranešėjas Balys Rač
kauskas. Padaręs gražų įvadą, 
jis pabrėžė mielųjų birutiečių au
kojimąsi lietuviškosios Tėvynės 
gerbūviui ir jų pastangas pribū
ti visur ten, kur globa ir meilė 
kenčiančiam lietuviui reikalinga. 
Jis džiaugėsi, kad į šį, Sibire 
esantiems lietuviams paremti 
koncertą-balių, kaip ir į visus ki
tus Birutės D-jos parengimus, 

taip gausiai suplaukia svečių.
Programą išpildė išraiškos šo

kio menininkė Jonė Kvietytė, pa
šokdama šiuos šokius: Saulėly
dis Kanadoje (muz. Hayood), 
Linksmas pasivaikš č i o j i m a s 
(muz. Levant), Playera (Grana- 
dos) ir originalią calypso kompo
ziciją — Maža išdykusi blusa 
(muz. Thomas).

Apie Jonės Kvietytės išraiš
kos šokių stilių ir jos pažangą 
verta plačiau kalbėti, čia pasi
tenkinsime pasakę, kad ji Chica- 
£os publikos buvo šiltai priimta 
ir savo šokius puikiai išpildė. 
Ypač visus sužavėjo ”Playera”.

Jonės Kvietytės šokių charak
teriui nemaža įtakos, be abejo, 
daro jos šokimas savaitinėje Ka
nados CBC televizijos progra
moje.

Menininkė buvo daug kartų iš
kviesta j sceną ir jai įteikta ro
žių. Programos viduryje akt. 
Balys Račkauskas padeklamavo 
prof. šešplaukio - Tyruolio nese
niai išverstą Byrono Vyno dai
ną, kurią lietuviškai teko girdė
ti pirmą kartą. Deklamavimas 
buvo taip meistriškai išpildytas 
ir vertimas taip pavykęs, kad 
publikai liko neužmiršamas įspū
dis.

Visus loterijos biletus išpir
kus, publika pakvietė "bešališ- 
kiausią vakaro svečią” — p. Jo
nę Kvietytę ištraukti laimingąjį 
biletą, kuris turėjo laimėti visą 
apkrautą gėrybėmis stalą. Lai
mėjo p. M. Morkūnas. Svečių 
tarpe buvo eilė laikraščių redak
torių, "Margučio” radijo vedėja 
p. Vanagaitienė, banko prez. p. 
Kazanauskas ir kt. M. L-nė

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 $5.00; ra
šykite: KARYS, 916 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Patark kaimynui

prenumeruoti

DIRVĄ!



Dirva Nr. 19 * 1957 m. gegužės mėn. 9 d. — T

Žodis iš Lietuvos Programoje L. Sagio vedamos 
šokių grupės "Grandinėlės” šo
kiai, latvių baritonas D. Klavinš 
ir žaibo klubo narys pianistas 
Antanas Smetona.

Voldemaras Valdukaitis, nuo 
1945 metų iki 1956 metų liepos 
mėnesio gyvenęs Lietuvoje, ge
gužės mėnesio pradžioje atvyko, 
į Clevelandą ir apsigyveno pas 
savo brolį Vilių Valdukaitį. Jis 
yra liudininkas daugelio atmin
tinų įvykių Lietuvoje: jis per
gyveno herojiškas partizanų ko
vas prieš NKVD, masinius lie
tuvių trėmimus 1945-1948 me
tais ir begalinį skurdą, kuris 
viešpatauja pavergtoje Lietuvo
je.

Ateinantį sekmadienį, gegužės matysime ir girdėsime apie 30 
12 dieną, 11:30 vai., lietuvių sa-. jaunųjų mokinių, 
Įėję, jis padarys pranešimą apie 
šių dienų gyvenimo sąlygas Lie
tuvoje. Kadangi jis viską matė 
savo akimis, jo patyrimų išdės
tymas yra didelė naujiena. Jis 
papasakos, kiek Stalino mirtis 
palengvino skurdų mūsų brolių 
gyvenimą, kokios reikšmės Lie
tuvoje likusiems turi mūsų siun
čiami siuntiniai ir vaistai, kaip 
atrodo dabartinis Kaunas, Vil
nius ir Klaipėda ir kiti mažesni 
Lietuvos miestai.

Lietuviškoji visuomenė malo
niai kviečiama atsilankyti į šį 
įdomų pranešimą ir pasisemti ži
nių iš tėvynės. Įėjimas laisvas. 
Pranešimą rengia Tautinės Są
jungos Clevelando skyrius.

Motinos garbei koncertas
Tradicinė Motinos Diena jau 

arti. Ir šiais metais, kaip ir pa
staraisiais, muz, Pr. Ambrazo ir 
Jul. Kazėno mokiniai yra pasi
ruošę atlikti tai dienai pritaiky
ta programą.

Gegužės mėn. 12 d. 5 vai. va
karo šv. Jurgio parapijos salėje

akordeonis
tų ir dainininkų. Su dižaugsmu 
tenka pažymėti, kad Jul. Kazėno 
vadovaujamas "Ąžuolų” oktetas 
(dvigubas) pastiprintas senai
siais nariais, maloniai sutiko da
lyvauti programoje ir išpildyti 
keletą dalykų su jaunaisiais, pa
įvairinant jų koncertą.

Visi ruoškimės dalyvauti.

Lankėsi Dr. M. Anysas,
Mažosios Lietuvos veikėjas 
Dirvos bendradarbis. Dr. 
Anysas dabar gyvena Toronte.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos

visuotinis metinis narių susirin
kimas įvyko gegužės 4 d. Vytau
to ir E. Braziulių namuose, 7115 
Duluth Avė. Susirinkimui pirmi
ninkavo V. Braziulis, sekretoria
vo E. Karnėnas.

Apie 1956 m. draugijos veiklą 
pranešimą padarė jos pirminin
kas Steponas Nasvytis. 1956 m. 
draugija padidėjo narių skaičiu
mi. Per praėjusius metus drau
gija parėmė Mažosios Lietuvos 
darbuotojų veiklą paskirdama 
tam reikalui $110. Dhugiausia iš 
šios sumos paskirta Mažosios 
Lietuvos Tarybos leidžiamam 
laikraščiui Keleiviui, kuriam la
bai reikalinga matęrialė parama. 
Nutarta ir šiais metais remti 
Keleivį. Be pasiųstos jo adminis
tracijai prenumeratos $27.50, su
rinktos Clevelande, už 1957 m. 
nutarta iš D-jos iždo tuojau pa
siųsti $25.00, o vėliau remti pa
gal D-jos išgales.

Norintieji Keleivį užsisakyti 
prisiunčia šios draugijos pirmi
ninkui St. Nasvyčiui, 4579 W. 
157 St., Cleveland 11, Ohio jo 
prenumeratą $2.50 metams.

Į Draugijos valdybą susirin
kimo. perrinkta senoji valdyba: 
E. Karnėnas sekretoriumi, K. 
Mažonas iždininku, St. Nasvytis 

i I pirmininku, į revizijos komisiją: 
M.~........................

JUMS GERI NAMAI
Naujos Parapijos rajone, 3 

blokai nuo bažnyčios, netoli E. 
185-tos ir Neff Rd. Naujas — 
5į/2 kamb. Sujungtas garažas. 
Gaso šildymas. Kaina $19,900.

Geras pirkinys! 2 šeimų na
mas E. 159 g-vėj. Atskiri gaso 
pečiai. Dvigubas garažas. 75 dol. 
pajamų. Gražus sklypas. Galima 
pirkti tiktai už $16,500. Naudo
kitės proga! Reikia matyti, kad 
įvertinti!

Šaukie: M. Blynas, LI 1-6613 
arba

H. LATHY REALTY,
915 E. 185, IV 1-3454

Turime ir daugiau namų 
Parapijos rajone!

Rašytojui Vyt . Alantui, re'isierei 
Z. Arlauskaitei-Mikšienei ir 

detroit iečiams aktoriams

Mirė Aloyzas Giedgąudas, 
gyvenęs 1251 E. 81 St., senas 
Dirvos skaitytojas, 136 SLA kuo
jos narys. Pašarvotas Jakubaus
kienės ir sūnaus laidotuvių na
muose.

O. Mikulskienė ir V. Braziulis.
J. Misčikas Draugijai be su

mokėto nario mokesčio paaukavo 
$3.00.

šiais metais po vasaros pa
baigos į Clevelandą bus pakvies
tas dr. M. Anysas supažindinti 
šio mieste, lietuvių koloniją 
Mažosios Lietuvos praeitimi.

apie 300 dalyvių, žiūrėjusių "šia
pus Uždangos”, sukėlė ovacijas 
pasibaigus vaidinimui.

"Šiapus Uždangos”, apie ku
rią jau esame dviems atvejais 
rašę, yra lengvo žanro komedija, 
sukurta paties gyvenimo, kada 
sukurtos menininkų šeimos per
daug paviršutiniškai žiūri į šei
mynines problemas. Bet, kaip ir 
dažnai gyvenime būna, po. įvyku
sių audrų ir nesusipratimų atei
na giedros metas. t

Savo vaidmenius geriausiai at
liko Ona Rugienė (I. Laurinavi
čienė), Jurgis Švilpa (A. Pesys) 
ir Matas žvynakis (V. žebertavi- 
čius). Kitiems aktoriams reikė
tų dar kiek pasispausti, kad vei
kalas pro žiūrovą praeitų dina- 
miškiau.

Aktoriams, komedijos autoriui 
rašyt. V. Alantui ir režisorei Z. 
Arlauskaitei-Mikšienei padėkojo 
jūrų skautų Stepono Dariaus lai
vo tėvų komiteto atstovas 
Peckus.

Po vaidinimo vyko vaišės 
šokiai. Jūrų skautai pagirtini
skoningą salės papuošimą jūri
niais ženklais ir šūkiais.

P-

ir 
už

Pabaltiečių sporto šventė 
Clevelande,

šeštadienį, gegužės 18, Cathe- 
dral Latin High School salėje — 
2056 E. 107 St., įvyks lietuvių, 
latvių JAV rinktinių vyrų krep
šinio ir tinklinio ir moterų tink
linio turnyras ir lietuvių, latvių 
ir estų individualus stalo teniso 
turnyras. Stalo- teniso turnyro 
pradžia 10 vai., o oficialus šven
tės atidarymas ir kamuolio žai
dimai 2:39 vai.

šeštadienio vakare 7:30 ta pa
čia proga įvyks Pabaltiečių susi
artinimo koncertas - šokių vaka
ras erdvioje ir gražioje Masonic
Auditorijos salėje — Masonic nas naujosios mokyklos statybos 
Temple, 3615 Euclid Avė. (fondui.

Tarptautinis studentų 
pasirodymas,

įvykęs Western Reserve univer
sitete, sutraukė apie 250 žiūro
vų, kurių tarpe matėsi didelė 

Į dauguma universiteto vadovy
bės ir profesūros. Toks pasiro 
dymas buvo pirmas šiame uni
versitete ir padarė gražų įspūdį 
atsilankiusiems. Universiteto va
dovybė pageidauja, kad toks pa
sirodymas vėl būtų surengtas 
ateinantį rudenį.

Lietuvius gražiai atstovavo. L. 
Sagio vadovaujama "Grandinė
lė”. Lietuvių tautiniai šokiai bu-

i vo šiltai sutikti publikos. Iš vė
lesnių nuotaikų buvo galima su
sidaryti vaizdą, kad ukrainiečiai 
ir lietuviai paliko geriausią įspū
dį. Programoje dalyvavo 10 tau
tų.

Parodoje, kurioje dalyvavo 19 
tautų, lietuviai buvo atstovauja- 
mi gražiais eksponatais, kuriuos 
paskolino Clevelando lietuviai. 
Parodos suorganizavimu rūpino
si Jolanta Drąsutytė.

Buvo gana įdomu pasižiūrėti, 
kai salėje matėsi veik 25 tauty
bės su tautiniais rūbais, šokių 
metu galėjai pamatyti tautiniuo
se rūbuose lietuvaitę besisukan
čią su turbanuotu arabu arba vėl 
sijonuotą škotą su tipinguose rū- 
bose rytiečiams japone.

Visai vakaro organizacijai va
dovavo Pr. Jc.ga padedamas ka
nadiečio A. Vennema.

Jaunųjų menininkų pasirodymo
vakaras

įvyks gegužės mėn. 19 d. 5 vai. 
p. pietų Naujosios Parapijos sa
lėje.

Po programos šokiai, bufetas 
ir kitos įvairenybės. Vakarą ruo
šia Moterų S-gos 36 kuopa. Pel-

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.

Telef. EN 1-9142

kodėl jgzus mirė 
ir Už ką?

Tėmykit, brangūs skaitytojai, 
ką Jėzus sako apie save. Jis taip 
sako; Aš atiduodu savo gyvybę, 
kad vėl ją imčiau. Niekas negali 
atimti jos iš manęs, bet aš ją 
atiduodu pats. Matt. 26:28. E.

Dabar patirkime, ką Jėzus pa
aukojo iš to veikalo, kuris yra 
skirtingas už visas kitas žmonių 
aukas. Pirmas, mėgink mąstyti 
apie tuos dalykus. Jei koks že
miškas kunigaikštis galėtų eiti 
ir atiduoti savo gyvybę už tuos 
Ištvirkusius, nužemintus ir že
miausio luomo žmones, to mintys 
atrodytų paikos. Bet Jėzus buvo 
kunigaikštis Dangaus, tas Dievo 
Sūnus. Jis buvo vardintas Mi
kelis, Jis buvo Sutvertojas An
gelų, ir visko kas tik yra visato
je, išskiriant Dievą. Tas galin
das kunigaikštis Mikelis, palikęs 
savo garbę, kurią turėjo su savo 
Tėvu prieš pasaulio tvėrimą, jis 
tapo žmogumi. Jis buvo turtin
gas, bet pasidarė beturtis dėl ta
vęs ir dėl manęs: dėl mūsų nuo
dėmių. Matt. 26:39. E.

Brangus prieteliau, Jis pasiže
mino ir buvo paklusnus iki pat 
savo mirties, žiaurios ir pažemi- ■ 
nančios mirties ant kryžiaus. At- 1 
siminkim apie tuos trisdešimts 
metų ir pusę, kur Jis buvo at
skirtas nuo bendravimo su savo ■ 
Tėvu. Kodėl Jėzus tapo žmogu
mi ir davė savo gyvybę atpirki
mui iš mirties galybės? Jėzaus 
mirtis padarė tą progą, prisikė
limą iš numirusių visam pasau
liui.

Stebuklingą meilę parodė mū
sų Išganytojas Jėzus, atpirko šį 
pasaulį, ir Jis bus Karalium, kaip 
danguje taip ir ant žemės.

Skelbia:
VVILLIAM SHIMKUS 
1110 E. 76th Street 
Cleveland 3. Ohio 
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JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 
batų taisymas ir odos 

pardavimas
12913 St. Clair Avė.

Norintieji kreiptis telefonu 
šaukit GA 1-7658 tarp 7-9 vai. 
vakaro. Sekmadieniais visą die-

r —t

J. C1JUNSKAS
LAIKRODININKAS

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

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

N.
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NAMAMS
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su

LEIMON’S CAFE

KE 1-9737

£

M.

PARDUODAMAS NAMAS

4

T H E H E N R Y F J R N A C’Ę C O./'MČE
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Margučio adresas: 6755 So 
VVestern Avė., Chicago, 111.

MARGUČIO metinė prenume 
rata $3.00.

GALIU JUMS PADĖTI 
PERKANT AUTOMOBILĮ IR 

TUO SUTAUPYTI!

Vienos šeimos, 8 k., 4 miega- 
nieji. šaukti:

RA 1-8783
po 3 vai. p. pietų.

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PA1NTING CO.
WM. DEBESIS

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

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

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

VISŲ LIETUVIŲ 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.

BET PRADĖKiT DABAR!

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

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

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicoit 1-1763
KE 1-7770

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

PRADEKIT MAŽA SUMA!

GERI NAMAI
Grovewood Avę. vienos šeimos 

namas iš 6 kambarių; gaso pe
čius; prašo $7,900.

Cherotee Rd. — 185 St. iš 5 
kamb. bungalow; gaso pečius: 
garažas; geras susisiekimas; 
gražus sklypas; prašo $13,700.

East Cleveland į pietus iš Eu
clid Avė. mūrinis dviejų šeimv 
po 6 kamb.; 2 nauji gaso pečiai • 
2 garažai.

Coit Rd. — St. Clair Avė. gra
žus 6 kamb. colonial; gaso pe
čius; garažas; prašo $13,500.

Šaukite Paul Mikšys namų 
telef, LI 1-8758 arba office

Kovac Realty
969 E. 185 St. 

KE 1-5030

f----------------------------------------- N
DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAI

Mūrinis pastabas prie Euclid 
gatvės, po 6 k. kiekvienam bute. 
2 nauji gaso pečiai, 2 automo’ i- 
lių garažas. Prašoma $18.00"’.

Euclid Avė., pc. 9 k. kiekvie
nam bute (side by side), karšto 
vandens šildymas, 2 automobilių 
garažas. Prieinama kaina

Turime ii’ daugiau gerų pirki 
nių. Kreipkitės į

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

ar namuose KE 1-4081
_______

D.L.K. Birutės D-jos 
Clevelando skyrius

gegužės mėn. 25 d. 7:30 vai. Ima- 
culata Conseption mokyklos sa
lėje, Willoughby, rengia Čiurlio
nio ansamblio, vadovaujamo mu
ziko, A. Mikulskio, koncertą su 
tautiniais šokiais.

Po koncerto bendri užkandžiai 
ir šokiai.

Kaina suaugusiems $1.25, o. 
jaunimui $9.75. Maloniai kvie
čiami visi dalyvauti.

Birutės D-jos narėms 
pranešama.

kad susirinkimas-pobūvis įvyks 
gegužės mėn. 19 d. p. Raulinai- 
čių bute, 1861 Idllewood, 3 vai. 
p. p. Narių dalyvavimas būtinas.

Stovyklavo
(sks) Gegužės 3-5 d. Clevelan

do Neringos t. skautės — pskltn. 
M. Juškėnaitė, B. Karaliūtė ir 
E. šenbergaitė praleido puikų sa
vaitgalį Amerikos Skaučių Cle
velando tarybos Julia Crowel1 
stovykloje. Jos dalyvavo vietos 
skaučių sąskrydyje.

Juozo Kamaičio
batų parduotuvė ir taisymo įmo
nė persikėlė į naują vietą,

12913 St. Clair Avė., prie E 
129 St.

Išnuomojamas kambarys 
atskiras įėjimas, vonia, virtuvė 
ir kt. patogumai. Teirautis: 

1341 E. 68 St.

Išnuomojamas kambarys 
su pilnu išlaikymu. 8631 Kos- 
ciuszko Avė. Teirautis tel. UT 
1-6349 po 5 vai. vakaro.

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; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriai.

f

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

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

MONCRTFF Visųmetų1V1U1V • ORO VĖDINIMAS
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą

* vi.;* rdvo knimynistes Moncrief pardavėją

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

Jūs gausite žemiausias finan 
savimo sąlygas: maždaug $4.5 
už $100 perkant natfią mašini 
ar 6% perkant naudotą mašiną 
skaitant ir gyvybės draudimą.

šaukite:
Paulina Mozuraitis, agentas

Telefonas SK 1-2183

I. J. S A M A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

1 .Skrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Sunerior Avė. Greta Eželių Theatre
.'elef.: EN 1-3969. Bute: VVA 1-2354

LABAI GERAS NAMAS
E. 87 St., puikios statybos, di

delis vienos šeimos. 4'/2 k. žemai, 
4 ir vonia aukštai. 1 k. trečiam. 
Didelis sklypas, 3 garažai. Gali
ma perdirbti dviem šeimom. Ma
žas įmokėjimas. Kaina tik 
$10,9'0.

Oshen Realty
Ansel Road

Tel. SW 5-48'8 arba WH 3-0C19

^THREEVW 
MTUNGCO.

Lietuvių įmonė dažo ir deko
ruoja naujų ir senų namų butus 
ir įvairias sales. Taip pat ištaiso 
ir atnaujina sienų bei lubų tinką.

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

PERKANTIEMS NAMUS,
SKLYPUS, APARTAMENTUS

Mūsų įstaiga turi didelį pasi
rinkimą namų, sklypų, aparta
mentų Clevelando West Side, 
Lakewood, Parma, Rocky-River. 
Kreipkitės į mūsų bendradarbį:

i 
! yra pat3 seniausias Amerikof 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek 
vieną mėnesį — yra gausiai ilius 
truotas, turiningas, įvairus ii 
skaitomas su malonumu.

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

V. Senkus
WO 1-6821 

A. SCHNEIDER CO.
Realtors

2710 Lorain Avė 
AT 1-0781 

(23)

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

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

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

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

<2 6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
\ Antroji mūsų krautuvė yra
a 1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 
i x produktus.

Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam

Lic.ensijuoti laidotuvių direktoriai
25 metai simpatingo ir rimto

6621 Edna Avenue
936 East 185 Street
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Kompozitoriai - jubiliatai
Stasys Šimkus ir Jeronimas Kačinskas

JUOZAS BERTULIS,
Los Angeles

Šį metą tenka minėti dvigu-'pasiūlė stipendiją iš savo lėšų, 
bas sukaktuves: kompozitoriaus Čia jis baigė vargonų klasę (prof. 
prof. Stasio Šimkaus 70 m. gi
mimo sukaktį ir jojo buv. stu
dento komp. Jeronimo Kačins
ko 50 m. gimimo sukaktį. Skir
tumas tiktai tas, kad prof. St. 
Šimkus jau amžinai ilsisi Kaune, 
gi Jer. Kačinskas pilnas energi
jos kuria kompozicijas gyvenda
mas Bostone.

Stasys Šimkus (1887-1943)
Stasys Šimkus kaipo lietuvių 

tautos žadintojas, dainius-entu- 
ziastas, kurio rūpesčiu duota 
daug kultūrinių jėgų mūsų tau
tai, netiktai esantiems Lietuvo
je, bet ir išsisklaidžiusiems po 
visą pasaulį, kiekvieno lietuvio 
yra žinomas. Todėl nestebėtina, 
kad okupuotojoj Lietuvoje daro
mi į v. rūšies minėjimai. Čikago
je, kad šį jubiliatą tinkamiau pa
gerbtų, Dainavos Ansamblis (ge
gužės 12 d.) stato St. Šimkaus 
muzikalinį veikalą: "Išeiviai”. 
Neabejoju, kad ir kituose lietu
vių centruose, kur jie bebūtų, da
romi minėjimai.

.J.S ..Ir tikrai, St. Šimkus yra ver
tas, kad jį minėtų. Juk jojo vi
sas gyvenimus buvo: "gyventi 
dėl meno, dėl Užjos, dėl savo 
tautos ir tėvynės”, kaip jis šio 
straipsnio autoriui yra išsireiš
kęs. Jo nerami siela St. Šimkad's 
kūne netilpo, ji nuolat veržėsi į 
platybes. St.'Šimkus visur matė 
trukdymus menui, per tai jis 
nuolat buvo kovos įtampoje. To 
pasėkoje, žmonės, kuriems teko 
su juo dirbti, nevisai gerai jį su
prato. Dėl to jie nuolat skųsda
vosi, jog St. Šimkus yra nesugy
venamo būdo.

Kai St. Šimkus pradėjo savo 
pirmais kūrybos žingsniais reikš
tis, Lietuvoje buvo pusiau apžėlę 
dirvonai, šių laikų asmenys gal 
pasakys, kad toje dirvoje buvo 
auginamos piktžolės. Bet tai nė
ra visai teisinga. Juk mes labai 
dažnai persigabename iš svetur 
to, ką rasdami geresnio (iš bė
dos) , ko patys neturime^ arba 
labai mažai teturime. Tiesa, Nau- 
jelis Lietuvoje, d-ras V. Kudirka 
(berods) Rusijoje, Mikas Pet
rauskas Amerikoje, Česlovas 
Sasnauskas Petrapily, Vydūnas 
Maž. Lietuvoje, K. Čiurlionis 
Varšuvoje buvo išleidę dainų rin
kinėlius. Bet iš jų mažai tepa
teko į lietuvių renensanso besi
vystančius chorus, nes, arba 
tiems chorams dainės buvo per- 
ilgos (Č. Sasnauskas), arba mū
sų dvasiai persausos (Vydūnas), 
arba nelietuviškas stilius harmo
nijoje (V. Kudirka) ir t.t. Vien 
tiktai Naujelis, M. Petrauskas ir 
K. Čiurlionis suprato mūsų tau
tos grynąją nuotaiką. Bet tai bu
vo vis dar permaža.

Lietuvoje, po spaudos atgavi
mo, tarsi naujais spiečiais lietu
vių veikimas ėmė sparčiai reikš
tis. Tad chorvedžiai prašė ir ieš
kojo maldaudami chorui medžią-. 
gos. čia į tautą išėjo St. Šimkus. 
Bet prieš duodamas kitiems, jis 
panoro patsai apsišarvuoti giles
nėmis žiniomis.

Baigęs pas J. Naujelį 3 metų 
vargonų studijas, buvo beprade
dąs veikti. Bet likimas jį nukrei- Eidamas 47 metus staiga mirė senatorius J. R. McCarthy, pasižymėjęs energinga ir kieta 
pė į Varšuvos konservatoriją, prieš komunistus. Nuotraukoje senatoriaus McCarthy žmona, jų džiaugsmas įsūnyta dukterim ir 
Net patsai konservatorijos di- šen. McCarthy balsavimais paskutiniuose rinkimuose, kur jis savo konkurentą pralenkė ketvirčiu 
rektorius prof. Mlynarski jam * milionų balsų.

Surzinskio). Prieš tai, Petras Vi
leišis subsidijavo, kai St. Šimkus 
mokėsi vargonus Vilniaus Muz. 
Mokykloje. Tad vargonus St. 
Šimkus buvo išstudijavęs ganė
tinai. Bet St. Šimkui vis dar bu
vo permaža. Jis nuvyko. į Petra
pilį, kad galėtų studijuoti pas 
profesorius: Liadovą, Šteinber- 
gą ir Vitolį.

Baigė konservatoriją su kom
pozicijos specialybe. Bet jam dar 
buvo maža. Nuvyko į Maskvos 
konservatoriją ir 1914 m. ją bai
gė. Grįžus į tėviškę, po 6 metų 
veikimo pamatė, kad jam dar ži
nių neužtenka jojo siekiams, to
dėl nuvyko į Leipcigą. Ten 1922 
m. baigė konservatoriją. Iš ten 
išėjęs jau juto, kad savo "indą” 
žiniomis ganėtinai pripildęs. Ir 
stvėrėsi ehergingai darbų plates
niame mąstė.

Ir bestudijuodamas St. Šimkus 
visados pasireikšdavo. Nuolat 
išleisdavo koki nors rinkinėlį ar
ba pavienias dainas. Chorai gi 
graibstyte graibstė. Tiktai duok! 
Nes St. Šimkus turėjo įgimtą sa
vybę, jis sugebėjo dalyką taip 
suharmonizuoti, kad visiems pa- 
vieniems balsams nebuvo nubo- 
dus, lengvai prieinamas ir gra
žiai, sultingai skambėjo.

Šelpimo organizacija šelpti I- 
jo Didžiojo karo nukentėjusius, 
prašė St. Šimkų vykti Amerikon, 
kad parinktų aukų. Atlikęs savo 
užduotį, St. Šimkus sumanė Ame
rikoje ilgeliaus pasilikti. Čika
goje (1918-2 ') jis vedė "Biru
tės” chorą. Bandė išleisti muzi
kes žurnalą: "Muzika”, bet neiš
silaikė, po dviejų numerių turėjo 
sustoti, nes neturėjo sau tinka
mų talkininkų. Amerikiečiai St. 
Šimkų mylėjo. Labai gailėjosi, 
kai jis 1920 m. apleido Ameri
kos kontinentą.

St. Šimkus skubėjo į Lietuvą, 
nes čia buvo reikalingos visų rū
šių jėgos. Atvykus į savo tėvy
nę, tuojau suorganizavo muzikų- 
entuziastų būrelį (savanorius -

kareivius), į kurį įtraukė mūsų 
solistus: Kiprą Petrauską ir An
taną Sodeiką. Su paskaitomis ir 
koncertais jie važinėjo po Lie
tuvos frontus, kad mūsų kariams 
pakeltų nuotaiką.

1923 m. prisijungus Klaipėdos 
kraštui prie Didž. Lietuvos, St. 
Šimkus Klaipėdoj įsteigė konser
vatoriją. Parinktieji iš visos Lie
tuvos gabiausieji muzikoje, čia 
buvo, auklėjami, kad iš jų išeitu 
tautai kultūrinė jėga. Vietos vo
kiečiai, pamatę šią jėgą, nusi
gando, darė spaudimą į šviet. 
M-ją, kad šį žydinį uždarytų.

Klaipėdos spaudimo Kaunas 
neatlaikė ir to pasėkoje Klaipė
dos Valst. Konservatoriją užda
rė. Kodėl vokiečiams buvo taip 
svarbu, kad šią įstaigą uždary
tų? Juk jie patys net savo vai
kus ten siuntė mokytis. Atsakyti 
gali tiktai tas, kuris aną judėji
mą matė; konservatorijos stu- 
diozai savo geru poelgiu kai ką 
erzino. Konservatorijos studio- 
zai, pavieniai ir grupėmis, važi
nėdavo po Klaipėdos kraštą su 
koncertais; beveik kiekviename 
didesniame bažnytkaimy susi
rinkdavo chorai, kuriems vado
vavo irgi tie patys jaunuoliai. O 
tai vis buvo daroma, kad išlaiky
tume lietuvišką gyvatą.

'v
X Z

buvo pasiėmę ir tokį, daug pasakantį krovinį...JAV laivyno šeštosios armijos daliniai, kurie buvo
nuvykę j Viduržemio jūros rytinį kampą su savim

Kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas (gimė 1907. IV. 17 d.)

Kompozitorius Jeronimas Ka
činskas irgi yra vienas iš tų jau
noji jėgų, kurie, tarsi kultūrą 
nešantieji balandžiai išskrido į 
pasaulį, St.,Šimkui atidarius mu
zikos šventovės langus. Tiesa, 
Jer. Kačinskas ir St. Šimkus mu
zikoje buvo tarsi dvejos ašme-

|nyš, kurios, susijungusios duoda- 
Kuris stebėjo St. Šimkų ir jo ,Vo kibirkštį.

MOTULEI

Z. Dzūkaitis

veikimą objektyviai, tikrai galė
jo padaryti išvadą, kad St. Šim
kus yra lietuvių muzikos gyve
nimo reformatorius. Kad smul
kiau apibūdintume St. Šimkaus 
siekius, veikimą, priemones ir 
t.t., tektų prirašyti tomus. Trum
pai suglaudus galima pasakyti, 
kad jei nebūtų St. Šimkaus, lie
tuviškoji daina dar ilgai būtų 
merdėjusi, Lietuvos mokyklos 
dar ilgai vargtų be tinkamų pe
dagogų muzikoje; operos ir kito
kie orkestrai dar ilgai jaustų 
spragą ir samdytų svetimšalius.

Kompozicijos sryty, chorvedy
boje, operų, simfonijų dirigavi
mui, operos personalo vokaliniam 
papildyme — vis tai naujos jė
gos, kurios atplaukė iš St. Šim
kaus rūpestingai globojamos mu
zikos šventovės.

Nevienas jaunuolis, kuris išėjo 
j stiprius muzikos šulus, būtų 
gal net ligi šiol dirbęs juodą dar
bą, iš kurio St. Šimkus ištraukė. 
Ir vis tai St. Šimkaus nuopelnai, joje pas prof. Haaba studijavo 
kurie yra įrašyti į Lietuvos ir j ketvirtatoninę muziką, čia Jer. 
Lietuvos muzikos istorijos lapus. Kačinskas atrado save.

Jer. Kačinskas į Klaip. Kon
servatoriją atėjo gerokai pasi- 
šarvojęs muzikos žiniomis. Todėl 
jis čia jautėsi tarsi žuvis vande
ny. čia jis daug žinių pasisėmė, 
bet jį tas nepatenkino, jis ko tai 
ieškojo. Jis ieškojo to, kas buvo 
ne vadovėliuose, bet kas buvo pa
rašyta tarp eilučių.

Kai kompozicijos pamokose 
prof. St. Šimkus užduodavo na
mų darbus, Jer. Kačinskas at
nešdavo sayaip parašęs. Tas St. 
Šimkų pykindavo. Jis nuolat 
klausdavo: — "Na, pasiklausyk, 
na, ar gražu”? (skambina jo dar
bą) .

Bene po poros metų darbo, St. 
Šimkus, grąžindamas Kačinskui 
rašto darbą, sako: "žinai, bro
liuk, iš tavęs rimtas kompozito
rius nebus. Patarčiau kompozici
jos pamokas nutraukti”.

Bet, apsirikta. Jer. Kačinskas, 
apleidęs Klaip. Konservatoriją 
nuvyko į Pragą ir konservatori-

kova

Tau baltos gijos galvą puošia,
Akių gelmėj paskendęs ilgesys,
Dvi žvaigždės tavo skruostais rieda — 
Išskridę paukščiai ar begrįš?

Pro tuos vartus vaikai išėjo — 
Sudilo ir įspaustos pėdos;
Daina aidė jusi sodybom 
Voratinkliu ant rūtų sėdo.

Motule mano, aušros žvaigždele, 
Svetimuos vėjuos tavo paukščiai; 
Vai kad galėčiau vartus praverti, 
Prie tavo kojų vėl prisiglausčiau,

Laikas palaužė šulinio svirtį — 
O tu dar vartuos vis teberimai;
Galvelė žydi baltomis gijoms, 
Tu lauki, lauki paukščių skridimo.

Šią konservatoriją baigęs, jis, muzikus, paminėjo taipgi ir Jer. 
pasijuto turįs savy muzikos pa
rako. Ima savo žinias skleisti į 
pasaulį. Londone (nebeatsimenu 
datos) buvo suruoštas tarptauti
nis muzikos festivalis. Viso pa
saulio naujosios muzikos kompo
zitoriai prisiuntė savo kūrinius. 
Mūsų Jer. Kačinskas buvo vie
nas iš tų išrinktųjų. Ir jojo No- 
netas buvo atliktas prieš pasau
linius muzikus. Jį sveikino entu
ziastingai.

Apie Jer. Kačinską užsienis 
žinojo. Lenkų radijo Varšuvoje

Kačinską. Sakė: "Jeronimas Ka
činskas yra naujosios muzikos 
stipri pajėga. Užsieny jis turi 
vardą. Tiktai pati Lietuva kodėl 
tai jo nenori pripažinti”.

Jer. Kačinskas dar plačiau bū
tų žinomas, jei jis nebūtų toksai 
kuklus. Jis yra gabus dirigentas. 
Simfonijas ir operas jis beveik 
visados išmoksta mintinai ir di
riguoja be partitūros. Tą daro 
tiktai tokie gabūs dirigentai kaip 
Toskanini ir panašūs.

_____ ____T . __  Jer. Kačinsko veikalai yra per
kalbėdami apie pasaulinio mąsto' sisunkę naujosios krypties akor-

Gerbiamam kolegai

Dipl. inž. JONUI VASIUI,

jo seseriai mirus, gilią užuojautą reiškia

ALIAS Bostono skyrius

PAULINAI JOKŪBAITIENEI, ALGIRDUI, VYTAU
TUI ir VIKTORUI, bei jų šeimoms mylimam vyrui, tėveliui 
ir broliui

A. t A.
PRANCIŠKUI JOKŪBAIČIUI mirus,

reiškiu gilią užuojautą.

Gediminas Zebertavičius

dais. Jo veikalai reikalauja ga
lingų chorų ir akompaniamento. 
Bet yra ir nesudėtingų veikalų, 
kurie yra su noru priimti kiek
vieno choro.

Jer. Kačinskas yra pačiame 
muzikos pajėgume kurti. Savo 
tautai ir pasauliui jis dar gali 
daug naujo atnešti.

Tad linkime jam jėgų ir iš
tvermės kūryboje. Linkime, kad 
jis niekad neatidėtų į šalį impul
so, jei jo geroji mūza duos įkvė
pimo net ir į milžinišką veikalą.

LIETUVIŲ TAUTINIO 
SĄJŪDŽIO RIKIMŲ 

KOMISIJOS
PRANEŠIMAS NR. 1

1. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
Centro Valdybai korespondenci- 
niu būdu rinkti Rinkimų Komisi
ja sudaryta Chicagoje šios sudė
ties: inž. Domas Adomaitis, dr. 
Juozas Bartkus, Petras Glemža, 
dr. Jonas Paplėnas ir dr. Stepo
nas Stankus.

2. LTS Centro Valdyba siunčia 
balsavimo lapus su kandidatų 
sąrašu ir rinkimų tvarkos ins
trukcija visiems nariams, įrašy
tiems į LTS centre esamus sąra
šus. Tačiau daugelio adresai yra 
pasikeitę, o kai kurie dėl kurių 
nors priežasčių gali būti į sąra
šus ir visai neįrašyti. Todėl LTS 
nariai, negavę iš Centro Valdy
bos balsavimo lapų, gali iki 1957 
m. birželio 1 dienos Rinkimų Ko
misijai pareikšti norą dalyvauti 
rinkimuose ir, pranešę savo var
dą, pavardę ir adresą, įsirašy
dinti į rinkikų sąrašus. Jiems 
Rinkimų Komisija tuojau pasiųs 
balsavimo lapus.

3. Australijoje gyveną LTS 
nariai, negavę balsavimo lapų, 
kreipiasi ne į Rinkimų Komisiją, 
bet j jos įgaliotinį šiuo adresu; 
Mr. P. Lukošiūnas, P. O. Box 
1665M, GOP, Adelaide, S. Aus- 
tralia,

. JAV-se, Kanadoje, Pietų Ame
rikoje, Europoje ir kitur gyveną 
LTS nariai kreipiasi į Rinkimų 
Komisiją Chicagoje.

4. Balsavimo lapai rinkimų 
instrukcijoje nurodyta tvarka iš
siunčiami Rinkimų Komisijai iki 
1957 m. birželio 15 dienos.

5. Rinkimų Komisijos adresas: 
Dr. J. Paplėnas, 5647 S. Wood 
St., Chicago 36, Illinois, U. S. A. 
Chicago, 1957 m. balandžio 23 d.

Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
Rinkinių Komisija

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 Bldg.

Telef.: MAin 1-1773
Rezidencija: PENlNSULA 252

NAUJIENA!!!
PINIGAI siunčiami į Sov. S-gą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją. 
Pilnai garantuota ir 

oficialiai 
100 rublių $10.00 

Persiuntimas atseina $5.00.
Perlaidos didžiausia suma $50.00 

Tačiau galite siųsti perlaidų 
kiek norite.

GRAMERCY
Shipping Co., Ine.
744 BROAD STREET, 

NEWARK, N. J.
Licenesed and Bonded by N. J. 
Statė Banking Commission

DIRVA

LAUKIA

JŪSŲ TALKOS!
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