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Amerikos Lietuvio Tautinės Sąjungos 
reikalai

Pasikalbėjimas su Tautines Sąjungos pirmininku Dr. S. Biežiu

aktua- 
Dr. S.

Tauti-

Dirvos redakcija kreipėsi į 
Tautinės Sąjungos pirmininką 
Dr. S. Biežį painformuoti Sąjun
gos narius ir skaitytojus 
liaisiais klausimais, štai 
Biežio atsakymai:

— Amerikos Lietuvių
nės Sąjungos seime, nesenai įvy
kusiam Bostone, Tamsta esate 
išrinktas Sąjungos pirmininku 
ateinantiems dviems metams. 
Būtų malonu Dirvos skaitytojus 
ir Tautinės Sąjungos narius su
pažindinti su būsimais Sąjungos 
veikios užsimojimais?

— Jau gerokas laikas kaip 
Lietuvos laisvinimo veiksniuose 
nebėra pageidaujamo ir reikalin
go sutarimo. Vietoje bendro dar
bo, kooperavimo ir jėgų jungi
mo, matome ginčus, barnius, 
įtarimus ir net rimto, pobūdžio 
kaltinimus, kurie sulaiko darbą, 
žeminą autoritetą ir pasitikėji
mą, o svarbiausia, skaldo mūsų 
patriotinę visuomenę ir ardo jos 
vieningumą, kuris taip reikalin
gas ir būtinas. Iš to tik nuken
čia Lietuvos laisv'nimo byla. Iš 
to kyla didžiu ? i/ia rei
kia stengtis vifetfkiais galimais 
būdais pašalinti.

Sąjunga savo išgalėmis ir įta
ka dės pastangas visą tai šalin
ti. Ji nesileis į ginčus ką nors 
ginti ar teisinti, o tik nurodinės 
blogumus ir reikalą mūsų vie
nybės svarbiems darbams dirbti. 
Šiam reikalui mes tikimės rasti 
visuomenėje daug pritarimo, ku
rios balsas besiginčijančius il
gainiui privers nutilti ir rasti 
pagrindus vieningam ,ir nuošir
džiai sutartinam darbui.

Sąjungos valdyba jieškos 
praktiškų priemonių ir būdų 
konkrečiai remti ir stiprinti tau
tiniai nusistačiusią spaudą, kad 
ji būtų pajėgesnė ir įtakingesnė.

Valdyba numato gyvą reikalą 
turėti glaudesnius ryšius su Są
jungos skyriais, kad jų veiklą 
praplėstų, darbus padarytų na
šesniais, akcentuojant Sąjungos 
paskirties svarbą ir reikšmę mū
sų amerikiniame gyvenime.

Dabartinė valdyba tarėsė ir 
numato suruošti viešą' reikšmin
gą sąskrydį, įjungiant platesnius 
sluogsnius, maždaug tokio po
būdžio, bet plataus masto, kaip 
kad buvusieji istoriniai sąskry
džiai Washington, D. C.

Jau planuojama patarti ir 
raginti skyrius ruošti metinius 
banketus su atitinkama progra
ma ar akademijas, priklausant 
nuo vietos sąlygų, kuriuose bū
tų iškelta ir aptarta laiko aktua
lumai, svarbiųjų istorinių įvy
kių minėjimai arba pasižymėju
sių visuomeninkų darbų įverti
nimai.

Dabartinė valdyba, su skyrių 
pritarimu ir talkinimu, praves 
energingą vajų tiek telkimui 
naujų narių, tiek organizavimui 
naujų skyrių, šiam reikalui tik
rai dar yra plati dirva. Neabejo
tina, kad turėsime gerų sėkmių.

Nebūtų tikslu praleisti šios 
progos nepasisakius apie ALT, 
kurioje Sąjunga turi lygią re
prezentaciją ir atsakomybę su 
kitomis srovėmis. ALT yra vie
nintelis bendras organas Ame
rikoje dirbti Lietuvos laisvini
mo darbą. ALT jau nudirbo tik
rai svarbių ir toli siekiančių dar
bų Lietuvos laisvinimo byloje, 
kurios dabartinė eiga yra džiu

reikšmingesnį sąjūdį be susi- 
klausiančios ir skaitlingos armi
jos. Pavyzdžiui, Washingtone 
reikšmingi sąskrydžiai, kilnoja
ma meno paroda, kuriai globoti 
ir finansuoti niekas kitas nedrį
so imtis iniciatyvos, kaip tik 
tautininkai. Pagaliau, šis prie
kaištas permenkos vertės įrodi
nėti ir laiką gaišinti. Dabar yra 
aktyvių keturioliką Sąjungos 
skyrių didžiulėse lietuvių kolo
nijose. Iki šiol buvo nusistaty
mas turėti tik po vieną skyrių 
kad ir tokioj didelėj kolonijoj, 
kaip Chicaga. Ateityje numato
ma įkurti daugiau skyrių.

— Esu girdėjęs iš adv. A. 
Olio, Tautinės Sąjungos pirmojo 
pirmininko, ir Tamstos, nusi
skundimų, kad Tautinės Sąjun
gos narių dalis, dažnokai aplei
džia Tautinės Sąjungos tiesiogi
nį darbą, savo visuomeninį dar
bi.) dalina kitoms organizaci
joms ir tuo silpnina Tautinės 
Sąjungos veiklą. Kokių patari
mų Jūs duotumėt Sąjungos na
riams šiuo reikalu?

» -ifei-fSKla "paūėtfe, nors nežymi, 
bet yra. Kada asmenys gerais 
norais išdalina savo laiką, jėgas 
ir energiją, tai visuomet jo pa
sireiškimas ir svoris tiek atsi- 

. skleidžia, kad jų turimas našu-
— Tautinė Sąjunga yra atli- mas nublunka ir dažnai lieka 

kusi daug gražių darbų, mūsų'bereikšmis. Gi tas pačias jėgas 
tautos dvasiniais turtais garsi- Į sutelkiant vienon organizacijon, 
nusi Lietuvą amerikiečių tarpe? našumas būtų ir reikšmingesnis 
Dažnai girdime iš mūsų politi- ir kur kas naudingesnis.
nių priešų, kad Tautinė Sąjunga 
esanti tik vadai be armijos. Bū
tų įdomu patirti, kiek Tautinė 
Sąjunga turi skyrių ir kiek ki
tų rėmėjų remia Tautinės Są
jungos veiklą?

— Tiksliau atsakyti į kai ke- 
no priekaištus, kad Tautinė Są
junga būk tai esanti vadai be 
armijos, pirma, tai nusidėvėjęs 
ir bereikšmis posakis ir, antra

. — kad ir tik bendrais bruožais 
čia neįmanoma net suminėti per 
desėtkus metų tautininkų nu
dirbtus darbus, kurie nebūtų bu
vę sėkmingi be skaitlingos ar
mijos.

Dar nesame girdėję, kad ge
nerolų grupė būtų laimėjusi bet joms, 
kokią kovą ar įvykdžiusi kokį| ( Perkelta i 8-ėi» puri.)

ginanti. Bet jos darbas anaiptol 
nebaigtas. Aišku, kad dar parei
kalaus daug intensyvių pastan
gų, vieningų ir neatlaidžių pasi
ryžimų, kol galutinas tikslas bus 
laimėtas — Lietuva liks laisva 
ir nepriklausoma valstybė.

Mums būtų tikrai malonu ir 
džiugu, kad pačioje 
reikštųsi vieningesnis 
dėsnis sutarimas, kas 
pelinę Vvvc r*’

Taryboje 
ir sklan- 
Sąjungos 
•dsfcėta

ko nuoširdžiai pageidauta. Iš sa
vo pusės Tautinė Sąjunga nuo
širdžiai talkins Amerikos Lietu
vių Tarybai ir to paties talkini
mo kitus skatins.

Kadangi Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga yra sena ame
rikinė ir bendrinė organizacija, 
nors praeityje vadinosi kitais 
vardais, turėjusi platų praktiš
ką patyrimą ir tiksliai išlaikiu
si savo ideologiją ir pajėgusi at
sispirti visokiems vėjams ir vi
suomet radusi savo darbams pla
čiosios visuomenės nuoširdaus 
pritarimo ir talkininkavimo, tai 
mes turime stipraus pagrindo ir 
teisėtos moralės tikėtis ir net 
reikalauti, kad Sąjungos nariai 
pirmiausia ir svarbiausia dirbtų 
Sąjungai, šiuo visai nereikia su
prasti, kad mes neigiame ar blo
go linkime kitoms organizaci-

VISAM PASAULY
• Prezidentas Eiseinhoweris J. T. dešimtmečio iškilmėse 

pasakė trumpą atidaromąją kalbą. Po to jis turėjo pasikalbėjimą 
su Molotovu. Pirmą kartą su Molotovu jis buvo susitikęs 1945 m. 
Maskvoje.

• Vakarų Vokietijos kancleris Konradas Adenaueris, po 
vizitų JAV ir Anglijoje, grįžo į Bonną ir spaudos atstovams pa
reiškė, kad kelionės vaisiais esąs labai patenkintas.

• Komunistinėj Kinijoj, jų spaudos teigimu, susekta plati 
šnipinėjimo organizacija, kurios nariais buvę net augšti komu
nistų partijos nariai. Ir tos šnipinėjimo organizacijos narius gau
dant pradėtas platus valymas ir pačioje partijoje.

• Maskva paprašė iš Rusijos išvykti JAV pasiuntinybės 
tris karinius patarėjus. Esą, jie vykdę šnipinėjimo darbus.

• Daugelis JAV didžiųjų laikraščių atspaude nuotraukas 
iš Omahos, Nebr., kur lietuviai ir kiti pabaltiečiai piketavo į San 
Francisco pravažiuojantį Molotovą. Lietuvių piketo plakatai nuo
traukose labai ryškiai išsiskyrė.

• Vatikanas ekskomunikavo Argentinos prezidentą Pero
ną ir jo artimuosius bendradarbius. Pats Peronas po ekskumuni- 
kavimo pereiškęs, kad jis su katalikų bažnyčia nesielgsiąs kaip 
paliestasis, bet pagal sąžinę atstatant krašte tvarką. Krašte įvyk
dyti bažnyčių gaisrai, esą, sukelti komunistų.

• Iš Argentinos ateina žinios, kad po paskutiniųjų kruvinų 
įvykių būsianti sudaryta karinė junta iš paties Perono, gen. F. 
Lucerno ir adm. Alberto Teisaire. Peronas tai juntai vadovausiąs.

NAUJIEJI VOKIEČIŲ 
KARIUOMENES 

VADAI
Formuojant Vak. Vokietijos 

karinius dalinius, jų vadovais 
numatoma paskirti patyrę ka
riai, dalyvavę 2 pas. kare ir gerai 
susipažinę su sovietų kariavimo 
metodais. Jie nėra dalyvavę po
litikoje, tad laikomi galėsią ben
dradarbiauti su sąjungininkų va
dais ginant V. Europą.

Karinių dalinių gen. inspek
torium numatomas Afrikos kor- 
pui vadovavęs gen. Ludwig Crue- 
well. štabo ' viršininku numato
mas gen. Adolf Heusinger, daly
vavę ir Hitlerio vyr. štabe. Jis 
ligšiol buvo kanclerio Adenaue-' 
rio kariniu patarėju. 2 pas. karo

CHRUŠČIOVO 
VARDAS JAU KELIA 

ŠYPSENĄ
Chruščiovas, vadovavęs sovie

tų delegacijai Belgrade, politi
kos stebėtojų bendra nuomone, 
nėra padaręs užsieniečiams gero 
įspūdžio. Jau dabar įvairių vals
tybių spaudos sluogsniuose kal
bama, kad tai vyras, kuris per
daug šnekąs ir ... geriąs.

Kai kas Chruščiovui lemia jau 
ir neilgą amžių Maskvos valdo
vų tarpe. O įtakingi Vašingtono 
spaudos sluogsniai išsitaria net 
šitaip: negi gali ką nugąsdinti 
pasaulio komunistas nr. 1, kuris 
nesivaržo viešumoje pasigerti...
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metu jis daugiausia laiko pralei-' Ąr^ent“n°Je ir peronistai ir katalikai pertempė santykių stygą
do būdamas vokiečių vyr. būs
tinėje Rusijos fronte. Buvo su
imtas, kaip įtartas dalyvavęs 
pasikėsinime prieš Hitlerį. Sau
sumos kariuomenės gen. inspek
torium skiriamas gen. Walter 
Wenck, 54 m. amg., vadovavęs 
vienai armijai kare prieš Rusi
ją. Oro pajėgų vadu greičiausiai 
bus paskirtas 42 m. amž. gen. 
Adolf Galland. Pastarojo karo 
metu jis buvo numušęs 107 są
jungininkų lėktuvus. Jis genero
lu buvo paskirtas 29 m. amž. ir 
turi patyrimą sprausminių lėk
tuvų srity. Pagaliau, mažo vo
kiečių laivyno gen. inspektorium 
numatytas 42 m. amž. kap. Otto 
Kretschmer. Jis savo metu bu
vo vadinamas "Atlanto vilku”, 
kaip povandeninio laivo kapito
nas paskandinęs 313,600 tonų 
talpos daugiausia britų prekių 
laivų. Pastaruoju metu jis kaip 
belaisvis gyveno Kanadoje.

Vokiečių armijų grupėms va
dovaus šarvuočių specialistas 
gen. Hasso von Manteuffel ir 
gen. Grafas Gerhard von Schwe- 
rin.

John Foster 
Dulles, V. S.

HaroldMacMlIlan 
Great Britaln

V. M. Molotov 
U. S. S. R.

Antoine Plnay 
France

Jungtinės Tautos mini dešimt
metį ir svarbiausią dėmesį krei
pia į keturių valstybių užsienio 
reikalų ministerius, kurie paruoš 

keturių didžiųjų susitikimą.

. _ J >r 
įvyko kruvina revoliucija, pareikalavusi kelių šimtų gyvybių aukų 
ir vertingo turto sunaikinimo. Vien katalikų bažnyčių gaisrai pri
darė milioninius nuostolius. Nuotraukoj Argentinos sostinė Bue

nos Aires ir prezidentas Juan D. Peron.

Prie laisvės ir teisingumo lopšio
(Laiškas iš Atėnų)

"Tarptautinė teisininkų komisi 
ja, reprezentuojanti tūkstančius 
viso pasaulio teisininkų, sušauk 
ė šį kongresą Atėnuose, kur lais
vės ir teisingumo pradai, virtę 
teisinės santvarkos principais, 
pasiekė nemirštamos didybės, š. 
iems principams patvirtinu ir jąpyrusiais bolševikinės teisės ypa-

Mūsų, t. y., lietuvių ir kitų 
”iš anapus” svarbiamias vaid
muo — asmeniniai kontaktai, 
kuriems aplinka, atrodo, net pa
lankesnė, negu tikėtasi. Ypač 
Tolimųjų Rytų atstovai labai do
misi mumis, ant savo kailio ypa

EISENHOWERIO 
KALBOS EUROPOJE

Liepos mėn. JAV prezidentui 
vykstant į Šveicariją pasitari
mams keturių didžiųjų konfe
rencijoje jis jau pakviestas per 
britų radiją ir televiziją pasa
kyti kalbą britų tautai. Tikima
si, kad prezidentas pasakys Eu
ropoje dar kitą kalbą. Joje, spė
jama, jis išryškinsiąs Amerikos 
siekius ir stengsis išsklaidyti 
kai kurias klaidingas nuomones 
apie JAV.

Geležinkeliai saugūs
Apskaičiuota, kad 19j54 m. 

JAV geležinkeliuose buvo antrie
ji saugumo požiūriu, t. t. turint 
galvoje žuvusiųjų skaičių. Tais 
metais JAV geležinkelių nelai
mėse žuvo tik penki asmens, o 
16 kitų mirė sužeisti bešokdami 
iš traukinių, iškrisdami ir pan.

pažeidimams pasmerkti 
susirinko šie asmenys”...

Tokiais žodžiais prasideda bir
želio 13 dieną atidaryto tarptau
tinio teisininkų kongreso pro
grama. Po jų yra dalyvių sąra
šas: daugiau kaip 120 asmenų 
(neskaitant daugelio rengėjų) iš 
48-ių šalių. Mums ta vieta sim
boliškai ir dar kai ką primena. 
Čia, kai vakare pasižiūri į šiau
rės žvaigždę, esi tikras, kad esi 
veidu tiesiai Lietuvos link. Atė
nai yra ties tuo pačiu meridia
nu, kaip ir Kaunas. Vadinasi, 
saulė čia teka tuo pačiu laiku 
kaip ir Lietuvoje ...

Kongrese krinta į akį stiprus 
Azijos kraštų atstovavimas, štaį 
ir aš pats šiuos žodžius rašyda
mas iš dešinės turiu teisėję iš 
Pakistano, o iš kairės — Korė
jos advokatą iš Seulo. Prezidiu-, 
me ir komisijų vadovybėse irgi 
stipriai reprezentuojami Azijos 
kraštai. Jungtinių Valstybių de
legacija, nors stipri asmenybė
mis, kukliai susilaikė nuo daly
vavimo kongreso vadovaujamuo
se organuose (pirmininkauja ka
nadietis).

Vienas iš įspūdingiausių reiš
kinių — nepaprastai sklandus 
suorganizavimas. Sekmad i e n į, 
birželio 12 d., kone kiekvienas į 
Atėnus atskrendęs lėktuvas nešė 
bent keletą kongreso dalyvių. 
Kiekvienas buvo sutiktas, kiek
vienas nugabentas į jam iš anks
to rezervuotą viešbutį kurorti
nėj vietovėj, 15 kilometrų nuo 
Atėnų. Ir vakare visi atvykusie
ji delegatai jau turėjo progos 
susitikti bendroje vakarienėje 
puikioje Pentalikon viešbučio te
rasoje.

Rytą prie kiekvieno viešbučio 
sustojo puošnūs autobusai ir vi
si iškeliavo į posėdžių vietą 
mieste. Posėdžių salė sutvarky
ta kiek panašiai į Jungtinių Tau
tų sales. Kiekvienas gali pasi
rinkti, kuria kalba — anglų, 
prancūzų ar vokiečių — jis nori 
klausyti daromų pranešimų. At
sisėdęs atitinkamoj vietoj ir už
sidėjęs ausines, girdi pranešimą 
norima kalba, vistiek, kokia kal
ba pranešėjas kalbėtų.

tumus ...
• ♦ •

Palikęs New Yorką, palyginti 
jau senai — birželio 1, — pa
keliui į Atėnus turėjau progos 
lankytis Paryžiuje, Ženevoje, 
Berne, Romoj. Galbūt kada vė
liau ir teks sustoti prie tenai 
kaikurių paminėtinų patyrimų. 
Šiuo tarpu pasidalinsiu tik viena 
pastaba.

. Teko turėti kontaktų su tuose 
punktuose veikiančiais mūsų dip
lomatinės tarnybos postais. Be 
abejo, dažnas gal šia proga lauk
tų pranešimų — liudijimų apie 
tai, kas tuose postuose girdėti, 
ką jie daro, ką veikia. Nors man 
tai nebuvo naujiena, bet visdėlto 
tie kontaktai tik dar labiau pa
skatina į tą klausimą štai kaip 
atsiliepti: šių institucijų darbas 

i nėra toks, apie kurį tiktų rašy
ti skambius, žodingus praneši
mus. Tai daugiau yra veiksmai, 
apie kurių daugumą gal tiks ka
da kalbėti smulkiau, kai bus lai
kas atvirai prisiminti, kas ir 
kaip veikta sunkiaisiais laikais, 
bet apie kuriuos dabar dažniau 
tenka susilaikyti garsiai kalbė
jus, nors ir imtų pagunda pa
brėžti, jog ten ar ten tas ir tas 
labai svarbaus bandyta, atlikta 
ar pasiekta. Ypač, kada pas mus 
dabar taip daug dėmesio, krei
piama į savotiškas rungtynes, 
kas didesniais darbais pasigirs.

Diplomatinės tarnybos postai, 
siekdami nesugadinti turimų ga
limybių, turi susilaikyti nuo da
lyvavimo tose pasigyrimų lenk
tynėse. Todėl ir aš šiuo atveju 
susilaikau nuo tokio "meškos 
patarnavimo”, nors ir turėjau 
progos įsitikinti, kad tose vie
tose daug mažiau ”snaudžiama”, 
negu tai daugeliui iš tolo atro
do. čia iš pareigos dažniau pa
sirenkama tyla ir susilaikoma 
nuo lenktynių pasigyrimų lau
ke ...

• ♦ ♦
Tarp visos eilės susitikimų, 

ypatingai verti pažymėti susiti
kimai su Italijos valstybinio ir 
Vatikano radijų lietuviškų pro
gramų vadovais..

Atlyginimai, algos kils
Vašingtono žiniomis, laukia

ma, kad artimiausių trijų metų 
laikotarpyje numatomas atlygi
nimų kėMrr j aonės įmonėse. 
Neišvengiamai turės kilti ir kai
nos. Pakilus plieno kainoms, tai 
turės atsiliepti ir visai eilei kitų 
pramonės šakų. Turės kiek pa
kilti ir automobilių kainos. Ta
čiau bendrai paėmus pragyveni
mo kaštai žymiau nežada pakilti. 
Neseniai pakėlus atlyginimus 
pašto tarnautojams, laukiama, 
kad greitu laiku bus keliami at
lyginimai milionui kitų federa- 
linių tarnautojų.

Iš NE W YORKO Į 
PARYŽIŲ PER 6 

VALANDAS
Jau nebėra svajonė, kad iš 

New Yorko su sprausminiais 
(jet) lėktuvais į Europą bus ga
lima nukeliauti per šešias su pu
se vai., o iš Los Angeles ligi 
New Yorko per keturias su puse 
valandos.

Douglas Aircraft b-vė tikisi 
savo lėktuvus tokioms kelionėms 
panaudoti jau 1959 m. Tie lėk
tuvai galės gabenti tarp 80 ir 
125 keleivių ir jų greitis sieks 
550 m. vai.

PERTVARKOMOS 
AMERIKIEČIŲ ARMIJOS 

TAUTINĖS KUOPOS
Atgavus Vokietijai suvereni

tetą, darbo ir sargybų kuopų iš
laikymo išlaidas ateityje neša 
pati amerikiečių armija. Iki šiol 
jos buvo įskaitomos į okupaci
nes išlaidas vokiečiams.

Perimdama kuopų išlaikymo 
išlaidas, amerikiečių armija 
ėmėsi gana radikalių reformų, 
ypač kuopų vadovybės atžvilgiu, 
labai sumažindama etatus ir at
leisdama iš tarnybos visą eilę 
augštesniųjų pareigūnų.

Atrodo, kad toks pertvarky
mas ne tik nepalies lietuvių kuo
pų, bet bus joms dargi naudin
gas. Lietuvių vadų kadre per
teklius nėra ir atleidimų nenu
matoma. Naujai organizuojama 
lietuvių techniškoji kuopa, į ku
rią kandidatai ir toliau mielai 
priimami. Pakeitimai visų la
biausiai palies lenkų tautines 
kuopas.
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• Klaipėdoje, informuotų šalti- • Pr. Lapienės vasarvietė Stany 
nių teigimu, dabar yra tik apie'Brook Lodge, šiai vasarai buvo 

atidaryta šeštadienį, birželio 11 
d., dalyvaujant skaitlingam bū
riui lietuvių. Nuotaikingą pro
gramą išpildė svečiai iš Bostono, 
poetai St. Santvaras ir A. Gus
taitis.

Birželio 25 d., šeštadienį, šioje 
vasarvietėje įvyksta Joninių 
laužas. Lietuviai skautai iš New 
Yorko kviečiami pasirodyti prie 
laužo su skautiška programa. 
Laukiama atvykstant visų Jonų 
ir visų apylinkės lietuvių.

• Dr. B. Matulionis iš Wallum 
Lake, R. I., plaučių ir širdies 
ligų specialistas, išvyksta dviems 
savaitėms atostogų ir nepriimi- 
nės pacijentų nuo birželio mėn. 
26 d. iki liepos mėn. 10 dienos.
• Balfo 76 skyriaus valdyba De
troite praneša, kad darbo ir buto

. _ . ------.-i blankai
kęs pirmas moterų klubų pašau- gaunami pas sekretorių V. Staš- 
linės federacijos kongresas, ku- kevičių, 7130 Webb Avė., De- 
riomn Donolinh mntciri m a j a rvil m-c-s <

250 vokiečių. Praktiškai tas skai
čius yra didesnis, nes dalis vo
kiečių, norėdami išvengti nema
lonumų, yra užsirašę lietuviais.
• Vokietijos Krašto Valdyba lie
pos mėn. 21-23 d. Vasario 16 
gimnazijos patalpose Huetten- 
felde kviečia apylinkių valdybų 
pirmininkų ir seniūnų suvažia
vimą. Tai pirmas toks suvažia
vimas lietuvių bendruomenės 
Vokietijoje gyvenime.

Suvažiavimo dalyviams nak
vynė ir maistas duodami nemo
kamai. Neturtingesniųjų apylin
kių pirmininkams ir seniūnams, 
neišgalintiems užsimokėti kelio
nės, Krašto Valdyba rūpinsis pa
dengti ir pusę kelionės išlaidų. 
Numatoma 100 iki 150 dalyvių.

• Gegužės pabaigoje ir birželio 
pradžioje Ženevoje buvo susirin-( garantijoms sudaryti

riame Pabaltijo moterims atsto
vavo ir atitinkamą prakalbą pa
sakė ponia M. Selter, estų mi- 
nisterio žmona.

• Ryšium su IĄęJujtos pkupąci- 
jos 15 metų sukaktimi dvi žy
miausios šveicarų agentūros 
(Schweizerische Politische Kor- 
respondenz, aptarnaujanti ypač 
provincijos spaudą, ir KIPA, 
katalikų agentūra, teikianti in
formacijų visai Šveicarijos ka
talikiškajai spaudai) jau birže-' 
lio 10 ir 11 d. paskelbė išsamią 
informaciją apie Lietuvos oku
paciją, iškeldamos Maskvos klas-. 
tingumą, deportacijas ir t.t. Me-' 
džiaga buyo parūpinta Lietuvos 
diplomatinės tarnybos. *
• New Yorko Lietuvių Filatelis
tų Draugija renka medžiagą iš
leisti specializuotą Lietuvos Paš
to ženklų katalogą. Jeigu kas 
turi ženklų, kurie nėra pažymėti 
Baltijos arba Scotto kataloguo-1 
se, malonėkite prisiųsti aprašy
mą šiuo adresu: A. Vizbarą, 855 
Linwood St., Brooklyn 8, N. Y.

troit 4, Tel. TE 4-0223.
• Algis Matulionis, Dr. B. Ma
tulionio sūnus, Providence, R. I. 
baigė Brown University bendrų
jų mokslų skyrių geriausiais pa
žymiais. Buvo i.
Francis Wayland vardo stipen
dija, Adolph Conrad Ely vardo
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šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

Dr. Antanas Rudokas, O. D<
4455 S. California Avė.

Chicago 32, III.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus. 
Šaukite — YA. 7-7381 

Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus.

Tel. offic’o ARmitage 6-0161 
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N Dr. Juozas Bartkus 
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LITERATŪRINĖ 
POPIETĖ 

K. S. KARPIŲ 
NAMUOSE

Birželio 18 d. Rašto Klubas 
Onos ir Kazio Karpių namuos 
surengė savųjų literatų pasiro
dymo popietę. Atidarymo metu 
klubo seniūnas V. Mariūnas pri
minė sergančius bičiulius: B. 
Auginą ir A. Nasvytį, visų var
du išreikšdamas apgailestavimą, 
paguodą ir linkėjimus skubiai 
pasveikti, čia pat buvo prisimin
tas ir vakaro šeimininkas K. S. 
Karpius, švenčiąs savo "šimto 
metų” sukaktį: 60 amžiaus ir 40 
literatūrinio darbo. Po ilgiausių 
metų, kiekvienas dalyvis nuo
širdžiai spaudė jo ranką ir tarė

būdo šeimininkės paprastumu, 
nuoširdumu ir vaišingumu. Sve
čiams su Karpių namais nebu
vo lengva skirtis, nors ir to lai
ko sulaukus, kada jau visi gai
džiai turėtų būti baigę savo gie
dojimus.

Nuoširdus ačiū maloniems šei
mininkams ir iki pasimatymo 
K. S. Karpio sukakčių minėjime 
liepos 16 d. 7 v. vakaro Lake 
Shore" Country Club salėje!

CHICAGO
ŠAULIAI RUOŠIA GRAŽIĄ 

ŠVENTĘ
Nepriklausomoje Liet u v o j e 

_____ v_____ _ ____ Šaulių Sąjunga kasmet per Jo- 
geriausius linkėjimus. Atsiliep-I nines šventė savo metinę šventę, 
damas K. S. Karpius teigė, kadĮ Tremtyje atgimusi Lietuvos 
jo didžiausias troškimas matyti šaulių Sąjunga atgaivino šią 
tėvų žemę vėl laisvą ir žadėda-! tradiciją.
mas išlaisvinimo reikalui aukoti Metinę šventę Chicagos šau- 
visas savo jėgas, žodį sukaktu- liai ruošia birželio 26 d. Labdarių 
vininkas baigė savo poetine kū
ryba, paskaitydamas eilėraštį 
"Lietuvos grožybės” iš 1918 m. 
rinkinio.

E. Skujeniekis paskaitė nove
lę "Baltasis šuo”, A. I. Nasvy
tytė tris eilėraščius iš savo rin
kinio "Vėjo dainos”, B. Augino 
poeziją skaitė J. Stempužis. M. 
Venclauskas pasirodė su savo 
naujausiu eiliuotu padavimu 
"Vingės žuvimas”. Skaitytojų 
eilę baigė A. Balašaitienė su ke
turiais eilėraščiais.

Klausytojai susidarė įspūdį, 
kad Rašto Klubas savo tarpe tu
ri būrį rašytojų, kurie drąsiai 
gali rodytis viešosios spaudos 
puslapiuos ir atskirais leidiniais. 
Leidėjams būtų patartina susi
domėti M. Venclausko eiliuotais 
padavimais, nes tai puiki lektūra 
jaunimui, turtinga ir menine 
vertė ir auklėjančiom įtaigom.

Popietei gabiai vadovavo J. 
Stempužis, kiekvieną skaitytoją 
pristatydamas ir palydėdamas 
trumpais komentarais. Jo paties 
įr klausytoju replikos keliais mo- 

apdovanotas'tentais silkelė gardaus juoko.
Po skaitymų, ponia O. Karpie- 

nė, kurią dalyviai susimokė vi

nelių prieglaudoje pagamintų 
skanių valgių, ledų, gaivinančių^ 
gėrimų, gero kaimiško pieno ir 
gryno medaus. Svaigalai nebus 
pardavinėjami. Vaikams — eks
tra įruošta įvairių žaidimų aikš
telė.

Ketvirtą valandą prasidės pri
taikyta neilga, bet įdomi progra
ma. šventė pasibaigs iškilmingu 
JAV ir Lietuvos vėliavų nulei
dimu.

Į šią šventę kviečiami visi 
šauliai ir šaulės su šeimomis ir 
pažįstamais, jaunimas, studen
tija ir visa Chicagos lietuvių vi
suomenė. .

-------

premija ir išrinktas į garbės dinti tik panele Virbickaite, vi- 
Korporaciją Phi Beta Kappa. | sus užkariavo savo lietuviško

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

BOB KRUPANSKY

ASSISTANT
attorney general

ūkyje, senelių prieglaudoje, Ho- 
ly Family Vilią, Orland Parke. 
Pradžia 12 vai. Bus šokiai atvi
rame ore.

. Vietoje galima bus gauti se-

SUTAUPYKIT 
$40 IKI $100 

pirkdami savo kambario vė
sintuvą tiesiai iš Reming- 
ton pardavėjo-atstovo.
Dovanai įstatoma.
Langų vėsintuvas — tie

siai iš fabriko — $20 su- 
taupymas.

Dėl informacijų šaukite 
WO 1-2370 Alfreds Grava.

MID EUROPEAN TAUTŲ PARAMA CLEVELANDO 
MUZĖJUI

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 

visiems lietuviams

MANDLEY REALTY 

COMPANY

*

21892 Lorain Road ED 1-6100

15635 Madison Avenue BO 2-9673

Europos tautų grupė, kuri Cle- 
velande turi gražius savų tautų 
darželius, birželio mėn. 24 d. 
(penktadienį} ir birželio mėn. 25 
d. (šeštadienį) ateina Clevelan- 
do muziejui į talką. Specialiai 
ruošiamose programose, kur pa
sirodys su savo tautiniu menu 
lietuviai, latviai, rusai, Ukrainai, 
lenkai, kroatai, vengrai, austrai, 
vokiečiai ir kt.

Programų metu svečiai galės 
pasivaišinti įvairiais europietiš-

kais valgiais. Lietuvių grupei ten' 
aktyviai atstovauja mūsų kolo
nijos energinga veikėja Marija 
Mišeikienė. Ji rūpinasi svečius 
vaišinti bulvyniais blynais, obuo
lių sunka ir kava.

Visi lietuviai kviečiami tą die
ną lankytis Muzėjaus patalpose 
ir paremti muzėjaus išplėtimo 
darbus.

Nuotraukoje Marija Mišeikie
nė pasiruošusi svečių vaišinimui.

Fon fot all on FAidwav. 
wh«lha> you'ra S 25.
rot ttUing' .į——1

Sunday 
Church Servičes 

for all faiths

^"eohon for ..
f“..en,ire fa^'y 

moonlighl . boa f in(h
. ***- picnia

...

CUV«'»nd'

_____ I

U.S. HIGHWAY 6, SIX MILĖS EAST OF SANDUSK' 
FEHRY FROM SANDUSKY

Finest Bathing Beach in the Mrld

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

HERBSTER PRODUCTS 
CO.

WORLDS ONLY FURNACE DRYER

COMBINATION

877 Addision Road EX 1-2557

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 

mūsų draugams ir rėmėjams 

visiems lietuviams

LAUX REALTOR

5348 Pearl Road Call TU 4-6400

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

VETRONE
REALTOR

5569 Ridge Rd. TU 4-2005

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

BARNOW REALTOR

9746 Lorain Avenue ME 1-8500
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Muzikas
Julius Štarka

70 M. SULAUKUS. — NEPAKEIČIAMAS OPEROS CHORO
DIRIGENTAS KAUNE. — STIPRIAUSIO VYRŲ CHORO VO

KIETIJOJE KŪRĖJAS

Kompozitoriui, chorvedžiui 
Juliui Starkai jau prieš 8 mėn. 

v sukako 70 m. amžiaus. Tačiau 
tik dabar lietuviškoji visuome
nė atkreipė į tai dėmesį. O gar
bingasis jubiliatas tikrai muzi
kine veikla yra daug nusipelnęs. 

Kad štarka gal mažiau žino
mas už kitus mūsų muzikus, iš 
dalies čia kaltas jo nepaprastas 
kuklumas. Tai žmogus, kuris ne
siveržia būti garbinamas. Jis yra 
muzikas, savo veikla Kauno ope
roje palikęs neišdildomus pėd
sakus, parašęs eilę vertingų mu
zikos kūrinių, sukūręs ypatingai 
augšto lygio vyrų chorą trem
ties metuose, dar ir dabar ener
gingai veikiąs pedagoginėje mu
zikos veikloje.

Visas štarkos gyvenimas 
tampriai susietas su muzika. Jis 
yra gimęs 1884 m. spalio mėn. 
4 d. Lėlių km., Ukmergės apskr. 
1902 m» su tėvais atsikėlė gy
venti į Kauną, kur 1906 m. bai
gė Juozo Naujalio vargonininkų 
mokyklą. Prieš tai Starkai teko 
giedoti Kauno Katedros chore 
sopranu. 1906 m. drauge su mu
ziku St. Šimkum štarka išvyko 
į Varšuvą studijuoti muzikos ir 
1911 m. ten baigė konservatori
ją. Siekdamas labiau pagilinti 
muzikos studijas, štarka ligi 
1914 m., taigi, ligi pirmojo pas. 
karo, Varšuvoje studijavo kom
poziciją pas prof. M. Surzynskį.

Karo metai jaunąjį Starką 
nubloškė į tolimąjį Užkaukazį, 
Tifliso miestą, čia atsiradus 
daugeliui lietuvių, štarka ver
tėsi muzikos pamokomis, vargo
nininkavo katalikų bažnyčioje, 
nemokamai mokė lietuvių cho
rą...

1918 m. drauge su kitais trem
tiniais Julius štarka parvyko į 
Lietuvą ir apsigyvenęs Kaune 
tuojau įsijungė į darbą muzikos, 
dainos srity. Kaune grįžus iš 
Rusijos Kiprui Petrauskui ir kt. 
dainininkams, pradėta organi
zuoti lietuviškoji opera. 1920 m. 
gruodžio mėn. 31 d. pastačius 
pirmąją operą (Traviatą) Lie
tuvoje, jos pirmuoju ir vienin
teliu chorvedžiu pakviestas Ju
lius štarka.

Įsitraukęs į darbą Lietuvos 
operoje greitu laiku štarka pa
rodė, kaip sakoma, savo kaip 
gabaus chorvedžio iltis. Operos 
choras savo paruošimu, balsais, 
disciplina, iš viso meniniu lygiu 
pasirodė nepaprastai stiprus vie- 

^netas, tikras pasididžiavimas ne 
tik prieš savuosius, bet ir prieš 
užsienio svečius.

Yra žinomas faktas, kad sve
timų kraštų muzikai ir muzikos 
kritikai, laikinai atsidūrę Kau
ne, sakydavo: džiaukitės turė
dami taip tobulą savo operos 
chorą — tokio nesame girdėję 
nei Berlyno, Paryžiaus, Prahos, 
nei kituose užsienių teatruose. 
Ir iš tikrųjų, Lietuvos opera 
Kaune buvo mūsų pasididžiavi
mas. Ir čia štarkos bei jo vado
vauto choro vardas tikrai daug 
yra prisidėjęs. J. štarka Lietu
vos operos chorui yra vadovavęs 
visą laiką, ligi pasitraukimo į

vakarus, 1944 m., taigi be per
traukos apie 24 metus.

Štarka anuomet nebuvo tik 
operos choro vadovu ir jo siela. 
Jis ir toliau tobulinosi muzikoje, 
dirbo pedagogo darbą, kūrė. 
Kauno muzikos konservatorijo
je štarka buvo chorvedybos pro
fesorius, fortepiono klasės dės
tytojas. Su savo išbaigtai dis
ciplinuotu operos choru jis kele
tą kartų yra viešai pasirodęs at
skirai mūsų visuomenei, šalia 
muz. Naujalio ir Šimkaus, štar
ka yra dirigavęs ir pirmajai Dai
nų Dienai Lietuvoje. Gyvenda
mas Kaune jubiliatas yra sukū
ręs eilę kompozicijų.

1944 metai, lygiai su kitais 
mūsų stipraisiais muzikais me
nininkais Starką nubloškė į va
karus, į Berlyną. Dar tebevyks
tant karui štarka bombų griau
namame Berlyne suskubo sukur
ti visą eilę giesmių mišriam ir 
moterų chorams. Karo audrose 
giesmių rankraščiai dingo. 1945 
m. atsidūręs Austrijoje štarka 
sukūrė 15 liaudies dainų. Tačiau 
bene našiausias štarkos, kaip 
kompozitoriaus ir chorvedžio, 
laikotarpis tremtyje buvo 1946- 
49 m., jam gyvenant Vokietijos 
amer. zonoje, Dillingen mieste.

Dillingeno lietuvių stovykloje 
įsikūręs, visų tremtinių myli
mas J. štarka ne tik sukūrė eilę 
vertingų dainų ir instrumenti
nės muzikos dalykų, bet parodė 
savo, kaip chorvedžio nei kiek 
nepalūžusį pajėgumą.

Jo sukurti "Tušti paliktieji 
namai", choro daina (ir solo su 
fortepionu) jau visa eilė metų 
didingai skamba JAV, Austra
lijoje, Anglijoje, Vokietijoje ir 
kt. lietuvių tremtinių kolonijose. 
Netenka abejoti, kad šioji su
krečianti daina, puikus muziki
nis kūrinys, dar ilgai bus išpil
domas visur ten, kur tik rasime 
lietuvių vakaruose.

1946 m. apie šiuos "Namus” 
Dillingene leistas "Mūsų Kelias” 
rašė: "Daina didinga, plačiomis 
vedamomis melodijomis, įdomiai 
harmonizuota ...” Iš kitų štar
kos Dillingene sukomponuotų 
dalykų dar pažymėtina: Adora- 
mus Te (mišr. chorui), šventas 
Dieve, Tėviškės žemė, Benedic- 
tus (moterų kvartetui), visa ei
lė liaudies dainų. 1949 m. jis at
sidėjo ir instrumentinei muzikai: 
sukūrė smulkesnius dalykus 
smuikui su fort., cello su fort. ir 
fortepijonui solo.

J. štarkos 1946 m. tame pačia
me Dillingene suorganizuotas 
vyrų choras visai pelnytai buvo 
pavadintas reprezentaciniu. Ir iš 
tikrųjų, savo augštu meniniu ly
giu, balsų išlyginimu, sąskambio 
grynumu, dinamika, intonacija 
— Dillingeno vyrų choras, tiks
liau — štarkos choras neturėjo 
ir greičiausia neturės sau lygaus. 
Suprantama, choro stiprumas 
siejosi su jo Vadovo asmeniu.

1946 m. pavasarį pradėtas or
ganizuoti choras gimė ne be sun
kumų. Balsinės medžiagos Star
kai teko jieškoti visoje Vokieti
jos teritorijoje, ligi pat Ham
burgo. Ir kai tų metų liepos mėn. 
reprezentacinis štarkos vyrų 
choras pirmą kartą pasirodė Dil
lingeno teatre, niekas neabejo
jo, kad tremtiniai ir sunkiose 
sąlygose gyvendami sugebėjo pa
siekti augštų meninių vertybių 
ir kad tas choras, savo vadovo 
dėka, staiga išsiskyrė savo lygiu 
kitų mūsų meninių vienetų tar
pe. Ir mūsų muzikai anuomet 
pripažino (J. Gaidelis), kad 
"balsai visi geri... dainų inter
pretacija ... augšto skonio...” 

Choras pradėjo skleisti spar
nus ... Puikiai pasirodo kelių 
tautybių Schongau festivaly Al

pių papėdėje, vyksta su koncer
tais į Memmingeną, Bad-Woeris- 
hofen, Unterlenningeną ameri
kiečių zonoje. Išsiilgę šio choro 
laukė tremtiniai prancūzų ir ang
lų zonose. Visa lėmė puikią atei
tį šiam pasigėrėtino lygio cho
rui, jei... ne nelemtieji tikri
nimai stovyklose, skaudžiai pa
lietę ir kultūrine veikla anuomet 
iškilusią Dillingeno stovyklą. 
Chorui per tikrinimus netekus 
DP statuso 10 balsingų vyrų (ir 
tik dėl to, kad jie anksčiau gyve
no kitose Vokietijos zonose ...), 
vieneto darbas turėjo būti su
stabdytas. Beliko gražūs prisi
minimai ir įsitikinimas, kad 
štarkai pradėjus vadovauti ne
sunkiai sulaukiami netikėtumai 
meno pasauly...

Energingas, kuklus muzikas 
nenuleidžia rankų. 1948 m. jis 
Dillingene suorganizuoja mote
rų dvigubą kvartetą. Jam pasi
rodžius bažnytiniame koncerte 
Dillingeno katedroje net ir vo
kiečių kritikai buvo nustebę 
kvarteto lygiu. ”Augsburger Ta- 
geblatt” anuomet pastebėjo, kad 
kvartetas sukėlęs išbaigto pasi
tenkinimo įspūdį, kad giesmės 
buvo parengtos ligi pačių smulk
menų .,.

Ir tas štarkos kūrybingumas 
lieka ir toliau. 1949 m. atvykęs 
į JAV jis gauna kaip vargoninin
kas darbo lenkų parapijoje 
Brooklyne. Garbingasis mūsų ju
biliatas ir toliau dirba kaip kom
pozitorius, kaip pedagogas. Re
tai jis kur matomas, įgimtas 
kuklumas Starką lydi per visą 
gyvenimą, būdamas viena pačių 
gražiausių jo būdo ypatybių.

Kiek tenka patirti, štarka dar 
pilnas energijos, gerai jaučiasi 
ir su įprastu optimizmu žvelgia 
į ateitį. Jo gyvenimo kelyje, be
je, daug reiškia ir jo mylima 
žmona, jį ne kartą žymiai parė
musi ir materialiai ir moraliai. 
Turi ir sūnų Danielių, šiuo metu 
Vak. Vokietijoje studijuojantį 
medicinos rpokslus.

Ilgiausiu metų, geros sveika
tos, ištvew*ės Tamstai* Juliau, 
linki visi lietuviškosios dainos 
mylėtojai, Tamstos nepailstamo 
ir kūrybingo gyvenimo stebėto
jai. Av.

VVE WELCOM£ YOUR SAVINGS

/r Cleveland
Crust Compang

Tautinės Sąjungos reikalai
(Atkelta iš 1-mo pusi.)

Tiek seime pareikštoms min
tims ir pageidavimams, kuriems 
visi pritarė, tiek dabartinė val
dyba nuoširdžiai prašo visų sky
rių ir narių pirmiausia ir dau
giausia dirbti Sąjungos rėmuose, 
Sąjungos tiesioginius darbus. 
Kuo bus stipresnė Sąjunga, tuo 
naudingesnė ir įtakingesnė talki
ninkė ji bus ir kitiems veiks
niams.

šiuo keliu einant, atseit, vi
siems nariams stipriausiai įsi
jungiant į Sąjungos veiklą, jų 
pačių nuopelnai svariail pasi
reikš. Reikia išsiaiškinti, ir tik
rai suprasti, kad energijos pada
linimas į mažas dalis tikrumoje 
reiškia savo svorio smulkinimą, 
kuris praranda patencialų efek
tyvumą. Visus narius kviečiame 
būti Sąjungos pirmos eilės pilie
čiais.

— Neabejotina, kad visos 
Tautinės Sąjungos veiklos svo
ris, labai daug priklauso inuo at
skirų skyrių užsimojimų ir na
rių pareigingumo. Ką Jūs galė

Pereitą šeštadienį Aldona
Stempužienė dalyvavo Clevelan
do dienraščių Plain Dealer ir 
News rengtame Ohio ir dalies 
Pennsylvanijos dainininkų kon
kurse ir laimėjo pirmą vietą con- 
traltų grupėje. Iš viso konkurse 
dalyvavo 61 moteris ir 33 vyrai 
dainininkai, jų tarpe profesiona
lai ir muziką studijuojantieji.

Konkurso muzikos ekspertų 
komisija, pirmin inkaujama 
Oberlin konservatorijos operos 
departamento direktoriaus Dr. 
Harris, iš visų 94 konkurse da
lyvavusių, parinko tris geriau
sias moteris ir tris vyrus daini
ninkus pasirodyti Plain Dealer 
__News muzikos festivalyje su 
televizijos žvaigžde George • Go
bei. Į šių tarpą taip pat pateko 
Aldona Stempužienė, kuri birže
lio 28, 7 vai. vak., Clevelando 
Arenoj, 3700 Euclid Avė., su 
simfoniniu orkestru atliks iš 
Verdi operos Don Carlo ariją 
”0 don fatale”.

Malonu, kad Aldona Stempu
žienė padarė didelę dainavimo 
pažangą ir buvo gražiai įvertin
ta.

Clevelandiečiai ją išgirs K. S. 
Karipaus sukaktyse Lake Shore 
Country Club salėje liepos mėn. 
16 d.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

ALFRED C. GRISANTI
CANDIDATE FOR

JUDGE

OF MUNICIPAL COURT

tumėt patarti Tautinės Sąjun
gos skyriams ir atskiriems na
riams?

— Į šį paklausimą praėjusio 
seimo laikysena, dvasia, kons
truktyvūs ir pozityvūs svarbiųjų 
klausimų rišimas ir nepaprastai 
skaitlingas skyrių reprezentavi- 
mas delegatais duoda aiškų ir 
reikšmingą atsakymą.

Visoje seimo eigoje vyravo 
pakilusi dvasia, noras dirbti, 
praktiškai svarstyti reikalus ir 
teigiamai skirtumus išlyginti, 
kas padaryta tikrai kilniais mos
tais. Delegatų beveik pilnus sąs
tatus prisiuntė skyriai nuo At
lanto iki Pacifiko vandenynų 
krantų. Tas reiškia, kad skyriai 
tikrai rūpinasi Sąjungos gerove, 
o patys delegatai seime parodė 
daug kilnumo ir mokėjimo tiks
liai išspręsti kartais opias ir 
svarbias problemas.

Tiek pirmininkas, tiek visa 
valdyba, teturės mažai pasiseki
mo, jei skyriuose ir nariuose 
nebus reikiamo susiklausymo, 
kooperavimo ir noro nuoširdžiai 
dirbti. Sakysime, ir šauniausias 
orkestras nesužavės klausytojų, 
jei juose nebus tos kibirkštės 
jausmo pasisemti tai, ko orkes
tras jiems teikia. O tokios ki
birkšties, gal kai kur kiek pri
blėsusios, pasiryžusiai dirbti ge
rus darbus tiek skyriuose tiek 
nariuose, yra ir jos nestokos. 
Valdyba jaučia turėsianti daug 
kooperacijos ir solidarumo bei 
susiklausymo. Taigi valdyba šia 
linkme nenumato sunkumų.

Centro valdyba iš savo pusės

pakankamai turės iniciatyvos ir 
suras planingą veiklos eigą, ku
rią kartas nuo karto pasiūlys 
skyriams užgirti ir vykdyti. Val
dyba taipgi tikisi ir pageidauja 
savystovios iniciatyvos ir tiks
lių darbų iš skyrių ir paskirų na
rių. Esame įsitikinę, kad valdy
bai per ateinančius dvejus me
tus neteks nusivilti. Mano ge
riausias patarimas būtų, tai visų 
koordinuotas darbas ir nuošir
dus susiklausymas. Iš to išplau
kę daviniai patys už save kalbės.

— Tamsta, gyvendamas JAV 
virš 40 metų, tautiniam darbe 
esate išvaręs labai prasmingą 
darbo vagą. Būtų įdomu patirti, 
ar Tamstai dar teko kada lan
kytis Lietuvoje, kas Tamstą nuo
lat skatina lietuvių ir Lietuvos 
reikalais rūpintis ir kovoti dėl 
jos laisvės?

— Laisvos nepriklausomos 
Lietuvos savo akimis nemačiau. 
Jos kovas, laimėjimus ir pralai
mėjimus atidžiai sekiau. Kur jos 
laimėta — džiaugiausi, kur pra
laimėta — liūdau su kitais. Iš 
mažens mano tėvai įkvėpė lie
tuviškumo, nors tuo metu lais
vos Lietuvos nebuvo.

Pirmajame pasauliniame kare 
savanoriu dalyvavau ir Prancū
zijoje mačiau jo baisenybes, ma
čiau tūkstančius bjauriai suža
lotų ir skausmuose mirštančių 
jaunų karių, kaip mus tada ti
kino, už laisvę visoms tautoms.

Kaip žinia, tam karui besibai
giant, Lietuva paskelbė atsista
tanti nepriklausoma valstybe, 
kurion po paliaubų, iš Vokieti
jos, buvau pasiryžęs vykti ir, 
greičiausia, visiškai apsigyventi. 
Tada Amerikos autoritetų man 
buvo stačiai ir tvirtai pasakyta,

kad tokio krašto kaip Lietuva, 
Visai nesama. Ir, žinoma, leidi
mo negavau, nors buvo man pa
siūlyta vykti Lenkijon, bet tai 
man buvo visiškai nepriimtina.

Tuomet, visai nežinodamas 
tikrosios padėties, skaudžiai nu- 
siviliau. Ir tie tariami mums 
įkalbėti teigimai — visoms tau
toms laisvas apsisprendimas — 
tapo man tik graži svajonė, už 
kurią kraują liejome ir gyvybes 
aukojome. Tai mane galutinai 
nustatė, be tiesioginės profesi
jos pareigų, būti ir dirbti lie
tuvių reikalams ir mano tėvų 
krašto laisvinimui. Kur ir kiek 
prisidėjau, tai atlikau su tik
riausiu nuoširdumu. Apgailes
tauju, kad nepajėgiau padaryti 
dar didesnių įnašų. Bet mano 
veikla dar nebaigta ir ateity dė
siu dar daugiau pastangų.

Antrasis pasaulinis karas pa
reikalavo dar didesnio skaičiaus 
jaunų aukų. Jų tarpe ir mano 
vienintelis sūnus, savanoriu tar
navęs JAV oro jėgose. Jų auka 
šventai įpareigoja mus visus 
dirbti ir kovoti dėl laisvės prin
cipo ir niekada nepalūžti ar net 
susviruoti, kad laimėsime pilną 
pergalę ir Lietuva vėl bus lais
va.

Mūsų visų pareiga vieningai 
dirbti, užmiršti asmenines am
bicijas, palikti istorijai išaiškin
ti buvusius nesklandumus ar 
klaidas, ir jokiu būdu nesileisti 
į užmačias bandyti dabar suvesti 
sąskaitas iš praeities įvykių, ko
kie jie bebūtų. O visgi šitokie 
dalykai pas mus ir dabar dedasi. 
Jie atima daug energijos ir ken
kia tikriesiems reikalams. Da
bar privalėtume vaduotis vyriau
siu šūkiu — šventas vieningu
mas Lietuvos laisvinimui.

»nų

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THE MAY CO’S BASEMENT

Reguliariai $69.50
„Šerta” 3 daliu Hullyvundo

Patogi Lova
DVIGUBO DYDŽIO

• Heavy Šisai Insulation

• Government Standard ACA
Ticking

• Innerspring Mattress

• Heavy Duty Box Spring

• Ivory Color Nailhead Trim 
Headboard

$44
Geros mokėjimo sąlygos. Pilno dydžio setas $59

Dvigubas sutaupymas. Ir didelis ir gražių lovų pasirinkimas, čia yra grožis 
ir miegojimo patogumas visiems jauniem modernistams. Jūs sutaupysit po 
*25.50 ant kiekvienos lovos... gausite ilgiems metams poilsį!

The May Co.’s Basement Bedding Department
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AR 
ŽINAI?

Šiuo metu ryškiausiai besi
reiškiančiu ūkiniu klestėjimu pa
sižymi — Detroitas, Chicaga ir 
Clevelandas. Artimiausių mėne
sių tarpe gali būti mažų pakei
timų. Pav. vasarą ir rudenį, ge
rokai įsibėgėjus automobilių pra
monei Detroite, gamybos sulėti
nimas neabejotinai turės atsi
liepti plieno gamybai ir kt. pa
galbinėms pramonės šakoms ...

Daugiau bedarbių šiuo metu 
rasime tik paskirose krašto vie
tose, kaip anglių kasyklų rajo
nuose, Nauj. Anglijos valstybė
se ir pietuose esančiose tekstilės 
įmonėse.

Šalia minėtų miestų, teigia
mai darbų požiūriu dar vertina
mi Cincinnati, Milwaukee, Tole
do, Dayton miestai. Nedarbas 
gana žymiai krenta ir Kaliforni
joje — pav. Los Angeles m., kiek 
lėčiau — San Francisco.

*

Daug bedarbių priskaitoma 
Pacifiko pakraščių valstybėse, 
pav. Portlande (Oregon v.). Ger
būvis, ktek kyla, tačiau, palygin
ti, lėtai Nauj. Anglijos valsty
bėse, atseit krašto rytuose. Ne
maža bedarbių matyti tekstilės 
įmonėse Massachusetts v., Port
lande (Maine v.), Providence 
(R. Island v.). Pennsylvanios, 
New Yorko valstybės dar negali 
pasigirti žymiau mažėjančiu be
darbių skaičiumi. Tik Pittsbur- 
ghę, su padidėjusia plieno ga
myba, yra pakilę darbininkų už
darbiai.

Šalia vis labiau augančio ger
būvio kilimo Pietinėje Kalifor
nijoje (su Los Angeles m.) pri
pažįstama, kad geriausiai tebe
silaiko minėtas trijų pramoninių 
miestų trikampis — Chicaga, 
Detroitas ir Člevelandas.

•

Koks vidutinis įmonės darbi
ninko uždarbis metuose? šiais 
metais tebevyrauja Detroitas. 
Čia pramonės darbininkas viduti
niai per metus uždirba $5,057. 
Antroj vietoj Buffalo, N. Y. su 
4,530 dol. Trečioje Cleveland, 
Ohio — 4,470 dol. Ketvirtoje 
Pittsburgh, Pa. — 4,468 dol. To
liau seka: San Francisco, Cal. 
(4,455), Milwaukee, Wis. (4,- 
442), Los Angeles, Cal. (4,421), 
Chicaga (4,339), ir kt. Bostonas 
yra atsidūręs net 18 vietoje sa
vo metinio uždarbio lygiu — 
3,655 dol. ir New Yorkas 19-je 
su 3,613 dol. vidutiniu met. dar
bininko uždarbiu...

*

Daug kas spėlioja, kas Įvyks 
per liepos mėn. 18 d. Ženevoje 
prasidedančią keturių valstybių 
galvų konferenciją, kokfe įma
nomi susitarimai tarp Rytų ir 
Vakarų ?

Iš Bonnos pranešama, kad po
litiniuose sluogsni'uose štai kas 
yra svarstoma: greičiausiai, 
abiejų Vokietijų — vakarų ir ry
tų — atstovai galės dalyvauti 
Ženevos konferencijoje stebėto
jais ... Yra galima, kad Berly
nas būsiąs paverstas separatinės 
vyriausybės būstine.

Jei būtų kalbama apie rinki
mus Vokietijoje, tai čia būtų 
siekiama kompromisų: rytinėje 
Vokietijoje renkant galėtų reik
štis komunistų valdomos parti
jos, o vakaruose rinkimai būtų 
atlikti pagal vakarų pavyzdžius. 
Į koalicinę Vokietijos vyriausy
bę komunistai būtų įsileisti, ta
čiau būtų vengiama jiems pa
vesti jautriuosius gynybos ar 
vidaus ministrų postus ...

Jei suvienyta Vokietija nubal
suotų likti NATO, tai visvien 
krašto karinės pajėgos būtų lai
komos kiek galima silpnesnės. 
I^aip spėjama, NATO 15 divizi
jų Vokietijoje pasitrauktų j va
karus nuo Reino, o sovietų 22 
divizijos grįžtų į S. Rusiją ... 
Tai būtų atliekama palaipsniui.

Jautriausia vieta__amerikie
čių bazės ir satelitinių kraštų 
laisvė. Jei rytai sutiktų pravesti

■ laisvus rinkimus Čekoslovakijo
je ir Vengrijoje, tai, spėjama, 
būtų galima sutikti su Danijos 
ir Norvegijos neutralizacija. Jei 
sovietai sutiktų evakuotis iš 
Suomijos, tai, girdi, JAV tektų 
trauktis iš oro bazių Anglijoje 
(tačiau ne iš Prancūzijos ir Is
panijos ...). Net tuose politi
niuose sluogsniuose numatomos 
galimybės ir dėl Oderio-Neissės 
sričių — augštutinė sritis grįžtų 
Vokietijai, o žemutinė, su pra
monės rajonais, liktų lenkų val
doma.

Ir dar siūloma: kad lenkai ne
sijaustų nuskriausti, tai vėliau 
sovietai jiems perleistų Rytprū
sius ... Ar visa tai kiek nekve
pia Jalta ir Potsdamu ? Bet greit 
galėsim įsitikinti, ar panašūs 
samprotavimai turėjo rimtą pa
grindą.

*

Šiuo metu krašto gyventojai, 
ypač jaunimas, pergyvena lai
kas inuo laiko atsirandančius 
masinės neurozės reiškinius. Ir 
naujieji piliečiai Clevelande per
eitą savaitę be politikų kalbų, 
turėjo progos pamatyti Ameri
kos herojaus Davy Crockett’o 
pavaizduotoją filme — Fess Par
kerį. Tačiau Parkerio kylanti 
karjera filme yra niekis, palygi
nus su ta karštlige, kuria jau 
antras mėnuo serga Amerikos 
jaunuoliai nuo 2 m. amžiaus ir 
kuri neša milionus dol. pelno 
krašto prekybininkams.

Ta karštligė, sakoma, jau pra
šokusi buvusį pamišimą, susietą 
su Hopalong Cassidy vardu, net 
nustelbia ir Mickey Mouse legen
dą ... Įvairios prekės vaizduo
jančios Texaso herojų — kaili
nėmis kepurėmis pradedant ir 
marškiniais bei šautuvais bai
giant, šiuo metu yra pasiekusios 
augščiausią lygį.

Apskaičiuota, kad tų visų pre
kių ligi metų pabaigos bus par
duota už 300 mil. dol.... Jau ne 
viena Ohio ar Kalifornijos mama 
skundžiasi savo vaikams pirku
si tų Davy Crockett prekių už 30 
dol. ir daugiau.

Kai kas klausia.— kuo galima 
paaiškinti šiuos "pamišimo” reiš
kinius ? Atsakymas randamas 
biznierių apsukrume pagauti 
jaunimo pulsą. Toliau, daug pri
sidėjo televizijos įtaka jaunie
siems. Juk tik TV pirmoji palei
do šūvius į jaunimo jausmus, 
pradėjusi rodyti Disney filmus 
apie Crocketto žygius ir didvy
riškumą ... (dabar TV įkandin 
ir filmų pramonė jau paleido į 
rinką vieną filmą apie D. Croc
kett su minėtu Parker ir rengia 
dar du filmus).

Kiti dar sako: kreipkite dė
mesį į jaunimui — vaikams ski
riamos prekių rinkos dydį. Ar 
žinote, kad toji rinka dabar kraš
te sudaro net 29 milionus "pir
kėjų”? Ar žinote, kad šiuo metu 
vaikų 5-9 m. amž. JAV priskai
toma 16,3 mil. ir 10-14 m. amž.

jaunimo — 12,8 mil. Aišku, kad 
toji jaunimo armija prekyboje 
turi šį tą reikšti. Pagaliau, visa 
toji karštligė, neurozė ir vadin
kit tai kaip norit, yra ir Ame
rikos gerbūvio atspindis. Jei tė
vai per metus dažniausiai nerei
kalingiems žaislams išleis 300 
mil. dol., ar tatai reikštų, kad 
JAV grėstų dabar kokia krizė?

*
Išradingieji JAV biznieriai, 

susižavėję vaikams — kūdikiams 
skiriamo konservuoto maisto 
(baby food) pasisekimu dabar 
suskato pradėti gaminti specia
lų maistą ir senesnio amžiaus 
žmonėms (pradedant nuo 60 m. 
amž.). Senesni žmonės mažiau 
reikalingi kalorijų, druskos, bet 
daugiau proteinų ir mineralų 
maiste. Tad ir norima ateiti į 
pagalbą senesnei kartai. Ir jau 
nuo šios vasaros numatoma pra
dėti gaminti vad. "Senior Food”. 
Heinz firmos pirmieji bandymai 
su tuo maistu numatyti Cincin
nati mieste, Ohio, kur daugiau
sia susitelkę senesnio amžiaus 
žmonių.

Tokios maisto skardinės kaš-- 
tuos po 25 ar 30 et. ir pirmon 
ugnin numatoma išleisti jautie
nos, avienos mėsos bei viščiukų 
kepsniai.

Kad biznieriams reikalas vi
liojantis, gali paliudyti ir tai, 
jog kūdikiamis skirtų skardinė
lių pernai parduota už ... 200 
mil. dol. Be to apskaičiuojama, 
kad 1960 m. senesnio amž. žmo
nių (per 60 m.) JAV jau bus 
23 milionai. Na, kadangi toji gy
ventojų armija, jei susižavės to
mis "Senior Food” skardinėmis, 
galės maitintis bent per 15 me
tų, tai ir šioji aplinkybė turi pa
traukti susidomėjusius gamy
ba...

♦
Jau ir amerikiečiai daugiau 

dėmesio skiria kultūrinių verty
bių eksportui į užsienį, šiuo me
tu Europos miestus — nuo Li
sabonos ligi Helsinkio — lanko 
Philadelphijos simfonijos orkes
tras su dirigentu E. Ormandy. 
O Paryžiuje gastroliuoja New 
Yorko Baletas ir eina teatro pa
statymai su Oklahoma!, Medea 
ir Wilderio The Skin of Our 
Teeth.

Šiuos amerikiečių pasirodymus 
užsieny planuoja privatinio po
būdžio organizacija ANTA. Ji 
pernai iš Kongreso paskirtų lė
šų gavo daugiau kaip 2 mil. dol. 
Greitu laiku šioji ANTA numa
to pasiųsti į Europos miestus 
New Yorko Filharmonijos Sim
foninį orkestrą, Baletą, o į Ar
timuosius ir Tolimuosius Rytus 
— Martos Graham šokėjų tru
pę.

JAV paskatino kiek daugiau 
sūsidomėti savo kultūros eks
portu ... sovietai, per 1953-54 
m. kultūros propagandai Euro
poje išleidę net 3 mil. dol. Tais 
metais Maskva vien tik į Pran

Birželio išpardavimas
1950 NASH

STATESMAN "600"
Radio, heater, overdrive, 
good economical L/ J
transportation. Only ....

1949 PONTIAC
4 DOOR

Radio, heater, whitewall 
tires and hydramatic Z

1953 FORD
DELUXE 2-DOOR

2-tone, heater. 
Good condition $1095

1953 CHEVROLET
"210" 2-DOOR SEDAN

2-tone, heater. Power- $ 1 f) Q S 
glide. Turn signals .... I v / J

1951 CHEVROLET
4 DOOR

Povverglide., radio, heater.
A nice car ........................ J J J

1950 BUICK
2-DOOR

Radio, heater, 
sthndard shift $245

1953 MERCURY
MONTEREY

Station Wagon.
Radio, heater. Only . . $1495

1952 DODGE
CONVERTIBLE

Radio, heater. Black top with cream 
hottom offset by whit«wall
tires. A real bargain at U Z-J

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

MILTON GROSSMAN

CANDIDATE FOR

JUDGE

OF MUNIC1PAL COURT

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

THE SWEET CLEAN LAUNDRY
DRYCLEANING CO.

COMPLETE LAUNDRY SERVICE

Call EXpress 1-6100

MES PARŪPINAME VISOKIAUSIĄ 
APDRAUDĄ

Pilnas automašinų ir kitas visų rūšių draudimas.

FARM BUREAU INSURANCE
14990 Broadvvay

Maple Heihts, Ohio
EUGENE C. JENINGS

cūziją buvo pasiuntusi 2000 so
vietinių menininkų — daininin
kų, muzikų, šokėjų, dailininkų 
ir kt. *

Ar rūkoriai greičiau gauna 
plaučių vėžį? Tai matyti iš pa
starojo meto tyrinėjimų, ypač iš 
Amerikos Vėžio Draugijos pa
skelbtų duomenų. Ką jie paro
dė? Taigi, smarkiųjų cigarečių 
rūkorių (bent du pakeliai per 
dieną) tarpe plaučių vėžiu susir
gimų buvo 7 kartus daHgiau kaip 
nerūkorių tarpe. Visai mažai su
sirgimų pypkes rūkančiųjų tar
pe, O retkarčiais rūkančių ir ci
garus rūkančių tarpe susirgimų 
skaičius nėra žymiau augštesnis 
kaip visai nerūkančių tarpe.

MES TURIME 
DAR 50 MAŠINŲ 
PASIRINKIMĄ

VISŲ RŪŠIŲ MODELIŲ 
IR KAINŲ

1950 PLYMOUTH
2 -DOOR

Radio, 
heater $395

TUBOR

1949 FORD

$95

1951 CHEVROLET
Ij-TON 12-FT. STAKE

Good tires, heater. 
Mechanically. OK. $595

1952 PLYMOUTH
CRANBROOK 4-DOOR SEDAN

Radio heater. 
A clean car $695

VĖLESNĖS MASINOS TURI MŪSŲ GARANTIJA 
SUSITARIAM DĖL PATOGIU MOKĖJIMO SĄLYGŲ

JŪSŲ SENESNĖ MAŠINA GALI BŪTI IMOKĖJIMU, NORS IR LIKTŲ BALANSAS

VISOS 
GREITAI

TAON McCULLAGH
AJ GE. 1-17064 X A 1258 E. 105th at SUPERIORGE. 1-17064

Clevelando naujausias ęhevroleto pardavėjas

DIRVOS 
JUBILĖJINĖ 

TALKA
Dirva spalio mėn. 9 d. švenčia 

40 metų sukaktį. Sukakčiai at
žymėti iki spalio 9 d. vykdoma 
talka sutelkti 400 naujų skaity
tojų. Tai kiekvieniems Dirvos 
ėjimo metams po 10 naujų skai
tytojų.

Į talką kviečiame visus mūsų 
senuosius talkininkus, bendra
darbius, visus Dirvos skaityto
jus ir šiaip Dirvos bičiulius.

Mums, norintiems prasmin
gai atšvęsti Dirvos 40 metų su
kaktį, inebus taip sunku surasti 
400 asmenų, kurie dar Dirvos 
neskaito. Tik žiūrėkim, mes visi 
turime artimųjų čia JAV, bet jų 
nemažai turime Europoje, Pietų 
Amerikos kraštuose, Australijo
je ir net N. Zelandijoje. Para
ginkime ir patalkininkaukime, 
kad jie Dirvą skaitytų. Negalin
tiems patys ją užsakykime.

Norintieji ateiti į talką ir sa 
vo kaštais užsakyti Dirvą jos 
dar neskaitaintiems, bet neturin
tiems adreso kam Dirvą siųsti, 
juos parūpina redakcija. Čia vi
sad yra adresų, norinčių Dirvą 
skaityti, bet neišgalinčių už ją 
užsimokėti. Ypač tokių adresų 
mes turime iš Vokietijos, kur 
mūsų tautiečiai vargan pakliu
vę, kenčia visokius nedateklius.

Metinė prenumerata į visus 
kraštus sukaktuviniais metais, 
iki spalio 9 d., kaštuoja $5.00. 
Ir dar, kiekvienas naujas skai
tytojas gauna iš redakcijos ne
mokamai, su specialiu sukaktu
viniu įrašu knygą "Lietuva Ti
ronų Pančiuose”. Knyga 312 
psl., kietuose viršeliuose, svarbi 
turėti kiekvienoje šeimoje. Jos 
kaina $2.00. Knygos naujiems 

' skaitytojams persiunčiamos Dir- 
l vos kaštais.

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

Judge

JOHN J. BUSHER

CHIEF JUSTICE' — MUNICIPAL COURT

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

OLESICK REALTY 
Real to r

5546 Pearl Road TU 4-5200

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

CENTRAL REALTORS

2700 Lorain Avenue WO 1-5000

34 metai toj pačioj apylinkėj

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

For a Pleasant Holiday

C. RAY BILLINGS REALTY CO.

13538 St. Clair Avė. Main Office GL 1-2508
Euclid - Noble GL 1-2505
Euclid, Ohio - ■ * RE 1-4800

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

ADAMS INSURANCE SERVICE INC.

General Insurance
311 Leader Bldg. šaukite MA 1-0494

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams \

G. W. OSTROM

General Insurance
21930 Lake Shore Blvd. RE 1-2882

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

C. N. GILLES REALTY

4789 Pearl Road FL 1-4407

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

WETHERED’S BAKERY
7022 Superior Avė. UT 1-1916

Best Wishes To Our FriendB and Patroną

C. C. ROBINSON REAL ESTATE CO.

10005 CEDAR AVENUE CE 1-2996
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Baigusiems
Mokslo metai ir vėl pasibaigė. Jie apvainikuojami vėl naujų 

diplomantų skaičiumi. Mes džiaugiamės kartu su visais baigusiais 
per visą laisvą pasaulį ir linkime laimės ir pasisekimo ateityje. 
Pasiekti baigimo valandos nebuvo lengva. Vieni tai atsiekė, nuga
lėdami kelionių vargą: Lietuva, Vakarų Europa, Amerika, Ko
rėja ... Kiti tai atsiekė, paniekindami žvilgančios gatvės pavojus 
bei vilionės ir kasdienybės pilkumą. Treti, nugalėdami savo nesu
brendimą ir vaikiškumą.

Tai kad Jūs baigėte mokslus priklauso daugiausiai nuo Jū
sų pačių. Bet nebūtumėt baigę, jei nebūtų ir kitų aukos. Mes tiki
mės, kad Jūs savo tolimesniam gyvenime mokėsite ir norėsite 
aukotis dėl kitų, kaip kiti aukojosi dėl Jūsų.

Ortega y Gasset yra pastebėjęs, kad šiandieninėj istorijoj 
vyrauja masės žmogus. Masės žmogus yra lygiai stiprus išsimoks
linusių ir neišsimokslinusių tarpe. Masės žmogus save laiko tobu
lu. Jis neužsideda sau jokių varžtų ir siekia tik tai ko visa masė 
siekia. Jis yra žmogus, pas kurį nepabudo nei sąmonė, nei sąžinė. 
Anot Antano Miškinio, jis yra muilas. Gi aristokratiškas žmogus 
siekia išsivaduoti iš absurdiško pasaulio, užsidėdamas sau varž
tus. Jis siekia idealaus gyvenimo. Bet idealus gyvenimas nepa
siekiamas be nuolatinių pastangų. Moralinė stiprybė yra panaši 
j fizinę stiprybę. Be nuolatinio lavinimosi stiprybė nyksta; Net 
ir senieji aristokratai nenurimsta prie irklų, žmogaus jaunat
viškų idealų praradimas ateina nepastebimai, bet ir neatšaukia
mai.

Išsiveržti perspektyvon derėtų naujai baigusiam. Gyventi 
ir kovoti dėl didelių idėjų, siekti nemirštamos draugystės, plačiai 
atverti akis pasaulio įvairumui, būti šauniam ir su polėkiais pra
turtinti ir įprasminti individo gyvenimą. Tai yra kartu kilnu ir 
jaunatviška. Jaunystė greičiau vargą pakelia negu nuobodulį. Mes 
laukiame iš naujai baigusių didelių žmonių asmeniniame, visuo
meniniame, politiniame, kultūriniame gyvenime. Gi labiausiai Jū
sų aukos ir entuziazmo reikalinga savuose lietuviškuose dirvo
nuose.

V. KAVOLIS

Patirtimi išskirčiau keturius 
— nors yra jų ir'daugiau — 
šiandienio studento visuomeni
ninko tipus. Principiniu pavadin
čiau tokį, kuris savo veiklą, sa
vo vertinimus ir patį brangųjį 
save palenkia abstrakčiam prin
cipui, kaip religijai, tautiškumui 
ar liberalizmui. Antruoju, inte
lektualiniu, visuomenininko tipu 
laikyčiau tą, kuriam visuomeni
niame gyvenime terūpi išreikšti 
tiesą, mastyti vertingas mintis, 
nepriklausomai nuo jų pasėkų. 
Toksai visuomenininkas savo 
psichologinėmis šaknimis kyla 
iš tos pačios dirvos, kaip ir me
nininkas. Jiem abiem sunku sa
ve surišti su konkrečiom organi
zacijom, nors jie ir pritartų jų 
reiškiamoms idėjoms. Tačiau au
tentiškas intelektualas negali sa
vęs palenkti ir idėjai, nes toji 
jam nėra pastovus išeities taš
kas, o tikslas, į kurį reikia nu- 
sigrumti ir kuris tesusiformuoja 
kiekvieno individo asmeninio gy-' nijimą. Humanistinio visuome- 
venimo kovoje.

Intelektualinis visuąmeninin-1 gerame charakteryje ir esminių 
kas skiriasi nuo principinio tuoj žmogiškų problemų ignorancijo- 
kad pastarajam labiau rūpi sa-l je. 
vo principų paveikslan formuoti 
gyvenimą ir žmones, gi pirma
jam terūpi tiesa, o ne jos priim- 
tinujnas, nauda ar efektyvumas. 
Principinis visuomenininkas to
dėl populiaresnis, oratiškas, ma
žiau nuoširdus, ir neretai pavo
jingai artimas dviveidiškumui. 
Intelektualinis, iš kitos pusės, 
dažnokai lieka nesuprastas: jam 
rūpi tiesą suvokti ir ją išreikšti, 
bet ne jos išreiškimu paveikti ki
tus; ir jam galutinėje išvadoje 
visvien, ar jį kas nors seka ar 
ne, jeigu tik jisai pats žino, kad 
yra teisus. Intelektualas prie ki
tų nesitaiko. Principinis visuo
menininkas, priešingai, visuo
met prie . kitų taiko savo meto
dus ir kalbą, nes tik tuo būdu 
jis gali tikėtis patrauksiąs kitus 
j savo vertybes.

Trečiuoju, arba humanistiniu esamai padėčiai, iš jos daugiau- 
visuomenininko tipu pakrikšty- šia išgauti sau ar savo grupei, 
sime tą, kuris visuomeniškai vei- Visuomeniškumas tėra vienas

kia dėl savojo intereso žmonė
mis, bendravimu, socialinio san
tykiavimo turtingumu ir pojū
čiu. Jis nejieško nei tiesos, nei 
stengiasi įkūnyti principų. Jam 
net ne visada seksai įsivaizduo
ti, kad kas nors kitas galėtų nuo
širdžiai siekti tokių tikslų. Jis 
santykiauja ir veikia, nes jau
čia tai esant savo natūraliu ele
mentu, nors ir nežino, dėl ko. Jis 
yra be galo simpatiškas ir visuo
met ”tave meiliai pavaišina, kai 
tik nueisi į svečius”, tačiau ne
turi jis nei vaizduotės, nei tvir
tų moralinių pamatų.

Humanistiniu visuomenininku 
— kaip jis suprantamas šiame 
straipsnyje — tegali būti žmo
gus, kuris nežino, dėl ko jis vei
kia. Nes bet koks tvirtas ir po
zityvus tokios rūšies žinojimas 
neišvengiamai žinantįjį priveda 
prie savo veiklos įderinimo į tąjį 
atpažintą pagrindinį tikslą: tie
sos jieškojimą ar principo įkū-

nininko šaknys tuo būdu glūdi

Nei filosofas, nei apaštalas ne
gali būti humanistas šia prasme: 
jis negali nepalenkti eilinio žmo
gaus ir visų pirma pats savęs 
(kurį jis neišvengiamai laikys 
labiausia eiliniu iš visų) nesu
interesuotai tiesai arba įgyven
dinimo šaukte šaukiančiam prin
cipui. Humanistiniam visuome
nininkui eilinis žmogus yra pati 
didžioji vertybė, tačiau visos jo 
vertybės yra blankios ir kasdie
niškos. Filosofui ir apaštalui 
žmogus yra didelis ir turtingas 
savo verte, tačiau jis nublanks
ta prieš dar didesnį — prieš tie
są, ar prieš principą, nesvarbu, 
ar dieviškąjį ar antivivisekcijos.

Ketvirtasis visuomeninis tipas 
yra pąprasčiausias situacinis: 
žmogus, kuriam visuomeninis 

| veikimas tėra būdas, prisitaikius 
' __ : „„ja;:.,;

veiklos metodas, priklausąs gal
būt nuo charakterio; biznis, me
nas, mokslas ar religija gali bū
ti lygiai gerai panaudoti dides
nei grupės (ar ideologijos, ar sa
vęs) garbei, šitokio visuomeni
nio tipo veikime vertybių nėra 
iš viso jokių, ir jokių interesų 
išskyrus save ir savo grupę. 
Egoizmas, bet ne principas, ne 
tiesa, ne domėjimasis kitais ža
dina kartais be galo intensyvią 
šitokio visuomenininko veiklą. 
Netgi jo egoizmas nėra intere
sas savimi, kaip asmeniu (tokio 
intereso žmogus greičiau pri
klausytų humanistiniam tipui), 
bet tiktai savo nauda.

Situacinis visuomenini n k a s 
dar geriau nei principinis moka 
prisitaikyti: su girtuokliais jis 
gers, su sportininkais sportuos, 
ateitininkams kalbės apie reli
giją, o studentams apie Kinsey 
raportą.

Principinio visuomenin i n k o 
gražiausiu pavyzdžiu man yra 
Vincas Kudirka, ir mirties pata
le nepamiršęs dirbti savo idėjai. 
Neigiamu to paties tipo pavyz
džių, ir prie gėrybėmis apkrauto 
stalo nepamirštančiu šmeižti sa
vo idėjos priešų, yra pakanka
mai. Intelektualinio visuomeni
ninko tipu galėtų patarnauti An
tanas Maceina, kurio drąsa — 
žinant jo intelektualinę kilmę ir 
organizacinę priklausomybę — 
kelti keblius klausimus aš visa
da stebėjausi, ypač gi tuomet, 
kai jis, kilniausių krikščioniškų 
principų vedamas, savo bekom- 
promisinės logikos buvo privers
tas teisinti tokį nepozityvų, nors 
kai kam ir įdomų dalyką, kaip 
konkubinatą.

Humanistinio visuomenininko 
pavyzdžiu gali patarnauti beveik 
kiekviena mūsų studentė ir dau
guma studentų. Ne retai šis hu
manizmas yra tiek pabrėžtas, 
kad pačiam visuomeniškumui ne
belieka vietos, ir humanizmas 
ima nesuvaržomai lietis per tau
rių kraštus.

Kai šita dvasia įsigali, ir prin
cipinis ir intelektualinis visuo
menininkai turi pasitraukti į 
privačiąsias savo dykumas, ir 
gyvenimo arenon triumfuoda
mas įžengia už save galvoti ir 
veikti atsisakiusiųjų vadas, sal
džialiežuvis ir bedvasis situaci
jų žmogus.

Daugel tautų istorijos bėgyje 
buvo atsidūrusios sunkių pro
blemų, situacijų akivaizdoje. Jų 
gerbūvis ar net pati jų egzisten
cija priklausydavo ir priklauso 
nuo to, kaip pav. JAV-bės, pri
ėmė industrinės revoliucijos iš
radimus ir jais pasinaudodamos 
iškopė į galingiausias valstybes 
pasaulyje. Kitos nesugebėjo ar 
nenorėjo jais naudotis, ar galų 
gale vertino savo gal net ir labai 
joms brangų gyvenimą, tačiau, 
vien dėl to, susidūrusios su ta 
nauja jėga, neatsilaikė prieš ją 
ir žuvo. To geriausias pavyzdys 
yra Amerikos indėnai.

Tikiu, netenka aiškinti dabar
tinės Lietuvių Tautos tragiškos 
padėties.

Moderniosios Lietuvos atsto
vus skirstyčiau į tris kartas. 
Pirma, tai ta, kuri žadino Lie
tuvą iš miego, rengė ją savival
dai, ir kuri galų gale atstatė pa
čią Lietuvą. Tai Basanavičiai, 
Kudirkos, Šliūpai, ir kt. Jų dar
bus jau įvertina istorija. Antrą 
kartą sudaro mūsų tėvai __au
gę ir dirbę Nepriklausomoje Lie
tuvoje. Tai Smetonos, Griniai, 
Voldemarai, Krupavičiai. Per 
dvidešimt laisvės metų jie ne
paprastai daug yra nuveikę vi
sose srityse. Trečią kartą suda
rome mes. Ant mūsų pečių yra 
uždėta nepaprasta atsakomybė 
— mums yra skirta vėl atstatyti 
Lietuvą. Nuo to ir tik nuo to 
kaip mes ta linkme pažengsime, 
priklausys mūsų vienoks ar ki
toks įvertinimas.,

Mūsų žvilgsnis krinta į aka
deminę skautiją — kaipo dalį 
tos atsakingosios kartos.

Nuo pat mažų dienų skautas

RAIMUNDAS MIEŽELIS,

gyvai pasireiškęs studentiškame 
gyvenime, nuo 1952 m. redaguo
jąs Studentų žodį DIRVOJE, šį
met baigė magistro laipsniu Har- 
vard Grad. School of Bus. Adm.

MANO ŽEMES PEiSAŽAI

Vyt. Tarvainis
<■

IŠPLAUKĘ RUGIAI

Jau išplaukė rugiai, žaliuoja- varpos.
Laukuose šventiškai ramu.
Akiraty bažnyčių bonės baltos, 
ir jos, rods, plaukia pamažu.

Jaučiu, kaip mano žemėje gyvybė gimsta 
ir gyslomis nauja buitis ateis ...
Malda į Dievą lūpose nerimsta
ir garbina Jį, einantį laukais.

RUDUO

Čia tiek dažų: tai akvarelė, tai aliejus, 
o ten anglis tušavimui juoda.
Tiktai ruduo tiek varsų čia priliejo, 
tiktai ruduo su purvina ranka.

Ir myliu tuos dažus rudens platybių, 
su jo skausmu, daina ir želmenim. — 
Laukai pilki nunuogintom sodybom 
ir aš su melancholijos vilnim.

NAKTĮ

buvo auklėjamas riteriškoje dva
sioje; jis buvo nuoširdus, ger
biąs žmogų, tikintis, darbštus, 
pareigingas. Toks skautas augo 
ir augdamas vis lavinosi. Tapęs 
akademiku, jis pradėjo dirbti 
jau platesnį darbą, žvelgti į pla
tesnius horizontus. Tie, kuriems 
tekdavo su skautais dirbti nie
kada nesiskųsdavo jų darbštumu 
ar praeigingumu. Tačiau, iš ki
tos pusės buvo aiškiai pastebė
ta, kad skautui trūko to inte
lektualinio pasiruošimo, taip rei
kalingo akademikui. Tai nėra 
koks atsitiktinas reiškinys — 
tai būtų lyg ir viena neigiama 
savybė, išplaukianti iš skauto 
auklėjimo. Tačiau, yra pastebi
ma dar antra savybė, kur kas 
platesnės apimties ir nepriimti
na šių dienų lietuvių būklėje.

Ta antra neigiama savybė — 
tai pastebėtas skautų nenoras 
dalyvauti taip vadinamoje poli
tinėje veikloje, žodžiai "taip va
dinamoje’’ čia tam, kad skirtu
me politinę veiklą, kaip kad ji 
suprantama normaliais valstybi
nio gyvavimo metais, nuo dabar
tinės veiklos. Normaliais laikais 
tokia politinė veikla susidėtų iš 
dalyvavimo partijų veikloje, jų 
programų domėjimusi, kandida
tų išstatymu, ir vedimu valdžios 
aparato. Tremtyje visos tos veik
los galbūt tik vardas liko nepa
keistas; pati veikla įgavo kitokį 
charakterį. Partijos nebeturi 
savo aiškių, smulkiai išdirbtų 
programų, remiasi daugiau pra
eitimi, tačiau, dabar jos visgi 
dirba laisvinimo darbą. Akade
mikas skautas, tačiau, kaip ir 
daugelis kitų lietuvių, prisimi
nęs tokio pobūdžio politinę veik
lą, numoja ranka ir apibūdinęs ją 
kaip "partijų rietenas” vengia 
turėti bent ką bendro su ja. Ir 
čia krinta tas kaltinimas akade
mikams. Dar daugiau, kaltinimas 
yra pagrįstas. Jei Lietuvoje 
skauto toks laikymasis ir nebu
vo girtinas, tai dabar tremtyje 
jis gali būti aiškinamas tik kaip 
vengimas atsakomybės — atsa
komybės, kuri nepaisant norų 
yra uždėta tam pačiam skautui, 
kaip lietuvių išeivijos daliai. Ir 
štai skautas, išauklėtas savo kil
nių principų šviesoje, vietoj, kad 
išnešęs juos į plačiąją lietuvių 
visuomenę, į tą audringąją veik
lą, užsidaro savyje ir apie tą 
žymų veiklos barą prasitaria tik 
kaip apie "partijų rietenas”.

Yra pas amerikiečius toks išsi
reiškimas, kad žtnpgus, nebalsa
vęs rinkimų metu, neturi teises 
skųstis jų išdava. Lygiai ir čia, 
akademikas skautas neįnešęs sa
vo patyrimo ir kilnios dvasios, 
neturi nei mažiausios teisės 
smerkti tą darbą. Ir ar ne iš 
to išplaukia ir kartais vargu ar 
pagrįsta baimė, kad visos poli
tinės grupės būk tai norinčios 
skautus pas save nuvesti. Pa
mirštama, kad akademikas yra 
jau gana augšto išsilavinimo 
žmogus; kad jis turi savo min
čių pasaulį; kad jis aklai neis 
ten kur jį bet kas nuvesti nori.

Akademikas skautas negali 
užsidaryti savyje. Kaip akademi
ko, jo pareigos ir atsakomybė 
yra perdaug didelės. Kliūčių jis 
neturi bijoti. Skautas turi drą
siai eiti ten kur problemos sun
kiausios, užduotis svarbiausia, 
ir atsakomybė didžiausia. Jis tu
ri tai atlikti, nes jis tam tinka
mai nuo mažų dienų paruoštas. 
Jis neturi bijoti audringo gy
venimo, nes tik varguose, tik 
nelaimėse, tik tame pačiame au
dringajame gyvenime gimsta 
galiūnai. Jau mums nebe laikas 
atėjus į savo sueigas aiškintis 
kas mes esame. Verčiau ten 
atėję mes turime išsipasakoti ką 
mes atlikome, kaip mes mums 
skautijos duotas patirtis pritai
kėme gyvenime. Sueigose mes

• Chicagoje mirė prof. Ignas 
šlapelis. Profesorius labai arti
mai bendradarbiavo su šiandie
nine lietuvių studentija, giliai 
suprato jos siekimus ir sunku
mus. Paskutiniu metu su pasi
šventimu ėjo snkias Studentų 
Šalpos Fondo pirmininko parei
gas. Laidotovių metu studentų 
vardu atsisveikinimo žodį tarė 
V. Valatkaitis, Liet. Stud. S-gos 
Chicagos sk. pirmininkas.

• Vidurio ir Rytų Europos 
Laisvojo Jaunimo Tarybos tarp
tautinėje studijų sesijoje Pran
cūzijoje buvo svarstytos paverg
tųjų tautų jaunimo kultūrinės, 
politinės ir ekonominės proble
mos. A. Venskus perrinktas Ta
rybos Vykdomojo Komiteto vi
cepirmininku.

• Paryžiaus lietuvių studentų 
valdybą sudaro: pirmininkas S. 
Bačkis, sekretorė E. Gaputytė ir 
iždininkas P. Klimas, Jr.

• N. Vedegytė - Palubinskienė 
labai sėkmingai baigė Clevelan
do Meno Institutą ir gavo pre
miją pagilinti studijas dar vie
nus metus tame pačiame Insti
tute.

t

Kai speigo naktį grįžtame iš miško 
ir sniegas čirpia vieškely ilgam, 
rods, mano žemė danguje sutiškus, 
rods, supas nuomete baltam.

Ji kaip jaunamartė prie šviečiančio altoriaus, 
su ja sodybos ir stingstantys klevai žili... 
Už ją tu stovi, didis ir nemirštantis artojau, 
dėl jos lig šiandien gyveni.

Profesoriui A. t A.
IGNUI ŠLAPELIUI mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą 
jo artimiesiems

Lietuvių Studentų Santara 
Studentų žodis

turime jaustis kaip ilgai nesima
tę šeimos nariai, kurie vėl kartu 
suėję pasipasakoja savo išgyve
nimus.

Iš viso, tas visuomeninės-poli 
tinės veiklos klausimas neturė
tų būti taip sunkus, kaip jis kad 
gali atrodyti. Nes šiuo jokiu bū
du nenorima, kad pats Sąjūdis 
ragintų savo narius stoti į poli
tines partijas ar pasisakinėtų 
politiniais klausimais. Ne tam 
Sąjūdis yra įsteigtas. Tačiau, 
yra neleistina keliems kor- 
porantams, norintiems tokioje 
veikloje dalyvauti, jiems tai už
drausti ; negalima lygiai taip, 
taip, kaip kad negalima yra už
drausti skautui priklausyti spor
to klubui ar betkokiam kultūri
niam būreliui.

Baigdamas, esu priverstas dar 
sustoti prie vieno neleistino reiš
kinio, vargiai suprantamo išsi
lavinusiam žmogui. Tai būtų tas 
senų tradicijų garbinimas ir va
dovavimasis jomis. Yra nesu
prantama, kaip akademikas gali 
vadovautis dabartinėje mūsų pa
dėtyje tradicijomis, sukurtomis 
prieš 30 metų, laisvoje Lietuvo
je. Tada kraštas turėjo vienokias 
problemas ir vienaip akademikas 
į jas žiūrėjo; priešingai dabar, 
aplinkybės yra radikaliai pasi
keitusios, tačiau korporacija dar 
vis esmėje gyvena anų laikų dva
sia (kiek tai liečia tas pačias 
tradicijas ir galbūt net pačią 
galvoseną) ir nesirengia imtis 
atsakomybės, kuri jai kaip inte
ligentų grupei yra uždedama.

Tradicijos, papročiai, kiek jie 
paliečia platesnės veiklos ribas, 
turi atitikti laiko reikalavimus. 
Jei aplinkybės keičiasi, turi kisti 
ir papročiai bei tradicijos. Noriu 
pažymėti, kad nekalbu čia apie 
tokias tradicijas kaip skautų 
laužus, tradicijomis virtusius 
parengimus, ir pan. — visa tai 
niekam nekenkia ir, kaip dauge
lis tradicijų, yra gražūs reiški
niai. Tačiau, jei tokios tradici
jos, kurios dominuoja ar turi 
įtakos visai skautų laikysenai 
gali būti iš viso dominuojančio
mis, tai kaip jau buvo sakyta, 
jos turi būti tradicijomis tų lai
kų, tų aplinkybių, kuriose gyve
nama.

Suglaustai, kas buvo pasaky
ta — nuo mažų dienų skautas 
buvo auklėjamas kilnioje, rite
riškoje dvasioje. Laisvoje tėvy
nėje jis žaidė ir dainavo vasaros 
puikiose stovyklose ir buvo ren
giamas piliečio pareigoms. Ta
čiau, žiaurus gyvenimas negai
lestingai ištrėmė jį iš savo namų 
ir paliko maža vilties grįžti ten 
bent jau artimoje ateityje. Ir 
tokioje tragiškoje padėtyje skau
tas turi išsižadėti dalies savo 
džiaugsmų ir malonumų ir su
tikti atsakomybę kuri jam, no
rint ar nenorint, yra uždedama. 
To reikalauja augštas jo išsila
vinimas, lietuvių visuomenė, ir 
pavergta Tauta. Nuo to ir tik 
nuo to, kaip jis visa tai sutiks, 
priklausys galutinis jo įvertini
mas.

• M. Pocius gavo inžinieriaus 
diplomą Adelaidės universitete.

• Z. Budrikis baigė gamtos 
matematikos fakultetą Sydnė- 
jaus universitete.

• Dr. E. Varnauskas, baigęs 
mediciną Švedijoje, atvyko vie
nų metų studijoms į JAV, kurias 
atliks Joon Hopkins ligoninėje, 
Baltimorėje.

• J. Jerkaitytė, studijuojanti 
Western Michigan Kolegijoje, 
meno festivalyje, suruoštame to
je kolegijoje, buvo išstačius! 
aliejinius paveikslus ir vitražo 
projektus.

• Teis. K. Truska rašo dokto
rato dizertaciją tema: "Lietu
vos sovietizacija” Montrealio 
Universitete, Kanadoje.

• Chicagoje tragiškai žuvo 
studentas J. Urbanavičius, lan
kęs Wilson College. Mirties ap
linkybės tyriamos.

• J. Vailokaitytė baigė socia
linių mokslų studijas Loyola 
Universitete, Chicagoje ir gavo 
magistro laipsnį.

• V. Kavolis išlaikė doktoran
tinius (preliminaries) egzaminus 
Harvardo universitete.

• V. Janonis baigė inžinerijos 
studijas bakalauro laipsniu 
Northeastern universitete Bos
tone ir išvyksta į Pittsburghą 
gilinti toliau savo studijas nu- 
clear reaktorių srityje.

• I. Ansevičiūtė baigė Becker 
Jr. College, gaudama Associate 
of Science laipsnį. Ji yra buvus 
Liet. Stud. S-gos Worcesterio sk. 
sekretorė.

• University of Connecticut 
baigė A. Alksninis ir R. Stainke- 
vičius. A. Alksninis gavo baka
lauro laipsnį bakteriologijoje. 
Jis yra Veiklus skautas vytis ir 
laimėjęs daug atžymėjimų joji
mo varžybose. R. Stankevičiui 
suteiktas industrinės adminis
tracijos bakalauro laipsnis. Stu
dijų metu jis buvo karinės Scab- 
bard and Blade korporacijos na
rys ir laimėjo ”Distinquished 
Milltary/ Graduate” titulą.

• M. švobaitė gavo bakalauro 
laipsnį chemijos fakultete 
Wayne U., Detroite.

• U. of III., Urbanoje studijas 
baigė bakalauro laipsniu studen
tai: R. Gaška (inžineriją), R. 
Babickas (inžineriją), A. V. 
Dundzila (inžineriją) ir B. Juo
delis (biznio administraciją).

• A. Armalis gavo magistro 
laipsnį biznio administracijoje 
U. of Detroit.

• K. Keblinskas baigė libera
linius mokslus Northeastern 
universitete, Bostone. Studijas 
tęsti numato Purdue Universi
tete, Indianoje, kur dėstys kaip 
chemijos asistentas. K. Keblins
kas plačiai dirbo studentijos

( Perkelta i 6-ta puaL )

• 4/ *
Mieliems
ALGIMANTUI GURECKUI

ir
VIRGINIJAI 

'GRAJAUSKAITEI, 
sukūrusiems šeimos židinį, daug 
laimės linkime
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Mieliems
ROMUALDUI VEITUI 

ir
REDAI STELMOKAITEI, 

sukūrusiems
Žios ateities

šeimos židinį, gra- 
linki

Studentų žodis

*

Kolegoms
RE1N0LDUI PIPINEI 

ir
IEVAI NEIMANAITEI, 

sukūrusiems šeimos židinį, daug 
laimės linkime

Studentų žodis

Kolegoms
R. MICKEVIČIŪTEI 

ir 
A. KULIUI, 

sutuoktuvių proga daug lai-jų 
mės linki

Studentų žodis
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liberaline idėja
ALDONA VILSONAITĖ

Istoriniu atžvilgiu, liberalinis 
judėjimas kyla iš renesanso mė
ginimo išsivaduoti iš dogmos, 
tiek politinės, tiek religinės, nors 
giliausių šaknų jieškotina jau 
antikinėje Graikijoje.

Šį judėjimą iššaukė per
sunkus autoriteto, politinio 
ar religinio, slėgimas viduram
žiais, įžiūrint jame paprastą sa
vanaudiškumą ir norą šį sava
naudiškumą uždengti metafizi
ne skraiste. Imta nebepasitikėti 
šūkiais, kuriais buvo sankcio
nuojamas pasaulietinės galios 
neliečiamumas ir įžiūrėta grynai 
socialinis turinys, sakysime, po
sakyje "Kiekviena valdžia iš 
Dievo”. Pastebėta, jog ši frazė 
laikoma teisinga, jei valdantysis 
luomas gyvena santarvėje su 
bažnytiniu, bet, priešingu atve
ju, Bažnyčia aprobuoja ar net 
skatina kovą prieš nusigręžian
čius ar kitokio nusistatymo val
dovus. Lygiai taip pat įžvelgta 
ir prieštaravimo bažnytinės val
džios potvarkiuose ir rasta juo
se pernelyg gausiai žemiško arba 
socialinio elemento. Ypač nusi
kreipta prieš prievartos būdu 
praktikuojamą religinės pasau
lėžiūros perteikimą skirtingoms 
konfesijoms. Galbūt šis faktas, 
daugiau negu politinis aspektas, 
padėjo puoselėti mintį, kad in
divido pasaulėžiūrinė laisvė yra 
neliečiamas dalykas, nes, galuti
nėje sąskaitoje, jis pats ir yra 
atsakomingas už sąmoningai pa
darytus veiksmus.

Šiuos du liberalinio judėjimo 
bruožus, pasireiškusius nepasi
tenkinimu politinės ar religinės 
minties varžymu, laiko bėgyje 
papildė trečias, būtent, ekono
minė laisvė. Tretysis bruožas, 
išsivystęs vienu metu iki laissez 
faire doktrinos, nuėjo per toli. 
Nepajėgęs laiku suprasti, kad 
kiekvienas pertolimas žingsnis 
griauna apskritai liberalizmo 
pamatus, iššaukė reakciją, ypa
tingai pabrėžusią socialinį as
pektą. Vėliau trečiojo bruožo pa
vojingumas buvo vis dėlto atitin
kamai suprastas, atiduodant so
cialiniam aspektui prideramą 
duoklę, kaip tai jau buvo galvo
ta pirmųjų liberalinės minties 
veikėjų.

Iš tikro, socialinis aspektas 
nebuvo liberalizmui svetimas. 
Pavyzdžiui, viename iš charak
teringiausių liberalizmo doku
mentų (Prancūzų revoliucionie
rių Laisvės Deklaracija, suda
ranti pagrindą 1791 m. konsti
tucijai) pabrėžiama, jog laisvė 
yra laisvė daryti viską, išskyrus 
žalą kitiems, žinoma, šis pareiš
kimas yra tik formalus, bet jau 
radikaliai skirtingas nuo anks
tyvesnių dėsnių, grįstų išoriniu 
autoritetu. Nors ir formalaus 
pobūdžio, šis pareiškimas svar
bus todėl, kad, nors ir ijesiūly- 
damas raidės, suteikė dvasią, pa
gal kurią paskiri konfliktai turi 
būti sprendžiami. Tuo vadovau
damiesi, modernieji. liberalai, 
kur tik politinių sąlygų leidžia
mi, užėmė vidurio vietą tarp 
konservatyviųjų ir radikaliųjų 
partijų. Pavyzdžiui, Didžiojoje 
Britanijoje, kur liberalizmas 
vystėsi nekliudomai, liberalinis 
judėjimas buvo palankus socia
linėms reformoms, ir liberalo 
Lloyd George programa daugelio 
buvo traktuojama arti socialis
tinės. Iš tiesų, valstybės kontro
lė kapitalui apriboti buvo siūlo
ma liberalizmo teoretikų T. H. 
Green ir L. T. Hobhouse jau per
eito šimtmečio pabaigoje.

Nors ekonominėje srityje li
beralinė idėja dažnai svyravo ir 
skirstėsi į įvairias šakas pri
klausomai nuo ekonominių sąly
gų, pasaulėžiūriniu atžvilgiu ji 
paliko esmėje pastovi. Politikoje 
pasisakydamas prieš despotizmą 
ir privilegijas, liberalizmas rėmė 
ir kovojo už konstitucinę proce
dūrą ir siekė įgyvendinti demo
kratinę santvarką. Istoriniu at
žvilgiu, kovoje už demokratiją 
liberalinio nusiteikimo veikėjai 
vaidino svarbų vaidmenį. Taip

pat ir religinėje srityje libera
lizmas nepasirinko naujos dog
mos, nes juk jis visais laikais 
pabrėžė minties nevaržomumą. 
Neapsiribojimas viena kuria re
ligine pasaulėžiūra yra grįstas 
filosofine tradicija, kuri atsar
giai nagrinėja pažiūras, preten
duojančias į absoliučią tiesą.

Pastebėtina, kad liberalizmas 
nevengė krikščionybės etinio tu
rinio, bet priėmė jį už prielaidą, 
žinoma, nevienas žymus libera
las būtų pabrėžęs, kad šis etinis 
turinys nėra būdingas tik vienai 
krikščionybei, bet socialinės rai
dos keliu yra prieitas tiek va
karų civilizacijoje, tiek įvairiose 
rytų pusiau tautinėse religijose.

Dėl panašių priežasčių, paski
ri liberalai atmetė ir įvairias 
dogmas, priskirdami joms tik 
socialinį turinį, ir visais atvejais 
praleisdami jas per nuodugnios 
logikos prizmę. Nebūvą pasi- 
kliaunama vien tik autoritetu, ir, 
kelioms religinėms pasaulėžiū- 
roms tarp savęs prieštaraujant, 
buvo imta jas nagrinėti nepri
klausomai nuo autoriteto. Nega
lima tad priekaištauti libęraliz-' 
mui, kad jis vienodai traktuoja 
ir tiesą ir klaidą. Vien formalio
sios logikos pagalba nėra įmano
ma priskirti tiesą vienai iš kele- 
tos alternatyvų. Tokiu atveju 
reikia žiūrėti j konkrečius argu
mentus, kuriais pretenzijos yra 
grindžiamos. Negalima žiūrėti 
tokiais atvejais į autoritetą, nes 
kiekviena religinė pasaulėžiūra 
jau iš anksto autoritetu remiasi, 
o vistik tarp savęs prieštarauja.

Politinėje plotmėje, liberaliz
mas saugojasi ir tų totalitarinių 
konfesijų, kurios stengiasi savo 
žinion perimti valstybines insti
tucijas ir per jas skleisti savo 
pasaulėžiūrą, čia liberalai teigia, 
kad totalitarinė konfesija, per
ėmusi valstybės vairą į savo ran
kas (pilnai ar dalinai), turi ten
dencijos gražinti dvasinio apri
bojimo laikus, kaip tai buvo vi
duramžiais, kai Bažnyčios įtaka 
buvo pasiekusi augščiausią laip
snį. Kaipo modernius pavyzdžius 
liberalai nurodo dabartinę Airi
jos ar Ispanijos santvarką (ku-

rią dominuoja Bažnyčia), kurio
je nepriklausymas atitinkamai 
konfesijai aštriai atsiliepia į in
divido laisvę ir visuomeninės 
veiklos galimybes.

Liberalizmo neapsiribojimas 
viena kuria nors pasaulėžiūra 
automatiškai atneša ir liberaliz
mo susiskaldymą įvairiomis ša
komis, dažniausiai priklausan
čiomis nuo politinio ar ekonomi
nio aspekto arba metodo skirtu
mo. Bet jei šitokio susiskaldymo 
tendencija yra pavojinga totali
tarinei arba dogminei pasaulė
žiūrai, nuomonių diferenciacija 
yra tik teisėta liberalistinės idė
jos išvada ir leidžia didėjančiam 
skaičiui įsijungti į liberalizmo 
judėjimą; nuomonių skirtumo 
galimybė yra svarbus liberaliz
mo bruožas. Todėl ir liberalinės 
idėjos definicija galima greičiau 
suteikti negatyvių būdu, negu 
pozityviu, t. y., daugiau tuomi, 
ką liberalizmo šakos atmeta. Li
beralizmas kcivoja su minties 
apsprendimu, politiniu despotiz
mu ir ekonominiu slėgimu.

AKADEMINIAME PASAULYJE
veikloje, eidamas Stud. Ateit. 
S-gos centro valdybos pirminin
ko pareigas bei būdamas Liet. 
Stud. S-gos Garbės Teismo na
riu. .

• Chicagos Meno Instituto mo
kinių parodoje su savo kūriniais 
dalyvauja: A. Pagalytė, V. Vir- 
kau ir R. Žukaitė.

• Studijų baigimo proga J. 
Petkaitis davė vargonų rečitalį 
Hartforde. Muzikos studijas jis 
baigė Hart Muzikos kolegijoje. 
Studijų metu buvo Liet. Stud. 
S-gos Hartfordo sk. pirmininku.

• S. Bačkaitis Chrysler Corp., 
Detroite gavo magistro laipsnį 
inžinerijoje.

• R. Šilbajoris duoda sovieti
nes Lietuvos spaudos santrau
kas amerikiečių leidžiamame: 
”The Current Digest of Soviet 
Press”. šiuo metu jis taip pat 
organizuoja Baltų Studentų Fe
deracijos skyrių New Yorke.

• Liet. Stud. S-gos Bostono sk.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

f r o m

B. BILL MURAD
AND

F AM I L Y

NAUJAS OLDSMOBILE?
Norėtumėt vieną turėti?

NORITE GERO PATARNAVIMO
ir

LAISVO SUSITARIMO?

buvo surengęs gražią trijų dienų 
iškyla į p. Norvaišienės vilą 
"Nidą”, garsiąjame Cape Code. 
Iškylos metu buvo tikrai pail
sėta ir linksmai praleistas laikas. 
Dalyvavo svečių ir iš Hartfordo.

• Bos tono-Worcesterio rajono 
skautų vyčių grupės praktiškojo 
skautavimo varžybas laimėjo 
Bostono jūrų skautų "Perkūno” 
valtis, vadovaujama studentų R. 
Veito ir R. Mieželio.

• Maltos universitete tremti
niams studentams yra paskirta 
dvylika stipendijų (3 medicinai, 
3 odontologijai ir 6 teologijai). 
Rašyti: The Royal University of 
Malta; Valletta, Malta.

• Kanados Liet. Stud. S-gos 
centro valdyba š. m. liepos mėn. 
30, 31 ir rugpjūčio mėn. 1 die
nomis šaukia pirmąjį visuotiną 
Kanados lietuvių studentų su
važiavimą, kuris įvyks netoli 
Honey Harbour vietovės prie 
Georgian Bay ežero (apie 20 
mylių nuo Midland, Ont.). Da
lyviai iš Honey Harbour bus lai
veliais nuvežti į stovyklavietę — 
vieną iš tūkstančio ežero salų.

Į suvažiavimą kviečiami ir 
JAV studentai, nes be Kanados 
studentiškųjų reikalų bus svars
tomi bendri, liečią abiejų kraš
tų studentiją.

Vykstantieji prašomi iš anks
to pranešti K.L.S.S. centro val
dybai: A. P. Banelis, 230 Salėm 
Avė., Toronto, Ont., nevėliau š. 
m. liepos mėn. 15 d. Užsiregis
travusiems bus pasiųsta smul
kesni nurodymai dėl laiko, vie
tos, nuvykimo priemonių ir t.t.

• Liepos mėn. 4 d. savaitgalį 
New Yorko šviesos ir Santaros 
skyriai rengia vasaros stovyklą 
YMCA 
Jervis, 
Šviesos 
prastai
akademinio ir kitokio jaunimo 
iš New Yorko, New Jersey, 
Pennsylvanijos ir Nauj. Angli
jos. Programoje paskaitos, poil
sis, sportas ir linksmavakaris ar 
laužas sekmadienio vakare.

• Rugpjūčio mėn. 24-27 d.d. 
Tabor Farm, Sodus, Mich. įvyks
ta pagrindinis santariečių suva
žiavimas. šalia dinamiškos ir 
spalvingos programos ruošiama
si aptarti eilė studentijai labiau
siai rūpimų klausimų, šįmet lau
kiama gausiau dalyvių, tačiau 
vietos yra ribotos, norintieji da
lyvauti prašomi iš anksto apsi
skelbti centro ar vietovių valdy
bose.

• Akademinio Skautų Sąjū
džio vasaros stovykla-suvažiavi- 
mas įvyks liepos mėn. 4 d. sa
vaitgalį prie Clevelando. Numa
tyta įdomi ir įvairi programa.

Talcot Camp, prie Port 
N. Y. šios tradicinės 
rengtos stovyklos pa- 
sutraukia nemažą būrį

Ateikit pas Alex KUNEVIČIUS

MICHAEL OLDSMOBILE CO.
10640 St. Clair Avė. MU 1-7000
Atidarą pirmad.-trečiad.-penktad. vakarais, šeštadieni po piety.

skonio
Tikrai viskas iš gero

s«n0 WHEREVER QUAIITV COV»«

Amerikos vienintelis 
alus ugnim gamintas 

2000 lapsniy.

Stroh’s alaus stiklinė su jūsų mėgiamiausiu 
maistu yra gero skonio suderinimas ir ki
tiems sunkus perviršinti. Stroh’s alus turi 
nepaprastai puikų skonį ir atsargų paruoši
mą, ateinantį tiktai iš 2000 laipsnių liepsnos 
gaminimo. Joks krtas Amerikos alus nėra 
gaminamas šiuo būdu. Pirkite Stroh’s alaus 
dėžę šiandien.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai j

visiems lietuviams i f

LAURENCE W. MARLIN

CANDIDATE FOR z

J U DGE

OF

S K O M 1 S
Joks alus negali prilygti

jis yra šviesesnis*
Dabar už vietines kainas

r

J

/

MUNICIPAL COURT

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

WILLOWSHORE BUILDERS INC.

East 288 South of Lake Shore WI 3-4300
t

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
Mūsų draugams ir rėmėjams 

visiems lietuviams

DODDS - ROSS &

/

f

ANTRASIS JĖZAUS 
ATĖJIMAS

Dievo žodis yra gyvas ir stip
rus. Ir aštresnis už kardą. Ir 
nėra jokio sutvėrimo jo akims 
neregimo. Viskas regima, nes 
mes turime didį ir geriausią Su
tvertoji — Jėzų, Dievo Sūnų, į 
dangų įžengusį. Laikykimės Jo 
mokslo. Eikime drąsūs prie Jo 
malonės sosto, kad rastume mie- 
laširdystę ir malonę.

Jis, Dievo sūnus, vieną kartą 
buvo paskirtas mūsų nuodėmes 
sunaikinti, bet antrą kartą jis 
pasirodys be nuodėmės tiems, 
kurie tikėjimu lauks Jo išgany
mo.

Mielieji, tobula dovana yra 
ateiti iš augštybių ir šviesybės 
ir mylėti savo artimą kaip pats 
save. Tikėjimas be darbų yra ne
gyvas. žmogus per darbus tei
sus lieka, Per vieną tikėjimą to 
negalima atsiekti. Juk iš tos pa
čios burnos išeina Dievo garbi
nimas ir keiksmai. Kuris nori 
būti pasaulio prietelium, tas no
ri būti ir Dievo neprieteliu. Ati
darykite savo širdis, vienas kito 
neapkalbėkite. Sakoma, Dievas 
gali išganyti ir pražudyti. Išga
nytas bus tas, kuris klauso gerų 
patarimų žodžių ir laikosi tikė
jime apreikšto šv. Jono( per. 3 
E. Biblija).

Skelbia 
WILLIAM SHIMKUS 

1110 E. 76 St., Cleveland 3, Ohio 
(Skelb.)

Associates
I

GENERAL INSURANCE AGENCY
8119 St. Clair Avenue EX 1-0682

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai ' 
mūsų draugams ir rėmėjams

K. V. WEBSTER REALTOR

REAL ESTATE
28924 Euclid Avenue WI 3-2000

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

. LAD F. SUCHY

Gyvybės ir generalinis draudimas

12706 Woodland Avenue CE 1-1833

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

COLLINWOOD PUBLISHING CO.

Complete Printing Service
814 East 152nd Street GL 1-4383

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

IDEAL BUILDERS SUPPLY AND 
FUEL COMPANY

4720 BROOKPARK SH 1-1600
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visi i joninių Gegužinę

įvykstančią birželio mėn. 26 d. (sekmadienį) O. ir E. Karnėnų 
sodyboje — 6575 Richmond Rd.

Joninių gegužinėje numatyta nuotaikinga programa jau
nimui ir vyresniems. Gegužinėje įvyks ir specialus Joninių laužas.

Gegužinės pradžia 1 vai. Visi Clevelando lietuviai kviečiami 
Joninių gegužinėje skaitlingai dalyvauti. Gegužinę rengia Tauti
nės Sąjungos skyrius.

Trečioji lietuvių diena
Clevelande praėjo gražiu pasi

sekimu. Buvo susirinkę apie 1000 
clevelandiečių ir tolimesnės apy
linkės lietuvių. Buvo atvykusių 
iš Kanados, Chicagos ir kt.

Lietuvių dieną atidarė Bend
ruomenės pirm. St. Barzdukas, o 
žodį apie lietuvių pareigas pa
sakė P. J. žiūrys. Buvo suvai
dintas trumpas vaizdelis Joni
nių pavakarys. Ypač darniai pa
šokti du tautiniai šokiai. Reži
savo Ign. Gatautis.

Šventės metu įteiktos premi
jos moksleiviams už rašinį ”Ko-

wv

Studentų žiniai
Detroito Stud. Skyr. Valdybai 

pasiūlius Clevelando — Detroito 
numatytas birželio mėn. 26 d. 
studentų susirinkimas nukelia
mas į liepos mėn. pabaigą.

Stovykla jaunesnėms skautėms 
ir skautėms

iki 14 metų prasideda liepos 10 
d. ir tęsis iki 22 liepos. Stovyk
lai vieta gauta pas lietuvį ūki
ninką, 30 m. nuo Clevelando.

Stovyklai vadovaus skautės 
akademikės. Viršininkė pasktn.

dėl aš kalbu lietuviškai”, įvykdy-iS- Juodvalkytė, pavaduotoja N. 
tos gausios jaunųjų sportinės Kersnauskaitė, adjutante R. 
varžybos. Laimėtojus, gavę są
rašus iš varžybų vadovų, pa
skelbsime kitame Dirvos nume
ryje.

Lietuviškoji trispalvė 
žvaigždėtų vėliavų jūroje

Clevelando lietuvių skautų 
tuntas birž. 14 d. popietėj daly
vavo Vėliavos Dienos parade 
Clevelando centr. gatvėmis. Ei
seną sudarė per 8J00 dalyvių. 
Skautai sudarė atskirą koloną, 
prieš kurią buvo nešamos žvaigž
dėtosios ir vienetų vėliavos. To
je žvaigždėtųjų vėliavų jūroje 
išdidžiai plevėsavo paskltn. Al
gio Muliolio nešama lietuviškoji 
trispalvė. Stp. Dariaus laivo jū
rų skautai žygiavo pirmoje Cle
velando skautų kolonos gretoje.

Šis parauas, kurį stebėjo 125.- 
000 žiūrovų, užbaigtas iškilmė
mis Clevelando stadione. Čia L. 
Sagio tautinių šokių grupė bu
vo vienintelė, kuri pasirodė su 
tautiniais šokiais. Mūsų šokėjai 
sulaukė tikrai pelnytų kurtinan
čių katučių.

Teisininkų susirinkimas
Liet. Teis. Dr-jos Clevelando 

skyrius šaukia visuotiną narių 
susirinkimą birželio mėn. 26 d. 
4 vai. po pietų F. Mackaus bute 
— 1443 E. 63 gt. Įėjimas iš šono.1

K. S. Karpiaus 40 m. spaudos 
darbo ir 60 m. amžiaus sukaktys 
įvyksta liepos mėn. 16 d. 7 vai. 
vakaro Lake Shore Country Club 
patalpose. Kvietimai į sukaktis 
gaunamo pas komiteto narius ir 
Dirvoje. Vienam asmeniui kaš
tuoja $3.75. Prašome vietas re- 
zervuotis jau dabar.

Minėjimo meninę programą 
išpildys solistė Aldona Stempu- 
žienė.

Steigiamojo Seimo narių
■ pagerbimas

Steigiamojo Seimo narių, gy
venančių Clevelande — Konstan
tino Žuko ir Vaclovo Kasakaičio 
pagerbimas ruošiamas birželio 
mėn. 25 d. (šeštadienį) 7:30 vai. 

, Lietuvių salėje. Dalyvavimas 
asmeniui $2.00. Dalyviai regis
truojasi pas A. Gargasą — LI 
1-3839 arba pas V. Januškį — 
EX 1-6017. Pagerbimą rengia 
Sandaros kuopa.

PUIKUS NAMAS 
pigi kaina greitam pardavimui 

išeinant į kariuomenę
Trys miegamieji, moderni vir

tuve, valgomasis. Gaso šildymas, 
garažai. Gera kaimynystė, prie 
buso ir krautuvių. 511 E. 115 St.

Šaukti: Mrs. Krause
Fisher an Fisher Realty

GL 1-8799

Stravinskaitė, ūkio dalies vado
vė Dalė Koklytė. Programą pra
vedant, talkininkaus Clevelando 
skautininkės. Programa numa
tyta labai plati.

Stovyklos mokestis dienai 1,50 
dol. Vykstant iš šeimos 2 ar 
daroma nuolaida.

3,

Vyriausias skautininkas 
atvyksta į Clevelandą

Lietuvių Skautų Brolijos Vy
riausias Skautininkas v. s. Ste
ponas Kairys, gyvenąs Toronte, 
liepos 1-3 d.d. lankys Clevelando 
lietuvių skautų tuntą bei viešės 
pas skautų vadovus. Ta proga 
įvyks tunto sueiga lietuvių dar
želiuose. Vyriausias skautinin
kas dalyvaus akademikų skautų 
sąskrydyje prie Clevelando lie
pos 2-4 d.d.

Skautų stovykla
Clevelando lietuvių skautų 

tunto stovykla įvyks liepos 9-23 
d.d. gerai įrengtoje stovyklavie
tėje, prie Hambden miestelio 
(apie 35 mylios į rytus nuo Cle
velando, prie 6 ir 608 kelių).

Mokestis vienam berniukui 
dviem savaitėm 24 dol., dviem 
berniukam iš šeimos — 36 dol. 
Nepasiturintieji, padavę tuntui 
prašymą, nuo mokesčio bus at
leisti.

Stovyklai vadovaus skautinin
kai V. Kizlaitis, V. šenbergas,

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti

VI. Bacevičius (ūkio vadovas), 
R. Bajoraitis, sk. vytis Vyt. Mu- 
liolis ir kiti. Jiems talkins Cle
velando skautininkų ramovė ir 
skautai vyčiai. Stovyklos dakta
ras M. Vaitėnas, stovyklos šei
mininkė Pašakarnienė. Stovyk
loje lankysis ir tunto dvasios va
das kun. dr. K. Širvaiti.s

Programą sudarys lituanisti
niai ir skautiški dalykai, žaidi
mai, dainos ir įvairūs užsiėmi
mai. Juos praves vadovai ir 
skautų bičiuliai, kurių tarpe yra 
lituanistas St. Barzdukas, muzi
kas Alf. Mikulskis, mokyt. J. 
Stempužis ir kiti.

Tėvai prašomi registruoti ber
niukus stovyklai iki liepos 5 d. 
pas vadovus arba tuntininką 
(psktn. Vyt. Kamantas, 1323 
Russell Rd., telef. UT 1-4227).

Pasinaudokit gera inuolaida
Cedar Point vasarvietė, esan

ti netoli Clevelando, pradeda se
zoną birželio 11d. Dirva garsina 
šią vasarvietę ir per ją galite 
gauti labai didelę nuolaidą ap
mokant už vasarvietės kamba
rius. Visi, kurie norite vasarvie
tėj vasaroti ilgesnį laiką ar tik 
savaitgaliais, iš anksto kreipki
tės į Dirvą ir gausite visas 
formacijas. Kitur niekur 
nuolaidos negausite.

Dr. D. Kesiūnaitei

in- 
tos

rū-reiškiu širdingą padėką už 
pestingą gydymą mano žmonos 
namuose ir ligoninėje.

A. Gailiušis ir dukterys

Imtynės
Šį ketvirtadienį, 8:30 v. Clo- 

verleaf Drive-In Arenoje bus se
kančios imtynės.

Main Event bus tarp Argenti
nos Rocca, garsiojo imtyninko iš 
Pietų Amerikos ir Don Arnold, 
Pacific Coast heavyweight čem
piono.

Imtynių rengėjas Jack Gan- 
sonas jau senai jieškojęs tinka
mo imtyninko nugalėti pasaulio 
heavyweight čempioną Lou 
Thesz, tikisi, kad Rocca yra tin
kamas vyras. Jeigu Rocca gerai 
dabar imsis tai vėliau šią vasa
rą jis galės imtis su Thesz.

I Antros imtynės bus tarp Diek 
Hutton ir Jim Lewis iš New 
York. Hutton pralaimėjo pasku
tines dvi savo imtynės prieš Don 
Arnold ir stengsis šį sykį nuga
lėti Lewis.

Trečios imtynės bus pirmos 
moterų imtynės lauko arenoje. 
Mae Weston iš Columbus (O) 

, imsis su Lana Lamar iš Silver 
Hill (Ky.).

Po imtynių bus rodomos dvi 
filmos. Įėjimas suaugusiems 
$2.00, vaikams iki 12 metų $0.50.

Išnuomojamai3 5 k. butas 
mažai šeimai, šaukti po 5 vai. 
vakaro telefonu:

UT 1-9546

5 k. vienos šeimos namas 
Addisoin Rd.

Geram stovy. Moderni virtu
vė. Gaso šildymas, garažai. Pra
šo $10,500. šaukti:

SW 5-7292 arba EV 1-8249

PIX BEVERAGE 
rūšių alaus — vlsoki gaivi 

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Parengiama vestuvėms, baliams 
oobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniair 

iki 1 vai.

15

6903 Superior Avė. EX 1-3311
k. y

JUMS GERI NAMAI
ir su mažais įmokėjimais.
E. 128 — St. Clair dviejų šei

mų, 4 ir 4 kamb., gaso šildymas. 
Namas geram stovy. Prie krau
tuvių ir gero susisekimo.

*
Eddy Rd. — St. Clair labai ge

ram stovy 3 ir 4 miegamųjų vie
nos šeimos namai. Gaso šildy
mas. Garažai. Mažas {mokėjimas.

*
Giddings Rd. 3 šeimų, labai 

gerų pajamų namas, gaso šildy
mas, garažai.

RAY NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

J. C 1 J U N S K A S
LAIKRODININKAS

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

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio 

Tel.: EX 1-0376

/■

REMONTO DARBAI

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

V. Riekus
Tel. HE 2-0683

1505 Addison Rd. (52)

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

Chimes Realty 
1188 E. 79 St.

GERI NAMAI
3 šeimų mūrinis namas E. 148 

— Lake Shore Bvld. Gaso šildy
mas, 4 garažai. Pajamos per mė
nesį $220.

Atstovas:
VICTOR BANIONIS

ofise UT 1-0323 
namuose SW 1-9568

Parduodamas dviejų šeimų 
namas 

6x6 k. Parduoda savininkas. 999 
E. 78 St. Apatinis butas tuščias. 
Apžiūrėjimui skambinkit: HE 
1-8722.

Reikalinga šeimininkė
Parūpins patogų butą vyrui. 

Moteris dirbtų įvairų namų ruo
šos darbą. Vyras turėtų dirbti 
kitur. Turi bent kiek kalbėt ang
liškai. Alga. Reikalauja reko
mendacijų.

IV 6-1592

Namas

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2498
Cleveland, Ohio

r HENRY.'FURNACt CO,, MEDINA O

Vienos šeimos namas 8 kamb. 
Du garažai, didelis ‘ sklypas, 
Lockyear Avė.

J. Kasunic
7510 Lockyear Avė.

HE 1-8056

DU NAMAI VIENAM SKLYPE
East 61 St., netoli šv. Jurgio 

parapijos. Priešaky 6 kamb. na
mas. Užpakaly namas Su 5 kamb. 
Kaina $13,500.

Jeninngs Realty Co.
MO 2-5220 arba MO 2-5228

Kai eergat — Jūs tuoj šaukiate 
gydytoją. Kodėl tat nešaukti ži
novą, kad gerai patartų svar
biausiais saugumo reikalais ir 

apdraustų Jūsų ateitį.

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

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

J. S. AUTO SERVICE 
Sav. J. Švarcas 

7015 Wade Park Avė. 
Tel. HE 1-6352 

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
Šį mėnesį papiginta kai

na įdedam už $6.95 duslin
tuvą Chevroletui, už $7.05 
Fordui, už $8.95 Pontiacui, 
už $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams. įvai
rūs naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lietuviški "Rūta’ 

saldainiai. Augalai po 49 et. 
Gaunamos velykinės atvirutės.

ATIDARYTA NUO 10 RYTO Iki 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS
6901 SUPERIOR AVĖ. TELEF.: HE 1-6339

i
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Clevclandiečiai DABAR gali pamėgti
• Vasaros VĖDINIMĄ • Žiemos ŠILDYMĄ

MONCRIEF VKTO
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I. J. S AM AS, JEWELER
s šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
s pasirinkimas.
| 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
| Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354I

LEIMON’S CAFE. •

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

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

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.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

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

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

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

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

a
JAKUBS & SON

FUNERAL HOME
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue ENdicott 1-17*3

k
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SOCIALDEMOKRATAMS IŠMUŠTAS PROPAGANDINIS ARK
LIUKAS. — SUSIRŪPINĘ LENKAI IR ČEKAI. — SOVIETAI 

TIKRAI TAIKOS NETROKŠTA.

(Mūsų Vokietijos bendradarbio)

Reikia pripažinti, kad dabar
tiniai Maskvos viešpačiai ne
šykšti pasauliui sensacijų. Dar 
tiktai neseniai sovietų diploma
tija padarė posūkį ir sutiko pa
sirašyti su Austrija taikos su
tartį, prieš tai visokiais šanta
žais nudelsusi jos sudarymą iš
tisus 10 metų. Po to netrukus 
sekė daug spėlięjimų sukėlusi 
Kremliaus vadų kelionė pas mar
šalą Tito, kuris dar neseniai bu
vo laikomas aršiausiu komuniz
mo priešu. O štai dabar sovietų 
vyriausybė pakvietė į Maskvą 
Vakąrų Vokietijos kanclerį dr. 
Konradą Adenauerį, kuris visą 
laiką buvo pravardžiuojamas 
fašistu, imperialistu ir ameri
kiečių kapitalistų tarnu. Reiškia, 
kad Maskva vėl yra padariusi 
naują posūkį.

Savaime nekyla abejojimų, 
kad Adenaueris noroms neno
rams turės sovietų pakvietimą 
priimti ir vykti į raudonąją 
Mekką. Jis taip turi elgtis jau 
vien atsižvelgdamas į vokiečių 
viešąją opiniją. Kaip bebūtų, vo
kiečių tautoje esama įvairių nuo
monių dėl esamoji mojneųtp po
litikos tikslingumo.

Labai keblion padėtin pateko 
vokiečių socialdemokratai, kurie j

I
! sės liniją vėl būtų pavojinga pa- 
1 čiai Maskvai, nes ką gi pasakytų 
! lenkai? Jau ir dabar, kaip atro- 
, do, Varšuvoje ir Prahoje esama 
susirūpinimo dėl naujojo sovietų 
posūkio, o kas būtų tuomet, jei
gu lenkams tektų atsiraukti šim
tą kilometrų į rytus?

Šiandien tokie klausimai tėra 
paprasti spėliojimai. Sunku įsi
vaizduoti, kad Kremlius galėtų 
atsitraukti, o be to negalima 
prileisti, kad Vakarų Vokietijos 
vyriausybė pajėgtų nutolti nuo 
ligšiolinės užsienio politikos li
nijos. Atrodo, kad vakarai, t. y. 
Vašingtonas ir Londonas visiš
kai pasitiki dabartiniu kancleriu 
Adenaueriu ir neprileidžia gali
mumo, kad jis su sovietais pri
eitų prie kokio susitarimo, ku
riuo būtų bent jau apardyta vi
sa vakarų demokratinių valsty
bių politinė koncepcija. Iš kitos 
gi pusės, vokiečiams irgi rūpi, 
kad Vašingtonas ir Londonas 
nesusitartų su sovietais tiesio
giai, aplenkdami gyvybinius Vo
kietijos interesus. Vokiečiai taip 
pat turi turėti tam tikrų garan
tijų. O prisibijoti yra ko, nes va
karų valstybėse esama gana įta
kingų sluogsnių, kurie mano, 
kad Vokietijos suskaldymas į dvi 
dalis esąs jiems naudingas. Taip 
ypač daug kas galvoja Prancū- 

I zijoje.

valstybę, reikia kalbėtis su Mas
kva, kuri valdo rytų zoną. Bet 
savaime suprantama, kad sovie
tai neišleistų iš rankų svarbios 
kortos, negavę už tai mainais 
dar svarbesnių kompensacijų.

Šiandien dar neįmanoma pa
sakyti, kokia būtų kaina, kurios 
Maskva pareikalautų, bet spėlio
jama, kad sovietai gundys to
kiomis pat perspektyvomis, kaip 
ir Austrijoje, būtent, visos Vo
kietijos suneutralinimu. Kitais 
žodžiais tariant, Vokietija būtų 
paversta bekrauje valstybe, ku
ri neturėtų teisės dėtis j bloką 
su vakarų valstybėmis. Tatai tu
rėtų privesti prie NATO žlugi
mo, ko sovietai pirmoje eilėje ir 
siekiat.

Maskva, kviesdama kanclerį, 
pasiūlė kalbėtis dėl normalinių 
diplomatinių santykių užmezgi
mo. Vokietija, atgavusi suvere
numą ir pasidariusi lygiateise 
su kitais valstybė, be abejojimo,! 
gali ir beveik turi leistis į dery-j Kaip matome, dienotvarkėje 
bas su Maskva. Bet, antra ver-1 stovį klausimai yra ir painūs, ir 
tus, susidaro savotiška padėtis1 sunkiai išsprendžiami. Labai ga- 
ryšium su tuo faktu, kad sovie-' limas dalykas, kad visas dabar- 
tai jau iš seniau turi užmezgę tinis "apsičiupinėjimas” tėra 
diplomatinius santykius su su- paprasti propagandiniai ėjimai, 
bolševikintąja rytų Vokietija, kurių tikslas yra suversti visą 

(Tad gali atsitikti, kad staiga atsakomybę už galimus nepasi- 
visą laiką kartojo, kad kancleris Maskvoje bus du vokiečių pa- sekimus kitiems. Tačiau Euro- 
vedąs klaidingą užsienio politi-Į siuntiniai, kurie atstovaus dviem Pos reikalai yra pajudėję iš vie
ką ir kad jis stovįs skersai kelio Vokietijoms. Išeitis būtų galima tos. Po to, kai vakarų pasaulis 
deryboms su Maskva. Per kiek- ta prasme, kad vyktų derybos ėmė stiprėti, sovietai 
vienus rinkimus socialdemokra-' dėl visos Vokietijos sujungimo, rodyti bent jau žodžiais 
tai kartodavo, kad tiktai jie vie- į vieną valstybę, bet tas keliasi H nuosaikumą, 
ni sugebėsią vesti teisingą poli- ir ilgas, ir painus, ir vargu ar iš j 
tiką ir kad jie vieni esą kvali- viso bus įmanomas, nes sunku 
fikuoti deryboms su Maskva. O įsivaizduoti, kad raudonoji armi- 
čia staiga Kremlius ištiesė ranką ja imtų ir išsikraustytų, iš rytų 
didžiausiam "fašistų” vadui ir Vokietijos, 
pakvietė Maskvon. Dabar sočiai-Į Kyla taip pat Vokietijos sie-

Po pastarojo karo S. Rusija,' Pgl. .naujus duomenis, Sovie- 
pati buvusi reikalinga paramos tai yra daug laimėję metalų ga
iš kitų valstybių, greitai pasi-) myboje. Tačiau jiems apverkti- 
gyrė eisianti į pagalbą jos rei
kalingiems. Maskva pasauliui 
buvo paskelbusi, kad jos pramo
nės gaminiai numatomi siųsti 
ne tik į satelitinius, bet ir į ki
tus, paramos reikalingus kraš
tus, kaip Indiją, Argentiną, Ma
lajus. Kitaip tariant, Kremlius 
pasaulio akyse norėjo pavirsti 
JAV — ūkinio galiūno — kon
kurentu. Ir kas gi pasirodė?

Propaganda, tai vienintelė 
prekė, kuri dideliais kiekiais ne
varžomai ir lengvai sklido į sa
telitus ir net į kitus kraštus, jos 
visai nereikalingus. Tuo tarpu 
pati S. Rusija negali pakanka
mai aprūpinti savo nuosavos 
pramonės. Nėra ir kalbos, kad ji 
sugebėtų pakankamai aprūpinti 
kitus kraštus. Ir ji pati žymiai 
priklauso nuo pramonės prekių 
importo iš svetimų kraštų.

Faktai sako, kad Sovietai su 
savo bloku žymiai daugiau įsi
veža prekių, kaip jų eksportuoja 
į svetimus kraštus, štai tik vie- 
nerių metų laikotarpyje sovieti
nis blokas kitur eksportavo apie 
67 mil. dol. vertės mašinų įren
gimų, sunkvežimių ir kt. trans
porto priemonių, be to, apie 33 
mil. dol. vertės metalų ir metalo 
produktų. Per tą patį laiką so
vietai iš kitur įsivežė net keturis 
kartus tiek prekių (už 430 mil. 
dol.). Priešingai, JAV kas me
tai eksportuoja mašinų įrengi
mų ir automobilių už 5,6 bil. 
dol., taigi, 84 kartus daugiau už 
sovietinį bloką. O JAV importas 
iš kitų kraštų per metus siekia 
353 mil. dol.

Neo-Lithuanų 
suvažiavimo reikalu

pradėjo 
kai ku-

---  ----------  ----------- ---- iijia įcuy v uiucujVB oi c-, 
demokratams išmuštas iš rankų nų klausimas. Komunistinė rytų 
svarbus agitacinis ginklas. Jų Zonės vyriausybė yra pripažinu-
visa užsienio politikos koncepci
ja staiga sugriuvo ir nežinia, 
kaip jie begalės išsisukti iš bė
dos.

Bet Adenaueris turi atsižvelg
ti ne tiktai į opoziciją. Taip pat 
koalicijos partijų sluogsniuose 
nestinga žmonių, kurie mano, 
kad tikslingiausia būtų vesti tie
siogines derybas su Maskva. Šia
me nusistatyme glūdi gana di
delis pavojus. Kaip bebūtų, visa 
Rytų Vokietija yra bolševikų' Berlyno, kuris normališkai vėl 
rankose, tad jeigu norima visos) turėtų pavirsti visos Vokietijos 
Vokietijos susijungimo į vieną sostine. Pajudinti Oderio-Neis-

si dabartines sienas su Lenkija, 
taigi Oderio-Neissės liniją, ku
ri plačius žemės plotus perlei
džia Lenkijai. Rytų vokiečių vy
riausybė vadiną Oderio-Neissės 
liniją taikos siena. Bet Vakarų 
Vokietija vargu ar bet kokio-' 
mis sąlygomis sutiktų priimti 
dabartinę sieną kaipo pastovią 
sieną. Perdaug jau yra įdilginta 
vokiečių viešoji opinija ir per
daug jau ši siena eina arti nuo

žinodami Maskvos 
klastingumą, galime iš anksto 
pasakyti, kad jiems tikrai ne
rūpi taika. Jų vingiai yra padik
tuoti apskaičiavimų, kurių pras
mės dar niekas nėra teisingai at
spėjęs, nors aiškinimų nestinga.

valdovų

D O W D

FOR A DEAL

ON AN

OLDSMOBILE

2900 MAYFIELD

Į San Francisco birželio mėn. 20 d. susirenka JT delegatai atšvęsti JT darbo dešimtmetį. Rusijos 
delegacija išsinuomavo šį ištaikingą pastatą su 12 miegamųjų ir 10 vonių, baseinu ir kitais pato

gumais. Jo nuoma už dvi savaites $4000.

Laikinoji Korp! Neo-Lithuania 
Centro Valdyba praneša, kad su
važiavimas įvyks Toronto, lie
pos mėm. 2 ir 3 dienomis, Lithu
anian House patalpose, 
Dundas St. W. (Bundas ir 
sington St. kampas), telef. 
3027.

Suvažiavimo pradžia — 2 
p. p.

Anksčiau atvykę collegos-gės 
registruojasi ir informuojasi 
augščiau nurodytu adresu nuo 9 
vai. ryto.

nai daug reikia mašinų įrengimų. 
Net ir traktorių gamyboje S. 
Rusija žymiai atsilikusi inuo 
JAV. Rusų ūkininkai teturi vie
ną traktorių 1200 akrams že
mės, tuo tarpu JAV traktorius 
aptarnauja 125 akr. JAV trakto
rių gamina tris kartus daugiau 
už S. Rusiją. Jų daugiau ir par
duoda kitiems 'įcraštams .(60,000, 
sovietai — vos 2500).

Parduodama savo prekes S. 
Rusija daug pasiūlo, bet... daž
nai neištesi pažadų. Pav. Mala
jams pažadėjo elektros įrengi
mų, tačiau pažadai nepildomi... 
gu didele propaganda Indijai pa
žadėta įrengti plieno liejykla ir 
pasiūlyti ilgai kreditai. Po kelių 
reklamos mėnesių indai tega
vo... sutartį, kurioje pasakyta, 
kad rusai tirsią indų pasiūlymus 
ir apie kaštus pranešią ligi metų 
pabaigos. Ir tuomet, jei indams 
sąlygos bus priimtinos, tai jie 
plieno liejyklos galės sulaukti 
apie 1959 m.

Suprantama, užsienio kraštai 
labiau .pasitiki JAV prekėmis, 
nes jos jau išbandytos vidaus 
■rinkoje, kuri pasižymi augšta' 
konkurencija. Tad ir aišku, kad 
jau daugelis metų JAV su Savo 
sąjungininkais tiekia didelę pa
ramą jos reikalingiems kraš- 
tamss. Tik po pastarojo karo 
JAV vyriausybė išleido 50 bilio- 
nų dol., juos išdalindama sąjun-) 
gininkams, draugams ir buv. 
priešams. Ir už tuos bilionus a t-j 
statytos įvairios pramonės ša
kos, pakeltas kraštų gyvenimo 
lygis, sustiprintos jų karinės pa
jėgos. Kai kur, pav. nekomunis
tinėje Azijoje amerikiečiams re
miant pastatomos įmonės, elek
trinės, keliai, uostų krantinės, 
geležinkeliai, telefonų linijos. 
Taigi, pažadai tęsianti, gi Mask
va senu įpročiu kelia triukšmą, 
varo propagandą, bet labai silp
nai tegali nešti paramą kitiems.

mis, bet ir didele tos šakos vadų 
atsakomybe. Tam visados rei
kalingi išlavinti ir prityrę ins
truktoriai. Kadrams padidinti 
Chicagos Baltijos Jūros jūrų 
skautų tuntas pasiuntė į ameri
kiečių jūrų. skautų specialius 
kursus savo jūrų būdžius: J. 
Merkelį, J. Baltramonaitį, A. 
Krikštolaitį ir J. Macijauską. 
Tuntas instruktorių tarpe turi 
psktn. A. Levaną.

puikią iškylą Leaside miške. Ten 
vilkiukai smagiai pažaidė, o vė
liau prie laužo mokėsi dainų ir 
deklamavo. — SKS —

ATKREIPKITE 
DĖMĖSI

ILGOS ŽIEMOS DARBAI 
BAIGTI LAIMĖJIMAIS

Toronto DLK Gediminio vil- 
kiukių dr-vė, kuriai vadovauja 
pasktn. Feliksas Mockus, su gra
žiomis pavasario dienomis užbai
gė žiemą pradėtas varžybas. Tos 
varžybos truko puspenkto mė
nesio. Geriausiais taškų "me
džiotojais” buvo šie vilkiukai, 
kuriems paskirtos dovanos: I 
vietos laimėtojui — S. Masio- 
niui su 71 tašku, knyga "Vil
nius”, 2-ją vietą pasidalino — 
G. Skrinskas ir V. Rušas — abu 
po 68 t., gavo knygas — "Varpai 
Skamba"; 3-ją v. laimėjo — J. 
Bukšaitis — 58 t. ir 4-ją v. R. 
Šimkevičius — 55 t. jiedu gavo 
"Lekučio Atsiminimus”. 5-je 
vietoje liko — J. Gataveckas ir 
V. Augaitis.

Porą savaičių po varžybų už
baigimo ši vilkiukų dr-vė turėjo III., tel. YA 7-0677.

V. 
P. 
P. 
S.

$8.00
$5.50
$3.50
$5.50
$6.00

Tokių plokštelių (gramafo-į 
nams) albumose dar nėra buvę: i 

Januškaitės 15 dainų 
Bičkienės 8 dainų .......
Radzevičiūtės 6 dainų 
Liepos 8 dainų ...........

Kalv.-Matekaitienės 8 d. 
Švedo-Marijošiaus 14 dainų $8.50 
Čikagos Vyrų Choro 12 d. $8.00 
Čiurlionio Ansamblio 15 d. $10.00 
A. Kuprevičiaus piano 9

(Čiurlionio) kūriniai ..... 5.00
Be to rasite dar šias prekes:, 

RAŠOMAS mašinėles visok. raid. j 
nuo 67 dol. Foto aparatus Leica, 
Retina nuo 45 dol. Laikrodžius 
šveicariškus nuo 18 dol. Grama- 
fonus įvairių rūšių nuo 9 dol.

Katalogų ir kitų informacijų 
reikalaukite, juos siunčiame į vi
sus kraštus. O vaikams vežime-, 
liai reto gražumo (gauti iš Eu
ropos), kainos nuo $47.00.

Šias ir kitas čia neišvardintas 
plokšteles gausite pas J. Karve
lį, 3322 So. Halsted St., Chicago

GREETINGS and BEST W1SHES

THE LORAIN BANKING (0.
600 BR0ADWAY LORAIN, OHIO

Member Federal Reaėrve Bank

Member Federal Deposit Insurance Corp.
1129

• Os- 
KE

vai.

1.000 DOLERIŲ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

FONDUI
Venecuelos lietuviai pasiryžę 

šiemet sukelti Lietuvos. Nepri
klausomybės Fondui 1.000 dole
rių. Ligi šiol surinkta ir jau per
duota Fondo Valdybai 500 dole
rių, kuriuos suaukojo šie as
mens: 
Romas Šiaudikis $100.00
Balys Celius ................ .$1.00.00
Jurgis Bieliūnas ........ ...$100.00
Kazimieras Gintautas ....$29.85
Antanas Diržys ......... ....$29.85
Mečys Baliutavičius ... ....$29.85
Vaclovas Tiščiauskas ... ....$29.85
L. Tamašauskas .......... ....$29.85
K. Nausėdas ....$31.35
A. Trinkūnas ............. ....$14.93
V. Deveikis ................. ....$14.93
VI. Backevičius ....... :......$14.92
Pr. Jameikis ............. ....$14.92
G. Orentas ........ ....$14.92
St. Bieliūnienė ........... ......$7.46
V. Žebrauskienė .............. $7.47

Pasirodo, kad, palyginti, ne
gausi ir ne turtingoji lietuvių 
kolonija sugebėjo pralenkti di
džiąsias ir turtingąsias lietuvių 
kolonijas. Ne turtas, bet tėvynės 
meilė ir ryžtas yra lemiamasis 
veiksnys Lietuvos laisvinimo ko- 
vii.

Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
Fondo įgaliotinis Venecueloje 
yra energingas visuomenininkas 
Kazimieras Nausėdas. Jo ener
gijos dėka Venecuelos 
būrelis pralenkia šioje 
žymiai gausesnes kitų 
lietuvių kolonijas.

lietuvių 
akcijoje 
vietovių

J. M.

PENKTOJI ASS STOVYKLA 
— SĄSKRYDIS

1947 m^ birželio mėn. Ragai
nėje (Horneburg — Vokietijo
je) pradėta graži akademikų 
skautų stovyklų tradiciją. Ją 
tęsdami ASS nariai šiemet su- 
skris savo 5-jon stovyklon Ber- 
lin rezervate prie Deerfield mies-' 
telio, Ohio.

Stovyklos įrengimo darbai 
pradedami liepos 1 d. popietų — 
penktadienį, šeštadienį — liepos 
2 d. bus stovyklos ir sąskrydžio 
atidarymas. Tądien bus bendro 
visų ASS narių sueiga. Po vėlia
vos nuleidimo, apeigų ir vaka
rienės, 9 v. v. bus laužas. Sek
madienį — liepos 3 d. bus pa
maldos, atskiros ASD ir Korp! 
VYTIS sueigos ir iškilminga 
ASS Sueiga. Vakare ir vėl lau
žas. Pirmadienį rytą — liepos 4 
d. sąskrydis bus uždarytas, ta
čiau pati stovykla bus 
iki liepos 8 d.

Stovykloje dalyvauja 
nariai, garbės nariai ir 
tai. Stovyklos mokestis — $4.00' 
trim dienoms arba $8.00 visai 
savaitei.

Sąskrydžio — Stovyklos ren-Į 
gimo k-ja išsiuntinėjo ASS sky- 
riams aplinkraštį, kuriame yra' 
smulkios informacijos ir stovyk-1 
lavietės planas. Stovyklautojai- 
jos privalo iki birželio 25 d. užsi
registruoti. ASD narės regis
truojasi pas Ritą Stravinskaitę,1 
7015 Whitney Avė., Cleveland 
3, Ohio, telef. Endicott 1-5864. 
Vytiečiai registruojasi pas Rim
vydą Minkūną, 953 Maud Avė.,1 
Cleveland 3, Ohio, telef. Endicott 
1-5029.

RUOŠIAMI INSTRUKTORIAI !. 
JURŲ SKAUTAMS

Jūrų skautų veikimas yra ly
dimas ne tik maloniu buriavimu 
ar irklavimu vandenų platybė-

tęsiama 
— ASS' 

mecena-,

SAV1NG DEPOS1TS INSURED

UP TO $10.000

INTEREST RATE NOW 2% PER ANNUM

Mūsų geriausi sveikinimai visier.is lietuviams

Mrs. Minnie H. Jennings

REAL ESTATE

Maple Heigths, Ohio

14990 Broadway

Sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

EMMETT MEADE

SLATE ROOFING CONTRACTOR

3288 EAST 130ih STREET SK 1-8139

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

JOHN LARSEN REALTY

4169 Pearl Road

REALTORS

SH 1-3448
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