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Pastaruoju metu buvo pa
skleistos informacijos, esą Vo
kietijos Federalinė Vyriausybė 
sutikusi, kad Bonrioje būtų at
statyta Lietuvos Atstovybė ir 
priėmusi VLIKo paskirtą asme
nį Lietuvos Respublikai atsto
vauti.

Lietuvos Diplomatijos šefas, 
remdamasis jam iš autoritetin
gų šaltinių suteiktomis žinio
mis, praneša, kad pasakytos in- 

, formacijos neatitipka tikreny
bės. Jokia oficiali Lietuvos Res
publikos Atstovybė Bonnoje ne- 
egz.istūdja. Jos reikalu VLIKas 
buvo parašęs laišką Vokietijos 
Užsienio Reikalų Ministerijai, 
tačiau šis laiškas paliktas be 
atsakymo.-

šia proga Vokietijos Vyriau
sybės sluogsniuose buvo pakar
totinai pareikšta, kad Vokietija 
ir toliau nepripažįsta Baltijos 
Valstybių prijungimo prie So
vietų Sąjungos.

Diplomatijos šefas, atitaisy
damas šias nepagrįstas informa
cijas, apgailestauja,i kad veiks
mai, iš kurių jos'-kilo ir kurie 
buvo padaryti už Lietuvos Dip
lomatinė^ Tarnybos ribų, yra 
nesuderinami su Lietuvos pres- 

’ tižu ir tegali pasunkinti Lietu
vos atstovavimo klausimą Vo
kietijoj.

Pažymėtina, kad nuo pat pir
mosios sovietų įsiveržimo į Lie
tuvą dienos Lietuvos atstovavi
mas prie svetimųjų valstybių ir 
Lietuvos piliečių konsuliarinė 
globa priklauso tiktai Lietuvos 
Diplomatinei Tarnybai. Ji taip 
pat naujai įsteigė, ar praplėtė 
diplomatines bei konsuliarines 
misijas visur ten, kur tam susi,- 
darė realios galimybės, suderi
namos su mūsų interesais ir 
prestižu.

Bonnoje, ligi sąlygos tikrai 
pasikeis, kontaktams su Vokie
tijos įstaigomis palaikyti, kaip 
jau buvo paskelbta spaudoje, 
palieka ir toliau, Diplomatijos 
šefo pavestas Pasiuntinybės Pa
tarėjas Dr. A. Gerutis.

- Roma, 1954 m. gegužės 31 d.
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Liūdnosios sukaktys
000 Lietuvos gyventojų. .Mask
vos planas, kaip vėliau paaiš
kėjo, numatė išvežti 70.000 gy
ventojų, bet prasidėjęs vokiečių- 
rusų karas sutrukdė to. plano 
įvykdymą. Maskvos planas buvo 
nežmoniškai žiaurus; jis neat
sižvelgė nei j kūdikius, nei j 
niekuo dėtas moteris, nei j mirš
tančius ligonis', .Žmonės buvo 
suimti nakties metu daugiausia 
su visomis šeimomis, sugrūsti 
į gyvulių vagonus/, laikomi ten 
keletą dienų, be,maisto ir van
dens ir vėliau išvežti j Rusijos 
gilumą. Kūdikiai ir silpnasvei- 
kačiai mirė pakeliui. Gyvieji pa
dėti į tokias -sąlygas, kuriose 
niekas negali ištverti ilgesnį 
laiką, žodžiu, visi buvo pasmerk
ti kančiai, vargui ir lėtai mir
čiai. Turimomis žiniomis, maža 
kas iš 1941 metų birželio mėne
sio lietuvių tremtiniu bėra gy
vųjų tarpe. Alkis, šaltis, nežmor 
niškos vergų darbo sąlygos ir 
tėvynės bei savo artimųjų il
gesys paguldė juos amžiams 
tolimųjų Rusijos užkampių snie
gynuose. Niekas nesurinks jų 
katilų, niekas nelankys, jų kapo.

Tačiau tai buvo ne paskutinė, 
bet tik pirmoji Lietuvių tautos 
naikinimo banga. Po jos ėjo ki
tos. Bolševikai, 1941 metų va
sarą grįžę į Lietuvą, jau įvykdė 
keletą deportacijų) lig šiol iš- 
veždami iš Lietuvos apie 350.000 
žmonių. Tai baisus nuostolis lie
tuvių tautai, nes naikinami ge
riausi jos... vaikiu, kurie nesu
tinka bernauti Maskvai ir gar
binti Kremliaus viešpačius.

Mes, kasmet prisimindami šią 
Lietuvos valstybės ir lietuvių 

! tautos tragedija, negalime šios 
. širdgėlos slėpti tik savo širdyse 
. ir tenkintis tik užuojauta mūsų 
■ kenčiančiai tėvynei ir 

mirštantiems broliams 
viams. Reikia parodyti 

1 pasauliui lietuvių tautos 
diją ir jį įtikinti, kad komuniz
mas, jei nebus sunaikintas, nai
kins tuo pat būdu visas tautas, 
.j kurių gyvenamąją teritoriją 

, tik įkels savo koją.
Turime jieškoti ir rasime lais

vajame pasaulyje draugų savo 
laisvės kovai, nes mūsų tautos 
nelaimė yra kartu grėsmė ‘ir vi
sam laisvajam pasauliui. Tik 
bendros ir visuotinės laisvės 
pastangos grąžins Lietuvai ne- 

. priklausomybę ir išgelbės lietu- 
i vių tautą iš kančios.

Pr. Pa k.

Kas metai mes prisimename 
su giliu liūdesiu ir skaudžia 
širdgėla 1941 metų .birželio liūd
nuosius įvykius, kurie išreiškia 
dvigubą lietuvių tautos nelaimę.

1940 m. birželio mėnesio vi
duryje Sovietų Sąjunga įvykdo 
galutinę . Lietuvos valstybės 
okupaciją, jau pradėtą klastin
guoju priverstiniu "savitarpi
nės pagalbos" paktu, kuriuo 
1939 m. rudenį buvo "sutartos” 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių teritorijoje karinės bazės 
ir "įleista” raudonosios armijos 
įgulos. Tos įgulos ir buvo pra
džia Lietuvos.,.pkupacijos, ku
rią galutinai Sovietų Sąjunga 
įvykdė 1940 metų birželio mė
nesį, jvesdama Lietuvos terito- 
rijon didelius kariuomenės kie
kius ir per savo patikėtinius su
darydama Maskvai klusnią "vy
riausybę”, formaliai lyg ir įtei
sinusią Lietuvos, okupaciją, 
daug tuo pat metu visiškai tie 
patys įvykiai dėjosi ir kitose 
Pabaltijo valstybėse — Latvijo
je ir Estijoje. Maskva, vos tik 
okupavusi Lietuvą, tuoj ėmė 
naikinti lietuvių tautą. Buvo 
gaudomi, suiminėjami ir j ka
lėjimą kišami niekuo dėti žmo
nės. Pirmoje eilėje naikinamoji 
banga palietė tuos lietuvius, 

. kurie valstybės administracijo-

VLIKo kaikurių narių pastan
gos šia linkme, ypač jo pirmi
ninko kun. M. Krupavičiaus, 
kuris savo parašu davė Dr. P. 
Karveliui raštą pradėti šią ne
lemtą akciją, tikrai įsidėmėti
nos. O paties Dr. P. Karvelio 
logikos neišlaikantieji ėjithai ir 
apie juos garsinimasis lyg žy
diškam turguj, kad tik būtų 
daugiau alaso ir tame alase ki
tus užglušintų, dar ir dabar ne
siliauja. štai paskutiniame El
tos biuletenio numeryje paskelb
ti keletos vokiečių laikraščių pa
sisakymai dėl Lietuvos atstovo 
paskyrimo Bonnoje ... Tie pa
sisakymai yra ne kas kitas, kaip 
paties Dr. Karvelio pastangomis 
išsiuntinėti tiems laikraščiams 
pranešimai iš kurių laikraščiai 
ir padarė savotiškus samprota
vimus. Tuose pranešimuose tiek 
makalynės, kad tikrai nebeži
nai kokioms pareigoms tas at
stovas neva paskirtas.

Niekas negali abejoti, kad 
šios keistos -pastangos Lietuvos 
reikalui tikrai "nieko nėra pa
dėjusios, bet labai daug davinių, 
kad bus labai pakenkusios. Ir 
visa ši akcija vedama ne iš ko
kių tai "neatsakingų organiza- „UI1C muuimsmiuju-
cijų , kurios dažnai pakaltina-į je nr visuomeninėse organizaci- 
mos vienybės ardymu, bet iš 
paties VLIKo, kurio pirminin
kas dabar lankosi Amerikoje ir 
nevengia labai gražiai padėklą* 
muoti apie vienybės ir tlftrhbš 
reikalingumą ...

jose Lietuvos nepriklausomo gy
venimo metu yra ėję daugiau 
ar mažiau atsakingesnes pareis 
gas. . • • ■

Masinis lietuvių tautos naiki
nimas pradėtas po metų, t. y. 
1941 m. birželio viduryje. Tik 
per kelias naktis, iš Sovietų Są
jungos atvykę specialūs NKVD 
daliniai, vykdydami dar prieš 
Lietuvos okupaciją Maskvos pa
ruoštąjį planą, areštavo ir- iš
trėmė i Rusijos gilumą apie 30.-

Prancūzų Indokinijoj karas priartėjo prie Hanoj. Tai prancūzų statytas turtingiausias ir strate
giniai svarbiausias miestas. Prancūzai tikina, kad šį miestą komunistai nepaims.

S panda u kalėjime keturių didžiųjų bendradarbiavimas tebevyksta . . .

(Mūsų Europos bendradarbio)

NEATSAKINGA VEIKLA•
štai skaitytojai perskaitė 

Diplomatijos šefo olicialų pa
reiškimą dėl Lietuvos atstova
vimo prie Vokietijos Federali
nės Vyriausybės. Iš to pareiš
kimo aišku, kad pilnam atsto
vavimui sąlygų dar nėra ir kad 

' VLIKo pradėtos keistos pastan
gos yra Lietuvai didžiai žalin
gos. Apie tai mes jau esame ra
šę praėjusiuose Dirvos nume
riuose ir jų čia nenorėtume kar-

Jau keliais atvejais iš įtakin
gų JAV kongreso ir valdžios 
pareigūnų buvo prasitarta, kad 
j Indokinijos karą nereikia abe
jingai žiūrėti jei norima komu
nistines užmačias suvaldyti. 
Taip pat keliais atvejais atskirų 
kongreso atstovų buvo pasisa
kyta priešingai, kad Amerika 
ten karinės intervencijos nepri
valanti daryti.

Praėjusios savaitės pabaigoje 
Anglijos užsienių reikalų minis
teris A. Eden iš Ženevos buvo 
nuvykęs į Londoną padaryti vy
riausybei pranešimą. Kaip tei
gia Anglijos spauda, pranešimo 
svarbiausias punktas buvo, kad 
dar šią vasarą JAV Prancūzų 
Indokinijoje ruošianti karinę in
tervenciją.

Kaip paprastai, Anglija dėl 
tos intervencijos imasi už gal
vos ir jau dabar visaip planuoja

ją nutęsti. Anglijai rūpi tik šios 
dienos sveikas jūs pačios kailis.

¥

Gen. J. A. Van Fleet, iššauk
tas iš Tolimųjų Rytų, dalyvavo 
svarbiuose pasitarimuose Wa- 
shingtone. Turėjo pasitarimą ir 
su prezidentu Eisenhovveriu. 
Teigiama, kad jis tuoj vėl iš
skrenda į Tolimuosius Rytus ir 
tuoj lankysis Prancūzų Indoki
nijoje.

REDAKCIJĄ PRANEŠA, 
kad šis Dirvos numeris, dėl'li
notipininko ligos, išleidžiamas 
kiek mažesnis.

Lėktuvnešyje Bennjngtoh, įvykus' sprogimui užmuštų .skaičius pa

svetur 
lietu

viam 
trage-

Jau kelintas mėnesis, kaip ke
turių okupacinių valstybių at
stovai veda savo tarpe derybas 
dėl septynių karo nusikaltėlių, 
kuriuos savo laikų nuteisė 
Niurnbergo karinis teismas. Jie 
atlieka bausmę senojoje prūsų 
tvirtovėje Spaudau, Berlyno 
apylinkėje.

Vokiečių visuomenėje ir spau
doje šių karo nusikaltėlių liki
mas dažnai svarstomas. Gal ne 
visuomet susidomėjimas jų pa
dėtimi pagrįstas grynai huma
nistiniais motyvais. Vokiečiai 
kartais net ir atvirai jau užsi
mena, kad buvusieji nacių-.va
idai buvę nuteisti "neteisėtai”. 
Iš dalies galima tokius teisini
mus suprasti, nes vokiečiai ne 
be pagrindo išveda paralelę tarp 
nacių nusikaltimų ir tų baisu
mų, kuriuos bolševikai dar ir 
šiandien tebevykdo. Yra ir to
kių vokiečių sluogsnių, kurie nė 
nebando baltinti nacių nusikals
tamo darbo, bet ir jie reikalau
ja, kad būtų sušvelnintas kali
niams taikomas pernelyg griež
tas rėžimas.

Vakarų valstybių okupacinės 
valdžios pareigūnai stengiasi, 
kiek galėdami, pagerinti kalinių 
būklę. Bet ir jie suvaržyti nuo
statų, kurie buvo priimti dar 

laikais, kai su sovietais bu- 
glaudžiai bendradarbiai! ja- 
Tenka atsiminti, kad Spali-1 
tvirtovėje įvestas rėžimas 
ir šiandien tebetaikomas

ir išgabentitūkstančių markių. Iki 1950 me-| ne tik paleisti, bet. 
tų tas išlaidas padengdavo Ber
lyno miestas, vėliau tas prievo
les turėjo prisiimti Vakarų Vo
kietijos respublika.

Spandau tvirtovė susideda iš 
didžiulių kazematų. Viduram
žiški pastatai iš dalies buvo at
naujinti, o pačios techninės prie
žiūros priemonės yra visiškai 
sumodernintos. Kelių metrų sto
rumo sienos skiria kalinius nuo 
laisvojo pasaulio, be to, kazema
tai apsupti vielų tvoros, per ku
rią leidžiama stipri elektros 
srovė. Naktį visas kalėjimo plo
tas apšviečiamas galingų pro
žektorių.

Kaliniams taikomas labai 
griežtas rėžimas. Kai sargybą 
eina vakarų valstybių karinė 
administracija, kaliniai gali pa
sijusti kiek laisviau, bet užtat 
tas mėnesis, kai priežiūrą per
ima sovietai, kalinimas paver
čiamas tikra kankyne. Tiesa, 
paskutiniuoju laiku ir sovietai 
sutiko su kai kuriais palengv- 
nimais. Pav., kaliniams leista 
kalbėtis su šeimos nariais 30 
minučių per mėnesį, tuo tarpu 
kai anksčiau laikas buvo apribo
tas 90 minučių per metus. Ly
giu būdu leidžiama dažniau ra
šyti laiškus. Dabar kaliniai gali 
kas savaite rašyti po vieną laiš
ką, susidedantį iš 1.200 žodžių, 
bet draudžiama užsiminti apie 
kalinio sąlygas, apie viešuosius 
reikalus ir 1.1. Iš šalies leidžia
ma siųsti tik baltinius ir. muilą. 
Kiekvienas kalinys gali per mė
nesį paskolinti po vieną knygą.

Kaip sovietai priešinasi kali
nimo režimo sušvelninimui, 
tyti iš to, jog jie nesutiko 
gabenti ligonių į ligoninę net 
operacijos atlikti. Ji turėjo bū
ti padaryta kazemato vienutėje. 
Vargingiausia 
stantino von 
Buvęs reicho 
ministeris, o 
ku Bohemijos protektorius 
laukė 81 metus. Jis sergąs 
vojinga širdies liga ir esąs 
veik visiškai apakęs. Neurathas 
buvo nuteistas 15 metų. Vokie
čių visuomenė pirmoje eilėje už
jaučia šį seną buvusįjį diploma
tą. Girdėti, kad jį užstoję tiek 

, Churchillis, tiek Popiežius, bet 
kasmet išleidžiama keli šimtai bolševikai nesutinka Neuratho

ir vokiečiu 
Erich Rae-

ligoninėn.
Buvęs admirolas 

karo laivyno vadas 
deris turi 77 metus amžiaus ir
jahi reikėję neseniai daryti ope
raciją. Jis nuteistas iki gyvos 
galvos./ •

Admirolas Ilocnitzas nuteis
tas 10 metų ir po dviejų metų 
jis turės būti paleistas. Apie šį 
63 metų amžiaus buvusį karo 
laivyno vadą, kurį Hitleris prieš 
pat trečiojo reicho pabaigą pa
skyrė savo įpėdiniu, teigiama, 
jog jis ir šiandien save laikąs 
teisėtu Vokietijos valstybės pre
zidentu. Jo pavardė buvo mini
ma Naumanno byloje. Šis nu
matęs adm. Doenitzą paskirtu 
busimojo "nacionalinio prisikė
limo" vadu.

VISAM PASAULY
• Prancūzų Indokinijoje karo veiksmai vis dar vystosi 

prancūzams nepalankiais atsitraukimais atgal. Komunistai iš 
anksto sutelkė gausias jėgas ir netaupydami kariu daro prasi
veržimus.

• Tautinė Kinija neseniai skelbė žinias, kad jįi yra pasi
ruošusi invazijai iš Formozos j žemyną. Dabar gi ateina žinios, 
kad komunistinė Kinija prieš Formozos salą yra sutelkusi gausias 
karo jėgas.. Esą tos jėgos nukreiptos invazijai į Formozą.

• Geų. Paul Ely, btivęs Prancūzijos armijos štabo virši
ninkas,„išvyko vadovauti Indokinijos frontui.

• Tarp.Indijos is komunistinės Kinijos padarytas susita
rimas, pagal kurį Tibetas priskiriamas Kinijai.

• Japonijos parlamente kilo muštynės, kurioms numalšini i 
reikėjo 200 policininkų.

• Graikija' ir Juguslavija, diktatoriui Tito lankantis Grai
kijoje, nutarė ąudaryti karinę sąjungą^ Tas nutarimas komen
tuojamas, kaip karinės sąjungos su Turkija praplėtiinas.

• Korėjos prezidentas S. Rhee padarė pareiškimą, kad JAV 
ir Korėjai-atėjęs-pats laikas aplėisti Ženevos konferenciją.

• Pagal J. F. Dulles pareiškimą JAV persvarstys savo už-

tais
v o
ma. 
dau 
dar
visų keturių okupacinių valdžių 
vardu, įskaitant ir Sovietų Są
jungą. Tuo tarpu kai kitose sri
tyse tarp vakarų ir sovietų oku
pacinių komisarų jau seniai ne
bėra jokio ryšio, Spaudau kalė
jime keturių valstybių bendra
darbiavimas dar tebevyksta. 
Vokįjčiai ne be ironijos pastebi, 
kad iš buvusiojo keturių valsty
bių bendro okupacinio rėžimo 
belik/si Spaudau kalėjimo sar
gyba.

Pati apsauga funkcionuoja 
tuo būdu, jog sargybinius iš ei
lės kas mėnesį komandiruoja 
viena iš okupacinių valdžių. 
Septynių kalinių .priežiūrai rei
kia mažiausia 50 sargybinių, ne
skaitant kalėjimo administraci
jos, kurią .irgi sudaro apie 20 
tarinutojų. Kalinių priežiūrai

ma- 
nu-

yra barono Kon- 
Neuratho būklė, 
užsienių reikalų 

paskutiniuoju lai- 
su- 
pa- 
be-

Iki gyvos galvos nuteistas 
buvęs "-fiurerio” pavaduotojas 
Rudolfas Hessas, kuris ypač pa
garsėjo 1941 metais, kai buvo 
nuskridęs į Angliją. Ar jam yra 
susimaišęs protas, gana smar
kiai abejojama. Hessas šiandien 
eina 59 metus.

Buvęs reicho ūkio ministeris 
ir Schachto įpėdinis Walter Plin
kąs irgi nuteistas iki gyvos gal
vos. Girdėti, kad jis daugiausia 
už visus kitus kalinius rašąs 
įvairius skundus prieš kalėjimo 
administraciją. Kas savaitę ka
liniams leidžiamų pamaldų me
tu Funkas eina vargonininko 
pareigas.

Likusieji du kaliniai yra žy
miai jaunesni. Buvęs Hitlerio 
tvirtovių statytojas ir karo pra
monės organizatorius Albertas 
Speeras eina 43 amžiaus metus. 
Jis gavo 20 metų kalėjimo. Spee- 
raš išgelbėjo savo galvą, nes 
buvo įrodyta, kad paskutiniais 
karo mėnesiais jis priešinęsis 
Hitlerio įsakymams. Jis supra
tęs, jog jo buvęs "fiureris" nu
stojęs normalaus žmogaus nuo
vokos.

Baldur von Schirachas yra 
dviem metais jaunesnis už Spee- 
rą ir taip pat gavo 20 metų ka
lėjimo. šis buvęs jaunimo va
das ir Austrijos "gauleiteris” 
puolęs melancholijos, ypač kai 
sužinojęs, jog jo žmona parei
kalavo skyrybų.

t
Tai naujais yokiečiy automobilis, trijų.nitų. Čia jis prie Vidutinio didžio amerikiečių automobilio.

.•JHtuviuo a “feUl 1 • l/uilia P«ll cmrvillltl (JAV pui <11 OLJ n Heliu U/.-
siekė virš 100. Adni. Robert B. Carney, JAV jūrinės veiklos vadas," sienio politiką'jei Prancūziją ir Italija nerątifikuos sutarties pa- 

anlanko ligoninėje sunkiai nndotrinin Irnri ~.l __ :___aplanko ligoninėje sunkiai apdegintą karį,
■ I-

gal kurią į Europos gynybą įjungiama Vokietijos ginklo jėga.

Jį pastatė garsus lėktuvų gamintojas Messerschmidt. Turi dviejų cilinderių ir 9 arklio jėgų mo
torą. Per. valandą padaro ,55 mylias ir jas nuvitžiuoja su ■/$ galiono benzino. "Sveria

,, " ir kaštuoja $550. .ir kaštuoja $550.
385 svarus
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• Gegužės mėn. 23 d. Clevelan
de, paą dr. VI. Ramanauską, įvy- 

... _ko Lietuvių Tautinių Korpora- 
<įi.jų Sambūrių, Ne\v Yorko, Chi- 
ėagos ię Clevelando atstovų pa
sitarimas organizaciniais ir vei
klos klausimais. Pasitarimo tik
slas suvenodinti veiklą ir ją iš
plėsti.

• Valęirų Vokietijos sostinėje, 
Bonnoje, birželio mėn. 15 d. 
įvyks jungtinis lietuvių, latvių 
ir estų pastangomis rengiamas 
birželio mėn. įvykių minėjimas, 
į minėjimo programą įtraukti 
žymūs pareigūnai. Kalbą pasa
kys parlamento užsienio komisi
jos pirmininkas Dr. Gersten- 
maier. ,

• Sao Paulo miesto 400 metų 
sukakčiai atžymėti ruošiasi ir 
Brazilijos lietuviai. Sudaryta 
komisija, kuriai vadovauja kon
sulas A. Polišaitis.

• Europos LB pirmininkų kon
ferencija numatoma sušaukti 
liepos 11-12 d. Paryžiuje. Kon
ferencijoje bus aptarti aktua
lieji Europos lietuvių bendruo
menių reikalai.

• Gegužės 20 d. Baselyjc mirė 
lietuviams gerai pažįstama vei
kėja Ona Jakaitytė-Eretienė, su 
prof. J. Eretu sukūrusi šeimą 
1925 metais. Jų šeima Bušelyje 
sudaro tarytum lietuvišką salą 
svetimam krašte.
• Kolumbijoje esantiems apie
500 lietuvių informuoti pradė
tas leisti naujas žurnalo pavi-

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Te), ofiso Vlrginia 7-6583 
Rezidencijos IlEpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet, 
llezid. 3241 \V. tifith l’LACE

NE W YORK

dalo informacinis leidinys "Tė
vynės Aidas”. Redakcijos žody- 
pajisakyta prieš politinį skaldy
mąsi ir leidinyje duodama pla
čiai informacinės medžiagos. 
I-jį puslapį puošia Kolūmbijos 
resp. prezidento gen. Rojas Pi- 
nilla paveikslas. Prezidentas sa
vo asmeniniu architektu yra pa
sirinkęs lietuvį A.. Tylių. Leidė
jas — kons. St. Sirutis.
• Persiorganizavo Kolumbi jos 
LB krašto valdyba. Dabar ją 
sudaro: kun. V. Vaičiūnas, ats. 
pulk. Kazitėnas ir Dr. A. Liaug- 
minas.

SAMBŪRIO VEIKLA
Nesenai įvykusioje Tautinių 

Akademinių Korporacijų- Sam
būrio sueigoje plačiai buvo ap
tariama veikimo gairės, šių dis
kusijų metu buvo paliesta ir 
tautinės linkmės studentų bei 
moksleivių organizavimo' klau
simas. . Diskusijose dalyvavo 
sambūrio pirm. dr. E. Noakas, 
Korp. Neo-Lithuania mecenatas 
J. Ginkus, M. Jasėnas, Aldona 
Kačanauskienė, Jurgis Kiaunė, 
P. Ulėnas, J. Butkus, A. Dimas, 
P. šalpukas, P. Paprockas ir 
kiti. Numatyta artimoj ateity 
kviesti kitą sueigą ir joje įvyk
dyti sambūrio valdybos rinki
mus. Didesniam pobūviui su
ruošti išrinkta komisija, į kurią 
įėjo: A. Kačanauskienė, J. Gin
kus, J. Butkus, A. Dimas ir A. 
Sodaitis.

• Argentinoje steigiamas lietu
vių tautiiiis muziejus, kuriame 
bus laikoma vertinga lietuviš
kosios '" tautodailės medžiaga. 
Pradžia jau yra Stankūnų pa
dovanotoje viloje Vilią dėl Di- 
gue. Jis bus plečiamas toliau. 
Dabar jį tvarko A. Mikelionie- 
nė. ’
• 1954 metų birželio 2 d. Eti- 
jopijos Imperatorius Haile Se- 
ląssie Waldorf-Astoria viešbu
tyje, suruošė priėmimą New 
Yorko konsuliarinių įstaigų vir
šininkams su jų pavaduotojais, 
ir Jungtinių Tautų delegatams 
bei miesto pareigūnams. .

Priėmime dalyvavo ir Lietu
vos generalinis konsulas Jonas 
Budrys ir vicekonsulas Vytau
tas Stašinskas su žmonomis.

ROCHEŠTER
BIRŽELIO ĮVYKIŲ 

MINĖJIMAS
Žiauriųjų birželio įvykių ir 

Lietuvos okupacijos 10 metų mi
nėjimas Rochestery įvyks bir
želio 13 dieną, ateinantį sekma
dienį. Minėjimas prasidės pa
maldomis šv. Jurgio lietuvių 
parapijos, bažnyčioje, kur bus 
atnašaujamos šv. Mišios už gy
vus ir mirusius Lietuvos laisvės 
kovotojus.

4 vai. p. p. parapijos salėje 
įvyks susirinkimas, kuriame 
Vincas Rastenis kalbės kruvi
nojo birželio įvykių ir Lietuvos 
laisvinimo klausimais. Po kal
bos koncertas.

Į šį svarbų minėjimą kviečia
mi visi Rochesterio ir apylinkės 
lietuviai. Minėjimą rengia ALT 
Rochesterio skyrius.

BETROIT

• Dirvos bendradarbis J. V. 
Valickas siunčia skaitytojams 
sveikinimus iš Floridos.

WATERBURY

Geriausi linkėsimai mūsų draugams 
trėmėjams .

SULLIVAN BROTHERS

. f

e

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

PLUMBING AND HEATING

ELECTRICAL SEWER CLEANING

14002 Glenside

GREETINGS
To Our Friends and Patrons

WIEHN’S BAKERY

For GOOD Baked Goods—See WIEHN’S
12429 ARLINGTON AVENUE GL 1-3756

Best Wishės to Our Friends and Patrons

JOHN’S MEAT MARKET

W& CARRY THE FINEST CHOICE MEATS

8008 ST. CLAIR AVENUE

GREETINGS and BEST WISHES 

To Our Friends and Patrons

FLOWERVILLE FLORISTS
Flovvers for Ali Occasions

Euclid Avė., Corner Superior

GREETINGS and BEST WISHES

THE HEIGHTS SAVING &
LOAN CO.

1. c

SAVING DEPOSITS INSURED UP TO $10.000 
CURRENT INTEREST RATE Ž'/i% PER YEAR 
2184 Warrėnsville Center Rd. South of Ceder

FAirmount 1-1543

GREETINGS and BEST WISHES 
from

QUA BUICK, INC.

SEE THE BEAUTIFUL 1954 BUICKS
10250 SHAKER BLVD.

Grectlnąs and Best Wishes to Our Friends & Patrons 

MITCHELL RECAPPING & SERVICE STAT1ON 
FIRESTONE TIRJES

BATTERIES — RECAPS — VULCANIZING — ROAD SERVICE
650 Northfieid, Columbus at Northfield Road BE 2-3300

Best Wishes To Our Many Friends

C. C. ROBINSON REAL ESTATE CO.
10005 CEDAR AVENUE - CE 1-2994

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

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Dajnen Avė., Chicago 111. 

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

tik susitarus

Tel. offic’o ARmilage 6-01 GI 
Tel. buto GRaccland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 VVest Chicago Avė., 

Chicago 22, III.
VAU: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad., 
10 ,ryto — 1 p. p. trečiadieniais 

12—4 p. p. šeštadieniais.

Dr. 1. Kuras Ramunis
Sj.c.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS
VAL.': darbo dienomis 3-5 ii 6-8 v. v. 

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

. • IR . ' ,
Dr. Jaras Ramunis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .
VAL.: antrad. ii; ketvird. 7-8.30 v. 

šeštad. 3-5i.y. p. p. ir pagal susitarimą 
715f> S. VVestern Avė. 

MEDICAL CENTER .
“ TZL.: Kabineto REpublie ’ 7r1188 

■■to: WAlbrook 5-3766

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
ALT Waterburio skyrius ruo-; 

šiasi paminėti birželio trėmi
mus, kuriuos Lietuviai pergyve
no 1941 m. Lietuvoje. Minėji
mas įvyks birželio 12 d. (šešta
dienį) 7 vai. vakare šv. Juoza
po parapijos salėje. Sudaroma 
speciali ir įdomi programa. Ren
gėjų komisija maloniai kviečia 
visus atsilankyti. ~

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
GEGUŽINE

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Waterburio skyrius 
birželio 13 dieną, sekmadienį, 
Linden Parke, Union City Conn. 
rengia pirmą šių metų gegužinę 
nuo 1 vai. iki 9 vai. vakaro. Bus 
įdomi programa, kalbės miesto 
majoras Raymontl E. Snyder ir 
kiti žymūs svečiai, šokiams gros 
Vincent Klimas orkestras. Be 
to bus turtingas bufetas, lote
rija, dainos, žaidimai ir kultūros 
stalas. Taip pat bus. minėj imas 
masinių žudynių ir išvežimų į 
Sibirą.

Rengėjų komisija yra pilnai 
pasiruošusi visus dalyvius tin
kamai priimti, pavaišinti, ir pa
geidauji!, kad visi šios apylin
kės lietuviai atsilankytų.

Gegužinei (piknikui.) vieta 
yra labai patogi ir erdvi'. Jeigu 
ir-lietuti > lytų' « ra ^pastogė ir 
uždara svetainė. • : -C,

--------------------- ------------ ------r—n---------

DIRVĄ UŽSISAKYTI 

galima

LIETUVIŲ NAMŲ REIKALAI
Liet. B-nės Dėteoito apyl. 

valdybai vadovaujant yra su
daryta lietuvių namams statyti 
komisija, kurion yra pakviesta: 
Adams, Baleniūnas, Grybas jr., 
p. Keblaitienė, adv. Joe Kovals- 
ky, Martin, Molis, Motuzas, Na
ruševičius, Pilka, p. Raubė, p: 
Sims ir Valatka. Liet. B^nę šioje 
komisijoje atstovauja Mikaila 
ir Staniulis.

Birželio mėn. 2 d. minėta ko
misija turėjo jau trečią posėdį, 
kuriame padaryti šie nutarimai. 
Liet, namams statyti yra stei
giama akcinė bendrovė, kuri va
dinsis "Lithuanian Home Cor- 
poration” (Liet, Namų B-vė). 
Pradžioje išleidžiama akcijų 
$100.000 vertės. Vienos akcijos 
(šėro) vertė 100 dol. Namai tu
ri būti statomi ar perkami šiau- 
rės-vakarų miesto dalyje, į va
karus nuo Livernois g-vės. Na
mams surasti vietą pavesta Mo
liui ir Motuzui. Nutarta įstatus 
išversti į anglų kalbą ir namams 
statyti bendrovę neatidėliojant 
incorporuoti (įregistruoti). Adv. 
Joe Kovalsky atitiko būti -teisi
niu patarėju ir pagelbėti b-vę 
įregistruoti valdžios įstaigoje.

•: i ♦

Kottler Metai Products Company

3210 East 66th St.

Mes duodam ir iskeičiam Eagle Stamps

laukti

ir -šiandien. nėra reikšto 
i‘ ‘ f

nei metą, nei mėnaato

mMĮrmJ

Greetings and Best Wishes To 6ur Friends and Patrons

KURMANS MEAT MARKET
We Carry the Finest Choice Meats

VVest Side Markei House MA 1-6797

THE MAY CO’S BASEMENT
t

HHIT op w LOON
Raštuotos medvilnes Plisse

M Forma Suknelės
Dydžiai

Taip vėplos.. taip praktiškos! Len
gvas naudojimas visą vasarą, nes 
joms nereikia lyginimo. Garantuo
ta medvilnė Frait of the Loom.

Itūšis A
Gražus gėlių raštas, užpaka
lyje susegama, vienos sagos 
rūšies. Raudonas arba mėly
nos spalvos baltam dugne. 
Dydžiai 12 iki 44.
f.

Rūšis B
Puikus gęlčtas raštas. Priekyj 
susegama suknėlė. Rožinės, 
•lelijavos ar-melsvos. Dydžiai 
12 iki 20.

‘s.
The May Co.’s Basement 
Housedress pepartment

BE LYGINIMO

.

■ k 1 .
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.. .Ar tu su tais, kur, tėviš
kę prakeikę, 1

Namus prakeikia ir kapus i 
tėvų, i

Klaikiam sapne pabudę gieda j 
giesmę klaikią

Stabam naujų dienų dievų?... ' 
B. Brazdžionis

— Stok, teismas eina! — 
"antstolio" balsas nutraukė po- j 
kalbius Chicagos lietuvių stu- ] 
dentijos ir visuomenės narių, S- , 
m. balandžio mėn. 11 d. susirin
kusių Chilagos Lietuvių Audi- ’ 
torijos didžiojoje salėje.

Teismas? Koks teismas! Ką 
teisia? Kur kaltinamasis? Ką 
jis blogo padarė? Kokia bausmė 
jam gresia?

Scenoje įsitvirtina teisėjų-tri
būna, sekretoriatas^ prokuroras 
ir gynėjas su svita, ir pluoštais 
dokumentų, liečiančių šios sesi
jos bylą. Salės' publika laukia 
pasirodant geležinių kalėjimų 
sargų veidų, na, įr pančiais 
žvanginančio kaltinamojo. Teis
mo sesija nepaprasta. Gal vie
nintelė per eilę metų, pasiren
gusi spręsti ne eilinę, bylą ir 
daryti sprendimą ne kasdieni
niuose gyvenimo disonansų iš
šauktuose reikaluose, bet pasau
linių įvykių suformuątoje situ
acijoje, kurios šviesoje iškilo ši 
byla. ,

Kad reikalas nėra paprastas, 
matyt ir iš teisėjų tribūnos, su
darytos iš lietuvių visuomenei 
gerai žinomų teisės mokslų dar
buotojų ir visuomenininkų prof. 
J. Manelio, adv. L. šmulkščip i.r 
adv. A. Repšio. Prokuroro kė
dėje sėdėjo kolega A. Keželis su 
asistentu kolega A. Kliore. Gy
nėjais buvo kolega V. "Vygantas 
ir kolega V. Kleiza. Sekretoria
te čirpino plunksnomis kolegos 
A. Kerelis, L. širmulytė ir kiti. 
Teismas surengtas jungtinėmis 
jėgomis, Chicagos Liet. Stud. 
Draugijos, Korp! "Vytis" ir 
studentų ateitininku.

Teismo pirmininkas pradėjo 
bylą:

—Gerbiamieji, šiame nepa
prastame teismo posėdyje bus 
teisiamas tremties lietuvis stu
dentas. Sekretorę prašau per
skaityti kaltinamąjį .aktą!

— Teisiamas studentas? — 
nerimasties šešėlis perbėgo ko- 
legu-gių veidais salėje. Ar todėl, 
kad viduryje semestro porą kur
sų numetė? Gal pažymiai blogi? 
Gal metė studijas jų nebaigęs? 
Gal, kad Initium semestri nesu
rengė? ...

Teisiamas tremties lietuvis 
studentas

Kaltinamasis nepasirodė, bet 
visų akys nukrypo į’jį. Teismo 
stebėtojų ir dalyvių akys nu
krypo į kiekvieną lietuvį stu
dentą. Nukrypo jos ne tik į sa
lėje išsibarsčiusius ir dalyvau
jančius teismo procedūroje, bet 
ir į kiekvieną lietuvį studentą 
J.A.V., Kanadoje, Australijoje, 
Vokietijoje ir kitur laisvame 
pasaulyje. Atsiskleidė kaltina
masis aktas.

Lietuvių visuomenė apkalti
no studentą ne profesinėje, bet 
ideologinėje plotmėje.

— Lietuvis studentas tremty
je nebenori būti lietuviu. Jis ne
sidomi lietuviška veiklh, neda
lyvauja liętuvįškose organizaci
jose, nesilanko į jų susirinki
mus ir rengiamus tautinius mi
nėjimus. Lietuvis studentas, gy
vendamas ne tėvynėje, perftia- 
žai rūpinasi jos išlaisvinimo, ak
cija ir perdaug laiko skina šo
kiams, linksmybėms ir vynelio

gurkšnojimui. Jis nebrangina 
lietuvių kalbos, ją darko sveti
mybėmis, kuria nelietuviškas 
šeimas, pasižymi nemandagumu 
ir nesiima Lietuvos vergijos gar
sinimo darbo svetimtaučių tar
pe. Lietuvis studentas prarado 
lietuvišką charakterį!

Kaltinimai dideli ir sunkūs, 
kaip žiemos ledus nešančio Ne
muno srovė, kaip kolchoze skur
stančio lietuvio vargas, kaip 
svetimų vėjų nešamo 
žingsniai.

— Ar tai tikrai ? Ar 
kalti? Ar bus visa tai 
__ atsirado šimtai klaustukų 
kaltinamojo akyse.

Nemačiau Tavęs lietuvių 
tarpe...

Liudininkai — studentai, vie
ni gėrė i pasiruošę, kiti silpniau, 
žodžiu, raštu ir net užrekorduo- 
tais plokštelėje pasikalbėjimais 
pakloja prieš teisėjus eilę ne
malonių ir malonių faktų iš stu
dento gyvenimo, ir jo namelius 
padaro stikliniais.

— Vasario 16 d. minėjime 
Chicagoje pasirodė vos keli stu
dentai iš taip didelio studenti
jos būrio. Retą studentą pama
tysi kituose lietuviškuose minė
jimuose arba literatūros bei me
no vakaruose, — liudijo kolegė 
R. Rauchaitė.

— Sutikau ne vieną kolegą, 
kuris bėgo j šalį universiteto 
valgykloje, bijodamas, kad jo 
neužkalbinčiau lietuviškai, — 
nuoširdžiai dėstė kolegė V. Gaš
kaitė, nurodydama, kad tik 60'/# 
lietuvių studentų priklauso or
ganizuotai lietuvių studentijai, 
tačiau ir tas priklausymas daž
nai lieka tik popieriuje, nes stu
dentas nesilanko į susirinkimus, 
vengia ir kratosi organizacinių 
darbų ir tuo dažnai parodo vi
sišką pareigos ignoranciją. Ko
legė nurodė keletą pavyzdžių, 
kur lietuvis studentas nedrau
gauja su lietuvaitėmis, bet su 
svetimtautėmis, kas gali vesti 
prie mišrios šeimos sudarymo.

— Daugelis man žinomų lie
tuvių studentų vartoja daugybę 
angliškų žodžių lietuvių kalbo
je, pasikalbėjimuose ir laiškuo- 

■ se — su pluoštu popierių ir pa- 
’ tefono plokštelės garsais aiški- 
’ no esamą padėtį kolega Vyt. 
’ Černius. Eilė įrodymų liejosi to

liau, kad studentas neberanda 
reikalo gerbti vyresniuosius 
prarado europietinės etikos su
pratimą. Vos du studentai lais
vame pasaulyje studijuoja li
tuanistiką. Studento knygų len
tynoje nerasi naujai išleistų lie
tuviškų knygų, bet tik angliškus 
mokslo vadovėlus. Studentas ne
remia lietuviškos spaudos, ne
bendradarbiauja laikraščiu o s e 
ir .net nebeskaito jų. Liudijimą 
sekė įrodomoji medžiaga ir sta
tistikos duomenys.

— Lietuvaitės studentės ne
vengia sukurti mišrias šeimas. 
Man žinomos Chicagos apylin
kėje trys kolegės, kurios .ište
kėjo už svetimtaučių: viena už 
lenko, antra už čiliečio ir trečia 
už negro... •— karčiai skambė
jo liudininko žodžiai.

— Nejaugi tai tiesa? — salė
je nuplaukė nejauki tyla. Juk 
vos -keli metai prabėgo, kai’ daž
nas, tėvynėje palikdamas gar
bingus tėvų, ar senelių kapus, 
prižadėjo nepadaryti jiems gė
dos. Nejaugi vėl reikės prikelti 
iš kapo Maironį, kad jis atvers
tų "Raseinių Magdės” lapus? .

— Geltonplaukė lietuvaitė ne
rado reikalo draugauti su Pane-

keleivio

mes tiek 
įrodyta?

, . • t

munės auklėtiniu ir šiandien 
skęsta arabo-glėbyje, — liejosi 
toliau liudijimai, primenant, kad 
ir nevienas kolega įieško laimės 
kosmopolitizmo laukuose.

— Lietuvis studentas daugiau 
panašėja į amatininką, negu j 
akademiką. Baigęs studijas, la
ibai retas teįsijungė j visuomeni
nę lietuvių veiklą, bet paskendo 
fabriko ir dolerio šešėlyje!

— Lietuvis studentas nesi
stengė reprezentuoti save sve
timtaučių tarpe. Toji darbo sri
tis smarkiai apleista Europos 
Studentų. Federacijoje, menkai 
ji pastatyta ir gyvenamo kraš
to visuomenėje.

— šiandien studentas nebe- 
suvokia tolerancijos jausmo ir 
nesiekia vieningo pozityvaus 
darbo akademiniame — lietuviš- 
kiame bare. Tai ypač pasirodo 
vienos studentų ideologinės or
ganizacijos veikloje,_ . liudinin
kas kolega L. Grinius vardino 
net ir paskirus faktus, kurie 
jam žinomi.

Nejaugi mes tiek kalti? . 1
Nauji liudininkai žengė į sce- 

są ir iškėlė antrąją medalio pu
sę. Teisėjams buvo parodytos 
studento teigiamybės. Kaltina
mojo akys sužibėjo viltimi.

— O gal matė kas mane sun
kiai uždirbant mokslapinigius 
fabrike ir po to su apdraskyto
mis rankomis bėgantį prie kny
gų! Gal matė kas mane ren
giantį suvažiavimus, lakstantį 
stovyklų, vakarų, visuomeninių 
balių ir minėjimų rengimų ko
misijose? Gal matė kas mane 
berašantį laikraščių redakcijose 
ir leidžiantį laikraščius, aplink
raščius, biuletenius ir net kny
gas? Gal matė kas mano kam
barėlyje degant lempą net iki 
ryto aušros? Gal?!...

— Šiais metais Studentų Są
junga J.A.V. surengė net tris 
visuotinius(?SŽ) suvažiavimus: 
Chicagoje, Clevelande ir New 
Yorke. Sakykit, kuri kita lietu
viška organizacija turėjo tiek 
visuotinių suvažiavimų per me
tus? — ramiu balsu liudijo ko
lega L. Sabaliūnas.

Studentų suvažiavimai pra
ėjo darbingai ir buvo gausūs 
dalyviais. Visuomeninėje lietu
vių veikloje visur atrasi dirban
čių studentų.

— Daugelis mūsiškių stengia
si gerai mokytis ir todėl graži 
grupė čia baigusių dirba uni
versitetuose asistentais, —liu
dininkas dėstė tolimesnius fak
tus. Liudininkas pareiškė neži
nąs nė vieno atvejo, kad lietuvis 
studentas būtų bijojęs prisipa
žinti esąs lietuviu.

— Pažiūrėkit į Akademinį 
Sporto Klubą "Lituanica”. šian
dien jis yra šiaurinės Amerikos 
lietuvių krepšinio meisteris! 
Daugelyje universitetų mūsų 
komandos ar -pavieniai studen- 
tai-ės laimi pirmąsias vietas!

Liudininkas kolega F. Palu- 
bįnskas parodė, kad mūsų stu 
dentai, palyginant su amerikie 
čiais, gerai mokosi. Jie dalyvau
ja tautinio meno ansambliuose 
Rengia vakarus, stovyklas, su
važiavimus. Dirba tiek, kiek tik 
leidžia laikas ir sąlygos.

Duokit duonos ir žaidimų!
Pasibaigus liudininkų parody

mams, prokuroras tarė savo žo
dį. Prokuroro kaltinamoje kalt 
boję atsispindėjo teisės mokslų 
studijų patirtis.

— šiandien lietuvis studentas 
gyvena Romos imperijos laikų 
dvasia. Dvasinės vfertybės iškei
čiamos į materialines, vertybes. 
Savo organizacijos .susirinki
muose studentas dalyvauja ta
da, kai daromi šokiai, kavutės. 
Linksmintis bemoka tik prie už-

gesintos šviesos. Didžioji lietu
vių studentų dalis J.A.V. jau 
fjuamerikonėjusi dvasiškai ir 
materialiai, ir džiaugiasi tiktai 
linksmybėmis. Organizacinį ir 
visuomeninį darbą tedirba tik 
mažas studentų būrelis ir viso
se srityse matai tuos pačius vei- i 
dus ... Angliškų žodžių varto- 1 
jimas lietuvių kalboje ateina dėl 1 
neskaitymo ir nemokėjimo lie
tuviškai ...

... Prašau teismą lietuvį stu
dentą kiek galima labiau nu
bausti! — baigė kalbą prokuro
ras kolega A; Keželis.

Kiek daug kaltinančių žodžių 
ir faktų studento adresu! Sunku 
kaltihti save, tačiau faktai pa
tyli-bėga prieš žiūrovo akis, kaip 
nesulaikomas kalnų’ upelis. Vi
sos kaltinamojo viltys sudėtos 
j gynėjus, nes teisėjų šalti vei
dai niėko gero nežada.

Salės klausytojų veidai nera
mūs. Argi begalima išteisinti 
studentą? Padėtis atrodo bevil
tiška. Kas bus, jei teismas stu
dentą pasmerks?

Teiskite ne mane, bet mano 
auklėtoją!

Gynėjas, kolega V. Vygantas, 
įteikia teisėjams įrodomąją me
džiagą ir pradeda ginamąją kal
bą. Jis įrodinėja, kad mastas, 
pagal kurį studentą būtų galima 
teisti, yra lietuvių bendruome
nė tremtyje. Studentija yra liet, 
■bendruomenės auklėtinis. Ji yra 
atskirta tautos dalis, kuri be 
savo žemės ne klesti, bet merdi. 
Ir tokioms katastrofiškoms są
lygoms esant liet, studentiškas 
jaunimas labai gausus. Dažnas 
dabartinis liet, studentas gim
naziją baigė naujame krašte ar
ba Vokietijoje, ir nėra gavęs 
reikiamo lituanistinio išsilavini
mo. Naujame krašte dominuoja 
ir skirtinga vertybių gradacija, 
gi žiūrint iš tautinio taško nėra 
pakankamų sankcijų, kurios ga
lėtų pasukti studentą reikiama 
kryptimi.

Gynėjas aiškino toliau, kad 
liet, studentas nėra atsilikęs vi
suomeninėje veikloje nuo kitų 
liet, bendruomenės narių, bet 
juos net pralenkia. Gausūs su
važiavimai. Gausi kultūrinė kū
ryba ir spaudos darbas. Daug 
pastangų padėta, skelbiant ki
tataučiams Lietuvos vergijos 
kančias ir komunistinį smurtą. 
Studentas laimėjo "Draugo” ro
mano konkursą, ir "Aidų" ge
riausias straipsnis jo parašytas. 
Studentai surengia vakarus ir 
minėjimus, kurie labiausiai liet, 
visuomenės mėgiami.

Antras gynėjas, kolega V. 
Kleiza, remdamasis liudininkais, j 
irgi iškėlė faktorius, pagal ku- . 
riuos studentas turėtų būti iš- . 
teisintas. Jo kalba pasižymėjo j 
konkretumu ir sklandumu. Tas 
parodė gynėjo gerą pasiruošimą. 
Gynėjai prašė liet, studentą iš
teisinti.
Tyli apeliacija nuo Baltijos ...

Teismas lietuvį studentą iš
teisino, įpareigodamas jį veng
ti tų blogybių, kurios buvo iš
reikštos kaltinamajame akte. 
Taip! ši visuomeninio teismo in
stitucija studentą išteisino, ta
čiau paliko teisė apeliacijai. Kas 
gi begali apeliuoti išteisintą lie
tuvį studentą?

... Geriau pasiklausius, per 
Atlanto ir Ramiojo Vandenyno 
bangų ūžesį, girdisi apeliacija 
nuo Baltijos krantų. Girdisi visi 
tie patys žodžiai, išreikšti kalti
namajame akte, tik jie pabrauk
ti stambiais raudonais brūkš
niais ir žiba lašeliais, panašiais 
į Lietuvos pievų rasas...

Jie, atplaukdami iš Nemuno 
pakrančių, iš nudegintų lietuviš
ko ąžuolo šakų, iš sukrypusio.

GYVENKIME TAIP, 
KAIP GALIME, O NE 
TAIP, KAIP NORIME
(DISKUSIJOS)

Redakcijai kviečiant, norėčiau 
išsitarti senosios ir jaunosios 
kartos santykių klausimais; se
kant J. Puziųo straipsniu.

Kaip nebūtų gražus pageida- i 
vimas abi kartas — jaunąją ir 
senąją — susodinti už vieno sta
lo ir sudaryti santarvę, bet gy
venime tai nėra įvykdoma. San
tarvė tegali būti prasminga tik
tai tada, kada ją sudaro maž
daug vienodesni individai, turė
dami kokį nors iš.anksto numa
tytą tikslą. Betgi tarp jaunes
niosios ir senesniosios kartų ne
gali būti vienodumo. Jaunesni 
žmonės paprastai būna daugiau 
romantiški. Todėl juos traukia 
lengvesni dalykai, kaip sportas, 
menas, literatūra ir t.t. Gi žmo
gus sendamas darosi praktiš
kesnis ir . protiškai pajėgesnis; 
todėl juos paprastai traukia 
sunkesni dalykai, kaip politika, 
ekonomika, filosofija ir t.t. To
dėl jau vien dėl šių priežasčių 
tarp šių žmonių grupių darni 
santarvė nėra įmanoma.

Antras dalykas: toji santar
vė nėra būtina, nes abi pusės 
turi kad ir nerašytus uždavi
nius, atitinkančius savo am
žiams. Jaunesniųjų žmonių lank
stesnis nesuranbėjęs protas ir 
lakesnė vaizduote sudaro gali
mybę įkurti naujas mintis ir 
idėjas. Todėl jaunuomenė netu
rėtų laukti ir senesniųjų nuro
dymų ar pamokymų, bet pati 
imtis kūrybos. Gi senimas su 
savo praktiškais protais turi už
imti lyg ir kokių kontrolinių 
aparatų pareigas ir pastebėtus 
netikslumus stengtis pašalinti. 
Tai sudarytų progos jaunuome
nei daugiau lavintis ir reikalui 
esant, užimti senųjų vietas. 
Šioje srityje turėtų būti dau- 

[ giaų parodyta iš abiejų pusių 
. aktyvumo; tai saugotų senuo- 
i sius nuo sustingimo, o jaunuo- 
; sius — nuo neapgalvotų, o kar- 
. tais ir net nuo naivių pastangų. 
. Bet toks bendradarbiavimas ga- 
; Ii būti sėkmingas, tiktai laikan- 
. tis šių svarbiausių sąlygų: (1) 
i saugotis išminties manopolio, 
. atsimenant, kad klysti yra žmo- 
. giška; (2) visados atminti, kad 
. teisingumas ir nuoširdumas yra

iš pačių didžiųjų-žmogaus do
rybių, ir (3) griežtai laikytis 
principo: vanok idėją, kurią tu 
laikai neteisinga, ir gerbk jos 
autorių ar šalininką.

A. Garbauskas
' Pastabai Redakcija pakartoja 

savo viešą pakvietimą Sž skilty
se pasisakyti "kartų dvikovos” 
ar "kartų santarvės klausimais". 
S.ž.

DAR IŠ PACIFIKO 
PAKRANTĖS

Jau kuris laikas Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Los Angeles 
skyrius savo visuomenine ir 
kultūrine veikla išsiskyrė ne tik 
iš vietinių Los Angeles organi
zacijų, bet ir virto vienu iš ak
tyviausių visoje Studentų Są
jungoje. Gegužės 8-tą dieną bu
vo surengtas akademinis balius, 
kurio tikslas buvo suteikti Los 
Angeles lietuviškajai visuome
nei progą jaukioje aplinkoje 
praleisti vakarą ir nors prisi
minimais persikelti į Nepriklau
somos Lietuvos laikų studentiš
kus pobūvius.

Jaukioje salėje vakariniais 
rūbais pasipuošusių svečių tarpe

matėsi Lietuvos konsulas dr. J. 
Bielskis su ponia, prof. M. Bir
žiška, prof. K. Alminauskas ir 
daugelis kitų žymių mūsų kolo
nijos veikėjų.

Balių atidarė skyriaus pirmi-, 
hinkas kol. Vytautas Burokas, 
tardamas visiems atsilankiu
siems padėkos žodį, o kol. Rim
tautas Dabšys savo humoru pri-. 
sidėjo prie vakaro nuotaikos. 
Svečius, besilinksminančius ir 
besigardžiuojančius jaunųjų šei
mininkių puikiai paruoštais už
kandžiais, kolegės padabino gė
lėmis. Taip pat buvo išdalintas 
Los Angeles skyriaus "oficiozo” 
Palmių Pavėsyje Nr. 4. Progra
ma paįvairintam baliui pasibai- 
gtis, svečiai labai nenoromis 
skirstėsi namo.

Akademinis balius praėjo 
gražiu pasisekimu. Valdyba yra 
gavusi daugelį pagyrimų ir pa
geidavimų, kad tokio pobūdžio 
parengimai būtų dažnesni mūsų 
kolonijoje.
. Akademinio baliaus pasiseki
mas ryškiai parodė, ką galim 
nuveikti bendromis jėgomis, o 
nuopelnai priklauso kolegoms, 
kurie su entuziazmu paskyrė 
savo laisvalaikį.

Liucija Mačiokaitė

AKADEMINIAME PASAULYJE

pakelės Smūtkelio lūpų ir iš miš
ko bunkerių, beldžiasi j lietuvio 
studento širdį su' sunkia apelia
cija, prieš kurių vargu ar bus 
kuo atsispirti. Apeliacinio teis
mo teisėjų tribūnoje sėdi Lie
tuvių tautos ir valstybės ateitis 
ir laisvę mylinčiojo pasaulio is
torija.

• Liūtas Grinius, Studentų 
Sąjungos centro valdybos na
rys, šiomis dienomis išėjo ka
riuomenėn. Dalyvaudamas Są
jungos veikloje nuo pat pra
džios, kol. Liūtas savo meile 
darbui ir tvarkai buvo pavyz
dys visiems bendradarbiams. L. 
Griniaus vietą Garbės Teismo 
pavedimu pareigas tebeinančio
je centro valdyboje užėmė V. 
Adamkavičius.

• Al. Bielskis, Lietuvos gar
bės konsulo Los Angeles sūnus, 
buvo plačiai aprašytas River- 
side, Calif. Daily Press ir The 
Riverside Enterprise, kaip stu
dentas, po aštuonių metų karje
ros armijoje ir aviacijoje, ėmęs 
tęsti nutrauktas studijas. Laik
raščiai rašo, jog jaunajam Biels
kiui, "Lietuvos konsulo” sūnui, 
Lietuva reiškia kovos dėl lais
vės tradiciją; jis esąs pasiryžęs 
grįžti į armiją, jei tuo galėtų 
pagelbėti Lietuvai.

• R. Iiezys, buvęs New Yorko 
skyriaus pirmininkas, pradėjo 
redaguoti jaunimo skyrių žur
nale Karys. Nuoširdžiam bend
radarbiui gero pasisekimo! — o 
studentai, tikimės, jo skyrių 
skaitys ir parems (v).

• Vladas Eikinas, trejus me
tus išbuvęs Nojtheastern uni
versiteto Bostone klasės iž
dininku ir dvejus metus 
studentų valdžios nariu, iš pa
reigų pasitraukė. Įdomu, jog 
per vienus rinkimus jis buvo su
rinkęs iš visų kandidatų dau-Br. Juodelis

ginusia balsų. Aktyviai dalyvau
ja Bostono Nepriklausomųjų ir 
kt. organizacijų veikloje.

• J. Ulėnas, LSS New Yorko 
sk. iždininkas ir skautų dr-vės 
draugininkas bei aktyvus skau
tas vytis, gegužės 8-9 d.d. daly
vavo tarptautinėje skautų kon
ferencijoje Philadelphijoje, kur 
■buvo atstovaujamos visos ko
munistų pavergtųjų tautų skau
tų organizacijos. Lietuvius dar 
atstovavo prof. V. Čepas ir A. 
Banevičius iš Bostono.

• New Yorko Studentų sky
rius birželio 2G d. (šeštadienį) 
planuoja surengti linksmą finis, 
semestri viename iš NY vieš
bučių, nes buvo pastebėta, kad 
lietuviška visuomenė, ypatingai 
jaunimas, vengia lankyti paren
gimus daugiausia dėl prastų pa
talpų. šiame finis semestri pra
matyta kyiesti svečius, sureng
ti inertinę propramą, paruošti 
užkandžius ir pašokti. LSS NY 
nariai galės atsivesti tam tikrą 
skaičių savo draugų.

• New Yorko Nepriklausomo 
Studentų Sąjūdžio skyrius pla
nuoja suorganizuoti savaitgalio 
stovyklą lietuvių studentijai.

• New Yorko studentai, kaip 
paaiškėjo iš neoficialiai paskelb
tų informacijų, liečiančių rinki
mų duomenis, yra aktyviausias 
LSS vienetas, nes didžiausias 
balsuotojų procentas, renkant 
LSS Centrinius organus, buvo 
iš N. Y. skyriaus (82.35% na
rių).

• A. Ratas, studijavęs staty
bos inžineriją Columbijos uni
versitete, gavo Bachalor of 
Science laipsnį.

• Br. Juodelis ir E. Kamins
kas įėjo į studentų metraščio 
redakcinę komisiją. Tuo būdu 
joje dabar atstovaujami ir skau
tai# Kai kurie sportininkai reiš
kia nusiskundimų,' kacĮ sporto 
skyriaus redagavimas pavestas 
nekompetentingam asmeniui.

• New Yorko "šviesa” birže
lio 12 d.savaitgaly rengia išvyką 
j Camp Oscawana, apie 40 my
lių į šiaurę nuo New Yorke. 
Tęko nugirsti, jog paskaitinin- 
,ku pakviestas K. Ostrauskas.

• Dalia Devėnytė, NSS se
kretoriato narys, šiomis dieno
mis pabaigė sociologijos studi
jas Brojvn universitete Provį- 
dence, Rhode Island.

’( Perkelt* j' 4-t* pnaL )
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Amerikos kariai 1911 m. birželio mėnesyje, po išsikėlimo J 
mandijos krante, slenka pirmyn pakrančio miesto gatvėmis,

SENIAU IR DABAR
K. S-. KARPIUS

J I

si yra amerikiečiai lietuviai, ne
pasirinkę amerikietiškas pavar
des.

Charlie Norkus, sunkaus svo
rio kumštininkas, iš Jersey Ci- 
ty, N. J., bando sekti Jack 
Sharkey (Žukausko) pėdomis, 
šarkey-žukauskas anais laikais 
pagarsėjo sumušdamas negrą 
Wills. Norkui vyko sumušti kai 
kuriuos kumštininkus, tačiau 
šiomis dienomis kumštynėse su 
negru New Yorke pralaimėjo. 
Apie Norkų kaip kumštininką 
spauda gražiai atsiliepia. Yra, 
be abejojimo ir daigiau lietu
vių kumštininkų, ne tiek pasi
žymėjusių, bet svetimomis pa
vardėmis.

Mikšis jau kelinti metai dir
ba dideliame Cnicagos beisbolo 
klube. Vaitkus, buvęs Philadel- 
phijos beisbolo klube, išėjo į 
Baltimorės klubą. Vaitkus il
giausia išsilaikė beisbolo sporte. 
Laimė, kad jis išliko gyvas, ka
da prieš kelis metus viena jo 
mylimoji buvo jį peršovusi. Ne
sužeistas pavojingai išgijo ir 
vėl grįžo į savo darbą.

Kiek įsijungs į Amerikos 
sportą naujai atvykusiu lietuvių 
vaikai parodis ateitis.

KITIEMS PRASČIAU 
JLe g u mums

Didiesiems neinasi taip gerai, 
kaip mes iš šalies žiūrėdami 
manom ir norim statyti sau pa
vyzdžiu.

Štai CIevelande sustojo ėjęs 
vokiečių dienraštis, gyvavęs 102 
metus. Smarkiai augančioje vo
kiečių kolonijoje CIevelande, 
1852 metais pradėtas leisti laik
raštis "AVaechter am Erie”, ku
ris nuo 1893 metų ėjo ”Waech- 
ter und Anzeiger” pavadinimu.

Vokiečių spaudą čia rėmė ir 
jų turtuoliai, ir Kaizerio valdžia, 
drauge ir vokiški klubai, ku
riuose buvo uždrausta kitokia 
kalba kaip tik vokiška. Tačiau 
tie klubai dabar jau pusiau su- 
amerikonėję, o dienraštis turė
jo sustoti ėjęs, nežiūrint iš Vo
kietijos kviečiamų redaktorių, 
didesniam vbkiškumo skiepiji
mui. Senoji karta nyksta, kaip 
ir pas mus, o jaunimas tiek no
ri būti vokiškas, kiek mūsų čia 
gimę lietuviai lietuviais.

Prieš tris metus CIevelande 
likviduotas 
taip 
žydų 
žydų 
labai
neseka savo tėvų pėdomis.

Bendrai, Amerikoje sustojo 
daug vokiškų ir žydiškų laikraš
čių. Tuo tarpu mes, maža tauta, 
išlaikėm savo senus laikraščius, 
o mūsų naujieji ateiviai pristei
gė eilę naujų. Laikykimės!

žydų dienraštis, 
pat neturint pakankamai 
jį skaityti ir remti, nors 
kolonija čia yra taip' pat 
didelė. Jaunoji gentkartė

LIETUVIAI SPORTE
Amerikos profesionalini a m e 

sporte šiuo metu minimos gry
nai lietuviškos trys pavardės: 
Norkus, Mikais, Waitkus. Jie vi-
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nagaitis, Juozas Olšauskas, Vik
toras Dineika ir Dikinis su žmo
na. Ką jie mums parodė? Nagi 
Lietuvos ubagUB. Vienas jų 
gastrolių vaidihimės buvo "Uba
gai". ’ '

Poroje vietų tuos "Ubagus” 
parodžius, senieji amerikiečiai

pix beverage
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46 rūšių alaus — vlsoki gaivV 

narttiej i gėrimai, 

vynas ir šampanas

pasipiktino ir protestuodami ( . (prancūziškas)

Parengiama vestuvėms, baliam* 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas. Atdara ir trečiadieniais 

iki 1 vai.
«W3 Superior Avė. EX 1-3311

prlvertė nutraukti toliau savo 
"Ubagus” vaidinti, sakydami, 
kad tai įžeidimas senųjų lietu
vių išeivių. Taip pat klaidinan
tis pavyzdys jaunajai gentkar- 
tei norint suprasti kas iš tikro 
Lietuva yra — gal tik ubagų 
kraštas.

Tie Lietuvos artistai greit su
siprato, protestų ir paaiškinimų 
paklausė, ir "Ubagai” išnyko.

Dabar vėl Lietuvos artistams 
galint daug ką geresnio parody
ti, tokie "vaidinimai” turi būti 
šalinami iš mūsų scenų. Atvykę 
tremtiniai pradžioje pasišoko 
labai augštai gerais koncertais, 
baletais, operetėmis. Nejaugi to
liau ims smukti iki tokių "vai
dinimų”?

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaftnynistėj 

7106 Superior Avė.
TeL HE 2-0144

Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies .foto patarvimas Jums.

Maferafa rortratai, 
HUlmlv. valku Ir Mt« w 

fotografuos meisteris 
*'-’1- fermių Ir IHvr

* *■ - - *-* 

CUVELANDE.

AKADEMINIAME PASAULYJE
(Atkelta iš 3 pul.j

G. Krasauskaitė, Hartfordo

MUMS TAS NEPATIKO

Clevelando Lietuvių Radijo 
Klubas neseniai surengė radijo 
vakarą, kur greta plokštelių mu
zikos,-dar buvo "linksmųjų bro
lių” neva komedija. Ji buvo ne
tikęs scenai vaidinimas. Jis pri
minė anuos senesnius laikus, 
kada Lietuvai esant nepriklau
somai, auginant savo teatrą, at
vyko pas mus pirmutiniai to te
atro auklėtiniai — komp. A. Va-

VANAGAITIS
KNYGA

jau gaunama Dirvoje. Siųskite $2.00 ir labai daug pa
tirsite apie Amerikos lietuvių gyvenimą.

DIRVA: 1272 E. 71 St.
Cleveland 3, Ohio

Nuvargęs
Nerimstas?

•
Bkyriaus vardu, prisiuntė parei
gas baigiančiai eiti centro val
dybai laišką, dėkojantį už "pa
vyzdingai ir produktingai atlik
tą darbą 1953-54 m. bėgyje”.

• Giedrė Zaunrūtė pabaigė
chemijos studijas Marymormt 
koledže New, Yorke. Jinai buvo 
studentų sąjungos iždininkė, 
pajėgusi ne tik išmokėti skolas, 
bet ir iš kažkur surinkti "tiek 
pinigų, kad CV galėjo paaukoti 
200' dol. šalpos fondui, 50 *4oiį 
visų lietuvių bendram reikalui. 
Vasario 16 gimnazijai, ir dąr 
ižde palikti virš 200 dol., kas 
Studentų Sąjungos istorijoje 
dar negirdėtas dalykas. ' ■ i

• V. Kavolis Harvardo uni
versitete padarė pranešimą apie 
lietuvių tautinį charakterį. Ne
žiūrint egzotiškos tėmosį susi
domėjimas buvo nelauktai dide
lis, — o pats tekstas išsivežtas

Indiją. (Sž skatintų visus ko
legas rašyti universitetinius 
darbus tik lietuviškomis temo
mis, o reikalui esant mes patys 
apsiimtume nurodyti, kur gali
ma rasti, tais klausimais me
džiagos — ypač lituanistinės ar 
sociologinės — bei patarpinin
kautume su mūsų profesūra. 
Sž.).

• Korporacijos "Vyties” Chl- 
cagoje sueigos metu, gegužės 21 
d. į senjorus buvo pakelti šie 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
nariai: Algimantas Rėželis, Al
girdas Marchertas, Leonas Sa
baliūnas, Arvydas Kliorė, Vy
tautas Valatkaitis, ir Rimvydas 
Tallat-Kelpšą. Ta proga sureng
to pobūvio metu į naujus senjo
rus Žodį tarė .dr. Milda Budrie
nė, A.S.S. pirmininkė, ir Vytau
tas Mikalavičius, Korp. "Vytis” 
pirmininkas. Minėtus narius eg
zaminams prirengė Povilas Va- 
dopalas ir f ii. Vytautas Černius.

• A. S. Sąjūdžio eilėtse Chica
go j e veikiantis„ Visuomeninių 
Studijų būrelis, geg. 23 d. turėjo 
debatus kelioms organizacijoms 
priklausymo kHausinm. Deba
tuose daly va vo, Jūratė Elviky tė, 
Danguolė Elvikytė, Leonas Sa
baliūnas, ir Bronius Juodelis.

• IIĮinpis anfraniUto (Navy 
Pler) lietuvių tlnhfiHfo koman
da '(Litaariica”, to universiteto 
tinldihio '. varžytose laimėjusi 
prieš ukrainus, baigminėse run
gtynėse turėjo nusileisti lat
viams ir; tuo vėl užimti antrą 
vietą. "Lituanica” komandą su
daro: J. Kaunas (kapitonas),

. B. žemaitis. A. Marchertas, A. 
v- 

i; : 
tas-^N&iąfe^ŠįiS 

klubo "Lftąanfca.” iždininko pa
reigas; '■ ' • •

♦’ Wtoaė» ma4e (Nevy iPierJ 
veikiantisliet.' studentu: klubas ......... ......

"Lituanica” birželio mėn. 11 d. 
rengia Finis Semestri. Numato
ma įdomi programa ir vaišės, 
kuriose dalyvaus klubo globėjas 
prof. J. D. McNee ir keletas 
svečių, parėmusių klubo veiklą.

• ’Tahnių pavėsy”, Los An
geles studentų organo 4 nr. pri
siųstas paminėti. Tai rotatori
nis keturių puslapių biuletenis, 
iš kurio trykšta gilus patriotiz
mas ir > studentiškas sąmojus, 
iliustruotas šaržais.

• K. KudŽma, Studentų atei
tininkų ■ pirmininkas?- padavė 
Garbės" Teišmui skundą prieš 
Studentų Sąjungos valdybą, ka
dangi ši paskyrė komisiją rin
kimuose i panaudotos propagan
dos etikai ištirti.

• Urbanos lietuvių studentų 
draugiją triukšmingame susi
rinkime priėmė rezoliuciją, ap
gailestaujančią Aktyviųjų arba 
Ateitininkų studentų metodus 
rinkiminėje kampanijoje.

• Studentai, į kuriuos Litera- 
ratūros lankai kreipsis, prašy
dami platinimo talkos, maloniai 
prašomi ,tos talkos neatsakyti. 
Norėtume visus studentus pa
skatinti skaityti ir kitus bend
resnio pobūdžio kultūrinius ir 
visuomeninius žurnalus, kaip 
Aidus ir Santarvę.

• Vasaras metu Šž redakcijos 
adresas šitaip pasikeičia: Mr. 
Vyt Kavolis, 1572 So. Albany 
Avė., Chicago 23, III.

• Detroito universitetus šį 
semestrą baigia keturi studen
tai: Wayne universitetą Simas

-r — - ' .......................... .'■ ■■ ‘ .

" ■ ’ • ■ t ■ ■...

Simas,. statybos i inžineriją; Ze
nonas Rekašius, elektros inžine
riją; Detroito universitetą — 
Algimantas Šlepetys, chemijos 
inžineriją ir Vida Maciulevičie
nė, prancūzų kalba. .‘

k • Antanas Melnikas gavo ma
gistro laipsnį Wayne Universite
te Detroite, parašęs disertaciją 
"Dekoratyvižmo ir abstraktizmo 
problemos fresko tapyboje”.

• Detroito studentų skyrius 
sausio mėn. antrą šeštadienį 
rengs visuomeninį vakarą.

• Algis' Banys ir Jurgis Ge
rulaitis žaidžia už Wayne uni
versiteto stalo teniso komandą, 
laimėjusią pirmą vietą Ameri
kos universitetų žaidynėse. The 
Wayne Collegian išspausdino jų 
nuotraukas prie daugybe prizų 
apkrauto stalo. ; ’

• S. Zubkus, iš Illinois uni
versiteto Urbanoje, buvo Urba
nos laikraščio Daily Illini pripa
žintas kaip vienas iš penkių pir
mųjų (allstars) krepšininkų pa
sibaigusiame 120 komandų in7 
tramural turnyre.

• Birželio mėnesį šie lietuviai 
studentai baigia Illinois univer
sitetą, Urbanoje: M. Kvedaras, 
V- Krikščiūnas, V. Lapatinskas, 
V. Petrauskas, R. Neimanaitė ir 
E. Vitkus.

• Lietuvių Studentų Sąjun
gos Urbano skyriui šiais me- geidautinas,

1954 m. birželio lO d. ♦ Nr. 23 ---  '.t ........

tais 'sėkmingai vadovavo Vy
tautas Germanas,. Algis Patar
čių? ir Danutė Dirvianskytė.

• šį semestrą' Urbanoje stu
dijavo 54 lietuviai, studentai. 
Tikimasi, kad ateinantį semes
trą šis skaičius mažiausia tris- 
dešimčia studentų padaugės.

’• Urbanoje, prieš kelias sa
vaites įvyko Korp! Vytis sąs
krydis. Iš Chicagos buvo atvy
kęs gausust būrys skautų aka
demikų. Dienos metu skautai 
buvo surengę visiems studen
tams iškylą apie trisdešimt my
lių nuo Urbanos, gražiajame 
Allerton parke. Vakare YMCA 
namuose buvo surengti šokiai. 
Sąskrydį ir jo programą prave
dė A. Dundzila, M. Jazbutis, V. 
Germanas ir K. Mikėnas.

• Nepriklausomųjų Studentų 
Sąjūdžio sekretoriatas prisiuntė 
šį viešą pareiškimą: "Kiekvie
nas studentas turi teisę viešai 
iškelti negeroves, kurias jiš kar
tais Sąjungoje įžvelgia. Nege
rovių viešumon kėlimas nėra 
maloni, o ne retai ir skausmin
ga pareiga. Bet tam tikrais at
vejais — kai grupinis interesas,' 
siekdamas pakenkti kitaip ma
nantiems studentams, peržengia 
visas ribas ir ima falsifikuoti 
faktus — šitokių negerovių iš
kėlimas viešumon yra labiau pa-

nei anoniminis

• r • ' • .i • ■ *
slapstymasis už, svetimų para
šų (žr. Studentų Gairių 14 nr.).

Sąjungos organizacinei veik
lai tačiau netark pakenkti nei 
tokių atskirų’ asmenų moralę 
paliudijantys žygiai, nei kad ir 
kaip teisėtą akademinės, visuo
menės . reakcija. Sekrfetoriatas 
pilnai įvertina pilietinį sąmoriin- 
gumą tų kolegų -ių, kuriems pa
kako drąsos ir iriiciatyvos, ne
paisant asmeninių nemalonumų 
ir (bent Urbanoje) grasinimų, 
imtis žygių kaikurių individų 
įneštai Sąjungon anarchijai su
tvarkyti. Tačiau, siekdamas, 
kad išsišakojusi Sąjungos veik
la nebūtų nei minutei sutruk
dyta, sekretoriatas prašo Gar
bės Teismą laikinai atšaukti 
naujosios Centro Valdybos/su- 
spendavimą ir, iki aktyviųjų ar
ba ateitininkų rinkiminės meto
dikos klausimas galės būti iš
spręstas, leisti naujajai Valdy
bai provizoriškai veikti.

Nei mūsų jausmai, nei nema
žo kolegų būrio pageidavimai 
neturi sutrukdyti veiklos bend
rajam studentijos labui: mūsų 
•nesutikimų triukšmas neturi už- 
stelbti tos. tylios santarvės, glū
dinčios mūsų veiklos pagrinde, 
kuriai mes jau treti metai ski
riame savo jėgas, visiškai už
miršę mūsų pačių organizacijos 
vystymą”.

pašaukia pagalbą ..

Šaukimas tapęs
Įdomios popietės priežastim

. 'J • •. ., . t ’ . .

Tai būtu buvusi nuobodi popietė, jeigu ne tas paskutinės 
minutes pašaukimas, kuris padarė pasimatymą. Ar tai 
te greito netikėto malonumo, ar svarbios priežasties, 
telefonas yra visuomet pasiruošęs jums patarnauti. Per 
šiuos užimtus laikus, telefonas padeda atlikti darbus 
greitai... jis sutvarko pasimatymus .. sutaupo pirkimo 

e įones ... pašaukia pagalbą ... įgalina dažnus drau
giškus apsilankymus. Iš tikrųjų, jūsų telefonas padaro 
gyvenimą lengvesnį ir įdomesnį daugeliu atveju. Ir mūsų 
darbas yra daugiau išplėsti ir pagerinti telefono patari 
navimą, a visi galėtų gauti didžiausią naudą iš savo 
e e ono .. ir už kainą, kuri yra viena iš mažiausiu 

seimos išlaidose.

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPAHY
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-Santaupos apdraustos iki $10.000
(PIKNIKAS)

{VYKS sekmadieni, BIRŽELIO 20 D NAMAMS

2 VAL. P. PIETŲ

Prie įėjimo bileto nemokamai duodamas ir loterijos Mietas.

Jaunimui iki 16 metę įėjimas nemokamai.

TURTINGAS KUPETAS. ŠOKIAMS GROS GERAS

ORKESTRAS

LEIMON ’S CAFE
PARDUODAMAS NAMAS

PRANEŠIMAS
PARDUODAMAS NAMAS

ISNOMUOJAMAS KAMBARYS

PARDUODA SAVININKAS

Šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Stamps

INSIST ON

PARDUODAMAS NAMAS
WOLFS FABRICS

SUOPIS FURNITUREEN 1-3764

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI

& SON

Superior ir

Modai 
100WAC

KONGRESMANAS 
G. H. BENDER

netoli Lietuvių namų. Skambin
ti nuo 4:30 telefonu HE L851<?

LIETUVIO DARŽELIO 
SUSIRINKIMAS

Dainos choras .rengia gegu- 
žinę-pikniką birželio mėn. 13 d.’ 
Tai Antanų ir AntMninų pager
bimui gegužinė Naujosios para
pijos sode. Pradžia 3 vai. Bus 
įvairi programa. Bufetas ir ge
ras orkestras šokiams.

NEPAPRASTA PROGA IR KQKYBĖ!

GREEN RD. (netoli nuo EUCUD)

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

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

narių susirinkimas įvyko birže-: 
lto mėn. 5 d. Dr. Vi. Ramanaus
ko bute. Gyvai diskutuoti Sam
būrio reikalai įr dabartinė VLIK 
būklė. Susirinkimui pirmininka
vo J. čiuberkis, sekretoriavo 
Šiaučiūnas. Pranešimą VLIKo 
reikalais padarė B. Gaidžiūnas.

Dviejų šeimų, po 5 kambarius. 
Gaso šildymas, gerai įrengtas, 
gera virtuvė. Kilimai. Langinės. 
Dvigubi porčiai.

Šaukti po 5 vai. EX 1-0953.

Išnuomojami vyrams du kam
bariai. Gali naudotis virtuve. 
Ten pat parduodamas ir gerai 
išlaikytas pianinas. Kreiptis: 

6111 White Avė.

East 94 St. vienos šeimos, 9 
kambarių namas. Gaso šildymas, 
garažas.

WADE PARK REALTY 
A. Kazakevičius .

7032 Wade Park Avė. 
Telef. HE 2-2922

■NAMV PIRKIMO
PARDAVIMO IŠTAIGA
Viši, kurie iupte parduoti na

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

WADE PARK REALTY 
7032 Wade Park Avė., 
Telef.: HE 2-2922 

Sav. A. Kazakevičius,

MOKYKLOS GEGUŽINE 
LIEPOS 25 D.

yra pasižadėjęs dalyvauti lietu
vių išvažiavime, kurįs įvyks bir
želio mėn. 20 d. White Road 
(kampas Bishop Road, Wil- 
loughby Hills. Apie organizuo
jamą išvažiavimą mus informuo
ja Jonas Armonas.

Geras dviejų šeimų namas 
prie šv. Jurgio hažnyčios, tarp 
Superior ir St. Clair, po 5 ir 5 
kambarius, du porpiai su tink
lais ir stiklais. Garažai. Didelis 
rūsys. ’

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas liepos 25 d. p. Karnė
nų sodyboje rengia nuotaikingą 
gegužinę. Rezervuokime tą die
ną tik mokyklai!

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖClevelando Sk. Tėvų K-tas 

praneša lietuvių sk. tėvams, kad 
skautų-čių vasaros stovyklavie
tė paimta ir apmokėta ir visi 
reikalai surišti su stovyklavimu 
yra sutvarkyti.

Stov. įvyks birželio 19 — lie
pos 2 d. Stovykla berniukams ir 
mergaitėms bus atskirai, bet to
je pačioje sodyboje pas vieną 
lietuvį ūkininką prie Painesyille 
miestelio (apie 30 mylių nuo 
Clevelando).

Sanatariniu atžvilgiu stovyk
lavietė pripažinta tinkama.

Skautų-čių sveikatos reikalus 
sutiko tvarkyti med. dr. K. Pau- 
tienis. ■ " ,

WM. DEBE8IS '
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio

Saldąlliįaį,
čia susitikite

Sav. JŲOEJ
■ Darbas

LITUANISTINE MOKYKLA 
BAIGIA MOKSLO METUS 

Ateinantį sekmadienį, birželio 
13 d. 11:30 vai. (po pamaldų) 
Lietuvių salėje įvyks iškilmin
gas Clevelando Lituanistinės 
Vysk. M.- Valančiaus mokyklos 
mokslo metų baigimo aktas su 
menine programa, kurią atliks 
patys mokiniai.

Mokyklos vadovybė kvięčia vi
sus clevelandiškius šiose iškil
mėse dalyvauti.

Rengia Tautinė Sąjunga

SKAUTŲ STOVYKLA

Clevelando skautų-čių vasa
ros stovykla bus prie Painesville, 
Ohio, p. čiuto ūkyje; Stovykla 
tęsis nuo birželio mėn. 19 d. iki 
liepos mėn. 2 d.

Skautai, norintieji dalyvauti 
vasaros stovykloje privalo užsi
registruoti pas draugininkus ar
ba pas vietininką iki birželio 
mėn. 16 d. Stovyklos mokestis 
$17.00. Jeigu iš šeimos vyksta 
du stovyklautojai mokestis už 
ūbu $30.00, ir tris $35.00.

Skautų tėvų susirinkimas 
įvyks birželio mėn. 13 d., 11:30 
vai. Lietuvių salėje.

PARDUODAMA UŽKANDINE
Gera kampinė vieta. Prašo 

$2200. šaukti telefonu: '•
irDTafr-'. ■ f

TAUTINIŲ korporacijų 
' SAMBŪRIO

Lietuvių kaiminystėj, geras 
namas. Didelis svečių kamba
rys, valgomasis, keturi miega
mieji, įrengtas rūsys. East 94 
St„ netoli Notrė Dame Acade- 
my. šaukti:

ŠW 1-2714

Jūsų namuose karšta. At- 
kreipkit dėmesį į mūsų oro 

vėsintuvus.

RADIO — TV TAISYMAS 
A M U R C O.

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

> - LIETUVIŲ GARAŽAS Į 
J. Garla jr A. Paškonis ati-. 

darė garažą -r- benzino stotį, 
1463 E.71-Št. (prie Wade Park, 
buv. Ramanausko).

Atliekami mašinų taisymo 
darbai ir keičiama alyva.

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

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

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio 

TeL : EX 1-0376

EZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue EX 1-8653

DVIGUBAI ŽENKLŲ; KAS, ANTRADIENĮ

16 kambarių, 6 butai po 2 
kambarius ir 1 keturių k. Pa
jamų $495 per mėnesį. Centra- 
linis apšildymas. Parduoda sa
vininkas dėl nesveikatos. Leng
vas išmokėjimas.

1960 E. 75 St.
Telef. EX 1-2069 (25)

PARDUODAMAS NAMASa

8 kambarių, vienos šeimos, pil
nas rūsys. Su baldais. Dvigu
bas plytų garažas. 1246 Addi- 
son Rd. Kaina $7,700. šaukti 
telef. HE 1-8056.

FUNERALHOME
Zėsihąmiią otas Jųg#''pSipgųhiĮik.

JUMS GERI NAMAI
CHIMES REALTY 

1188 Ė. 79 St.

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

PAMĖGINKIT A R C H - S U-f P 0 RT minkštus, 
išklotus masaiinįus batųs’: 

Puikus Velykinių batų pasirinkimas 
Mojįrlmtf/iržvaiĮmįnk

DVIGUBAI ŽĖNKLŲ : A N T Ę A D I Ė-N j A į S

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE .1-2498
Cleveland, Ohio

VORTEX C1RCULATION
Vornado'a •xctu»iv« "diroetional" olr 
drculatori completo droft-free 
circulalton with ponetration up to 30 
4«ot «nd •limineto "ipot žodingi* 
Wo InvBo you lo comporo Vornode 
VortoK Cirtulation—you can adually 

and tai tho dlfference—Call, er 
tome in ta • ta d«mon*tratioo.
OVtt 4,000,000 SATISFIID USEUJ 
OF VOI HADO COttINO APPLIANCf S

GERESNĖS statybos kontraktoriai

ĮSTATO MONCRIEF ORO VENTILIACIJĄ 

• ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

: .. ■ ? /.a: .
GERAS NAMAS

Parduodamas 8 kambąrių vie
nos šęimoš namas ąu ’jniočtu at
skiru butų pastogėje, naujas ga< 
so: šildymas, dvigųbasgąražas. 
Sklypas 49x180 sų vaisiniais 
medžiais. Naujai dekoruotas. E- 
82—Superior.

; Skambįntf; GĄ 1-5108.

Bus Janinų ir Jonų pagerbimas, vaikams sporto var- 

žybos, komiškas sportas, paparčio žiedo jieškojimas ir kt.

..; i •.1

DAINOS CHORO -GEGUŽINĖ

BIRŽELIO LIŪDNŲJŲ 
ĮVYKIŲ •• 

prisiminimą Clevelando - rengia 
Amerikos Lietuvių Tarybos Cle
velando skyrius ateinantį sek
madienį, birželio mėn. 13 d.

Minėjimo proga ALT-as kvie
čia visus Clevelando lietuvius 
galimai gausiau susirinkti į Kul
tūrinius Lietuvių Darželius. Mi
nėjimo metu kalbės prof. dr. 
Adolfas Damušis, oficialiąją da
lį atlikti pakviestas čiurlionies 
meno ansamblis, vadovaujamas 
A. Mikulskio. Minėjimo pradžia 
5 vai. vakaro.

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

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui

NORINTIEJI VASAROTI

Cedar Point vasarvietėje (ne
toli Clevelando), užeikit į Dirvą 
ir čia galėsit gauti, iš mums 
priklausančių mokėjimų už skel
bimus, žymų papiginimą apsi
stoti moderniam Hotel Breaker. 
Pirmieji tikrai laimėsit. Pasi- 
skubinkit.

Lietuviams, duodama didele 
nuolaida- čia •taip pat galima 
tartią. dėl vartotų' ir. naujų ma
šinų, .pirkinio. ; 1 / *' ! :

C. & F. INTERNATIONAL 
STORES

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ 
6926 Superior Avė. 
Telef.: HE 1-8602

Darbo dienomis atidaryta nūs 
. 9:30 ryto iki 9:30 vakaro.—....... . .i

Viskas papiginta 25% iki 50% už sukneles, megztinius, 
bliuskąs, marškinius.

AR NORI TURĖTI GERĄ
* ■ namą

— Jei taip, tokį namą, 8 kam

». . . •
25 metaį simpatingo ir rimto patarnavimo 

^■Ėdną Avineg y . ENdieett 1-17—

PRADĖKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

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

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

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

kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimg jvai- 
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir iiplldymar 
garantuojama. Kreipkitėsmane -telefonu arba asmeniškai.

• ■ • '• '■ '

dėlis sklypas.
St, .Clair.

Ątstovaą: Victof jBąniauis 
■ ofise UT-14)323 

? . namuose SW 1-9568

• -v -.' /j * • - • •-į , ■'•^•'<5
'■-.T-TV'--’’ AŪ’N-.-- : V’*■

■ .. Deltai E. Jakubs & AVilliam J. Jakubs
Llconsijudti laidotuvių direktoriai ir balsaniuotojai
-A ,

k

I.J. S AMAS, JEWELER 
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas. ’

7007 Superior Avę. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1.3969. Bute: WA 1-2354

; Joųas švąreps unę

LIETUVIAI DAŽYTOJAI 
dažo ir dekoruoja namus. Dup- 
,da 12 mėnesių ižsimokėjimą. 
šaukti: ■ .< ,

EXlr4245 (30)

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.

2*/i% palūkanos.
.e t

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

įvyks birželio mėn. 22 d. (ant
radienį) 8 vai. vakaro Lietuvių 
salėje. Bus aptarta ”One Worid 
Day”, kuri šiais metais įvyks 
liepos mėn. 18 d.

Minėtam susirinkime gali da
lyvauti visi clevelandiečiai lietu
viai (nenariai patariamuoju bal
su) ir padėti' aptarti visus rei
kalus.

Šiais metais darželių šventė 
rengiama pasirodant ne tik su 
tautinėmis dainomis ir šokiais, 
bet įr rengiant tautinio meno 
parodėles. - ' .

Janas Brazauskas, 
•." -Cav . • ’ •' , '

Darželio pirm.



TUOJ įsigyk šias plokšteles
Čiurlionio Ansamblio {dainavimai 

‘ ■ Albumas $10.00

Chicagos Vyrų Choro {dainavimai
Albumas $8.00

Pianisto Andr. Kuprevičiaus 
jskambinimai

$5.00
Užsakymus ir pinigus siųsti.: 

DIRVA, 
1272 E. 71 St., 
Cleveland .3, Ohio

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272. East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6344. Redaktorius BalyB GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7400).

Vak. Vokietiją šiomis dieno
mis pasiekė viena mokytoja, ne
seniai grįžusi iš Vorkutos. Ji 
bolševikų buvo už tariamą špio
nažą ir propagandą nubausta 25 
metams prievartos darbų. Ji pa
pasakojo, kad pakeliui į Vorku
tą pirmąją Tietuvaitę ji sutikusi 
Vologdos pereinamajame kalėji
me. Tai buvo apie 30 metų ūki
ninkė. Pasakotoja tikina, kad 
lietuvės moterys ir mergaitės 
bolševikų buvo daugiausia nu
teistos už tariamą ar tikrą par
tizanavimą arba partizanų rė
mimą.

Kirovo pereinamajame kalė
jime jos celėje buvo trys lietu
vaitės: bausmę atlikusi mokyto
ja, kuri buvo siunčiama j vad. 
"laisvąją tremtį", ir dvi jaunos 
mergaitės, ne daugiau kaip 20 
metų, 1952 m. nutęstos po 25 
metus už propagandą ir parti
zanų rėmimą. Vorkutoje jai te
ko išbūti daugiau kaip metus 
laiko ir sueiti daug lietuvių. Dar 
stovyklos karantinoj sutiko dvi 
jaunas lietuvaites iš Tauragės 
apylinkės, kaip paprastai, už 
partizanų rėmimą __ bent taip
skambėjo sprendimas — nuteis
tas po 25 metus.

Toje stovykloje, kurioje ji 
laivo, laikoma, iš viso buvo apie 
1.500 moterų, iš jų apie 30-50 
lietuvių.

Stovykloje lietuvės laikėsi sa
vam būryje ir kitais nelabai pa
sitikėdavo. Visiems į akis krito 
lietuvių solidarumas: jos viena 
kitai kuo galėdamos padėdavo ir 
gyveno kaip tikras seserys. Nė 
vienos kitos tautybės moterys 
tarpusavy taip gražiai nesugy
veno. Vorkutoje moterų buvo 
trys stovyklos. Pasakotojai te
ko dirbti pačius sunkiausius 
darbus: prie kelių ir barakų sta
tybos, akmenų skaldykloje, 
maistą iškraunant iš vagonų etc. 
Gyvenimo ir darbo sąlygos bu
vo labai kietos, per dieną rei
kėjo dirbti 10-12 valandų. Gy
veno po 100-120 asmenų viena
me barake, gulėti turėjo po 3-4 
ant vienų narų, 
čiužinių. Narai 
augštų. Lietuvės 
silengvindavo iš
tuvoje ateinančiais siuntiniais, 
kurių gaudavo daugumas. Už 
darbo atlyginimą išmokamai
siais pinigais galėdavo betgi ne 
visko nusipirkti.

Pasakotoja smulkiau nušvie
tė, kas yra vad. "laisvoji trem
tis". nauja darbo vergų rūšis. 
Paprastai visi atlikusieji baus
mę priverčiamųjų darbų stovyk
lose negali grįžti atgal j savo 
tėvynę, bet turi apsigyventi to
se tolimose Sov. Sąjungos da
lyse. kurias jiems paskiria 
ševikinė administracija, — 
niausiai Azijoje. Prie tokių 

pritvirtintieji” neturi

sės išvykti iš nurodytosios sri
ties. J šios rūšies tremtį siun
čiami ne tik tie, kurie yra at
likę nustatytųjų bausmę, bet ir 
tiesiog šion tremtin paskirtieji. 
Į jų skiriami tiek okupuotų 
kraštų gyventojai, tiek ir Sov. 
Sąjungos piliečiai. Kalėjime ji 
sako sutikusi pvz. dvi ruses iš 
Leningrado, advokatę ir moky
tojų, kurios už "nelaikymų lie
žuvio" buvo j tokių tremtį pa
siųstos į Karagandų. Jos ten 
tikėjosi galėsiančios gauti dar
bo vėl savo profesijose. Tačiau

ši bausmė įrašoma j dokumen
tus, o tokie asmenys etapo metu 
buvo laikomi tame' pačiame ka
lėjime su nuteistaisiais' priver
čiamiesiems darbams, gaudayo 
tų patį maistą ir turėdavo prK 
sitaikyti prie to paties rėžimo, 
tik galėjo su savimi pasiimti ir 
savųjj leistų bagažų.

Pasakotoja buvo amnestuota 
1953 m. birželio mėn., bet į 
Vokietijų per Tapiayos stovyk
lų Rytprūsiuose tegalėjo sugrįž
ti tik pereitų metų gale.s

Grafikai pasirodė

D I R V A 1954 m. birželio 10 d, *

ant šiaudinių 
buvo dviejų 

savo buitį pa- 
namiškių Lie-

bol- 
daž- 
vie- 
tei-

Sukaktyvinių spaudos laisvės 
metų minėjimo grandin įsijungė 
ir grafikai, su savo kūriniais 
atėję į grafikos parodų Chica
goje. Paroda atidaryta birželio 
5 d. tose pačiose patalpose, ku
riose tik kų pasibaigė spaudos 
paroda, Lietuvių Auditorijoje.

Kultūros tarybos pirmininkas 
D. Velička atidaromajame žody
je pasidžiaugė gražia menininkų 
talka ir priminė faktų, kad juo
doji caro ranka anais spaudos 
kalinimo metais lygiai palietė 
ir kitas kultūrinio lietuvių tau
tos gyvenimo sritis, jų tarpe 
taip pat mokslo ir meno.

Lietuvos konsulas Dr. P. 
Daužvardis dėkojo rengėjams ir 
aktyviesiems dalyviams už sėk
mingas pastangas kultūros gink
lais jungtis j kovų dėl tautos ir 
valstybės laisvės ir sugestijona- 
vo jieškoti būdų pasidalinti mū
sų rūpesčiais ir laimėjimais ir 
su amerikoniškąja visuomene, 
pirmon eilėn įeinant j angliškųjų 
spauda.

Savo kūrinius chicagiečiams 
parodė lygiai 12 grafikų. Jų tar
pe žiūrovas randa senų v,ilkų ir 
atžalyno atstovų, štai jie: Vik
toras Petravičius, Alfonsas Dar
gis, Telesforas Valius, Liudas' 
VilimaR, Vaclovus Ratas, Pau- 
bus Augius, Alb. Bielskis, Adol-' 
Tas Vaičaitis, Eduardas Kra: 
sauskas, žibuntas Mikšys, Al
girdas Kurauskas ir Vytautus 
O. Virkau. Kurauskas studijuo
ja grafiką Chiėagoje, bet jau 
gerai užsirekomendavęs ir in
stitute ir už jo sienų. Gerų pra
džių padaręs ir antrasis jauni
mo atstovas Vyt. Virkau. Ati
darymo dienų teko matyti 127 
kūrinius. Gausiausiai atstovau
jamas V. Petravičius, pateikęs 
35 darbus, jų tarpe 15 ex libris. 
T. Valius rodo 24, o A. Dargis 
20 darbų, kiti po kelis..

Daugumas vyresniųjų” grafikų 
darbų nėra nauji, matyti jau 
seniau įvairiomis progomis arba 
parodose arba leidiniuose. Ir 
juose žymu išstumtosios tautos

i dalies kelias: Lietuva — Vokie- 
i tija — JAV. Ir tai ne tik jų 
i chronologijoje, bet ir tematiko-
• je. Beveik visi šios parodos gra- 
' fikai rodo modernėjimo tenden-
■ cijų. Tik jos laipsnis nevieno- 
- das. Vyresnieji — Petravičius,

Valius, Ratas — labiau nusisto- 
, vėję, tačiau Dargis ir Vilimas 

pasirinkę, regis, smarkesnį tem
pų modernizmo link. Ten dau
giau abstrakcijos ir apsčiau 
klaustukų, į kuriuos kiekvienas 
skirtingai gali atsakyti. Savo 
švelnių tonų grafikn gana origi
nalus Bielskis. Jaunesniųjų dar
bui liūdiją savęs jieškojimo ke
lių, kuris ir kelių kūrinių, su
kurtų beveik tuo pačiu metu, 
pateikimu žymi staigų šuolį nuo 
klasikų mokyklos iki modernio
sios. (Kurauskas).

Paroda ne tik vertinga savo 
•kilnia intencija, bet ir įdomi 
savo gausumu. Būtų ji, be abe
jojimo, pilnesnė, jei joje būtli 
reprezentuojami ir už jos sienų 
likę grafikai' su Jonynu prieša
kyje.

Paroda surengė Chicagos Kul
tūros Taryba ir Lietuvių Dailės 
Institutas. Jo direktorius dail.

• Valeška spaudos atstovams ati- 
| darymo * dienų trumpais bruo- 
| žais chaYakt'eriząvo parodos da
lyvius ir supažindino su jų dar
bais. Atidarymo vaišėse pasi
keista abipusiai# dailininkų ir 
spaudos atstovų linkėjimais.

Grafikos paroda bus. atidary-
■ ta iki birželio 20 d. Jei ji pa-
■ trauks tiek pat žjūrovų, kiek jos
• piriAtakė spaudos paroda tose 
; pačiose patalpose, tai jų turėtų

ateiti apie 1500, Parodos baig-
• tuvėzns lankytojams bus loteri- 
i jos būdu paskirstyti 6 grafikos

darbai.

Lietuviai s
BROLIŠKA MEILĖ JĖGŲ ' 

TEPRIDUODA

Gegužės 29-30 dienomis Wind- 
sore, Ont., Kanadoje buvo LSB 
skautų vadų suvažiavimas,. Ja
me dalyvavo LSB Vyriausiasis 
Skautininkns ir Sk. Aido redak
torius v. s. Stp. Kairys, VS Pa
vaduotojas v. s. VI. Šarūnas, 
LSB Garbės Gynėjas v. s. K. 
Grigaitis. LSB DV sktn. kun. 
J. Vaišnys ir JAV-bių 2-jo bei 
3-jo rajonų ir vienetų vadovai 
iš Chicagos, Clevelando ir De
troito vietovių. Suvažiavime ap
tarti LSB darbai plačiajame 
pasaulyje bei išdiskutuoti vieti
niai abiejų rajonų reikalai. Pa
reikšta pageidavimų dėl skautų 
religinio auklėjimo 'programos 
praktinio, pritaikymo.

Iš pranešimų paaiškėjo prieš- 
stovyklinės šios vasaros nuotai
kos, nes už savaitės kitos skau
tiškas jaunimas išvyks atsigau
ti gamtos prieglobstyje, šių 
skautiškųjų metų antrasis pus
metis bus atžymėtas vasaros 
stovyklomis, lietuviškosios dai
nos varžybomis,, rudenį prade
damu spaudos vajumi ir užbaig
tas Korespondencine Brolijos 
Vadii Sueiga naujiems LSB or
ganams ateinančiai kadencijai 
išrinkti. '

Suvažiavimas, kuriame daly
vavo 24 sk. vadai, davė progos 
LSB Vadijai patirti periferijos 
sk. vadovų nuotaikas. Vyriau
siojo Skautininko nurodytosios 
garės bus impulsas šekminges- 
niam skautavimui vienetuose.

Broliškas problemų išdiskuta- 
vimas Windsore sukels gaivesnę 
veiklą Chicagos, Clevelando ir 
Detroito skautiškajame trikam
pyje.

■

y.

SKAUTAI VENECUELOJE

/

J. Paplėnas

APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO.
GY-yYBĖS

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

Perkant ar pratęsiant bent ko
kia apdraudę Jūs visad pasitei
rauk it. ‘ .

PAULINA MOZIJRAITIS 
13706 Benwood Ave. 
. Tel. 1.0 1-7795

FARM BUREAU
INSURANCE COS.

• „Farm Bureau Mutual Insurance Ca.
• Farnr Bureau Muturi Flra InsUrance Ca
• Farm Bureau Life Insurance Ca. 
HOME OFFICEt COLUMBU9. OHIO

įvykusį Venecuelos rajono skau
tų

Caracaso sk. vyčių Dariaus ir 
Girėno būrelio kandidatai V. 
Guzulaitiš ,iy R. Kuzavinis išlai
kę egzamirilis ir davė sk. vyčių 
įžodį.

Vietininkui sk vyčiui A. Run- 
dzaičiui pasitraukus iš vietinin
ko pareigų,, jo vieton paskirtas 
sk. vytis K. Ulevičius.

LSB Vyriausiasis Skautinin
kas telegrama sveikino Boletoje

Salute a frlend 
wlth Beam, and 
you've pald him a 
compllment he 
understands. For 
good wlshes have 
accompanied 
Jlm Beam since 
way back In 1795. 
Today It's wldely 
recognized as 
The VVorld’s 
Finest Bourbon 
... the drlnk 
that means you 
respect your 
companions ... 
the drlnk they'll 
respect you for 
chooslng.

vadų suvažiavimų. ■

•p

perėmė ir nanių admjnįstrayĮmą 
bei patalpi) ntiomavimų. Jo ad
resas: 862 E. Fifth St„ So. Boš- 
ton, MašB. Telėf. SO 8-8384. 
Valdybą iš \ karai, phpildė Lion
ginas Izbickas. į A.L.T. Tary
bos. Bostono skyrių, vjetoj pasi
traukusio Dr, B. Kalvaičio, įėjo 
Justas. Vaičaitirt.

DIDELĖ GEGUŽINĖ

Birželio 27 d. skyrius rengia 
didelę gegužinę Rožėno vasar
vietėje. Bus įvairi programa: 
fudbolo rungtynės, senų fudbo- 
lininkų komanda žals prieš 
skautų komandą, ponios Ivaš- 
kienės vadovaujami tautiški šo
kiai, skautų Įaužas, masinės 
■žaidinėsūr kt.

lOSTON
■

I .PAGERBTAS JONAS
kasmauskas-

Gegužės 15 d, Tautinės S-gos 
namuose buvo pagerbtas Jonas 
Kasmauskas, skyr. pirmininkas, 
jo 71 gimtadienio proga. Iškil
mėse dalyvavo gražus būrys sve
čių. Ta proga kalbą pasakė Sta
sys Mockus.

I • ■
REMIA BALFo RINKLIAVĄ

Tautinės S-gos Bostono sky
rius birželio mėn. 5 d. susirinki
me nutarė dalyvauti viešoje 
Balfo rinkliavoje rugsėjo 11 d. 
Ta proga Balfo skyriaus pirmi
ninkas Antanas Matj.oška iškėlė 
BALF darbą ir pareiškė padėką 
už rėmiigą ir prisidėjimą prie 
rinkliavos. ,

■i
i-

SKAUTŲ VEIKLA 
AUSTRALIJOJE

-Melbourne su naujų ateivių 
banga atplaukė ir skautiškoji 
idėja. Pradžia naujame konti
nente visiems buvusi sunki, o 
ir - australų nuotaikos nebuvo 
paskatinančios veikimui. Po 
1947-50 m. delsimo laikotarpio, 
1950 m. pradžioje kartu su. var
go mokyklomis atgijo ir lietu
viškoji skautija. Vas. 16 d. su
eigoje dalyvavo vos pustuzinis 
skautų-čių. Paskui susiorgani
zavo mišri skautų-čių draugovė, 
susibūrė sk. vyčiai j savo bū
relį. 1951 m. senieji skautai su
sibūrė "Liepsnojančios Lelijos" 
židinin. Skautai-tės vis dažniau 
pasirodė visuomenėje su lietu
viškais vaizdeliais, dainomis ir 
deklamacijomis. Jų gretos tiek 
paaugo, kad sudarytos dvi at
skiros draugovės: skautų Mar
gio ir skaučių Živilės. 1952 m. 
turėta poros dienų iškyla. Atsi
rado dar du vienetai — vyres
niųjų skaučių "širšių" skiltis ir 
jūrų .skautų "Delfinų" valtis. 
Jau ir narių skaičius paaugo iki 
70. Su pasisekimu praėjo sk. 
pažangumo varžybos, skautiška 
parodėlė ir palapinės rinkliava. 
Su dideliu užsidegimu suorga
nizuota tautinių šokių grupė.

, 1953 m. pradžioj išvykta sto
vyklauti • prie , Greensboraugh. 
Tai buvusi pirmoji lietuvių 
skautų stovykla Australijoje. Ji 
sulaukusi visuomenės talkos ir 
paramos, Sk. gretos vis augo. 
Dalyvauta visuomenės šventė
se. Rugsėjo 8 d. iškilmėse iš 
bendruomenės vadovybės gauta 
tautinė vėliava su paskatinimu 
ją parvežti laisvojon Tėvynėn.

Jubiliejiniai metai atžymėti 
stovykla, kurioje stovyklavo ar
ti 90 skautų-čių. Joje smarkiai 
pasistūmėta ię skautiškojo pa
tyrimo programoje, nes puska
pis stovyklautojų išlaikė augš- 
tesn. patyrimo laipsnių egzami
nus. Toje stovykloje turėta 
daug svečių — tiek savųjų, tiek 
ir australų. Skautai dėkingi lie
tuviškajai visuomenei ir orga-

ERDM. SIMONAIČIO

Bostone lankymosi proga 
Tautinės S-gos skyrius pasvei
kino energingų Maž. Liet, vei
kėjų ir įteikė $20 dovanų.

PASIKEITĖ S-GOS SKYR. 
VALDYBA

Dr. Bruno Kalvaitis pasi
traukė iš skyriaus valdybos vi
cepirmininko pareigų. Jas per
ėmė Ignas Vilėniškis. Taip pat

nizacijai už dėmesį ir paramų.
Melbourno tuntininkas yra 

pasktn. Juozas Makulis. Jis yra 
ir Australijos rnjono LSB va
deiva.

BIRŽELIO ĮVYKIŲ
•Minėjimas

Bostpno Bendruomenės apy
linkė birželio 13 d. 4 vai. p. p. 
Muųicip. Bld. .salėje rengia 
baisiųjų birželio įvykių minėji
mą. • , .

Kalbės VLIKo pirm. M. Kru- 
pavietus. Bus meninė, dalis

IR ROCHESTERYJE RAŠOMA

Roehesterio vietininkijoje 
pradėtas leisti skautų-čių laik
raštėlis BUDĖK vardu gražiai 
tebeina. Pasirodė jo antrasis Nr- 
Jis yra skiriamas vietos skautų 
gyvenimui bei rašiniams. Tos 
smulkios aktualijos,, pirmi 
plunksnos bandymai, maloniai 
nuteikia kiekvienų, kad ir toli
mesnės vietos skaitytojų. Su
telktinis darbas' redakcijoje, prie 
rotatoriaus ir su plunksna ran
koje, be abejo veda j darnesnį 
veikimų bei sugyvenimų.' Lin
kėtina kuo „ilgiausiai tęsėti su 
spaudos darbu, kuris yra tiek 
senas, kiek gyvuoja^Jietuviškoji 
skautija. — SKS —

/

May you live ai long ai you likę, 
And have what you likę as long ai you Bv«.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės, i 
P. J. KERŠIS, dėl apkaihavi- 
mo. ko visada reikalauja ap- 
draudoa kompanijos pirm, ne
gu Išmoka už nuostolius.

P. J. KERAIS
609 Sočiety for Savlng Bld. 

Telef.: MAin 1-1773.
Rėzidencija: PENINSULA 2521

z—

Seniausias ir gražiausiai iliu» 
truotas lietuviškos minties žur

nalas.

MARGUTIS
{steigė kompozitorius

. A. VANAGAITIS
• M

Kaina metams $3.00
Chicago 36. IH.

6755 So. Westem Ava.

MiNMlMt
’ .'f • ;,.p.
KEHTUCKY STMIGHT 
tOUtlON MIISKEY 
86 PCOOF •

JAMES I. KAM
DISULUNG (0., 
CIEUIOIIT, .KENIUCKI

M kh 41101


