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J

įokratai — suskilo ir jų daugu- 
įa perėjo j poziciją. Koalicijai 
įtikima pasiliko tiktai Vokiečių 
artija (Deutsche Partei), kuri 
etgi parlamente turi tik 16 at- 
tovų. Jie sudaro koalicijos dė
miausią sparną.
Jeigu naujoji krizė vyriausy- 

ės tolimesniam pasilikimui prie 
airo ir nesudaro pavojaus, tai 
is dėlto ženklai nėra džiuginą, 
ie rodo, kad Vakarų Vokietijos 
elitinė struktūra dar toli gražu 
įėra nusistojusi. Reiškiama nuo- 
nonių, kad pačioje krikščionių 
lemokratų unijoje esama gilių 
iriešingumų.

Šiandien šią margaspalvę gru- 
ię, kuri viena parlamente turi 
ibsoliutinę daugumą, laiko kru
šoje stipri kanclerio Adenauerio 
įsmenybė. Bet kanclreis neseniai 
itšventė 89 metų amžiaus su- 
;aktį. Kitais metais turi vėl įvyk- 
:i parlamento rinkimai. Bet ar 
ada Adenaueris galės visu noru
lalyvauti rinkiminėje kampani-j ™ labai nustebintas, kad didžiu-

dar 
Bet

oje ir tuo prisidėti prie ligšioli- 
įės vyriausybės laimėjimo?

Per paskutiniuosius metus nuo 
;oalicijos nutrupėjo apie 50 at
stovų. Užtenka, kad vyriausybė 
>ralaimėt.ų kelias dešimtis man- 
'at^ au^omet ji atsidurtų ma- 
umoje.

Šiandien tokie klausimai 
>eturi praktinės reikšmės, 
ž vienerių metų padėtis gali iš 
■smės pasikeisti. Natūraliai įpė- 
lininkystė turėtų tekti socialde
mokratams, kurie pa krikščionių 
demokratų unijos stovi antroje 
vietoje su 162 balsais.

Vokiečių socialdemokratų atė
jimas į valdžią reikštų esminį 
posūkį Vakarų Vokietijos užsie
nio politikoje. Tuo posūkiu dau
giausia galėtų pasinaudoti 
kas kitas, kaip Maskva.

ne

PARYŽIUJE

Paryžiaus dienraštis ”Le Mon- 
le”, neoficialus Prancūzijos už- 
•.ienių reikalų ministerijos nuo- 
nonių bei nuotaikų reiškėjas, sa
ro vasario 18 d. numerio "užrašų 

vasariui, čia 100 metų senumo 
>na atjaunimo operaciją.

Pereitais ir šiais metais Lietu
voje paryškėjęs duonos, mėsos, 
cukraus ir kaikurių kitų kasdie
ninio vartojimo prekių trūkumas

Mažesniuose miesteliuose ir 
kaimuose duonas trūkumas esąs 
ryškesnis kaip miestuose. Trūks
ta taip pat kuro ir gyvuliams 
pašarų.

Nevisai aiškios žinios prasita
ria apie neva pasireiškusius lie
tuvių jaunimo bruzdėjimus per
eitais metais bei ' partizaninio 
veikimo atgijimą pereitais ir net 
šiais metais, nepaisant, kad gy
ventojai jau yra labai įbauginti 
ankstesnių teroro bangų. Su tuo 
siejami ir pastarieji pasikeitimai 
viršūnėse.

Teigiama, kad drauge su tuo 
pasikeitimu, tai yra sausio gale 
ar vasario pradžioje, pasikartoję 
ir išvežimai, bet neapibūdinama, 
kokio masto.

Aerodrome nė vieno lietuvio
Naivus keleivis iš vieno "liau

dinės demokratijos” krašto bu- 

liame Vilniaus, "suvereninės Lie
tuvos"
pareigūnai kalba tik rusiškai, spaudos turėtą įspūdį, kad dau- 
Susidomėjęs tuo jam netikėtu giausia rusų Lietuvoje yra susi- 
reiškiniu, be to, Lietuvą šiek tiek metę į Vilnių ir Klaipėdą, 
pažindamas iš prieškarinių lai
kų, tyčia paprašė, kad jam pa
kviestų lietuvį vertėją, kuris pa
dėtų susikalbėti su rusais parei
gūnais. Paaiškėjo, kad net ver
tėjo nebuvo galima rasti, nes

sostinės aerodrome, visi anksčiau, iš pačių komunistų1stovas, Diplomatinis introdukto- 
rius p. Berenguer, Vokietijos am
basadorius Fritz Oelers, Austri
jos atachė Dr. Chinatti, Maltos 
Ordino atstovas kunigaikštis 01- 
gierd Czartorisky ir kt.

Lietuvos Pasiuntinybė tą die
ną gavo 38 sveikinimo telegra
mas, iš kurių ypatingai pažymė
tinos USA, Argentinos, Urugua- 
jaus, Japonijos, Belgijos, Liba
no, Turkijos, Eųuadoro ... Min. 
Meieris gavo sveikinimų ir iš Sao 
Paulo bei užsienio: iš Helsinki 
(buv. Lietuvos konsulo Oeler), 
iš Wien (buv. Lietuvos genera
linio kons. Felix Kraus), iš Bo
livijos (p. Laurinavičiaus), iš 
USA (Lietuvos Nepriklausomy
bės Talkas v-bos). Pabrėžtinos

knygelėje’’ (Le Carnet du "Mon- 
de”) pranešė, kad

"Lietuvos valstybinės šven
tės proga, įgaliotas ministeris 
ir Ponia Bačkienė vakar, ket
virtadienį, Cercle interaliėe pa
talpose surengė Lietuvos drau
gams pietus, kuriems primi- 
ninkavo Respublikos Tarybos 
vicepirmininkas p. Ernest Pe- 
zet”.
Pažymėtina, kad šiame laik

raščio skyriuje atžymimi tik 
svarbesni Paryžiaus diplomatinio 
bei aukštosios visuomenės gyve
nimo įvykiai. Diplomatinių pa
rengimų bei asmenų titulų atžy- 
mėjimas prižiūrimas griežtai pri
silaikant Užsienių Reikalų Mi
nisterijos protokolo skyriaus 
duomenų.

VISAM PASAULY
• Prezidentui Eisenhovveriui pasisakius, kad kandidatuo

siąs antram terminui, dėmesio centre atsidūrė viceprezidentas 
Nixonas. Iš paties prezidento Eisenhowerio pasisakymo, neatro
dytų, kad Nixonas yra vienintelis, kurio jis norėtų. Esą, prieš 
Nixoną labai pasišiaušęs prezidento asmeninis patarėjas Sher- 
man Adams. Bet respublikonų partijos pirmininkas L. Hali aiš
kiai palaiko Nixoną.

• Anglai turėjo nuryti naują nemalonią piliulę, kada Jor
danijos karalius iš pareigų atstatė kariuomenės vadą anglą gene
rolą, pasivadinusį arabišku Glub Paša vardu. Glub iš Jordanijos, 
su kitais anglų karininkais, jau išvyko Anglijon.

• Izraelio ir Egipto ginkluotosios jėgos vėl pradeda tarpu
savy šaudytis. Ir Sirijos pasieny taip pat neramu. Kadangi iš 
abiejų pusių buvo pranašaujama, kad pavasarį prasidės pilni ka
riniai veiksmai, į tuos susidurimus labai rimtai žiūrima.

• Austrijoj ir Pietų Vokietijoj išsiliejęs Dunojus sukėlė 
didelius potvynius. Keli tūkstančiai gyventojų evokuota.

• JAV dabar turi įregistruotus 60,432 privatinius lėktuvus. 
Joks kitas kraštas tokiu dideliu privatinių lėktuvų skaičiumi nė 
nebando Amerikai prilygti.

• Automobilių pramonėj pirmaisiais dviem šių metų mėne
siais pasireiškė negalavimai. Svarbiausia priežastis — 1955 me
tais pirkėjai daug automobilių išpirko ir 1956 metų modeliais 
kolkas mažiau domisi, šių metų vasario mėn. gamyba yra 17% 
mažesnė už to mėnesio 1955 metų gamybą. Labiausia gamyba 
sumažėjo Chrysler Corp., mažiausia General Motors. Automobilių 
gamintojai tikisi, kad gamyba vėl greit padidėsianti.

Italijos prezidentas Giovani Gronchi, lankydamasis tVashingtone, 
padovanojo šią "Diskos metėjo” stovylą. Ji pastatyta Baltųjų 
Rūmų rožių sode. Kairėj Italijos užsienio reikalų min. Martino, 
vidury prezidentas Eisenhoweris, dešinėj prezidentas Gronchi.

aerodrome iš viso nesama nė vie
no lietuviškai mokančio tarnau
tojo. Tas pats vaizdas esąs viso
se Vilniaus administracijos įstai
gose ir net krautuvėse.

Vėliau dar kurį lamą buvoda- 
mas Vilniuje ir kituose Lietuvos 
miestuose, kalbamasis keleivis 
jau godžiai stebėjo, kokia ateitis 
laukia jo paties krašto, žymiai 
vėliau už Lietuvą susilaukusios 
"liaudinės demokratijos”.

Jo išvados patvirtina jau ir

Vilniuje, pagal to keleivio 
įspūdį, apie pusė gyventojų esą 
rusai, o kitos pusės trys ketvir
tadaliai kalbą lietuviškai. Liku
sieji, tai yra, apie aštuntadalis 
visų miesto gyventojų, kalbą len
kiškai. Kadangi rusai užima dau
giausia valdines ir šiaip vado
vaujančias pareigas, tai rusų 
kalba vyrauja, o vietos gyvento
jai atrodo užguiti.

Mažesniuose provincijos mies
tuose (nemini kokiuose) jau ne 
tik krautuvėse, bet ir įstaigose 
žmonės susikalba lietuviškai. 
Ten rusai užima tik aukštesnią
sias pareigas vietinėje adminis
tracijoje bei įmonėse, ir tai ne 
visas.

Rusai siaučia
Vilniaus miestui esąs labai bū

dingas rusų jaunuolių chuliga
niškas siautėjimas ir praeivių 
užkabinėjimas.

Kitas po visą kraštą išplitęs 
reiškinys, tai vagystės ir speku
liacija. Tuo ypač pasižymi rusai

MINĖJIMAS 
RIO DE JANEIRE
Nepriklausomybės sukaktuvių 

šventė Rio de Janeire buvo pa
minėta dvejais atvejais. Lietu
vos atstovas, piinisteris Meieris 
Vasario 16 d. surengė priėmimą, 
j kurį atsilankė per 40 asmenų, 
jų tarpe Prezidento Kubitschek 
atstovas Aluizio N. de Freitas 
Rego, Užsienių Reikalų m-jos at-

pareigūnai ir karininkai, bet ne
atsilieka ir vietiniai, patekusieji 
kiek į aukštesnes pareigas, pa
vyzdžiui, įmonėlių ar krautuvių 
vedėjai. Didesnės vagystės bei 
spekuliacijos paprastai lieka "ne
išaiškintos”, bet už smulkias va
gystes vietos žmonės esti ir 
smarkiai nubaudžiami.

Rusų karininkai plačiai ver
čiasi butų spekuliacija. Ne rusui, 
ypač Vilniuje, sunku gauti net 
vieną atskirą kambarį šeimai. 
Butus skirsto tam tikra įstaiga 
(Miesto Vykdomojo Komiteto 
Butų Skyrius), ir ten pirmenybę 
turi rusai karininkai, kurie gavę 
paskyrimą į butą perleidžia jį už 
aukštą kainą kitiems, kas pajė
gia mokėti.

Maxwell Taylor JAV kariuomenės štabo viršininkas, Wa-Gen.
shingtone pareiškė, kad nėra davinių, jog Kremlius dabar pradėtų 
atominį karą prieš JAV, bet yra daug davinių, kad jis organizuos 

mažus karus, kurie gali privesti prie visuotinio karo.

Iš New Yorko atvykęs Lietu
vos Nepriklausomybės Talkos 
valdybos ir Laisvosios Lietuvos 
Komiteto narys dr. Br. Nemic- 
kas vasario 26 d. gausiai Liet. 
Auditorijoje susirinkusiems tal
kininkams ir svečiams apibūdi
no LNT ir LNF tikslus ir užda
vinius, pabrėždamas, kad LNT 
vengsianti darbo paralelizmo ir 
nesileisianti į tas veiklos sritis, 
kurios yra patenkinamai tvarko
mos kitų veiksnių. Akcentavo 
Talkos būtinybę glaudžiai ben
dradarbiauti su Diplodatine Tar
nyba.

Dr. S. Biežis, ALTS pirminin
kas, painformavo apie birželio 
16-17 d. Washingtone ruošiamą 
sąskrydį, sieksiantį kultūros 
priemonėmis pagyvinti Lietuvos 
bylą JAV sostinėje ir laimėti 
kovai naujų draugų. Rengėjai ti
ki sąskrydyje gausiai dalyvau
siąs jaunimas, ypač mūsų stu
dentija, ir pareikšiąs JAV padė
ką už prieglaudą ir sąlygas siek
ti mokslo.

Konsulas dr. P. Daužvardis 
palinkėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės Talkai sėkmės ir pateikė 
sugestijų dėl sąskrydžio progra
mos.

Iš pranešimų išryškėjo, kad 
LNT aktyviai dalyvaus sąskry
dyje, surengdama apžvalginę pa
rodą, vaizduojančią dabarties 
Lietuvos buitį ir naikinamąją 
okupantų veiklą.

Diskusijoje pageidauta 
vesnės ir drąsesnės LNT 
los.

Susirinkimui vadovavo
Chicagos Komiteto pirmininkas 
A. Siliūnas. J. P.

akty- 
veik-

LNT

taip pat telegramos iš Brazilijos 
Žurnalistų S-gos pirmininko, Mi
nas Gerais gubernatoriaus bei 
Brazilijos Krašto apsaugos mi
nisterio generolo Iott.

Sekmadienį, vasario 19 dieną 
beveik visa nedidelė Rio lietuvių 
kolonija susirinko į šv. Genovai
tės bažnyčią, kurią Rio Kardino
las yra paskyręs lietuvių dvasios 
reikalams, čia iškilmingas mišias 
atlaikė kun. Jakubauskas, kuris 
pasakė trumpą, bet gyvą pa
mokslą portugalų ir lietuvių kal
bomis. Pamaldų metu giedojo 
brazilai solistai, pritariant var
gonams ir smuikui. Pamaldos 
buvo baigtos "Marija, Marija . 
visai bažnyčiai giedant.

Po Mišių visi susirinko į neto
li esančią salę, kur įvyko minė
jimas. Jį atidarė buv. Lietuvos 
savanoris Ignas Dubauskas, pa
kvietęs min. Meierį tarti žodį.

Lietuvos atstovas savo kalbo
je pakvietė susirinkusius pagerb
ti žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Savo kalboj Dr. Meieris perskai
tė Diplomatijos Šefo min. Lozo
raičio atsišaukimą. Vėliau kal
bėjo kun. J. Janilionis, papasa
kojęs apie lietuvių, ištremtų į Si
birą kančias, Petras Babickas, 
įrodinėdamas, kad ir kiekvienas 
paskiras asmuo gali ir turi dirb
ti Liėtuvos garbei ir laisvei, pa
tiekdamas tokiu darbų pavyz
džių.
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•
Prezidentas Eisenhoweris pa

sakė taip, kandidatuosiąs nau
jam terminui. Respublikonų va
dai tuo labai apsidžiaugė ir daug 
kas iš jų tarsi pasijuto jau rin
kimus laimėję. Tuo tarpu demo
kratai primigtinai kartoja, kad 
nieko iš to neišeisią. Esą, res
publikonų laimėjimas buvęs vien
kartinis, kuris nebepasikarto
siąs ...

žinoma, demokratai kitaip ir 
negali kalbėti. O kurie iš jų, res
publikonai ar demokratai bus tei
sūs, pamatysim ateinantį rudenį.

Besiklausant tų respublikoniš
kų džiaugsmų ir demokratiškų 
priekaištų, dažnas lietuvis taip 
pat susimasto: ar dabartinis pre
zidentas Eisenhoweris pasirodė 
toks, kokio buvo tikimasi dar 
prieš anuos rinkimus, kurie jį 
atvedė į aukščiausią JAV val
džios kėdę?

Jūsų redaktorius šį klausimą 
statė daugeliui skaitytojų ir, de
ja, turi pasakyti, kad prezidentu 
Eisenhoweriu dauguma nusivy
lę. Nusivylę dėl jo perdaug 
minkštos politikas, dėl organiza
vimo labai žalingos Ženevos dva
sios, dėl nesugebėjimo ar nenoro 
pažaboti tarptautinį komunizmą, 
dėl nesiryžimo realiai laisvinti 
pavergtuosius kraštus.

Daugelio buvo manoma, kad į 
aukščiausį postą atėjęs patyręs 
kariškis bus griežtesnis, dides
nės akcijos sprendžiant metai iš 
metų niekieno negydomas tarp
tautines žaizdas. Deja, galima 
pasakyti, kad visos tos viltys jei 
ne palaidotos, tai ir nė kiek ne- 
pajudintos.

Tūli iš mūsų nesenai apsidžiau
gė, kad į anapus geležinės už
dangos pusę buvo pagarsintas 
kiek griežtesnis žodis prieš pa
vergėjus. Bet reikia neužmiršti, 
kad tas žodis atsirado jau tada, 
kai pačioje Amerikoje labai daug 
piliečių, kilusių iš Europos kraš
tų, pradėjo pagristai priekaiš
tauti Ženevos dvasios labai pa
vojingiems reiškiniams. Daug 
kas iš pačių amerikiečių pradėjo 
laikraščiuose užsiminti, kad ko
munistu būti Amerikoje, Žene
vos dvasias pavėsy, vėl darosi lyg 
ir garbė ... žodžiu, pradėjo grįž
ti antrojo pasaulinio karo metu 
pavojingai smilkyti smilkalai...

Šie žodžiai rašomi respubliko
nams džiaugiantis ir demokra
tams priekaištus darant. Tik
riems lietuviams vargu ar yra 
prasmės į tas abi dūdeles pūsti. 
Mums, atsimenant mūsų paverg
tą tėvynę, mūsų žmonių kančias, 
atsimenant tarptautinio komu
nizmo grėsmę pasauliui, valia pa
sakyti, kad dabartine eisenho-l 
werinė politika laimėjimo neat
neš. Nei mums, nei laisvę mylin
čiam pasauliui. Mus valia pasa
kyti, kad sveikinsim tokį JAV 
prezidentą, visiškai nesvarbu, ar 
jis bus demokratas ar respubli
konas, kuris pasaulį išgelbės iš 
pavergimo baimės, gražins lais
vę pavergtiesiams, padės ateičiai 
tvirtus laisvės pagrindus.

Tokio prezidento pagristai lau
kia kiekvienas laisvę mylintis 
amerikietis, nesvarbu, ar jis čia 
gimęs, ar iš kitų kraštų atkelia
vęs. Tokio JAV prezidento trokš
ta visi laisvų kraštų gyventojai,

kurie supranta, kad tik JAV yra 
reali galybė, kuri gali rimtai pa
sipriešinti tironijai.

•
Lietuvių Studentų Sąjungos 

rūpesčiu anglų kalba leidžiamas 
neperiodinis žurnalas Lituanus. 
Vartau to .žurnalo paskutinį nu
merį, skoningai išleistą ir ver
tingų rašinių paskelbusį. Skai
tau ir mums atsiųstą Lituanus 
redakcinio kolektyvo pasirašytą 
raštą, kad talkintume leidimo 
darbui. Atseit, yra leidimo sun
kumų, kuriuos ateity žada remti 
JAV Bendruomenė, jei tuo rei
kalu patys lietuviai parems Ben
druomenės pastangas.

Tikrai padoriam lietuviui rei
kia muštis j krūtinę ir gailėtis 
už VLIKo, ALTo ir kitų nuodė
mes, jei tokios didelės ir gražios 
studentų pastangos iki šiol ne
buvo remiamos.

Iš šalies esu nugirdęs, kad Li
tuanus leidimui, kaip paprastai... 
talkina tas pats Juozas Bačiūnas. 
Vadinas, mūsų suaukoti pinigai 
į ALT kasą, neįžiūri, kad Litua
nus leidimas labiau reikalingas, 
negu parama takiems, kurie 
pluoštais lietuviškai spausdina 
Eltos biuletenius ir juose labai 
dažnai lietuvį prieš lietuvį kir
šina.

Kada gi mes suprasime, kad 
mūsų laisvės byloje įtakinguo
sius surasti ir juos mūsų pusėn 
palenkti, lietuviškai biuletenius 
leisdami, nepajėgsime?

SIUNTINIAI Į 
LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė OVERSEAS 
CARGO CO., atstovaujanti dide
lę anglų firmą HASKOBA Ltd., 
Londone, siunčia į LIETUVĄ ir 
kitus kraštus siuntinius su vil
nonėmis medžiagomis, maistu, 
avalyne, vaistais ir kit. 100% 
garantija — pilnas draudimas. 
Visus reikalingus mokesčius su
moka siuntėjas, gavėjui mokėti 
nieko nereikia. Siuntiniai siun
čiami iš Londono, Anglijos, tad 
labai greitas pristatymas.

Prašykite mus siunčiamų j 
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:
OCERSEAS CARGO COMPANY 

4426 S. Rockwell St., 
Chicago 32, III.

Tel.: YArds 7-4337

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

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

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė 

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

antrad., ketvirtad., penktad., 
Tik susitarus trečiadieniais.

11-2 p. p. šeštadieniais.

KAS ir KUR
• Adv. J. R. Verbalis, kandida
tavęs j SLA iždininko vietą, nuo 
tolimesnio kandidatavimo atsisa
kė. Esant dabar tik dviems kan
didatams į SLA iždininko vietą, 
labai padidėjo galimybės, kad 
SLA iždininku bus išrinktas A. 
S. Trečiokas, gyvenąs SLA cent
ro pašonėje.
• Lietuvių Frontui vadovaujan
čių asmenų suvažiavimas kovo 
mėn. 3-4 dienomis įvyko Cleve
lande. Iš New Yorko buvo at
vykęs J. Brazaitis ir V. Vaite
kūnas.
• Lietuvoje žinomas archeologas 
Tarasenka tebedirba Kauno Val
stybiniame Dailės Muzėjuje. Va
sario pabaigoje išleista jo knyga 
"Lietuvos piliakalniai”. Knygoje 
yra Lietuvos piliakalnių bei juo
se surastų įrankių nuotraukų ir 
dar pirmą kartą skelbiamos is- 
torinės-dokumentinės medžiagos.
• Visais Liet. Stud. S-gos iždo 
reikalai prašau kreiptis naujuo
ju mano adresu: Vyt. Valaitis, 
Ohio University, Washington 
Hali, 357, Athens, Ohio.
• Mūsų bičiulis J. Ginkuts iš

gyvenimui persikėlė į Los An
geles, Cal.
• J. V. Valickas, senas Dirvos 
bičiulis iš N. J., rašo iš kelionės 
pa Meksiką. Esą, labai atsibodę 
be lietuviškų laikraščių.

tuos, kurie dvidešimt metų už 
lietuvišką žodį ir lietuvišką spau
dą daugiau buvo lenkų kalėji
muose ir koncentracijos stovyk
lose, negu namuose ...

Vilandis
DIRVA

IŠ NIAGAROS 
PUSIAUSALIO
TAUTINĖS SĄJUNGOS

PARENGIMAS
Vasario 11 d. Tautinės Sąjun

gos parengimas -— Užgavėnių ba
lius puikiai pasisekė. Nors oras 
tą dieną pasitaikė labai blogas, 
sniegą vertė glėbiais, bet į Wel- 
lando slovakų salę susirinko arti 
dviejų šimtų žmonių. Kaip šiai 
apylinkei, skaičius labai impo
nuojantis. Pažymėtina, kad Wel- 
lando lietuviai parodė labai gra
žų pavyzdį —nebeskirstė paren
gimų srovėmis. Bet tuo dar ne
pasižymi St. Catharines kolonija.

Baliuje programą išpildė ha- 
miltonietės teatro "Aukuro” ak
torės Kudabienė, Panavaitė ir

Brooklyno, talkindamas Dirvai šturmaitytė. Pastatė 
atsiuntė vieną naują prenume- meilės karoliukai”. (Dainų ir žo- 
ratą.

"Pabirę

džių pynė). Programa buvo la-
. Columbus, Ohio, Lietuvių Ben- bai id<wi. Nors buvo prašyta
duomenei dabar vadovauja: kun. 
Saulius Laurinaitis —■ pirm., 
Adelė Tribul, inž. Povilas Dagys, 
Birutė Lee ir Aleksas Fetingas. 
Kontrolės komisijoj Zenonas 
Prūsas, Vosylius Sakevičius ir 
Pranas Visockis.
• Vyt. Aleksandriūnas, Dirvos 
bičiulis iš Chicagos, pastoviam

programos metu neploti ir ne
pertraukti, bet tas neįvyko ir 
programos metu susilaukė daug 
aplodismentų.

Šis trejetukas savo pasirody- 
tinais žavi ne tik IVellandą ir Ha
miltoną, bet Torontą ir kitas apy
linkes.

ŠEŠIOLIKTOS VASARIO

ELIZABETH
BROOKLYNO OPERETĖS 
CHORAS ELIZABETHE

Kovo 10 dieną, 6 vai. po pietų, 
Lietuvių Laisvės salėje, Eliza- 
bethe, N. J. Brooklyno Operetės 
Choras suvaidins "Joninių Bur
tus”, kurie su didžiausiu pasise
kimu praėjo New Yorke. šį va
karą rengia ALT S-gos Elizabe- 
tho skyrius.

Tikimasi, kad visi lietuviai iš 
artimesnių apylinkių gausiai da
lyvaus, pasinaudodami reta pro
ga.

Joninių Burtai yra vienas įdo
miausių operetės choro pastaty
mų.

PRAŠOME PASKOLINTI ŠIAS 
KNYGAS:

Scenos vaizdelis — "Kitaip 
Praamžius Įėmė” ir eilėraščių 
knygutę — "Cit paklausykit”.

Nusirašę jas tuojau gražinsi
me ir susidariusias pašto išlai
das apmokėsime.

Siųsti šiuo adresu:
Ignas Šajauka,
176 Lake St.,
St. Catharines, Ont. 
Canada.

MINĖJIMAS
Šiais metais Vasario šešiolik

tąją Niagaros j pusiasalis minėjo 
sykiu visos trys kolonijos: Nia
gara Falls, Wellandas ir St. Ca
tharines. Minėjimas vyko Nia
gara Falls St. Padriek salėje va
sario į9. Programa buvo labai 
įvairi ir nenobodi. Paskaitą skai
tė torontiškis-Rinkūnas. Apibū
dino lietuvių prisirišimą prie sa
vų papročių. Priminė, kad žemai
čiai praėjus diems šimtams me
tų po krikšio’Vėl buvo grįžę prie 
savo senosios tikybos ir vėl juos 
reikėję iš naujo prikalbinti lai
kytis krikščioniškos tikybos, čia, 
žinoma, kai kės laukė, kad į)hsa- 
kys: "reikėjo iš naujo privers
ti ..

Meninėj programoj buvo vyrų 
oktetas, tautiniai šokiai, vaikų 
deklamacijos ir vaidinimas "Pa
slaptingoj zonoj”.

šiais metais į Vasario šešio
liktos minėjimą buvo įdėta ne
mažai kruopštumo. Gal dėl ta ji 
ir išėjo įspūdingesnė, negu kitais 
metais būdavo.

Į garbės prezidiumą, kaip tau
tai nusipelnę, buvo pakviesti trys 
savanoriai kūrėjai, paskaitinin
kas Rinkūnas ir Niagaros pusia
salio klebonas.

Mano manymu prie tautai nu- 
sipelnusių reikėjo priskaityt ir

COLUMBUS
IŠKILMINGAI ATŠVĘSTA 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Vasario 26 dieną Columbus 
Lietuvių Bendruomenė surengė 
viename viešbutyje, su vaišėmis, 
Nepriklausomybės paskel b i m o 
minėjimą.

Įspūdingai surengti taip bran
gios šventės minėjimą mažai ko
lonijai nelengva. Dėka Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkui St. 
Barzdukui, su juo kartu atvyku
siam Ąžuolų Oktetui, vadovauja
mam Juliaus Kazėno, taip pat 
atvykusiam Ingridai Stasaitei ir 
Jūrai Gailiušytei, šios šventės 
minėjimas paliko gilų įspūdį co- 
lumbiečių tarpe.

St. Barzdukas savo kalboje nu
švietė Lietuvių Bendruomenės 
tikslus šiame krašte. Jei kuriems 
iš seniau atvykusiųjų ir nebuvo 
visai aišku bendruomenės reika
lai, tai po šios kalbos pilnai pa
aiškėjo.

Ąžuolų Oktetas sava gražia 
daina ir Ingrida Stasaitė jaus
minga deklamacija nukėlė šios 
šventės dalyvius į Lietuvą ir ne 
vienam nurėdėjo griaudi ašara.

Columbiečiai reiškia nuošir
džią padėką Lietuvių Bendruo
menės pirmininkui Stasiui Barz
dukui, Ąžuolų Oktetui ir jo va
dovui Juliui Kazėnui, Ingridai 
Stasaitei ir Jūrai Gailiušytei, 
taip vykusiai lietuviškai ir ang
liškai pranešinėjusioms.

Atvykę svečiai iš Clevelando 
buvo sutikti prieš pat minėjimą 
ir pavaišinti savo bute vieno iš 
seniausiai gyvenančio lietuvio 
Columbus mieste — Klemenso 
Pociaus. A. J,

. t : *■’ *

PITTSBURGH, Pa.
MIRĖ SIMONAS 

DEMANTAVIČIUS
Reikia pasakyti, kad tai pir

mas tremtinys, atvykęs į Pitts- 
burghą prieš 7 metus. Mirė vasa
rio 24 dieną, sulaukęs tik 53 m. 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Kauno aps
krity, Veškūnų kaime.

Amerikoje išgyveno 7 metus. 
Paliko žmoną Eleną. Turėjo sū
nų Vytautą, kuris buvo išvežtas 
darbams į Vokietiją, tačiau apie 
jo likimą, jokių žinių neturėjo. 
Lietuvoje turėjo 4 brolius ir 3 
seseris, bet apie juos irgi žinių 
neturėjo.

Simas Demantavičius nekurį 
laiką sirginėja, bet vis dirbo. 
Priklausė keliems klubams ir 
draugijoms. Vasario 28 d. palai
dotas šv. Kazimiero kapinėse.

Buvo geros širdies žmogus, su 
visais labai gražiai sugyveno, 
skaitė ir rėmė lietuviškus laik
raščius. Jo žmonai Elenai reiš
kiame giliausią užuojautą.

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

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

Cleveland 3, Ohio 
Telef.: HE 1-6344

GARANTUOTI SIUNTINIAI!
Lietuvoje ir į Pabaltijo kraštus, Ukrainon, Lenkijon, Ru
sijon greičiausiai ir pigiausiai siunčia siuntinius ši firma

J. Kamienski
JANIQUE TRADING CO.
1029 Fairfield Avė. (netoli W. 11 St.)

Cleveland 13, Ohio Telef.: CHerry 1-5547
Centrinė firma yra Toronte, Ont.

835 Queen Street West, Toronto, Ont.
ir skyriai didesniuose miestuose, Kanadoje ir Amerikoje.

Išsiuntimo skyrius yra ir Clevelande.
Klijentų patogumui skyriai atidaryti:

1162 Broadway Avė., Buffalo 12, N. Y. 
Telef.: FI 1272

2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III. 
Telef.: BRunswick. 8-6780

Visus mokesčius ir visas išlaidas apmokama čie vietoje, tat gavėjai 
krašte jau nieko nemoka.

Už naujas medžiagas imama tiktai 50% vertės.
V>*ns siunčiamas prekes galima pasirinkti įstaigoje, kuri atidara 

„iekvieną dieną nuo 12 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.

Frank Žilionis

"Lietuvos nepriklausomybės 
kovoje dalyvaujame per

Lietuvos

Nepriklausomybės Talką,

jos darbą lėšomis remiame per

Lietuvos

Nepriklausomybės Fondą”.

Iš LAS, LLKS, LRS ir LTS 
bendros deklaracijos.

LNF adresas:
LNF, c/o Mr. K. Siliūnas, 
135 — 34 Franklin Avė., 
F 1 u s h i n g, N. Y.
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BĖDOS, KURIU NĖRA
■t

Dėl Lietuvos vaizdo mūsų literatūroje
VIKTORAS MARICNAS

Galime tik pasidžiaugti, kad < 
mūsų jaunimas, ypač studentija, 
vertindama emigrantinio gyve- 1 
nimo pavojus ir privalumus, ro
do daug daugiau realistinės nuo
vokos, negu vyresnioji pabėgė
lių karta. Tai duoda vilčių tikė
tis, kad kai jie ateis mūsų po
litinio darbo dirbti, ras lygesnių 
ir veiksmingesnių sprendimų, 
negu šiuo metu politikos žmonės 

« randa. Nes ne realūs reikalai — 
Lietuvos laisvės kova ir lietuvy
bės išlaikymas — mus skiria, o 
tik orientacija į išsvajotąsias as
menines ar partines pozicijas bū
simoje laisvoje valstybėje.

Per retai betgi mūsų studen
tai pasisako tokiu tautinei kul
tūrai ugdyti reikšmingu klausi
mu, kaip lietuvio rašytojo kūry
ba. O ir žodžiai, ištarti viešai 
spaudoje (pav., studentų Elenos 
ir Rekašiaus) kelia susirūpini
mo, kad literatūros meno sam
prata tebėra netiksli, gana igno- 
rantiška.

Studentai skundžiasi, kad ra- 
_ šytojų atskleidžiama Lietuva yra 

per tamsi, per skurdi ir per ne
morali. Tai įžeidžią jų patrioti
nius jausmus ir gadiną tą švie
sųjį tėvynės vaizdą, kurį jie iš 
tėvų, mokytojų ir laikraštinių 
straipsnių slsidarę. Kaip jie galį 
tokį kraštą mylėti ir kuo sveti-j 
miesiems pasigirti?

Pagirtini motyvai, bet atmes-' 
tina priežastis.

Taip galvodami studentai at
meta esmę dėl žymės ir realybę 
dėl vaizduotės padarų.

Pirmiausiai, tautos vertė ir jos 
vieta kitų tautų tarpe apspręsti- 
na ne pagal civilizacinių priemo
nių gausumą, bet pagal sąmonin
gą jų pasisavinimą ir sugebėji
mą jomis naudotis. O šiuo at
žvilgiu lietuviai visais laikais 
buvo vieni iš pirmaujančiųjų 
kultūringų tautų tarpe. Bet apie 
tai reiktų jau atskiru straipsniu 
pasisakyti.

šiuo kartu norėčiau ginti ra
šytojo teisę vaizduoti Lietuvą ir 
lietuvį žmogų, kokių tik jam rei
kia. Ne kokių nori, bet kokių 
reikia. Tai pabrėžiu, nes sauvalė 
ir tendencija mene, vistiek gera 
ar bloga, yra meno prigimties 
žalojimas ar net paneigimas.

Rašytojo (ir kito menininko) 
kūriny nedera ieškoti jokios tei
sybės. Savo tikrąja prigimtim 
jis yra fantazija, intuicija, vizi
ja, grubiai, melas. Ir tik būda
mas nuoseklus melas, jis tampa 
estetine tiesa, grožio pasauliu, 
niekuo kitu, tik menu. Pasišovęs 
atskleisti realiąją tiesą, rašyto
jo darbas išsigema į pamoksli
ninko, sociologo, politiko arba 
reporterio darbą. Jis tampa tuo, 
kuo mes nenorime jį rasti. Tap
damas realiąja tiesa, jis tampa 
estetiniu melu, apgaule.

Nors ir būdamas vaizduotės 
pasaulio padaras, kūrinys betgi 
negali būti kitaip atskleidžiamas 
ir suvokiamas, kaip realaus gy
venimo sąvokomis, žemės žmo
gaus kalba. Fantastiškumas yra 
jo esmė, siela, o realumas jo žy
mės, kūnas.

Čia tai mes ir susipainojame. 
Reikalaudami gyvenimo realumo 
meno kūriny mes atmetame pa
stovų privalomą jo elementą — 
esmę, a suesminame jo atsitikti
nį, kintantį elementą — žymes. 
Štai, kur pasireiškia kūrinio ver
tinimo ignorancija. Reikalauda
mi tokių ar kitokių kūrinio žy
mių, mes teikiame rašytojui lais
vę, kurios jis negali priimti, jei
gu nenori meno esmės paneigti, 
taigi, jeigu nenori atsisakyti bū
ti tuo, kuo jaučiasi gimęs būti — 
meno kūrėjų Priimdamas išorės 
pasaulio siūlomą laisvę, jis tam
pa jo vergu. Ir tikrai, meninin
kas visais laikais buvo vergas 
griežtųjų totalinių režimų sąly
gose, o mūsų laikais ypatingai 
Sovietų Sąjungoje. Manau, kad 
mieli studentai, savo kolegų Ele
nos ir Rekašiaus balsais reika
laudami iš lietuvio rašytojo vaiz-
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duoti Lietuvą ne tokią, kokios 
jam reikia, bet kokia mūsų pa
triotinius jausmus patenkintų, 
taip blogai tikrai negalvojo. Bet
gi jie iš principo reikalavo to 
paties, ko sovietų komunistai 
reikalauja iš savo rašytojų. Ir 
jeigu mūsiškiai galėtų ne tik rei
kalauti, bet ir įsakyti, jie iš lie
tuvio menininko padarytų ver
gą patriotizmo vardu, kaip anie 
iš savojo padarė vergą komu
nizmo vardu.

Nustebę daug kas klaus, kodėl 
rašytojas (ir kitas menininkas) 
nėra laisvas priimti gerų ir iš
mintingų reikalavimų iš išorinio 
pasaulio. Sąmoningai ir intuity
viai paanalizavę kūrinio gerumo 
paslaptį rasime, kad kūrėjo pa
sirinkimo galimybės yra labai ri
botos. Kalbu apie tikrą meninką, 
kurio kūrinys yra estetinio išgy
venimo vaisius, o ne bet kurios 
rūšies propagandinis rentinys.

Pirmasis estetinio išgyvenimo

Įr

mirksnis yra didelės misterijos no mėgėjas, šiuo atveju, skaity- 
apgaubtas. Manytina, kad visi tojas, nors ir kaip patriotiškai 
žmonės jį gali turėti, bet ne visų nusiteikęs būtų, nepyks, kai ra- 
jis yra toks stiprus, kad sukrės
tų visą asmenybę ir priverstų 
griebtis muzikinių, plastinių ar 
rašytinių priemonių jam suteik
ti jutimais prieinamą įpavidali- 
nimą. Pirmasis mirksnis ateina, 
kaip vizijos, vaizduotės paveiks
las ir yra ne kas kitas, o pats 
meno kūrinys savo tikrąja esme. 
Estetinio mokslo terminu jį va
diname tematinės idėjos suvoki
mu.

Jai atskleisti menininkas ne
gali griebtis priemonių, kokių jis 
nori ar kas iš šalies pataria, bet 
tokių, kokių tematinės idėjos 
prigimtis reikalauja. Rašytojo 
laisvė čia labai ribota. Ne pats 
stipriausias, ne pats būtiniau
sias, netinkamoje vietoje pavar
totas žodinis vaizdas kūrinį pa
verčia estetiniu melu, meniniu 
nieku, ir tos žalos, kurios rašyto
jas sau ir skaitytojui bus prida
ręs, neišpirks jokios gražios jo 
religinės, patriotinės ar huma- 
ninės intencijas. Netarnaudamas 
savo tikrą j ai paskirčiai, nebūda
mas gsožiu, jis netarnauja nie
kam ir tampa moraline ir ekono
mine žala. Todėl sąmoningas me-

HENRIKAS RADAUSKAS

VASAROS DIENA
Derlingi Vasaros plaukai 
Kviečių bangom j žemę krito. 
Tu rankoj degančioj laikei 
Akordus apgaulingo ryto.

Auksinės žirklės tingiai kirpo 
Dangaus avis. Šnerėjo varpos. 
Aukštoj tyloj kaip vėjas tirpo 
Nebijančios numirti arfos.

Upelis bėgo pagal liepą, 
Virpėdamas visom stygom. 
Undinė juokdamasi liepė 
Pašokt melodijom nuogam.

Klapūnas muzikas girdėjo 
Balsus dangaus, vandens ir javo 
Ir juos simfonijon sudėjo, 
Ir ji šlamėjo jr žaliavo.

MONOLOGAI
Kaip su virėja ar skalbėja
Daržely kalbasi žiedai,
Taip su savim aš pats kalbėjau: 
Neįtikimai paprastai.

Virėja virė aukso košę, 
Dangus mirgėjo katile, — 
O man išsiskleidė kaip rožė 
žvaigždė, nutiškusi šalia.

Skalbėja skalbė baltą sniegą, 
Tekėjo putos per kraštus, — 
Srovė kvatodama įbėgo 
Į mano liūdinčius raštus.

Matau virėjas ir skalbėjas, 
Jų balsą tolimą girdžiu.
Pats su savim pasikalbėjęs, 
Krentu į sūkurius žvaigždžių.

FLEITA
Bacho fleita gieda apie mirtį 
Kaip apie pavasarį — ramiai. 
Dėkis daiktus. Tenka atsiskirti. 
Tu be reikalo gimei.

Nesidėk daiktų, nes jie palieka.
Fleita čiulba vis linksmiau
Apie mirtį, apie dangų, apie nieką, 
Apie laimę, kad be reikalo gimiau.

ATSIMINIMAI
Mes kalbėjom apie žiemą, nors žiemos seniai nebuvo, 
Mes kalbėjom apie lietų (o lietus seniai išdžiūvo), 
Mes kalbėjom apie meilę, — apie tą, kurios nėra, — 
Ir žiūrėjom kaip bokaluos lūžo gęstanti aušra.

(Iš eilėraščių knygos "žiemos daina”)

šytojas vaizduos gimtąjį kraštą 
ir ne tokį jau šviesų ir turtingą, 
kaip būtų pageidavęs.

Šitokia yra bėda, kuri iš viso 
neegzistuoja. Pirma, rašytojas, 
norėdamas būti estetiškai teisin
gas ir įtikinantis, neturi pilnos 
laisvės savo žodiniams vaizdams 
pasirinkti, o privalo paisyti te
matinės idėjos prigimties reika
lavimų. Tematinė idėja, savo 
ruožtu vėl gimsta ne sąmoningų 
kalkuliacijų pagalba, o yra neti
kėtos vizijos vaisius. Antra, ra
šytojo kūrinys yra grynas vaiz
duotės padaras, melaginga tikro
vė. O juk donchichotiška kovoti 
su tikrove, kuri yra tik miražas. 
Rašytojas, jeigu jam taip reikia, 
gali ir visą Lietuvą kiaurais sto
gais vaizduoti arba atomine ener
gija gaunama elektra apšviesti. 
Kad tai tik būtų estetiškai įtiki
nama, nors realybėje ir didžiau
siu melu kvepėtų.

Ugdydami ir maitindami savo 
patriotinius jausmus mes dirba
me ir kovojame ne dėl Alės Rū
tos Trumpos Dienos Lietuvos, ne 
dėl miražo, ne dėl meninės tikro
vės, o dėl to juodo ir kvapnaus 
grumsto, ant kurio mūsų tėvai 
ir protėviai prakaitą ir kraują 
lašino, dievus ir Dievą klūpoda
mi garbino ir meldė, kuriam, sa
vo kaulus kapuos patikėjo, ku
riuo mes kūnu ir dvasia gyvi iš
likom. Už gyvą ir realią Lietuvą, 
kuri visam pasauly tik mums vie
niems, tik mums, lietuviams, te
priklauso. O lietuvio rašytojo 
knyga tik tiek tėra vertinga, kiek 
ji yra menas, visiškai nepriklau
somai nuo to, kas ir kaip jo vaiz
duojama, Lietuva ar ne Lietuva, 
lietuvis ar ne lietuvis.

AMERIKIEČIŲ 
BAŽNYTINĖ 

DELEGACIJA 
MASKVON

DAINŲ ŠVENTĖ - VISŲ LIETUVIŲ 
ŠVENTĖ
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Mažos protestantų bažnytinės 
grupės iš Vakarų jau dešimts 
kartų per paskutinius dvejus 
metus lankėsi už Geležinės Už
dangos. Pirmą kartą lankyti Ry
gą neseniai buvo leista Danijos 
liuterionių vyskupui. Dabar di
desnė evangelikų bažnytinė de
legacija iš Amerikos yra pakvies
ta Maskvon.

Patriarkas Aleksejus, Rusų 
Stačiatikių Bažnyčios vadovas, 
dabar pirmą kartą po bolševikų 
valdžios įsigalėjimo Rusijoje, 
pakvietė Pasaulio Bažnyčių Ta
rybos, kurios vyr. buveinė yra 
Šveicarijos Ženevoje, padalinio 
Amerikoje, "National Council of 
Caurches of USA", atsiųsti dvy
likos asmenų delegaciją pas j: 
dviem savaitėm.

Tokia delegacija iš New Yorko 
išskrenda kovo mėn. 8 d. Jos už
davinys diskutuoti; pasaulio tai
ką, tikybos laisvę, religinį auk- 

Į Įėjimą, krikščionišką literatūrą 
ir bažnytinius santykius tarp 
Rytų ir Vakarų. Delegacija ve
žasi Vakarų literatūros apie teo
loginį mokslą Vakaruose, nes pa
skutinė rusuose tuo reikalu ra
šyta knyga yra išėjusi 1905 me
tais. Iš kitos pusės, toji pat Ame
rikos Tautinė Bažnyčių Taryba 
yra pakvietusi Rusų Stačiatikių 
Bažnyčios oficialią delegaciją to
kiu pat reikalu atvykti į Ameri
ką. Susitarta, kad tokia rusų de
legacija į Ameriką atvyks bir
želio mėn.

Dr. M. Kavolis kreipėsi laišku 
į Amerikiečių evangelikų bažny
tinės delegacijos vadovą, prašy
damas, kad jis Maskvoje padėtų 
palengvinti persekiojamų lietu
vių kunigų likimą, kurių vieni 
yra ištremti nežinia kur, kiti nu
bausti priverstiniais darbais Si
bire.

Delegacijos vadovas, prieš iš
vykdamas Maskvon, dr. Kavoliui 
laišku atsakė, kad Amerikiečių 
evangelikų bažnytinė delegacija 
važiuoja pas rusų stačiatikių 
bažnytinius vadovus bažnytiniais 
reikalais. Bet ji nevažiuoja pas 
bolševikų valdžios vadovus poli
tiniais reikalais. Bus stengiama-

Dainų šventės garsas jau pa
siekė kiekvieną lietuvį. Susido
mėjimas yra toks didelis, kad 
visoje lietuviškoje spaudoje' jau 
nemažai žinių, aprašančių Dainų 
Šventės reikalus. Komitetas vėl 
praneša chorų ir visuomenės ži
niai, kad:

1. JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų šventė šia krašto vyriau
sybės yra atleista nuo privalomų 
mokesčių, šiuo faktu visi lietu
viai džiaugiasi.

2. Iš vyriausios susisiekimo 
ištaigos yra gautas 25% papigi- 
nimas visų chorų kelionėms, ku
rie vyks j Dainų šventę Chica- 
goje. Papiginimu galės pasinau
doti visi choristai, vykstą auto
busais, geležinkeliais ir lėktu
vais. Apie tai, kokiu būdu visa 
bus vykdoma, Komitetas infor
muos tada, kai bus visiškai išsi
aiškinta dėl techninės procedū
ros.

3. Visi chorai yra prašomi sa
vo keliones suplanuoti taip, kad 
šeštadienyje, birželio 30 d., jau 
anksti rytą galėtų būti Chicago
je.

4. Atvykę Chicagon, chorai at
lieka savo registraciją nustaty
toje vietoje. Registracijos metu 
kiekvienas choristas gaus Dainų 
Šventės ženklelį nemokamai.

5. Atlikę registraciją, visi cho
ristai bus išskirstami į nakvynių 
vietas. Kas turi savo gimines bei 
pažįstamus Chicagoje, galės, jei 
panorės, pas juos apsistoti. Ko
mitetas vis tik prašo tuos, kurie 
gyvena ne Chicagoje, iš anksto 
susirašinėti su saviškiais ir iš
drįsti paprašyti nakvynės, nes 
tai žymiai palengvins nakvynė
mis aprūpinamo darbą.

6. Dainų šventės dieną — lie

pos 1 — yra organizuojamos pa
maldos centrinėje Chicagos baž
nyčioje už pavergtą Lietuvą. Pa
maldose dalyvauja visi suvažia
vę chorai ir visa visuomenė.

7. Užsiregistravę chorai bus 
aplankomi pačių šventės dirigen
tų arba įgaliotų muzikų, kurie 
suvienodina chorą dainas, kad 
geriau pasiruoštume pačiam dai
navimui. Chorų vizitavimas bus 
netrukus pradėtas.

8. Komitetas primena, kad cho
rai paskubėtų siųsti reikalingą 
istorinę medžiagą apie savo veik
lą Dainų šventės leidiniui. Kar
tu prašome skubiai atsiųsti cho
rų nuotraukas ir dirigentų at
vaizdus, nes jau dabar yra rei
kalinga pagaminti klišes. Vėliau 
atsiuntę reikalingas žinias, gali 
nepatekti j Dainų šventės leidinį. 
Visą medžiagą prašome siųsti 
šiuo adresu: Mr. J. Kreivėnas, 
JAV ir Kanados Lietuvių Dainų 
Šventės Komitetas, 1620 So. 48 
Ct., Cicero 50, III.

9. Primename Kanados lietu
vių chorams nepavėluoti sutvar
kyti įvažiavimo į JAV dokumen
tus artimiausiuose konsulatuose.

10. Kadangi Dainų šventė nė
ra eilinis koncerto paruošimas, 
todėl jos reikalams yra būtina 
sutelkti atitinkamas sumas pini
gų. Pinigų telkime turi prisidėti 
ne vien tik Chįcagos lietuviai, 
bet ir kiekviena lietuviška apy
linkė, nes Dainų šventė yra visų

lietuvių šventė. Juk Dainų šven
tė bus visų mūsų patriotiškumo 
pareiškimas vieša forma ir tuo 
pačiu tautinės ištikimybės aki
vaizdus įrodymas. Todėl Komi
tetas kreipiasi į visas lietuvių or
ganizacijas bei jų vadovybes ir 
pavienius lietuvius, prašydamas 
vieningai ateiti į pagalbą savo 
aukomis mūsų svarbiausiam tau- 
tiniam reikalui. Aukas prašome 
siųsti: JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų Šventės Komitetas, Chi
cago Savings and Loan Associa- 
tion, Acc. No. 15043, 6234 So. 
Western Avė., Chicago,'III. Nors 
ir mažiausia piniginė auka, ta
čiau ji bus didžiai vertinga Lie
tuvos vardo garbei.

Dainų šventės Komitetas vi
sus lietuvius nuoširdžiai prašo 
žiūrėti į Dainų šventę su di
džiausiu dėmesiu bei pareiga.

Lietuviais esame gimę, tad my
lėkime ir lietuvišką danią!

JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų šventės Komitetas

MARGUTIS
yra pats seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir 
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.

Margučio adresas: 6755 So.
Westem Avė., Chicago, III.

Sisųkite savo adresą ir gausi
te viena numerį susipažinti.

si padėti išvardintiems kenčian
tiems asmenims. Bet abejojama, 
ar vyskupai turės įtakos žmonių 
laisvei komunistų krašte paleng
vinti.

Delegacija būsianti Maskvoje 
ir Leningrade. Bet jai nenuma
tyta lankytis Pabaltijo kraštuo
se. K.

NAUJAS OLDSMOBILIS?
Ar jūs norėtumėt turėti vieną?

NORITE GERO PATARNAVIMO
*

LIBERALAUS SUSITARIMO
Ateikit ir pamatykit...

MICHAEL OLDSMOBILE CO.
10640 St. Clair Avė. MU 1-7000

Atidaryta vakarais iki 9 P. M.

Jums patiks

ragavoteAr jos
Amerikoj tik vienintelį 
ugnim verdama alų?

Tikras pasitenkinimo pareiškimas pirmą 
kartą STROH’S alaus paragavus. Jūsų 
geras skonis tuojau pažins lengvesnį, 
skoningesnį, daugiau gaivinantį skonį, 
kuris gaunamas prie 2000 lapsn. virimo 
karščio. Ir STROH’S alus yra vienintelis 
Amerikoj taip verdamas. Gaukite gerą 
skonį, su kuriuo joks kitas Amerikos 
alus negali lygintis. Prašykite Stroh’s 
alaus buteliuose, dėžutėse ar bare.

Jis yra šviesesnis!

Ura Strah Co,
tMroii 24, Mkhlgoo

Dabar už vietines kainas
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SPORTAS
VEDA ALGIRDAS B1ELSKUS
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kovo 11 d. — ASK Lituanica: 
Kovas — Detroite;

kovo 17 d. — žaibas : Neris II 
— Chicagoje;
Kovas : Neris I — Chi
cagoje;
Žaibas : Lituanica —

BALFo gerybių paskirstymo tvarka 
Vokietijoje

ŽAIBAS LAIMĖJO
Pereitą sekmadienį Detroito 

LSK Kovo vyrų krepšinio koman
da lankėsi Clevelande sužeisti 
Apygardos Vyrų Krepšinio Ly
gos pirmenybių II-jo rato rung
tynių su Clevelando LSK žaibu. 
Po įtemptos ir permainingos ko
vos, rungtynės pasibaigė žaibo 
laimėjimu 58:56 (20:29).

Pirmame kėlinyje koviečiai 
turėjo žaidimo iniciatyvą savo 
rankose ir, taiklesnių metimų dė
ka, pamažu kėlė pasekmę savo 
naudai, prieš kelinio pabaigą at- 
sipiešdami net 12 taškų skirtu
mu. Atrodė, kad pralaimėjimas 
žaibui neišvengiamas. Tačiau an
trame kėlinyje, gerokai reforma
vę savo komandos sąstatą, žai- 
biečiai atkuto ir taškas po taško 
pradėjo skirtumą tirpdyti, pakol 
prieš rungtynių pabaigą, pavyko 
pasekmę išlyginti ir persverti sa
va nauaai, pasiekiant nelengvos, 
tačiau pelnytos pergalės, šiame 
Žaibo atkutime pagrindinę rolę 
suvaidino G. Barzdukas savo gra
žiais metimais, komandą suma
niai diriguojant J. Kijauskui. Iš 
kitų neblogai pasirodžiusių jau
nesniųjų žaibo žaidėjų, savo stai
gumu ir greičiu į akis krito G. 
Bartkus.

Detroitiečių pusėje iš visų sa
vo kolegų ryškiai išsiskyrė verž
lusis ir taiklusis A. Racka. Ne
blogus krepšininkų duomenis tu
ri Rugienius ir Vitkus.

Bendrai paėmus, rungtynės1 
buvo gyvos ir pusėtinai įdomios. 
Koviečiai didesne dalimi kontro-j 
liavo abi lentas ir pasižymėjo 
staigiais prasiveržimais, tuo tar
pu kai vienodesnė Žaibą koman
da pasireiškė kiek geresniu tech
nišku kamuolio valdymu.

Detroito Kovą atstovavo: Ba- 
ziliauskas, Racka (30), Rugie-1 
nius (10), Memėnas (4), Geru
laitis (4), Vitkus (8), Skorups- 
kas ir Raguckas.

Žaibo komandoje žaidė: Zors- 
ka (14), J. Kijauskas (5), Tely- 
čėnas (4), Barzdukas (21), M. 
Motiejūnas, V. Gelgatas (6), 
Bartkus (4), Židonis ir Valdukai- 
tis (4).

Kaip atsimename, lygos pir
mojo rato šių komandų rungty
nes, kurios įvyko vasario 4 d. 
Detroite, laimėjo taip pat LSK 
žaibas, pasekme 62:52.

Priešžatemyje, draugiškose 
rungtynėse susitiko Kovo ir Žai
bo jaunių krepšinio komandos. 
Čia žaibiečiai dar gerokai vir
šijo savo svečius ir nesunkiai lai
mėjo pasekme 31:24 (16:12). 
Tenka pastebėti, kad tik šį sezo
ną pradėjusi veikti LSK Kovo 
jaunių krepšinio komanda jau 
suspėjo padaryti neblogą pažan
gą.

šinio komandų šiame kontinen
te, neseniai laimėjusi apygardos 
vyrų krepšinio žaibo turnyrą, 
įvykusį vasario 25-26 d. Detroi
te. Tikrai vertėtų nei vienam 
krepšinio mėgėjui nepraleisti 
progos pamatyti šias rungtynes 
ir tuomi pačiu paremti sporti
ninkus, kurie to yra tikrai rei
kalingi.

Krepšinio lygos stovis
Vid. Vakarų Sporto Apygar

dos vyrų krepšinio lygas stovis 
1956 m. kovo 4 d.:

Chicagoje;
kovo 18 d. — žaibas : Lituani

ca — Chicagoje;
kovo 24 d. — Neris I : Kovas

— Detroite;
Neris II : žaibas — Cle- 
lande;

kovo 25 d. — Neris I : žaibas 
__ Clevelande;
Neris II : Kavas — De
troite.

Rungtynės tarp Neries I, Ne
ries II ir ASK Lituanicos koman
dų paliekama jiems patiems tar- 
pusavyj susitarti. Visas lygos 
pirmenybių rungtynės privalo

Vieta komanda rungt. balansas krepšinių santykis laimėjimų %

1. LSK Neris II 2--0 114 : 102 1000
2. LSK Žaibas 2--0 120 :108 1000
3. LSK Neris I 1--0 62 : 60 1000
4. ASK Lituanica 1--2 184 : 169 333
5. LSK Kovas 0--3 212 : 253 000
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BALFo siunčiamos iš Ameri
kos daiktinės gėrybės: maistas 
ir drabužiai — laivais atplaukia 
į Bremeno uostą CRALOG var
du. CRALOG — Amerikos ir Vo
kiečių šalpos organizacijų cent
rinė sąjunga. Ji iš vokiečių val
džios, biudžeto keliu, gauna kas
met 3 milionus markių visų šal
pos agentūrų gėrybėms Vokieti
jos viduje išvežioti. BALF yra 
CRALOG narys.

Kol BALFas maisto į Vokieti
ją siųsdavo tik nedidelius kie
kius, CRALOG maistą ir drabu
žius išvežiodavo, nors ir mažais 
kiekiais, tiesiai į visą 120 lietu
vių gyvenamų vietovių. Tačiau, 
kai BALFo pirmininkas 1954 m. 
rugsėjo mėnesį susitarė su Vo
kietijos vyriausybe ir paskui su
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Amerikos vyriausybe teikti lie
tuviams Vokietijoje didesnę 
maisto atsargą, CRALOG dėl lė
šų stokos pasidarė neįmanoma iš
vežioti mažais kiekiais į visas 
lietuvių gyvenamas vietas BALF 
gėrybes.

CRALOG sutiko išvežioti tik į' 
16 vietovių. Tik kurį laiką iš di
desniųjų centrų BALFo gėrybes 
pagelbėjo išvežioti vokiečių ka
talikų šalpos organizacija Cari
tas. Pastoviai dirbti su šia orga
nizacija susidarė kliūčių, nes ji 
pradėjo kištis į BALFo vidaus 
reikalus. Teko ieškoti naujų ke
lių. Todėl 1955 m. rugpjūčio 12 
d. BALFo pirmininkas, nuvykęs 
į CRALOG centrą Bremene, su
sitarė, kad CRALOG gėrybes ne
mokamai lietuviams išvežios į 17

sekančių vietovių:
1. Muenchen, 2. Memmingen, 

3. Nuernberg (Feurht), 4. 
Wuerzburg, 5. Stuttgart, 6. Die- 
burg, 7. Bonn, 8. Hannover, 9. 
Salzgitter-Lebenstedt, 10. Osna- 
brueck, 11. Paderborn, 12. Bre- 
men-Osterholz, 13. Wehnen, 14. 
Hamburg, 15. Neumuenster, 16. 
Luebeck, 17. Muensfer.

Iš penkių didesniųjų centrų 
(Stuttgart, Wuerzburg, Neu
muenster, Paderborn ir Osna- 
brueck) BALFo gėrybes ir dabar 
išvežioja vokiečių šalpos organi
zacija Caritas.

Iš kitų 12 centrų kai kur gė
rybes atsiima vietinės BALFo 
šalpos komisijos, kitur jos yra 
sudariusios specialius fondus, iš 
kurių atlygina už gėrybių atve
žimą.

Iš trijų centrų gėrybes išve
žioti pagelbsti lietuviai kunigai, 
kurie turi savo automobilius. 
BALFas išrūpina jiems iš vokie
čių lengvatų. Jų automboliai at

leisti nuo mokesčių. Anksčiau, 
kol Vokietija nebuvo suvereninė, 
jų automobiliai BALFo vardu 
buvo įregistruoti amerikiečių 
įstaigose ir nuo mokesčių atleis
ti. Be to jie gaudavo papigintą 
benziną.

V. Vokietijoje lietuviai gyve
na 120-je apylinkių. Kiekvienoje 
veikia šepiamųjų išsirinktos šal
pos komisijos. Gėrybės siuntinė
jamos šalpos komisijos pirminin
ko vardu. BALFo Muenchene nu
rodymu, šalpos komisijos vietose 
pašalpas išdalina šeimoms ir pa
skiriems asmenims.

Demokratiškai rinktos šalpos 
komisijos iš šelpiamųjų tarpo, 
geriausiai žino vietas padėtį ir 
dėlto gali tiksliai pašalpas pagal 
reikalą išdalinti. CRALOG ir vo
kiečių vyriausybei reikalaujant, 
gruodžio pabaigoje BALFo pir
mininkas patvarkė, kad rinktieji 
šalpos komisijų pirmininkai veik
tų pastoviai, kaip BALFo įgalio
tiniai vietose.

Rungtynės buvo pradėtos se
kundiniu punktualumu. Taipogi 
ir patys sportininkai pasirodė 
pusėtinai drausmingi ir korek
tiški. Arti šimtinė žiūrovų išsis
kirstė tikrai neapsivylę.

Ateinantį šeštadienį, kovo 10 
d., krepšinio lygos pirmenybių 
rungtynėms į Clevelandą atvyks
ta Urbano3 studentų ASK Litua
nicos vyrų krepšinio komanda, 
kuri yra, be abejonės, viena iš 
pačių pajėgiausių lietuvių krep-

žaibo tinklinio komanda 
pirmauja

Pereitą ketvirtadienį, Cleve
lando miesto tinklinio lygoje da
lyvaujanti žaibo vyrų tinklinio 
komanda, nugalėdama Cedar 
YMCA, pasekme 3:0, pasiekė 
8-tos iš eilės pergalės ir tuomi 
pačiu išsimušė į pirmą vietą. Iki 
šiol lentelės priekyje stovėjusi 
Universiteto komanda pralaimė
jo prieš Hillcrest YMCA ir nu
smuko net į 3-čią vietą. Dar yra 
likę žaisti 2 rungtynes. Jei mū
siškiai laimės abejas likusias 
rungtynes, tuomet lygos nuga
lėtojo titulas bus užgarantuotas.

Žaibo komandą atstovauja šie 
žaidėjai: R. Babickas, A. Barz
dukas, G. Barzdukas, A. Biels- 
kus, L. Klimas, J. Kijauskas, J. 
Zorska, M. Leknickas ir J. Au- 
zenbachas.

Didelis tinklinio turnyras

būti užbaigtos iki balandžio 16 d. 
Komandoms, be rimtos priežas
ties nestojusioms žaisti šiame 
tvarkaraštyje numatytų rungty
nių, bus užskaitytas pralaimėji
mas be žaidimo.

B) Apygardinės prieauglio ka- 
mulio žaidimų pirmenybės ir 
apygardinės stalo teniso pirme
nybės, Chicagos klubų pageida
vimu nukeliamos į birželio 7-8 d. 
Clevelande

Programoje: a) krepšinis ir 
tinklinis jauniams,
b) tinklinis mergaitėms,
c) krepšinis jaunučiams,
d) stalo tenisas (koman
dinis, vienetų ir dvejetų) 
vyrams ir moterims,
e) stalo tenisas (tik vie- 
metų) jauniams ir mer
gaitėms.

Jaunių ir mergaičių gimimo 
datos riba yra 1938 m. sausio 1 
d. — stalo tenise ir 1937 m. sau
sio 1 d. — kamuolio žaidimuose.

Šį šeštadienį, Clevelande įvyks 
didelis vyrų tinklinio kviestinis 
turnyras, rengiamas Clevelando 
YMCA, kuriame be 4 stipriausių 
Clevelando komandų dalyvaus 
visa eilė pajėgių komandų iš De
troito, Chicagos, Cincinatti, 
Pittsburgho, Columbus ir kt. |

Šiame turnyre pakviestas da
lyvauti ir LSK žaibas, kurio ko
manda bus sustiprinta ASK Li
tuanicos žaidėju Bakaičiu ir De
troito LSK Kovo žaidėju Racka. 
Turnyras vyks Western Reserve 
universiteto salėje, vadinamoje 
Adalbert Gym. Pradžia 12 vai.

Jaunučių gimimo datos riba 
i yra 1941 m. sausio 1 d.
j Registracija vykdoma užpil- 
i dant atitinkamus registracijos 
lapus iki balandžio 1 d. šiuo ad-

I resu: A. Bielskus, 746 E. 95th 
; j St., Cleveland 8, Ohio. Registra-

i ei jas lapai, kartu su smulkesnė- 
I mis informacijomis bus išsiunti
nėti visiems apygardos sporto 
klubams.

VID. VAKARŲ SPORTO 
APYGARDOS KOMITETO

PRANEŠIMAS NR. 26 
A) Vyrų Krepšinio Lygos 

tvarkaraštis
Pasiremiant apyg. k-to klu

bams išsiuntinėtu aplinkraščiu 
Nr. A-25, apygardos sporto klu
bų atstovų pasitarime, įvykusia- 
de 1956 m. vasario 25-26 d. De
troite, nustatyta šis apygardinės 
vyrų krepšinio lygos pirmenybių 
tvarkaraštis:

kovo 4 d. — Kovas; žaibas — 
Clevelande;

kovo 10 d. — ASK Lituaniaca 
žaibas — Clevelande;

GERIAUSIAM SUSITARIMUI MIESTE
ATSILANKYK PAS MUS.

NAUJAUSI IR LABIAUSIAI POPULIARUS 1956 M.

BUICK
Tai tikrai gražios, patogias ir geros mašinos, kurios 

pateisina padarytas išlaidas. Ir pirkę 1956 m. mašiną, Jūs 
turėsite daugiausia, ką bet kada esate gavę. Jūsų pasise
kimas yra BUICK. Tai General Motors mašina.

ECONOMY BUICK CO.
1 2550 Euclid Avenue GA 1-7600

Jums patarnauja 48 metus.
APLANKYK MUS PASIRINKTI IR GERŲ NAUDOTŲ 

MAŠINŲ.

V. V. S. A. K-tas

VERTINGA ŽINIA
Turintieji-neturintieji automo

bilių, vistiek vieni kitiems galite 
būti naudingi, sutaupysite pini
gų ir turėsite draugystę.

Važiuodami tolimesnėn kelio
nėn, norintieji ką pavėžinti ar, 
kad būtumėt pavėžinti, užsire
gistruokite pas J. Karvelį — 3322 
S. Halsted Str., Chicago, III., tel. 
YArds 7-0677. Dėl sąlygų ir kit
ko susitarsite vėliau.

P. S. čia pat gausite visą lie
tuvišką spaudą, įvairius meno 
kūrinius, kurie primena Lietuvą.

Jeigu norite klausyti kas de
dasi Vilniuje, Romoje, Londone 
ar kitur, tai tokius radijo apa
ratus gausite pas Karvelį.

RAŠOMAS mašinėles, kurio
mis galima rašyti lietuviškai, 
angliškai, vokiškai ir dar kitomis 
kalbomis, irgi gausite čia pat. Ir 
paskutinė naujiena — gautas di
delis skaičius lietuviškų plokš
telių apie 100 rūšių įdainuotų 
Kipro Petrausko, Kutkausko, 
Grigaitienės, šabaniausko, Dols- 
kio ir kitų. Daugybė gaidų. Vi
sus šiuos kūrinius rasite išleis
tame kataloge,' kuris kainuoja 
tik 90 centų.

Dar kartą norisi priminti, kad 
ši3 registravimas, keliaujantiems 
galės duoti meterialinės ir dva
sinės naudos. Juk dažnai būna, 
kad vieni važiuoja traukiniu, o 
kiti pustuščiu automobiliu nobo- 
džiaudami. O drauge keliaujant 
bus pigiau ir linksmiau visiems.

DIRVA
LAUKIA

JŪSŲ TALKOSI

NAUJOS

PENKTADIENIO

BANKO

VALANDOS

prasideda Kovo 23 d.

Nuo Pirmadienio iki Ketvirtadienio 
banko valandos yra tos pačios — 

9:30 A. M. iki 2:30 P. M.

KAIMINYSTĖS SKYRIAI
COLL1NWOOD
HEIGHTS
K1NSMAN

LAKEWOOD 
MEMPHIS-FULTON 
SOUTH EUCLID 

VAN AKEN

Mūsų
MIESTO OFISE

127 Public Sąuare

ir ARTIMIAUSIAS SKYRIUS
921 Huron Road

NATIONAL 
BANK

•j:'

KRISTUS — MEILĖS 
IR IŠTIKIMUMO 

PAMINKLAS
Kada Kristus atėjo išpildyti 

daugelį pranašavimų, kurie buvo 
apie jį parašyti, tuomet jis ap
reiškė tokią ypatišką meilę ir 
ištikimumą bei paklusnumą Je
hovai. Dievas mylėjo savo sūnų 
Jėzų ir Jėzus mylėjo savo tėvą 
Jehovą. Per Jėzų Dievas pasiun
tė j pasaulį šitokį meilės prana
šavimą.

Dievas taip mylėjo pasaulį, 
jog atidavė savo vienatinį sūnų, 
kad kiekvienas, kurs tiki į Jį, 
apturėtų amžiną gyvenimą per 
Jėzaus auką, kurią buvo paauko
jęs ant Kalvarijos kalno. Mūsų 
Viešpaties brangūs prieteliai, 
neduokit mirtinam žmogui gar
bę: visa garbė priguli mūsų Jė
zui. Jisai atsipirko visą pasaulį 
per savo mirtį. Jis. gali nuodė
mes atleisti. Jis mirė už Adomo 
nuodėmę ir už viso pasaulio nuo
dėmes.

Šventas Raštas nerodo, kad 
reikia užsitikęti mirtinu žmo
gum, bet kad reikia užsitikėti 
gyvu Dievu, kurs duoda gyvastį. 
Jėzus Kristus bus karalius, jis 
valdys visą pasaulį.

Dievo žodis yra pilnas gražių 
patarimų. Dangiškasis Tėvas 
kviečia pas save. Pastebėkime, 
kokiais maloningais žodžiais 
Viešpats kalbėjo į savo mokyti
nius. šv. Joną Evangelijos 14: 
per. Dievas taip kalba į viso pa
saulio tautas. Kas bus pasidi
džiavęs, nepriims tos evangelijos 
apie karalystę Dievo, tas neįeis 
' jo karalystę.

Šv. Morkaus 10 per. 14-15 e. 
Dievas sako: Ateikite visi kurie 
vargstate ir esat apkrauti sun
kiomis naštomis. Naštos persta- 
*o neteisingus pamokslus, teori
jas.

Skelbia:
WILLIAM SHIMKUS 
1110 E. 76th Street 
Cleveland 3, Ohio

Sausio mėn. KARYJE prade
dama spausdinti graikų klasiko 
Ksenofono "DEŠIMTIES TŪKS
TANČIŲ ŽYGIS”.

Usisakykit KARĮ nedelsdami,, 
(metams tik $5.00), arba pra
šykit vieną egzempliorių nemo
kamai susipa.'.inti, rašykit:

KARYS, 916 Wil)oughby Avė,. 
Brooklyn 21, N. Y.
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ši tema yra įdomi ne tik psi
chologui, bet taip pat svarbi 
kiekvienam ateiviui-imigrantui. 
Pati įdomumo ir svarbumo esmė 
glūdi nesugriaunamame fakte, 
kad ateivis, kaip vėliau matysi
me, negali išvengti būti "neatei- 
viu.”

Subrendęs ateivis (suprask ne 
chronologinį, bet psichologinį su
brendimą) — individas, kurio 
asmenybė susiformavo gimtaja
me krašte, atsidūręs daug skait- 
linglesnėje ir skirtingoje etninė
je 
ja 
kai!
jo etnines plotmes, bei aplin
kos įtakoje anksčiau susiforma
vusias normas. Etnocentrizmą 
būtų galima palyginti su gana 
nevykusiu terminu "tautine re
akcija”.

Etnocentrizmas niekuomet ne
pasireiškia savoje etninėje plot-l 
mėje-sferoje, — jis yra galimas 
tik svetimoje, pvz., pas italą 
Amerikoje, pas amerikietį Itali
joje ir panašiai, čia aiškiai išryš
kėja ir etnografinis momentas. 
Šalia kalbos, pagrindiniai etno
centrizmo pažymiai pasireiškia 
individo dvasiniu infleksibilitetu 
(ribotu lankstumu) ir sustingi
mu, sprendžiant problemą ar at
sidūrus keblioje padėtyje. Pats

grupėje, veikia, protau- 
ir reaguoja etnocentriš- 

kitaip sakant, pagal

vejai yra glaudžiai surišti su pa
čio individo dvasine struktūra. 
Atsiskyrimas, dar ypač toks 
greitas, nuo savo etninės grupės, 
susileidimas naujoje aplinkumo
je, yra galimas tik individui dar 
nesu brendus, nesusiformavus, 
kasdieninėje kalboje vadinamam 
be charakterio (ko tikrumoje nė
ra), esant "suaugusiam” vaikui, 
pas kurį, savaime aišku, ir etno
centrizmui nėra vietos. Toks in
dividas yra netik nesubrendęs, 
bet jis net nesuvokia pats savęs.

Tokios lengvos metamorfozės 
psichologinį tipą norėčiau pava
dinti "moline figūra”. Toks ti
pas, (nesuprask mūsų kasdieni
nėje kalboje vartojamo "tipe
lio”) dar prieš apleidimą savo 
etnologinės aplinkos jau buvo 

l lėkštas, nesusifarmavęs ir todėl 
jam labai lengva per gana trum- 

I pą laiką tapti bet kuo: lenku, ai- 
| rišiu ir t.t., kuo jis save "pasiver
tė”, nepriklauso nuo asmenybės, 
bet nuo aplinkos.

Objektyviomis akimis žiūrint, 
tai yra tik "pasivertimas”, nes 
etnocentriški veiksniai šioj "mo
linėj figūroj” gana lengva pa
stebėti, gi pats individas nejau
čia arba sąmoningai nenori savo 
juokingos padėties pastebėti. In
dividas, nejausdamas šios savo 
dirbtinos padėties, atrodo kaip

rono, tuojau išauga didingas Bar- 
nett. žinoma, ir religija reikėtų 
pakeisti, bet čia dar galima ras
ti lengvesnę išeitį: visai atsisa
kyti.

Esant "švedu” arba "airiu” 
jau automatiškai jaučiamasi kil
niau, saugiau, nes priklausoma 
didsenei, skaitlingesnei etninei 
grupei.

Įdomu pastebėti, kad iš pa
skutinių ateivių daugiau išsivys
tė Bamett’ų, negu Baranavicz'ių. 
Kodėl ? Atrodo, kad priežastis 
gana aiški: atvyko daugumoje 
visi "ponai”, gi kaipo tokie save 
sunkiai paslėps lenkų būrelyje, 
kas būtų kiek natūraliau ir ne
nuostabu, kad senieji Amerikos 
lietuviai išplėstomis akimis ir 
atviromis burnomis stebisi tokia 
greita ir "aukšta” mūsų meta
morfoze.

sustingimas gali būti suprastas mr-rijonetė naujos aplinkos sce- 
kaip: 1) stoka kintamumo, 2) 
pastyrusi reakcija į naują ap
linką, 3) atkaklumas (vok. Be
harrlichkeit), 4) nusistatymas. 
Tad nusisėdėjusios reakcijos for
mos keitiipas, objektyvioms są
lygoms reikalaujant, jau šiame 
individe yra ribotas ir tuo pačiu

Gi tas, kuris sąmoningai 
. nenori tai jausti, daugumoje yra 
. auka inferioriteto — menkaver- 

tystės išgyvenimo, kiek mažiau 
. kitu sumetimu, pav. pasisekimo 
. prekyboje, populariškumo ir kt. 

Toks ateivis yra "dvigubas 
DP” — jis pabėgo iš savo tėvy-

jis yra suvaržytas patogesniame J nės, gi čia atvykęs bėga nuo savo 
ir tikslesniame problemos spren- etninės grupės, nežiūrint, kad 
dime.

Etnocentriškumui esant gry
nai psichologiname lauke, jo ver
tės jokiu būdu negalima kelti, 
nes tai būtų išėjimas iš psicho
loginių ribų ir kartu perėjimas 
į etiką, kitaip sakant, negalima 
klausti ar "itališkas elgesys” yra 
geras ar blogas. Etnocentrinis 
sustingimas yra gana artimas 
reakcijos, bei veikimo užsitęsi- 
mui (Beharrlichkeit der Seele), 
kuris yra vienas iš gana svarbių 
sielos bruožų, čia reikia vengti 
supainiojimo su atmintimi, nes 
panašumas yra gana didokas. Pa
vyzdžiui: normaliai beveik ne
įmanoma čia pat nustoti verkti 
ir pradėti juoktis, gi vaikuose 
tai yra gana dažnas reiškinys. 
Be šio veiksmo užsitęsimo-perse- 
veracijos, nevisuomet prisimin
tume veiksmų intervalinės eigos: 
po ilgesnio pasikalbėjimo telefo
nu galima pamiršti, kad prieš 
pasikalbėjimą buvo skaitoma 
knyga ir pirm negu pradedamas 
kitas darbas, jaučiama vidujinis 
nerimas, kuris verčia prisimin
ti : "ką aš veikiau”. Ir čia staiga 
atsiranda prisiminimas kas buvo 
veikta.

Pats sustingimo laipsnis yra 
pas kiekvieną individą nevieno
das — laipsniuotas — su skir
tingu intensyvumu. Atsiranda 
dvi ekstremos, reiškiančiosios 
perkrovimo arba stokoje etno- 
centrinių momentų.

Pažvelkime pirmiau j kraštu
tinę formą pasižymėjusią stoka. 
Gal kiekvienam iš mūsų teko su
tikti arba pažinti tąip vadinamą 
"American ove r-night”. Taip' džių politinių ginčų aistrą, 
greitai "pasivertusiu amerikonu,

ijis tik besinaudoją skirtinga vi
zitine kortele. Nors ši "pseudo- 
molinė figūra” sąmoningai "per
dažo” save, kad ir pav. į Ame
rikos švedą, švedų tarpe jis yra 
nelaimingiausias, tikrumoje tai 
būtų nelaimė į jų tarpą pakliūti, 
gi tarpe italų, ji triumfuojanti. 
Pas tikrąją "molinę figūrą” šios 
behavioristikos nėra, nes ji bū
dama nepailsta etnocentrizmo, 
būdama "pilką”, net ir to pačio 
inferioriteto nesugeba išgyventi.

"Pseudo-molinė figūra” savo 
nepagrįsto inferioriteto maska
vimui, "persidažymui” griebiasi 
įvairių priemonių—namuose sku
ba pagerinti savo vaikų kalbą, et
ninės grupės leidžiamą literatūrą 
paskelbia non-imprimatur (įsi
vaizduok, jeigu bendradarbis ita
las rastų "švedo” namuose lietu
višką laikraštį). Svarbiausiai, 
kad iš Baranavičiaus vietoje Ba-

Stu-

Keista ir nuostabu, kad išsila
vinimas ne tik kad nepadeda et- 
nocentrinei reakcijai, bet prie
šingai, ją dar mažina. Pirmieji 
mūsų Amerikos lietuviai savo pi
lietybės popieriuose kartais ne
šioja Baranavicz įrašą, bet pas jį 
lietuviškas laikraštis ateina jo 
tikru vardu. Išskyrus politines 
partijas, kiek naujų kultūrinių 
būrelių ar klubų sukūrė pasku
tiniai ateiviai? Gi jeigu sukūrė, 
koks aktyvumas ?

Kita ekstrema: blokuojantis, 
per dozuotas etnocentriškumas. 
Čia vietoje "molinės figūros” už
tinkame "stereo-tipą” — užsi
spyrusį, pasišiaušusį, kartu pik
tą, superkritiską ateivį, kuris 
netik kad maža ko gero randa 
naujame krašte, bet eina iki tol, 
kad jeigu nėra taip, kaip kas 
anksčiau buvo, tai yra bloga, be- 
vertiška, net kvaila. Kaip kas 
"molinei figūrai” truko subren
dimo, nusisėdėjimo, kritikos, ob- 
jektivaus sprendimo, pas ”ste- 
re-otipą” to visko perdaug, čia 
kritika, laikysena jau iš anksto 
nustatyta. Kaip kad pas jau
nuolį, vaiką yra normalu greitu 
laiku pakeisti reakciją, taip pat 
yra normalu pas senį būti užblo
kuotam, reiškia, pas seną žmogų 
stereo-tipinė laikysena yra fizio
loginė — normali. Lygiai kaip 
kad dvasinis subrendimas nevi- 
suomet atitinka chronologinį, ly
giai taip pat ir su pasenimu. Kar
tais, etnocentriniam "stereo-ti- 
pui” visa nauja aplinka iš dalies 
atrodo kaip psichopatų instituci
ja, kurioje jis tik vienas protin
gas. čia galima taikyti posakis, 
susiformavęs rusų revoliucinės 
emigracijas: emigrantai, kad ir 
nieko neišmokome, bet ir nieko 
neužmiršome.

Tarp šių abiejų kraštutinišku- 
mų, blaškosi pati skaitlingiausia 
etnocentriškumo veikiama atei
vių minia. Vieni iš jų arčiau 
"molinių figūrų", kiti arčiau 
stereo-tipų”, panašiai kaip ir su 
psichologine tipologija: iš ma
sės kristalizuojasi cikloidiniai 
bei skicoidiniai tipai.

Nesant savame krašte, esant 
apsuptiem skirtingų etninių gru
pių, etnocentrinės laikysenos 
formacija pas mūsų jaunąją kar
tą yra viena iš pagrindinių pro
blemų, kurios sprendimo didžiau
sia dalis, pirmoje eilėje, priklau
so tėvams.

Iš vaikų, kurių tėvai priklauso

STUDENTŲ 
DĖMESIUI

Per tuos kelis Lietuvių 
dentų Sąjungos JAV gyvavimo
metus mes skelbėme, siekėme ir 
kai kas tikrai tikėjome, jog ga
lime būti daugelyje reikalų vie
ningi ir auklėti savyje toleranci
jos ir artimo meiles pradus ir 
turėti bendrą organizaciją spe- 
cifiniems studentų reikalams.

Šįmetinė Sąjungos Centro Val
dyba, vedama ar pilno reikalo ne
supratimu ar bloga valia, savo 
išsiuntinėta anketa tą Sąjungos1 
vienybės pradą kėsinasi palaido
ti, įtraukdama studentus į bergž- "molinėms figūroms”, gali iš-

Kas įstojo į Santarą, padarė 
tai ne tėvų pasiųstas, ne dėl bliz
gučio ar lengvatų — nes jų netu
rime — ir ne iš įpratimo, o savo 
paties apsisprendimu. Tai ir yra 
svarbiausia, žmonės apsispren
dė, galbūt atsisakydami tos ar 
kitos alternatyvios galimybės, 
padarydami — žinau, kokią kar
tais jiems asmeniškai rimtą — 
tą ar kitą auką. Mus ta žmoniš
koji auka, kurią kiekvienas san- 
tarietis atnešė — nes būti nau
jos ir nežinomos organizacijos 
nariu lietuvių visuomenėje visgi 
rizika! — įpareigoja. Pirma, ji
nai mus įpareigoja savo drau
gams duoti tiek, kad jie nesigai
lėtų savo apsisprendimo; ir, ant
ra, — duoti visiems laikams. Pir
muoju atveju susiduriame su 
Santaros turinio klausimu (apie 
kurį antrame šio ciklo straipsny
je) ; antruoju — su jos tęstinu
mu.

Apsispręsdamas už Santarą, 
žmogus pasirinko ne žaislą, bet 
gyvenimo būdą. Jis nesuklupo — 
o tai lengva ir saldu!__ties ak
meniniu stabu, bet uždokumen- 
tavo pasiryžimą blaiviomis aki
mis žvelgti, gyva širdimi vertin
ti, rimtai gyventi. Mūsiškis san- 
tarieties apsisprendė visam gy- 
tarietis apsisprendė visam gy
venimą studentas — nesiruoš 
gyvenimui, bet ir gyvens. San
tara tuo būdu turi būti tikra ne 
tik besiruošiantiems, bet ir gy
venantiems; ir jiems duoti, ko 
toje realybėje inteligentiškam 
tremties lietuviui reikia. Santa
ros ryšys nėra dirbtinis, kad nu
trūktų su diplomu.

Išplaukia aiškus organizacinis 
reikalavimas Santarą skelti į du 
sparnus — studentiškąjį ir stu- 
sijas baigusiųjų, kurį pavadinki
me akademiniu (”filisteris” man 
kvepia nieko neveikimu, prideng
tu spalvotomis juostelėmis, ir to
dėl, naujam turiniui išreikšti, 
naudosim ir naują "akademiko” 
sąvoką).

Savo kryptimi sparnai nesiski
ria: jie, priešingai, abu neša vie
ną ir tą patį kūną lietuviškojo 
gyvenimo erdvėje. Bet jie turi 
skirtingą veiklos plotmę. Aka
demikas negali pasitenkinti tuo, 
kas siūloma studentui, nei vien 
paramos studentiškai veiklai tel
kimu, nei teise — kurios Santa
roje mes savo filisteriams nesu
teiksime — studentams diktuoti 
jų "tradicijas”. Atvirkščiai, iš 
studento nevisada galima reika
lauti, ko iš akademiko. Ligi šiol 
darydavome klaidų, iš studentų 
perdaug laukdami. Rezultate kai 
kuriuose suvažiavimuose visas 
kalbas kalbėdavo dvidešimts 
penkmečių generacija, o už mus 
jaunesni, išskyrus vieną kitą au
tentišką wunderkindą, nedrįsda
vo prasižioti, "kad nepasakytų 
ko nors neišmintingo.” Jaunimo 
organizacijoje to neturi būti.

Studentams sukurtinas santa- 
rietiškas gyvenimo būdas, pasi
žymįs gyvu ir nuotaikingu hu
maniškumu ; akademikams jų 
santarietiškas humanizmas busi 
gilus ir probleminis. Abiems 
sparnams bendra palieka ligi šiol 
ryškiausia mūsų savybė — akty
vumas. Tačiau studentiškasis ak
tyvumas reiškiasi visų piirma 
jaunimo ir studentijos tarpe, o 
išėjimui į visuomenę naudojama
si akademiniu sparnu. Vasaros 
stovyklos ir seminarai priklauso

studentams; meno parodos, dar
bo konferencijos, politiniai pasi
tarimai — akademikams. Stu
dentai įpranta į kultūros ilgesį, 
akademikai ją savarankiai kuria 
ir jos praskleidimą organizuoja. 
Politikoje studentai ruošiasi ir| 
bando suprasti, akademikai — 
apie kuriuos su bekraščiu opti
mizmu prileidžiama, kad jie jau 
"supranta” — organizuoja poli
tinę akciją. Nė vienas sparnas 
nėra išjungiamas iš antrojo veik
los: abu gali pilnomis teisėmis 
dalyvauti visose stovyklose, kon
ferencijose ir karnavaluose (ta
čiau, aišku, ne valdomųjų orga
nų rinkimuose), subordinuoda- 
miesi rengėjų nustatytai tvarkai. 
Bet už atostogines stovyklas, pa
silinksminimus, studentišką vei
klą ir kultūrinius jaunimo pa
rengimus yra atsakingi studen
tai. Akademikai atsako už tai, 
kad moderni lietuvių kultūra bus 
kuriama ir toliau, kad bus su
teikiama provokuojančios me
džiagos jaunam žmogui nauju, 
bet lietuvišku požiūriu pažvelgti 
į savo aplinką, ir kad santarie- 
tiška linkme bus veikiami lietu
viškos politikos įvykiai.

žodžiu: studentai specializuo
jasi gyvumu, akademikai gilumu 
aktyvaus lietuviško humanizmo 
plotmėje. Sparnai bendradar
biauja ir vienas kitam paprašyti 
talkina, o juos organizaciniai ri
ša bakalaurai, tęsią savo studi
jas ir turį narių teisę abiejose 
veiklos plotmėse. Vietovėse, kur 
išsiskirstyti į sparnus organiza
ciniai nebus įmanoma (kaip Phi- 
lądelphijoj ir Bostone), nesiskal- 
dytina. Bet bendroje veikloje, di
desniuose skyriuose ir ypač va
saros suvažiavimų rengime, stu-

• Į Studentų žodžio redakcinį ko
lektyvą įsijungė vėl vienas nau
jas bendradarbis — Pranas Bi
lėnas, gyvenąs ir studijuojąs 
New Yorke. Jis yra atitarnavęs 
keturis metus U. S. Air Force. 
Linkime sėkmės ir ištvermės 
studentų spaudos darbe!

• Dabar Sž redakcinis kolek
tyvas susideda iš keturių asme
nų. Be paminėto Prano Bilėno, 

, redakciniam kolektyvui priklau- 
I so Danguolė Bartuškaitė, gyve
nanti Clevelande; Raimundas 
Mieželis, dabar atliekąs karinę

dentų ir akademikų bent dalinis 
išskyrimas (kuris tačiau neturi 
virsti izoliacija!) būtų pageidau
tinas.*).

Bet problema nėra organizaci
nis persigrupavimas, o ta dva
sia ir kultūrinė nuotaika, kuria 
mūsų akademikai turės savo 
veiklai išsiugdyti. Studentiškas 
santarietiškumas jau yra supran
tama sąvoka; bet akademinis 
santarietiškumas negali prilygti! 
amžinam žvilgčiojimui į prabė
gusią jaunystę. Jis turi būti 
prasmingas ir vaikus auginan
čiam, ir prašilusiam, ir į kapą 
žvelgiančiam. Jo laukia skirtin
gi darbai, aktyvus ir planingas 
dalyvavimas lietuvių visuomenės 
veikloje ir savitos, gaivios ir šil
tų spalvų kultūrinės nuotaikos 
ugdymas (apie tai kiek vėliau). 
Anot vieno šaunaus paskaitinin
ko — Santara amžinai!

tarnybą; Saulius šimloiūnas, gy
venantis Detroite.

• SŽ buvo pats pirmutinis stu
dentiškas skyrius Amerikos lie
tuvių pokarinėje spaudoje. Be 
perstojimo jau eina ketvirtus 
metus. Didelė padėka priklauso 
DIRVOS redaktoriui Baliui Gai- 
džiūnui už tikrai nuoširdų ir su
prantanti talkininkavimą stu- 
detams.

• N. Y. Santaros sk. valdyba 
sausio 31 d. turėjo posėdį naujo 
semestro veiklos programos su
statymui. Taip pat jau yra su
daryta komisija, kuri pradės rū
pintis vasaros atostogų stovyk
los rengimu.

• Vasario 2 d. N. Y. Santaros 
skyriaus visi naujieji nariai bu
vo susirinkę susipažinimui su 
Santara ir jos praktine veikla. 
Aišku, naujieji nariai neišsisu
ko be broliško pareigų apkrovi
mo.

• Iš Bonnos, Vokietijos į N. Y. 
atvažiavo Vytautas Aukštikalnis, 
kuris šiuo laiku dirba naip brai
žytojas bei susipažįsta su nauju 
gyvenimu, o vėliau žada tęsti 
studijas.

• Buvęs N. Y. Santaros sky
riaus iždininkas Algis Ratkelis, 
baigęs elektros inžineriją N. Y. 
City College, gavo darbą vienoje 
lėktuvų firmoje Kalifornijoje.

• šiuo metu iš kariuomenės į 
N. Y. sugrįžo Vaidotas Jakas, 
Stasys Kligys ir Pranas Bilėnas. 
Visi trys pradėjo studijas įvai
riuose N. Y. universitetuose.

• Jonui šostokui, sužeistam 
automobilio katastrofoje Detroi
te, linkime greit pasveikti. Ligo
ninėje, ir dabar namuose, jis yra 
gausiai lankomas Detroito stu
dentų.

• Vasario 25-26 d.d. Detroite

*) Potencialieji Santaros akademi
nio sparno nariai — bakalauro laipsnį 
turį asmenys, kurie studijuodami da
lyvavo Nepriklausomųjų Studentų, 
Santaros ar Šviesos veikloje ar jai 
pritarė — kviečiami dėl šio plano pa
sisakyti ir užmegzti ryšius su San
taros filisterių apsijungimo komisija,! 
kad ir mano adresu: Wm. James Hali įvykusioje Vid. Vakarų sporto 
106, Harvard University, Cambridge
38, Mass.

Ateitininkiškas bendradarbiavimas

1 šventėje buvo suvažiavęs gražus 
jaunimo būrys. Krepšinio nuga
lėtoju dar sykį išėjo Urbanos 
Studentų Lituanica.

• Santaros vicepirmininkas 
Valdas Adamkavičius, gyv. Chi
cagoje, dirba, studijuoja ir ak
tyviai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje. Be gausių pareigų San
taroje, jis yra FASKo valdybos 
narys, sportinių žinių pranešė
jas Margučio radijo valandėlėje.

• Pranas Bilėnas trumpai ap
rašo N. Y. Studijų Dienas — va
sario 4 d. į N. Y. suvažiavo arti 
šimto studentų. Suvažiavimo 
nuotaika buvo maloni ir taikin
ga, be jokių ginčų ar tuščių susi
kirtimų. Per dvi dienas buvo 
išklausyta trijų paskaitų: "Lie
tuvių Protėvynė” — Dr. J. Pu- 
zinas, "Lietuvos teisinė struktū
ra amžių bėgyje tarptautinėje 
šviesoje” — Dr. D. Krivickas ir 
"Lietuviškų vertybių esmė” — 
Dr. J. Girnius. Nors paskaitos ir 
buvo įdomios ir gerai patiektos, 
bet per diskusijas pasirodė, jog 
daugelis kolegų statė klausimus, 
į kuriuos prelegentai jau anks
čiau savo paskaitose buvo atsakę.

Pirmos dienos vakare įvyko 
vo laiku įkurta ir išlaikyta iš Literatūros vakarais, kurio pro- 
jautrumo ir pasišventimo bend- gramą atliko patys studentai, 
riems reikalams... i ( Perkelta i 6-ta pusi.)

Galbūt, ateininkai yra vienin- gęs sauvališkai. Ateitininkai, 
tėlė grupė studentiškame gyve-i nors ir atstovaudami CV-oje vi- 
nime, kuri visuomet primena sus studentus, nepaabejojo pasi- 
(net iki nuobodumo), kad jie yra naudoti susidariusia proga vien 
nešaįiškiausi, kad jie daugiau
siai aukojasi studentų reikalams. 
Gi prof. Yla net įrodinėja, kad 
tik ateininkai gali būti kilnūs ir 
protingi žmonės.

Ir šioms teorijoms beveik vi
suomet yra kitokia ir nebetaip 
jau kilni praktika. O ateitinin- 
kiški gražūs šūkiai dar sykį nu
blanksta prieš gyvenimo tikrovę, 
parodydami, kad šie žmonės ar
ba nesugeba arba iš viso nenori 
atsakingai bendruomeniškai gy
venti.

Štai dar vienas pavyzdėlis atei- 
tininkiškos akcijos bendroje Stu
dentų Sąjungoje.

Šiais metais Liet. Stud. S-gos 
CV, kurioje vyrauja ateitininkai, 
kreipėsi -į Detroito skyrių per 
skyriaus pirmininką, kuris yra 
santarietis, prisiųsti aštuonių 
žmonių sąrašą, iš kurių CV su
darys penkių narių rinkiminę ko
misiją. Detroito skyriaus pirmi
ninkas sudarė sąrašą, paimda
mas po du žmones iš ateitininkų, 

| santariečių, skautų ir niekam ne- 
i priklausančių ir pažymėdamas jų 
. priklausomybes. Gi CV slaptu 
balsavimu nubalsavo j komisiją 
visus ateitininkus bei skautus ir 
viena nepriklausomą, palikdama 
už durų kitą nepriklausomą ir vi-1 
sus santariečius. Tokiu būdu 
ateitininkai, kurie daugiau negu 
visi kiti rūpinasi studentų vie
nybe, atsiekė užsitarnautos per
galės, atitinkamai pagerbdami 
mažumos teises.

Savaime kyla klausymas: ko-j 
dėl ateitininkai yra . dauguma, 
kai santariečiai mažuma? Ar čia 
yra dar viena istorinė problema, 
kuriai nėra atsakymo? Galvotu- 
mėm, kad šis santykis nėra taip 
sunkiai išaiškinamas. Santarie- j 
tis .sudarydamas kandidatų są
rašą, negalėjo pasielgti nedemo
kratiškai. Jei jam būtų reikėję1 
pristatyti visus santariečius, ką

”savo grupės naudai”. Gi tokį ir 
panašų žygį pateisins kokiais 
nors kilniais tikslais, ir jiems 
neatsisakys padėti garbingi pro
fesoriai. Gal tik todėl, bet ne dėi 
ko kitko ateitininkai dominuoja 
lietuvių studentų gyvenimą ...

Kyla dar viėnas ir daug svar
besnis klausimas: Ar iš viso ga
lima su ateitininkais bendradar
biauti ? Nors ir labai norint, kaip 
galima bendradarbiauti su tais, 
kurie bendradarbiavimu supran
ta išnaudojimą ir dviveidiškū- 
mą? Ar jiems iš tikrųjų jie pa
tys svarbiau, negu bendra lie
tuviška veikla ir kitų teisių ger
bimas? Jei taip, tai kiek ilgai 
dar pajėgs išsilaikyti bendrų pa
jėgų darbai, kaip net pavyzdžiui, 
Lietuvių Studentų Sąjunga, sa-

BALSUOK UŽ

FRANK J. AZZARELLO
CANDIDATE FOR

COUNTY PROSECUTOR
Democratic Primary May 8 " 956

TURI 29 METUS ADVOKATINIO DARBO
PATYRIMĄ.

YRA 52 METŲ AMŽIAUS, VEDĘS, TURI 
DU VAIKUS

YRA PASIŽYMĖJĘS KAIP AKTYVUS
DEMOKRATAS

vam Lietuvos dirvonui. Ateivis, 
tapęs moline figūra, labai maža 
žala mūsų etninei grnpei, gi čia 
užaugusi "molinė figūra” yra 
sąskaiton pseudo-molinių tėvų.

Nekreipkime dėmesio, kad mes 
čia jaučiamės tik svečiais. Ame
rika iš mūsų reikalauja tik loja
lumo, gi "molinė figūra” jai net 
ir to neduos. Nebūkime marijo- 
netėmis šio bešaknio gyvenimo 
scenoje, nekaltinkime savęs, kad

augti subrendę, gilūs Arerikos 
nebūtumėm Sąjungos ar Kanados piliečiai, bet tai be 

vokiečiu ar lenku” skaičius žy-' duobkasiais, kviečiu kolegas į an-1 jų pastangų. Iš stereo-tipinių tė- ne mes, bet partizanai saugoja
Kad

miai padidėja, kada kalbos sun- ketą neatsiliepti ir ją išmesti vų — kiek prislėgti arba pasime-j mūsų šaknis, nes mūsiškiais yraljis padaryti pilnai galėjo, būtų 
kūmai tampa dalinai nugalėtais, krepšin. 1 x------- - *-■«-»->-» ------ *—*- —-------------------- ■ _ , ,, I ... ---- , ,, !

šie išimtini "persirėdymo” at-Į
I v r ' i • ...... ’ —------------ - •' i ‘----- ------------ °j
(tę savyje individai, su potencia- perkrauti musų naujosios aplin- jis greičiau išsibraukęs iš San- 

Saulius šimoliūnas linėmis šaknimis būsimam lais- kos bepročių namai. (taros organizacijos, negu pasiel-
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS
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PADĖKA
F L O RI D I E C I A M S

Vėl turėję progą lankytis Flo
ridoje, čia mudu su žmona nori
me išreikšti savo padėką mūsų 
bičiuliams, seniems clevelandie- 
čiams ir kitiems, už jų parodytus 
malonumus, vaišingumą ir pri
ėmimą. Padėką reiškiame: Tū
liams, šeštokams ir teisėjui iš 
Chicagos Jonui Zuriui ir jo mo
tinai, St. Petersburge; clevelan- 
diečiams štaupams Gulfport, 
Fla.

Miami ir Miami Beach, Fla.: 
Dr. Tamošaičiui ir poniai, žel
viams, ponioms Julei Styles ir 
jos sesutei Stoškienei, Verbe- 
lams Dania, Fla., ir senam bičiu
liui iš Brooklyno, tautininkų vei
kėjui ir jo poniai A. M. Augū- 
nams, Lake Worth, Fla.

Kai kurie jų kalbėjo apie pa
simatymą Washingtone, lietuvių 
rengiamame sąskrydyje birželio 
16-17. Malonu bus to sąskrydžio 
rengėjams sulaukti svečių ir at
stovų ir iš Floridos.

SULIG GRIGAIČIO — VISKAS 
NE TAIP

Esant Floridoje .teko matyti 
Naujienas, kurios stengiasi "su
taršyti” mano Dirvoje padary
tas pastabas, ryšyje su Vienybės 
70 metų gyvavimo sukaktim, kur 
buvau palietęs ankstyvesnių mū
sų veikėjų ir redaktorių palinki
mą į socializmą, kartu ir Nau
jienų redaktorių Grigaitį.

Viename numeryje Grigaitis 
"kedena” mano pasakojimus apie 
anuometinius veikėjus, kitame 
— komunistų, savo draugų Vil
nyje pareiškimus kitais klausi
mais.

Sulig Grigaičio, kada kas Ame
rikoje lietuvių tarpe buvo — bu
vo ne taip, kaip buvo, bet taip 
kaip jam dabar norisi kad tada 
būtų buvę.

Revoliucijų skelbėjas, propa- 
gatorius tuometinės socialistinės 
kovos išvertimui kapitalizmo, kai 
visuotinis šūkis buvo ”... mes 
jų skriaudas nuplausim jų krau
ju” — kapitalistų skriaudas pro
letarui, Grigaitis dabar labai no
rėtų, kad visi anų laikų mūsų 
veikėjų užrašai apie tuos laikus 
ir jo veiklą būtų sunaikinti. Jis 
norėtu, kad būtų sudeginta ir 
kun. žiliaus, ir Račkausko, ir J. 
O. Sirvydo ir kitų veikėjų atsi
minimai - užrašai, ir Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje istorija, 
kur užrašyta socialistų veikla — 
veikla ne lietuvių naudai. Norė
tų, kad nutylėčiau ir aš visą, ką 
atsimenu ir pergyvenau nuo 1909 
metų lietuvių spaudą sekdamas, 
joje dirbdamas, organizacijose 
veikdamas, socialistų vykdomą 
lietuvių tarpe anarchiją matyda
mas.

Grigaitis, iki tremtinių j Ame
riką suvažiavimo buvęs Socialis
tų Sąjungos__tos senos organi-
zacijos, kuri visą anarchiją kėlė, 
revoliucijas skelbė, Lietuvą nei
gė — vadas, staiga, po nakties, 
virtęs socialdemokratu, numatęs 
taip geriau bus daryti biznis iš 
naujai atvykstančių lietuvių, da
bar deda pastangas ištrinti iš is
torijos lapų visus savo svetimai 
idėjai aukotus darbus.

Dra tik prieš istorinį SLA sei
mą Chicagoje 1930 metais (iki 
1929 metais Grigaičiui pavyko, 
sandariečius gąsdinant, kad ko
munistai pagrobs SLA, su jo pa
galba, įstatyti socialistą Gugį 
SLA iždininku be rinkimų, mirus 
SLA iždininkui Tarnui Paukš
čiui), Naujienos per kelis metus 
turėjo su komunistais taip vadi
namą "bendrą frontą”. Kadangi 
tuo laikotarpiu Lietuvą buvo pa
ėmę valdyti tautininkai, Grigai
tis savo Naujienose skelbė nepri
pažinimą. Kadangi komunistų 
tikslas buvo Lietuvą sukomunis- 
tint, pajungt ją sovietams, "ben
dro fronto” visos pastangos ir 
buvo dedamos išversti "fašisti
nį” Lietuvos režimą, kurį ir šian
dien Grigaitis tebeverčia.

Kaip Grigaitis gabus dalykus

perdirbti ant savo kurpaliaus 
paskučiausias liudytojas yra 
Amerikos Lietuvių Tarybos įkū
rimas rugp. 9-19, 1940 metais 
Pittsburgse. Kadangi tame suva
žiavime Grigaitis nematė reikalo 
dalyvauti ir į ALT įstoti, jis 
ALTo įsteigimo datą aiškina tą, 
kada Socialistų Sąjungos atsto
vai į ALTą atėjo. Kitko jis ne
pripažįsta.

Tas matosi ir visuose kituose 
jo darbuose ir kalbose: tik tas 
tegali būti skaitoma buvusiu ir 
esančiu, kas jam tinka, kitkas 
viskas — sudegint!

Naujiems lietuviams Ameri- 
, koje apsigyvenus, nežinantiems 
, praeities, skaitant Naujienas, 

tenka matyti visai kitoks vaiz
das, negu tikrumoje buvo: vaiz
das, kokį stengiasi sudaryti Gri
gaitis apie save, savo darbus, sa
ve aukštindamas, kitų visų veik
lą ir pastangas neigdamas, iš
kraipydamas. Jis tam reikalui 
gabus "meistras”.

♦

Toliau paklabėsime apie kai 
kuriuos įdomesnius momentus ir 
patyrimus kelionėje į Floridą, ir 
apie negrų klausimą, kuris JAV 
darosi karštesnis ir karštesnis.

FLORIDOS ĮSPŪDŽIAI
Pirmą sekmadienį, mūsų šei

mininkė p. štaupienė paragino 
važiuoti į šv. Judošiaus bažnyčią. 
Mes manėm, kad ji tiktai juo
kaują, bet kada nuvažiavom, pa
matėm užrašą — St. Judėt.

Man kilo mintis, kaip jis tapo 
šventasis. Juk jis pardavė Jėzų 
už 30 grašių ir pasikorė.

Po pamaldų, išėjus iš bažny
čios, ponia Samienė sako, kad 
įgalėjusi nė melstis, kai tik pa- 
"■fslidavo apie Judošių.

Tą dieną dar nuvažiavom j Ca- 
sino. Ten radom jau prasidėjusį 
koncertą. Įžangos ten nereikia 
mokėti. Tuojau, kai tik įeini į 
vidų, paduoda kiekvienam po dai
nų knygutę. Ir visa publika dai
nuoja. Scenoje senyva moteris

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
DAILININKŲ MENO 

PARODA
V. VIZGIRDA
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Meno kūryba, kaip tautos kul
tūros pagrindas, šalia kalbos vai
dina nepaprastai svarbų vaidme
nį tautiškumui išlaikyti.*) Tik 
kurdami savitą lietuvių kultūrą, 
ja domėdamiesi, ja gyvendami, 
mes galim išsiskirti iš kitų tautų 
tarpo, pajausti to išsiskyrimo 
reikalingumą ir prasmę. Kas gj 
iš mūsų beliktų, jeigu mes’ tik 
dokumentuose paliktume lietu
viais, paneigtume visas mūsų 
tradicijas, galvojimo būdą, pa
pročius? Tai nebūtų aklimatiza- 
vimasis naujame kontinente, bet 
tik išsigimimas.

Lankydami studentų meno pa
rodą, kaip ir kiekvieną kultūri
nį parengimą, mes galime jausti 
tikrą džiaugsmą: lietuvių me
nas nesibaigia su senais vetera
nais, Auga jauna karta, kaip 
šimtmečio ąžuolo naują atžala. 
Tai gražiausias laidas, kad tau
tos kūryba nemari.

Bėgdami iš savo tėvynės, pali
kom tenai daug kultūrinių ver
tybių, kurių nesunaikins jokie

— solistė vadovauja. Ji pradeda 
dainuoti ir visa publika turi kar
tu dainuoti.

Vieną gražią dieną nuvažia
vom j vidurmiestį. Ten šaligat
viai pilni sėdynių, žaliai nudažy
tų. Ir pilna prisėdę senelių, nė 
vieno jauno žmogaus nematyt. 
Kur tik pasisuki, ten visi seni. 
Pagalvojau, kad greit susensiu 
čia ilgai būdama, tat nuspren
džiau važiuoti į Miamį. 
padariau pabuvus visą 
St. Petersburge.

Čia tai jau kas kita.
tuviai turi savo klubo salę, ren
gia visokius parengimus beveik 
kiekvieną sekmadienį, turi radi
jo pusvalandį.

Oras Miami kiek drėgnas, bet 
malonus ir kiek šiltesnis negu 
St. Petersburge. St. Petersburge 
oras sausesnis ir šaltesnis.

Sofija Mudrauskienė

Taip ir 
mėnesį

Čia lie-

okupantai, ir su savim išeivijon 
atsigabenome kūrybines jėgas, 
kurios šiandien jau leidžia nau
jus žiedus.

Lietuvių studentai, sureng
dami kilnojamą dailės parodą, 
parodo, kad jie dar nepaskendo 
taip viliojančiame mechanizuo
tame ir sumaterialintame dabar
ties gyvenime. Kiekvienas jų pa
gal savo pašaukimą siekia moks
lo ir ruošiasi rimtam kūrybos ir 
darbo gyvenimui. Jų pasiryžimai 
ir drąsa yra stebėtini. Džiugu, 
kad bręsta jauna ir gaivališka 
karta, kuri toliau puoselės mūsų 
tautos dvasines vertybes.

Susipažinę su šia jaunimo pa
roda, galėtume pasakyti, kad tai 
nėra vien studentų paroda. Da
lyvių tarpe randame jau jaunų 
menininkų, kurie turi pagrindą 
po savo kojomis ir kurių ieško
jimai nukreipti teisingu dailės 
problemų sprendimų keliu.

Jeigu jų darbuose matome dar 
daug jaunuoliško žaismo ir gai
vumo, tai todėl, kad jaunų daili
ninkų dvasia jauna, dar nesuža
lota gyvenimo rutinas ir manie
ros.

Kalbant apie pačios parodos 
pobūdį, reikia pasakyti, kad tai 
šių dienų meno paroda, naujoviš
ko meno paroda. Ir kaip kitaip 
galėtų bebūti, jeigu tai darbai 
jaunimo, kuris gyvena realiu da
barties gyvenimu. Jis eina su 
nauju gyvenims to krašto, ku
riame esame. Betgi reikia pa
brėžti, kad tai nėra nei mados 
reikalas, nei amerikonizmo pa
mėgdžiojimas, bet tiktai savos 
aplinkos ir laiko sąmoningas pa
jautimas.

Kas liečia dailės darbų techni
ką, tai mūsų jauni dailininkai ne
sivaiko perdaug triukų, kas da
bar taip madoje moderniniame 
mene. Kaip ženklas gero skonio, 
jų darbuose kartais labai ryškūs 
kuklumo pažymiai. Tai pagrin
diniai bruožai, kuriais, man at
rodo, ši paroda vertinga.

Vidinio žmogaus išgyvenimo 
perdavimas plastine, garso, žo
džio ar kitokia kokia nors savi
ta, bet ne gamtos realybę pamėg- 
džiojančia forma yra pagrindi
nis meno kūrybos tikslas. Lan
kant meno parodą, kiekvieno tu
rėtų būti tikslas ieškoti meno 
darbuose tų kūrybinių pradų, 
stengtis suprasti menininko-kū- 
rėjo reiškiamą jausmą ir mintį.

Pastangos teisingai suprasti 
meno kūrinį jau veda prie tikro 
kūrybos suvokimo. Ieškoti paro
dose gražių ir mėgiamų gamto
vaizdžių ar per vasaros atosto
gas matytų saulės nusileidimų ir 
putojančių bangelių, būtų jau 
aiškus nesupratimas, kaip reikia 
žiūrėti į meno kūrinį.

Tai sakau todėl, kad šioje pa
rodoje tokių darbų tikrai nėra. 
Jų nereikia ir ieškoti. Vieton to 
reikia pasistengti čia dalyvau
jančio jaunimo gyvenimą ir jaus
mus. Gal ne visados jie juokauja. 
Gal kartais ir labai dažnai jų 
jaunoje sieloje suplazda tikra 
kūrybinė kibirkštėlė.

Nagrinėdami lietuvių studentų 
dailės parodos dalyvius, dauge
lyje jų galime surasti savitų ypa
tybių, gražių pastangų ir rezul
tatų. Aptariant gi paskirus pa
rodos autorius, reikia atkreipti 
dėmesį į keletą jaunų dailininkų. 
Vienas iš jų būtų Jurgis šapkus. 
Jo tapybos darbų požymis yra 
gerai apvaldyta kompozicija, 
daug laisvos ir ramios ekspresi
jos piešinyje. Darniai išdėstyti 
spalvų kontrastai kalba apie ne
abejotinus tapytojo gabumus, 
šapkus savo darbuose perdaug 
nesiblaško, turi savo veidą, ta
pybinį tonų pajautimą ir gerą 
techpišką pasiruošimą, kas jam 
leidžia laisvai operuoti paletės 
varsomis.
Kaip kontrastas šapkui, yra Da
nutė Sakalauskaitė, kurios tapy
boje spalvų kontrastus pakeičia 
subteliška varsų gama. Jos dar
buose galima surasti daug švel
nių toninių niuansų. Jos piešinys 
yra linijinis ir lankstus. Saka
lauskaitės litografijos darbai 
ypač įdomūs savo tamsių ir švie
sių dėmių kompozicija.

Kita tapytoja, Dalia Juknevi
čiūtė, tik viename savo tapybos 
darbe parodo gerą skonį, išlaiky
dama visą paveikslą vieningame,

Cleveland Electric Illuminating Co. pradėjo kasti pamatus naujai 
250,000 kilovatų pajėgumo elektros jėgainei. Iškilmėse dalyvavo 
Illuminating Co. prezidentas Elmer L. Lindseth ir Avon Lake ir 

Lorain apskrities įvairūs pareigūnai.
Naujoji elektros jėgainė, per ateinančius 3 metus duosianti darbo 
daugiau kaip 50,000 Clevelando ir šiaurės Ohio gyventojams. Jos 

statyba kaštuosianti apie 38 milionus dolerių.

retu ir grynai tapybinių tonų 
kolorite.

Charakteringiausia ekspresio
niste šioje parodoje yra Rita Žu
kaitė. Gerai techniškai apvaldy
tas piešinys duoda jai galimybę 
surasti daug įvairumo ir išraiš
kos kompozicijoje, judesyje ir 
formoje.

Gražinos Krasauskaitės darbai 
pasižymi skaidriu ir spalvingu 
koloritu. Jos kartais grynai vai
vorykštės varsų gama turi sod
rių tapybiniu privalumų.

Vytauto Virkau tapyba, lito
grafija ir medžio raižiniai yra 
labiausiai iš visos parodos abs
traktūs.

Nijolės Vedegytės medžio rai
žiniai yra dekoratyvūs ir gerai 
sukomponuoti.

AKADEMINIAME 
PASAULYJE

(Atkelta iš 5-to pusi.)

Programą sekė šokiai, kurie žva
kių šviesoje, ypač jaukiai pra
ėjo.

Studijų Dienoms pirmininka
vo J. Galminas ir E. Kaminskas, 
padedant sekretorėms švipaitei 
ir Zabarskaitei. Suvažiavimui pa
sibaigus, daugelis kolegų dar at
silankė ir į tą dieną vykstantį 
"Vienybės” vakarą.

• Clevelandietė Danutė Bajo- 
raitytė baigė biznio adm. studi
jas Bovvling Green Statė Univer- 
sity B. S. laipsniu. Universitete 
pasireiškė paskaitomis apie Lie
tuvą ir lietuvių skautų judėjimą. 
Priklausė Beta Alpha Phi korpo
racijai.

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

■THEMAYCOJ BAJEMENT
STEBUKLINGAS FIBERGLAS

Surauktos,
Garantuotai geros rūšies
Nesusitrauks, nesiglamžys, 
nelinks, nebluks, nesupus 
ar nesusiteps
Niekad nereikia ištempti, 
krakmolyti ar prosyti

Reguliariai 6.49 
Surauktos užuolaidos

45” ilgio... 94” pločio

ilgio 94” pločio ... Reg. 6.95 
ilgio 94” pločio ... Reg. 7.49 
ilgio 94” pločio ... Reg. 79.5

Pasiūtos ar Sumestos Užuolaidos
Nesigadins nuo lietaus ar 
radijatoriaus šilumos
Nedega! Tikras pavyzdys, 
neperšlampamas. Graži balsva 
spalva

54”
63”
72” „ r....................o- —- ........... ............
81 ar 90” ilgio 90” pličio... Reg. 8.49 iki 8.95 
Dvigubo pločio (170”) 90” ilgio... Reg. 19.95 
Trigubo pločio (264”) 90” ilgio.., Reg. 29.95

Pasiūtos užuolaidos.........
40” ilgio... Reg. 4.49 .....................
54” ilgio ... Reg. 4.99 .....................
63 ir 72” ilgio... Reg. 5.29 iki 5.49
81 ir 90” ilgio... Reg. 5.79 iki 5.99

Visi pločiai yra porom

Pre-Shirred sumestos užuolaidos
62” pločio porai... 30 ir 36” ilgio. Balta, 
ar galtona

Pašto ir telefono užsakymai

The May Co.’s Basement

rusva

♦) Iš dail. V. Vizgirdos žodžio, ati
darant Santaros rengiamą dailės pa
rodą Bostone.

VIDUJ

.. 4.99 pora
5.29 pora 

.. 5.49 pora
5.99 pora

13.99 pora
19.99 pora

|X>| a

(82” Pločio)

priimami, šaukite CHerry 1-3000

Curtain Department

Likite kur šilta! Nėra jokio reikalo eiti per šaltį ar gilų 
sniegą išmesti atmatas. GASO degintojas gali būti pa
rankiui rūsy arba prieškambary.

Likite kur saugu! Jūsų namai daug saugesni, daug svei
kesni be pavojingo žurnalų ir laikraščių rinkinio rūsyje. 
Ir lauke nėra jokių atmatų dėžių, gadinančių kiemo grožį.

Likite kur švaru! Virtuvėj net po vaišių nėra jokių maisto 
liekanų ir dėžių. Tylus, be kvapo atmatų degintojas talpina 
iki dviejų bušelių, yra nebrangus, kaštuoja tik centus iš
laikyti per dieną. Pamatykite gaso degintoją tuojau.

pamatykit pas pardavėjus šiuos žinomus gaso reikmenis

• Majeslic
• Martin
• Universal
• Warm Morning

• Calcinator
• Cleveland Dornback
• Gasinator
• Kenmore



Dirva Nr. 10 ♦ 1956 m. kovo min. 8 d. — 7

Mirė Juozai Nasvytis
Eidamas 64 m. amžiaus, po 

ilgos ir sunkios ligos, kovo mėn. 
6 d. savo ūkyje — Edinboro, Pa., 
mirė Juozas Nasvytis. Bus pa
šarvotas Clevelande, Jokubaus- 
kų laidojimo koplyčioje — Edna 
Rd. Laidojamas iš Naujosios 
Parapijos bažnyčios.

Visų Nasvyčių šeimoms giliau
sia mūsų užuojauta.

Akad. skautų sueiga
(sks) Kovo 3 d. jaukiame p. 

Minkūnų name buvo Akad. Skau
tų Sąjūdžio Clevelando skyriaus 
sueiga. Sueigos pradžioje Stp. 
Matusevičius davė Korp! Vytis 
senjoro pasižadėjimą. Sueigą 
nuotaikingai pravedė šen j. Vyt. 
Kamantas. Jos metu Meilė Lek- 
nickaitė buvo priimta kandidate 
į ASD Clevelando "Šatrijos Ra
ganos’’ draugovę. Vakarojimas 
užbaigtas kuklia kavute ir ASS 
žiemos stovyklos vaizdais.

Jaunimas meldėsi į savo globėją 
(sks) Kovo 4 d. Naujojoje^ 

Parapijoje Clevelando jaunimas

Atvyksta ASK Lituanicos
krepšininkai

šį šeštadienį, kovo 10 d., Urba
nos studentų ASK Lituanicos vy
rų krepšinio komanda atvyks į 
Clevelandą sužaisti lietuvių krep
šinio lygos pirmenybių rungty
nių prieš Clevelando LSK žaibą.

Rungtynės vyks East High 
School salėje, 1380 E. 82nd St.
(tarp Superior ir Wade Park). atšventė šv. Kazimiero dieną. 
Ten pat kur buvo pereitą sekma- Lietuvos Karalaičiui skirtas pa
dienį prieš Detroito Kovą.

Rungtynių pradžia 8 vai. vak.
Priešžaismyje, 7:15 vai. vak., 

I LSK Žaibo moterų tinklinio ko- 
Imanda sužais draugiškas tinkli
nio rungtynes su Clevelando East 
Side Turners komanda.

Lietuvos himnas, p. Augustina- 
vičienės paskaita. Už paskaitą 
budžiai prelegentei padėkojo 
įteikdami gėlių. Vėliau jaunesni 
budžiai pasakė keletą patriotinių 
eilėraščių, padainavo ir pasivai
šino.

Budžiai be sueigų, kurias daro 
kas savaitę, žaidžia stalo tenisą. 
Jau sudaryta komanda krepšiui 
ir ruošiasi futbulo žaidimui.

Budžiams, aukštesnių mokyk
lų mokiniams, Dr. K. Pautienis' 
vasario 28 dieną skaitė paskaitą 
apie pirmą pagalbą.

Dailininkas K. Žilinskas bu
džiams suprojektavo dailų lietu
višką ženklelį. Budžiai dail, K. 
Žilinskui reiškia nuoširdžiausią 
padėką.

Nesvarbu, ar jūs esate pėščias, 
ar keleivis savoj ar keno kito 
mašinoj. Jums svarbu žinoti apie 
naują Travel Accident Policy. 
Iki $5,600 apdrauda tik už $5.00 

per metus.

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

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

T'

Ąžuolai vėl dainuoja
Clevelando vyrų balsų oktetas 

"Ąžuolas” dainavo Liet. nepr. 
pask. minėjime Columbus, Ohio 
lietuvių kolonijoje. Praėjusį sek-' 
madienį, kun. širvaičio kviečia-' 
mas, buvo Akrono liet, kolonijoj i 
giedoti pamaldose ir dainuoti iš
kilmingo: Vasario 16 d. minėjimo 
proga. j

Oktetui vargonavo Pranas Pe- pajėgiausių lietuvių krepšinio 
sys, o fortepionu palydėjo Laima 
Obelenytė.

Kartu vyko ir jaunųjų akor
deonistų grupė, kuri grojo pro
gramoje atskirai ir su oktetu 
drauge.

Nėra abejonės, kad ASK Li- 
| tuanica šiuo metu yra viena iš

maldas išklausė Neringos skau
čių ir Pilėnų skautų tuntai, atei
tininkai ir Lietuvos Vyčiai su 
savo organizacijų vėliavomis. 
Dienai skirtą pamokslą pasakė 
klebonas kun. Angelaitis. Po to 
buvo vaišės, skaniai paruoštos 
O. Jokūbaitienės, Laniauskienėš 
ir

J. ir G. Salasevičiai 
siunčia linkėjimus iš Floridos. 
Esą, ten gražu ir šilta, todėl ten 
dar pabusią.

C

iš urmo 
pirkėjui

Geras namas

Prof. Pr. Skardžius
pastoviam gyvenimui išsikėlė 
Washington, D. C.

i

komandų š. Amerikos kontinen
te. Prieš 2 savaites ASK Litua
nica laimėje, apygardos krepšinio 
turnyrą Detroite, sužavėdama 
tenykštę publiką savo puikiu žai
dimu. Todėl nepraleiskime šios 
progos pamatyti aukščiausią 
šiuometinę lietuviško krepšinio 
žaidimo klasę. Tuomi pačiu, savo 
atsilankymu paremsime gausią 
LSK žaibo sportininkų šeimą. -

Mockapetrienės.

Sol. P. Radzevičiūtės ir 
V. Verikaičio koncertas

Clevelande įvyks balandžio mėn.
14 d. Rengia Moterų S-gos 36 
kuopa.

M. ir Ant. Zdaniai
išvažiavo atostogauti į Floridą. 
Išbus 2-3 savaites.

Prašo registruoti
L. B. Clevelando apylinkės val

dyba prašo visų lietuvių organi
zacijų, kad jų parengimai būtų 
registruojami bendruomenės pa
rengimų kalendoriuje.

Registruoti prašau pas apylin
kės pirmininką Joną Virbalį, 
1353 E. 82 St., RA 1-1018.

Dovanos mokykloms rėmėjams j
Lituanistinės Vysk.

čiaus Mokyklos Tėvų Komitetas, 
telkdamas lėšas mokyklos išlai
kymui, balandžio 8 d. (per At
velykį) šv. Jurgio parapijos sa
lėje rengią vakarą su dovanų pa
skirstymu mokyklom rėmėjams.

Rėmėjų biletų kainos: vienas 
biletas — 25 c., mažoji knygelė 
(5 biletai) $1.25, normalioji kny
gele (10 biletų) $2.50.

Biletai platinami per mokyk
los mokinius, mokinių tėvus, or
ganizacijas bei per atskirus pla
tintojus. Biletų galima įsigyt 
Dirvoje ir Spaudos kioske.

L. A. S. narių žiniai
Sekmadienį, kovo 11 d. 4 vai. 

p. p., šaukiamas metinis L.A.S. 
Clevelando skyriaus narių susi
rinkimas. Visi nariai prašomi da
lyvauti.

Susirinkimas įvyksta V. Pa- 
šakarnio namuose — 1214 Car- 
lyon Rd.

Galima lengvai pasiekti ir au
tobusu važiuojant Superior Avė. 
iki E. 123, čia išlipus eiti dvi 

i gatves pirmyn, tada pasukti kai- 
Valan- rėn.

I
Iš Budžiu veiklos

Budžiai jau įsigijo puošnias 
uniformas ir 16 Vasario šventėje 
per pamaldas dalyvavo unifor
muoti su tautine vėliava. Po to 
budžiai minėjo Vasario 16 pas 
p. Bartuškus. Programoj buvo:

GERI NAMAI
Du geri dviejų šeimų namai 

E. 128, į šiaurę nuo St. Clair. Ga
so šildymas, garažai, 
poreiai.

dvigubi

J. C I J U N S K A 8
LAIKRODININKAS

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

6210 Dibble Avė.,
Cleveland 3, OJ?9>

Tel.: EX 1-0376

I

o,?!M0NT0 DARBAI
Atlieku mažu o 1. pagrindinius 

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

V. Riekus
16209 Arcade
Tel. IV 1-2470

(52)

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.990 
3% palūkanų.

Eddy Rd., netoli St. Clair, 7 k. 
Colonial vienos šeimos, įrengia
mas trečias aukštas. Gaso šildy
mas. Garažas. Prieinama kaina.

Šaukti: PO 1-9592.

BALTI 
Supply Co.

Tiekia prekes tiesiai 
sandėlių, sutaupant
brangų krautuvės patarnavimą. 
Gaunami visų žymesnių firmų 
gaminiai. Skambinti B. Snars- 
kiui. Tel. KE 1-0210.

į

is

įsidėmėk
DIRVOS

adresą —
1272 East 71 St.

Cleveland 3, Ohio

i

?

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Ksda iūsu narna’ arba ra 
randai tampa Riinaikinti arb* 
■ngadinti iicrnies kreipkitėa j 

J KERAIS^ dėl ankainavi-
no. ko vfaada reikalai’ia an 
irandns kompanijos pirm, ne 

iSmoka nž nuostolius

r>

H)

P J KERAIS

PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

LIETUVAIČIŲ 
MOTERŲ KIRPYKLOJ

TERRACE BEAUTY 
SALON

HX BEVERAGE

THE 
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

šilti, karšti, garais ir šalti 
pusmetiniai. Plaukų dažymas.

5*

i 
i

6712 Superior Avė. HE
Cleveland, Ohio

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ
. *ČNR <■ A^:^; M;<0SN.A,.?:f;

Ketvirtadienio mokykla 
naujoje patalpose

Ketvirtadienio Mokykla iki šiol 
naudojosi Norvvood Library pa
talpomis. šiomis dienomis para-

*

keturių
Iš Bendruomenės valdybos 

posėdžio
1956 metų kovo 3 d. ponų Ga- 

taučių namuose įvykusiame vai-1 PU03 klebonas kun. Vilkutaitis 
dybos posėdyje nustatyta atei- leido Ketvirtadienio Mokyklą -- 
ties gairės ir darbo planas. I perkelti į šv. Jurgio parapijos .

Ketvirtoji Lietuvių diena su- mokyklos patalpas. •
ruošti birželio mėn. 24 d. Progra-! 
ma rūpinasi švietimo reikalų va
dovė J. Gulbinienė ir kultūros 
reikalų vadovas P. Balčiūnas.

Vaikų — jaunimo diena nu
matyta rugsėjo mėn. 8 d., sujun
giant šios dienos tautines ir re
ligines tradicijas.

Išvystyti popieriaus, skudurų 
ir geležies rinkimo vajų, kurio 
pajamos bus dedamos į namų įsi
gijimo fondą.

Nutarta paskirti 25.00 Lietu
vių saleziečių gimnazijai Italijo
je.

Parašyti padėkos laišką kon- 
gresmanui Ch. Vanik už jo pa
lanką ir šiltą atsiliepimą Kon
grese Vasario 16 d. proga.

Nutarta kreiptis į šv. Jurgio 
parapiją, kad rudenį galėtų įkur
ti lietuvišką vaikų darželį. Pra
dedamieji žygiai jau padaryti.

GERI NAMAI

T

Geras pasirinkimas
vienos šeimos namų, po 6 ir 8 
kambarius, lenkų rajone.

*

i

628 Engeneer Bldg. 
Telef.: MAin 1-1773. 

iezidenciia: PENINSULA 
K_________________ _

2521
____ t

IT

Du geri namai vienam sklype, 
E. 74 St. Dvigubi poreiai abie
juose namuose. Po 5 kambarius 

I kiekvienas.

St. Philomens parapijos rajo
ne. Puikus namas. 3 dideli kam
bariai, įskaitant modernią vir
tuvę ir tualetą pirmam aukšte. 
4 puikūs miegamieji antram 
aukšte, 2 kamb. trečiam. Gaso šil
dymas, geras sklypas, dvigubas 
garažas. Netoli Rapid ir Kirk Jr. 
High. Apžiūrėk tuoj. Kaina 
$15.509.

*
Erdvus vienos šeimos — 

$12.800. 6 dideli kambariai, nau
jas gaso, šildymas, garažas. Apie 
$3000 įmokėti. Tuoj galima už
imti.

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v.

į

Chimes Realty
Atstovas:

VICTOR BANIONIS
namuose SW 1-9558

Namų telef. šaukit nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

ofise UT 1-0323

YOU B0RR0W 
TO BUY A HOMf

GET OUR 
LOW KATES AND 
HELPFULTERMS,• •

PARDUODAMI NAMAI

AUTOMAŠINŲ 
TĄSYMAS

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

Visais mašinų reikalais 
kreipkitės j

J. S. AUTO SERVICE

45 rūšių alus. Kiti gaivinan
tieji gėrimai. Vynai ir šampa 
nai, vietiniai ir užsieniniai.

Parengiama vestuvėms, ba
liams, pobūviams. Atidaryta 
kiekvieną dieną nuo 9 ryto ik 
10 vakaro.

Krautuvę dabar tvarko lietu
vis savininkas.

6903 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-3311

k J

i

BATŲ KRAUTUVE
BATŲ TAISYMAS

Sav. J. Kamaitis

1389 E. 65 St.
East 65 and Wade Park

Atdara nuo 10 vai. ryto iki
7 vai. vakaro.

Nauji batai ir batų taisymas 
mano krautuvėje daug žemes
nėmis kainomis, negu jūs mo
kate kitur. Ateikit ir jsitikinkit.

*
Puikus dviejų šeimų namas. 

Glenside, netoli Hayden, St. Jo
seph parapijos. Po 5 gerus kam
barius. Moderni virtuvė ir vonia, 
kilimai, gaso šildymas, langinės, 
dvigubas garažas. Apžiūrėk tuoj.

Daug kitokių gerų 
Kreipkis:

Mr. J. širvaitis at 
Yerty Realty Co.

Northeast Multiple Service 
Realtors

1573 Hayden UL 1-1925

namų.

East 89, į šiaurę nuo Superior, 
St. Thomas parapijos rajone, 
gražus 7 k. vienos šeimos namas. 
Gaso šildymas. 2 garažai. Geras 
sklypas. Maža kaina.

*

E. 129, prie St. Clair, geras 7 
k. vienos šeimos namas. Grdžus 
sklypas, garažas. Puikus vienai 
šeimai.

P. Gibbor.s, Broker
UL 1-2327

—K' ■’ .

DAŽO IR POPIERIUOJA
NAMUS

Ant. Kirkilas
Kreipkitės ir gausite geriau

sią patarnavimą.
7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844

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

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

Du plytiniai namai
dideliam 50x429 pėdų sklype.
Vienam name 4 Į j kamb., kitam 
6 kamb. 3 mašinų garažas. Vai- 

! siniai medžiai. Netoli lietuvių 
| Naujosios Parapijos bažnyčios. 
I šaukti: IV 1-3877 (11)

Rašomosios mašinėlės visu Ka
riausiu firmų, o ju tarpo gar
siosios SMITH-CORONA, bet 
kurios kalbos raidynais, — iK- 
Lietuvjškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško. 
Kainos nuo $67.50 ir augščiau. 
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
V. BARTKUS. Adr.: 1031 Ansel 
Rd., Cleveland 3, Ohio. Telef.: 
UT 1-4014.

6212 Supericr 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 j būsit patenkinti

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

saldainiai. Augalai po 49 ct.
Gėlės pristatoma visuose pasaulio kraštuose. 

Bonded Telegraph Service narys.
Gaunami money orders (galioja ir užsienyje)

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

iI. J. S A M A S JEWELER ę*

V šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354♦ į

a.Bs'SsafasssK «ss s® s® s® e® s® v® ž®s® s® t® ž® s® 4® y® Kas® t®
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LEIMON’S CAFE

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

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Visi lietuviai laisvalaikį praleidžia savo Klube. Viso3 
lietuvių organizacijos parengimus rengia tik lietuvių salėje.

Klubo ir salės vadovybė visus lietuvius kviečia čia nuo
lat lankytis, susitikti draugus ir artimuosius.

Pilnai padengta apdrauda III 2-7626

WM. DEBBS PA8NTING CO.
WM. DEBESIS

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

P. J. KERSIS
628 Engeneer Bldg.—Cleveland, Ohio

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

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

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

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William

Licensijuoti laidotuvių direktoriai
25 metai simpatingo ir rimto

6621 Edna Avenue
936 East 185 Street

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-1763
KE 1-7770

r



Dirva Nr. 10 • 1950 m. kovo mėn. 8 <LI

Sedakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

THE FIELD

Velykų prašymas
Velykos. Labai! ir kuriems padėti galime taip 

i pat.
Ruošdamiesi Velykų šventėms, 

pirkdami ir dažydami margučius, 
prisiminkim varge esančius, alk
stančius ir paliegusius. Paskir- 
kim nors mažą dalelę tos sumos, 
kurią ilšeisime Velykų dovanoms 
ir Velykų stalui. Siųskim sava 
aukas Velykų proga patyrusiam 
šalpos darbo vykdytojui Bendra
jam Lietuvių šalpos Fondui — 
BALFui, 105 Grand St., Brook- 
lyn 11, New York. Jis žino visus 
varge esančiuosius; vaikučius, į 
senelius, ligonius, gausias šei
mas, nes jie visi BALFą gerai 
pažįsta ir jo pagalbos prašo. Pa
sidalykime tuo būdu savo Velykų 
stalu su visais. Nuo to mūsų sta
las nepasidarys menkesnis, o 
dvasinė ramybė ir moralinis pa- 

| sitenkinimas bus mums dideliu 
i užmokesčiu už atliktą lietuviško 
solidarumo ir artimo meilės dar
bą.

Būkime vieningi, paduokime 
ranką varge skęstantiems. 

Prelatas Jonas Balkūnas, 
E. p. BALFo Pirmininkas

Ateina Šv. 
prasmingos šventės religiniu,! 
šeimyniniu ir artimo meilės at
žvilgiu. Visas krikščioniškas pa
saulis švenčia jas dideliu dvasi
niu pakilimu ir stengiasi sutikti 
ir praleisti gražiai ir kilniai. Mes 
lietuviai, šalia religinių pareigų 
atlikimo, ruošiame dar ir Vely
kų stalus galimai puošniau, įvai
riau ir sočiau. Velykų margučiai 
užima bene pirmą vietą tame 
puošnume. Gražus tai parotys, 
girtinas ir pilnai palaikytinas.

Džiugu, kai prie Velykų stalo 
susirenka visa šeima, ir dvasios 
ramybė apgaubia visus. Tai yra 
tikroji bendruomenė, bent jos na
tūralioji ir pagrindinė užuomaz
ga. Mūsų laikai neramūs ir pilni 
skriaudų. Ne visi galės prie ben
dro šeimos stalo susirinkti ir ne 
visos šeimos Velykų stalą turės.! 
Daug bus tokių, kuriems nebus j 
ne tik lietuviško margučio, bet 
ir sotesnio kąsnio ir duonos rie
kės. Mes lietuviai ypatingai daug 
tokių savo brolių turėsime Eu
ropoje ir tolimuose Rusijos plo
tuose. Tuo tarpu ne visus vargs
tančius galime pasiekti, bet yra 
daug jų, kuriuos pasiekti galime

MICKEVIČIUS 
LENKAS AR 
LIETUVIS?

SKAUTŲ ŠVENTĖ 
CHICAGOJE

Chicagos skautai ir skautės 
kovo 4 d. šventė šv. Kazimiero 
šventę. Į iškilmingą sueigą Da
riaus ir Girėno salėje susirinko 
iš visos Chicagos skautų, jūrų 
skautų ir skaučių tuntų skautai- 
ės ir studentai skautai, viso 405. 
fai pirmas kartas, kad toks di
delis skaičius vienu metu susi
rinktų. Be to, sueigoje dalyvavo 
per 30 skautininkų ir skautinin- 
sių.

Į iškilmingą sueigą atvyko 
/yskupas Brizgys, L.S.S. vyriau
sia skautininke O. Zailskienė, L. 
S. B. vyriausias skautininkas 
prof. Stp, Kairys. Tautinės Są
jungos centro valdybos pirminin
kas dr. Biežis (jis dabar yra Chi
cagos skautų rėmėjų pirminin
kas), didelis skautų bičiulis J. 
Bačiūnas, inž. Jurkūnas ir kt.

Įnešus vėliavas ir sugiedojus 
Amerikos ir Lietuvos Himnus, 
buvo perskaityti vyriausių skau
tininkų ir tuntų įsakymai ir pa
skelbti varžybų laimėtojai.

Apie šv. Kazimiero gyvenimą 
kalbėjo kun. Patlaba, Vyskupas 
Brizgys apibudino šios šventės

"Preuves”, vienas rimčiausių 
prancūzų mėnesinių žurnalų, 
1956 m. vašu, io mėnesio nume
ryje paskelbė i atų B. Railos 
laišką "Mickevičiut, — Imkas, ar 
lietuvis?” ir lenkų po-.o czesla- 
wo Miloszo atsakymą į tą k.Lką.

B. Raila rašo, kad lietuviai 
niekad nesikėsino atminti A. 
Mickevičių iš lenkų literatūros, 
tačiau pabrėžia, kad būtų nesą 
monė ginčyti lietuvišką Mickevi 
čiaus patriotizmą, kai jis gimė 
Lietuvos krašte, mokėsi Lietu
vos sostinėje ir vėliau gyveno ki
tame Lietuvos mieste, ir ypač 
kai jo poezijas temos lietuviškos, 
o siužetai paimti iš Lietuvos is
torijos, papročių bei tautosakos. 
Ta proga B. Raila pabrėžia, jog 
netikslu vadinti separatizmu lie
tuvių pastangas atkurti seną sa
vo valstybę.

Czeslaw Milosz savo atsakyme 
nurodo, kad jis neturėjęs tikslo 
įžeisti lietuvių tautinius jaus
mus, nes jis lietuvių tautą ger
biąs, ypač, kad ir jo paties pro
tėviai esą kilę iš lietuvių tautos. 
A. Mickevičiaus jis nepristatęs 
kaip lietuvio tik todėl, kad jis 
esąs visuotinai pripažintas lenkų 
poetas, šiaip jau Cz. Milosz visa
da pabrėžius jam brangiausio 
poeto Adomo Mickavičiaus lietu-j 
višką kilmę, didžiuodamasis, kadi 
ir jis pats, Milosz, esąs gimęs 
Lietuvoje, tame "poezijos kraš
te”. (LNA) 

uaJ

Laimingas bakseris su savo skaitlinga vienuolikos šuniukų šeimynėle...

reikšmę skautams ir lietuvių 
jaunimui. Vyr. sktn. Zailskienė 
pranešė, kad Lietuvos diploma
tai min. Balutis, min. Girdvainis, 
min. Lozoraitis, min. žadeikis, 
gen. konsulas Budrys ir kons. 
Šalna yra atsiuntę skautėms ir 
skautams sveikinimus ir džiau
giasi gražia mūsų skautų veikla. 
Be to, kalbas pasakė vyr. sktn. 
Kairys, dr. Biežis ir J. Bačiūnas. 
J. Bačiūnas pasidžiaugė, kad toks 
didelis jaunų berniukų būrys 
įstojo į skautų eiles.

Skautų ir jaun. skautų įžodį 
davė per 40 berniukų. Į skauti- 
ninkės laipsnį pakelta psktn. 
Karnavičienė, į paskautininkės 
— Vilkienė ir į paskautininkio 

1 laipsnį pakelti R. Mieželis, R. Ra
čiūnas ir R. Mišauskas. čia pat, 

I išsirikiavus visliems skautinin
kams, naujai pakeltieji davė 
skautininkų įžodį. Skaučių tun- 

j tąsi įteikė seserijos vyr. sktn. O.
Zailskienei puokštę gėlių, o Li- 
thuanikos skautų tuntas įteikė 
brolijos vyr. sktn. Kairiui albu
mą. Skautų tėvų komiteto pirmi
ninkas sktn. T. Tallat-Kelpša lai
mėjusioms draugovėms įteikė 
dovanas. Po to sekė skautų ir 
skaučių 
ir kt.

dainos, tautiniai šokiai

SKAUTAI JIE NEŠA SKAUTYBĖS 
GAIRES

Lietuvos Nepriklauso-(sks)
mybės šventės proga LSS Tary
bos Pirrnija pakėlė skaučių ir 
skautų vadovus į skautininkų 
laipsnius. Į vyresn. skautininko 
laipsnį pakelti skautininkai — 
J. Bulota, Faustas Kirša, kun. J. 
Vaišnys, SJ, J. Jonaitis ir A. 
Matonis. Skautininkais pakelti: 
psktn. A. Karnavičienė ir psktn. 
St. Naginionis. Paskautininkiais 
pakelti: M. Andriušienė, M. Pa- 
žemėnienė, D. Kerševičienė, I. 
Vilkienė, R. Minkūnas, R. Mie
želis, R. Pakalnis, J. Piečaitis, V. 
Zdancevičius, R. Mišauskas, V. 
Mikalauskas, V. Paulius, R. Ra
jūnas ir kun. J. Klimas.

GEDIMINO VILKO ORDINAS 
PROF. MYKOLUI BIRŽIŠKAI

(sks) Už didžius nuopelnus 
Lietuvos skautybei Vasario 16- 
sios proga LSS Tarybos Pirrnija 
Gedimino Vilko Ordinu apdova
nojo prof. Mykolą Biržišką, Los 
Angeles, ir Lichtenšteino Princą 
Emanuelį.

Ordinu ”Už Nuopelnus*’ apdo
vanoti: psktn. V. Karosaitė, 
psktn. A. Banevičius, psktn. kun. 
St. Kulbis, SJ, psktn. J. Pažėra,

Mielam kolegai

JULIUI ŠPAKEVIČIUI
ir artimiesiems, jo Tėveliui mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia •

Lietuvių Studentų Sąjungos Bostono Skyrius.

Liekančiųjų Europoje gyvenimo 
sunkumai

šiuo metu, kol veikia JAV 
RRA įstatymas, BALFo bendra
darbių dėmesys kreipiamas pa
gelbėti, kad kuo daugiausia lie
tuvių galėtų šiuo įstatymu pasi- ligentams, kurių nedaug ir liko, 
naudoti ir išvykti į JAV, kur gauti darbo sunku. Mažiau pra
yra geros galimybės įsikurti ir 
ateitį užsitikrinti.

Padidinta šalpa pagelbsti su
stiprinti žmonių nusilpusią svei
katą. Tačiau ne visi lietuviai, ar 
dėl sveikatos trūkumų, ar dėl 
kitų priežasčių, galės į Ameriką 
išvykti. BALFas tiria išvykimo 
galimybes ir į kitus kraštus ir 
norintiems išvykti, pavz., į Ka
nadą, P. Ameriką — Kolumbiją 
ar Venecuelą, pagelbsti. Tačiau 
jau dabar galima pasakyti, kad 
apie 6-7,000 lietuvių turės likti 
ilgesniam laikui Europoje. Iš jų, 
ypač ligoniai, invalidai, kaip silp
ni ir mažai darbingi,' be pašalinės 
pagalbos patys negalės išsivers
ti. Tų kraštų vyriausybės, ku
riuose pabėgėliai gyvena, ypač 
V. Vokietijos, kuri per 10 poka
rio metų padarė ekonominį "ste
buklą” savo atsistatymo iš griu
vėsių atžvilgiu, deda daug pa
stangų įjungti pabėgėlius į savo 
ūkį.

Atkuriant kariuomenę, atsi
randa daugiau darbo ir galimy
bių. Aktyviai įsijungti į ūkinį 
gyvenimą mūsų žmonėms, ypač 
vyresnio amžiaus ir inteligenti
nių profesijų asmeims, yra sun
ku, nes, pirmiausia, norint gauti 
darbo, reikia turėti specialybę.

Vokietijoje specialybė įgyja
ma mažiausia per 3 metus mo
kantis, paskui kelis metus lavi-

psktn. P. Balsas ir inž. V. Pavil- 
čius.

Tėvynės Sūnaus Žymeniu — 
V. Bliumteldas ir V. Gobužas. 
Vėliavos žymeniu — R. Penčyla, 
R. Venckus ir č. Kiliulis. Pažan
gumo žymeniu — J. Kibirkštis, 
V. Piečaifis, A. Pylipaitis, A. 
Kliučius, V. Kurapka, A. Daily- 
dė, J. Karasiejus ir V. šernas.

VISIEMS SUSIVIE
NIJIMO LIETUVIŲ 

AMERIKOJE 
NARIAMS

Laimėjęs nominacijas esu pra
šomas SLA Pažangos Komiteto, 
SLA veikėjų ir SLA narių, daly
vauti SLA rinkimuose. Nesiprie
šindamas SLA narių geriems no
rams sutikau dalyvauti rinki
muose ir būti renkamas į SLA 
centro iždininko vietą.

Pirmiausia man labai malonu 
padėkoti visiems SLA nariams, 
balsavusiems už mane SLA no
minacijose, o ypatingai SLA Pa
žangos Komitetui, kuris rado rei
kalinga mane pasirinkti kandida
tu į'SLA centro iždininko vietą.

žinodamas, kad mano išrinki
mas priklausys nuo Jūsų SLA 
narių balsavimo už mane, pasi
žadu, jeigu būsiu išrinktas, tei
singai ir gerai patarnauti SLA 
organizacijai ir jos narių naudai.

Mano planas yra iždininko pa
reigose būti nedaugiau, kaip du 
terminus — ketverius metus.

Albinas S. Trečiokas,
Kandidatas į SLA Centro 

Iždininko Vietą 

*

Pažangos Komitetas, remiąs 
A. S. Trečioką į SLA iždininkus, 
nuoširdžiai dėkoja adv. J. R. Ver- 
baliui už kandidatūros atsiėmi
mą į SLA iždininko vietą. Ir vi
sus SLA narius kviečia balsuoti 

už A. S. Trečioką. I

nantis darbe ir tik po to laikoma 
darbą išmokus. Pačių vokiečių 
tarpe yra inteligentinių pajėgų 
perteklius. Tat lietuviams inte- 

silavinusiems žmonėms sunku iš
mokti svetimų kalbų, ypač įžen
gus į antrojo amžiaus pusę, ir 
naujos specialybės įsigyjimas 
mažai kam atsiekiamas dalykas.

Silpnesniems žmonėms suteik
ti darbo galimybių būtų galima 
įtaisius stovyklose ar Siedlun- 
guose vyrams batų taisymo, mo
terims nėrimo ir siuvimo maši- Memmingeno lietuviai nusipirko 
nas. šiuo reikalu BALFas paren- dvi nėrimo mašinas. Kelios mo- 
gė planus ir patiekė juos šioms terys ir net vienas negalįs vaikš- 
įstaigoms: Jungtinių Tautų Auk- čioti vyras šiom mašinom dirba.

POLITIKA ANTROJE VIETOJE PETRO ARMONO KONCERTAS

atsidurtų akligatvy, 
politinei veiklai skirti 

tai

Rochester. Turime visomis jė
gomis stengtis suaktyvinti kul
tūrinę veiklą, įsteigti efektyvų 
Kultūros Fondą, visą dėmesį 
skirti jaunimui, jei nenorime, 
kad lietuvybės išlaikymo klau
simas 
o 
tik antraeilį dėmesį 
buvo maždaug pagrindinės min
tys vedamose diskusijose: kas 
svarbiau politinė ar kultūrinė 
veikla? šios diskusijos buvo ve
damos LR Santarvės skyriaus 
narių ir svečių susirinkime, įvy
kusiame š. m. vasario 18 d.

Diskusijoms kaip pagrindas 
buvo paimtas Valt. Banaičio str. 
”Tą garbę gavome užgimą ...”, 
tilpęs Santarvėje Nr. 7-8. Šis 
straipsnis savo šviežiomis min
timis ir konkrečiais pasiūlymais 
susirinkimo dalyvių buvo labai 
šiltai priimtas ir gyvai disku
tuotas. Visi pripažino faktą, kad 
mūsų tremtis gali nusitęsti ne
numatytą laiką ir lietuvybės iš
laikymo klausimas iškyla visu 
aštrumu, gi lietuviškoji visuo
menė, lyg to nematydama, kol- 
kas visą energiją ir lėšas skiria 
vien tik politinei veiklai.

Visokie veiksiai tik ginčyjasi 
ir planuoja, bet nieko nedaro lie
tuvybei išlaikyti. Nežiūrint ke
lių nesėkmingų bandymų. Kul
tūros Fondas dar ir šiandien ne
veikia. Net ir kultūrinėj veikloj 
politinis momentas ima viršų ir 
trukdo pasišventusiems kultūri
ninkams darbą. Lėšų nėra, nes 
jas visos eina politinei veiklai, o 
turėtų būti atvirkščiai ir čia dail. 
A. Dargis pasiūlė konkretų pla
ną Kultūros Fondui veikti,— te
gu tik kiekvienas lietuvis paau
koja nors 50 centų į metus ir

Naudotu mašinų pirkimas
1258 E, 105-Superior 

CE 1-7064
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1955 Chevrolets____________________________________
”210” 2-doors. VerjF lovv mileage. A large selection at either location

$1,295

’55 Chevrolet______
2-Door Sedan 

’55 Chevrolet__________
”210” V-8 Povverglide. 2-Door 2-Door Sedan

’54 Chevrolet
”210’. 2-Door Sedan

__ $995 ’53 Plymouth
2-Door Sedan

$695

’55 Chevrolet
Station Wagon

$1,895 ’53 Ford______________
2-Door Sedan

_ $795

’55 Chevrolet $AVE$ ’EO Nash______________ $195
Convertible; Fully Equipped Driven lesa than 100 miles. 4-Door Sedan

’53 Chevrolet __ $995 ’50 Hudson __ $145
Bei Air Hardtop, rAdio, heater, povverglide. 4-Door Sedan

’53 Chevrolet __ $595 ’54 Chevrolet _ _ _ $1,095
2-Door: factory equipped. 4-Door Sedan. Povverglide, radio and heater.

1951 Buick
Super, 4-Door. Dynaflovv.

_ _ $345 Transportation Specials
Tax—-Title—Platės. Complete.

___ $99

SUSITARIMAS LAIKOMAS PASLAPTY
ATVAŽIUOKIT ĮSITIKINTI

J)ON pjcCULLAGH

štajam Komisarui Pabėgėlių Rei
kalams, United Statės Escapee 
Programai ir Schweizerische Eu
ropa Hilfe. Projektai palankiai 
buvo priimti, bet konkrečių 
sprendimų iki šiol dėl jų dar ne
gauta. Pastebėtina, kad BALFas 
palaiko santykius su Vokietijos 
Vyriausybės, įstaigomis, tvar
kančiomis pabėgėlių įkurdinimo 
reikalus.

Panašių mašinų lietuviai pabė
gėliai labai pageidautų. Jie pa
tys imasi iniciatyvos, pvz., Mem- 
mingene. BALFas, norėdamas 
paremti Memmingeno lietuvių 
bendruomenės pirmininko suma
nymą, davė iš savo kuklių iš
teklių tam reikalui 400 markių.

jau susidarytų pakankama suma 
kultūrinei veiklai.

Aukos turėtų būti renkamos 
greta Vasario 16 skiriamų aukų 
ir čia ALTas turėtų parodyti sa
vo politinę išmintį ir supratimą. 
Nuolatiniams Kultūros Fondo 
rėmėjams irgi reiktų ką nors 
duoti: ar papiginta kaina vertin-

Oro motociklai, apie kuriuos jau esame anksčiau pranešę, spar
čiai tobulinami. Nuotraukoj karys, su visa apranga, persikelia į 

naujas pozicijas.

DVI 
VIETOS
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$1,195 ’51 Ford
2-Door Sedan

$1,645 ’50 Buick

f

Clevelande smarkiausiai 
augantis Chevrolet pardavėjas 

gą knygą ar multiplikuoti daili
ninko paveikslą ir t.t. J. Pupi- 
ninkas pasiūlė šiuo konkrečiu 
planu susidomėti susikurusiai 
LN Talkai, jei niekas kitas nesi
rūpina.

žodžiu, visi vienbalsiai pasisa
kė, kad turime visuomeninį gy
venimą pakreipti kita linkme, at
sisakyti nuo senų metodų ir žiū
rėti, ko gyvenimo tikrovė iš mū
sų reikalauja. Politinė veikla yra 
reikalinga, bet ji viena negali 
išspręsti visų tremtyje iškylan
čių klausimų.

Šioms diskusijoms vadovavo 
skyriaus p-kas H. žemelis. Atei
ty panašių diskusinių pranešimų 
numatoma suruošti daugiau. Jau 
pasižadėjo ekonominiais klausi
mais kalbėti dipl. ekon. J. Valiu
kėnas ir moderninio meno klau
simais — dail. A. Dargis. V. G.

š. m. kovo 10 d., 8 vai. v., pa
rapijos salėje muz. Petras Ar- 
monas duos viliončelės koncertą. 
Jam okomponuos jaunas pianis
tas B. šerelis. šis P. Armono kon
certas kelia didelį susidomėjimą, 
todėl tikimasi, kad Rochesterio 
lietuviai gausiai atsilankys į tą 
retą muzikos rečitalį.

6412 St. Clair
GL 1-3285

$445

$245
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