
** ■ ' ■ • ' ■ ’ , ■J ■ • ' ■ .

' i

ik J

• ' • 1 * • .

. • . • . • •. 4
; •

*

7

f j

• •

1

(Mūsų bendradarbio Šveicarijoje)

- Kaip ir galima buvo laukti,t kų ir nedviprasmišką pasisakv- 
ženevos konferencija prasidėjo 
slegiančioje atmosferoje. Kaili 
ten bebūtų, komunistinis pa
saulis Azijoje puola, p. vakarai] 
tiktai ginasi. Tatai jaučiama it’ 
Ženevoje.

Dar' konferencijos išvakarėse 
rutuliojosi dramūtiniai įvykiai,| 
apie kuriuos pasaulis patyrė’ 
tiktai vėliau. Pelitinės raidos 
stebėtojams krito j akį, kad bri
tų užsienių reikalų ministeris] 
Edenas iš Paryžiaus, .kur daly
vavo NATO valstybių ministe- 
lių konferencijoje, neišvažiavo 
tiesiai i Ženevą, o grįžo į Loti-1
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| Naujas Martin Marlin tipo lėktuvas naikintojas, skirtas povandeniniams laivams, pastatytas Bal- 
timofėj. Jis apginkluotas mirtinu kroviniu - giluminėm ir raketinėm bombom.

Vilties Draugijos susirinki
mas įvyksta gegužės mėn. 22 d. 
Vilties namuose. Susirinkimo 
pradžia 11 vai. <

Eilė asmenų teiravosi ar susi
rinkimas galės sutilpti Vilties 
namų posėdžių kambaryje. Ta 
proga paaiškinam, kad jei j su
sirinkimą susirinks daugiau as
menų, negu gali > tilpti Vilties- 
namų posėdžio kambaryje, po
sėdžiauti bus persikelt;! j kitas 
patalpas. Patalpos tam reikalui 
rezervuotos.

Vilties Draugijas nariai, gy
veną ne Clevelando ribose, bet I 
j susirinkimą ątvykstantie.iil 
prašomi apie tai pranešti reika-i 
lų vedėjui — 1272 East 71 St,,! 
Cleveland 3, Ohio! Prašantiems} 

bus parūpinta nakvyne, ir šutei-; 
kiamos kitos reikalingos infor-j ??

.

Visiems Draugijos nariams,| 

be raginimų per Dirvą, yra iš-i 
siuntinėti specialūs kvietimai ir 
įgaliojimai jei į susirinkimą ne-į 
galės atvykti. Daugelis narių,! 
kurie atvykti negali. įgaliojiniusi l ' ,,<,s’ 

[atsiuntė, bet daugelis dar j kvie-i K^niileto 
14111 Uf •'■ UI ! _ _ * _ _

Ko Chi Minho raudonaisiais .timus nera 
maištininkais. Duok velniui! 
pirštą, jis griebia už rankos!: 
Per pirmą savaitę vyko oficia-j 
linės, o diir labiau užkulisinės! 

[derybos, kaip susėsti už bendroj
.su Ho Chi Minho atsto-| 

vais. Iš visa ko sprendžiant, 
prancūzams nelieka kitos išei
ties, kaip pripažinti sukilėlius 
lygiateisiu partneriu ir su jais 
sudaryti paliaubų sutartį. Tuo
met vienoje Indokinijos dalyje 
"teisėtai” įsigalėtų komunistai, 
š’akar.u pasauliui tektų pripa
žinti, kad jis nepajėgė sutram
dyti raudonųjų ir turėjo jiems 
vėl užleisti didžiulius plotus.

O Maskva su Pekinu turėtų 
progą atsikvėpti (kaip bebūtų, 
ir jų jėgos per Korėjos ir Indo
kinijos karus gerokai išseko!) 
ir vėl pasirinkti naują auką. Są
rašas susidaro gauti ilgas; Bur
nai, Malajai. Indonezija, o indų 
politinė vadovybė, atrodo, yra 
tiek apakusi, jog ji net nenuvo
kia bolševikinio pavojaus .. .

Savaime Korėjos problema 
Ženevoje yra Indokinijos įvykių

(Perkelta j 8 pust)

padalinta į dvi dalis. Pusė kraš
to valdoma komunistų, o . pie
tuose laikosi nacionalistai, re
miami vakarų demokratijų. Rau
donųjų puolimas buvo atremtas, 
l.et ir vakarams nepavyko išvyti

'imą, ar jie sutinka aktyviai da
lyvauti Indokinijos kare. Pran
cūzijoje vis labiau plinta jsiti. 

, kinimas, kad tai esąs nebaigia- 
j mas- karas ir kad sprendimo 
i vien militarinėmis priemonėmis! bolševikų iš Korėjos. Sportiniu 
[nebebus galima pasiekti. Bent terminu kalbant, "žaidimas" pa
lviem prancūzai nebesą pajėgusi sikaigė lygiomis.
■kala laimėti. ,

’t
Kaip paaiškėjo, britu atsaky-J 

mas buvo aiškiai neigiamas. T<»-, 
kiomis aplinkybėmis ir aineri-1 
kiečiai vieni nesiėmė rizikos.

Kai kitą dieną po britu 
ništeriu kabineto posėdžio žc-i 
novoje prasidėjo konferencija,i 

doną. Sekmadienį priešpiet su-’sovietu, bloko delegatai galėjo( 
šiliuko britą rnipisterią kabinę- su šypsena sėsti už stalo laivu-1 
tas, j kurio posėdį Jaivo pakvies- šiuose Tautu Sąjungos rūmuose. 
I i taip pat karo vadovybe. Ap- Vakaro pasauli-, bent šiuo tar- 

vyko posėdis,: pu kariškai kapituliavo. Sovie-

I

linkybės, kuriose
rodė, kad turėjo būti svarstomi; 
labai svarbus klausiniai. Po ke
liu dienu brit.ų premperas S.’ri 
\Vin,ston ('hurchillis savo kalbo
je žemutiniuose rūmuose ki« k 
pakėlė uždangą ir lęido jvelgti 
į iižkulises. Iš jo išvadžiojimų 
sekė, kad sekmadienio posėdyje) 
buvusi svarstoma padėtis Indo- 

t kinijojo. Sir \Vinstonas dar pa
brėžė. kad britu vyriau, v be n-'- 
sutikusi prisiimti jokiu naujų, 
prievolių dėl Didžiosios Britą 
uijos karinės
joje. <"ia pat jis pastebėjo, kad valstybių skaičių, kmios la..., 
toks nutarimas priimtas, alsi- mos konferencijos iniciatorė-: 
žvelgus į Ženevos konferencij i.'mis. kitai; žodžiais tariant, kad 
Esą. pirmoje eilėje norima 
laukti, kokių rezultatų duos 
neva.

Dar vėliau paaiškėjo.
prancūzu užsienių reikalu 
nisteris Bidault nupieš,-s padėtį 
Indokinijoje juodžiaus i o m i s 
spalvomis ir prašęs -avo kolegų" 
Dulleso ir Edeno, kad jų vyriau
sybės tiesiogiai intervenuotų 
prieš komunistinius sukilėlius 
Vietname. Atrodo, kad ameri
kiečių vyriausybė Imvo linkusi 
atsižvelgti į prancūzų reikalavi
mus. tuo tarpu kai britai griež
tai atsisakė. Aname sekmadie
nio posėdyje britų vyriausybė 
ir karinė vadovybė buvusios 
nuomonės, kad padėtis Indokini
joje nesanti 
kaip Bidault, ją 
'liek politiniu, tiek kariniu po. 
žiūriu galima esą nesskubinti su 
militai ine' intervencija Indoki- 
no.ie. Net Dien Bien Phų tvir
tovės netekimas neturėtų katas- 
t rofalinių padarinių!

Galima įsivaizduot i, kad pran
cūzų užsienių politikos vadovas ma. o antroji vyksta ligšiol dau- 
tyčia kiek sutirštino dažus ir to-'ginusia užkulisyje ir pašvęsta 
kiu būdu vaizdas pasidarė per- Indokinijos įvykiams. Korėjoje 
nelyg tamsus. Ženevos konfe-, komimisl ų sukeltas karas pa- 
reneijos išvakarėse prancūzamsI sibaigė paliaubomis, o Indokini- 
iupėjo iš anglosaksų išgauti aiš-1 joje karas tebeina. Korėja liko

Jeigu prancūzai nepajėgia nu- 
į malšinti bolševikinių sukilėlių, 
jo vakarai dėl vienokių ar kito- 

■ kių priežasčių nesiryžta aktin- 
įgai paremti prancūzų, tai lieka 

_ "i derybų bei kompromisų kelias. 
Yra tiymių, kad kompromiso 
trokšta ir raudonasis blokas, 

į Ženevoje tad ir vyksta pirmieji 
kontaktai. Mat, tuo tarpu kai 
korėjinės konferencijos daly
viai yra žinomi (visos valstybės,

tų partijos vadovybėje nebuvo 
anksčiau užėmęs jokių atsakin
gų pareigų, bet jau žinomas 
kaip senas komunistų partijos 
narys, aktyviai pasireiškęs dar 
Nepr. Lietuvos laikais ir pirmoj 
komii'iistų okupacijoj.

kilt tokių vilčių. Ypač mes, kilę 
.iš pavergtųjų kraštų, negalim' 
nesididžiuoti aktyviais J. F.i 
Dulles komunizmo sutramdymo 
žygiais. Ne jis ir ne respubliko
nai kalti. ka<l tie žygiai dar ne
duoda 
vaisiu 
nieko

REPATRIJUOS 
PABALTIJO 
VOKIEČIUS

Vokiečių Rytprūsių pabėgėlių 
vaisių. Bet dar labiau (ųį organas "Das Ostpreussenblatt” 
nesimatys, jei ta linkme Nr- 17 '"‘«o-' paskutinė-

nebus daroma. —- : .........

K

KĄ VEIKIA VLIK 
ATSTOVAI

i mis Berlyne gautosiomis žinio- 
i mis, Rytinės Vokietijos įstaigos 
| sutinkančios, repatrijuoti į Ryti- 
I ne Vokietiją ne tik šiaurinėje 
, Rytprūsių dalyje, vad. Kalinin- 
I grūdo srityje, bet ir Klaipėdos 
| kžrašte. taip pat kitose Lietuvoj

RYTŲ EUROPOS 
KOMISIJAį JAV atvykę VLIKo atstovai

■ M. Krupavičius ir K. Žal- 
' kauskas išvažiavo į Chicagą pa- 
| simatyti su ALT vadovybe.

*

Gegužės mėn. 15 d. Ne\v Yor- 
ke numatytas VI.IKą sndaran- 

i čh.i grupių pasitarimas visais 
iVLIKą liečiančiais klausimais.

¥

Gegužės mėn. 17 d. yra nri 
[? i matytas pasitarimas, kuriame 

j dalyvaus Amerikos Lietuviu Ta- 
VLIKo, Lietuvos Laisvės 

i atstovai ir Lietuvos 
pasiuntinys \Vashingtonc P. ža 
deikis.

Centro (|u|yse. |)e l0 Estijoje ir Latvi- 
iš pa-l 
veiklą.

joje palikusius arba prievarta 
sulaikytus vokiečius.

Tam tikslui sovietinės zonos 
vidaus reikalų ministerijoje pra
dėti reikalingi paruošiamieji 
darbai. Repatriacija, kai dėl to 
bus susitarta, vyktų per lenkų 

I repatriacinę stovyklą Stettine. 
ar iš 

Numatvta'n’’n‘rn,t.iŲ sričių bus repatrijuo- 
1 I, 4,1,1.,i i »• .li.'l.Cl

Londone posėdžiavusi 
Rytų Europos komisija 
grindų pertvarkė savo 
Beddington Behrensas, ilgai pir
mininkavęs šiai komisijai, ir da
bartinis britų atstatymo min. 
MacMilIanas išrinkti garbės pir
mininkais. nuolatiniu pirminiu, 
ku — belgų senatorius De la 
Vallee J’oussin, o gen. sekreto-l 
riais ■— Romiau Paryžiuje il’Tik dąi’ nėra visai aišku, 
Morton — Londone. ! ........... ,
■sudaryti vykdomąjį komitetą ir,1' tiktai seni ir nepajėgūs dirbti 

centro komitetą. į

Ateity posėdžiai vyks pakai-] 
tomis ■ Londone ii’ Paryžiuje.; 
Naujai į šią komisiją įeina ita- 

i. o vokiečių 
atstovo pakvietimas bus spren
džiamas artimiausioje ateity, 

šioje komisijoje 
visos trys Pa

baltijo valstybės.
Komisija yra turėjusi visą ei

lę konferencijų, kuriose buvo 
iškelti opieji už geležinės už
dangos esančiųjų valstybių rei
kalai ir bolševikų pavergtųjų 
kraštų atstovai paskatinti glau
džiau bendradarbiauti.

aktingai prisidėjusios prie ka-l rns*^*j°-s- 

ro). dar ligšiol neaišku, kas tu-į 
retų dalyvauti konferencijoje, 
pašvęstoje Indokinijai. Opiau
sias klausimas kyla dėl Vietmin- 
lio sukilėlių. .Jeigu siekiama pa
liaubų. tai reikia derėtis su ka-[ 

su i

Ių Rusijos ir raudonosios Kini
jos 
kih’liams nėra ko baimintis, kini 
ant iii 'galvų (įm.-. kristi šimtų 
lėktuvų niihoiii) l-ombų kruša 
ir kad jų užnugaryje išsikels iš 
šarvais apkausivtu karo laivu!... . ... . , i ro dalyviais, kitaip tariant,
issodin'l d(šautai. Iniciatyva veli - 

pasiliko raudonų jų rankose.

Dąr prieš pat k mferem iją 
Molo'nvas pabandė pašaiitažuo- 
ti. Vakarų valstybėms įteiktoje'

remiainicms Vietnamio su-

akcijos ludokini-blonoji Kinija būtų priimta į tųl'J.1’ 
‘ ' ■' ‘ 1.............................dk-irl . S,

alsi- mos

pa- Kinija būtų pripažinta "didžią-
Ž.e-

kad 
mi-

pirmir.in- 
siamietis.

tokia beviltiška, 
pavaizdavęs.

ja" valstybe. Iš tokio pripažini
mo. pav.. būtų sekę, kad konfe
rencijos pirmininkais iš eilės 
būtų amerikietis, anglas, pran-i 
tūzas, rusas ir kinietis. Dūli vs 

^ptfšjpriešinimo dėka Molotovo 
įžūlias reikalavimas buvo atmes.i 
tas> Bet kapituliavus kariškai’ 
teko su sovietu bloku iš pat |?ra- 
džil.l leistis į slydžia.’. derybas. 
.Buvo prieita kompromiso, kad 
konferencijai iš eilės 
kalis, anglas, rusas ir
Atsieil, atstovaujami vakarų ir 
sovietų blokai, o tarp jų atsisto
ja aziat-inės Siamo v.alsty’oės at
stovas. Sis savaime nedidelės re
alinės reikšmes kompromisas 
betgi pavaizduoja bendrą psi
chologinę 'atmosferą, kurioje 
vyksta Ženevos konferencijat 
Sovietinis blokas visur puola, o 
vakarams belieka tiktai gintis.

Tikrovėje Lemano paežeryje 
vyksta no viena, o dvi konferen
cijos. Vienoje svarstomi klau
simai, susiję su Korėjos proble-

i atsiliepi;. Mes at-
I kreipiame dėmesį, kad visi na- 
i riai pasinaudotų teise sprendžia-j

trųmanas kalba k! ""■l«"’įę«-™

——“ I NETIESĄ
Buvęs JAV prezidentas 

į Trųmanas kalbėję < 
’ partijos susmigtuose Jefferso 
no-.Jacksono dienos proga pie
tuose. Jo pagrindinė kalbos min 

. tis buvo iškelti demokratų par
tijos nuopelnus laimint antrąjį 
pasaulinį karą ir įrodyti, kad 

.dabartinė respublikonų valdžia 
, prarandanti buvusius 

įlinkus ir iškovotas 
H. Trųmanas teigia.

VĖL NAUJAS 
PERSEKIOTOJAS i 

LIETUVOJE
Po Stalino mirties Lietuvoje 

vidaus reikalų ministeriai kei
čiami jau penktą kartą. Matyt, 
kad vyriausiojo Lietuvos žmo
nių persekiotojo pareigos nėra 
lengvos.

Daliai- j vidaus reikalų minis- 
terius atėjo Alfonsas Gailevi- 
čius, kuris anksčiau komunistų 
partijoj nebuvo užėmęs jokias 
atsakingas pareigas. Kol kas 
nėra jokių žinių ką veiks K. 
IJaudi.s, iki dabar buvęs vidaus 
reikalų ministerie pareigose.

¥
Drauge su vidaus reikalų nti- 

nisterio pasikeitimu Lietuvoje! Kai laimėtas ir 
paskirtas dar vienas, ministerioį kurių pavergimo jis kilo, tebėra
pirmininko pavaduotojas -r- Jo
nas Laurinaitis. Ir šis. komunis.

H. Ktup—žiuinua. 

demokratui atstovaujamos

Gerai saugo karalienę

, vokiečiai, ar ir visi kiti. Pagrin- 
i etiniai pasitarimai turi įvykti 
Karaliaučiuje.

si imu ša n t nacimialsocia- 
į jo vieta pastatant 

konu- 
Keista. kad buvs prezi-

sąjungi- 
pozicijas. 
kad ant 

rasis pasaulinis karas limo, gra
žiai laimėtas. Taip, jis buvo lai
mėtas 
lizmą, bet 
dar baisesni rėžimą 
nizmą.
(lentas dar ir dabar nėra objek
tyviai
pasaulinis karas buvo labai blo- 

visos tautos, dėl

Įsitikinęs, jog antrasis

baisioje priespaudoje. ' .
Ne mūsų pareiga ginti res

publikom.) užsienio politika, bet 
kiekvienas gal pasakyti, kad ta 
politika pavergtiems duoda šio

Didžiosios Britanijos karališ
koji pora, keliaujant i po įvairias 
kolonijas, jau yra pakeliui atgal 
i Angliją. Savaitės pradžioj bu
vo Gibraltare.

Karališkai porai keliais atve 
jais buvo pagrasinta, kad jei 
vizituos Gibraltarą, ankstyves
nę Ispanijos nuosavybę, ji susi, 
lauks nemalonumų. Karališkoji 
pora, kaip ir pridera, grasini
mu nepaisė, bet užtat apsaugai 
buvo sutraukta 3000 karių, pa
būgus ispanų grasinimų.

Vokiečių spaudos žiniomis, 
Pabaltijo kraštuose tikrųjų vo
kiečių šiuo metu yra likę, paly
ginti, nedaug. Daugiausia tai yra 
tie, kurie buvo seniau repatri
javę, bet paskiau buvo nacių pa
siųsti j VVartheland ir ten pate
ko bolševikams. Tie, kurie ne
buvo nuteisti kaip karo nusi
kaltėliai. buvo pasiųsti į Latviją 
ir Estiją su darbo komandomis. 
Iš viso, apskaičiuojama, šiuo me
tu Latvijoje yra vokiečių kilimo 
žmonių apie 1.000. "Pressedienst 
der Heimatvertriebenen” Nr. 
16 54 pažymi, kad Klaipėdos 
kr. vokiečiai neturi nė vienos 
vokiškos mokyklos. Jie turi 
drauge su rusų ir lietuvių vai
kais lankyti valdines mokyklas, 
kuriose mokoma tik rusiškai ir 
lietuviškai. Vokiškai nemokoma.

Vasario 16 gimnazijos 
abiturientai Bonnoa 

universitete
šių mokslo’metų Vasario 16 

gimnazijos išleistieji trys abi
turientai. gavę Velykoms gim
nazijos baigimo diplomus, jau 
priimti Bonuos universitete va
saros semestrui.

Iš jų K. Dikšaitis studijuoja 
miškininkystę, o P. Kazirskis ir 
V. Venclovas studijuoja pirma
me semestre biologiją, nors vė
liau. susipažinę su įvairiomis 
mokslo disciplinomis, gal pasi
rinks to fakulteto ribose kitą 
šaką. Pirmieji du gyvena Pa- 
baltiečių Studentų S-gos bend
rabutyje Annabergo pilyje ties 
Bad Godesberg, o L. Venclovas 
pas savo netoli gyvenančius tė
velius.

'Tuo būdu ir dabar Vokietijos 
universitetuose pripažįstami Va
sario 16 gimnazijos baigimo 
diplomai. Oficialus gimnazijai 
teisių suteikimas siejasi su kraš
to vyrausybės automatišku įsi
pareigojimu jos" išlaikymui skir
ti biudžete sumas. To vengdama, 
krašto vyriausybė naujoms mo
kykloms. pripažinimo teisių da
vimą kiek galėdama delsia. Dįl 
tų teisių gavimo toliau kovoja
mą, o dabar gimnazija veikia 
viešai su krašto vyriausybės'ŽD 
nia,-patvirtinimu' ir jos mokykli
nių, sveikatos , ir kitū^ įstaigų 
priežiūroje.

• Ženevos konferencijoje visi reikalai beveik vietoje telie- 
Aiškiai pastebimas komunistinio bloko noras diktuoti ir 
derybas. Taip einantis konferencijos stebėtojai tvirtina.

Į. .JAV trunipilm vizitui atvyko Kanados .generalinis gubernato
rius Vinccnt Ąlassey. Jj .sveikina prezidentas Eisenhoįveris.

stovi.
delsti 
kad ji gali būti labai ilga ir jokių teigiamų rezultatų neduoti.

• Rusijos saugumo policijos kapitonas Nikolai E. Koklo- 
vas, pabėgęs Berlyne pas amerikiečius, žinąs daug šnipinėjimo 
paslapčių, atgabenamas apklausinėjimams į JAV.

• Mai/.va per savo spaudą susirūpino suspenduotu ato
minės jėgos mokslininku R. Oppenheimeriu. Anot tos spaudos 
Oppenheimeris esąs tik MeCaithy auka, kokiomis jis daug ame
rikiečių padaręs. Vargu ar šis Maskvos patarnavimas Oppenhęi- 
meriui padės. - ' '

• J. Edgar -Hoover. FB1 ęlirektorius, atšventė 30 metų
sukaktį savo tarnybos toje.-labai svarbioje Amerikos saugumo 
įstaigoje. . - ‘

• Komunistinės organizacijos' Artimuose Rytuose, pagal 
Amerikos Informacijų biuro pranešimą, turi gerai organizuotų 
50,000 narių, paruoštų visokiam darbui. Izraelyje tokių esą 3,700, 
■vyrijoj?įr Libanone 18,000, Irake 1,000 ir Egipte 3,000.

• Vakarinės Vokietijos 6 milionai gerai organizuotų dar-
'tijiinkų, Amerikos pavyzdžiu, pradėjo akciją už 40 valandų darbo 
savaitę. Dabartiniu metu Vokietijoje darbo savaite1 laikoma 18 
valandos/ ■ " . . • i

• t’ranęūzijoje, po Dien Bien Phu tvirtovės kritinio, eilėje 
vietovių įvykų didelių neramumų. Ypač suaktyvėjo galilistų veik
la, kuri kaltina vyriausybe, nemokėjimu Prancūzijos. a

.„ . . • J A V,gynybos Sekretorius Charles Wilson vyks j Formozą. 
Ten jis dalyvaus prezidento inauguracijoj ir aptars • kįlančius 
klausimus. . '•».’■ ” '

• JAV. bedarbių skaičius balandžio mėn. sumažėjo ketvir- 
eTu mlliono, bet jų dar esą virs 3vmilionų.

Suėjo 100 m. nuo Ottmar Mcr«en- 
Ihiiler, linolipo išradėjo, gimimo. 
Jo išradimas atidarė didžiausias 
galimybes išsivystyti spaudai. Ott
mar Mcrjrenthalcr gimė 1851 m. 
gegužės 11 <1. Karklelyje. Vakarų 
Vokietijoje. J JAV atvyko 1872 
melais. Iš profesijos buvo laikro
dininkas, būdamas JAV išrado Ii-’ 
notlpų 
raides.

išskirstu

— mašiną, kuri surenka 
jas metale išlieja ii 

naujam liejimui
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AMSTERDAM, N.Y.
TĖVYNĖS ILGESYS RUSENA

ŠIRDYJE

Amerikos 'Lietuvių Inžinieriui nų; Br. Keturakis, Visockis, V. 
Adamkavičius, Edm. Vcngians- 
kas ir R. Gaška. Br. Keturakis
— pirmininkas, Visockis — 1 
vicepirmininkas, E. Vengianskas
— 11 vicepirmininkas, V. 
kavičius — sekretorius 
Gaška — iždininkas.

ir Archiffiktų Sąjungos trečias 
skyrių, atstovų suvažiavimas 
įvyks 1954 metų gegužės 29-31 
d.d. So. Bostone, Mass. 484 Kast 
4th St.. Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Namuose.

• Tarp Parlamentarinės Unijos 
metinė konferencija šiais me
tais įvyko Monte failo, Monaco.

Plot. .J. Kaminskas ta proga 
pasiuntė konferencijai buvusių 
Lietuvos parlamentarų vardu 
telegramą, kuria atkreipė susi- 
rinkusiųjų parlamentarų dėmesį 
į Sovietų įvykdytą prieš Lietuvą 
agresiją.

• Geguži-s 15 d. lietuvaitės 
lengvailetės dalyvaus Ohio mo
terų lengvosios atletikos pirme
nybėse. kurios įvyks Kent uni
versiteto stadione (apie 6d my
lių nuo Clevelando). Clevelando 
žaibo .komandoje šalia E. šikš- 
niūtės. St. Juodvalkytės, E. Ka- 
jackaitės ir kitų dalyvaus ir 
viešnios iš Chicagos D. Toči-

"Stiklinis žvėrynas",

Adam- 
ir R.

pagar- 
sėjusio amerikiečių dramaturgo 
Tennessee VVilliams veikalas 
Ims suvaidintas Chicagoje gegu
žės mėn. 15 ir 1(5 d. Kelly augė
lesniosios mokyklos auditorijo
je — 4150 So. California Avė.

"Stiklinį žvėryną" režisuoja 
Vytautas Valiukas. Vaidina ak
toriai Lilija Barčaitė, Irena Ne- 
vinskaitė. Alfas Brinką ir Algi
mantas bikinis.

• VLIK’o leidžiamos "Knygų 
Lentynos” š. m. Nr. 1-2 (sausio 
-vasario mėn.) jau pasirodė.

dr. V. Maciūno str. apie 
Šaulio knygas Pennsylva- 
Un-to bibliotekoje sužy- 
svarbiausieji veikalai ir 

Knygų bibliografijo-

• Birželio mėn. pirmoje pusėje 
Clevelando numatoma pravesti 
tarpmiestines lengvosios atleti
kos rungtynes tarp Chicagos ir 
Clevelando lietuvių lengvatletų, 
vyrų ir moterų klasėse.

• Balandžio mėn. 21-25 d. Chi- 
cagoie Įvykusios Visuotinio 
Sporto Klubu Atstovų ir Sporto 
darbuotojų suvažiavimo metu 
buvo išrinktas naujas š. Ameri
kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Komitetas iš šių asine-

CHICAGOS
GYDYTOJAI

Prof. 
dr. J. 
nijos 
mėti
periodika.
je aprašyta 30 naujų leidinių ir 
nurodyta 1 1 recenzijų apie tas 
knygas. Periodikos straipsnių 
bibliografijoje surašyta 289 
straipsniai. Liet. Rašytojų Drau
gijos Valdyba patarė savo na
riams užsiprenumeruoti biule
tenį. Pr. metais lą pat patarė 
savo nariams ir Liet, žurnalistų 
Sąjunga. Prenumerata 1954 m. 
•JAV ir Kanadoje — $1.50, visur 
kitur tik vienas doleris. Adre
sas: Lithuanian Bibliographic 
Service, 602 Harvey St., Dan- 
ville, III.

Tol. ofiso V Il giniu 7-6583 
Rezidencijos REpubiic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 yVest Cermak Road
VA L.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trcėiad: ir sekniad. ofisas uždarytas, 
šeštud. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3211 W. GGth PLACE

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
Tikrina akis ir pritniko akinius 

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Danicn .Yve., Chicago II!.- 

šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštart.
10 ryto iki 4, treėiad. ir sekmad. 

tik susitarus

Tel. offic’o ARmitage 6-0151 
Tel. buto GRaccland 2-3203 

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Metlical Ccntcr 
2336 West Chicago A ve., 

Chiaugo 22, III.
VAI..: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad., 

antra*!., ketvirta'!., penktai!., 
]<) ryto — 1 p. p. trečiadieniais 

12—4 p. p. hcstadieniais.

Dr. I. Kuras Ramunis
S. ec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS
V? L.: darbo dienomis 3-5 it 6-8 v. v. 

Msjcyrus treviadįeniuis 6-8 v. v.
Seštad. 10-12 v. r. —*- 1-3 v. p. p.

LR
Dr. Jaras Rarriunis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VAL.: antrad. ir ketvirj. 7-3.30 v. v. 
šertad. 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimą

7156 S. SVesterii Avė.
JdEDICAL ČENTER

TKT. r Kabineto REpubiic 7-1168
Buto:’; WAlbrook 5-3765

APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO, 
GYVYBĖS

Milionai žino Fann Bureau ap
draudę dėl žemų kainų. Bet ar 
Jūs žinojot, kad Jūsų Fann 
Bureau atstovas gali Jums duo
ti tvirti) apdraudę už nedidelę 
kainų.

Perkant ar pratęsiant bent ko
kių apdraudę Jūs visad pasitei- 
raukit

PAULINA MOZURAITIS 
1370G Benwood Avė.

Tel. LO 1-7795

FARM BUREAU
INSURANCE COS.

• Fnrm Bureau Mutual Insurance Co.
• Farm Bureau Mutual Fire Inaurance Co
• Farm Bureau Lile Inaurance Co. 
HOME OFF1CE: COLUMBUS. OHIO

Amerikoj daug sutinkama se
nų ateivių, kurie gėrisi ne 
gimtąja kalba, bet ir ilgisi savo , 
gimtojo krašto ir brangiosios , 
tėvynės-Lietuvos.

Prieš metus Mass. valstybėje 
sutikau vieną senąjį ateivį dzū- | 
ką, kuris tarp kitako pa,reiškė j 
man — "Jeigu Lietuva bus iais- , 
va, tai viseiek važiuosi ten pa
daboti”. O štai Petras Lalas gy- ■ 
venąs Amsterdame savo pažadą 
išpildė daug anksčiau. Jis atvy
ko į JAV pačios jaunystės žydė
jimo metu. Kad ir susirado čio
nai antrąją tėvynę, bet vis vien 
jis savo gimtojo- krašto nepa
miršo, dėl jp sielojosi, ryžtingai 
dirbo lietuvybės ugdyme ir Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tyme.

1918 m. paskelbus Lietuvos 
Nepriklausomybę, Petras Lalas, 
įsijungė j didelį Lietuvai remti 
aukų rinkimo vajų. Vėliau daug 
išplatino Lietuvos valstybės pa
skolos bonų ir lakštų. Be to, vi
są laiką domėjosi ne tik Ameri
kos lietuviška spauda, bet ir 
Lietuvoje leidžiamais laikraš
čiais. Kiekvieniais metais pre
numeruodavo "Trimitą" ir "Mū
sų Vilnių" šaulių S-gos ir Vil
niui Vaduoti S-gos buvo nuola
tiniu rėmėju.

Kada Lietuvoje klestėjo lais
vė ir gerovė, tai jis ryžosi Lie
tuvą aplankyti. 1936 metais su
grįžęs j Lietuvą, Panevėžio ap
skrity, negalėjo atsigerėti tokiu 
nepaprastu Lietuvos pažangu
mu visose šakose. O nuvykęs į 
Kauną negalėjo jo atpažinti. 
Statybos moder.niškumas, orga
nizacijų suvažiavimai, kariuo
menės ir šaulių paradai, knygų, 
spaudos ir mokyklų gausumai 
padarė jam nepaprasto ir neiš- 
dildamo įspūdžio. Todėl jis da
bar su didžiausiu ' malonumu 
apie tas Lietuvos teigiamybes 
pasakoja ir augštai jas vertina.

Lietuvoje viešėjo pusantrų 
metų. Ten jis susirado gyveni
mo draugę ir sukūrę šeimyninę 
laimę abu vėl atvažiavo Ameri
kon. Dabar jieęlu augina du vai
kus: Birutę ir Vytautą. Namie 
kalbasi tik lietuviškai. Nori vai
kus išauginti gerais lietuviais.

Petras Lalas ir dabartiniu 
metu aktyviai reiškiasi tauti
niam visuomeniniam ir Lietu
vos vadavimo darbe. Naujai at
vykusius ne tik paguosdavo žo
džiais, bet daugeliui, padėjo su
rasti darbą. Jis yra ir šeštadie
ninės lietuvių mokyklos komite
to - pirmininkas. Dėl mokyklos 
įsteigimo daug rūpinosi ir tėvus 
ragino, kad savo vaikus leistų 
minimon. mokyklon. Nuoširdžiai 
lirbdilmas lietuvišką darbą jis 
nuoširdžiai tiki, kad dar turės 
progos Lietuvoj paviešėti.

Jonas Miškinis

ON YOUR
SAVINGS

'A.? ?-. . ' ‘ v 2?

tik

kitę savo kalbą, dainas ir papro
čius; išlaikykite savo tautybę ir 
kovokite už savo Tėvynėj laisvę 
ir nepriklausomybę. Jūs, Jaunie
ji Pittsburgho Lietuviai jau pen- 
keri metai žengiate tautiniu ke
liu, tad ženkite ir toliau? Aš ki
taip ir neįsivaizduoju jūsų Tė
vynės, kaip tik laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos!” — pabrė
žė malonus kalbėtojas.

Po vakarienės, dainų, kalbų 
ir laimėtų dovanų išdalinimo bu
vo šokiai, kurie užsitęsė toli už 
vidunakčio. Gražiai veikė Prano 
Žilionio spaudos platinimo ker
telė.

Radijo programos direktorius 
— Jurgis Žilinskas; radijo pra
nešėjas —- Vytautas Mažeika; 
pokylio vadovas — Kostas Pū
kas; vakarienės iškilmių vado
vas — Vytas Jucevičius.

Šį minėjimą-pokylį globojo 
advokatas E. A. Šulcas, žinomas 
lietuviškos duonos gamintojas 
Pivaronas, laikrodininkas J. Ka
marauskas ir kiti. Pokylis įvyko 
erdvioje Lietuvių Piliečių Sve
tainėje, 1723-25- Jane St., S. S., 
Pittsburgh -3, Pa.

Jaunųjų Pittsburgho Lietuvių 
šių metų valdybą sudaro: Kos- 

, tas Pūkas — pirm.; Rūta Raga- 
,,____ ..........  r--'.; Betty Navię-

Apie lietuvių dainų skambu-, —'iždin.; Tony Mockevičius 
mą. grožį ir brangintinumą žodį _ stkreL ; Jurgi8 žiiinska8 _ 
angliškai ir lietuviškai taiė E. ra(|jj0 prog. dir.; Kostas Pūkas 
A. Šulcas (Schultz)—Sujungtų - -----
Lietuvių Organizacijų pirminin
kas, buvęs Allegheny County 
valstybės gynėjo padėjėjas.

Po meninės .dalies buvo vaka- 
įienė, kurios metu kalbėjo JAV 
Atstovų Rūmų narys — James 
G. Fulton; D.P. Komisijonierius 
ir Slovakų "Radijo programos di
rektorius — Paul C. Kazimer; 

■\VHOD radijo stoties ir Italų 
Radijo programos direktorius 
— Tony Ortale; advokatas E. A. 
Šulcas ir kiti.

Pažymėtina J. G. Fulton kal
ba, kurioje jis primyktinai ra
gino lietuvius rieišsižadėti savo 
tautybės, išlaikyti ir gerbti sa-Į Navickas Feleksas, 
vo gražią kalbą, dailias ir pa
pročius. !

"Amerikoje gerbiami ypač 
tie, kurie išlaiko ir gerbia savo 
įgimtą tautybę, kalbą, papro
čius ir tėvynės meilę. Mano pro
seniai atsikėlė į Ameriką prieš 
kelis šimtmečius, tad aš esu jau 
kelioliktos jų kartos gimusių 
Amerikoje palikuonis, tačiau, 
žiūrėkite, aš esu toks pat airi- 

kaip ir mano proseniai bei 
kad buvo. Ir tas man nė

PITTSBURGH, Pa.
AMERIKOJE GERBIAMI YPAČ 

TIE, KURIE IŠLAIKO IR 
GERBIA SAVO TAUTYBĘ!
Jaunieji Pittsburgho Lietu

viai gegužės 2 dieną šventė sa
vo įsisteigimo penkerių metų 
sukaktį, kuriai atžymėti suruo
šė šaunų pokylį.

Pokylis prasidėjo menine da
limi. kuri tęsėsi ištisą valandą 
ir buvo perduodama per WH0D 
radijo stotį.

Po įžanginės Vytauto Mažei
kos kalbos sekė viešnių iš Cle
velando pasirodymas. Trijulė — 
Regina Malcanaitė, Nijolė Bar- 
tuškaitė ir Irena Žilinskaitė, va
dovaujamos Algirdo Bielskaus 
ir pritariamos'pianu Ilane Olson, 
abudu taip • pat iš Clevelando, 
padainavo lietuvių 
nių.

Trijulė maloniai 
žavėjo ir lyg kelte 
sytojus į tėvynės žydinčius dar
želius, žaliuojančius laukus, gim
tąsias sodybas.

Nuoširdūs ir ilgi plojimai ly
dėjo kiekvieną dainą, taip jog 
radijo pranešėjas prašyte prašė 
galimai trumpinti plojimus, kad x „„„„__
neužvilkintų radijo perdavimo,’ į ]j-g __ . pjrm pav

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

1.50

/

ir kitų kuri-

nuteikė, su- 
nukėlė klau-

... 2.50

2.25

... 2.00

... 1.00

— radijo progr. dir. pav. ir Tillie 
Kaupinis — radijo progr. iždin.

Kiekvieną sekmadienį per 
VVHOD, 806 nuo 4 v. 30 min.-ligi 
5 v. p. p. E.S.T., vasarą E.D. 
Time, perduodamas J. P. Lietu
vių radijo pusvalandis K. R.

Nemunas
St. Kolupaila __________ 2.50

Neramu buvo Laisvės Alėjoj
B. Daubaras .——j---------— 1.50

Nusikaltimas ir bausmė
F. M. Dostojevskis, I d. -__ 3.00 '
II <1.................... 2.50

Orą pro nobis
J. Gliaudą______________

Orfėjaus medis
A. Nyka-Niliūnas _______

Pirmoji naktis
L. Pirandello____________

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vytos Nemunėlio. 
Paveikslai V. AugUBtino —

Pragaro pošvaistes 
V. Alantas_____________

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus _________

Per Klausučių ūlytėlę
Liudas Dovydėnas _____

Piclų vėjelis
Vytė Nemunėlis _____

Paklydę paukščiai 1
Jurgis Jankus_______L-

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ________

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gaučys _______

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springbom____

Petras širvokas
Juozas švaistas_ _

Po raganos kirviu
Jurgis Jankus ....

Pabučiavimas
J. Grušas _______

Petras ir Liucija
Romain Rolland ...

Raudonoji meliodija
S. Laucius .............................1.00

Raudonasis siaubas
Salik Vogulov__

Raudonasis Tvanas
Ignas šeinius__

Raudoni batukai '
Jurgis Savickis .

Ramybė man
J. Kėkštas______

Sudie, pone Cipse
James Hilton

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas _____ 2.00

šilkai ir vilkai
Runcė Dundicrin is_____ _ 1-00

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

V. Biržiška, kiet. virš. _— 3.00 
papr. virš.__________ 2.00

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagjn________ 100

Saulutė debesėliuos
L. Žitkevičius _____ _____  1.50

šventieji akmenys 1
Faustas Kirša __________ 2.00

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis 

šventoji Inga 
A. Škėma ____

1 .apnų pėdomis
V. Kazokus ........................... 1.00

Teresė Nęumanaitė
’J. Burkus ________ ,.............3.00

Tarp žalsvų palapinių
P. Kesiūnas _______

| Tėvų pasakos
A. Giedrius _______

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas ..

Tautosakos Lobynas
J. Balys___________

Tomas Nipemadis 
August Gailit _____

Tarp pelių ir vyrų
Jolin Stcinback ____

Tėvelių pasakos
A. Giedrius _______

Užgesęs sniegas
Aloyzus Baronus.......... ......... 2.50

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša —— 

Vanagaitis
monografija____

Vilnius tarp audrų
J. Cicėnas (įrišta) _______5.50

Velykų pasakos
N. Butkienė ____________ 1-00

Vidurnakčio vargonai A
Česlovas Grincevičius_ — 1.50

Vyturėliai Laukuose
Vikt. Šimaitis

Trylika nelaimių
R. Spalis ____

Vaikų knygelė
M. Valančius

Varpai skamba
I Stasius Būdavas------ ------- 2.50

Vieneri metai ir viena savaitė.
i B. Gaidžiūnas _________— 1.50'

Taupioji Virėja

4.00

3.00

1.50

2.0f

S.H

2.00

2.20

.. 1.00

. 3.50

... 2.00

... 2.40

0.80

.. 1.80

2.2>

2.64

4.50

2.00

2.70

___ 1.50

1.50

1.20
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šis, 
tėvai 
kiek nekliudo užimti atsakingą 
JAV Atstovų Rūmų nario vietą. 
Kaip mano proseniai ir tėvai, aš 
gerbiu ir myliu savo tėvynę. Tad 
ir jus raginu: mylėkite ir gerb-

WATERBURY
MUSŲ KOLONIJOJ

Su vasaros sezono pradžia, 
prasideda lietuviškas judėjimas. 
Birželio 13 d. įvyks pirmas lie
tuviškas , piknikas. Jį rengia 
A LTS skyrius Linden Parke, 
Union City, Conn.

Gegužės 2 d. šeštadieninės li
tuanistikos’ mokyklos tėvų ko 
mitetas -surengė Motinos dienos 
parengimą. Pats parengimas bu 
vt> gana įspūdingas. .Jį atliko li
tuanistikos mokiniai, gražiai iš
lavinti, -rūpestingai priruošti. 
Kaip grąžu, kada pastebima, kad 
via tėvų, kurie savo vaikais rū
pinasi ir skiepija lietuvišką dva
sią. .Bet apgailėtina, kad yra tė
vų ir priešingai galvojančių. 
Vienį suko, kam ta lituanistikos 
mokykla 'reikalingu. Antri ne
leidžia vaikų į mokyklą todėl, 
kad • nepatenkinti mokytojais. 
Treti, kad jų vaikai nepateko į 
augštesnj skyrių. Ar tokie pa
siteisinimai turi kiek pagrindo 
ar ne, neguliu nuspręsti, bet 
taip elgiantis kas nukentės: mo
kytojai, tėvai ar jų vaikai?

;,1» * ‘;

DIRVA
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Musų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė: 
Dirvai aukojo
Plytnykas A., Chicago . $1.00 
Stulgis P., Chicago ........... 1.00
Zambliauskas W.,

VVaterbitry .... ... 5.00

1.00Cleveland ...
Lozoraitis J., Cleveland .... 1.00 
Biskis G., Chicago ........... 1.00
Dilba A., Bridgevvater .... 2.00 
Grigaitienė O., Cleveland .... 1.00 
Radziulis K., Pittsburgh .... 2.00 
Dautartas Z., Cleveland .. . 5.00 
Miliūnas J., Hollyvvood . 1.00
Vaitkus A., Chicago ....... 2.00
Dubikaitis S., Cleveland .. . 1.00 
Pakštas P., Chicago........... .1.00'
Palionis T., Cudahy ........... 2.00
Vilėinskienė J., Cleveland 1.00 
Kubilius P., Cleveland ....... 1.00
Mockus'S. Dorchester ....... 5.00
Tveras A., Chicago ...........  2.00

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką.

Anglų kalbos gramatika
J, Kukanauza ______ _ ___ 2.00

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas ....____ 1.00

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas ____________e 2.00

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis__

Aukso kirvis
Juozas Švaistas _________2.50

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė_________3.50

Broliai Domeikos
L. .Dovydėnas _______

Barabas
Paer Lagerkvist_____

Būkite sveiki - ■
Dr. S. Biežis________

Baltasis Vilkas
K. Binkis ------- - -------

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50

Baltaragio malūnas
K. Boruta______________ 2.50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia ____________ 2.00

Cascata cristalina
Venacijus Aiišas__

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis ____

Duktė
.Alė Rūtii ............ .

Dievas ir žmogus
Prcl. F. Bartkus.ir 
kan. P. Aleksa -................... 5.00

Didžiosios atgailos
R. Spalis .......... . 3.50

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas __

Eldorado
J. Švaistas ...................

Gyvačių lizdas
Francois Mauriac  .......... .  2.60

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalis ____________  5.00

Gimdytoja
Francois Mauriac .. ____1.75

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė____________ 2.00

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas ______________

Gyvulių ūkisI *
George Ortvcll ..................

' Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius

Kaimynai
J. Paukštelis __________

Karoliai
Guy du Maupassant _____ 2.50

Kaip jie mus sušaudė
J. I’ctruitis ....

Kuprelis
Ignas Šeinius __________ 2.00

Konrodas Valenrodas
Adomas Mickevičius _____ 1.50

Keliai ir kryžkelės
Putinas

Kaimiečiai
V. S. Reymont I-Į1-1II-IV
1 ir II dalis -_____ _ po
III ir IV dalis _______ po

Kudirkos raštai

1.50

1.00

2.00

:.5O

1.80

... 2.50

3.00
3.50

5.00
Kregždutė

A. Rinktinas___
Krėvė Mickevičius

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

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

.Cleveland 3, Ohio
Telef.: HE 1-6344
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DAUGIAU MALONUMO 
SU TUO TIKRU 51 SKONIU!
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1.80

2.75

Konstitucijos

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas

Lietuvos Istorija
Sruogienė ...............................3.00

Lietuviškas angliškas žodynas
V. Peteraitis.. maž. 2.00 <1. 5.00 

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas__________ 3.00

Lietuvių tautos kelias I ir H d.
M. Biržiška _________ po 3.00

Lietuviškai angliškai žodynas
V. Peteraitis ............  5.00

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys

Lyrika
K. Binkis ______

Loreta
Stasius Būdavus -

Lietuva
A. Benderius_ _

Laiškai žmonėms
G. Pupini ______________ 2.00

Lietuvių kalbos vadovas
i Red. prof. Skardžius -__ r- 4.50

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lietuvių archyvas
Bolševizmo metai __ ■-

Moters širdis
Guy. de Maupassant ■—

Lietuvių Literatūra
Pranas Naujokaitis

'Mėnuo vąd. medaus
N. Mazalaltč —

Meškiukas Rndnosiukas
Vytė Nemunėlis ____

Namai ant smėlio
■ J, Gliaudą__ ...__________ 2.00

-Naujieji skaitymai

3.00

.. 2.00

- 2.00

1.00

2.00

0.71

.. 1.21

1.80

2.00

7/

2.50

S.00

. 2.50

Užuovėja
M. Katiliškis _____

Žmonijos likimas 
V. Bagdonavičius 

žemaičių žemė 
N A. Vilainis-__ —-

žemaičių krikštas 
P. Abelkis „.2—.

... 3.50

3.50

1,50
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Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite:
Į DIRVA, 1272 East 71 St., ęieveland 3, . Ohip
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Negalimos galimybės
Jeigu meldžiamasi Dievui ir norima, kad išklausytų, — 

velnias už uodegos netampoma. Jeigu šnekama apie bendradar
biavimą ir akademinį solidarumą ir norima, kad tokia šnekta kiti 

^^latikėtų — reikia solidarumą rodyti ir darbais.
l’rileiskime hipotetinį atvejį, kuris, kaip visi žino, neįma

nomas Studentų Sąjungoje. l’rileiskime, kad skruostas pr.ie 
skruosto egzistuoja du akademiniu sambūriu, ir jog juose dau
giausia buriasi kiek skirtingo visuomeninio nusistatymo studen
tai. Aišku, jog tuo atveju, norint įkaitintoje mūsų tremties at
mosferoje bendradarbiauti —- reikia ne tik takto ir. taurios šnek
ios, bet ir nemaža nesumeluoto garbingumo, tiesumo ir pagarbos 
tarpusavio santykiuose.

Bet įsivaizduokime, kad vienas tų sambūrių turi perdaug 
artimus santykius su kuria politine grupe. l’rileiskime', kad tai 
tokia grupė, kuri karštai trokšta valdyti ir kurios tradicinis me
todas. santyKauti su priešininkais (lietuviais!) yra juos trak
tuoti kaip "bolševikus”, "nacius”, "fašistus", atsitiktinius ir ne
normalius lietuvius ir oportunistus.

Kas gi būtų, jei tokią galimybę prileistame?
Gali būt, kad tas sambūris bandytų ir j studentų sąjungą 

įvesti anuos veiklos metodus. Tuo atveju, turbūt, to sambūrio va
dai spaudoje oponento paskelbtas mintis lygintų su "bolševikinė
mis”; jo organizacijos vardą paniekinančiai kabintų j kabutes; 
važinėtų po sąjungos skyrius, kur pasipasakotų žiną "mirtinų" 
nepatinkamos centro valdybos nuodėmių, liet atsisakytų, pareika
lavus, nurodyti bet kokius faktus...

Turbūt toji politinė grupė, juos paremdama, rinkimų pro
ga savo biuletenyje duotų suprasti, jog priešingo sambūrio nariai 
yra piktybiniai diegai, savo padėtį išnaudoja ne bendram, o savam 
interesui ..,

■ Turbūt tasai studentiškas sambūris išsispausdintų rinki
minę propagandą, kuria ne savo vardu siuntinėtų nesaviems ir 
savo vardu saviems; o gal jie netgi pradrįstų tvirtinti atstovaują 
ne tik savo, bet ir kitas visuomenines pažiūras. Turbūt propagan
doje jie leistų laisvai skrajojančiai fantazijai kraipyti ir laužyti 
faktus: vietomis suteiktu neteisingų žinių — rinkimams laimėti 
naudinga linkme — apie savo sąrašo kandidatus; kitur pultų savo 
oponentus dėl neatlikimo darbų, kurie buvo atlikti, arba dėl nusi
kaltimų, kurie grupės galvų buvo specialiai rinkimų proga išgal
voti.

'liesa būtų nesvarbi, kai geismas laimėti rinkimus nustelb-1 
tu ir sąžinę, ir savo pačių žodžių apie akademinę kultūrą tylu 
prisiminimą. Būtų darbais parodyta, ko tektų laukti ateityje.

Tokių dalyki) studentų sąjungoje nutikti negali. Nepri
klausomieji yra viešai deklaravę nepripažįstą bet kokio negarbin 
gurno visuomeniniuose santykiuose, gi ateitininkai — nuoširdžiai 
garbina Dievą ir todėl nei jie patys, nei jų vadai velhio už uode
gos netampo.

Tačiau įsivaizduokime, kas būtų. jei. pavyzdžiui, mūsų 
vaikams bestudentaujant, taip nutiktų. Ar būtų tada galima to
linti pasitikėti to sambūrio vadų gera valia, — bent tol, kol sam
būris nuo jų viešai neatsiribotų? Ar neatstumtų tokie manevrai 
mūsų jaunesnių kolegų, kuriems jie, didžiai jų garbei, dar sveti
mi? Ar nebūtų tie, kurie tokių desperatiškų žygių griebtųsi, kal
tintini moraliniu-studentijos skaldymu?

Gera, kad mūsų tarpe tokius reiškinius tik vaizduojamės! 
__  ir kad nepasitaiko politinių ar psichologinių mokslų dakta
rautų, kurie, žinodami’ ar lengvai galėdami sužinoti tiesą, rinki
mų laimėjimo tikslu ją kraipo, kitus neteisingai kaltina, save 
tuščiai giria, -— ir visa tai daro ne savo pačių vardu, o pasirašy
dami nekaltos, (nieko apie tai nežinančios) merginos parašu.

Tačiau net jei ir būtų taip nutikę, visu rimtumu tikimės, 
jog studentija nepadarytų dviejų fatališkų klaidų: jinai nesusietų 
kelių nuo etinio kelio nukrypusių partinių studentų su jų atsto
vaujamojo akademinio sąjūdžio narių visuma; ir jinai neatsisa
kytų ir toliau su šiuo sambūriu akademiniame lauke bendradar
biauti, kiek jisai tą bendradarbiavimą ryšis ateityje grįsti gera, 
ir jokia kitokia, valia.

Nėra bloga politiškai kovoti, bet nėra galima negarbingas 
priemones šioje kovoje toleruoti.

Už jaunosios ir vyresniosios
JONAS PUZINAS

Keliais atvejais Studentų žo
dyje, buvo paliesti tarpusaviniai 
kartų santykiai. Imta net kalbė
ti apie dvikovą, vykstančią tarp 
vyresniosiom kartos, subrendu
sios Nepriklausomoje Lietuvoje, 
ir tarp jaunosios, pradėjusios 
vystytis Lietuvos tragedijos iš
vakarėse. brendusios okupacijų 
metu ir galutinai susiformavu
sios Vakaruose. Nurodomos ir 
pagrindinės tos nesantarvės 
priežastys. Vyresniajai kartai 
^Įkišama, kad . ji pervertinanti 
^pl’ąją tautinę kultūrą, didele 
(lalimr ignoruojanti Vakarų kul
tūros pasaulį, kitd ji peršanti 
abejojamos vertės receptų tau
tinei ir. kultūrinei stiprybei, pa
laikytų kad ji neduodanti pasi
reikšti jnbnosios kartos atstok

varns ir t.t. Iš jaunosios kartos 
pusės pareiškiama, kad ji jau 
esanti, pakankamai subrendusi 
išeiti gyvenimo arenon ir kad ji 
tautinį, visuomeninį ir kultūrinį 
gyvenimą matuojanti savais, 
dažnai jau perreformuotais mas
tais, todėl ji j vyresniosios kar
tos reklamuojamas prekes žiū
rinti kritiškai. Jaunoji karta 
jieškanti"naujų idėjų, ji esanti 
daug gilesnė, daugiau iš’gyvenu- 
si ir nesibijanti Vakarų. Paga
liau primenama: jei jaunoji kar
ta mažai dalyvaujanti lietuviš
kame ’ visuomeniniame gyveni
me, greičiausia, d.ėl to, kad ja- 
the ji neturinti vietos, kad vi
suomenė nesanti atkreipusi į ją 
reikiamų dėmesio ir neparemian- 
ti sunkioje kovoje dėl. mokslo.

Tai šitaip maždaug atrodo 
trumpai suglaustos pagrindinės 
priežastys, vedančios abidvi kar
tas į dvikovos areną .'. . Studen
tų Žodyje iškeltasis klausimas 
įdomus, tik, gaila, niekas nei iš 
senosios, nei iš vyresniosios kar
tos atstovų j jį neatsiliepė ir 
praleido negirdomis. Kartų tar
pusavio santykių problema vi
sada yra buvusi daugiau ar ma
žiau aktuali, be abejo, ji nėra 
nustojusi savo aktualumo ir da
bar. Juk "ir visos mūsų, dabarti
nės kartos (senoji, vyresnioji, 
jaunoji', jauniausioji) augo, 
brendo ir gyveno skirtingose są
lygose, buvo ir tebėra veikiamos 
įvairių idėjų pasaulio ir šiaip 
gyvenamosios aplinkos. Todėl 
nereikia stebėtis, kad nevieno
dai gali būti žiūrima j visokius 
mūsų tautinio, visuomeninio, 
kultūrinio ir politinio gyvenimo 
reiškinius. Net ir tos pačios kar
tos' žmonių galvosena, elgsena 
ir gyvensena nėra, ačįį^Bievui, 
standartizuota. Tad,'jei kartais 
atskirų kartų atstovų tarpe ir 
pasitaiko tam tikros nesandoros, 
reikia stengtis ginčo objektą lo
kalizuoti. tarpusavyje išsiaiškin
ti ir dvikovos ginklus pildėti j 
šalį . . .

Studentų žodyje kartų kovos 
vyksmas, atrodo, daugeliu 
jų vaizduojamas perdaug 
kiomiš spalvomis. Mano 
įsitikinimu, abiejų kartų 
resniosios įr jaunosios) santy
kių raidoje turime daugiau sie
jančių, negu skiriančių veiksnių. 
Kari taip yra, meskime trumpą 
žvilgsnį į praeitį, kuri vistiek 

i yra šiokia tokia mokytoja.
Nepriklausomos Lietuvos lai

kais kartų santykiavimas yra 
buvęs skirtingesnis, nes ir to 
meto gyvenimas buvo kitoks. 
Jaunosios kartos santykiai su 
senąja ir vyresniąja buvo dau
giau 
toki, 
to. į 
davo 
kai subrendusią, neturinčią gy
venimo .patirties. Dažnam jau
nosios kartos atstovui tekdavo 
sunkiai prasiskinti kelią į gy
venimą, o ir prasiskinus nebuvo 
lengva nugalėti daugelį kliūčių. 
Tada, žinoma, ir mes reikšdavo- 
me savo nepasitenkinimą, mes
dami visą eilę kaltinimų ir prie
kaištų, kurie savo pobūdžiu ne
daug ko skyrėsi nuo Studentų 
žodyje iškeltų.

Dabartinės vyresniosios ir 
jaunosios kartos santykiai bren
do maždaug tokiose pat gyveni
mo aplinkybėse, juos formavo 
tremties sąlygos. Man, gana ar
ti stebint 
kietijoje 
Amerikos 
pastebėti 
būtų sudarę vešlią dirvą kon
fliktams. Tiek vyresniosios, tiek 
ir'jaunosios kartos atstovai dau
gumoje yra Vakarų kultūros au
gintiniai. Tas faktas jau savai
me suartina abidvi kartas. Vo
kietijoje UNRRA ir IRO vie- 

! uodai rūpinosi savo globotiniais: 
nebuvo sotu ir šilta nei vieniems, 
itei kitiems. Tačiau ar būtų tei- 

‘ singa tvirtinti, kad senoji ir 
vyresnioji karta nebūtų rūpinu-, 

• sis jaunąja? Juk kokiomis sun
kiomis sąlygomis buvo organi
zuojamos mokyklos, gimnazijos

■ ir net universitetas, Kiek daug 
gražaus jaunimo galėjo studi
juoti Pabaltijo Universitete. •'

Studijuojančio jaunimo gero
vė buvo vienas iš daugumos vy
resniųjų' rūpesčių: per BALFą 
stengtasi'aprūpinti kiek pado
resniu apdaru ir apavu, kiek pa- 

: didintu ir pagerintu maisto da
viniu, Lietuvos Raudonojo Kry- 
•žiaus rūpestingumu' studentams 
suteikta daugybė stipendijų, be 
kurių vargu jau būtų buvę įma

atve- 
rvš- 
giliu 
(vy-

oficialūs, kartais net šal- 
trūko artimesnio kontak- 
jaunąją kartą dažnai be
žiūrima kaip j dar nevisiš-

tų santykių raidą Vo- 
ir dabar Jungtinėse 

Valstybėse, neteko 
tokių reiškinių, kurie

> noma gilinti studijas. Tik vy- 
i resniųjų rūpesčiu daugybė stu- 
• dentų galėjo eiti mokslą jvai-
■ riųose Vokietijos universitetuo- 
i se.
i Štai, 1947 48 m. žiemos se

mestre Vokietijos augštosiose
■ mokyklose (kartu su Pabaltijo 

Universitetu) studijavo 1678 
lietuviai studentai, iš jų: britų

■ zonoje 385, amerikiečių — 824 
ir prancūzų — 469. Tai didžiau
sias lietuvių studentų skaičius, 
koks bet kada yra buvęs užsie
nio universitetuose. Daugelis jų 
baigė pasirinktąsias studijas ir 
įsigijo mokslo laipsnius.

Vokietijoje nebuvo pagrindo 
varžytis abiejų kartų atstovams 
dėl kokių nors pirmumo teisių 
stovyklų barakuose, čia dėl va
dovavimo ar kitų žemiškų gėry
bių liejo prakaitą su tulžimi 
smarkesnieji vyresniųjų kartų 
atstovai, Galop, kaip visi pili- 
kilai prisimename, ta kova jau 
tiek buvo įsisiūbavusi, jog be 
jokios atodairos imta vartyti 
komitetus. Ta komitetų "varty
mo’’ ir šiaip su žmonių autorite
tu nesiskaitymo liga daugeli pa
lydėjo ir per. Atlantą. Jaunoji 
karta tuo metu buvo užėmusi 
dvejopą poziciją: vieni rinitai 
mokėsi universitetuose, kiti ėjo 
gyvenimo mokyklą stovyklose.

Kokia gi padėtis čia, Jungti
nėse Amerikos Valstybėse? čia 
iš pat pradžių susidarė savotiš-' 
ka nuotaika. Atsidūrus Dėdės 
Šamo žemėje pasijusta, lyg bū
tų nukrista ant kitos planetos: 
viskas nauja, neįprasta, nejau
ku .. . Pamažėli atsipeikėta, ap
sidairyta ir aplink save paste
bėta dėdžių, tetų, brolių ir se
serų, giminių, pažįstamų ir ne
pažįstamų. seniau ir dabar at
vykusių. Pasijusta lyg savame 
krašte. Užkaito lietuvio širdis 
ir, primiršus visokius stovykli
nius nesusipratimui, entuzias
tiškai imta kurti tremtinių 
draugijas, chorus, tautinių šo
kių grupės, vakarines mokyklė
les ir kt. Susirinkimai buvo gau
sūs, ugningi, pasiryžta žemę su
judinti ...

Tačiau naujos gyvenimo są
lygos savo atliko: susirinkimai 
darėsi vis skystesni, net pir
mosiose eilėse atsirado nemaža 
laisvų vietų. Jau nelengva pri
kalbinti žmogų, kurioms nors 
visuomeninėms pareigoms. Lie
tuviškosiose kolonijose visuo
meninio ir net kultūrinio darbo 
naštą tempia ant savo pečių, pa
lyginti, jau nebedidelis žmonių 
būrys. Deja, jaunoji karta dar 
nėra pakankamai įsijungusį į vi- 
suomeninj darbą. Ji tuo tarpu 
apsiriboja gausiu dalyvavimu 
choruose, tautinių šokių grupė
se ir iš dalies kitose kultūrinio 
darbo srityse.

Jaunosios kartos talka visose 
lietuviško gyvenimo šakose la
bai laukiama. Be abejo, dalis 
jaunimo yra priversta pati užsi
dirbti pinigo, kad galėtų baigti 
savo studijas; jų laikinis išsi
jungimas iš lietuviškosios veik
los 'suprantamas ir pateisina
mas- Tačiau turime n.emaža gra
žaus jaunimo, kuris yra arba 
baigęs mokslus, arba atidėjęs į 
šalį. Tie, mano galva, jau galėtų 
atskubėti talkon. Kaip tik čia 
ir su’sidarinėja tam tikras nesu
sipratimų židinėlis abiejų kartų 
nedermei. -. šiaip, atrodo, kiti 
nesantaikos židiniai yrą tižblėsę 
ir jų neverta judinti, čia nėra 
varžybų' dėl pirmenybės ar kon
kurencijos darbe. Kiekvienas 
dirba tokį darbą, kokį pavyksta 
surasti, negirdėti, ‘kad kas nors 
įžūliai kaišiotų kojas. Jaunoji 
karta, būdama fiziškai ' kiek 
stipresnė ir mokėdama angliš
kai, paprastai apsirūpina geres
niu ir geriau apmokamu darbu, 
dažnai net.savo specialybės.

ASK LITUANICAB DVIEJI METAI
Nepriklausomo gyvenimo me

tu akademinis sporto sąjūdis 
ne tik stipriai pasireiškė Lietu
vos sporte, bet susilaukė pripa
žinimo ir gražių atsiliepimų 
tarptautinėje plotmėje. Griū
vant valstybiniam rūmui, nutrū
ko ir bet kokia organizacinė 
veikla akademiniame sportinin
kų susibūrime. Esant tremtyje. 
Vokietijoje, spontaniškai pasi
reiškusi sportinė akademinė 
veikla baigėsi, emigracinei ban
gai palietus tremtinių stovyk
las.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse akademinis sporto sąjūdis 
vystėsi palengva ir stipriai at-

siliko nuo bendrosios studentų 
organizacijos augimo. Tačiau 
jau dabar galime sveikinti Aka
deminį Sporto Klubą LITUANI- 

dvejų metų gyvavimo pro- 
Trumpas tai laikas, bet pil- 
ryžto, darbo ir atsiekime!, 

vienas iš jauniausių sporto 
.JAV-se yra specifinis

Visa sudėjus krūvon, regis,Į 
kad rimtų prięžasčių kartų dvi ; 
kovai nėra ir kad apie tai būtų! 
geriausia visiškai nekalbėti, nes: 
yra aibės aktualių klausimų.' 
kuriuos turėtume nuoširdžiai iri 
rūpestingai apsvarstyti susėdę; 
už bendro stalo, čia prabėgomis! 
tepriminsiu vieną kitą, tikėda-į 
masis, kad svarbesniaisiais busi 
pasisakyta ir kitų, kuriems, jieį 
yra arti širdies.

Gyvename ypatingai sunkinsi 
lietuvių tautai laikus. Lietuvių 
tauta krašte negailestingai nai | 
kinama ir fiziškai ir dvasiškai.!

1 Mes tikėjomės, jog tos Lietu-į
1 vos kančios bus trumpalaikės, 
'tačiau skaudžiai nusivylėme. Ir 
dabar dar nelengva numatyti tu 
kančių galo. Tačiau 
visos mūsų kartos, čia 
gyveną 
turime 
gesne 
t m ime 
krašto 
ten rastume, jei 
laiko tarpo tektų grįžti? Senoji 
karta baigiasi, vyresniosios gre
tos retėja. Visos mūsų viltys — 
jaunimas. Kieta likimo dalia di
delę jaunimo dalį bus užgrūdi
nusi, tačiau nemažos jaunimo 
dalies dvasia bus apnuodyta ir 
sužalota. Krašto atstatymui rei
kės įvairiausių specialistų. Ten 
rasime.daug ko. bet pasigesinie 
dvasinių mokslų srities žmonių. 
Ar turėsime čia laisvajame 
sąulyje pakankamą kiekį 
ruoštų specialistų įvairioms 
veninio sritims?

Mūsų tautinės gyvybės ir jė 
gos ištekliai tremtyje dar te
bėra gauti dideli, tačiau pats 
laikas susirūpinti to potencialo 
didinimu ir išlaikymu. Mes tu
rime ir galime, jei tik išsijudin
sime. sudaryti tinkamas sąly
gas mūsų jaunimui šviestis ir 
eiti augštąjį mokslą. Mes tu
rime susirūpinti mūsų mokslo, 
literatūros ir meno žmonių glo
ba, kąd jų talentai nežlugtų fab
rikuose, kad jie atiduotų savo 
turimas žinias ir sugebėjimus 
lietuvių kultūros lobynam Dau
gybė pavojų tyko mūsų jaunąją 
ir priaugančiąja kartą. Visų

inęs visi, 
seniau 

ir neseniai atvykę, ne
prarasti tikėjimo laimin- 
Lietuvos ateitimi, mes 

planuoti visokeriopą 
atstatymą. Ką gi mes 

už tam tikro

pa- 
pa- 
g.V-

žaidynes vėl pakartojama vyrų 
grupės pergalė lengvojoje atle
tikoje. Illinois universitete, Ur- 
banoje, tarptautiniame futbolo 
turnyre, Lituanicos nariai žai
džia už Europos komandą ir pa
sidalinus taškais su Pietų Ame
rika ir Turkija, atsistoja pir
moje trejukėje lentelės prieša
kyje. Rudens semestro metu 
įsteigiama krepšinio sekcija, 
kurios veikla privertė atkreipti 
dėmesį visų tremties sporto ' 
klubų. Lituanicos skrajojanti 
krepšinio komanda per trumpą 
laiką aplankė daugumą lietuviš
kų kolonijų, sukirsdama virš 
6(100 mylių! Tebūna dar pami
nėta, kad niekas kelionės išlai
dų nepadengė, viskas padaryta 
savo sutaupom. Iškalbingas pa
vyzdys visiems! Straipsnis ne
leidžia suvesti balanso, bet jis 
gražus ir didelis Lituanicos

CĄ 
ga. 
nas 
šis
klubų 
tuorn, kad savo veiklą buvo pra
dėjęs dar "negimęs"' lietuviška
me viešame gyvenime.

Susibūrus didesniam skaičiui 
lietuvių studentų Illinois uni
versitete. Navy I’ier. Chicagoje, 
jis paskirai įsijungė į universi
teto sportinę veiklą. Sudarius 
tinklinio komandą ir gražiai pa
sirodžius turnyre, buvo susilauk
ta įvertinimo iš universiteto 
sporto vadovybės. Toks partiza
niškas veikimas tęsėsi iki 1952
m. kovo K) dienos. Padidėjus lie-į krepšinio komandos naudai. Per 
tuvių studentų skaičiui, kilo! 
mintis sportinį sąjūdį. apjungti, 
organizaciniai. Po pasitarimų 
tarp Vyr. FASK-to nario stud. 
V. ADAMKAVIčlAUS ir tink
linio komandos vadovų R. BA
BICKO ir V. GERMANO, su-i 

šauktas 1952 kovo 10 d. stliden I 
tų susirinkimas Navy Pier, Chi--|>n|, 
vagoje, pritarė A.S.K. LITU'A- 
\ICOS steigimui, tikslu apjung
ti lietuvių kilmės „akademinį 
sportuojantį jaunimą, ugdyti ir 
palaikyti lietuvišką kultūrą ir, 
įsijungti organizuotu vienetu j 
lietuvišką sportinį judėjimą 
tremtyje.

Jaunas, bet. judrus naujasis 
sporto vienetas buvo šaltai ir 
nedraugiškai sutiktas paskirų 
organizacijų. Tačiau tas iiestt■ 
žlugdė jaunatviško sveiko en
tuziazmo ir tais pačiais metais 
įvykusiose II š. Amerikos Spor
to žaidynėse ASK LITUANICA 
laimi lengvosios atletikos vyrų 
grupes 1 vietą ir tinklinyje II 
vietą. Universiteto ribose sėk
mingai atstovaujama tinklinis, 
o paskiri nariai patenka į imi 
versiteto lengvosios atletikos 
rinktinę. 1953 metais veikla dar 
pagyvėja. Per 111 š. Amerikos

1954 metų ^pirmuosius mėnesius 
Lituaniea pasipuošė Illinois uni
versiteto tinklinio meisterio vtir- 
du ir tapo 1951 metų JAV-bių 
Vidurio-Vakarų Apygardos lie
tuvių krepšinio meisteriu.

Be veikusių tinklinio, lengvo
sios atletikos, stalo teniso, fol

io, lauko teniso, šachmatų, 
krepšinio, įsteigta 
sekcija.

Vieningas darbas, 
judrumas, meilė kilniai olimpi
nei idėjai per trumpą laiką įga
lino šį vienetą išaugti ir sustip
rėti tikrai dideliems laimėji
mams. Tremties sportiniame gy
venime ASK LITUANICA įsiri
kiavo j pirmaujančias eiles, o 
studentijos organizadiniame gy.- 
venirne tapo stipria sąjungos 
dalimi.

akademinis

Nuo įsmteigimo iki 1953 me
tų rudens ASK LITUANICAI 
vadovavo V. ADAMKAVIČ1US. 
Dabartinis klubo pirmininkas 
Sigitas ZURKU.S.

Žengiant ASK Lituanieai į 
trečiuosius metus, linkėtina su 
nemažesniu atsidavimu žygiuo
ti tobulėjimo ir laimėjimo keliu.

. Vytautas J.

AKADEMINIAME PASAULYJE
• Studentų sąjungos centro 

valdybon ateitininkai ("Akty
viųjų Studentų" sąrašo vardu) 
pravedė penkis kandidatus: Vy
gantą, Klldžmą. Sužiedėlį,. Ratl- 
chaitę ir Barzduką. Nepriklau
somųjų praėjo du: Germanas ir 
Rėželis! į revizijos komisiją 
ateitininkai išrinko Gylį ir Vit
kų, nęprklausomųjų sąrašu pra
ėjo Maėiuika. Į Garbės Teismą 
nepriklausomųjų sąrašu praėjo 
Mieželis ir Kavolis, gi ateit įnin
ku žvirzdys.

Rinkiminės sistemos dėka be
veik lygiai balsu gavę sąrašai 
(abu neoficialiomis žiniomis ga
vo 1200 su viršum) pravedė la
bai nelygų kandidatu skaičių. 
Atkreiptinas dėmesys į faktą, 

, „ .... . . kini ateitininkų kandidatai buvo
mūsų pareiga išlaikyti jaunime kažkuriais sumetimais taip pa- 
lietuvišką dvasią. Tad telkimės rinkti, kad kiekvienas išrinktas 
draugėn, pažinkime vieni kitus 
arčiau ir tada visų kartų tarpe 
įsigalės tikroji santarvė, kurios 
mes esame labai reikalingi.

*

Pastaba. Studentų žodis mie
lai gautų vieną kitą pastabėlę iš 
savo skaitytojų šiame ’ straips
nyje liečiamais klausimais. Ar 
patys studentai mano, kad juos 
vyresnė karta supranta, ir ka
me glūdi eventualių nesusipra
timų, šaknys? Ko iš vyresnių 
kartų lauktina? Tiems' klausi
mams nereikia straipsnių, o pa
kanka brūkštelti laiškutyje vie
ną kitą mintį — redakcija »pati 
suredaguos skaitytojų atsaky
mus. Pageidaujant, pavardės 
nebus skelbiamos. Red.

gyvena visiškai skirtingoje vie
toje: Clįicjigoje: Ne\v Yorke* 
\Vashingtone, Urbanoje ir Cle
velande. Kaip tokia valdyba ga
lės dirbti, vienus Dievas žino.

Pareigas einančiai centro val
dybai gavus eilę nusiskundimų 
dėl "neetinių" bei "studentų 
garbę užgaunančių rinkiminių 
metodų”, jinai nutarė paskirti 
šiems metodams 'ištirti specia
lią komisiją, kuri yra . šudarįnėr 
jama: ■
.. • rilinols universitete, Chiea- 
g'oje, kaip moksle ypač pasižy
mėję, buvo išskirti šie lietuviai 
studentai: R; Viskanta, Jieva 
Nėimanaitė, V. Tautvydaitė, Z, 
V. Viskantą, Danutė šalkaus- 
kaitė, Nijolė šalkauskaitė ir L.

Oleškevičius.
• Jurgis Kaminskas, studentų 

sąjungos Los Angeles skyriaus 
narys, išrinktas j Los Angeles 
Amerikos Lietuvių Tarybos val
dybą.

• Hartfordo studentai birželio 
mėn. 5 d. rengia didelį finis sė
mėsi ri. Programoje numatyta 
diskusijos, arbatėlė, šokiai. Ti
kimasi, jog dalyvaus studentų 
ir iš aplinkinių miestų. Tuo rei
kalu daug rūpinasi buv. skyriaus 
sekr. Nijolė Stadalnikaitė.

• Irena Jurgelevičiūtė.. Bos
tono studentų skyriaus sekreto
rė, ir kol. Paulius A. Treinys 
sukūrė gražią akademišką šeimą 
Bostone. Jaunieji aktyviai da
lyvauja studentų ir akademikų 
skautų veikime.

• Numatomo išleisti studentų 
metraščio redakcinė komisija 
turėjo New Yorke posėdį su Stu
dentu Sąjungos centro valdyba. 
Velykų atostogų metu. Darbin
gumo tikslu komisiją nutarta 
praplėsti. Metraščio redakciją 
dabar sudaro Kostas Ostraus
kai) (Philadelphia), -Vytąutas 
Vygantas (Urbana) ir Antanas 
Sabaliauskas (East St. Louis).

• R. Daukus, R. Zakarevičius, 
A', žilytė „Sydnėjuje-ir R. šilai
tis Catiberroje gavo stipendijas 
studijuoti Australijos universi
tetuose kaip- ypač gerai baigę 
gimnazijas..

• ' Akademinio Sporto Klubo 
Lituaniea stalo teniso komanda 
(A. Avižienis, B. žemaitis ir A. 
Tilindis) dalyvavo Clevelande

. • ( Perkalta i 4-'t» puaL >
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Neatsakingų Aktyviųjų Stu

dentų neetiškos, pastangos lai-

tendencingai kraip auti 
faktus,
užgauliojanti, jos skaityto
jų.
neetišką.

ligoninėn išvežė, 
viską išpasakojo 
sakyti ir 
Sakė, kad

kaip akademikų tarpe 
tinkančias priemones, 
kaip ateityje vengtiną 
Vyzdį,
kaip bereikalingai mūsų 
tarpe keliančius, nesantai
ką.
Atkreipti v i.sos s t u de n t i j os

AKADEMINIAME PASAULYJE
(Atkelta iš 3 p»l.) 

įvykusiose stalo teniso varžybo
se. Komandai atiteko ketvirtoji 
vieta.

• Studentai ateitininkai Ve
lykų atostogų proga buvo su
rengę sąskrydžius Detroite ir 
Bostone. Skaitė paskaitas apie 
asmenybę ir kt.

• Jubiliejinė akademikų skau
tų stovykla, paminėti 30 metų 
sukakčiai, kaip Kaune įsikūrė 
korp! Vytis ir Studenčių Skau
čių Draugovė. įvyks liepos 2-5 
dienomis.

• Urbanoje gegužės 15 d. ren- > 
giamas bendras Chicagos ir Ur- 
banos akademinių skautų sąs
krydis.

• Illinois universiteto, Navy 
Pier, veikiančiam liet, studentų 
klubui "Lituanica” vadovauja

~-Albertas Kerelis, smarkiai pa
gyvinęs to klubo veiklą.

• Chicagos akademikų skautų 
sueigoje apie Lietuvos politines 
partijas kalbėjo Jonas Jasaitis. 
Junjoram vadovauja fil. Vytau
tas Černius.

• Chicagoje. Akademinio 
Skautų Sąjūdžio eilėse įsikūrė 
Visuomeninių Studijų Būrelis. 
Pirmuoju seniūnu išrinktas bū
relio steigėjas Bronius Juodelis.

• Studentai planuoją studijuo
ti New Yorke, yra kviečiami ap
sigyventi International. House, 
500 Riverside Drive. Šios insti
tucijos tikslas yra supažindinti 
studentus iš viso pasaulio tiek 
su Jungtinėmis Valstybėmis, 
tiek ir su kitom šalim. Interna- 
tionai House turi savo kultūri
nes programas su diskusijomis, 
paskaitomis, ekskursijomis, ir 
1.1. Tai]) pat studentai, keliau
jantieji pro New Yorką, ypač 
atostogų metu, yra kviečiami 
apsistoti.

• Chicagos veikėjai, adv. A. 
Olio iniciatyva, griebėsi apčiuo
piamų priemonių paskatinti jau
nuomenės domėjimąsi lietuviš
kuoju menu. Jie užpirko ir lie
tuviškoms jaunimo organizaci
joms paskirstė 522 vietas į ge
gužės 2 d. įvykusį Margučio ju-

biliejifį, Vyt, Marijošiaus diri
guojamą, koncertą Civic Opera 
House Chicagoje. Tarp organi
zacijų, kurioms, padalinti biletai, 
yra ir Liet. Stud. S-ga. šiame 
žygyje dalyvavo prel. B. Urba, 
J. Kazanauskas, J. Bačiūnas, A. 
Lapinskas, Stp. Biežis ir A. Olis. 
Kažkodėl stebėtina, kad tokio 
įdomaus sumanymo dalyviai be
veik visi priklauso vienam (iš 
keturių galimų!) pagrindinių 
Amerikos liet, sambūriu. Vien 
skautai gavo 200 biletų, gi Klu
bas Lituanica 30. Studentai bi
lietų gavo ir iš korp. Neo Lithua- 
nia.

• Sportininkų ir sporto dar
buotojų suvažiavime, įvykusia
me Chicagoje, į naująjį Vyriau
sią Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetą (FASK) išrinkti šie, 
sporto ir akademiniame organi
zaciniame darbe veiklūs,’ studen
tai: R. Gaška į iždininko vietą,

i ir V. Adamkavičius į 
. komiteto sekretoriaus 
■ Į FASKo revizijos 

praėjo Sigitas Zubkus.
> vime buvo parodyta entuziazmo, 
• bet pajusta ir nederamo spau- 
. dimo iš vienos politiškai-ideolo- 

ginės grupės pusės.
• Mirga Žadeikytė, studijuo

janti meną George Washingto- 
no universitete, šių metų birže
lio ntėn. gaus diplomą. Gyven
dama VVashingtone, ji įvairiomis 
progomis gražiai reprezentuoja 
Lietuvą. Nepriklausomybės 
šventės proga Mirga Žadeikytė 
parengė ir transliavo specialią 
radio programą apie dabartinę 
Lietuvos situaciją, lietuviškus 
papročius, dainas. Vienas di
džiausių VVashingtono laikraš
čių The Eveųing Star balandžio 
17 d. įdėjo didelę jos nuotrauką 
tautiniais drabužiais, dažant 
velykinius margučius.

• New Yorko Kultūros Tary
bos sekretorė yra kol. Regina 
Frankaitė.

• Akademikės skautės prižiū
ri tarptautinę audimo parodą, 
vykstančią Chicagoje Hand 
Weawing Center. Akademikėm1 organizacijų.

svarbias 
pareigas, 
komisiją 
Suvažia-

vadovauja fil. Dr. M. Budrienė.
• Tamara Gelžinytė baigė me- ; 

dicinos mokslus Bonnos univer- ■ 
sitete Vokietijoje.

• Nijolės Vedegytės paveiks- i
las "Gėlės” buvo premijuotas j 
Clevelando meno instituto su- 1 
ruoštoje pavasario parodoje. N. j 
Vedegytė aktyviai veikia ir stu- • 
dentų sąjungos Clevelando sky- ■ 
riaus gyvenime. ]

• Lietuvių Studentų Sąjunga 
JAV turi arti 600 narių, o iš > 
viso lietuvių 4 studentų Ameri- ; 
koje skaičiuojama apie 650-700. 
Sąjunga turi vienuoliką skyrių, 
kelius nuolatinius komitetus 
(informacijų, metraščio, studi
jų) ii- leidžia du biuletenius: 
vieną visiems Sąjungos nariams, 
kitą Los Angeles skyrius leidžia 
savo nariams. Sąjunga atstovau
jama Pasaulio Lietuvių Studentų 
Atstovybėje ir ' Baltų Studentų 
Federacijoje, kai kuriuose ALT 
skyriuose ir visuomeninėse ko
misijose. Baigdama savo ka
denciją, centro valdyba iš savo 
kuklaus iždo paskyrė 200 dol. 
studentų šalpos fondui, 50 dol. 
Vasario 16 gimnazijai ir 25 dol. 
ASK Lituanicai. Sąjungos sko
las, paveldėtas iš Vyt. žvirzdžio 
pirmininkavimo laikų, ši centro 
valdyba pilnai išmokėjo. Tuo pa
čiu metu ji sugebėjo surengti du 
sąjungos suvažiavimus Chica- 
goje ir New Yorke. studijų die
nas Clevelande, reguliariai leisti 
gana brangų Sąjungos biulete
nį "Studentų Gaires”, dalyvauti 
įvairiuose kituose suvažiavimuo-

i se ir 1.1. Kai kuriuos kitus pro
jektus (kaip Detroito savaitga
lį) sutrukdė stoka bendradarbia- 

i vimo iš kai kurių centro valdy- 
• bos narių pusės, (pv)

• L. Mikutytė vaidina De Paul 
i universitete Chicagoje statoma- 
i me veikale ”Out There”'.
; • Edvardas Kaminskas, stu

dijuojąs Seton Hali universite- 
- te, buvo universiteto vadovybės 

atžymėtas pirmuoju studentu 
iš septynių tūkstančių. Jis yra 
New Yorko studentų skyriaus 
sekretorius ir aktyvus narys ei
lėje kitų lietuviškų jaunimo

į. R?
■. • •» -

1954 m. gegužės 13 d.*

l Tęsiny* iŠ pereito numerio )
— Jesiukonicnė sėdėjo fotelyje atsilo

šusi, jos galva buvo nusvirusi ant peties, 
burna pravira,.. Užžiebęs šviesą Jesiukonis 
pamatė jos veidą išbalusį, lyg numirėlio. 
Abudu su Turgelienė persigando. Kokia mi
nutė užtruko, kol jie ją atgaivino. Ji nega
lėjo prisiminti, kas ir kaip atsitiko. Nualpo 
ir tiek. Jesiukonis norėjo šaukti daktarą, 
nerimo, bet ji gynėsi. Praėjo, nereikia. Abu
du su Turgeliene nuvedė ją lovon. Nurengė, 
paguldė. Jos veidas jau buvo atgavęs spalvą, 
bet kalbėti ji nenorėjo. Ir akys buvo tokios 
didelės.

Dar kiek prie Jesiukonienės pasėdėjusi, 
Turgelienė prisiminė namus-. Jesiukonis bu
vo žadėjęs ją nuvežti, bet dabar nedrįso 
žmonos vienos palikti. Norėjo eiti skambin
ti, kad .Bobėnas, atvažiuotų pasiimti, bet 
žmona neleido. Sakė, jaučiantis gerai, galįs 
nu vežti.

— Kas jai yra, nežinai? — domėjosi 
Turgelienė.,

— Nežinau. Kelinta diena blogai jau
čiasi, — atsakė Jesiukonis kelią stebėdamas.

— Ar nemanai, kad pastojo? Panašu, 
kitos dažnai alpsta. Ar vemia?

I’hiladelphijos Skyrius. ge
gužės mėn.’ 3 dį surengė lietu
vio studento išeivijoje visuome
ninį teismą. Teisėjais buvo p. 
Mykolaitis (pirm.),.pp. Jurskis 
ir Žukauskas (nariai). Kaltin
tojai (Raugas, ir Volertas), — 
pabrėždami, kad "lietuvių išei
vija ir visa tauta didelį dėmesį 
kreipia į mūsų akademinio išsi
lavinimo siekantį jaunimą”, nes 
"ši jaunimo dalis savu laiku 
perims visą lietuviškosios vi
suomenės atsakomybę ir turės 
vadovauti kovai už lietuvių tau
tos laisvę ir nepriklausomos 
valstybės atstatymą”, teigė, jog 
"jau kuris laikas studentijos 
tarpe pasirodo nusikalstamo po
būdžio negerovių, kurios negali 
būti praleistos nemačiomis” ir 
"kurioms visuomenė privalo pa
skelbti kovą”. Pasitelkę kelis 
liudininkus, lietuvį studentą kal
tino: "1. pasyviu laikymusi tau
tinės kultūros ugdyme, jos pa
laikyme bei paskleidime, 2. ne
dalyvavimu lietuvių visuomeni
niame ir organizaciniame gyve
nime bei bėgimu nuo jo, 3.. apsi
leidimu asmenybės ugdyme ir 4. 
žalingu individualizmu”.

Gynėjai (Klimas ir Stiklio— 
rius), taip pat talkininkaujami 
eilės liudininkų kaltinimo atve
ju lietuvį studentą išteisinti, 
antruoju vis dėlto rado, jog jis 
"nėra pakankamai aktyvus ir 
dėlto [spėtinas”, gi trečiame įr 
ketvirtame kaltinime "nerado, 
kad studentas būtų apsileidęs jo 
asmenybės ugdyme arba žalingu 
individualizmu”, tačiau įspėjo, 

■ kad "turimos progos būtų pa
naudotos jo asmenybės ir sočiai 
linio

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Gerb. Pone Redaktoriau,
Prašome Jūsų laikraštyje 

talpinti Lietuvių Studentų 
jungos New Yorko skyriaus 
sirinkimo rezoliuciją.

Rom. Kežys,
Susirinkimo Pirmininkas

Danutė Stasiukynaitė, 
Susirinkimo sekretorė

Šaukimas

pagydęs

• Draugiško policininko telefono pašaukimas ... 

nurimusios motinos patvirtinantys žodžiai... ir 

mažosios Marytės gyvenimas yra vėl be rūpesčių. 

Per trumpą valandėlę telefonas nutraukė berei

kalingą rūpestį ir nežinią ..., kad pagydytų vaiko 

pažeistą širdį, ar padėtų jums nesuskaitomais ki
tokiais būdais kasdien. Jis atlieka keliones blogam 

ore... gauna geriausius užsakymus... sujungia 

jus su šeima ir draugais ... ir visuomet yra pasi

ruošęs pašaukti .pagalbos reikale bet. kurią die- . 

nos ar nakties valandą.

Ar jūsų telefonas yra reikalingas? Taip, ir ma

lonumas ir patogumas taip pat. Bet kainuoja 
mažiau kaip centą į valandą.

r

Lietuvių Studentų Sąjungos mėti rinkimus nę tik užgauna dėmesį į mūsų tarpe pasitaikan- 
New Yorko Skyriaus susirinki-, lietuviškąją studentija, bet taipjeias klaidas. Tai padaryti rezo- 

pat meta dėmę Ateitininkų o'r-j liucija spausdintina lietuviškoje 
ganizacijai, jjurios pavieniai na
riai to visiškai nenusipelno ir 
todėl jungiasi prie mūsų visų 
bendros rezoliucijos.

šios rezoliucijos tikslas:
1) Pasmerkti minėtus Akty

viųjų Studentų metodus — 
a)

rno, įvykusio 195-1 m. balandžio 
25 d.

REZOLIUCIJA
LSS centro organų rinkimuo

se 1954 metais grupės studentų, 
pasivadinusių Aktyviai s i a i s 
Studentais, išsiuntinėta propa
ganda randama:

D

REDAKCIJOS LAIŠKAS: V. 
P-vičiui. Mes irgi rūpinamės pa
sibaigusių rinkiųių, kaikurias 
aspektais. Tačiau Studentų Žo 
dis laikosi principo neąpausdin 
ti laiškų, nepasirašytų pilna pa
varde. Jūsų rūpimą klausimą 
gali išaiškinti K. Kudžma (338 
Bart Si., Brooklvn, N.' Y.) arba 
V. Vygantas (1008 \V. Illinois, 
Ulbami, III.)."

sužinoti tiesą? Nei Julė, nei Bobėnas nepri
sipažins. Spyrė į tokią vietą ... Kas žino, 
kas pasakys? O ko tąip sustorėjo per kulšis? 
Aišku, kalį išoperavo. Visos storėju, moti
nystės lizdą išėmus. Bet kaip patikrinsi. 
Gyvatė ta! Viską žino, nebe reikalo dabar 
pasakė: "Taip panašu”. Žino ir juokiasi. Vi
si žino, tik jis vienas kvailys.

į namus jis įlėkė, kaip audra. Paklaus 
ją tiesiai. Prispirs. Turės prisipažinti. Ko 
taip ant Bobėno siųstų, jei netiesa. Ir tas 
rupūžė! šypsos, meilus ... Visi tyčiojasi iš 
kvailio! Įbėgo į miegamąjį pasiryžęs — ir 
neklausė. Klausimu užspringo. O ir laiko 
nebuvo. Julė dabar.degė, kaip ugnyje, blaš
kėsi. Persigandęs jis net ir tą kankinantį 
nerimą pametė. Reikėjo skubiai bėgti dakta
ro.

— Tylėk! — nutraukė jį Jesiukonis ir 
tai]» pažiūrėjo, kad Kamarauskas pašiurpo.

Daugiau kalbėli nebuvo ko. Viskas bu
vo aišku. Ar viskas? Nejaugi tai]) buvo, 
kąi|) Turgelienė pasakojo? Galėjo perdėti. 
Visos moterys pagražina. Bet ko Julė nual
po, jei netiesa? Ar dėl to nualpo? Kas pa
sakys? Ir kaiį) sužinosi? Neįtikima! Eis į 
lovą su kitu, kai vieną myli! O ar ėjo? Ga
lėjo Ingeiytė su enkavedistu išgalvoti, kad 
Lapinskus nuo jos nusisuktų, žinoma, tai]) 
ir buvo! Tai iš kilt- tas vaikas? Koks vaikas? 
Kas jį matė? .Gal ta seselė išgalvojo? Gal 
pati Lapinską mylęjo, tai todėl kitą apšmei-

ne- žė. Kai]) sužinoti? Galvoje ūžė, gerklę smau
gė, net eiti buvo .sunku.

Paskambino Turgeliams, kad Julė ligo
ninėje. Valdėsi, neišsidavė, kas jį kankina. 
Pasakė trumpai ir tiek. Argi šauksi 
liui savo gėdą.

Naktį mažai miegojo. Daužėsi 
miego neprišaukdamas. Nors jautėsi

galima buvo tik per šeimininkų Imtą. O 
žmonės buvo pažįstami, nepraeisi žodžio ne- 
taręs. Jesiukonis valdėsi neišsiduoti kas da
rosi jo krūtinėje, bet paslėpti negalėjo. Mo
teris pastebėjo jo išbalinu) ir susijaudinimą. 
Teko pasakyti, kad žmona 
Tos kelios minutės, kol 
amžiais pavirto. Negalėjo 
apie jį kankinusį- įtarimą, 
ges, ir tai nebuvo melas.

Kamarauskas tik ką buvo grįžęs 
bo ir persirengdinėjo pietums. Jesiukonis 
užpuolė jį kaip audra.

— Kokią čia misteriją abudu su mano 
.žmona vaidinat? Ir kam, sakyk?! Ko

sakai, kad Julė buvo ta Lapinsko paslap
tingoji, kurią jis neva pametė dėl Ingelytės? 
— tyliai šniokštė Jesiukonis.

— Tyliau, žmogau, tyliau, — gynėsi 
sumišęs Kamarauskas. — Ką tu čia dabar 
kalbi. Aš nieko nežinau,, ne mano reikalas.

— Kaip jos pavardė, tos merginos?
— Užmiršau, tiek laiko... — spyrėsi, bet į darbą išvažiavo. Tyčia išvažiavo, gal- 

Kamarauskas.
— Sakyk, nuodingasis šliuže! — suri

ko Jesiukonis, griebdamas Kamarauską už 
gerklės. — Sakyk!

— Vincai, Vincai, ar.proto netekai, pa
leisk, i— unkštė persigandęs Kamarauskas.

— Julė, sakyk? — spaudė Jesiukonis. 
"Kamarauskas pasidavė.
—.Taip,. Julė. Bet kam tau prireikė ži

noti? Kam? Kas-jgi ten tokio. Mylėjo, taip. 
Na ir kas? Ko taip pašėlai?-

: Jesiukoniui raukos nukrito, visos jėgos paleistuvė 
apleido, akype temo.

— Tai ko slėpėt, jei nieko blogo? ;— 
klausė jis daugiau save, nei Kamarauską. —, 
Ir nesakei, kad Petrauską kartu'suėmė.

• —Ii‘ kam tau,reikia, Vincai? Pats žinai, 
nesava buvo. Sakė, prisijninti. bijo. Pėtraus- toks-jtaringaš. O jei tiesa, tai ką? Kąip jis kad nieko blogo, liet kam žinoti? Ko Rėžiniu

Daktaras nepasakė, kas yra. Liepė pa
laukti ryto. Jei nepagerės, teks ligoninėn 
vežti.

Visą naktį Jesiukonis prie žmonos iš
budėjo. Neužmigo ir ji.-Vis blaškėsi, karš
čiavo. Daug kartų per naktį jis mėgino išsi
žioti, bet vis nedrįso. Ne laikas, tramdė save. 
Dar pablogės. O taip sunku buvo, viena kan
čią. Mintis, kad visi žino ir juokiasi, varė jį 
j pasiutimą. Kai užeidavo banga, tai nei į 
Julę žiūrėti negalėjo. Tegu baigiasi, paleis
tuvė! Paskui, kai atslūgdavo, teisino ją ir 
vėl mylėjo. ' '

Ryte Julė, dar blogiau jautėsi. Pašauk
tas daktaras liepė" vežti ligoninėųr .

Sugrįžęs iš ligoninės Jesiukonis neži
nojo ko imtis," Į darbą važiuoti jau buvo 
vėlu. O ir negalėtų dirbti,- taip išvargęs ir. 
susijaudinęsi. Mėgino prigulti, 'bet negalėjo 
užmigti. Norėjosi lėkti pas Turgelius ir už; 
pulti Bobėną. Išsupkti visą tiesą! O Ręnu-

Pamanyk, jei nežinotum, sakytum, kad Julė 
ta Bobėno paslaptingoji. Taip panašu ...

Jesiukonis sudrebėjo ir sukaito, lyg ap
lietas.

— Na jau!
— Pamanyk, kartu įstaigoje tarnavo, 

suimta buvo, taip pat vaikų negali turėti...
— Didelis skirtumas! — skubėjo užgin

čyti Jesiukonis. — Ana tarnavo buhalteri
joje, o Julė sekretorijate. Aną lovoje su
ėmė, o Julę geležinkelio stotyje. Ir dėl vai
kų kitaip. Ir Julės nepaleido kelintą dieną — 
ji karui prasidėjus kartu su kitais kaliniais 
išsilaužė. Tą, ir Petrauskas liudijo. Atsime
nat tokį vyrą stovykloje, kur pas mus daž
nai lankydavos? Tai su juo kartu ją suėmė. 
Ji turėjo jam perduoti puridą atsišaukimų 
stotyje. Tuo metu ir nučiupo. Matyt ją sekė, 
— aiškino Jesiukonis, o visas drebėjo.

— Petras sako, kad Julė buhalterijoj 
dirbo. Pats girdėjai. Suprasi... Aš tik sa
kau, jei nežinotum...

— Taigi, — susijuokė ir Jesiukonis, 
nerimą paslėpti norėdamas — Būna pana
šumų.

Namo važiuodamas Jesįukonis ■ skriste
— Tik ne tas! Pati žinai, kad ji negali skrido.! Visas net degė, galvoje ūžė. Gyvatė

vaikų turėti. Turbūt pasakojo tau, kaip ją ta. Ir, ištrauk; tu man, sugalvok! Per jėgą 
bolševikai kankino suėmę. Spyrė į tokią vie-" varo mintį, šalin, o nepajėgė nuvyti. Kuris 
tą... žinai, dėl to. meluoja? Kur ji. dirbo? Kam tas melas?

— Pirmą kartą girdžiu ... Negali, "sa- Dievuli.! Kas žino, kaip ją* suėmė? Tai jos
kai? pasaka; Ir Petrausko. .Netgi ir tą suėmimą

— Ne, ne t‘as, —■ užtikrino Jesiukonis. slėpė. Tik kai Petrauskas priminė, prisipa-
Norėjo dar ką sakyti, bet užsikirto. Pyko ant' 
savęs, kad išsiplepėjo."Ką Julė pasakys, kai 
sužinos? ’ ka,s. Niekšas! “Valgė ir gėrė,-ir .visą laiką Bobėnui į akis pažvelgs? Tada. > prisiminė -—širdies' neskauda, .žmogau, •ar-.ji vieną

■Kiek patylėjus .Turgelienė staiga susi- .tyčiojosi! Gėda' ir įsiutimsa Smaugė Ješiu- Kamarauską. Pašoko lyg įgeltas ir išbėgo. ■ vaikiną turėjo? Visos įieško, kol savąjį su- 
juokė: ; kėnį. Pasmaugtų, jį .Bet kur. jis? Sėdi kur ' KR’mafauškas nuomojo kambarį namą rajpda,Ar nežinai? O kai dėl Lapinsko,' tai . galvoti nesisekė,

pasaulyje!’ ir šaiposi... O gal tik sutapimas? Kaip " įsigijiišioje.’, lietuvių šeįm.oje. Užeiti pas jį viskas-tiesa'. Viskaš! Jšgama jis!’Kokiu -sutapimų -būna

’• vojo, kad bedirbdamas užsimirš. O nenuri
mo ir darbe. Ėjo, dirbo, lyg sapne. Tik sttt. 
bejosi, kad nuovargis neapima.

Iš darbo nuvažiavo tiesiui ligoninėn. 
Julė miegojo. Nenubudo nei jam įėjus. At
rodė pablyškusi, bet kvėpavo lygiai, ir ra
miai. PyRtis jį apėmė. Miegą ramiausiai, o 
jis iš proto eina. Šitaip apsukti!-Palestuvė! 
Kas žino, kiek vyrų'ją turėjo? Gal ir jas 
enkavedistas... Tokios krūtys! Net žmog
žudžiui-jas matė! Nuoga, visai nuoga, kaip 

i... Pas.'vyrą, durų" ijeužsiraki- 
nę... Niršo, norėjo bjaurėtis, o negalėjo. 
Per pyktį prasimušdavo susirūpinimas ja, 
lyg koks gailęstis. . , - •

' Ant stalo stovėjo gėlių krepšys, Vi.(^ 
vežimas puikiausių rožių'! N-uo ko? — pri.- 

- puolė Jesiukonis. Gal Turgelienės būta? Bet 
‘tiek rožių, tiek.pinigų ... Kortelės prie gė- • 
lių nebuvo/širdis jam ėmė tankiau plakti,

(Bus daugiau)
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tik su vienu tikslu .. . padaryti jus gražesne.

Here’s to goorl friends —
And to times that are pleasant and good.

Liberalų ir klerikalų diskusL 
jas (jau per kelias dešimtis me
tų) lietuvių spaudoje ir gyve
nime aš anų kartų pavadinau 
brutaliomis ir primityviomis. 
Brutaliomis dėl to, kad ne kar
tų, jos pasiduodavo kraštutinėms 
aistroms ir tuoj griebdavosi ir 
tebesigriebia karo, militaristinių 
šūkių. Primityviomis dėl to, kad 
dažniausia jos visų reikalo esmę 
ima siaurai, iškreiptai, paviršu
tiniškai.

Ką matėme ir tebematome iš 
liberalų ir .klerikalų diskusijų 
lietuviškame pasaulyje?

.0 gi šiaurų ir šališką palinki-

DEMOKRATIJA — NE 
TEOKRATIJA

Liberalizmas mano, kad yra 
pasibaigę ar turėtų pasibaigti, 
kur jie dar tvyro, teokratijos 
amžiai, — kitaip sakant, "Dievo 
valdžia", kas iš tikrųjų reiškia 
valdžių tų pačių mirtingų ir 
nuodęmingų žmortių, tik pasi
skelbusių save vieninteliais Die
vo įgaliotiniais šioje žemėje.

. Teokratija yra priešinga es
miniams demokratijos dėsniams. 
Tautos teisėtai išsirinktais val
dytojais gali būti žmonės, gi
liausiai religiškai nusiteikę, tau
tos gali išsirinkti valdytojais 
vyskupas ir net kardinolus, — 
bet jei jos teisėtai išsirinks ki
tokių profesijų ar nusistatymų 
žmones, tai nereiškia, kad jau 
atėjo "velnio karalystė”.

Jei kuri bažnyčia nėra tauti- 
hė, o tik tarptautinė ar "visuo
tinė”, jei tautiniai reikalai tėra 
jai tik "neesminis religinių ap
raiškų elementais”, kaip savo 
mastu visai logiškai pabrėžė 
vysk. V. Brizgys, — tai savaime 
plaukia išvada, kad atitinkama 
tokios religijos žemiška organi
zacija, bažnyčia, nebūdama de
mokratiškai išrinkta tautai val
dyti, neturėtų teisės reikšti pre
tenzijų būti kad ir netiesioginiu' 
tos tautinės valdžios elementu.' 
Ji turi kitur savo centrų ir val
džių, ji turi "foreign agency” 
plačiąja prasme. Visos rimtos 
valstybės mokslo teorijos, aiš
kinančios valdžios elementus, 
niekada nepažymj, kad į valsty
bės ir jos valdžios sąvokas įeina 
tos .ar kitos bažnyčios religinė 
organizacija. Teorijoje toks val
stybės ii; bažnyčios visai išmin
tingas išskyrimas, yra pasiektas 
anksčiau, negu praktikoje.

ATSIŠAUKIMAS I 
LIETUVES 

STUDENTES 
Jums, brangios Sesės, esu 

rašiusi

Ar'tai-atneša religijai, žalus ir 
ar tokios,' pasakytume, liberalis- 
tinės teorijos yra. jau "velnio 
darbas”, "bedievybės skleidi
mas”, užsimaskavusio "šėtono” 
užmačia ‘i Ar l$as Kristaus vardo 
kiekviename sakinyje nepamini,

Liberalizmas niekad nebuvo 
ir nėra vien siauras santykių 
klausimas tarp žmogaus ir vals
tybės su religija ir bažnyčiomis. 
Liberalizmas yra daug platesnė 
filosofija ir sociologija. Pavyz
džiui, jis jieško atsakymų ir, 
radęs, juos duoda j tokius klau
simus: kokia yra žmogaus pri
gimtis, asmenybės santykiai su 
visuomene ir valstybe, esminės 
kūrybingo gyvenimo sąlygos — 
asmenybės laisvė, tikėjimo ir 
sąžinės laisvė, žodžio ir spaudos 
laisvė, viešųjų susibūrimų lais
vė, švietimosi ir profesijos lais
vė, — asmeninės nuosavybės ir 
ekonominės iniciatyvos tęsė, ka
pitalo ir darbo santykiai, pla
čios socialinės apdraudos gali
mybės ir prievolės žmonių ben
druomenėje, viešoji gerovė, val
stybės santvarka ir jos demo
kratiniai pamatai, piliečių tei
sės ir pareigos, tautų teisė lais
vai apsispręsti dėl savo likimo, 
tarptautinis bendradarbiavimas, 
tautų laisvės, saugumo ir taikos 
garantijos ir 1.1.

Rimtai kalbant apie liberaliz
mų .reikia turėti galvoje visa jo 
esmę ir prigimtį, o ne kurį vieną 
siaura požiūrį. Ir žiūrėti j jį rei
kia ne dogmatiškai, bet istori
nėje perspektyvoje. Mat, libera
lizmas neturi savo biblijos ir 
vieno neklystančio autoriteto. 
Jo "biblija" pagrįsta nuolatinio 
laisvo jieškojinto dvasia, jo prin
cipai palaipsniui keičiasi pagal 
naujus gyvenimo reikalavimus 
ir įvairiuose kraštuose bei įvai
riais laikotarpiais įvairiai pri
taikomi. 19-tojo šimtmečio libe
ralizmas skiriasi nuo 20-tojo, ir 
21-jo šimtmečio tikriausiai skir
sis nuo dabartinio.

TOTĄ LĮSTŲ KELIAS
Bendrai paėmus, liberalizmo 

pažiūra neišeina iš tokio princi
po. kokį skelbė, pvz., kanndiškiai 
"Tėviškės žiburiai" (1953. VU. 
9 d.): "Tiesa yra nedaloma. Ke
lių tiesų negali būti. Negali bū
ti taip pat kelių teisingų pasau
lėžiūrų”.... Kaip iš pažiūros 
begalėtų atrodyti. teisingas ir 
gundantis toks tvirtinimas, jis 
prieštarauja gyvenimo kintan
čiai tikrovei ir visuomet veda į 
siaurų fanatizmą. Taip galvo
jantis žmogus, pats susiradęs 
ar priėmęs kito- apreikštą tiesą, 
tvirtina, kad tik jo tiesa tėra 
vienintelė ir, kadangi tik viena 
tiesa tegali būti teisinga (žino
ma, jo priimtoji tiesa...), tai 
su kitomis, klaidingomis tieso
mis (kaip jam atrodo, netieso
mis...) reikia per fas et nęfas, 
dorai ir nedorai kovoti.

Liberalizmas taip' nežiūri: jis- 
pripažįsta žmogui laisvę jieško- 
■ti tiesos, pripažįsta ir teišę 
klysti ir už klaidą žmogaus ne, 
šaudo ir nedegina jo ant laužo. 
Todėl liberalizmas taip nepatin
ka visoms diktarūroms, visiems 
neklvstantiems autoritetams,-vi: 
siems totalistams, skelbian
tiems, jog.tik jie vieni tėra su
radę ir atstovauja vieną vienin
telę "neklaidingą ir nedalomą 
tiesą”;

pa- 
’Petrapilio lietuvių stu

denčių gyvenimas ir jų veikla" 
(liečia 1910-11-12-13 metus), ir 

į "Lietuvės studentės Berne” 
I (1904-05-06-07-08 metais).
i Parašiau ne tik tam, kad lik- 

' tų pėdsakai iš tos epochos, kaip 
gyveno lietuvės studentės, ką 
galvojo, ką veikė, bet ir tam,, 
kad tai prigytų ir įeitų į Jūsų 
jauną studenčių gyvenimų, kaip 
tradicija, kur būtų užfiksuota 
visos epochos, visi laikai, kada 
lietuvės moterys studijavo ir 
kuriose pasaulio vietovėse.

, Kad jų — lietuvių akademinio 
jaunimo atstovių — visa veikla: 
tautinėje, visuomeninėje, socia- 
linėję ir politinėje srityse būtų 
įamžinta metraščių puslapiuose, 
kur. galint, pailiustruota foto
grafijomis'. - ' • - . .

Kad Jūs, jaunosios Seses, bū
tumėte, kaip ir sargyboje ‘tos 
.lietuvių studenčių rašomosios 
kronikos, rinktumėte ją į vieną 
vietą, ir tęstumėte pradėtąjį

tai. tas jau "antikristas"?
Nieko panašaus, ir liberalinių 

kraštų gyvenimo praktika tai 
parodo. Liberalinės grupės ta
riamų kovą "prieš bažnyčią" ar 
"prieš religiją" yra vedusios ne 
dėl to, kad paneigtų teisę baž
nyčioms ir religijoms veikti, bet 
visuomet tai būdavo kova dėl 
valstybės valdymo būdų, dėl 
valstybės esmės ir uždavinių su
pratimo, o labai dažnai ir dėl 
ekonominių interesų palietimo. 
Dievas čia tik įmaišomas kartais 
į labai žemiškus dalykus.

Liberalizmas nėra skiriamas 
religijos reikalams. Jo plotmė
je gražiai veikia . ir susiderina 
tiek tikintieji į religines dogmas, 
tiek laisvamaniai, agnostikai ir 
net bedieviai. Visiems užtenka 
vietos, kai moka tolerantingai 
gerbti kitų sąžinės įsitikinimus. 
Anglų liberalų didžiuma buvo 
ir yra giliai religingi asmenys. 
Net neseniai miręs žymus kai
rysis socialistas, darbiečių par
tijos lyderis Stafford Cripps 
■buvo aktyviu pamokslininku vie
noje bažnyčioje. Amerikiečių li
beralų platus dalyvavimas įvai
riose religinėse organizacijose 
čia visiems žinomas.

O lietuvių tarpe gausi, gal 
net aiški didžiuma liberalinių 
įsitikinimų žmonių iš "dešinio
jo” ar net "kairiojo" sparno yra 
nuoširdūs vienos ar kitos reli
gijos išpažintojai ir rėmėjai. 
Būti religingu ir kurios bažny
čios rėmėju __ nėra liberalo pa
reiga, bet jo šventa teisė. Ly
giai ir būti laisvamaniu ar net 
bedieviu — nėra nei liberalo es
mė ar pareiga, o tik tokia pat 
nepaneigiama teisė.

Tvirtinimai, kad liberalas yra 
"nepilnutinis" lietuvis, jokiais 
kriterijais neprilygstąs katali
kui, bestija, egoistas, savanau
dis, materialistas, bedievis ir 
paleistuvis, Markso ir Lenino 
bendramintis, bažnyčios trypė- 
jas, pagonis, kunigų ir religijos 
priešas, kurį reikia pulti, sulau
žyti, nušluoti, — galima užtikti 
nebent mūsų kun. Mažučio bro
šiūrose, kun. S. Ylos dialoguo
se, prof. A. Maceinos pranašiš
kuose regėjimuose, vysk. Briz- 
gio straipsniuose, ar kaip se
niau "Tėvynės Sargo" kruaza- 
dose.

Tokie priėjimai prie klausimu 
savo pobūdžiu yra kažkoks lau- 
kinis brutalumas, savo esme '— 
nuogiausias primytyvumas, iš 
kurio, deja, nėra iškopęs net va
dinamasis lietuvių intelektuali
nis elitas. Melskimės, kad jie 
daugiau persiimtų broliškos 
meilės, o ne karo skelbimo jaus
mais, ne neapykantos ir melo, 
bet tiesos jieškojimo nusiteiki
mais.

mų suvesti dalyko esmę tik i 
žmogaus ir jo religijos, valsty
bės ir bažnyčios santykių klau
simus. Jau pačioje diskusijų 
pradžioje, Kudirkos laikais, ta 
baimė stačiai persekiojo lietu
vių klerikalizmo atstovus, jog ir 
mūsų tautinio atgimimo sąjūdis 
jiems atrodė neva turėjęs tiks
lą, kaip "pamažėli atstumti ku
nigus nuo žmonių, paskui gi 
daryti su lietuviais, ką užsigeis”. 
O dabar su liberaline mintimi 
įžiūrimas ... bolševizmo kvai
liausias baubas, net stabmeldy- 
bės stiprėjimas, ir raginama 
ruoštis kovai prieš tų šmėklą — 
paskutinei . sprendžiamajai ko
vai, jau po to, kai bolševizmas 
bus nugalėtas. Per tokį siaurą 
plyšelį, drumstomis kovingos 
aistros akimis težiūrint, —r ži
noma, taip ir pasimato velnias...

Taip kovoji prieš liberalizmų, 
mano nuomone, yra vienas iš 
tuščiausių lietuviškos energijos 
eikvojimų. Kaip lygiai vienas iš 
tuščiausių popierio eikvojimų 
buvo tąm tikroje spaudoje 
straipsnių straipsniai' prieš 
"Dirvos" liberalizmų. Jei jau 
staptelėti ties tuo siauru tiky
biniu atveju, tai tektų pasaky
ti, kad klerikalizmo karingi šū
kiai, čia yra kova su vėjo malū
nais.. Liberalizmas gerbia visus 
'tauriuosius žmogaus dvasios po
linkius, jų tarpe ir religiją. Tik
rasis liberalizmas niekad nėra 
skelbęs karo religijai ir visuo
met pabrėžęs, kad jis gina, ir 
gins religijos laisvę, bet prie
šinsis religinei vergijai — užsi
mojimui smurtauti prieš kito
kius religinius įsitikinimus ir 
žmogaus sąžinės laisvę.

šios visos yra brangiau kainuojančios skrybėlaitės ir 

visos tokios gražios, ka,l jūs norėsit daugiau negu 

vienos. Naujos spalvos, naujos formos, naujos mados* 

Visų

BERNIUKŲ VASAROS 
STOVYKLA

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Laikinasis Organiz. Ko
mitetas, vykdydamas apygardų 
suvažiavimo priimtą rezoliuciją 
dėl lietuviškų vasaros stovyklų 
lietuvių vaikams, pavedė Dr. A. 
šerkšnui šią vasarą organizuo
ti stovyklą rytinių apygardų! 
berniukams.

Dr. A. šerkšnas pasiūlymą' 
priėmė ir jau atliko paruošia
muosius darbus. Stovykla įvyks 
Connecticut valstybėje, kuri! 
lengviausiai pasiekiama visoms| 
rytinėms apygardoms. Lituanis
tikos ir lietuviškų programų pa
rengime bus bendradarbiaujama 
su mergaičių stovykla, vedama 
lietuvių' seselių Putnume. Sto
vykla tęsis keturias savaites -ir 
bus tiesioginėje LOK kontrolė
je, ypač lituanistikos, lietuviškų 
programų organizavimo darbe 
ir stovyklos personalų parinki
me; .

Tėvai prašomi neatidėliojant 
užsisakyti vietas-šiuo adresu: 
Dr. A. šerkšnas, 301 SilasDeane 
Hwy., Wethersfield, Conn. Tel. 
Hartford, JAckson 9-3064. Čia 
gaunamos visos smulkios infor
macijos. 1 “

W. M. Chąse, ' ‘
., LOKo Iždininkas ,ir.

darbų, perduodamos jį iš kartos Įgaliotinis Stovyklos Reikalams

į kartą.
Būtų labai gerai, kad ir kitos, 

buvusios studentės Maskvos, 
Varšuvos, Berlyno, Paryžiaus ir 
kitų Europos universitetų, o vė
liau, Nepriklausomos Lietuvos 
— Kaune ir Vilniuje, toliau — 
tremtyje ir dabar — esančios 
emigracijoje — visos užrašytų 
savo studentavimo laikotarpį. 
Jie, tie laikotarpiai, atžymėti 
datų ir visų svarbesnių studen
čių gyvenimo momentų, sudarys 
svarbią medžiagą, — tai bus lie
tuvių studenčių pilno gyvenimo 
įvairiaisiais laiko tarpais ne tiki 
tikslus atvaizdavimas, bet ir do- 
kumentacinė medžiaga, kuri tu-j 
rėš vėliau istorinės reikšmės, i

Atsiliepkite, kam turėčiau pa-į 
siųsti paruoštą medžiagą. (Adr. 
Ing. P. Narutavičius,' Centrai 
Hidroeleetrica de Caldas, Ma- 
nizales, Colombia, So. Am.).

Su gilia pagarba
J. Narutavičienė
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K. S. KARPIUS

D A R K E L 1 O S
P A S T A BOS 1 š
M C S V K E |. I O N Ė S
Du paminklai

Grįžom (’levelandan per Ken- ( 
turky. Kentucky. pietuose nuo ! 
Ohio, skersai didelę Ohio upę, j 
apie 411.lOU kete. mylių ploto, 
su arti 3.00(1,1100 gyventojų, da
vė Amerikos respublikai du pre
zidentus. vadovavusius suskal- , 
dytos JAV valstybės piliečių 
karui 1861-65 m. Tai šiauriečių , 
Abraomas Lincoln ir pietiečių 
Jefferson Pavis — to pilietinio j 
karo, kurio melu, kaip pernai j 
minėjau, brolis pjovė brolį, šei- . 
mos suiro, giminės persiskyrė, 
ir abi pusės jiaguldė dešimtis ' 
tūkstančių savo vyrų už negrų 
išlaisvinimą, ko formaliai neat- ( 
siekta ir šiandien.

Abu, ir Lincoln ir Davis, gi- t 
mė paprastose iš rąstų statyto- 1 
se priniit.vvėse bakūžėse, skir- ] 
tingose Kentucky dalyse. Lin
coln gimė 1809 metais, Davis 
1808 metais, iš pionierių tėvų, 
kurie pradėjo gyventi naujai 
baltųjų pionierių užimamoje te
ritorijoje. Kentucky buvo pri
imta į Sąjungą 1792 metais.

Jiedu vienas apie kitą pra-! 
tižioje nieko nežinojo ir neturėjo 
pažinties, nes Lincoln dar ma
žas kūdikis buvo išvežtas šiau- 
rėn, kai jo tėvai apleido Ken
tucky jieškąnt. geresnių gyve
nimo sąlygų.

Likimo sumetimu, jiedviem 
teko vienas prieš kitą kariauti, 
ir jų sekėjai ir garbintojai pa
statė jiems atitinkamus pamink
lus Kentucky. kur jie gimę.

Jefferson Davis paminklas 
350 pėdų obelisko pavidalo, pa
našus kaip \Vashingtone Jurgiui 
IVashingtonui paminklas, tik ne 
toks augštas, stovi netoli Hop- 
kinsville. Gerai įrengtas keltu
vas užkelia lankytojus į pamink
lo viršų. Apačioje gi įrengtas 
muziejus. Paminklą pastatė pie
tiečiai, 22 akrų žemės plote pa
verstame parku.. Ten yra pasta
tytas ir pavyzdys jo tėvų bu
vusio rąstų namelio.

Abraomui Lincoln paminklas 
pastatytas dabar paverstame 
11G akrų parke, kur buvo jo tė
vų dirbama žemė ir giria, prie 
Uodgenville miestelio, 1911 me
tais, visuomenės pinigais, (’ia 
laikomas originalis Lincolno gi
mimo namelis, kuris pora kartų 
■buvo išvežtas į šimtmetines pa
rodas atskirose Amerikos daly
se ir vėl gražintas atgal.

šis paminklas yra masyvus 
granito pastatas, augštame 
krante. į kurį viršun eina dau
giau kaip 100 akmeninių laiptų. 
Tokį paminklą kaip šis, ir kaip 
didingas Lincolnui paminklas 
AVashlngtone, pastatyti galėjo 
tik toks turtingas kraštas kaip 
Amerika.

Jeigu likimas būtų lėmęs, kad 
to pilietinio karo metu respub
lika būtų suplėšyta, aišku, Lin
colnui paminklas Kentucky ri
bose niekad nebūtų buvęs pasta
tytas, nes pietiečiai, tiek jo ne
apkęsdami, pastatė paminklą 
aktoriui Booth, kuris prezidentą 
Lincolną nušovė bal. 14 d. 1865 
metais, nors Booth. kaip žmog
žudys, po jo piktų darbo tuoj 
buvo sugautas ir pakartas.

Lincoln palaidotas Spring- 
field, III., kur jis padarė savo 
politinę karjerą ir iš kili- buvo 
fšrinktas prezidentu. Ten taip 
pat atitinkamai pagerbtas di
dingu. paminklu. .Jis tėra vie
nintelis JAV prezidentas taip 
gausiai ir tokiais didžiais tri- 

.-mis paminklais pagerbtas.
Jau minėjau seniau, kad apie 

Lincolną ir jo laikus yra išspaus
dinta fier 5,000 įvairių knygų, 
bet to dar neužtenka: vienas 
universitetas New Jersey vals
tybėje kas metai skirta premijas

Gegužės 2 d. New Yorko Liė- 
Ituvių Prekybos Rūmų susirin

kime be organizacinių reikalų 
buvo plačiai nagrinėtos ekonomi
nės problemos.

. Rūmų pirmininkas J. Cinkus 
išreiškęs padėką prelegentams 
adv. Briedžiui ir Dr. J. K. Va
liūnui už sutikimą pasidalyti 
mintimis, pradėjo ekonominių 
problemų svarstymą.

Bankų organizacija

Adv. Briedis j r. davė bankL 
nės ir savitarpinės kredito įstai
gos studija. Išsamiai supažindi
no su visa eile veikiančiu New 
Yorke banku organizacija ir 
praktika. Nurodė pagrindinius 
įstatyminius reikalavimus ban- 
kus nauiai organizuoiant. Uz- , ,, .... , akceptavo skirtumus, buvusius 
prieš 2r> m. ir dabar. Naujo ban- 
ko suorganizavimas dabar turi 
žymiai daugiau reikalavimu. Ne- . .. . . ... ’ paskutimoje vietoje yra reika- 
lavimas-amerikine banko darbo 

,. ,. „ 1- x -II-patirtis. Daugelis tu reikalą vi - 
mu vra sunkiai nugalima. Ia- 
cinu, tai nėra negalima. Ilgiau 
■buvo sustota ties Savitarpinio 
kredito kooperatyvinės formos 
organizacijos reikalu. Iš jo tu- 

damas pavandeniu į vakarus su I retų su Banking Dep. pareigū,- 
dviem pilnom valtim obelių sėk- nais kontaktų, yra realių gali
mų, ir stengdamas neaplenkti mybių New Yorke lietuvių tarpe 
nei vieno balto gyventojo jam tokią įstaigą suorganizuoti, šios 
pasiekiamose vietose. ApdoVa---------------------------------------------
nojo juos obelių sėklomis, kitus plaukia visos Geauga apskrities 
pamokė, kurie nežinojo, kaip iš ūkininkai ir suvažiuoja mieštie
ji! užveisti sodus. Taip Ohio giai jos pažiūrėti. Dar stipresni 
paupio nauji gyventojai ir už- vyrai šioje iškilmėje rodo savo 
veisė savo sodybas obelėmis. Ir jėgą arklių traukime ar išlaiky
ta sritis pasidarė gausi tais vai
siais. Kur jam išrodė tinkama 
vieta, jis ir pats užsodindavo ją 
oboMmis. tikėdamas, kad kas 
nors vėliau ten atvykęs įsigy
vens.

Kur jis gimė aiškių žinių nė
ra. bet į Pittsburgho sritį atke
liavo 1794 metais. Ten išsiau
gino obelių sodą, iš obuolių 
spaudė sunką, sėklas taupė, li
kai surinko jų pakankamai, su
manė suteikti tą malonumą ir 
sau ir kitiems savo "kaimy
nams", apkeliaudamas juos šim
tų mylių atstume. Ir visur bu-l 
v o labai mylimas ir laukiamas 
svečias, nes kas tose dienose! 
galėjo ką iš toliau lankyti...

Padavimas sako, jis turėjo il
gus plaukus ir barzdą, vaikščio
jo basas, dėvėjo iš senų maišų 
savo paties siutais rūbais, vie
toje kepurės ant galvos dėvėjo 
geležinį puodą, kuriame kartais 
gamindavos sau valgį.

Jis pasiekė ir Indiana valsty
bę, ir ten atliko savo pasiskirtą 

. misiją, užveisdamas plotus obe- 
, lėmis. Pas pažįstamą prie Port 

\Vayne, Ind., jis beviešėdamas 
ir mirė, lydintieji obelių sodai 
liko jam amžinu paminklu.

organizacijos narių skaičius nuo 
100 ligi 200, pajus $25, pagrirp 
dinis . kapitalas nuo $2500 ligi 
$5000. Kreditas .galimas tik na
rių tarpe. Valdomieji organai 
neapmokami, išskyrus techniš
kąjį personalą. Susirinkime 
klausimas buvo diskutuojamas.

. « 
tuviui nėra uždarytos durys 
tarptautinėje prekyboje. Lietu
viška pavardė ir lietuviškas už
sienio pasas nėra jokia kliūti
mi siekmingam darbui tarptau
tinėje prekyboje.

žmonės nori smagumo

me: <lu arkliai eina į priešingas 
puses, o venas vyras už pakink
tų laikydamas viduryje stengia
si arklius sulaikyti... Tokias 
metines iškilas aplanko ir gu
bernatoriai ir kiti žymūs žmo. 
nės.

Tarptautinė užsienių prekyba
Dr. J. K. Valiūnas, "NERIS” 

International Trade Co. direk
torius, palietęs bendrą istorinę 
ekonominę žmonijos raidą, pla
čiau nagrinėjo buvusią Lietuvos 
užsienio tarptautine prekybą. 
Jis teigiamai įvertino Lietuvos 
stambiųjų ekonominių organi
zacijų: "Pienocentro”, "Maisto”, 
"Lino" ir k. tautos ūkiui ekono
minius nuopelnus, žinoma, tų 
organizacijų veikla būtų buvusi 
naudingesnė, .jei nebūtų trūkę 
patyrusių žmonių tarptautinėje 
prekyboje. Gal nebūtų reikėję 
už pigią kainą parduoti augštos 
kokybės Lietuvos ūkininko pa
gamintą prekę. Būtų klaida j šį 
reikalą pamoti ranka. Bet kaip 
ir kur?

šiuo metu kaip tiktai yra daug 
progų išaugti ir teoretikams, ir 
praktikams- tarptautinėje pre
kyboje. Lietuvių yra visose ša
lyse. Juos reikia suorganizuoti. 
Susižinojimas yra svarbus da
lykas tarptautinėje pasiūlų ir 
paklausų rinkoje. Juk kiekvie
nas kraštas yra charakteringas 
savo bet kurio gaminio atžvil
giu. šiandien tokia ekonominė 
organizacija, kaip Schumano 
planas yra revoliucinė pasaulio 
ekonomikoje. Greit bus realybė 
pasaulio masto žemės ūkio ga
minių realizavimo ekonominė 
organizacija.

Lietuvis turi nė kiek neblo
gesne galvą už kitus. Tik reikia 
ryžto. Praktika parodė, kad lie-

Lietuviškas prekybinis laivynas
Dr. Valiūnas iškėlė laivinin

kystės reikalą. Savų jūrininkų 
paruošimo svarbą. Pažymėjęs 
nepriklausomybės laiku laivinin
kystės užuomazgą Lietuvoje, įti
kinančiai davė ir realų planą, 
kaip būtų galima įsigyti lietu
viams transatlantinį laivą da
bar, čia gyvenant. Tokiame lai
ve išaugtų ir lietuviai jūrinin
kai.

Po pranešimų buvo gyvos ir 
vertingos diskusijos. Numatyta 
pasiskirstyti atskiriems daly
kams sekcijomis ir nepalikti rei
kalų tik vien studijoms. Disku
sijose dalyvavo: Simutis, Gurec- 
kas, Mitchell, Audėnas, Burzei- 
ka ir kt.

Stasys Gudas

K. DRUNGOS PADĖKA
Po septynerius metus truku

sios sunkios plaučių figos š. m. 
balandžio mėn. atsisveikinau su 
ligoninėmis ir sanatorijomis. 
Per praėjusius 7 metus, kurių 
bėgyje man teko pakelti šešetą 
sunkių operacijų, visą laiką bu
vau lietuviškos visuomenės ma
terialiniai remiamas. Ypatingai 
didelės paramos susilaukiau per
nai operavimuisi ir gydymuisi 
Šveicarijoje.

Nesuklysiu tvirtindamas, kad 
ši lietuviškos visuomenės para
ma, leidusi man pasinaudoti ge
riausiomis ir tiksliausiomis gy
dymo priemonėmis, mane galu
tinai iš ilgametės ligos i š g e 1- 
b ė j o .

Nors ir norėdamas, bet nega
lėdamas spaudos puslapiuose 
nukreipti padėkos žodį, pami-

nint tiesioginiai kiekvieną man 
padėjusį' lietuvį, aš galiu šian
dien čia. išreikšti tik bendrus gi
lios padėkos jausmus:

Lietuvių Rezistencinei San
tarvei, Tautinių’• Akademinių 
Korporacijų Sambūriui, Jauni
mo Sambūriui "šviesa”, gimna
zijos ir universiteto laikų bičiu
liams, rezistencinės veiklos 
draugams, giminėms, pažįsta
miems ir nepažįstamiems tau
tiečiams Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Kanadoje, Anglijo
je, Australijoje, Venecueloje ir 

Vokietijoje.
Netikint galimumu žodžiais 

išsemti dėkingumo tūrį, man 
tenka visoms man padėjusioms 
organizacijoms ir asmenims pa
dėkoti šiandien tik vienu, bet 
viską, ką padėkos žodis savyje 

gali turėti, slepiančiu — Ačiū.
Drauge aš nuoširdžiai dėkoju 

redakcijoms tų laikraščių, ku
rios šią padėką spausdina ar per
nai atitinkamasis,' pranešimais 
bei kronikos žinutėmis prie pa
ramos man sutelkimo yra prisi
dėjusios'.

Karolis DRUNGA, Vokietija

1 V
BENDRUOMENĖS 

ŽINIOS
BENDRUOMENĖS V 

SUSIRINKIMAS
-Gegužės 16 d. (sekmadienį) 

ll;30 vai. Lietuvių salėje sau-, 
kiamas Bendruomenės susirin
kimas. Darbų tvarkoje numatyti 
valdybos ir skyrių pranešimai 
įvairiais bendruomeniniais klau
simais: nario knygelių ir ženk
lelių įvedimo, tautinio solidaru
mo įnašų rinkimo, šalpos, veik
los ir kt. Kviečiami visi apy
linkės lietuviai gausiai dalyvau
ti.

VALDYBA POSĖDŽIAVO
Bendruomenės apylinkės val

dybos posėdis įvyko gegužės 7 
d. Posėdžio metu buvo svarstyti 
įvairūs klausimai: Lietuvių Die
nos (kuri įvyks liepos 4 d.), 
apylinkės susirinkimo ir kt.

AUKOS SOCIALINIAM 
SKYRIUI

i

*

75

£*r

£<£^£WHIPPING> 
■55^ CREAM / 

crdwning louch tol 
caksi, pl«i, •th«r dti4 
••rts.

NAUJA! PILLE-EEZ 
MOSTIS

Greit palengvina nuo nie
žėjimo ir 'nemalonumo, pa
daromo įvairių odos nesvei
kumų.

Kaina, $0.75.
ELPOL

MANUFACTURING CO. 
13706 Benwood Avė. 

Cleveland 5, Ohio

Socialiniam skyriui (J. Cieš- 
kienės šeimai šelpti ir kt. reika
lams) aukojo: $20 NN iš Sodus, 
Mich., po $10: Jul. Kučinskienė 
(iš Detroito), Karnėnai, Miko
liūnai, K. Tijūnėlis; po $5: Am- 
brazienė, Auginai, Apanavičiai, 
Bridžius, Brizgys, Barsteika, 
Bujokas, Drąsučiai, Juozaičiai, 
Juškėnas, Kairių šeima (iš Chi- 
cagos) L. Kazėnas, Kuncaitis, 
Malcarias, J. V. Masilioniai, Mau
rutis, Z. Obelinis, A. Nas<ytie- 
’nė, Ppckai, Petukauskas, Pri- 
kockienė, Pročkiai, L. Praznick, 
J. Stravinskas, Sulasevičius,’ šir
vaičiai, Tonchia Pharmacy, V. 
Valys, Židonis; po $4: Kalvaitis, 
A. Končius; Preneckai. Malo
niems aukotojams pranešama, 
kad Cieškienės šeimai per brolį 
J. Andrejauską mokama po $10 
kas savaitė. Vyt. K.

* A ///I

Ša

May you live as long as you likę, 
And have what you tikę as long as you live.

7 t

Važinėsami po Ameriką ran
dam žmones, kurie moka pasida
ryti' sau malonumo ir savo gy
venimą paįvairinti. Pietuose 
rengia karnavalus, gėlių šven
tes, vatos iškilmes, apelsinų iri 
kitų pietų vaisių sunokimo iš-| 
kilmes. Vakaruose rengiama 
vaisių ir gėlių šventės. Taip pat 
ir beveik visu Pacifiko pakraš
čiu.

šiaurėje žmonės randa progą 
pasidaryti sau malonumo prisi
taikydami gamtos sąlygoms. 
•Pav., kur gamtos daugybę bul
vių, rengia bulvių sužydėjimo 
iškilmes, o pas mus Clevelando 
kaimynistėje, Chandon mieste
lyje, kur apylinkėje yra gausy
bė klevų, balandžio pradžioje 
rengiama sulos leidimo iškilmė. 
Ūkininkai suvažiuoja į miestelį 
sulos puotai ir prideda įvairių 
kitokių pamarginimų. Tų iškil
mių proga rengia #ivių kirpimo 
lenktynes, rąstų skaldymo ir 
medžių pjovimo rungtynes, ku
riose smarkūs, stiprūs vyrai tu
ri progos parodyti savo jėgą.

Salute a frlend with 

Beam, and you've paid 

him a compliment lie 

understands. For good 

wishes have accom- 

panied Jim Beam 

since way back in 1795. 

Today.it's widely 

recognized as The 

VVorld’s Finest 

Bourbon . . . the drink 

that męans you 

respect your com- 

pariions . .. the drink 

they'll respect you 

for choosing.

■ Į:
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PADĖKA

Clevelando Lituanistinės Vysk.
Valančiaus mokyklos tėvų 

nuoširdžiai dėkoja

JŪRŲ SKAUTŲ VAKARE

Jūrų skautų kap. Dariaus vie
netas CIevelande jau kelintą M. 
kartą surengia gražius vakarus, komitetas
Toks įvyko ir gegužės mėn. 9 d. greb. talkininkėms ir talkinin- 
Programą išpildė Ąžuolų okte
tas ir viešnia iš Chicagos solis
tė Prūdencija Bičkienė. Akom
panavo pianistė R. Brazaitienė.

Programa buvo vykusiai pa
rinkta ir su dideliu malonumu 
išklausyta. Ąžuolų oktetas, kiek 
persitvarkęs, yru sustiprėjęs; 
Solistę Prudenciją Bičkienę pa
gristai tenka laikyti viena iš 
pajėgiausių mūsų dainininkių, 
atvykusių iš tremties. Turėda
ma gražų balsą ir gerą mokyklą 
gali daug laimėti.

SKAUTŲ TĖVŲ RĖMĖJU 
SUSIRINKIMAS

Gegužės mėn. 16 d. 11:15 vai. 
Lietuvių salėje Skautų Tėvų 
K-tas šaukia visuotinį sk. tėvų 
susirinkimą aptarimui registra
cijos, stovyklavimo ir kitų ak
tualių reikalų.

kams, kurie padėjo 'surengti 
mokyklos metinį vakarą š. m. 
gegužės 2 d.: p.p. Gailiušicnei, 
Končiūtci, Koklienei, Stasienei, 
Lazdinienei, Sadauskienei, ■ Juod- 
valkienei, Cicėnui, Itazdiniui ir 
kt., talkinusiems bufete; visoms 
ir visiems aukotojams, savo au
komis praturtinusiems bufetą 
ir pripildžiusiems "laimės šuli
nį’"; p. Alg. Mulioliui, dovanai 
nupiešusiam plakatą; Dirvos re
dakcijai ir L. Radijo Klubo va
dovybei, dovanai reklamavu
sioms vakarą, o taip pat kitų 
laikraščių korespondentams CIe
velande, savo atstovaujamuose 
laikraščiuose radusiems vietos 
mokyklos vakarui garsinti.

TULPIŲ ŠVENTĖ Ž1CRIUOSE
Kaip kiekvienais metais, taip 

ir šį pavasarį, gegužės 9 d., inž. 
Pijaus ir Hypatijos žiūriu re- 

Ohio, 
v.o ............ a,iv>’ko tulP‘V žydėjimo šventė,

nas ir Vyt. Ignas vėl pasirodys 
"linksmųjų brolių" vardu Radi
jo klubo vakare, kuris įvyksta 
šį sekmadienį, gegužės 16 dieną 
6 vai. vak. Lietuvių salėje.

Radijo klubas įsigyjo garsia
kalbių sistemą ir šio vakaro 
metu pademonstruos trumpas 
ištraukas, iš tVashingtono sąs
krydžio bei simfoninio orkestro 
ir Čiurlionio ansamblio koncer
to, įvykusio Lietuvos Nepri
klausomybės šventės proga.

Pirmą kartą Lietuvių salėje 
šokiams gros geriausias Kauno 
pramoginis orkestras su solistu 
šabaniausku.

Kviečiame visus radijo- bičiu
lius atsilankyti. .Įėjimas — 1 
dol.

VYT. RAUL1NAIT1S PABUDO zidencijoje, Avon Lake,
v 4 r, .. ... . innu LUjpių avuvjjiiiu bvviiiv.vyt. Rauhnaitis, Balys Augi- ‘ .. * . ... _ . .. . , la pačia proga buvo pagerbta

....... ’. .“.... '. _ '.. j šeimininkė- ponia Hypatija Žiū- 
rienė jos vardinių proga, šven
tėje dalyvavo per 60 asmenų, 
kurie buvo maloniai pavaišinti.

KUN. J. F. ANGELAIČIO 
PAGERBIMAS

Nesiliaujančios Pagalbos Pa
nelės ' švenčiausios bažnyčios 
klebonas kun.- Juozapas F. An
gelaitis šiais metais mini savo 
gyvenime reikšmingą įvykį; su
eina lygiai dvidešimt metų kai 
jis buvo iššventintas kunigu ir 
pradėjo pastoracijos darbą.

Naujosios Parapijos parapijie
čiai, norėdami pagerbtį kun. J. 
F. Angelaitį, gegužės 23 d. ruo
šią iškilmingą pagerbimą: 10 
vai. iškilmingos pamaldos, ku
rias atnašaus patsai jubiliatas 
ir pamokslą pasakys kun. Dr. 
K. širvaitis. Pamaldų metu gie
dos Natalija Ąukštuolienė, var
gonais gros R. Brazaitienė. Va
kare, parapijos salės patalpose, 
18022 Neff Road, bus iškilmin
ga vakarienė su meniška pro
grama, kurią išpildys Nora Bra- 
ziulienė ir Vaclovas Jurgelis. 
Vaišėse dalyvaus apie 250-300 
asmenų.

Pagerbimą rengia Lietuvių R. 
K. Moterų Sąjunga, vadovauja
ma M. Cicėnienės. Draugijos ir 
paskiri asmenys norį sveikinti 
kun. J. F. Angelaitį, prašomi 
tuo reikalu kreiptis į minėtos 
sąjungos pirmininkę, M. Cicė- 
nienė, 17614 Hariahd Avė., 
veland, Ohio, telefonas 
1-6342.

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
GEGUŽINĖ

Tautinės Sąjungos Clevelando 
skyrius birželio mėn. 20 d. ren
gia ’&idelę Joninių gegužinę. Ge
gužinė įvyks 2295 Green Rd., 
kur vieną kartą ja'u buvo Joni
nės
600

2 šeimų, dvigubi porcini, nau
ja didelė sinka. East 79 ir Ąnsel 
Rd. rajone. Kaina $10.900. ■

P. TRATENA REALTY
SW 1-3731

PRADĖKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

JIEšKOMAS
STASYS KAZAKAS

Cle-
KE

RELIGINĖS VOKALINĖS 
MUZIKOS KONCERTAS

Šie metai šv. Tėvo yra paskir
ti ypatingai Marijos garbei ir 
pavadinti šventaisiais Melais.

Gegužės mėn. 16 d. 4 vai. po 
pietų šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje ruošiamas iškilmingas 
Marijos pagarbinimas, kurio 
metu visi maldausime Augščiau- 
siojo, per Marijos užtarymą, kad 
atsiverstų Rusija, kad Lietuva 
atgautų laisvę ir kad greičiau 
baigtųsi katalikų persekiojimas 
ir kankinimas bolševikų valdo
muose kraštuose.

šio iškilmingo Marijos pagar
binimo metu bus religinės vo
kalinės muzikos koncertas. Gie
dos mišrus parapijos choras, 
vadov. Pr. Ambrazo, solistai ir 
J. Kazėno vadov. vyrų oktetas. 
Be to, bus skaitomos tai dienai 
pritaikytos maldos 
nimas švenčiausiu 
Koncertas visiems 
be biletų.

ir palaimi- 
Sakramentu.
nemokamai,

surengtos ir dalyvavo per 
clevelandiečių.

CHEMINĖ SAVAITĖ
Gegužės 17-22 d. yra paskelb

ta Cheminės pažangos savaitė. 
Chemijos pramonės produktai 
yra visų naudojami 24 vai. per 
dieną, pradedant maistu ir bai
giant apklodais.

GERAS VIENOS ŠEIMOS 
NAMAS

Į pietus nuo Euclid. Galima 
įrengti trečią augštą. Gaso šil
dymas. Garažas. Antras augalas 
su baldais. Parduoda savininkas.

1831 Roxbury Rd. 
East Cleveland

Santaupos apdraustos iki $10.000

2'AG palūkanos.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

GERAS NAMAS
Parduodamas gražus vienos 

šeimos namas. 6 kambariai, ži
dinys, pilnas rūsys, garažas. 
Myron gatvėj. Dėl sąlygų kreip
tis:

P. P. MULIOLIS OFF1CE 
6606 Superior Avė.

DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAS
East 73, prie St. Clair. Naujas 
gaso šildymas.'Dėl sąlygų kreip
tis:

RE 1-9647

GERAS NAMAS

LIETUVIAI DAŽYTOJAI

dažo ir 
da 12 
Šaukti:

dekoruoja namus. Duo- 
mėnesių išsimokėjimą.

(30)

THE SUPERIOR 
AND LOAN 

6712 Superior Avė.

Cleveland,

SAVINGS 
ASS’N.

HE
Ohio

Vyr. SKAUTININKĖS IR 
SESERIJOS VADUOS 

PAGERBIMAS
vai. 
VV-
Ke- 

ir Seserijos Vadi jos

Gegužės mėn. 23 d. 11:15 
Lietuvių salėje įvyks P.S.S. 
riausios skautininkės Dr. D. 
siūnaitės
pagerbimas-akademija.

Tos pačios dienos vakarę 
garbėi ruošiami pietūs.

Norintieji dalyvauti pietuose 
prašomi pranešti telefonais: RA 
1-8191, PO 1-1777.

Skautų Tėvų Komitetas

PIRMĄ KARTĄ 
CLEVELANDE

jų

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 
rengia didelį DAINOS ir BALE
TO koncertą, kuris įvyks gegu
žės mėn. 22 d. (šeštadienį) — 
Slovenian ■ Auditorium — 6417 
St. Clair Avė.

Dalyvauja: operos solistė Alė 
Kalvaitytė ir S. Velbasio baleto 
studijos geriausios šokėjos. 
Akomponuoja p. Motiekaitis, Po 
meninės dalies šokiai. Puikus 
orkestras. Bus visokių įvaireny
bių. Atsigaivinimui veiks bufe
tas. Erdvi ir vėsi salė.

Biletai jau gaunami pas Są
jūdžio narius ir Dirvoje. Pradžia 
7 v. v.

V. BACEVIČIUS,
Dirvos rėmėjas, drauge su J. 
Ramanausku išvyko į Californi- 
ją. Iš ten siunčia visiems deve- 
landiečiams geriausius sveikini
mus.

senas amerikietis, gyvenęs 1199 
Addįson Rd. ,Su juo nori susi
rašyti jo pusbrolis, Povilas Ka- 
zakas, 98 Russ St., Hartford, 
Conn.

Parduodamas 8 kambarių vie
nos šeimos namas su įruoštu at
skiru butu pastogėje, naujas ga
so šildymas, dvigubas garažas. 
Sklypas 45x180 su vaisiniais me
džiais. Naujai dekoruotas. E. 82 
?— Superior.

Skambinti: GA 1-5108.

P A RI) U OI) A M A S N A U J A S 
NAMAS

Trijų metų senumo namas, 
naujai išdažytas viduj ir iš lau
ko. Didėlė virtuvė ir svečių kam
barys. Langinės ir tinklai. Ap
tvertas kiemas ir daržas. Puiki 
apylinkė. Parduoda savininkas. 
Atidarą. Kaina $13.200.
19213 Beverly, Maple Heights

MOntrose 2-1074

KAS ĮDOMAUJATĖS BIZNIU
Parduodamas 35000 kvadra

tinių pėdų talpos mūrinis pa
statas, tinkantis įvairiai paskir
čiai. Daugiau galima -užmoti 
3561 Independente Rd mikiant 
telefonu: LU 1-2156.

LABAI GERI PIRKIMAI

RADIO — TV TAISYMAS 
A M U R ( O.

Sav. JUOZAS I)AI TARTAS 
Kreiptis: 

8(108 CIark Avė.
Telef.; OL 1 1790

(30)
2

ga-

LIETUVIŲ GARAŽAS
J. Garla- ir A. Paškonis ati

darė garažą — benzino stotį, 
1463 E. 71 St. (prie Wade Park, 
buv. Ramanausko).

Atliekami mašinų taisymo 
darbai ir keičiama alyva.

PARDUODAMAS NAMAS
Dviejų šeimų, 5 ir 6 kamba

riai. Kreiptis:
5715 Luther Avė. (20)

P1X BEVERAGE 
rūšių alaus — visokį gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas)
Parengiama vestuvėms, baliam^ 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas. Atdara ir trečiadieniais 

■ iki 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

45

i

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj 

7106 Superior Avė.
Tel. HE 2-0144

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIĖF 

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ

I I. J. S AMAS, JEV/ELER
S šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
3 Laikrodžių taisymas. Brangenybės, (vairus dovanų j 
| pasirinkimas. I

3 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre :
3 Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2351

LEIMON’S CAFE
VISU LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant

geram orkestrui
KE 1-9737

East 114, netoli St. Clair. 
šeimų, 5 ir 5 kambariai. 2 
ražai. Kaina $11.800.

*
East 91, netoli Superior. 

delis vienos šeimos. Pigiai. 
$10.500.

RAY NAUSNERIS. 
Namų prekyba; namų, baidų ir 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 ‘ L1 1-9216

11809 St. Clair

Di- 
Tik

KAMBARYS
Išnuomojamas erdvus kamba

rys su baldais ir teise naudotis , 
virtuve. Russell Rd. Kreiptis nuo 
4:30 vakare. Tel. HE 1-8516. I

Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums. 

Modernūs portretai, vestuvių, 
likiimių, .vaikų .ir kitos nuo- 
*rau*os.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių (otogridas, dabar 
CLEVELANDE.

■ Šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Stanips

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR A V E.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

SUOPIS FURNITURE

NAMįJ IR ŪKIU PIRKIMO 
PARDAVIMO ĮSTAIGA
Visi, kurie turite parduoti na? 

mus ir ūkius ar norite pirkti, 
pirmiausia pasiteiraukit mūsų 
įstaigoje.

ĮVADE PARK REAI.TY
7032 IVade Park Avė., 

Telef.: HE 2-2922
Sav. A. Kazakevičius,

Mūsų prekybinė garbė paremta 40 metų praktika 
parenkant medžiagų rūšits ir už jas garantuojant.

Mes nelaikom antros rūšies medžiagų, o jų kainos 
žemesnės negu bet kurioj kitoj krautuvėj.

WOLFS FABRICS
7012 Superior Avė. EN 1-3764

Viskas papiginta 25'1 iki 30G už sukneles, megztinius, 
bliuskas, marškinius.

NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBĖ!

J. C I J U N S K A S 
LAIKRODINI N 1< A S

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

6921 Wade Park . EX 1-0911
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

t

3'į

Rengėjai

ANDRU REALTY
Nuleidimas: Netoli šv. 

Jurgio parapijos, 3 kamba
rių namas. Padarykit pa
siūlymą. Parodomas tik Su
sitarus.

žiūrėkit— netoli naujos 
parapijos, 2 šeimų 5-5, ga
ražai, -mažas sklypas, pa- 
plūdimis, specialiai įnagin-. 
gani asmeniui. $14.500 F. 
II. A. Įmokėt $3.700. '•

' -. - • •. : '
E. 74 St. tarp Superior 

ir St. Clair, 2 šeimų 7-5 
kambarių, gražus, dalinai iš 
plytų, gaso šildymas, 3 ma
šinų garažas, didelis plotąš. 
Tik $15.900. . ' •

Gražioj vietoj prie Belle-
“X ■

vue, netoli parko, 2 šeimų

5-5, ■'reikalingas' taisymo, .tik

$10.500. ■ . ■ ■ •
' a

h. an'drukAitis ’
,, Bloker

. ■ ■ ■ ■' . ■ ' PO 1-9668-’ ■ ■ ■
•lį.V

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

. . 6210 Dibhle Avės.
Cleveland 3, Ohio

. Tel.: EX 1-0376

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
609 Socicty for ..Saving Bld. 

Telef.: MAin 1-1773..
Rezidencija: PEN1NSULA 2531 
v; :

v

4

T

EZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue EX 1-8653

DVIGUBAI ŽENKLŲ KAS ANTRADIENĮ

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM, DEBESIS

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

P J KEJRSJLS
609 Societ,

VYRAI! AR JUMS NESKAUDA KOJŲ? 
AR JŪSŲ BATAI YRA NEPATOGŪS?

PAMĖGINKIT ARC'H S U P P,0 R T minkštus, 
išklotus masažinius batus

Puikus Velykinių batų pasirinkimas 
Moterims ir vaikams

. DVIGUBAI ŽENKLŲ A N T R A D 1 E N 1 A 1 S .

JAMĘS SHOE STORE
7041 Superior Avė.

SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI. SOTlA. .

MARNELL’S
7023 Superior Avenue

■Saldainiui, Riešutai, Popkornni 
čia susilikit savo' draugus po pamaldų 

Geriausia kava mieste

H C

for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
lAin 1-1773. REZIDENCIJA: I’ENINSULA 2521 

pirkti namus mieste arba priemiesčiuooo, krpip-
OF1SO TELEF.: M.

Norėdami pigiai
kitas j mane, gausia pigiu kaina. Taipgi gausit pataniuvimą Įvai
riuose apdruuilus-insurnnce rolkuluosc.

Sutaisuu paskolas pirmo margučio. Pularnavinias ir išpildymą# 
garantuojama. Kreipkitės t j mane telefonu arba asmeniškai.

. JAKUBS & SON}
. FUNERALKOME

' Vėsinamas oras Jūsų patogumui

; ' Dclla E. Jakulis & WHlinm J. Jakubs'
Ličensųuoti laidotuvių.‘direktoriai ir balsamuotojai'

. 25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621Edna Avenue

>■ v

- ] P

ENdicott 1-17M 1



THE EAST OHIO GAS; COMPANY

keturios 
Bostono 

gamtoje, 
draugovė

NAUJAS ŠARAIJSKIEČIŲ 
VADAS

tikromis są- 
užsienj. Ge

li na nsi nei 
suvaržymus 

.ių
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Vasario 16 los-•■imnazijos rė- Suinteresuotų dėmesiui pra- 

mėjt.t iniciatyva Chicagoje. La-; nešama, kad didesnes aukų su- 

laildžio mėn. 1 d.. Lietuvių Audi-, mas (25, 50, KM) dol.) galima 

torijoje btivė sušauktas visuo-’išsiųsti betarpiai, išperkimt ku- 

Tnenės organizacijų atstovų su ' riame nors banke čekį, ”New 

—sirinkimas, kuriame vienbalsiai, York Dral’t". kuris išrašomas 

buvo pasisakyta už GiMNAZl-l "LITAUISCHES ZENTRALKO- 

JOS RĖMĘ IŠPIRKIMĄ ir tamįMITEE IN GERMANY" vardu, 

uždaviniui atlikti laivo 

komitetas ; moti t A.

kas — 1 ,iel. Mok;. toju 

teisininką-; I’. Kavai

1 limbazijai remti t'hieagoje ūu- 

relių koordinacinio komiteto Į.tf

is. mokyt. K. Matnsevi- 

.'pallilns atstoias, in/.. .1.

Stankus — Liet, inžinierių ar

chitektų sąjunga ir Liet. Raudo 

įlojo Ksyziaus atstovas, dr. J. 

ils Liet. Bendruomenė;

studentes A. Milašiūtė ir I.

■ j

i! ’t. i

1

t.; (’ekį pasiusti galimtt oro paštu 

s- adresu: "LITAUISCHES ZENT- 

a.'RAI.KGMITEE, (17a) Wein- 

heim B. Postfach 233.” čekius, 

skirtus rūmų skoloms apmokė

ti. Krašto Valdyba Vokietijos 

bankuose tuojau iškeis ŠPER 
MARKĖMIS augšėiausiu dienos 
kursu.’ Visos stirnos bus pakvi

tuotos ir aukotojai įrašomi į 

garbės knygą.

Bajeiains Liet. Bendruomenė. f>aga| pirkim,, sutartį skolas 

įr studentes A. Milašiūte ir I. reikalinga apmokėti iki spalio 

Attsiiikait ylė st itdenl i jos-jaute- mėn. pradžios. Vėliau procentai 

1 s:|-yo. didėja ir susidaro nuostoliai.

Komitetui malonu pažymėti, 

; kad kai kuriose vietose jult yra 

.siste'ige komitetai aukoms rink

ti ir in veikimas duoda gerų 

vilčių. Be to. ne mažai organi

zacijų ir pavienių asmenį) jau 

yra aukoje ir aukų surinkę. Tos 

Saukos jau išsiųstos (iš Chicagos 

tYOOtl dol.). Būtų gražu, kad, vi- 

I su r. kur tik yra gyvos lietuvių 

‘kolonijos, tuojau įsisteigtų šiam 

| reikalui komitetai, arba L. Ben- 

| druomeilės ar L. Mokytojų s-goą 

1 skyriai pravestų aukų rinkimą, 

čia yra visų lietuviu garbės rei

kalas. ir kad ir mažiausia anka.

2. Skelbt i. kad rūti. .i išpirk i n ta ;iVt ateinanti 

įvykdytų visa lietuvių vista me- LIETUVIŲ 
ne, kad aukos eitu iš p:f\ienin 

asnienti ir ore i.i/aci it,: pagal jų

m i a ' nikiu kėlėt.
'■■t i l 'o.i. kaip I' ".•vi et 

Lutu galinta r il.ianta .,Hm:i si: į 

rink!i ir tatai p, r - panda ir ki- 

liitdats pasiūlyti \ i-amine- 

(šiuo metu skola apie Ino.-, 

DM. liet ji mažėja).

S
Komiteto būstini1 laikoma :

(’tilbinskas, 632 1 S. Bisltop togiimo (lėliai, aukotojai gali sa- 

SL. Chicago illinois. . Telef. 

l'Ro.'-pect 6.6176.

itin atstovės, šis komitetas s............

pirmame pošedyje. Lidaiidžie 

mėn. 7 d., pareigomis pasiskirs 
pi: t uiiit'ku mokyt. A. t m! 
ką-.. \ ir, pirinininliu__ i’.
alini:.:-:, k.isininlms K

Mu! n.u ■. i, uis, st l< relorius — A. 

-Milašiuie. Nariais liko: Mr. J. 

llaji'trius. inž. J. Jankus ir I. 

Attsiukaily tė. Komitetas, kad 

atliktų jam visuomenės uždėta 

pareigu) nuiaiė laikytis šių nn- 

sistatvmu; į
1. Dėti visas pastangas, kaili 

ritmų skola būtų išmokėta dera-! 

mu laiku be vėlavimosi, nes tai 

reikalas.;t lūiLes

■/s

. JAV generolas 
Linijoje tariasi

Chicagos komiteto adresas yra 
duotas. Chicagos komitetas nu
matė pagaminti bendro pobūdžio 
aukų lapus, kuriuos bet kuri or
ganizacija ar pavienis asmuo 
galės savo vietovėse panaudoti, 
šis komitetas duos atsakymus ir 
į visus gimnazija liečiančius 
klausimus. Komitetas 
spaudos paramos.

Reikalas aiškus ir skubus — 
neatidėliokime.

Rūmu išpirkimo vajaus 
komitetas Cnicagoje

tikisi

iš KIEKVIENO 
TAUTOS VAIKO 

Ims ženklas susipratimo ir kul

tūrinio reikalo įvertinimo. Susi

pratimas ir šis didelis kultūros 

dari as yra pats didžiausias mū

sų ginklas, koki mes dabar gali

me patart.-ti didesnei pavergtos 

tėvynės garbei ir lietuvybės 

tremtyje palaikymui.

Pašteltime, kad tokiais atve

jais, kur nebūtų komitetų, pa-

v<>, kad ir la' ai mažas aukas 

iusti kiti esamiems komitetams.

PINIGŲ PERVEDIMAI 
Į VOKIETIJĄ

Vokietija blokuotoms sumoms, 
vadinamoms "Sperrmark”, nu
ėmė visą eilę suvaržymų ir lei
džia dabar jas tam 
lygomis pervesti į 
rėjant- Vokietijos 
būklei ir siaurinant
špermarkių panaudojimui, 
Kuršas pastaruoju metu nuolat 
krito, vadinasi, už dolerį buvo 
galima pirkti vis mažiau šper- 
markiii. Dabar, dar palengvinus 
jų pervedimus, jų kursas be
veik lygus normaliam dolerių 
kursui.

Kadangi užperkant špermar- 
kes sugaištama laiko ir turima 
išlaidų leidimui gauti ir banko 
provizijai, tai prie dabartinio 
2'< skirtumo, palyginus su nor
maliu kursu, jų užpirkimas jau 
nebeišsimoka.

Pranešdami apie tai mūsų 
mieliems rėmėjams . ir aukoto
jams, nurodome, kad pinigus 
galima, kaip iki šiol, pervesti 
čekiais, išrašytais "Litauisches 
Zentralkomitee" vardu, siun
čiant juos su lydraščiu nauju 
Vokietijos Krašto Valdybos an
trašu :

Litauisches Zentralkomitee
(17a) VVeiheim Bergstrasse 

Postfach 233 
arba j mūsų banko sąskaitas:

BADISCHE BANK, 
FILIALE MANNHEIM 

bendriems pervedimams Vokie
tijos Krašto Valdybai:

Konto Nr. 3558 — Litauisches 
Zentralkomitee, aukoms Vasa
rio 16 gimnazijos namų fondui: 

Konto Nr. 3558 a — Litaui
sches Zentralkomitee. Sonder- 
konto Gymnasium, aukoms Va
sario 16 gimnazijos išlaikymui: 

Konto Nr. 3559 — Litauisches 
Gymnasium..

(> I/Kn:cl, JAV
prancūzais karininkais/viršuj) įr su JAV- 

kariais (apačioj)

karinei misijai ' Indo-

Bal. 30 — gegužės 2 dienomis: dėjo vyr. skiltir. Vyt. Strolia. 
Bostono vietininkijos Senųjų'šioje sueigoje dalyvavo ameri- 
Lapinų būrelis iškylavo White 
Mountains kalnuose. Bostono 
Councilio stovyklavietėje "Camp 
Hemenvva.v” praleistos nepa
prastai puikios dienos pavasa- 
rėjančioje kalnų gamtoje. Gy
venta primityviškai, net ir mais
tas gamintas žygiuose be indų, 
bet aliumininiame popieryje. Iš
kylautojų 
paprastai 
praktiškai 
patyrimas 
žaisti sportiniai bei vikrumh la
viną žaidimai. Vakarais prie 
laužo sklido į kalnus lietuviškos 
dainos aidai, dalintasi maloniais 
dienos įspūdžiais, pasakoti nuo
tykiai;. Iškyloje dalyvavo dešimt 
lapinų ir du kęstutėnai. .Jai va
dovavo pasktn. Algis Banevi
čius, maisto tiekimą tvarkė pa- 
sklitn. Algis Žilinskas, o nuo
taikingas laužavedys buvo Vy
tautas Dambrauskas. Nakvota 
kalnų trobelėje.

Bostone gal vienintelis akty
vus sportinis vienetas yra Se
nųjų Lapinų krepšinio komanda. 
Ją suorganizavo ir veda paskiltn. 
Romas’ Leveckas. Bal. 20 d. Mu 
nicipal Gymnasium salėje su
žaistos rungtynės sū Nevv Yorko 
jauniais. Laimėjo lapinai — 32: 
27. Skaitlingus žiūrovus sudarė 
bostoniškis jaunimas.

Bal. 23 d. Bostono tautininkų 
namuose lapinai iškilmingai at
šventė pasaulio skautų globėjo 
šv. Jurgio dieną. Jų vadas šven
tei skirtame žodyje kvietė visus 
sk. vyčius bei kandidatus na- 
šingesniam Skautiškam darbui, 
tobulintis bei naikinti blogį. 
Smagiai padainuotos skautiškos 
dainos, kurias akordeonu palv-

nuotaika buvusi ne
pakyli. Iškylos metu 
taikytas skautiškas 
naujoje aplinkoje,

t dėjo vyr. skiltir. Vyt. 'Strolia. 
1 šioje sueigoje dalyvavo ameri
kiečiai stud. skautai iš.Massa- 
chusetts Technologijos Institu
to (M.I.T.). Jiems patikusi la
pinų skautiška drausmė bei su- 
siklausimas. Sueiga baigta sk. 
vyčių tradicine.

LSB jubiliejinėse varžybose
- Senųjų Lapinų būrelis sk. vyčių 

šakoje užėmė antrąją vietą, ta
čiau JAV rajone lapinai yra pir
mi. Neatsiliko nuo lapinų ir kęs-

- tutėnų Tigrų skiltis, kuri tapo 
trečioji LSB mastu, bet pirmoji 
JAV rajone.

mėlyną garbės kaspiną prie vė
liavos, o draugovės naujieji 
skautai sidabrinius pilgrimados 
ženklelius.

■ Kęstutėnų draugininkas vyr. 
skiltn. C. Kiliulis su dviem la
pinais per Velykas lankėsi To- 
ronte, Kanadoje. Ten jie aplan
kė Skautų Aido spaustuvę ir 
kalbėjosi su Vyriausiuoju Skau
tininku v. s. Stp. Kairiu.

Bostone netrukus išeis nau
jas skautų KIMO numeris .šis 
laikraštėlis, kad ir neperiodiš
kai, bet pastoviai leidžiamas. Ja
me atspindi Bostono skautiška
sis gyvenimas, o taip 
dradarbiauja tolimųjų 
tų lietuviai skautai.

A. Kalvaitytės I. Vilkienės 
įtemptai dirba, nes rinkimai yra

pat ben- 
kontinen-

korespondenciniai. Jau yra su
daryti kandidačių šąrašai. Vy
riausiosios Skautinhikės parei
goms kandidatuoja — sktn. Gra- 
silija Meiluvienė ir vyresn. sktn. 
Ona Zailskienė. Vyriaus. Sktn. 
pavaduotojos pareigoms — sktn. 
Jadvyga Gulbinienė, pasktn. 
Aldona Motiejūnaitė ir pasktn. 
Flora Zapkuvienė. Seserijos 
Garbės Gynėjos p, — sktn. Juzė 
Aglinskienė ir sktn. Marija Tu-, 
ntienė. Kontrolės Komisijon — 
sktn. Elena Strikienė, sktn. Jo- 

I lanta Karklienė ir sktn. Birutė
Lesevičiūtė.' Visos skaučių vii-

SKILČIŲ VARŽYBOS 
MĖLYNUOS KALNUOS

N. Y.MUSŲ SKAUTĖS
LOJALUMO PARADE

čiattsia, kad rezultatas bus tas 
pats, kaip ir Berlyne: nei viena 
pusė nenusileis ir padėtis pasi
liks. kaip ir buvusi.

Tuo tarpu dar galutinai ne
aišku, j kurią pusę pakryps de
rybos dėl Indokinijoj. Bet gali
mas dalykas, kad bus pasiekta 
tam tikrų paliaubų, o tatai būtų 
naudinga pirmoje eilėje raudo
najam blokui. Komunistai, už
ėmę didžiulius plotus Indokini
joje, galėtų dar labiau sustip
rinti savo pozicijas ir pasiruoš
ti naujiems žygiams. Koniunis-* 
tinis prestižas Azijoje smarkiai 
kyla.

Beje, Ženevoje Molotovo va
dovaujamas komunistinis blo
kas siekia sudaryti įspūdį, kad 
tiktai Maskva ir jo satelitai te
trokštą Azijos laisvės, tuo tarpu 
kai vakarų valstybės tenorinčios 
išlaikyti savo kolonialinj rėžimą. 
Deja, atrodo, kad Azijoje atsi
randa dar daugiau lengvatikių, 
nekaip Europoje, kurie ima pro
pagandines kalbas už tikrą pi
nigą. Britai sugalvojo savaime 
protingą .planą — surinkti Co- 
lombo visų tų Azijos valstybių 
premjerus, kurios tiktai nese- 

iš kolonialinių statuto 
valstybinę laisvę. Tos 
j europiečius žiūri ne 
į "imperialistus”, bet 
mokytojus, kurie pa

rengė visai eilei tautų kelią į 
laisvę. Nors Colombo konferen
cija dėl indų politikos naivumo 
nepraėjo visiškai sklandžiai, bet 
pasaulis pamatė,. kad esama ir 
kitokios Azijos, ne tik Pekino ir 
Maskvos atstovaujamos, šis bri
tų politikos ėjimas sudarė tani 
tikrą prošvaistę niūriame Že
nevos konferencijos horizonte.

Amerikos Jungtinių- Valstybių 
užsienių..reikalų ministeris Dūl
ius, pasijutęs 'gana vienišas ir 
tinkamai. neremiamas savo są
jungininkų Europoje, iš Ženevos 
jau pasitraukė, užleisdamas kė
dę savo pavaduotojui: Spėlioja
ma, kad konferenciją galinti už
sitęsti net du, tris ir daugiau 
mėnesių. -Panmunjonas parodė, 
kad derybos veda

niai išėjo 
ir atgavo 
valstybės 
tik kaip 
ir kaip jVAKARŲ PASAULIS 

KAPITULIAVO
(Atkelta iš 1-mo pusi.) 

šešėlyje. Ligšiolinės bendros dis
kusijos patvirtino tai,, ko ir ga
lima buvo laukti; būtent, kad 
bolševikai Korėjos atžvilgiu lai
kosi tokios pat taktikos, kaip ir 
Berlyne, kai buvo svarstomas, 
Vokietijos klausimas.' šiaurės 
Korėjos delegatas pakartojo tą 
patį, ką Molotovas, pasakė Ber
lyne. Girdi, reikią sukurti "de-‘ 
mokratinę Korėją, turį būti 
įvykdyti "demokratiniai’ rinki
mai be svetimos kontrolės ir t.t. 
ir t.t. Kitaip ląriant, yisa Ko
rėja turi '..būti paversta ’.’liąų- 
dies" demokratija.

Aišku, kad, vakarai tokių re
ceptų negali priimti. Kaip takio
mis aplinkybėmis galima bus 
suderinti abiejų partnerių pa-1 kompromiso, bet įr 
liūnas, sunku perąistatyti. Grei-1 promitacijos.

Bostono Lapinų iniciatyva ge
gužės 30 d. Blue Hills šiluose 
bus pravestos DLK Birutės ir 
DLK. Kęstučio draugovių skil
čių lauko varžybos. Iškyloje bus 
vertinamos tvarkingos skattčių- 
tų uniformos, jsirengimas išky- 
lavietėje, palapinių statymas, 
maisto pagaminimas prie laužo, 
žygiavimas kelio ženklais, įv. 
kliūčių, nugalėjimas bei pasiro
dymai prie laužo. Pirmosios trys' 
skiltys bus atžymėtos dovano
mis.

Kęstutėnų gretos tiek sustip
rėjo, kad draugovė spiečia jau 
ketvirtą skiltį. Visos 
skiltys jau iškylavo 
apylinkių pavasario 
Visa DLK Kęstučio 
dalyvavo vietos skautų pavasa
rio parade — pilgrimadoje Le- 
xingtone. Tenai tarpe šimtui j 
žvaigždėtųjų ir vietos skautų!' 
draugovių vėliavų, išdidžiai plė-l 
vėsavo lietuviškoji trispalvė. Tai! 
yra ta pati trispalvė, kurią Vo-I 
kietijos Aušros tuntas buvo iš-! 
kėlęs 7-je Jamboreeje Austri-; Seserijoje vvksta t I.,’.' 
joje. Už dalyvavimą Lexington<>: ,-inkimai. Rinkiminė komisija 
pilgrimadoje kęstutėnai gavo' skautininkių

ne tik prie 
prie*— kbm-

Gegužės 1 d. New- Yorke loja
lumo parade skaitlingai dalyva
vo lietuviai, kurių eisena nusi
tęsė per pora blokų. Visus žavė
jo lietuvaičių gražūs tautiniai 
drabužiai. Tačiau neštieji pla
katai buvo seni-pernykšžiai, jie 
nepatraukė žiūrovų dėmesį. Lie
tuvių eisenoje drausmingiausia 
grupe pasireiškė lietuvaitės 
skautės, nes bendra uniforma ir 
darnios gretos jas išskyrė iš ki
tų. Skautes parade vedė R. Frnn- 
kaitė.

dovės raginamos aktyviai daly
vauti šiuose rinkimuose. Rin
kiminės komisijos adresas: Mrs. 
St: Gudauskienė, 4511 S. Her- 
mitage Avė., Chicago 9, III. 
"Mūšų Vytis", kuris , praneša 
apie šiuos rinkimus, daro su
gestijas, kad Seserijos centras 
sušikurs Chicagoje, kur iš viso 
gyvena daugiausia skautininkių.

MUSŲ SKAUTAI 
VENECUELOJE

Venecuelos rajone pašventin
ta jau ketvirta skautiška vėlia
va. Savo gražią veiklą tuo būdu 
atžymėjo Caracas liet, skaučių 
draugovė.
. Venecuelos rajono liet, skan
iai leidžia rotatoriumi spausdi
namą laikraštėlį VYČIO KE
LIAIS. Jame greta lietuviškojo 
teksto, rašoma ir ispaniškai ve- 
neculieėiams skautams. Tuo no
rima juos supažindinti su lietu
viškąja . skauti ja. Ispaniškai 
skaitančiųjų tarpe V. Keliais 
sulaukė tinkamo dėmesio, štai 
gautas malonus pasveikinimas 
iš Tarpamerikinės Skautų Tary
bos direktoriaus inž. Salvador 
Fernandez. Tame laikraštyje 

šį pavasarį Lietuvos Skaučių1 dedami ir lietuviškosios groži- 
vadovybėsj nės literatūros vertimai. Reda- 

_ i išjguoja vyr. sktn. Petras Neniš- 
Gudauskienės,' kis.

M. Vytis praneša, kad Chica
gos Lituanicos tunto pulk. .1. 

išarausko vardo sk. vyčių drau
govė metinėje sueigoje naujuo
ju dr vės vadu išrinko pasktn. 
Joną Paruškevičių.

SKAUČIŲ SESERIJOS
RINKIMAI

SI LIEPSNA YRA NEPALYGINAMA 
VIRĖJA!

Ji yra tokia ...
TAUPI — Tik ruso virimas kainuoja tik 2 e. j dieni) — I/l 
kito virimo kuro kainos!

BE DEGTUKU — Gaso viršutiniai degiutuvai, krosnis ir kep
tuvai yra uždegami automatiškai — nereikia degtukų.

GREITA — Modernus virimas reiškia greitų gaso kauti 
kaip tik reikalingų liepsnų, be j.šilimo luikotarpiu.

įvairi _ 1,001 karštis jums pareikalavus. Jūs iraunali; 
vieną liepsnos dytlj kiekvienos rūšies virimui.

SKONJ IŠLAIKANTI — Liepsnos paliesta mėsa i: 
bią sunką — šviežesniam’ ir skanesniam Valgiui.

BE I)ŪMV KEPIMAS — Gaso liepsna sunaikina visus dūmus. 
Tik su gaso pečium jūs galite kepti laisvai be dūmų su keptuvo 
durimis uždarytom... virtuvė lieka vėsi.

&VAKI — Mėlyna gaso liepsna Čildo nesutepant Jūsų indų ir 
puodų, užuolaidų ar virtuvės sienų.

PATIKIMA — Jūsų lygi gaso liepsna yra 
navimui — kiekvieną valandą, kiekvieną 
lavai išsilaiko visą gyvenimą!

visuomet jūsų pntar- 
dieną. (laso -džidvin-

vyrai visur sako:

”NĖRA GERESNIO VIRIMO KAIP LIEPSNOS VIRIMAS!’
Nenuostabu, kad virėjai, šeimininkės ir ją


