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Kodėl kelionei buvo pasirinkę 
Karaliausiu?

Korespondencija iš Europos
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GALI ĮŠVENTINTI 
DAR TRIS 
VYSKUPUS

šįmet Lietuvoje gali būti 
įšventinti dar trys nauji vysku
pai, o vyskupas Paltarokas gali 
būti pakeltas į arkivyskupus.

Per Maskvos trumpų bangi 
siųstuvą (Lietuvoje vargu ar 
girdimą) Vilniaus radijo vardu 
užsienyje gyvenantiems lietu-

Dešimts dienų viešėję Didžio-! 
joje Britanijoje, Maskvos val-j 
dančios gaujos vadai Bulganinas' 
ir Chruščiovas, pagaliau, išva
žiavo. Pirmoje eilėje atsiduso 
britų saugumo policija, kuriai 
teko nelengvas uždavinys apsau
goti sovietų valdovus. Greičiau
sia, atlyžo dirksniai ir sovietų 
svečiams, nes, kaip bebūtų jiems 
irgi teko padrebėti už savo kailį.

Kaip pereitų metų vasarą Že
nevos šypsenų konferencijoje 
britų premjeras Edenas pakvietė 
Bulganiną ir Chruščiovą į Didžią
ją Britaniją, nedaug buvo poli
tiškai galvojančių žmonių, kurie 
būtų supratę šio pakvietimo mo
tyvus. Didžioji Britanija vis dėl
to daugelio žmonių akyse yra 
laisvės simbolis, kuris spindu
liuoja po platųjį pasaulį. Ir kaip 
tik ta valstybė kviečia pas save 
vadus tos gaujos, kuri atlikusi 
n e s u s k aitomus nusikaltimus, 
prieš kuriuos nublanksta hitle
riškojo nacionalsocializmo kruvi
ni darbai!

Britai yra žinomi 'kaip ‘poTfti- 
kos realistai, bet šiuo atveju į 
nereikalingus kompromisus link
stančio britų premjero Edeno re
alizmas tenka labiau vertinti 
kaip nepateisinamą iliuzionizmą. 
Britų politikos vadovybė sam
protavo, kai ji galėsianti pakelti 
savo smunkančios imperijos 
prestižą. Išėjo gi priešingai. 
Laisvų žmonių akyse britų poli
tinės vadovybės elgesys buvo 
įvertintas kaip nereikalingas ir 
betikslis nusižeminimas. Ypač 
tokia laikysena darėsi nesupran
tama po to, kai Chruščiovas su! 
Bulganinu lankėsi įvairiose Azi
jos valstybėse ir ten begėdiškai 
juodino britus ...

Sovietams vėl buvo suteikta 
proga "išplaukti j plačiuosius 
vandenis”, tatai ir tiesiogine žo
džio prasme. Maskvos valdovai 
gudriai moka panaudoti propa-j 
gandintus efektus. Tam tikslui; 
tarnavo jau pati susisiekimo 
priemonė, kuri buvo pasirinkta 
kelionei į Angliją. Jūreiviškai 
tautai buvo pademonstruotas 
naujausias sovietinis karo lai
vas, o dar labiau visiems krito 
į akį, kad Bulganinas su Chruš
čiovu įsėdo į aną laivą ne kur 
kitur, kaip buv. Karaliaučiuje, 
kuriam dabar duotas gėdingas 
Kaliningrado vardas. Tenka at
siminti, kad karo laikų santar
vininkai (įskaitant ir amerikie
čius!) yra pasižadėję remti so
vietų pretenzijas į Karaliaučių. 
Įsėdę į laivą Karaliaučiuje, so
vietų vadai be abejojimo, norėjo 
atkreipti pasaulio dėmesį į aną 
santarvininkų pažadą.

Trumpai prieš Bulganino ir 
Chruščiovo atvykimą, Londone 
buvo atsiradęs sovietų saugumo 
policijos viršininkas Sierovas, 
kuriam buvo pavesta pasirūpinti 
aukštųjų gangsterių saugumu. 
Matomai, Maskva jau taip men
kai besiskaito su britų politikos 
vadovybe, jog išdrįso patikėti 
pačią misiją tokiam nusikaltė
liui, kaip Sierovui. Bet šį kartą 
sovietai apsiriko. Britų kantry
bė trūko ir prieš šį budelį kilo 
tikra protestų audra. Čia daug 
pasidarbavo emigrantai iš sovie
tų paglemžtų kraštų, įskaitant ir 
lietuvius, kurie britų spaudą irj

visuomenę tiksliai painformavo, skynė buvęs sovietų ministeris 
koks šlykštus kriminalinis nusi
kaltėlis yra įsileistas j jų kraštą.
Po tokio visuotinio pasišlykštėji
mo Sierovas jau nebelydėjo į An
gliją savo aukštųjų ponų.

Bet užtat sovietų vadams ke
lią parengė kitas Maskvos minis
teris, būtent, Malenkovas, kuris 
menuliškai klaikia šypsena žavė
jo tūkstančius žmonių. Tačiau, 
antra vertus, laurai, kuriuos

pirmininkas, šiek tiek pamokė 
dabartinę britų politinę vadovy
bę. Turbūt, ir pačiam Edenui pa
sidarė aišku, kad jeigu jis leis

MOTINĖLĖ 
KALNELY

Eičiau šį rytaitį
Į margą miestaitį, 
Rasi ir rasčiau močiutę 
Margame miestaityj

Čia dailios trobaitės, 
Gražios žiuponaitės, 
Tik nėra motinėlės 
Mano meilingosios.

Eičiau iš mietaičio 
Į žalią kiemaitį,
Rasi ir rasčiau močiutę 
žaliame kiemaity j.

Čia gražūs daržaičiai
Ir žalios pievaitės,
Tik nėra motinėlės 
Mano meilingosios.

Eičiau per kiemaitį
Į naują klėtaitę,
Rasi ir rasčiau močiutę 
Naujoje klėtaitėj.

Čia naujos skrynaitės, 
Puikios drobužaitės, 
Tik nėra močiutės
Mano meilingosios.

Eičiau iš klėtaitės
Į rūtų daržaitį,
Rasi ir rasčiau močiutę 
Rūtužių daržaityj.

čion yra lelijaitės, 
Gražios negelkaitės, 
Tik nėra močiutėlės 
Mano meilingosios.

Eičiau iš daržaičio 
Ant augšto kalnaičio, 
Rasi ir rasčiau močiutę 
Ant augšto kalnaičio.

čion žalios kapaitės 
Ir juodos krikštaitės, 
Čion begulint močiutėlė 
Mano meilingoji.

("Lietuvių liaudies daina)

Bulganinui ir Chruščiovui taip 
švaistytis po kraštą, kaip Malen- 
kovui, ir suteiks nesuskaitomų 
progų glėbeščiotis su anglų nai
viais praščiokėliais, tai vis dėlto 
išeis nerimtas reikalas. Todėl pa
ti svečių priėmimo programa bu
vo taip sudaryta, jog net ištisos 
30 valandų buvo skirtos politi
niams pasikalbėjimams tarp ke
turių sienų. Maskva dar prieš 
Bulganino ir Crhuščiovo atvyki
mą ėmė viešai skųstis, kad so
vietų vadai esą neprileidžiami 
prie "liaudies”.

Tenka pripažinti, kad britų 
tauta, bendrai paėmus, šį kartą 
laikėsi garbingai. Ji nerodė so
vietiškųjų svečių atžvilgiu nei 
nereikalingo pataikavimo, nei 
gaivališko entuziazmo. Atrodo, 
kad po Malenkovo patyrimo Bul
ganinas ir Chruščiovas laukė ki
tokio priėmimo, tačiau gerokai 
apsivylė, žmonės beveik visur, 
su mažomis išimtimis, laikėsi ne
paprastai santūriai. Abiejų sve
čių šypsenos šį kartą nerado pri
tarimo. Vienur kitur, kai publi
ka kiek įkaisdavo, buvo šioks 
toks jausmų prasiveržimas, į ku
rį abu sovietų vadai tuojau pat 
atsakydavo ir skrybėlių mosika- 
vimu, ir dar platesnėmis šypse
nomis. Bet tokie atsitikimai bu
vo greičiau išimtis.

Užtat nepalyginamai dažniau 
sovietų svečiai buvo sutikti aiš
kiai nepalankiai. Dažnais atve
jais jiems teko išgirsti gana gru
bų, bet užtat teisingą jų įverti
nimą, kaipo sovietiškojo impe
rializmo ir bolševikinio pavergi
mo atstovų. Neretai jie buvo, su
tikti plakatais, kuriais buvo rei
kalaujama leisvės pavergtie
siems kraštams. Tremtiniai iš
sovietų pagrobtų kraštų mėtė 
proklamacijas, jie įvairiose vie
tose surengė ptotesto demonstra
cijas.

Pasidarbavo ir mūsų tautie
čiai. Lietuvių Namuose Londone 
sušaukta britų spaudos konfe
rencija buvo gerai aplankyta ir 
susilaukė laikraščiuose plataus 
atgarsio. Nepaprastai triukšmin
gai sovietų vadai buvo sutikti 

(Perkelta į 3 psl.)

viams perduotame pranešime bu
vo pasakyta, kad Lietuvoje esan
tieji trys vyskupai artimiausiu 
laiku prašysią Vatikano leidimo 
įšventinti vyskupais tris jų pa
rinktus kandidatus, o du vysku
pai (P. Maželis ir J. Steponavi
čius) prašysią leidimo įšventinti 
vysk. Paltaroką arkivyskupu.

Iš pranešimo atrodo, kad vysk. 
K. Paltarokas dabar yra Vilniaus 
vyskupsa, vysk. P. Maželis — 
Telšių, o vysk. J. Steponavičius 
— Panevėžio. Kad Kauno arki
vyskupija ir Kaišiadorių bei Vil
kaviškio vyskupijos neturi vys
kupų (visas tris dabar valdo prel. 
J. Stankevičius), pranešimo kal
tė suverčiama arkivyskupui J. 
Skvireckui, vysk. V. Brizgiui ir 
vysk. V. Padolskiui, kurie, esą, 
"pabėgo su vokiečiais okupan
tais. Prie "pabėgusių” priskaity- 
tas taip pat ir arkivyskupas Jalb- 
žikovskis, kuris pereitais metais 
mirė Baltatogėje. Bet pranešime

Washingtonan birželio mėn. 
16-17 dienomis susirinks Tauti
nės Sąjungos rengiamo sąskry
džio dalyviai reprezentuoti lietu
vių tautinę kultūrą ir prašyti 
Lietuvos laisvei paramos. Pats 
dalyvauk ir kitus ragink daly

vauti.

šiais metais Maskvoje, švenčiant gegužės pirmosios paradą, įpras
toje paveikslams vietoje Staliną jau pakeitė Marksas ...

Senieji Vilniaus Universiteto rūmai, šimtmečiais skleidę mokslo 
šviesą ir nešę Lietuvai garbę.

nieko neužsiminta apie pasiliku
sių vyskupų likimą: arkivysku
po M. Reinio, vysk. T. Matulio
nio, vysk. P. Ramanausko, vysk. 
V. Borisevičiaus. Tiesiog teigia, 
kad "Lietuvoj pasiliko tik vienas 
senas vyskupas Paltorokas”.

Dabartiniai visi trys vyskupai 
esą sudarę sutartį su "Vaizdo” 
spaustuve 'Vilniuje (J. Kapo
čiaus, Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjo nacionalizuota nuosovy- 
bė) dėl mėnesinio katalikų reli
ginio žurnalo ir maldaknygių bei 
breviorių spausdinimo. (LNA)

PASKANDINS VIRŠ
805 SODYBŲ

NAUJAS KOLŪKIO 
BOTAGAS

Jau prasidėjo Lietuvos kolūkių 
įstatų pertvarkymas, suderintas 
su dekretu, kuriuo privatiniam 
naudojimui skirtieji sklypeliai 
paverčiami botagu kolūkiniam 
lažui sudrausminti. Vilniaus ra
jono "Naujojo Gyvenimo kol
ūkis” jau priėmė štai kokius 
nuostatus r

(a) Sklypų dydis privačiam 
naduojimui paliekamas, kaip bu
vo, tai yra, 0.6 ha, bet jeigu bent 
vienas darbingas šeimos narys 
neatliks darbadienių minimumo 
kolūkyje, tai sklypas bus suma
žintas iki 0.3 ha, o jeigu iš šei
mas tik vienas asmuo atliks mi
nimumą, tai sklypo bus palikta 
tik 0.2 ha; kas visai nedirbs kol
ūkyje, sklypas iš to bus visai 
atimtas;

(b) darbadienių minimumas 
nustatytas: vyrams — 225 die-

"Skandinamų kolūkiečių ir tar
nautojų sąrašai” jau sudarinė
jami ryšium su Kauno hidroelek
trinės statyba. Tvenkinys (va
dinamoji "Kauno jūra”) turės 
apsemti apie 850 dabartinių so
dybų. Vien Darsūniškio ("Tie-Inos (t. y., darbadienio normos) 
sos") kolūkyje numatyta paskan-'per metus, bevaikėms moterims 
dinti 201 sodyba. Numatoma pa- — 170, moterims turinčioms iki 
skandinti ir Birštono žemutinė 
dalis. Todėl elektrinės statybos 
valdybos lėšomis numatoma kal
ne pastatyti naują sanatoriją ir 
jau esą gręžiami nauji minera
linių vandenų šaltiniai, kadangi 
pagarsėjusieji "Vytąuto” ir "Bi
rutės” šaltiniai būsią apsemti. 
Apsemdinti numatytose vietose 
rengiamasi kirsti miškus ir iš
kasti durpynus, nes apsemti sta
ti medžiai kliudytų laivams, o 
drupynai iškiltų į paviršių ir už
kimštų turbinas. Kalbama ir apie 
tame plote esamų kapinių iškė
limą. Jau dabar pasigirsta susi
rūpinimo, ar 'bus galima visa tai 
suskubti per penkerius metus at
likti.

8 metų amžiaus vaikų — 100.
Daugelyje paprastųjų lauko 

darbų nustatytai darbadienio 
normai atlikti vienos dienos daž
niausiai nepakanka.

Sąskrydžio 
talkininkams
Sąryšy su laikrodžio atsukimu 

(1956 m. balandžio mėn. 29 d.) 
daugelis geležinkelių kompanijų 
pertvarkė traukinių judėjimo 
tvarkaraščius. Be to Vyriausybė 
leido geležinkeliams pakelti važ
mos mokesčius (pabranginti ti
kėtus!), todėl visi vykstantieji 
j sąskrydį geležinkeliais turi pa
sitikslinti traukinių išėjimo lai
ką ir bileto kainą, ypač tai turi 
padaryti ALTS ir kitos organi
zacijos, kad galėtų tiksliai infor
muoti visuomenę ir išvengti ga
limų nemalonumų.

Skyrių V-bos prašomos nevil
kinti savo pranešimų S-gos Val
dybai dėl rezervacijų viešbu
čiams, kaip lygiai ir dėl apsirū
pinimo reikiamais tikėtais (bile- 
tais) į visų sričių sąskrydžio pa
rengimus (meno parodą, 'banke
tą, čiurlioniečių koncertą ir kt.). 
Plačiau apie visą tai buvo kalba
ma S-gos Valdybos aplinkraštyje 
2(7) nr. Pastebima, kad nakvy
nių rezervacija, kaip ir įėjimas 
į parengimus tvarkomas pagal 
rezervacijų Centro Sekretoriui 
pareiškimo ir įmokų prisiuntimo 
eilę.

Sąskrydžio metu rengiamą 
Lietuvių Liaudies Meno Parodą 
norima suorganizuoti plačios ap
imties ir įvairią, įdomią. Tačiau 
tas viskas priklausys nuo visų 
skyrių reikiamo .bendradarbiavi
mo šią .parodą ruošiant, jai eks
ponatus sutelkiant. Kaip ir ko
kius eksponatus teikti nurody
mai pasiųsti jau minėto aplink
raščio 2(7) priede. Reikia visą 
eksponatų telkimo darbą taip 
tvarkyti, kad eksponatai pasiek
tų Washingtoną nevėliau birželio 
10 d.

Atkreipiamas ALTS Skyrių 
Valdybų dėmesys į būtiną rei
kalą dažniau ir plačiau informuo
ti S-gos Valdybą apie sąskrydžio 
atskirų darbų vyksmą ir pasiek
tuosius davinius. Pagal tuos da
vinius S-gos Valdyba turės rei
kiamą sąskrydžio vaizdą ir ga
lės iš anksto patvarkyti visus 
reikalus taip, kad bus pasiekta 
tikrai gera sąskrydžio ruošos ir 
jojo pravedimo organizacija.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Valdyba

TAIP NUSMUGDĖ 
DERLIUS

Grūdų derlius Lietuvoje 1955 
metais buvo daugiau kaip ketu
ris su puse karto mažesnis negu 
1939 metais. Tą patvirtino spau
dai duotame pareiškime pats že
mės ūkio ministeris V. Augus
tinaitis, balandžio pabaigoje pa-

VISAM PASAULY
• Pietų Korėjoje gegužės mėn. 15 d. įvyksta prezidento 

rinkimai. Neabejojama, kad vėl bus perrinktas Syngman Rhee, 
bet prieš pat rinkimus miręs socialistų kandidatas Shincky, jo 
pasekėjai Seoule sukėlė dideles riaušes, kuriose buvo užmuštų ir 
sužeistų.

• Juguslavijos diktatorius Tito dabar viešįs Paryžiuje, kaip 
Prancūzijos prezidento svečias, oficialiame priėmime pasakė kalbą, 
kurioje kvietė vakarų valstybes būtinai rasti susitarimą su Mask
va. Jo kalba esanti Maskvai labai priimtina, nes ir Maskva, slo
pindama vakariečių budrumą, to pat siekianti.

• J. Tautų sekretoriui, kad ir pasiseka iš Izraelio ir arabų 
valstybių išgauti sutarties pažadus išlaikyti taiką, bet po tokių 
sutarčių pažadų pasieniuose tuoj pasigirsta nauji šūviai. Nuo JT 
sekretoriaus nuvykimo jau įvykę net 24 ginkluoti incidentai, ku
rie tame pasaulio kampe nieko gero nežada.

skirtas valstybinių ūkių minis
teriu. Jis pareisse, kad pagal pia
ną 1960 metų derlius Lietuvoje 
turįs būti 17 milionų centnerių, 
pažymėdamas, kad tai pusią 4.2 
kartų daugiau, kaip 1955 metais. 
Taigi, pagal paties Augustinai
čio apskaičiavimą, 19oo melais 
grūdų (visų rūšių) derlius buvo 
apie 4 milionai centnerių (4u0,- 
OuO tonų). O 1939 metais visų 
grūdų derlius Lietuvoje (tuo 
metu 8.6% mažesniame plote) 
buvo 1,824,510 tanų.

Prieš trejetą metų gyvų liudi
ninkų iš Lietuvos atneštos žinios 
teige, kad, sukolektyvinus Lietu
vos ūkius, derlius nukrito šeše- 
riopai. Tada tas teigimas čia bu
vo priimamas kiek skeptiškai. 
Dabartinis Augustinaičio pareiš
kimas tačiau tą teigimą beveik 
visiškai patvirtina, jeigu, anot 
jo, net ir šeštais kolektyvinio 
ūkininkavimo metais visas grū
dų derlius (įskaitant ir daug 
stipresnius valstybinius ūkius) 
vis dar puspenkto karto mažes
nis už 1939 metų derlių, ir jeigu 
net 1960 metais tesvajojama apie 
daugiau kaip 100,000 tonų ma
žesnį derlių. (LNA)

Nado Rastenio 
pagerbimas

• Gen. Anders, lenkų armijos vadas, kariavusios anglų ži
nioje prieš vokiečius, atvyko į JAV ir lankys lenkų kolonijas.

• Alžyre, nors prancūzai metė labai stiprias ginklo jėgas, 
sukilėliai tebesipriešina ir tebeterorizuoja vietinius, prancūzams 
palankius gyventojus.

• Į Milvvaukee, Wisc. einąs traukinys, vežęs virš 900 vaikų _ _____
į beisbolo rungtynes, susidūrė su sunkvežimu ir nuėjo nuo bėgių, čiai gausiai dalyvauti. Ir Dirvos 
Apie 100 vaikų lengviau ir sunkiau sužeisti. Milwaukee mieste redakcija jungiasi prie to ragi- 
ir apylinkėse yra ir lietuvių kolonija, bet ar kas nukentėjo iš lie-į nimo, o sukaktuvininkui siunčia 
tuvių, dar nežinoma. geriausius sveikinimus.

Laikraštį atiduodant į spaus
tuvę gavome pranešimą iš Bal- 
timorės, kad gegužės mėn. 12 d. 
ten rengiamas Nado Rastenio 65 
metų sukakties minėjimas. Mi
nėjimas įvyks Lietuvių svetai
nėje. Raginami visi baltimorie-
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• šveicarų-Lietuvių Pagalbos Ko- to selekcijos ir bandomųjų sto- 
miteto pirmininkė Beat Thoma čių darbas sėklų aklimatizacijos 
pranešė, kad i/ šiais metais gru
pė lietuvių vaikų iš Vokietijos 
galės praleisti vasaros atostogas 
šveicarų šeimose.

✓

S/a savaitę

• Vokietijos Krašto Valdybos 
pirmininkas Pr. Zunde aplankė 
Amerikos Ambasados informa
cijos departamento vedėją Bon- 
noje. Painformavęs jį apie orga
nizuojamą lietuvių dailės paro
dą, pasiūlė, kad Informacijos de
partamentas perleistų tą parodą 
per visus "Amerikos namus” Vo
kietijoje. Principo pritarimas 
tam gautas.

srityje didele dalimi netenka 
prasmės.

Mainais už sėklas, valdžia ga
bena į Ukrainą ir Moldaviją Lie
tuvos miško medžiagą. Vien ba
landžio pradžioje išsiuntė 250 
vagonų medienos.

PHILADELPHiA

Balys Gaidžiūnas

Šis sekmadienis skirtas mūsų 
augintojos motinos garbei, šį 
sekmadienį, vyresniųjų pamoky
tas, drebančia ranka mažametis 
vaikas įteiks savo mamai pava
sario žiedą ir prižadės visad, vi
sad būti labai geras ...

Taip, ir mes, kurių ilga metų 
virtinė jau praeityje, kurie ėjo
me savosios žemės vieškeliais ir 
svetimųjų kraštų keliais, andai 
savo mamai žadėjome visad, vi
sad būti geri, galvojom už tą 
motinos auksinę širdį jos garbei 
atlikti didelius darbus ir net dan
gaus skliautą palenkti į žemę ...

Bet dienos raizgė kelius ir mū
sų žadėti pažadai daugumoj te
bėra neįvykdyti. Vienų motinos 
liko anapus kančių uždangos, ki
tos dar atsišaukia iš Altajaus, 
trečiųjų išėjo į anuos nesugrįš- 
tamus tolius. Tik nedidelė dalis 
laimingųjų tebejaučia motinos 
laiminančią ranką ir susirūpinu
sią širdį.

Mama, kada mūsų žemė degė 
gaisrais, tavo vaikai tave paliko. 
Vieni iš namų išėjo su šautuvu 
rankose, kiti išėjo į svetimus 
kraštus ir žadėjo greitai sugrįž
ti, treti pančiais surakinti tė
viškę paliko. Tie, kurie prieš sve
timuosius ėjo beveik nuogomis 
rankomis, tųjų ir kapą retai kas 
suras. Svetur iškeliavusieji, nau
ją gyvenimą suradę, tave pri
miršo. O tu vis ištikimai tebe
stovi tėviškės likučių sargyboje. 
Bet tu atleidi visiems, karštoj 
maldoj tiki, kad vienas gražus 
pavasaris ateis. Ateis ir atneš 
tau neapsakytą laimę — grąžins 
tavo vaikus atgal į tėviškę ...

Broliai, ar tą šventą motinos 
kančią ir ilgesį mes trumpina
me? Ar kai mažametis iš mūsų 
tarpo savai motinai nes pavasa
rio pirmąjį žiedą ir tars didelį 
pažadą, me3 suaugusieji neatsi
minsime primirštą pareigą ir sa
vos šeimos motinai ir motinai 
tėvynei ?

Atsakykime, kad atsimename!

• Sekminių švenčių metu, gegu
žės mėn. 19-21 d.d., Vokietijos 
Krašto Valdyba rengia Vasario 
16 Gimnazijoje Ffuettenfelde 
Kultūros dienas. Programoje yra 
numatyti keli koncertai, litera-

Ministrui Stasiui Lozoraičiui, 
diplomatijos šefui priimti, kuris 
šią vasarą atvyksta į Ameriką, 
sudarytas platus komitetas. Tas 
pats komitetas rūpinsis ir Wa- 
shingtono sąskrydžio parėmimu.

*

Perrinkta Am. Liet. Tautinės 
Sąjungos I skyriaus valdyba ne
senai įvykusiame metiniam su
sirinkime. Išrinkta: J. Ginkus — 
I pirmininkas, V. Alksninis — II 
pirmininkas, A. Sodaitis — vi
cepirmininkas, dr. B. Nemickis 
— sekretorius ir K. Krulikas — 
iždininkas. Susirinkime, tarp ki
tų klausimų, apsvarstyta ir Wa- 
shingtono sąskrydžio reikalai.

♦
Vaclovas Alksninis įėjo į Am. 

Lietuvių Tarybos New Yorko 
skyriaus vadovybę vieton iš jos 
pasitraukusio dr. B. Nemicko.

♦
Tik apie 30 lietuvių ... žygia

vo įvairių tautų lojalumo para
de, kuris prieš dvi savaites vy
ko New Yorko gatvėse. Tuo tar
pu Am. Liet. Tarbyos skyrius 
New Yorko lietuvius dalyvauti 
parade per spaudą skatino to
kiais žodžiais: "Parodykime New
Yorkui, kad lietuviai yra gau- lose, puikiai parašydavo apie tą 
sūs, organizuoti ir vieningai re i- Balfą ir jo reikšmę vargan pa- 
kalauja Lietuvai laisvės”. Da- tekusiam tautiečiui. Galima sa- 
bar, atrodo, kad savo negausiu 
dalyvavimu parodėme priešin
gai.

NAUJAUSI IR LABIAUSIAI POPULIARŪS 1956 M.

B U I C K
Tai tikrai gražios, patogios ir geros mašinos, kurios 

pateisina padarytas išlaidas. Ir pirkę 1956 m. mašiną, Jūs 
turėsite daugiausia, ką bet kada esate gavę. Jūsų pasise
kimas yra BU1CK. Tai General Motors mašina.

ECONOMY BUICK CO.
12550 Euclid Avenue GA 1-7600

Jums patarnauja 48 metus.
APLANKYK MUS PASIRINKTI IR GERŲ NAUDOTŲ 

MAŠINŲ.PAVYKĘS KONCERTAS
Balandžio mėn. 21 d. ukrainie

čių salėje ruoštas Balfoi koncer
tas puikiai pavyko. Brooklyno 
operetės choras parodė "Joninių 
Burtus”, kurie puikiu choru, gra
žiais tautiniais šokiai ir stiprio
mis solo dainomis tikrai sužavė
jo philadelphiečius.

Į koncertą atsilankė virš 400 
asmenų, kas Philadelphijoje re
tai atsitinka. Gal tik čiurlionie- 
čiai turi pasisekimo rekordą. 
SvečiaiAs po koncerto buvo įteik
ta gėlių. Koncertas nors ruoštas 
Balfo vardu, tačiau iniciatyva ir 
dauguma darbų atlikta A.L.T. 
S-gos vietos skyriaus, kas kai- 
kuriems asmenims labai nepati
ko ir sukėlė daug kalbų ir berei-

New York Daily News, rašy
damas apie Maskvos vadų norą1 tūros vakaras, šviesos paveikslų 
aplankyti JAV, juos pavadino demonstravimas, sportiniai pa- 
senosios skerdyklos naujais ve-Į sirodymai ir kt. Dalyvauti jau 
dėjais. Tai pats taikliausias ir pasižadėjo Memmingeno Lietu

vių choras "Darna” (vad. M. 
Budriūno), lietuvių darbo dalinių 
choras (vad. F. Strolios), Gim
nazijos choras (vad. K. Motga- 
bio) ir solistai — dainininkė M. 
Panse-Simaniukštytė, smuikinin
kas K. Motgabis ir F. Strolia.
• Lietuvių Kultūros Kongreso 'kalingo triukšmo, 
metu bus istorijos sekcijos po-j Visas koncerto pelnas, kurio 
sėdis. Tuo reikalu istorikams, bus apie 200 dol. skiriamas trem- 
istol-ijos mokytojams, istorijos tiniams šelpti Europoje. Pusė šio 
studentams ir istorijos mėgė- pelno pagal su Balfo skyrium tu- 
jams siuntinėjami laiškai. Jei. 
kas minėtos kategorijos asmenų 
dar laiško negavo, prašoma ra
šyti Pasaulio Lietuvių Archyvo 
adresu: Vincentas Liulevičiūs, 
2601 West Marąuette Rd., Chi
cago 29, Illinois.

geriausias dabartinių Maskvos 
valdovų pavadinimas.

Skerdykla liko ta pati, ir tą 
patį darbą tebedirba — skerdžia 
prieš komunizmą nusistačiusius 
žmones, skerdžia kurie tik su
abejoja jų neklaidingumu, ir 
skerdžia pagal planą. Todėl tiems 
žmonių skerdyklos vedėjams ir 
nėra ko čia į JAV atvykti, nes 
čia togs "darbas" visiškai ne
praktikuojamas ...

AR ATSIMENI, KĄ KALBĖJAI 
STOVYKLOSE?

Keista būtų, jei reikėtų aiš
kinti Balfo reikšmę už save gud
resniems ir dar tiems, kurie dau
giau ar mažiau yra pajutę jo 
reikalingumą gyvendami dar 
anoje pusėje jūrių-marių, sto
vyklose, nesvetingoje žemėje, 
Vokietijoje.

Nors daug ką tuo reikalu rei
kėtų parašyti, bet apie Balfo 
reikšmę paliksiu pasisakyti gud
resniems, plunksnos darbinin
kams, kurie gyvendami stovyk-

sulygindami už gausius aplodis
mentus dar padainavo porą daly
kėlių. Jiems akomponavo muz. 
S. Gailevičius.

Taipgi malonu prisiminti, kad 
šį parengimą pagarbė savo at
silankymu gen. konsulas min. V. 
Gylys. Laikas praėjo labai sku
biai, nes aplinkuma buvo graži, 
nuotaikinga ir jauki. Linkėtina 
skyriui dažniau suruošti pana
šaus pobūdžio parengimų.

Buvęs

WORCESTER

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso Pltospeel 8-1717 
ResMencijos REpoblic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 St.
VA.L,: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

l'rečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-8 vai. popiet. 

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

Tel. offic’o EVerglade 4-737$ 
Tel. buto GRaceland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė

Chicago 22, III.
'AL.: 1-3:80, 6-8:80 p. p. pirmad., 

■ortrai.. hetvirtad., penktad., 
Tik susitarus trečiadieniais.
11-2 p. p. šeštadieniam.

retą susitarimą A. L. T. S-gos 
skyrius, skiria Vasario 16 d. 
gimnazijai remti, šiuo žygiu 
Tautinė S-ga PlįŪadelphijoje dar 
sykį įrodė, kad ji lietuviškais 
reikalais pirmiausia rūpinasi.

• Apie 100 perdidelių kolūkių šį
met ir apie 60 ateinančiais me
tais numatoma skelti per pusę. 
30 perskėlimo projektų jau pa
tvirtinta. Taigi kitais metais 
kolūkių Lietuvoje turėtų jau 
apie 1950 (dabar 1787).

Dabar yra kolūkių, apimančių 
net apie 6000 ha (apie 15,000 
akrų) ir jų žemės nuo krašto iki 
krašto vietomis siekia iki 10-15 
kilometrų (6-9 mylių).
• Ir šįmet, ne tik kukurūzų, bet 
ir kito vasarojaus sėklų Lietu
vos kolūkiai pakankamai neturi. 
Valdžia jiems sėklas parduoda iš. 
savo sandėlių. Sėklos gabenamos 
iš Ukrainos ir Moldavijos, taigi 
Lietuvoje neaklimatizuotos. Dėl

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

•

Dažnas iš tėvų, auginantieji 
šeimą, dideliu rūpesčiu kalba 
apie jaunimą. Sielojasi, kad jau
nieji primiršta savo kalbą, daž
niau su draugais kalbasi tik sve
tima kalba, perdaug aktyviai pa
sineria į šio krašto neribotas 
tuščias pragogas, mažai dėmesio 
skiria lietuviškai knygai ir lie
tuviškam laikraščiui, didžiausią 
dėmesį skiria automašinoms ir 
tuštiems pasivažinėjimams, per- 
mažai mokosi ir rimtai ruošiasi 
ateičiai.

Tai labai dideli kaltinimai mū-j 
sų jaunimui. Tai daugybė klau
simų, apie kuriuos visu rimtumu 
reikia kalbėti ir spręsti atsime
nant visas aplinkybes ir esamas • 
sąlygas. Todėl redakcija būtų la
bai dėkinga tiems laikraščio skai
tytojams ir bendradarbiams, ku
rie plačiau' įsigilinę j šias pro
blemas jas galėtų objektyviai 
kelti ir vertinti. Ir ne tik kelti ir 
vertinti, bet ir geresnių kelių 
ieškoti, kad mes neprigyventu
me labai liūdną ateitį — būti liu
dininkais, kaip nelaiku į kapą 
žengia lietuvybė.

Ačiū visiems, kurie šiuos klau
simus nagrinėdami, Dirvai at
siųskite paruoštų rašinių.

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

Cleveland 13, Ohio Telef.: CHerry 1-6547
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 Broadvvay 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.
Visas siunčiamas prekes galima pasirinkti ištaigoje, kuri atidara 

kiekvieną dieną nuo 12 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.
■..... inž

JUOKTIS SVEIKA !
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro 

ir savikritikos žurnalą

PELĖDA

“Ii

Iština kovo, birželio, rugsėjo ir grudžio mėn.
Rašykite šiandien; PELĖDA, 231 Wallace Avė., S., 

Welland, Ont., Canada.
Prenumefata metams $1.00 į visus pasaulio kraštus. 

Atskiras numeris $0 cnt.-• ...... , ■ , a=

RUOŠIAMASI SĄSKRYDŽIUI
Birželio mėn. 16-17 d. įvyk

siančiam sąskrydžiui Washing- 
tone, Philadelphijoje ruošiamasi 
pilnu tempu.

Sąskrydžiui išgarsinti ir sukel
ti lėšų vietoje sudarytas Garbės 
Komitetas, į kurį mielai sutiko 
įeiti: Adv. K. čeladinas, Jauni
mo atstovas Studentų S-gos skyr. 
pirm. A. Danta, A. Kaniušis, 
prof. J. Puzinas ir J. Stikliorius.

šiam dideliam žygiui, kurs gar
sins Lietuvos vardą reikalingos 
ir lėšos. Galintieji ir norintieji 
paremti šį žygį aukomis prašome 
aukas įteikti Lietuvių Banke, 202 
Broad St. ponui J. Stiklioriui ar 
Tautinės S-gos valdybos na
riams : P. Mitalui — 515 Green- 
wich St. ar J. Bakuckui — 1028 
Brandyvine St.

Platesnių informacijų sąskry
džio reikalais galima gauti pas 
Tautinės S-gos valdybos narius.

Sąskrydžio organizavimo rei
kalu Tautinės S-gos skyrius š. 
m. gegužės mėn. 20 d. 3 vai. p. 
p. šaukia visuotiną susirinkimą. 
Malonu pažymėti, kad sąskry
džiui susidomėjimas nemažas, ir 
daugelis jau rengiasi tomis die
nomis vykti į Washingtoną.

*

Lietuvių Tautinis Akademinis 
Sambūris gegužės 5 d. 7 v. v. 
Piliečių Klubo salėje, Brooklyne, 
turėjo savo sueigą. Po sueigos 
vyko tradicinis alutis.

*

Juozo Ginkaus centrinė saldai
nių krautuvė Brooklyne, kuri bu
vo įsteigta 1921 metais, dabar 
mini 35 metų gyvenimo sukaktį. 
Ta proga 
Juozas ir 
pasirodyti 
kėmis.

krautuvės savininkai 
Ona Cinkai ruošiasi; 
su specialiomis

A.

DETROIT
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS

Detroito LB šiais metais vėl 
rengia iškilmingą motinos dienos 
paminėjimą, kuris įvyks šį sek
madienį, gegužės 15 d., 12:30 
vai. Hispanos Unidos didžioje 
salėje. Progai pritaikytą paskai
tą skaitys O. Zailskienė, atvyks
tanti iš Chicagos. Prelegentė yra 
Vyriausioji Skautininke, vado
vaujanti didžiulei Lietuvių Skau
čių Seserijai. Meninę programą 
atliks net 5 grupės: skautai, 
ateitininkai, lituanistinė mokyk
la, šeštadieninė mokykla, šv. An
tano parapijinė mokykla.

Visuomenė ir ypač jaunimas 
kviečiami skaitlingai atsilankyti 
į šį lietuvės motinos pagerbimą.

S. š.

kyti, būdavo ne aprašymai, bet 
poemos sukurtos tam Balfui.

O dabar? Dabar Balfo reika
lu berašo beveik tik kan. J. B. 
Končius ir prel. J. Balkūnas.

Detroite, jau kuris laikas per 
lietuviškų radijų valandėlės ir 
per kelis laikraščius ir dar po 
kelis kartus nuskambėjo garsas, 
kad Balfo 76 skyriaus valdyba 
prašo tik po vieną dolerį ir at
liekamą drabužį, kad dar trūksta 
200 darbo ir buto garantijų. O 
kiek į tai atsiliepė?

Liūdnų skaičių neminėsiu. Bet 
ir tie mano minimi plunksnos 
darbininkai — tie mūsų visokių 
reikalų įuosėlėtojai dar tuo rei
kalu nieko nepasisakė. O Vieš
patie, nejaugi jiems (ie reikalai 
jau neberūpėtų!

Tatai kaip tik priešingas at
sakas dr. J. Pikūno gegužės mėn. 
29 d. paskaitoje "Asmenybė ir 
nutautėjimas” pasakytiems žo
džiams, kad darbininkija grei
čiau linksta į materializmą.

Tuo ir baigsiu, nes priežodis 
sako, kad mažiau žodžių dau
giau prasmės.

WORCESTERY TAUTINĖS 
SĄJUNGOS PAVASARIO 

KONCERTE
gegužės 5. d. dalyvavo Aldona 
Stempužienė, operos solistas S. 
Liepa ir muz. J. Kačinskas.

Vietos amerikiečių spauda įsi
dėjo A. Stempužienės nuotrau
ką ir paminėjo visus koncerte 
dalyvavusius menininkus.

Worcesterio Tautinės Sąjun
gos skyrius koncertą gražiai su
organizavo ir todėl menininkai 
Ir rengėjai susilaukė visų lietu
sių -nuoširdžios padėkos..

ATHOL

P. p.

TORONTO
PAVASARIO POBŪVIS

Balandžio mėn. 28 d. Lietuvių 
Namuose Tautinė S-ga suruošė 
jaukų pavasario pobūvį. Meninę 
programą išpildė solistai M. Vil- 
čiauskaitė ir H. Rožaitis. Dainų 
parinkimas ir dainavimas tikrai 
gražiai nuteikė klausytojus, ku
rie mūsų mieliems solistams ne
pagailėjo katučių. O solistai at-

ATŠVENTĖ AUKSINĘ 
VESTUVIŲ SUKAKTĮ

Petras ir Elena 
[Adomavičiai, gyv. Athol, 
Mass. atšventė savo vestuvių 
auksinę sukaktį. Jų vestuvės įvy
ko 1906 m. balandžio 9 d.

Sukaktuvinę puotą jiems iškė
lė sūnus inž. VI. Adomavičius su 
žmona ir anūkė I. Laurinaitienė 
su vyru Bostone.

P. Adomavičius, atvykęs į šį 
kraštą prieš kelerius metus, Lie
tuvoje buvo Vyr. Tribunolo tei
sėjas. E. Adomavičienė — žino
ma Kauno muzikos mokytoja.

BOSTON

SKAUTES-TAI ŠVENTĖ 
ŠV. JURGĮ

Balandžio mėn. 28-29 d. vietos 
skaučių Šešupės Tuntas, talki
ninkaujant skautams, kurių Phi
ladelphijoje yra vos keletas, 
šventė Jurgines. Balandžio mėn. 
28 d. šv. Andriejaus parap. sa
lėje buvo koncertas, dalyvaujant 
New Yorko skautų vyčių okte
tui, vadovaujamam muziko Liu- 
berskio.

Koncertą papildė ir vietos jau
nosios jėgos.

Balandžio 29 d. šv. Andriejaus 
bažnyčioje buvo pašventinta 
Tunto vėliava. Po vėliavos šven
tinimo ir bendrų mišių įvyko iš
kilminga sueiga, kurios metu 
perskaityta sveikinimai ir kele
tas skaučių davė įžodį.

Visi atsilankę į iškilmingą su- 
" 1. :....— r__ _j eigą, tiek tėvai, tiek jaunimas, 

skaučių buvo labai gražiai pavai
šinti.

i P. M.

Galvojate apie ...

PAVASARINI VALYMA?
ATSIMINKITE

H A N N A ’ S
PAĖMIMO IR GRAŽINIMO

PATARNAVIMAS NAUJAS. MODERNUS

JET-PRESSURE CLEANING
Nenaudoja šepečių

Jet valymas yra daug geresnis, negu šepečių valymas.

• Patyręs valymas daromas namie ar ofise
• Siuvimas, taisymas, pertaisymas ir įdėjimas

VISAD IŠEINA ŠVARUS Iš ...

The HANNA RUG and
FURNITURE CLEANING Co.

Narys The National Rug Cleaning Institute

7606 CARNEGIE AVĖ. EX 1-3663

JŪRŲ SKAUTŲ VAKARAS
Šį pavasarį suėjo vieneri me

tai kai Bostone pradėjo veikti jū
ros skautai, šiai sukakčiai atžy
mėti gegužės mėn. 19 d. yra ren
giamas šokių vakaras su pro
grama.

Vakaras vyks originaliai de
koruotoje salėje, Maironio par
ke, Worcesteryje. Į vakarą atsi
lankyti maloniai kviečiamas vi
sas apylinkių jaunimas bei jū
ros skautų bičiuliai. Gros puiki 
muzika.

RBOCKTON
BALFo POBŪVIS

Balfo 72 skyriaus valdyba ge
gužės mėn. 12 d. 6:30 vai., San
daros salėje rengia Kalakutų va
karienę. Vakarienės metu gros 
Brocktono studentų orkestras. 
Višas pelnas skyriamas šalpos 
reikalams.

Balfo skyriaus valdyba prašo 
visus Brocktono ir apylinkių lie
tuvius kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.



Dirva Nr. 19 * 1956 m. gegužės mėn. 10 d. ScT’' S

Visus kviečiame 
Lietuvos garbei ir laisvei 

dalyvaut sąskrydyje
Paaiškinimas A. Musteikiui
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"Dirvos” Nr. 17, 1956 m. bal. 
26 d., gert). A. Musteikis atviru 
laišku kreipėsi j mane prašyda
mas paaiškinimo ar buvo kreip
tasi j ALTą ir JAV Lietuvių Ben
druomenę ir ar Vlikas pasisiūlė 
ruošiamam lietuvių sąskrydžiui 
birželio 16-17 dd. Washingtone, 
D. C. talkinti?

Galiu atsakyti šitaip: visos čia 
suminėtos trys organizacijos bu
vo informuotos apie sąskrydį ir 
pranešta programa, nurodytas 
tikslas, kviesta dalyvauti ir 
kreiptasi paramos. Iki šios die
nos (gegužės 4) negauta jokio 
atsakymo.

Be šių trijų buvo kviesta ir 
daugybė kitų organizacijų, iš ku
rių daugelis jau pasisakė, kad 
užgirių šį sąskrydį, prisiusią sa
vo atstovus ir jau medžiaginiai 
stambiai parėmė. Tai yra tikrai 
džiugus reiškinys, pasakąs labai 
daug, ir teikiąs didelės reikšmės.

Šia proga su malonumu pažy
miu faktą, kad daugybė pavie
nių asmenų siunčia mums svei
kinimus ir prisidėdami savo au
komis paremia šį svarbų ir reik
šmingą darbą, kad jis tikrai pa
sisektų. Įsidėmėtina ir reikšmin
ga dar ir tai, kad visokių pažiū 
rų ir įsitikinimų, tiek organizaci
jos, tiek pavieniai žmonės, tikrai 
nuoširdžiai remia šį sąskrydį lin- 
kėdani geriausio pasisekimo.

Iš tų davinių ir dabar galima 
pasakyti, nors kasdieną sveiki
nimai ir aukos plaukia dides
niais skaičiais, kad visuomenė
je rastas didelis susidomėjimas 
ir stambi parama. O tai laiduoja 
visišką pasisekimą.

Jei kas nutyli ar neigiamai 
prasitaria tai mūsų nejaudina ir 
nė kiek nesulaiko siekti užsimo
to uždavinio. Mes gyvename lais
vame krašte, kur kiekvienas tu
ri pilną laisvę veikti ir pasisa
kyti. Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sąjunga rengdama šį plataus 
masto sąskrydį yra giliai įsitiki
nusi turinti stiprų, lietuvišką ir 
patriotinį pagrindą ir drąsiai ei
na į plačiąją amerikiečių visuo
menę keliant lietuvių tautos kul
tūrinius nuopelnus, šį kartą lie
tuvių liaudies meną, dainą ir mu
ziką. šiuo sąskrydžiu siekiame 
demonstruoti amerikiečių aukš
tiesiems sluoksniams, spaudai ir 
radijui, kad lietuvių tauta yra 
kultūringa, kad ji dinamiška ir 
turi lygią teisę būti laisva ir ne
priklausoma greta kitų kultūrin
gų tautų.

Šis sąskrydis, kaip ir pirmiau 
buvusieji, kaip tik pagyvins Lie
tuvos laisvinimo bylą, plačiai iš
garsinant Lietuvos gerą vardą 
pačioje krašto sostinėje, kuri yra 
centras viso laisvojo politinio 
pasaulio. Teigiamas ir pakarto
tinas Lietuvos vardo išgarsini
mas palengvins jos laisvinimą ir 
greičiausia priartins tą taip lau
kiamą valandą. Mūsų visuomenė 
tai supranta ir užtat sąskrydį 
nuoširdžiai remia, kaip patriotinį 
sąjūdį, kuriam talkinti visus pra
šome. Visi bus maloniai priima
mi ir visi bus lygūs.

Kada aukštieji Washingtono 
pareigūnai: kongresmanai, sena
toriai, Statė Departamentas, Vy
riausybės pareigūnai, laisvų val
stybių diplomatai, amerikiečių 
plačiosios spaudos atstovai, ra
dijo žymieji komentatoriai ir kt. 
ne tik mielai pritaria šitokiems 
sąskrydžiams, kuriuos Sąjunga 
jau ne pirmą kartą ruošia, bet 
dar pagiria ir sveikina, tai jau 
tikrai reikšmingas ir toli siekian
tis įvykis, štai nekurie jų atsi
liepimai, pareikšti laiškuose, su
tinkant įeiti į garbės komitetą:

"Jūsų tauta neskaitlinga, ma
žai žinoma, jums reikia išeiti į 
viešumą ir tai dažnai kartoti, 
ypač kultūriniais požymiais, ku
rie atkreiptų pasaulio tinkamą 
dėmesį, įvertintų jūsų reikšmin

gą istoriją, pažangą bei įsitikin
tų, kad tikrai esate verti nepri
klausomo gyvenimo, kaip ir ki
etos tautos”.

Kada skaitai tokius atsiliepi
mo laiškus, tai jau nebegali būti 
abejonės apie sąskrydžio svarbą 
ir jo tikrąją reikšmę. Gi tą visą 
vainikuoja ir užgiria patsai JAV 
viceprezidentas Richard M. Nix- 
on, mielai sutikdamas būti sąs
krydžio garbės pirmininku jau 
antrą kartą. Tai reiškia, kad jis 
Sąjungos sąskrydžius aukštai 
vertina ir randa gyvo reikalo 
juos paremti savo aukšto posto 
svoriu ir įtaka.

Mums atrodo, kad ir patriotiš
kieji lietuviai nebegali į tai ki
taip žiūrėti. Taip tikrumojo ir 
vyksta, sprendžiant iš gausių bei 
palankių atsiliepimų ir nuošir
daus rėmimo.

Čia norisi dar kartą priminti, 
kad nė Sąjunga, nė jos valdyba, 
skyriai ir nariai sau nieko ne
siekia ir sąskrydžio pasisekimą 
nelaikys sau nuopelnu. Tačiau 
Sąjunga, visi sąskrydžio daly
viai, vienaip ar kitaip jį parėmu- 
sieji tikrai širdyje džiaugsis, pa

Ką veikia baigą Vasario 16 
Gimnaziją

Pone Redaktoriau,
balandžio mėn. 5 d. "Dirvos” 

laidoje buvo atspausdintas p. J. 
B. laiškas, kuriame nusiskun
džiama, kad Vasario 16 Gimna
zijos rėmėjai nepainformuojami 
apie tos gimnazijos abiturientus. 
Noriu pažymėti ,kad buvo gana( 
daug apie juos rašyta Krašto 
Valdybos "Informacijose”, iš kur 
tas žinias persispausdindavo įvai
rūs kiti lietuviški laikraščiai. Už- 
simindavom apie tai ir savo laiš
kuose būrelių vadovams bei pa
skiriems rėmėjams. Toliau p. J. 
B. nusiskundė, kad jis kelis sy
kius šiais klausimais teiravęsis, 
bet negaudavęs atsakymo. Neži
nau, į ką p. J. B. tuo reikalu 
kreipėsi, bet tikriausiai ne į ma
ne ar į Krašto Valdybą, neprisi
menu, kad mes kada būtume į 
kieno nors laišką neatsakę. Tai 
tarp kitko. Kiekvienu atveju 
mums labai džiugu, kad p. J. B. 
tais klausimais domisi ir Gimna
ziją remia, o iš savo pusės aš 
mielai ir šiuo keliu suteikiu rū
pimas žinias, tikėdamasis, kad 
Tamsta, Pone Redaktoriaus, ne
atsisakysi jas paskelbti.

Kaip žinia, Vasario 16 Gimna
zija iki šiol išleido keturias abi
turientų laidas. Pirmoji laida — 
1952'metų. Tos laidos abiturien
tai:

Vytautas Kempka — studijuo

SKONIU 

negali kiti prilygti

Tai dailininko paveikslas, kur povaizduotas išsigelbėjimas iš ra
ketinio lėktuvo. Norima, kad ši idėja virstų realybe.

sitarnavę aukščiausiam tikslui — 
Lietuvos laisvinimui. Tat ir vi
siems mūsų politiniams veiks
niams, atrodo, turėtų būti miela 
tokį darbą šiltu žodžiu paremti.

Mes dirbame šį darbą, kaip ir 
praeityje, viešai ir atvirai. Visa 
lietuviška spauda, kiek jos ga
lėjome pasiekti, žinoma išski
riant komunistinę, jau senai pa
informuota. Organizacijos ir pa
vieniai asmenys taip pat pain
formuoti. Taip pat visi lygiai 
kviečiami sąskrydyje dalyvauti 
ir jį remti. Ir visus, kas tik gali, 
kviečiame vykti Washingtonan 
birželio 16-17 dienomis.

Šių metų sąskrydis, tiek daly
vių skaičiumi, tiek programos 
apimtimi, toli prašoks buvusiuos, 
nes visuomenės susidomėjimas 
ir parama daug stipresnė. Vi
siems rėmėjams reiškiame šir
dingą padėką. O kurie nenori 
įžiūrėti sąskrydyje gero, tuos 
paliksime ramybėje ir į ginčus 
nesileisime. Bus daug tiksliau, 
kad sąskrydžio darbai ir rezul
tatai patys kalbės.

Dr. S. Biežis,
AL Tautinės S-gos Pirmininkas

ja ekonomiją Bonnos universite
te. Dabar yra penktame semest
re, nes kurį laiką dėl ligos buvo 
studijas nutraukęs.

Vytautas Aukštikalnis — stu
dijavo Aacheno Aukštojoje Tech
nikos Mokykloje, 1955 m. gruo
džio mėn. išemigravo į Ameriką.

Boneventūras Juodviršis — 
studiijuoja ekonomiją Bonnoje, 
ruošiasi baigiamiesiems egzami
nams.

1953 m. abiturientų laidos ne
buvo, nes gimnazija, prisiderin
dama prie vokiečių tvarkos, perd
ėjo iš aštuonių į devynių klasių 
sistemą.

Antroji abiturientų laida — 
1954 metų. Tos laidos:

Liudas Venclova — studijuo
ja techniką Darmstadte,

Kasperas Dikšaitis — studi
juoja ekonomiją Bonnoje,

Povilas Kazirskis — studijavo 
techniką Darmstadte, dabar ruo
šiasi emigruoti į Ameriką.

Trečioji laida — 1955 metų. 
Tos laidos:

Valteris Kiaupa — studijavo 
ekonomiją Bonnoje, 1956 m. iš
emigravo į Ameriką,

Vidmantas Raišys — studija
vo ekonomiją Fribourge, Šveica
rijoje, dabar perėjo į mediciną,

Adolfas Brinkis — studijuoja 
filosofiją Bonnoje,

Lidija Zandovaitė — studija
vo pedagogiką Bonnoje. Ištekėjo.

Ketvirtoji laida — 1956 metų:
Vingaudas Damijonaitis — 

įstojo į Frankfurto universitetą 
fililogijos fakultetą,

Genė Dubauskaitė — įstojo į 
Frankfurto universitetą odonto
logijos fakultetą,

Valius Gustas — įstojo į Bon
nos universitetą chemijos fakul
tetą,

Laima Jasaitė— įstojo į Auk
štesnę Chemijos Mokyklą Wies- 
badene,

Teresė Sakalauskaitė — ruo
šiasi emigruoti į Ameriką,

Jonas Jonutis — ruošiasi stu
dijuoti mediciną ar chemiją,

Valteris Timpa — įstojo į 
Darmstadto Aukštąją Technikos 
Mokyklą, architektūros skyrių,

Manfredas Hermanas — įsto
jo j Bonnos universitetą teologi
jos fakultetą,

Vytautas Birieta__išemigra
vo į Kanadą.

Daugumas baigusiųjų aktyviai 
dalyvavo ir tebedalyvauja skau
tų, ateitininkų, evangelikų jau
nimo ir kitų organizacijų veiklo
je. Brinkis, Juodviršis ir Kemp
ka yra PLB Bonnos apylinkės 
valdyboje.

Dėkodamas ponui J. B. už nu
rodymą, kad tuo klausimu mūsų 
visuomenė visgi nebuvo pakan
kamai informuota, o Tamstai, 
Pone Redaktoriau, už paslaugą, 
lieku

Jus gerbiąs
Pr. Zundė

DOAN WINDOW 
SHADE & VENETIAN 

BLIND MFG, CO.

MANUFACTURING
AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES 

LANGŲ APDENGIMAI IR 
VENETIAN BLINDS 

TAUPANČIOM KAINOM.
NEMOKAMAS APSKAIČIA

VIMAS MIELAI ATLIEKAMAS
10% nuolaidos su šiuo skelbimu 

1187 EAST 105th ST.
RA 1-4123
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Stroh’s yra Amerikos vienintelis 

ugnimi gamintas alus!

žmonės klausia "Kodėl Stroh’s turi tokį pui
kų skirtingą skonį ?” Atsakymas yra lengvas, 
Stroh’s yra vienintelis Amerikos alus gamin
tas virš atviros ugnies ... vienintelis Ameri
kos alus gamintas 2000 laips. ugnim. Pamė- į~ 
ginkit Stroh’s šiandien ir atrasklt puikų ug
nim gaminto alaus skirtumą.

YRA LABAI GERA PRIEŽASTIS

Kaitinamas iki 2000 laips.
is yra Šviesesnis!

DABAR UŽ VIETINES KAINAS!

Lietuvos konsulas Dr. P. Dauž- 
vardis, sveikindamas Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
II-ją sesiją Clevelande, balandžio 
21 d., tarp kitų svarbių klausi
mų, iškėlė reikalą lietuviams tu
rėti bendrą nusistatymą dėl įvai
rių pašto siuntų siuntimo ir jų 
adresavimo Lietuvon.

Neliesdamas laiškų ir siunti
nių siuntimo tikslingumo, skai
tau, kad kas nors iš buvusių il
gamečių Lietuvos pašto pareigū
nų turi padaryti viešą pranešimą 
apie pašto siuntų adresavimą 
Lietuvon pagal tarptautinę teisę, 
remiantis Pasaulio Pašto Sąjun
gos konvencijomis ir nomenkla
tūromis.

Pasaulinei Pašto Sąjungai, ku
rios centro būstinė yra Berno 
mieste, Šveicarijoj, priklauso vi
sos pasaulio valstybės. Savo lai
ku jai priklausė ir Lietuva.

Pasaulio Pašto S-gos tarptau
tinė kalba yra prancūzų kalba, 
atskaitomybė vedama šveicarų 
auksiniais frankais. Tobulinant 
tarptautinį pašto susisiekimą, 
PPPS, reikalui esant, šaukia 
S-gos narių atstovų kongresus.

Ne tarp visų pasaulio valsty
bių veikia visų pašto siuntų ap- 
simainymas. Tačiau Sovietų Są
junga yra susitarusi su visomis 
valstybėmis keistis pagrindinė
mis pašto siuntomis: laiškais, 
kurie gali būti su apmokėtu pra
nešimu apie gavimą (avis de 
reception), siuntiniais, siuntinė
liais ir oro pašto siuntomis (laiš
kais, atvirukais ir siuntinėliais).

Pagrindinės tarptautinės tai
syklės adresuoti pašto siuntas į 
kitas valstybes yra šios: adresą 
rašyti (gavėjo ir vietos pavadi
nimus) paskyrimo šalies kalba 
ir rašyba, tik valstybės pavadi
nimą reikia rašyti prancūzų ar
ba anglų kalbomis, pavyzdžiui:

1) Dr. Jonui Petraičiui 
Kapsų gatvė Nr. 17 — 6 
Kauna s'"'" f
L i t h u a n i e 
(arba L i t h u a n i a )

2) Vytautui Balčiūnui 
Paparčių kaimas 
Lukšiai, šakių aps. 
L i t h u a n i e
(arba L i t h u a n i a )

Šitaip ar panašiai užadresuo- 

tos pašto siuntos turi pasiekti 
paskyrimo šalį, vietą ir gavėją, 
nes: 1) išsiuntimo šalies pašto 
įstaigos žino kurion šalin nu
kreipti, 2) okupuotoje Lietuvoje 
pirmoji valstybinė kalba yra lie
tuvių kalba, 3) Sovietų Sąjun
gos pašto praeigūnams (bent 
centrinėse įstaigose) privaloma 
žinoti lotynų raidynu paremta 
rašyba, 4) sovietai negali reika
lauti, kad užsieniečiai pašto siun
tas į Pabaltijo valstybes adresuo
tų rusų rašyba arba dviem rašy
bom.

Tuo atveju, kai, adresuojant 
į kaimą (antras pavyzdys), paš
to įstaigos pavadinimas yra kar
tu ir valsčiaus pavadinimas, ad
rese nėra reikalo tą patį žodį du 
kartu užrašyti. Taip pat nėra 
reikalo gilintis į mums gerai ne
žinomą dabartinį Lietuvos pada
linimą smulkesniais rajonais, 
vieton stambesnių apskričių. 
Priešingu atveju, kai paskyrimo 
šalis dėl kurių priežasčių negali 
įteikti siuntą adresatui (gavė
jui), siunta turi"būti gražinta at
gal siuntėjui.

Antra vertus, adresuojant paš
to siuntas į Lietuvą, nėra reika
lo nurodyti dabartinį Lietuvos 
sovietiškąjį pavadinimą, juo la
biau Sovietų Sąjungos pavadini
mą (keturiomis didelėmis raidė
mis), nes to daryti iš mūsų ne
reikalauja išsiuntimo šalių pašto 
įstaigos (Amerikos, Anglijos ir 
k.).

Ta proga neužmirškime, kad 
PPS išleistose nomenklatūrose 
(viso pasaulio pašto įstaigų są- 
rašai-vardynai abėcėlės tvarka, 
kurias turi dažna didesnė pašto 
įstaiga), kaip ankstybesnėse lai
dose, taip ir dabartinėse, Lietu
vos pašto įstaigos nurodytos lie
tuvių kalba, pav.: Vilnius, Kau
nas, Šiauliai, Panevėžys, Ukmer
gė, Vilkaviškis, Kupiškis, Pasva
lys, Telšiai, Kretinga, Mažeikiai 
ir t.t. Tik greta jų nurodytas da
bartinis sovietiškas Lietuvos 
respublikos inicialas.

Edv. Karnėnas

Patari: kaimynui 
prenumeruoti 

DIRVĄ!

Kodėl pasirinko?..
(Atkelta iš 1 psl.)

Oxforde, kur studentai iškėlė di
džiules Stalino bei Berijos "iko
nas” ir dainavo pašaipias dainas. 
Vienu žodžiu, sovietų svečių su
tikimas dažniausiai buvo ne
draugingas ir net aiškiai priešiš
kas.

Nepaprastą staigmeną Bulga- 
ninas ir Chruščiovas patyrė, kai 
jie buvo opozicinės darbiečių 
partijos svečiai, šia proga jiems 
stačiai užduotas klausimas, ko
dėl kalėjimuose laikomi social
demokratai, kurie juk esą kovo
tojai už darbininkų interesus. 
Darbiečių lyderis norėjo Chruš
čiovui įteikti įvairiuose Maskvos 
užimtuose kraštuose kalinamų 
socialdemokratų sąrašą. Tame 
sąraše figūravo ir Lietuvoje ka
lėjimuose uždarytų socialdemo
kratų pavardės. Bet Chruščiovas 
atsisakė tą sąrašą net priimti.

Pats Edenas stengėsi Maskvos 
svečių viešnagei suteikti, kiek 
galima, politinį antspalvį. Pasi
kalbėjimai vyko slaptai. Buvo 
žinoma, kad sovietai gaudyą bri
tus toli einančiais pažadais iš
plėsti prekybą tarp Sovietų Są
jungas ir Didžiosios Britanijos. 
Bet tuo pat metu jie reikalavo, 
kad būtų panaikinti prekybos su
varžymai, kurie apima strategiš
kai svarbias prekes.

Prieš atvykdami į Londoną, 
sovietai paskelbė žinią apie ”ko- 
minformo” likvidavimą. Jie taip 
pat ėmė rodyti tam, tikrą nuolai
dumą aktualiaisiais Artimųjų 
Rytų reikalais. Bet visi šie pro
pagandiniai ėjimai nepajėgė su
kurti palankesnės atmosferos.

Iš gana ilgo pranešimo, pa
skelbto paskutinę viešnagės die
ną, aiškiai peršasi išvada, kad 
esmėje nieko apčiuopiamo nepa
siekta. Už žodžių fasado paslėp
ta sunkiai nuneigiama tuštuma. 
Nei vienu klausimu komunika
tas nepasako, kad būtų pasiektas 
tikras susitarimas, todėl tenki- 
natnasi labiau bendro turinio sa
kiniais.

Pernai, kai Ženevoje posėdžia
vo "keturių didžiųjų” konferen
cija, irgi buvo paskelbtas skam
bus komunikatas, bet greit visos 
sukeltos viltys išblėso. Palygi
nus su Ženevos komunikatu, Lon
dono pranešime pastebimas ne
ginčijamas žengimas atgal. Da
bar jau atvirai prisipažinta, kad 
saugumo klausimu nepavykę su
sitarti, o tokia svarbi ploblema, 
kaip Vokietijos apsijungimas, iš 
viso apeita tylomis. Užtat britų 
vyriausybė viena pati pasiskubi
no paskelbti, kad ji ir toliau gin
sianti laisvų rinkimų dėsnį Rytų 
Vokietijoje, atsieit, rytų zonoje. 
Tuo norėta nuraminti Bonną, ku
ri ne be pagrindo baiminosi, kad 
britai neišsižadėtų savo ligšioli
nės linijos Vokietijos atžvilgiu.

Jeigu sovietų vadų viešnagė 
esmėje nieko naujo neatnešė, tai 
vis dėlto negalima nuneigti, kad 
Maskvos vadų prestižas vėl buvo 
nedovanotinai iškeltas. Kaip be
būtų, Bulganiną ir Chruščiovą 
priėmė britų Commonwealtho 
karalienė, jie buvo britų imperi
jos premjero svečiai, jie lankė 
britų parlamentą, tą "parlamen
tų motiną” ir t.t. Vakarų demo
kratinis pasaulis kažkaip protar
piais nebeturi sveiko instinkto. 
Vaikomasi kažkokių pigių kom
binacijų, dėl takelio pametamas 
takas. Kad Bulganino ir Chruš
čiovo kelionė britams nieko gero 
neduos, tą galima buvo iš anksto 
numatyti.

Ir vis dėlto buvusieji čekistai 
Bulganinas ir Chruščiovas lan
kėsi šalyje, kuri vadinama "išdi
daus Albiono” kraštu ...

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

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

Rezidencija: PENINSULA 2521
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Bostono lietuviai vyrai 
koncertuoja

Kelinti metai Bostone sekmin- j nius — La Fallia ir VI Sonatą 
gai ir gražiai dirba Lietuvių Vy
rų Choras, vadovaujamas komp. 
J. Gaidelio. Balandžio 
15 d. So. Bostono Aukšt. Mokyk
los auditorijoj buvo surengtas to 
choro metinis koncertas, telkian
tis lėšas choro dalyvavimui lie
tuvių dainų šventėje Chicagoje.

Man rodosi, nelengva to choro 
problema, tai dainų parinkimas. 
Bostono Lietuvių Vyrų choras 
jau yra surengęs keletą pavyku
sių koncertų, bet iki šiol nėra 
dainavęs nei vienos svetimo kom
pozitoriaus dainos — visi jo dai
nuojami kūriniai yra lietuvių 
kompozitorių darbas. Tuo tarpu 
žinome, kad dainų vyrų chorui 
mes turime aprėžtą kiekį, gal tik 
trisdešimt ar keturiasdešimt.

Šį nelengvą uždavinį Bostone 
sprendžia pats komp. J. Gaidelis, 
kiekvieną kartą duodamas vieną 
kitą naują kūrinį. Ir balandžio 
15 d. koncerte iš choro padainuo
tų 14 dainų 5 buvo komp. J. Gai
delio. Nėra abejonės, tai yra Bos
tono Lietuvių Vyrų choro ir mū
sų muzikinio gyvenimo laimėji
mas.

Nežiūrint, kad choro asmeni
nis sąstatas po truputį keičiasi, 
jo muzikinė kultūra, jo muziki-’ vasaris mus apsvaigino? Man ro-

A-dur. Moterų sekstetas J. Toli- 
mienė, D. Eikinienė, B. Kapočiū- 
tė, J. Liaugminaitė, L. šmitaitė 
ir V. Mališauskaitė jautriai ir 
šiltai moteriškai padainavo W. 
A. Mozarto Lopšinę, J. Offenba- 
cho Barkorolę ir Fr. Schuberto 
Serenadą. Jų pasirodymą klau
sytojai šiltai sutiko ir karštai 
joms plojo. Bisui jos padainavo 
Chopino Rudenį.

Bene porą metų Bostono Lie
tuvių Vyrų choro administraci
niais rūpesčiais sielojosi ir sėk
mingai dirbo L . I z b i c k o 
vadovaujama valdyba, šiemet 
choras išsirinko naują valdybą, 
kurios pirmininkas dabar yra 
Petras Račkauskas. 
Linkėtina, kad su nauja valdyba 

| choras žengtų į naujus meninius 
| laimėjimus. Pažymėtinas čia yra 
ir Legionierių Dariaus Postas, 
kuris visą laiką vyrų choro veik
lą remia ir jo koncertus globoja.

Atskiras žodis Bostono lietu
viams. Kas atsitiko, kad populia
rus ir mėgiamas vyrų choras šį 
kartą nesutraukė tiek klausyto
jų, kiek jų galėjo būti? Negi 
sniegams dar nesutirpus jau pa-
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nis brendimas aiškiai regimi, dos, jeigu mes savo kultūrinių
Choras dainuoja niuansuotai, ne-1 pastangų neremsim, tai netruks 
sunkiai įveikia sudėtingesnius ateiti ir visiškas apsnūdimas, 
ritmus ir sunkesnės formos dai
nas, balsai gražaus tęmpro, dar
nūs, išlyginti. Gal šiame koncer
te kiek silpniau skambėjo pir
mieji tenorai, bet tai supranta
ma, nes neseniai iš Bostono išvy
ko šaunūs dainininkai broliai

niekam garbės neatnešantis.
S. S.

SKAUTAI

TEN NEBLĖSTA 
SKAUTIŠKOJI LIEPSNA

Veitai, o iš Brocktono nebeatva- 
žiuoja geras tenoras J. Monkus. 
Tačiau, reikia manyti, tai yra 
laikinio pobūdžio nusilpnimas. 
Naujieji dainininkai rimčiau įsi
trauks į darbą, gerau pažins dai
nuojamas dainas ir choro pir
mieji tenorai vėl pradės žvilgėti.

Nauja šiame koncerte buvo 
VI. Jakubėno ”Kad aš jojau per 
beržyną”, J. Gaidelio ’Tš rytų 
šalelės”, "Dainininkų maršas” 
"Tėviškės vakarai” ir "Balnok, 
tėveli”, J. Štarkos "Jojau dieną” 
ir Br. Budriūno "Ant marių”.

Visos tos dainos yra nelengvos 
savo forma, bet gražios ir choras 
jas neblogai padainavo. Ypač pa
kiliai skambėjo J. štarkos Jojau 
dieną. Išskirtinos yra VI. Jaku
bėno, J. Gaidelio ir Br. Budriūno 
dainos. Puikios yra savo pagrin
dine tema ir kompoziciniu vien
tisumu J. Gaidelio Tėviškės va
karai, Dainininkų maršas ir Bal
nok, tėveli. Br. Budriūno Ant 
marių yra kantatinio pobūdžio, 
skamba iškilmingai, muzika dar
ni su tekstais — ta daina buvo 
baigtas koncertas.

Bostono Lietuvių Vyrų choro 
koncertą šį kartą paįvairino ir 
praturtino smuikininkas I z. 
Vasyliūnas ir Mergaičių 
sekstetas, vad. komp. J. Gaidelio. 
Iz. Vasyliūnas, sklandžiai akom
panuojant Vyteniui M. Vasyliū- 
nui, su įsijautimu, su vidine, šili
ma, gražiu tonu ir puikia tech
nika pasmuikavo du Corelli kūri-

LIET. SKAUTŲ S-GOS 
VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS 

J. BAČIŪNO SODYBOJE
(sks) Skaučių Seserijos ir 

Skautų Brolijos vadovai gegužės 
19-20 dienomis suvažiuos malo- 
nion skautų bičiulio Juozo J. Ba- 
čiūno pastogėn — Tabor Farm — 
suvažiavimui. Jų darbus tvarko 
rengimo k-ja iš skautininkų — 
A. Kliorienės, O. Siliūnienės, A. 
Ščiukaitės, J. Vaišnio, Pr. Ne
dzinsko, Ed. Zabarsko ir V. Čer
niaus. K-jos pirmininku išrink
tas vyr. sktn. J. Vaišnys, o sekr. 
— psktn. Vyt. Černius.

Suvažiaviman kviečiami skau- 
tininkai-kės, ASS nariai, jūrų 
budžiai, vyr. skautės, sk. vyčiai 
ir skautų-čių vadovai pradedant 
nuo draugininkų. Seserijos at
stoves registruoja psktn. A. Kar- 
navičienė, 4119 So. Francisco 
Avė., Chicago 32, III., telef. 
FRontier 6-6425; Brolijos atsto
vus — vyr. skltn. Vyt. Šliūpas, 
4016 So. Artesian Avė., Chicago, 
III., telef. VIrginia 7-0570. Re
gistruotis iki gegužės 10 d., kar
tu siunčiamas $1.00 registr. mo
kesčio. Stovyklos mokestis — 
$6.00 sumokamas vietoje.

Suvažiavimas pradedamas ge
gužės 19 d. vidurdienį ir baigia
mas geg. 20 d. 16:30 vai. Suva
žiavimo darbuose pramatyti ke
turi pašnekesiai, laužas, pamal
dos ir atskiros Seserijos bei Bro
lijos vadovų sueigos.

(sks) Bal. 28-29 d. Waterbu- 
ry, Conn. buvo LSB 1-jo JAV ra
jono sk. vadovų sąskrydis. Jame 
dalyvavo 44 sk. vadai su rajono 
vadeiva vyr. sktn. A. Matoniu. 
Į sąskrydį iš Toronto (Kanada) 
buvo specialiai atvykęs Brolijos 
Vyriausiasis Skautininkas v. s. 
Stp. Kairys.

Tradicinėmis iškilmėmis pra
dėtas sąskrydis pasireiškė našiu 
darbu. Vietovių skautų vadovai 
pranešė savo vienetų darbų ap
žvalgas. Iš jų paaiškėjo, kad ra
jone pagyvėjusi sk. veikla, paau
ga narių skaičius, gana skirtin
gos veikimo sąlygos įv. vietose, 
reiškiamasi ir kultūrinėje veik
loje — veikia taut. šokių būre
liai, dainos ir dramos sekcijos. 
Rajono vadijos, kuri talkinin
kauja vadeivai, nariai padarė sa
vo pranešimus. Visus praneši
mus reziumavo vadeiva vyr. 
sktn. A. Matonis. Rajone šiuo 
metu skautauja 10-je vietovių 
apie 490 skautų bei vadovų, ša
komis — 104 vilkiukai, 131 skau
tas, 112 sk. vyčių, 40 jūrų skau
tų ir 7 oro skautai. Rajone yra 
paskirti 6 dvasios vadavai.

Vyriausiasis Skautininkas sa
vo kalboje sąskrydžiui pabrėžė ; 
nepaprastą svarbą pilnutiniame 
skautybės ugdyme išlaikyti lyg
svarą tąrp trijų skautiškojo obal- 
sio dalių. Atpasakojo LSB Va
dijos planus tolimesniai veiklai 
ir sulaukė nepaprastų ovacijų su 
atsivežtąją tik ką iš spaudos iš
ėjusia nauja laida B.-P. knygos 
"Skautybės Berniukams”.

Apie tautinį auklėjimą sk. vie
netuose kalbėjo vyr. sktn. Ant. 
Saulaitis. Pirmoji diena užbaig
ta bendra vakariene ir nuotai
kingu laužu. Antrą dieną'prane
šimus skaitė apie numatomus sk; 
uniformų pakeitimus — psktn. 
V. Pileika, o apie skautų ir vil
kiukų patyrimo laipsnių progra
mas — vyr. sktn. A. Saulaitis, ‘ 
apie kelius vienetų vadovams pa
ruošti kalbėjo psktn. R. Šilbajo
ris. Uždarydamas posėdžius, va
deiva pranešė, kad yra numato
ma birželio 16-17 d. pasiųsti Wa- 
shingtanant reprezentac i n i u s 
skautų-čių vienetus dalyvauti lie
tuvių sąskrydyje.

1-sis rajonas numato stovyk
lauti rugpiūčio pabaigoje, o rug
sėjo-spalio mėn. šaukti rudens 
sąskrydį drauge su skaučių va
dovių sąskrydžiu.

MODERNIOJI
PRAMONE IR 

GABIEJI ŽMONĖS

kios įmonės kaip tik tinkamiau 
tvarkyti atskiram asmeniui, daž
nu atveju praktikuojama vietoj 
vieno atsakingo asmens pastaty
ti sukarikatūrintą kolektyvą.

— Įprsatai manoma, kad vers
lininkas turi būti materialistas 
savanaudis, irzlus su savo tar
nautojais, abejingas savo žmo

PRADĖK VALYTI DABAR

SPECIALIAI

1955 m

Chevroletai
210, 2 durų, V8

1954 m. Fordai
2 durų Custom

V-8

LIETUVIŠKA KNYGA JAUNIMUI
Pasakos, apysakos, kelionių nuotykiai

Brolių Grimų pasakos ................ .$3,00M
Jūrininko Sindbado nuotykiai, pasakos iš

"Tūkstantis ir vieną naktis”............................... $2.00
J. Jankaus: Senas kareivis Matatutis, knyga apie 

žemaitį, kuris daug nuostabių daiktų padarė, 
tik nepadarė vieno, kurį tikrai padaryti turėjo ....$3.00

Thor'Heverdahl: Kon-Tiki, išgarsėjusi kelionių
nuotykių knyga ........   $3.75

L. Dovydėnas: Naktys Karališkiuose, apysaka apie 
dviejų berniukų nuotykius Karališkių lankose ....$2.00

B. Sruoga: Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus, 
istorinė apysaka ....................................................$2.50

V. Krėvė: Rytų pasakos, pasakos iš indų ir arabų 
gyvenimo ir mitologijas .....................................$2.50

B. Sruoga: Giesmė apie Gediminą, eiliuotas padąvimas 
apie Gedimino sapną ir Vilniaus įkūrimą.............. $2.00

Visas šias knygas gausite knygų leidykloje
T E R R A

į

3333 S. Halsted St., Chicago 8, III.
(22) i

Standartinė transmisija, šios 

mašinos puikios, mažai įva

žiuota, paruoštos važiavimui. 

Kaina

Don McCullagh 
Chevrolet

1258 E. 1C5

NEW YORK, balandžio 26 d.
— Cravvfard H. Greenwalt, Du 
Pont B-vės prezidentas, Ameri
kos laikraščių leidėjų draugijos; nai/nie'kinąs meną V nepas^ti- 
ssuirinkime balandžio 26 d., at
kreipė dėmesį, kad modernioji 
pramonė susiduria su rimta pro
blema, kaip apsaugoti nepapras
tų gabumų žmogaus kūrybinį ge
nijų kolektyvinėse pastangose.

— Žmonijos visos pažangos 
pagrindas, — anot Greenwalto,l
— remiasi paprastai tomis kū-i 
rybos mintimis ir svajonėmis,! 
kurios gimsta ir auga kurio at
skiro asmens smegeninėje, tomis 
kūrybos mintimis ir svajonėmis, 
kurios kūrėją pažadiną naktį ir 
neleidžia užmigti, nors kiti sal
džiai miega. Tos svajonės žmo
nijai turi nepaprastos vertės, 
nes kas šiandien tėra svajonė, ryt 
jau gali virsti tikrove.

Paminėdamas šio šimtmečio 
praėjusios pusės technikos lai
mėjimas — susisiekimo priemo
nių revoliuciją, visuotinį elek
tros vartojimą, atvertas duris į 
atomo vidų — Greenvvaltas pa
reiškė, kad — busimoji karta ga
li tikėtis bent tokių pat nuosta 
bių išradimų, kokių turėjome per 
paskutinius 50 metų.

—- Bet kada šios galimybės įsi
kūnys ir kaip toli nauji laimėji
mai mus nuvęs, tatai pareis kaip 
tik nuo to, ar ir kiek mes suge
bėsime atrasti tuos nepaprastų 
gabumų žmones ir padrąsinti jų 
asmeninę kūrybą. •

Visame progrese nuolat yra 
gyva didelė problema, kad kolek
tyvinės pastangos nesužlugdytų 
asmens kūrybinio genijaus.

Tai yra problema ne tik vers
lininkams, bet ir mokyklai, baž
nyčiai, spaudai, vyriausybei — politikierių, 
žodžiu .visiems. Problema yra dvi- skriaudžia žmones vadindami sa- 
šalė. Iš vienos pusės turi būti se atstovais; fenais nebus nė 
materjąlmes sąlygos apsaugoti b&r .ffl^ncg .. kelio; kad
kūryomgiausiai pažangos vers- tikrasjs Karalius įkurs teisingą

THE NEW PEACOCK CLEANERS, 
DRIVE IN

I namai gobšūs pinigų, — dėstė 
Greenwaldas. — Tačiau toks ver
slininkų, kaip kad ir kitų p?o- 
fesionalų, apibendrinimas yra vi
siška nesąmonė. Kiekvieno vers-j 
lo žmonių prieauglis pasipildo iš 
to paties katilo, iš kurio sau prie
auglį semia ir visos kitos profe
sijos bei pašaukimai.

— Nelaimei, verslas dažnai 
yra vertinamas tik dvejaip: ar
ba juodai arba baltai. Supranta
ma, verslo žmonės darė klaidų 
praeityje ir, kadangi pasaulis ne
tobulas, (turbūt) darys ir atei
tyje. Klaidos turi būti aiškina
mos ir ko veikiau taisomos. Ta
čiau klaidingų dalykų pabrėži
mas neturi užtemdyti teisingųjų 
reikšmės. Juk nepaneigiamas 
faktas, kad visa monumentali 
ūkinė pažanga yra pirmiausia 
verslinio proceso išdava.

PRIE MILĖS AVĖ. IR WARRENSVILLE 
CENTER GATVIŲ KAMPO

20304 Milės Avenue
12914-16 Forest Avenue

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas ____ ____ — 2.00

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis —_______ — 1.50

Aukso kirvis
Juozas švaistas — —. — 2.50

Apie laiką ir žmones
J. Aistis - - -_____ 2.5n

Audra žemaičiuose
VI. Andriukaitis _____ __ 2.20

4.00

ANTRAS KRISTAUS 
BUVIMAS

Dabar spaudžia ir vargina 
žmones išplėšdami iš jų jųjų tei
ses; nebebus daugiau beširdžių 

kurie dabar nu-

Atlaidų pavėsy
P. Abelkis__

Aukso ruduo
M. Vaitkus _____________ 1.25

Būdas Senovės Lietuvių ...
Sim. Daukantas ______ ■__

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis —____ ._____

Baltasis Vilkas
K. Binkis --________ —__

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia_____________ 2.00

Cezaris
Mirko Jelusič _____

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis_____

Duktė
Alė Rūta _________

Daiktai ir nuorūkos
Leonardas Žitkevičius_____ 1.00

Don Kamiliaus mažasis i 
pasaulis

Guareschi ______
Didžiosios atgailos

R. Spalis _______________3.50
Doleris iš Pittsburgho 

Stepas Zobarska9
Eldorado

J. Švaistas______
Gyvačių lizdas

Francois Mauriac
Gimdytoja

Francois Mauriac _______ 1.75
Gabija, literatūros metraštis

________________________ 6.50

4.00

2.00

1.00

1 50

2.00

2.00

._ 2.40

MO 2-5717
SK 1-7232

mei, iš antrosios turi būti mora-|VaiJžįą įr teis nuoJankuosius ir 
linės sąlygos, garantuojančios ‘ ’ 1 ’ ’ "
asmeniui žmogiškąją vertę, jam 
suteiktą paties gimimo. Jei pa- 
sirodytume nepajėgūs užtikrinti 
nepaprastų gabumų žmogui vai
singą dąrbą padrąsinančių sąly
gų, visų žmonių ateitis prarastų 
savo kilnumą, savo spindėjimą 
ir savo viltingumą. ““y**-” r—

Per pastarųjų 50 metu tautos' singąjų Kristaus valdžia bus at- 
... i -T • * • steigti i proto ir kūno tobulybę;ūkio nesulaikomoje pažangoje kad8akl‘Jų akys bus atvertos ir 
aiškiai pastebimas laipsniskas užkurtusių ausys atidarytos 
savaiminis kolektyvinių pastan
gų įsigalėjimas asmens sąskai
tom Nepaisant fakto, kad smul-

' neturtingus su lygybe; kad bado 
'daugiau nebus ant žemės ir kad 
Į žemė pasidarys vaisingesnė ir 
i išduos užtektinai maisto dėl vi
sų; kad ligos ir nesveikata pra
eis ir į jos vieta bus pastatyta 
sveikata ir stiprybė ir kad ”že- 
'mės gyventojai nebesakys: Aš 
sergu” (Izajas 33:2o); kad pa- 

|klusnieji pasaulio žmones per tei-

MARGUTIS
yra pat3 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.

I UZ.I1U1 C-V V JI X J f

.kad numirusieji bus sugrąžinti iš 
kapų; kad suardytosios šeimy
nos vėl bus suvienytos ir kad 
Viešpaties palaimos platinsis že
mėje ir Viešpaties garbės pažini
mas pripildys visų žmonių min
tis ; ir kad žmones gėrėsis ramy
be, pasisekimu, gyvenimu, lais
ve ir laime; kad užlaikydami 
Viešpaties prisakymus žmones 
galės gyventi ant amžių ir nie
kad nemirti; kad žemė bus pa
daryta tinkamais žmonių na
mais; ir kad laikui bėgant žemė 
bus pripildyta laimingais ir link
smais žmonėmis, garbinančiais 
Jehovą ir mūsų Viešpatį Jėzų 
Kristų.

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

Margučio adresas: 6755 So. 
Western Avc., Chicago, III.

Sisųkite savo adresą ir gausi
te viena numerį susipažinti.

$1,395 - $1,495

Rašomosios mašinėlės visų ge
riausių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet 
kurios kalbos raidynais, — iš- 
Lietuviškas raiūynas 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.
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Gintariniai vartai
N. Mazalaitė_____

Gyvulių ūkis
George Orwell ___________ 1.00

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00

Jaunai inteligentei
V. Andriukaitytė

Kryžkelės
A. Vienuolis —.

Kaimynai
J. Paukštelis __________ - 2.50

Kaip jie mus sušaudė
J. Petruitis--------------

Kuprelis
Ignas Šeinius _______

Keliai ir kryžkelės
Putinas ______ ______

Kon - Tihi,
Thor Heyerdahl ____

Kaimiečiai
V. S. Rt ymont I-II-III-l
I ir II dalis ------------
III ir IV dalis ---------

Kudirkos raštai
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Medžio Drožiniai Gimtajam 
Kraštui Atsiminti“
Igno Končiaus albumas

kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viršai. 

Kaina $5.00-
Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją: 

L. J. Končius, 76 Westglow St., Boston 22, Mass.

Loreta
Stasius Būdavas----------

Kregždutė I
A. Rimkūnas ________

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas _______

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys ___

Lietuva
A. Bendorius ________

Laiškai žmonėms
G. Papini ____________

Moters širdis
Guy de Maupassant __

Lyrikos kraitis 
Medžio raižiniai

Ign. Končius__________
Mikuckis ____________

Milžino paunksmė
Balys Sruoga _____

Mėnuo vad. medaus
N. Mazalaitė ___ _

Naktys Karališkiuose
L. Dovydėnas _____

Orą pro nobis
J. Gliaudą_________

Orfėjaus medis
A. Nyka-Niliūnas _______ 8.00

Pažemintieji ir nuskriaustieji
F. M. Dostojevskis ,____ 2.50

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vytės Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino —.2.00

Pragaro pošvaistės 
V. Alantas_____________

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus _________

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _______

Paklydę paukščiai 1 
Jurgis Jankus _________

Paklydę paukščiai n
Jurgis Jankus _________

Pietų kryžiaus padangėje 
Sudarė Gaučys _______

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springborn___ ____ --

Petras širvokas
Juozas švaistas ________

Po raganos kirviu 
Jurgis Jankus _________

Pabučiavimas
J. Grušas ______________

Rytų pasakos
V. Krėvė ______________

Raudoni batukai
Jurgis Savickis ________

Sudie, pone čipse
James Hilton __________

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas ____

Saulės Takas
Nelė Mazalaitė__________

Šilkai ir vilkai 
Runcė Dandierin is______

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

V. Biržiška, kiet. virš.__
papr. virš.__________

Saulutė debesėliuos
L. Žitkevičius ___ _______

šventieji akmenys
Faustas Kirša__________

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis ________

Teresė Neumanaitė
J. Burkus ____________ —

Tipelis
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2.00

1.50
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Pulgis Andriušis (įrišta)_ 3.00
Trumpa diena

— 1.80 Alė Rūta __ ______ _____ 4.00
'r (M Tomas Nipernadis
- - 2.00 Augusį Gailit ___________ 2.56

__  2.50
Tarp pelių ir vyrų

John Steinback ___ ______ 1.21

__ 3.75

Užgesęs sniegas
Aloyzas Baronas _ _______ 2.50

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša ___________ 1.00

po 3,00 Uždraustas stebuklas
po 3.50 Stasius Būdavas______ __ 2.60

- 5.00

Vanagaitis
monografija ___________ 2.00

Valerijono lašai
— 1.80 Dr. S. Aliflnate____ _  . 1.00

Vilnius Lietuvos gyveaiime
__ 1.50

Dr. A. Šapoka _ _ __ 1.50
Velykų pasakos

N. Butkienė ___________ 1.00
- 1.50 Vyturėliai Laukuose

Vikt. Šimaitis -____ ___ 0.76
----5.00 Trylika nelaimių

R. Spalis _ ____________ 1.26
— 2.75 Vaikų knygelė
__ 2.00 M. Valančius ___________ 1.80

Varpai skamba
__  2.60 Stasius Būdavas _________ 2.50

Žemaičių krikštas
P. Abelkis —•-------------------- 2.50

___ 5.00 žemaitis nepražus
— 2.50 Balys Sruoga ------------ ---- 3.00

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite:
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Mūsų protėvių keliai
DR. MARIJA GIMBUTIENĖ

Red. Psataba. šis antras pa
sikalbėjimas įvairių studijų 
pristatymo serijoje liečia ar- 
chaelogiją ir specifiniai archa- 
elogines studijas apie lietu
vius.

Dr. Marija Gimbutienė yra 
studijavusi archaelogiją Kau
no, Vilniaus, Vienos, Innsbruc- 
ko, Tuebingeno ir Harvardo 
universitetuose, gaudama dak
tarės laipsnį 1946 m. Tuebin- 
gene. Dabar dirba Harvardo 
universitete kaip Research Fel- 
low. Savo moksliniais darbais 
ji yra ne vien pirmaujančių 
lietuvių mokslininkų būrin, bet 
drauge ir į pasaulinį archaelo- 
ginį forumą.
— Ar yra galimybių Ameriko

je arba kituose užjūrio kraštuo
se gyvenant studijuoti Lietuvos 
proistorę?

— Formaliai JAV universite
tuose tokios atskiros studijų ša
kos nėra, nėra nei jokiame kita
me pasaulio universitete, išsky
rus Vilnių. Tačiau užjūrio kraš
tuose galima studijuoti bendrą
ją senojo pasaulio archeologiją 
”Old World archaelogy”.

Pasirinkus savo siauresnei spe
cialybei šiaurinę ir rytinę Euro
pą, galima bus susidurti ir su 
Lietuvos proistorę liečiančiomis 
problemomis. Be abejo, be Lie
tuvos muzėjų medžiagos ir be 
Lietuvos žemės, kuri slepia savy
je dar labai daug priešistorinių 
radinių neįmanoma jokia nauja 
studija, kuri atskleistų naujas 
Lietuvos proistorės detales.

Užsienyje gyvenant, tenka 
naudotis tik seniau atspausdinta 
medžiaga bei dabartiniu metu 
sovietinėje spaudoje pasirodžiu
sia viena kita žinia. Nežiūrint į 
visas sąlygas, būtų labai sveikin
tinas reiškinys, jei atsirastų stu
dentų, kurie ryžtųsi studijuoti 
archeologiją. JAV universitetuo
se tiek proistorės, tiek klasiki
nės archeologijos, tiek bendros 
antropologijos studijos, yra gal 
aukščiau pastatytos nei bet kur 
kitur. Turtingose bibliotekose vi
sados galima rasti reikiamos li
teratūros. Čia galima susipažin
ti su pačiais naujaisiais metodais 
ir turėti gerus mokytojus. Įsigi
jus išsilavinimą gerame univer
sitete (Harvarde, Pennsylvania, 
Chicagos, Berkeley, Columbia- 
Missouri ir kt.), turint galimybę 
vėliau jį galima bus pritaikyti 
Lietuvai.

— Ar galėtumėte trumpai nu
pasakoti naujesnius laimėjimus 
arba interpretacijos kryptis Lie
tuvos proistorės studijose?

— Sistemingą Lietuvos prois
torės tyrinėjimo darbą Lietuvo
je buvo pradėjęs dr. Jonas Pu- 
zinas prieš dvidešimt su virš 
metų. Lietuva buvo intensyviai 
kasinėjama, Vytauto Didžiojo 
Kultūros Muzėjaus proistorės 
skyrius Kaune buvo moderniškai 
sutvarkytas, Kauno paskui Vil
niaus universitete veikė Lietu
vos proistorės katedra ir atskiras 
skyrius, buvo paruošti keli jauni 
žmonės tyrinėjimo darbui.

1938 metais dr. Puzinas išlei
do knygą "Naujausieji Lietuvos 
proistorės tyrinėjimo duomenys, 
tarp 1918 ir 1938 m.” Dar Lietu
voje buvo parašyta autorės kny
ga apie laidoseną Lietuvoje 
priešistoriniais laikais, išleista 
1946 m. Tuebingene, vokiečių 
kalba. Apie laimėjimus proisto
rės studijose po 1944 metų sun
ku ką pasakyti.

Lietuvos proistorės specialis

tai, įskaitant dr. Puzino moki
nius, pasidalino maždaug pusiau. 
Tremtyje gyvena pats dr. Puzi
nas ir autorė, Lietuvoje liko Re
gina ir Pranas Kulikauskai ir 
Rima" Jablonskytė-Rimantienė.

Kiek galima spręsti iš keletos 
straipsnių, pasirodžiusių sovietų 
žurnaluose, paskutinieji 12 metų 
Lietuvoje proistorės tyrinėjimo 
srityje neatnešė jokių didesnių 
laimėjimų. Rusų kalba atspaus
dintuose straipsniuose randame 
pakartojimą daugumoje tų pačių 
žinių, kurios buvo žinomos ir 
prieš 1944 m. Jablonskytė yra 
paskelbusi straipsnį apie mezo
lito periodą Lietuvoje (1952) ir 
apie rytines baltų kiltis priešis
toriniais laikais (1955), Kuli
kauskas 1952 m. yra davęs 
straipsnį apie bendrą Lietuvos 
proistorės paminklų tyrinėjimą 
ir apie žalvario amžiaus pilka
pius Kurmaičiuose, Kretingos 
aps., Kulikauskienė atspausdino 
du straipsnius, 1952 ir 1953 m., 
apie 10-12 amžiaus kapinynus ir 
arklių kapus Lietuvoje. Geologai 
Gudelis ir Pavilionis 1955 m. yra 
aprašę vieną kaukolę, rasta ties 
Kebeliais, netoli Klaipėdos, kuri, 
jų manymu, siekia ketvirtąjį 
tūkstantmetį prieš Kr. (autorės 
nuomone, toji kaukolė gali siek
ti ankstyvąjį poledyninį laiko
tarpį, iki 10 tūkstančių metų 
prieš Kr.j.

Šiuo metu Lietuvą tyrinėja ir 
lenkų proistorikai. 1955 m. žur
nale Wiadomosci Archeologiszne 
paskelbti kasinėjimų rezultatai 
Trakų ir Augustavo aps. Lenkai 
daro tyrinėjimus Gedimino kal
ne. Sovietai tyrinėjo ir 1954 m. 
išleido monografiją apie senąjį 
Gardiną.

Vakaruose gyvenantieji pro
istorikai apie Lietuvos proistorę 
gali rašyti tik ”iš senojo kapita-

1952
Skaičiai vieton pavadinimo 

dažnai sutinkami istorijos kny
gose. Kadangi šiame straipsnyje 
daugiau ar mažiau bus kalbama 
apie istorinius įvykius, suma
niau ir aš tokia pradžia pasinau
doti. Jei kam iš skaitytojų isto
rija nepatinka, vis dėlto patar
čiau skaitymą tęsti, nes negali
ma žinoti, gal tai gali išeiti į 
naudą.

Kalbėti žadu apie Los Angeles 
lietuvių studentiją, jos darbus, 
problemas ir pavydėtiną aplin
kumą, kurioje ji turi malonumo 
veikti. Kad labiau pabrėžus Los 
Angeliečių pasiryžimą norėčiau 
dar kai ką paminėti.

Remiantis viešom Los Angeles 
miesto statistinėm žinom tenka 
patirti, jog iš maždaug 4-rių mi
lionų miesto gyventojų tik 1,6% 
šiuo momentu lanko universite
tus ar kolegijas. Universiteto 
amžiaus (tarp 18 ir 26 metų) gy
ventojų šiame mieste esamė apie 
22%. Išeina, kad tik 8.8% šios 
kategorijos jaunimo siekia aukš
tojo mokslo. Palyginus su kitais 
Amerikos didmiesčiais tai yra 
pats didžiausias studijuojančių
jų procentas. Tuo tarpu vietas 
lietuvių statistinis vaizdas žy
miai kitoks, šiais metais apie 
70'i universiteto amžiaus jau
nimo studijuoja. Palieku skaity
tojui padaryti išvadas, ryšium 
su duotais daviniais, apie mūsų 
jaunimo pasiryžimą ir norą pra
plėsti savo akiratį.

Mokyklos suolus trinančiųjų

lo”. šiek tiek atskiras Lietuvos 
proistorės problemas liečiančių 
straipsnių buvo atspausdinta 
kultūros žurnaluose, ypač Aiduo
se, bei Lietuvių Enciklopedijoje. 
Apie baltų proistorę mano straip-
snis buvo atspausdintas Encyclo- 
paedia Britannica, 1954 m. Bū
nant už Lietuvos ribų Lietuvos 
proistorę interpretuoti galima 
tiktai sintetinimo, medžiagos 
pervertinimo būdu.

— Kuo lietuvių tautos susi
kūrimo priešistoriniais laikais 
pažinimas, jos giminiškumo ir 
santykiu su kitomis kultūromis 
ir ekonominio lygio studijos bū 
tų įdomios ir prasmingos šian
dieniniams tremtiniams?

— Lietuvos proistorės pažini
mo prasmė tokia pati, kaip ir 
Lietuvos istorijos pažinimo pras
mė. Lietuvos istorija, pagrįsta 
rašto šaltiniais, tesiekia apie 800 
metų atgal, tuo tarpu lietuvių 
tautos ir visos baltų tautų šei
mos proistorę siekia bent tris 
tūkstantmečius anksčiau. Kodėl 
gi nesidomėti savųjų protėvių is- 
torija-proistore nuo pat jos pra
džios? Susipažinus su Lietuvos 
priešistorinių laikų medžiaga, vi
sa gilioji praeitis atsistoja kitoje 
perspektyvoje. Lietuvos istorija 
reprezentuoja daugiau kreivę 
žemyn, tuo tarpu proistorę — 
kreivę aukštyn.

Priešistoriniais laikais baltų 
kultūra kaskart kilo aukštyn, pa
siekdama ekonominio lygio aukš
tesnio nei kaimynų. Per daugelį 
šimtmečių, pvz. per vienuolika 
šimtmečių po Kr., baltų kultūra 
dominavo Pabaltijy ir jos kūry
bingumas spinduliavo į šiaurę ir 
į rytus. Ekonominiu lygiu baltų 
kultūra buvo panaši į kitų šiau
rės Europos tautų", pvz. germa
nų, o už slavus bei suomių-ugrų 
tautas stovėjo aukščiau. Per 
priešistorinių paminklų studijas 
galime susipažinti su protėvių 
istorija, kuri buvo įvairi, inten
syvi ir nė kiek netrumpesnė nei 
graikų ar romėnų.

-1956
šiais metais turime tikrai nema
žai. šiandien Liet. Stud. Sąjun- 
gos Skyrius šiame mieste turi 
apytikriai 35 narius.

Skyriaus istorija 
nėra ilga, tačiau pilna įdomių 
momentų bei charakteringų stu
dentiškos dvasios įvykių jau ta
pusių tradicijomis.

Skyrius įsisteigė 1952 metų 
rudenį. Steigiamiajame susirin
kime dalyvavo 8 studentai. Į pir
mąją valdybą pateko R. Dabšys 
— pirm., I. Bertulytė — vice
pirm. ir D. Karaliūtė — sekre
torė. Pirmieji veiklos metai daug 
kuo nepasižymėjo, lyg pradedan
tis riedėti vežimas dar nebuvo 
Įgavęs tos inercijos. Per šį perio
dą studentija apsėdo per anksti 
prasidėjęs ir per ilgai užsitęsęs 
pavasarinis snaudulys ir kuriam 
laikui atrodė, kad ”iš tų šiaudų 
nebus grūdų ...” Takioje stadi
joje buvo užbaigti pirmieji 
"veiklos” metai.

Antrieji metai (1953-54) bu
vo žymiai vaisingesni. Skyrius 
paaugo beveik keturius kartus 
narių skaičiumi. Į valdybą buvo 
išrinkti: V. Burokas — pirm., 
V. Muchlia ir I. Bertulytė — vi
cepirm., J. Pamataitytė — sekr. 
ir Jurgis Kaminskas — ižd. Lai
ke šių veiklos metų buvo suruoš
tas pirmasis formalus akademi
nis balius, kuriame atsilankė Lie
tuvos konsulas Dr. J. Bielskis su 
ponia, Prof. M. Biržiška, Prof. 
K. Alminas ir kiti garbės sve

čiai. Balius paliko gerą įspūdį 
lietuvių visuomenėje. Buvo su
ruošta ir visa eilė ekskursijų į 
žavią Kalifornijos gamtą, jų tar
pe buvo aplankyti ir snieguoti 
Sierra Madre kalnai. Mokslo me
tų baigimo proga surengtas Fi
nis Semestri, į kurį buvo pakvies
ti estų ir latvių studentai, su ku
riais tapo užmegsti glaudesni ko
legiški ryšiai. Prieš tai egzami
nų baigimo proga turėjome taip 
vadinamą "beachparty”. Tai ge
gužinė prie vandenyno pakran
tės, kur nakties metu sukuria
mas laužas, aplink kurį susėdus 
ar sugulus gurkšniuojamas alus 
ir užkandžiaujama keptais karš- 
tašuniais, dainuojama ir šokama. 
Rugpiūčio mėnesį skyrius suren
gė dvi savaites užtrukusią vasa
ros stovyklą prie vėsaus "Strėl- 
galvio" (Arrowhead). Jos tiks
las buvo kolegas kuriam laikui 
atitraukti nuo triukšmo ir kas
dienybės ir leisti gaivinančiam 
arui atnaujinti jų dvasines ir fi
zines jėgas.

Tais pačiais metais buvo pra
dėtas leisti skyriaus biuletenis, 
redaguojamas redakcinio kolek
tyvo, kuris po kelių numerių ta
po pavadintas "Los Angeles Stu
dentas” ir vėliau "Palmių Pa 
vėsy”. Jame skyriaus nariai tu
rėjo progos nevaržomai išsireikš
ti įvairiausiom temom. Los An
geles skyrius berods būva pir
masis, kuris savo reikalams pra
dėjo leisti laikraštį.

Išvis per šiuos metus turėta 8 
susirinkimai, 10 valdybos posė
džių ir rašant laiškus sunaudota 
daug lapų popierio.

1954 m. rugsėjo mėn. 18 d. bu
vo pradėti skyriaus tretieji veik
los metai. Metiniame susirinki
me į valdybą buvo išrinkti: V. 
Muchlia — pirm., J. Kaminskas 
ir J. Kondrataviiūt —- vicepirm., 
L. Mačiokaitė — sekr. ir V. Bu
rokas ižd.

Naujieji mokslo metai pradė
ti vėl šauniu Initium Semestri, 
kurį sekė iškyla į Mt. Palomar 
observatoriją pasižvalgyti ir po 
kitus pasaulius pačiu didžiausiu 
pasaulyje teleskopu. Po to turė
ta keletas susirinkimų su paskai
tom ir pobūviais. Gegužės mėne
sį įvyko antrasis akademinis ba
lius ištaigingose patalpose, kuris 
taip pat turėjo gerą pasisekimą. 
Tarp šio ir Finis Semestri, sky
rius išklausė Prof. Almino pa
skaitas. Aišku, egzaminų baigi
mo proga nebuvo praleistas ir 
kitas "beachparty”. Antrasis 
veiklos metų pusmetis pasižymė
jo ekskursijom, baliais bei ke
liom paskaitom.

Ketvirtieji veiklos metai pra
dėti 1955 m. rugsėjo mėn. Meti
niame susirinkime matėsi nema
žai naujų veidų, atkeliavusių j j 
iš rytų. Skyriui vadovauti per
ėmė Vladas Gilys — pirm., V. 
Burokas ir A. Avižienius — vi
cepirm., J. Šaltenytė — sekr. ir 
V. Variakojis — ižd. Skyrius jau 
turėjo 2 susirinkimus bei padėjo 
tvarkyti Vasario 16-to>sios mi
nėjimą.

Praeitais metais tapo įsteigtas 
Lietuvių Studentų

Santaros Skyrius, 
kuris sutraukė daugumą akty
viausių vietinių studentijos pa
jėgų, kurios ir pasuko Santaros 
linkme didžiąją dalį aktyvios 
veiklos. Steigiamajame susirin
kime kolegos apsvarstė tokio 
skyriaus būtinumą ir galimybes 
šioje teritorijoje, nutarė jį įsteig
ti ir tuami buvo pradėtas naujas 
lapas Los Angeles studentų veik
loje.

Į pirmąją valdybą buvo išrink
ti P. Jasiukonis — pirm., R. Ka
minskas — vicepirm. ir J. Šalte
nytė — sekr. Veiklos kelias pra
dėtas paskaita "Kovos Dvasia 
Lietuvos Rezistencijoje”, kurią 
skaitė žurn. Bronys Raila. Pa
skaita žinoma buvo atdara visai 
vietiniai studentijai. Sekė kele
tas administracinio pobūdžio su
sirinkimų. laike kurių buvo ban
dyta nustatyti ateities veiklos 
gaires ir programą. Susirinki
mai, paprastai, buvo užbaigiami 
kultūrinėm filmom ir mažesnėm 
ar didesnėm vaišėm. Laikas nuo 
laiko surengiama ir šiaip sau po
būvių be susirinkimų vieno ar 
kito kolegos namuose. Juose me
nine dalim pasirūpina patys sky-

ATSAKYMAS ST. YLAI
Gerbiamas Profesoriau,

Dirvos 13 nr. išspausdinote 
laišką, reiškiantį pasipiktinimą 
tais, kurie skelbia, kad "tik atei
tininkai gali būti kilnūs ir pro
tingi žmonės”, ir užginčijate, 
kad (kaip buvo rašyta anksčiau 
Studentų žodyje) Jūs pat tokio 
pobūdžio mintimis su visuomene 
dalinatės.

Paneigdamas šią Sž pastabą, 
Jūs rašote, kad "kilnumas ir pro
tingumas yra atvira galimybė 
kiekvienam žmogui... Kad to
kią galimybę teturėtų viena kuri 
žmonių kategorija, neabejotinai 
reiktų daug įrodinėti, bet toks 
įrodinėjimas būtų tiek pat nesėk
mingas, kiek ir neprotingas.” 
(Visi pabraukimai mūsų).

Taiau 1955 m. sausio 5 d. 
Drauge Jūs rašote apie libera
lizmą, kad "jis nebegali ir nenori 
į nieką žiūrėti objektyviai..ir 
įžvelgėte ”pas visus liberalus 
kompleksinę baimę galvoti... ir 
kiekvieno kito objektyvaus turi
nio.” Nebūdamas liberalu, esate, 
Pone Profesoriau, galvojantis 
žmogus, nekankinamas komplek
sų. Kaip galvojantis žmogus, pa
sisakykite, ar vienu atveju skelb
ti, kad visi liberalai yra nepajė
gūs galvoti ir išvis beveik dva

siniai ligonys, » kitu atveju pa
reikšti, kad toks įrodinėjimas 
yra neprotingas, neliudija nuo
stabų asmenybės dvilypumą?

Drauge ne tiktai esate apskel
bęs, kad liberalizmas "sukuria 
neigiama nusiteikimą__ prieš
galvojimą”, bet kartu ir agresy
viai "braunasi į kitų reikalą sa
vuoju metodu ... ji aiškinti bei 
griauti.” Nuo kitų tamsybių, Jū
sų nuomone, liberalizmas skiria
si tik savo piktybiniu pobūdžiu: 
"jis nori pakeisti visų objekty
viai galvojančių žmonių mastą, 
puldamas jį, žemindamas, laiky
damas archaišku ...” (Draugas, 
1955 sausio 5d.).

Tikriausiai šių savo paties 
įstabių žodžių akivaizdoje nenu
neigsite, jog esate skelbęs, kad 
liberalai yra ir nekilnūs, ir ne
protingi — žmonės, kurie nepa
jėgia ir nenori galvoti.

Sakyti, kad liberalai yra ne
kilnūs ir neprotingi nereikštų to 
paties, ką teigti, jog "tik atei
tininkai gali būti kilnūs ir pro
tingi.” Nereikštų todėl, kad be 
ateitininkų ir liberalų yra dar 
daugiau žmonių. Jūs tačiau esa
te apibrėžęs liberalus taip pla
čiai, kad visi, kurie nesutinka su 
Jūsų politinėmis, ideologinėmis

ar estetinėmis pažiūromis (nuo 
A. Škėmos iki V. Staneikos, nuo 
V. Rastenio iki M. Mackevi
čiaus), automatiškai tampa li
beralais ir tuo pačiu nustoja sa
vo pajėgumo toliau bet ką gal
voti. Juk Jūs dar nesate pripa
žinę nei vienos išimties savo tei
gimui, kad liberalams* "protas da
rosi visiškai nebesvarbus... jo 
logika ir jos sprendimai darosi 
(jiems) net nedori.” (Draugas, 
1954 gruodžio 22). Visus šiuos 
žmones, kaip nedorus ir nepro
tingus liberalus išjungus, kilnu
mui ir protui paliekami vien atei
tininkai.

Jūs liūdite, kad Jūs, kurio vi
suomeninis reiškimasis visiškai 
neturįs "vadinamo partinio cha
rakterio” (Dirva, nr. 13), Stu
dentų žodis retkarčiais kritiškai 
pamini. Dėl kritikos demokrati
nėje, visuomenėje nervais neser
gama, gi kritinėse pastabose apie 
Jus turėjome mintyje palitesti ne 
"vadinamą partinį charakterį”, 
bet tą, kuris išryški iš Jūsų aukš
čiau išrašytų pastabų ir jų su
gretinimo su viešu — ir .pasipik
tinusiu! — jų paneigimu.

Studentų žodžio redakcija

AKADEMINIAME 
PASAULYJE

riaus nariai. Patirta, kad tokie 
šeimyninio pobūdžio susirinki
mai sukuria jaukią atmosferą 
narių tarpe ir galima būtų sa
kyti, kad yra tapę vienu iš pa
grindiniu veiksnių mūsų veiklo
je. Patariame ir kitiems Santa
ros skyriams pabandyti.

Turėdami tokį puikų klimatą 
ir romantišką gamtą, nepralei
džiame progų ja pasidžiaugti. 
Mėgstame pajūrį ir snieguotus 
kalnus — juos dažnai aplanko
me. Sniego žiemos metu mums 
netrūksta, ypatingai geros sąly
gos čiuožimo ir slidinėjimo mė
gėjams. Tik pas mus yra įmano
ma tą patį savaitgalį pasidžiaug
ti žiemas sportu ir po to pailsėti 
pajūryje šiltoje saulėje ar ža
liuojančiame parke vėsiame pal
mių šešėlyje. Ypatingai vakarais 
prie vandenyno leidžiantis sau
lei.

Pernai, atėjus pavasariui, sky
rius susuko spalvotą garsinę fil
mą "Veikla Palmių Pavėsy”, ku
rią kai kuriems skaitytojams jau 
takę matyti. Ryšium su tuo bu
vo padaryti susirinkimai, eks
kursijos ir pobūviai bei suruošta 
formali premjera, kurioje "di
rektoriai” ir "žvaigždės” buvo 
tinkamai pagerbti.

Atėjus žiemai, buvo suorga
nizuota iškyla į kalnus. Buvo ti
kėtasi sniego, tačiau jis tais me
tais pasivėlavo, tai laikas pra
leistas kepant dešreles, geriant 
alų, lipant į kalną, nulipant, vėl 
užkandžiaujant ir galų gale jau
kiais šokiais.

Gruodžio mėn. 30 d. suorgani
zuota trijų dienų žiemos stovyk
la vienoje kalno viršūnėje prie 
"Arrovvhead” ežero. Dienos bu
vo praleistos kopiant į kalnus, 
jodinėjant ir ilsintis po tokių 
daug jėgų reikalaujančių sportų. 
Vakarais buvo pasilinksminama 
šokiais ir narių pasirodymais. 
Naujieji Metai sutikti dideliu 
triukšmu ir viltim, kad sekan
čiaisiais metais prie skyriaus pri
sijungs daugiau kolegų, atvyku
sių iš rytiį.

Metiniu susirinkimu, įvykusiu 
šių metų vasario mėn. 26 d. žy
miai padidėjęs Santaros Skyrius 
pradėjo savo antruosius veiklos 
metus. Valdyba perrinkta ta pa
ti, išskyrus A. Ratkelį, kuris pa
vaduos J. Šaltenytę, dabartinę 
Studentų Sąjungos Skyriaus se
kretorę. Netolimoje ateityje nu
matome ekskursija į pražystan
čias dykumas ir susirinkimas su 
paskaita. Pavasarį bufs sukama 
antroji filmą, kurios "žvaigž
džių” sudėtis dar iki šiol nepaaiš
kėjo.

Jau nuo senų laikų yra paste
bėta, kad ten, kur randasi būrys 
studentų, ten yra ir

tradicijos.
Per trejetą veikimo metų Los 

Angeles studentija paspėjo jas 
sukurti ir jomis didžiuotis. Vie

ni iš didžiausių tradicijų įvykių 
skaitomi akademinis balius, ži
noma, Initium ir Finis Semestri. 
Jomis taip pat tapo lietuviškų 
dainų sesijos, kuriose rateliu su
stoję studentai dainuoja savo 
"tradicines”. Egzaminų baigimo 
proga turime tradicinu "beach
party”, tradicinę iškyla į sniegą, 
kuri tikirausiai pavirs į tradici
nę žiemos stovyklą.

Kalbant apie studentų mėgia
mus privačius užsiėmimus, galė
čiau paminėti fotografijų ir fil
mų gamybą, sportinius automo
bilius, lėktuvus, laivus, Hi-Fi, 
baldų gamybą ir pobūvius — 
ypatingai pastaruosius. Vestu
vės — retas reiškinys. Nuo įsi- 
steigimo datos sukurtos tik ke
turios šeimos. Mokslą baigusių
jų taip pat nedaug, vos du ar 
trys, neskaitant visos eilės inži
nierių, su žmonom ar be, atvy
kusių iš rytų, kurie čia taip ge
rai įsitaisė, jog netrukus pradės 
pirktis vasarvietes vandenyno 
pakrantėse ar Hollyvvoodo žvaig
ždžių kaiminystėje.

Mažas baigusiųjų skaičius ne
reiškia, kad mes nesimokom ar 
nėra gerų mokyklų. Los Ange
les žinomiausios mokslo institu
cijas yra University of Califor- 
nia in Los Angeles, kurią lanko 
didelė dalis kolegų; University 
of Southern California, vienas iš 
brangesnių šioje teritorijoje, 
lankomas penkių kolegų; Los An
geles City College ir Statė Col- 
lege — beveik nieko nekainuoja, 
ir garsusis California Institute 
of Technology. šalia minėtųjų 
yra dar visa eilė katalikiškų ko
legijų.

Problemos
mūsų kolonijoje yra tai, kad esa
me atskirti nuo didesnių lietu
viškų centru Rytuose ar Vidurio 
Vakaruose. Tai apsunkina mūsų 
fizinį susisiekimą su vietovėm. 
Nežiūrint į tai, pernai keturi 
santariečiai dalyvavo metiniame 
Santaros suvažiavime Tabor Par
moję, Mich. Keliavo lengva ma
šina, padarydami apie 5000 my
lių. Ar tai nepasiaukoj imas!...

Jei ne tas atstumas — mūsų 
skyrius dalyvautų ne tik kiekvie
name suvažiavime, -bet ir kiek
viename baliuje. Antroji proble
ma tai naujų kolegių ir kolegų 
paviliojimas iš rytų.

Dėmesio kolegėm!... didžiau
sias pasirinkimas nevedusių, ge
riausio būdo ir kitų pozityvių sa
vybių kolegų, kurie didžiai trokš
ta jas paaukoti šeimyninei lai
mei. O mūsų kolegių nežemiš
kas grožis garsus visoje Ameri
koje ir yra suviliojęs nevieną 
kolegą. Daugiau rimtesnių pro
blemų kaip ir nėra, nekalbant 
apie mokslą ir piniginius reika
lus ...

Šiuomi manau teks baigti — 
dėkoju už kantrybę. p. j.

• Liet. Studentų Sąjunga pa
kėlė į garbės narius mums vi
siems pažįstamus mūsų rėmėjus 
J. J. Bachuną, dr. A. Mačiuikie- 
nę ir Oną Talalienę.

• New Yorko Santaros sky
riaus vicepirmininkas Jonas Gal- 
minas ir Birutė Leonavičiūtė ba
landžio 21 d. sukūrė lietuvišką 
šeimas židinį.

• Balandžio 8 d. N. Y. Santa
ros skyrius turėjo visuotiną su
sirinkimą, į kurį nežiūrint dide
les pūgos, susirinko nemažas bū
rys narių. Susirinkime nutarta ir 
pasisakyta: 1. sekančiame susi
rinkime diskutuoti temą "Lietu
vis vyras” ir linksmąją dalį pa
įvairinti šokiais ir žaidimais. 2. 
Giedrė Ziauniūtė rūpinasi Jau
nimo Peticijos parašais. Susirin
kime .buvo iškeltas nepasitenki
nimas peticijas teksto nepilnu- 
mu. 3. Buvo svarstomas vasaros 
stovyklos klausimas ir sudaryta 
komisija: A. Petrikas, R. švipai- 
tė, D. Ūzas, V. Kligys ir J. Ma
čiūnas. Į stovyklą norima su
traukti visus rytinių pakraščių 
santariečius.

• Gegužės 12 d. Rochesterio, 
N. Y. studentai ruošią didelį va
karą ir kviečia į jį atsilankyti 
kaimyninių kolonijų jaunimą.

• Birželio 9 d. Bostono studen
tai kviečia rytinių pakraščių jau
nimą atsilankyti į jų rengiamą 
Finis Semestri vakarą.

• Sydney, Australijoje, susi
darė nemažas būrys studijuojan
čio jaunimo. Sąjungai pirminin
kauja Z. Budrikis. Kovo mėnesio’ 
pabaigoj Sydney lietuviai stu
dentai suruošė tradicinį Initium 
Semestri. šiemet mokslus baigė 
A. Ališauskas inžineriją ir P. 
Daukutė — humanitarinius mok
slus. Z>. Budrikis, baigęs gamtos 
matematikos fakultetą dabar 
studijuoja inžineriją.
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MIAMI IR
MIAMI BEACH

Atvykę pas Dr. Tamošaičius 
čia pas juos sustojom visam sa
vo atostogų laikotarpiui. Tai pui
kus, naujai pastatytas namas 
Hibiscus saloje, iš kur matyt ir 
Miami miestas vakaruose ir Mia
mi Beach kurortinis miestas ry
tuose. Hibiscus sala guli pusiau- 
kelyje tarp tų dviejų miestų, tik 
apie 10 minučių važiavimo į vie
ną ir į kitą. Nuo Tamošaičių iki 
Atlanto taip pat tik apie 10 mi
nučių kelio.

Dr. Tamošaitis, dar tebesigy- 
dąs savo koją, prieš pusantro 
meto sulaužytą važiuojant Flori- 
don, nors šlubuoja, bet geroje 
nuotaikoje. Ponia Tamošaitienė 
ir jos motina laikosi gerai. Ta
mošaičių sūnus Vytukas, grei
tai augąs ir sumanus berniukas, 
pretenduoja į savo tėvelio pava
duotojus šeimininkavime ir vai
ravime jų dabar jau turimo di
doko motorinio laivelio, kuriuo 
gali važiuoti apie 15 žmonių.

Nors važiavom pailsėti Atlan
to pakraščio smiltyne, bet reikia 
pasakyti į paplūdimį buvom nu
vykę vos vieną kartą, nes Tamo
šaičių saloje, šiek tiek nuo At
lanto rytinių vėjų, kurie kartais 
būna šiurpūs, galėjom puikiai, 
ramiai saulėje kepintis, nueida
mi į pavandenį, sėdėdami laive 
ar juo važinėdamiesi, kurio ka
pitonu skaitosi pats daktaras.

Atliekamu laiku lankėm savo 
pažįstamus, svečiavomės ir nu- 
vykdavom kai kurį vakarą į Lie
tuvių salę ir klubą dalyvauti va
karėliuose.

Iš Miami miesto į Miami Beach 
eina paskutinis išpiltas kelias, 
pavadintas generolo MacArthur 
vardu. Pietų pusėje, greta to ke-

koše salose, yra senoviškesnių 
turtingų rezidencijų, iš senesnių 
laikų milionierių gyvenamų. Taip 
pat pristatytų moderniškų namų, 
kurie vieni su kitais išvaizda la
bai nesutinka, bet senoviškumas 
turi užsileisti moderniškumui. 
Senieji namai, daugiausia ispa
niško stiliaus, kai kurie dviejų 
aukštų, o naujieji vis vieno aukš
to, išplėsti po lėkštais stogais.

Miami ir Miami Beach, galima 
sakyti, vienas kitą palaiko ir ke
lia. Auga-didėja Miami Beach, 
daugiau biznio tenka ir Miami 
miestui. Nors kurortinis miestas 
turi ir savo biznius, rūbų ir mais
to parduotuves, visa gamyba 
produkcija eina Miami mieste, 
plačioje Floridoje 
lyje, pristatoma 
čiams.

ir visoje ša- 
kororto sve-

nuo MacAr-Pietuose, toliau
thur išpilto kelio Atlanto vande
nyse yra didelių salų, bet jos yra 
miesto savivaldybės nuosavybė, 
neparduodamos spekuliant a m s 
namus statyti. Tačiau jie nenu
rimsta. Apsukę kur pakraštyje 
seklumas, kur vandens nuslūgi
mais esti negilu, reikalauja mies
to parduoti jiems tas po vande
niu žemes, kurias jie aptvertų 
siena, užpiltų, iškeltų iki atitin
kamo aukštumo, apstatytų puoš
niais namais ir brangiai juos 
parduotų.

Tie šiauriečiai, kurie po I pa
saulinio karo pirko Floridoje 
sklypus ir atvažiavę apžiūrėti, 
pamatę juos iš dalies po vande
niu, spiovę ir palikę grįžo atgal, 
dabar lankydami Floridą ir ma
tydami kaip visi tie sklypai iš 
vandens iškelti ir apstatyti puoš
niais namais, sau pirštus grau
žia. Taip pamesti sklypai po ei-

lio, eina išgilintas jūrų laivams lės metų buvo parduoti iš var-
kelias iš Miami į Atlantą, čia 
tuoj pasibaigia pietinis Miami 
Beach kurorto galas. Kitas sa
las, toliau pietuose, su Miami 
miestu jnugia piltas kelias, pa
vadintas gen. Rickenbacker var
du.

Tamošaičių salos kaimynystė
je yra dar 12 kitų salų, mažesnių 
ir didesnių, vadinamoje Biscayne 
įlankoje, kurios vanduo skiria 
tuos du miestus. Iš tų salų laivu 
išplaukti į Atlantą galima tik 
pro pakeliamą tiltą, įtaisytą arti 
Atlanto tame MacArthur pilta
me kelyje. Toliau, šiaurėn, visu 
ilgos siauros Miami Beach salos 
pakraščiu, toje įlankoje yra 
daug kitų salų. Ir visos apgyven
tos.

Žiūrint į tas salas prisimeni 
Veneciją Italijoje arba Stockhol- 
mą šiaurėje Europoje. Galvoji 
kaip žmonės prisitaiko ir išnau
doja gyvenimui žemę ir vandenį. 
Venecijai, kurią mačiau tik iš 
filmų, čia panašumo nedaug, nes 
ten vandenyje pastatyti aukšti 
namai ir gatvėse plauko susisie
kimui motorinės valtys ir gondo
los. Stockholme, kur buvau, sa
los aukštos-uolotos. Miami van
denų salos žemos, lėkščios, iškel
tos tik tiek, kad jūrų vandens 
pakilimai joms nekenktų.

Vieton laivais ar laiveliais su
sisiekti, čia susisiekimas tik au
tomobiliais. Labai keistai atro
dytų, jei pav., mes su Tamošai
čiais būtume nuplaukę laivu ku
rios kitos salos gyventojus ap
lankyti. Bet visai normalu, kada 
nuvažiuoji automobiliu, 
kaip?

Tiltai ir tiltai
Iš MacArthur kelio į šiaurę 

tiltu privažiuojama pirmutinė, 
Palmių sala. Iš jos eina kitas til
tas į Hibiscus salą. Norint nu
vykti į kitas salas, reikia važiuo
ti ar į vieną ar į kitą tų miestų, 
iš ten pasukti į išpiltą kitą ke
lią skersai Biscayne įlanką. Iš tų 
kelių eina tiltai į kitas salas ir 
salukes. Ir taip visur, kur tik gy
venamos salos, gali ten nuvažiuo
ti automobiliu.

Tose rezidencinėse, ne bizniš-

Brazilijos viceprezidentas Joao Goulart vizitavo AVashingtoną. 
Iš kajrės: šen. W. F. Knovvland, Brazilijos viceprezidentas, šen.

W. F. George ir viceprezidentas R. Nixon.

Skubus reikalas
Specialus JAV 

įstatymas, teikiantis galimybės 
pabėgėliams atvykti į Ameriką, 
baigsis šių metų pabaigoj.

L a n k y damas BALF/ULRA 
emigracijos biurus ir JAV kon
sulatus, patyriau, kad visa eilė 
lietuvių praėjo visus formalumus 
vizai gauti, bet konsulatai nega
li išduoti vizos tik todėl, kad jie 
dar negauna 'buto ir darbo ga
rantijų. Tokių pabėgėlių, lau
kiančių geros širdies ir valios 
Amerikos lietuvių pagalbos, jau 
yra apie 50 asmenų. Be to, vis 
atsiranda didesnis skaičius nau-

žemės ūkis, maisto, pieno, mėsos 
gamyba.

Jeigu j Floridą galėtų važiuoti 
mūsų naujieji ateiviai su tiek 
pinigų, kiek ten atsiveža senieji 
mūsų vientaučiai, apsigyveną tik 
ramiai leisti savo pasuktines 
dienas, galiu spėti, kad mūsiš
kiai naujakuriai sugebėtų įsi
jungti į Floridos augimą-didini- 
mą ir puikiai įsigyventų. Yra ži
nių apie Amerikoje gimusius lie
tuvius, jaunus žmones, ten nu
vykusius biznio, pramonės ir 
profesijų srityse dirbti, tačiau iš 
jų tik kai kurie su lietuviais ry
šius palaiko, kiti gyvena ame
rikonišku gyvenimu.

Prie nuolatinių gyventojų, kas
met Floridą aplanko, savaitei, 
mėnesiui ar pusmečiui po 5,500,- 
000 svečių, kurių dalis pasilieka, 
kiti vėliau sugrįžta apsigyventi. 
Svečiu suvažiuoja iš Kanados, 
ne vien tik iš kitų 47 vasltybių.

Ispanams užimant pietines 
Šiaurės Amerikos sritis, Ponce 
de Leon atrado Floridą prieš 443 
metus. Ir liko legenda, esą Flo
ridoje surasta "jaunatvės šalti
nis”, kuris ir dabar yra atžymė
tas gražiame parke St. Augus
tino mieste, šiaurinėje Floridoje.

Per 400 metų mažai kas Flo
rida įdomavosi ir lankėsi, tuo 
"jaunatvės šaltiniu” pasinaudo
ti. Ten buvo daugiau indėnų 
kraštas. "Jaunatvės šaltiniu” pa
virto dabar visa Florida, kur 
vyksta ir ilgiau pagyvena amžių

žytinių už nesumokėtus mokes
čius spekuliantams. Jie, numa
tę kaip galės plėsti ir didinti 
Miami ir Miami Beach, pirko 
juos nebijodami.

Kaip Miami Beach kurortas 
auga ir plečiasi matyti iš to, kad 
per pastarus 10 metų ten pasta
tyta virš 60 didelių viešbučių, 
kurių didžiausias atidarytas per
nai, kaštavo 16 milionų dolerių. 
Tai priedas prie tų šimtų vieš
bučių, kurie ten stovi jau iš anks
čiau. Ten pat tūkstančiai šiaip 
moderniškų vilų, mažų svečiams 
namų, motelių ir privatinių re
zidencijų.

Kartu su Miami ir Miami 
Beach, auga ir visa Florida. Nuo 
1930 metų gyventojų skaičius 
pakilo 135 nuošimčiais ir dabar 
skaitoma apie 3,500,000 gyven
tojų. Per visus metus, sakoma, 
Floridon atvyksta apsigyventi po 
2,700 žmonių kas savaitę. Dar 
už 20 metų numatoma, kad Flo
ridos gyventojų skaičius padau
gės iki 6,500,000.

Su gyventojų daugėjimu kyla 
ir visokios galimybės bizniams 
ir pramonei. Ten keliasi arba1 baigiantieji šiauriečiai, 
kuriasi įvairios įmonės, plečiama' (Bus daugiau)

emigracijos'jų emigrantų, kurie kreipiasi į 
BALF biurus ir prašo buto ir 
darbo garantijų. BALF emigra
cijos tarnautojai ir ypatingai 
emigruojantieji yra labai susi
rūpinę ir nusiminę dėl garanti
jų trūkumo.

Senųjų lietuvių Amerikoj ir 
dabar naujakurių su pilietybe, 
kurie turi teisės ir gali teikti 
garantijas, yra toks didelis skai
čius, ir todėl mane stebina, kad 
neatsiranda pakankamas skai
čius žmonių, parodančių gailes
tingumo savo seserims, broliams, 
kurie virš 12 metų ir> daugiau 
kenčia čia Europoj skurdą. 
"Mums nusibodo iš šalpos gy
venti. Mes norim' būti savaran
kiški, užsidirbti patys sau pra
gyvenimą ir dar kitiems pagel
bėti!” — girdžiu jų nuolatinius 
pareiškimus.

Plačiai važinėdamas Europo
je, esu gerai susipažinęs su čio- 
nyšktėm gyvenimą ąąlygom. Čia 
įsikurti ir susidaryti žmoniškes
nį pragyvenimą svetimšaliui ne
įmanoma. Todėl lietuviams pa
bėgėliams patariu ir jie nori 
vykti į Ameriką, kur geros eko
nominės sąlygos ir didelė lietu
viška bendruomenė.

Jau buvo spaudoje prel. Bal-

kūno ir BALFo Centro atsišau
kimai garantijų sudarymo rei
kalu. Nežiūrint to, reikalas gerai 
neina. Būdamas nuolatiniame 
artimame kontakte su pabėgė
liais, matydamas jų vargą ir 
skurdą, drįstu dar kartą lietu
viškai visuomenei priminti šven
tą pareigą jų neapleisti.

Tad nuoširdžiai kreipiuosi į 
Amerikos lietuvius, prašydamas 
parodyti gailestingumo ir teikti 
saviesiems visokiariopą pagalbą. 
Neatsisakykite sudaryti garan
tijos, kai BALFo Centras kreip
sis į Jus, ar kai rasite laikraš
čiuose paskelbtas pavardes. Bū
tų net gražu ir kilnu, jei mes, 
Amerikos lietuviai, pagelbėtume 
sudaryti buto ir darbo garanti
jas estams ir latviams, kurie ma
žiau skaitlingi. Yra taip pat šei
mų su nelietuviškom pavardėm, 
nes kai kurios lietuvės patriotės 
ištekėjo už vokiečių ar kitų tau
tybių vyrų, bet lietuviškoj dva
sioj auklėja vaikučius ir pasiry- 
žusios likti lietuviškoje bendruo
menėje. Reikia gera daryti ne tik 
saviesiems, bet ir kitoms tauty
bėms, nes ir jos yra komunisti
nio žiaurumo aukos.

Kan. Dr. J. B. Končisu, 
BALFo Pirmininkas

Pr. Ambrazo ir Juliaus Kazėno 
muzikos mokinių koncertas 

sutraukė gausų, ypač jaunųjų, 
dalyvių skaičių ir praėjo gražia 
nuotaika. Daugiausia programos 
dalyvių skambino fortepionu ir 
grojo akordeonais.

Ąžuolų oktetas jiems talkino 
keliomis skambiomis dainomis.

Ateities Klubo vakaras

įvyksta gegužės mėn. 19 d., šeš
tadienį, Lietuvių salėje. Progra
moje A. Gustaičio "Sekminių 
vainikas” (vaidinimas). Po vai
dinimo šokiai ir vaišės. Pradžia 
7 vai. vak.

Rinkėse

Clevelando studentai

Budžių šventė
Balandžio 29 d. budžiai atšven

tė metinę šventę. 10 vai. šv. Jur
gio bažnyčioje buvo atlaikytos 
pamaldos. Pamaldose budžiai da
lyvavo su vėliavomis. 7 vai. va
karo Cleveland Music School 
Settlement, dalyvaujant .tėvams, 
svečiams ir organizacijų atsto
vams, įvyko iškilmingoji ir me
ninė dalis. 9 jaunučiai budžiai 
davė įžodį. Pritaikytą tai dienai 
kalbą pasakė inž. P. Žiūris. Svei
kino A. L. Bendruomenės pirmi
ninkas S. Barzdukas, Clevelando 
bendruomenės pirmininkas J. 
Virbalis, Alto pirmininkas J. 
Daugėla, Tautinės Sąjungos ir 
Neolituanų vardu adv. J. Sme
tona, Braziulio dramos vardu V. 
Braziulis ir tėvų budžių vardu 
P. Kudukis. Raštu sveikino Cle
velando ateitininkai.

Meninėj daly Vytautas Matu
lionis padainavo kelias dainas. 
Budys A. Smetona pianu pa
skambino Shopeno I baladę. Ak
torius Ign. Gatautis paskaitė ke
letą patriotinių eilėraščių taip 
pat J. Gailiušytė gražiai pade
klamavo. Po meninės dalies vyko 
vaišės ir šokiai.

LS Ramovė Clevelando skyrius,
Clevelande ir jo apylinkėse ge
gužės, birželio ir liepos mėnesiais 
renka aukas Lietuvos laisvės ko
vų invalidų šalpai.

Visi tautiečiai ir visos lietu
viškos organizacijos prašomi sa
vo auka paremti laisvės kovų in
validus.

Aukas renka visi LS Ramovė 
nariai, talkininkauja skautės, 
skautai ir kiti mūsų bičiuliai.

Juliaus Smetonos

ofise, nuo balandžio 1 d. galima 
apdrausti automobilius, namus, 
gyvybę ir atlikti visus kitus 
draudimo reikalus. Lygiu būdu 
galima pirkti ir parduoti namus.

7039 Superior Avė., 
telef.: EN 1-7767

Drabužių rinkliava

Dabar Clevelande vykdomas 
BALFo drabužių rinkimo vajus. 
Visi raginami peržiūrėti savo 
spintas ir mažiau reikalingus rū
bus atiduoti tremtiniams Vokie
tijoje.

Balfo drabužių sandėlys dabar 
yra 1351 E. 82 St. Ten galite 
drabužius ir atiduoti.

šių metų mokslo pabaigoje ruo
šia nuotaikingą FINIS SEMES- 
TRI, kuris įvyks gražiose Vasa 
Club patalpose, 31011 Lake Shore 
Blvd., birželio mėn. 9 d. (šešta
dienį). Vakaro programą suda
rys šokiai, programėlė, bufetas 
ir kt. Jo metu bus pasveikintos 
mokslus baigusios kolegės ir ko
legos bei su studentų gyvenimu 
supažindinti gimnazijas baigu
sieji abiturientės ir abiturientai. 
Vakaras bus taip vadinamo ”se- 
mi-formal” pobūdžio. Jame da
lyvauti kviečiami studentės-tai, 
abiturientės-ta! ir studentų bi
čiuliai. Kvietimai bus gaunami 
pas valdybos narius.

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

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

Cleveland 3, Ohio 
Telef.: HE 1-6344

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

Ji priklauso 85 Monoco ginkluotų pajėgų skaičiui. Kiek juokinga, 
bet apie Monoco dabar daugiausia rašoma.

THEMAYC03 BAiEMENT
GARANTUOTOS VIENIEM METAM

Rayon-Acetate-Dacron
GABARDINE SAVON

KELNES
Dydžiai: 29 iki 56

Charcoal Šviesiai Tamsi
Pilka mėlyna pilka

Tamsiai Vidutinė Skipper
Ruda mėlyna mėlyna

Taip pat Tan ir kakavos ruda
5

Kelnės, kurias jūs nešiosite šią minutę... ir visus metus. Jūsų 
pasirinkimas iš rayon-dacron gabardine ištaikingos išvaizdos ir 
geros formos išsilaikymas. Aštuonios populiarios spalvos nuo 
29 iki 42 dydžio.

Ekstra dydžiai 44 iki 50 be diržų, iš rayon-acetate-dacron 
gabardine, 3 spalvų pasirinkimas.
• Skipper mėlyna • Ruda • Charcoal pilka

The May Co.’s Basement Men’s Clothing Department
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APYLINKĖSE
. tinis susirinkimas i T

os Lietuvių Tarybos 
to skyriaus metinis or- 

jų atstovų susirinkimas 
nas ateinantį sekmadienį, 

s mėn, 13 d. 11:30 vai. 
ių salės patalpose.

ne susirinkime bus tvirti- 
s metinės darbo ir pinigi- 

apyskaitos ir renkama nauja 
To skyriaus valdyba. Visos 

Clevelando lietuvių organizaci
jos maloniai prašomos į šį susi
rinkimą deleguoti savo atstovus 
ir pasirūpinti, kad jie metiniame 
susirinkime tikrai dalyvautų.

Skyriaus Valdyba

Paskaita
Gegužės mėn. 13 d. 11:30, tuo

jau po pamaldų, Lietuvių salėje 
įvyksta bendruomenės ruošiama 
Dr. D. Degėsio paskaita —

Vėžys, Cigarete ir Atomas, 
kur visuomenė turės progos iš
girsti paskutinį medicinos žodį, 
kodėl vėžys plečiasi, plėtimosi 
pagrindinės priežastys ir kaip 
apsisaugoti bei pagydyti.

Paskaita bus paįvairinta fil- 
momis.

Įėjimas nemokamas.

Jaunimo Peticijos akcija
Clevelande vyksta gana gra 

žiai ir visų lietuvių remiama. Iki 
šiol yra surinkti apie 1460 para
šų, tačiau reikėtų dar didesnės 
clevelandiečių paramos šiai ak
cijai. Ypatingai būtų malonu, 
kad po šia svarbia peticija pasi
rašytų ne tik lietuviai, bet ir 
amerikiečiai, palankūs šios pe
ticijos minčiai — kad būtų at
statyta Lietuvos nepriklausomy
bė bei sugražinti iš Sibiro į Lie-

VISI Į ĮDOMŲ KONCERTĄ
1955 M. GEGUŽĖS MĖN. 26 D.

Lietuvių salėje

tuvą tremtiniai lietuvės ir lietu
viai.

Clevelando jaunimas ir šiai ak
cijai Clevelande vesti komitetas 
nepajėgs atlikti šio gražaus tiks
lo — surinkti apie 2500 parašų 
Clevelande, be visų clevelandie
čių paramos, šie parašai bus vė
liau persiųsti Centriniam Komi
tetui, kurioi atstovai įteiks visus 
JAV surinktus parašus — apie 
25,000 — JAV Prezidentui. Rei
kia visų lietuvių paramos, kurią 
daugelis lietuvių organizacijų 
teikia, kaip pavyzdžiui Lietuvių 
Bendruomenės Clevelando apy
linkė ir kitos.

Visi, galintieji bet kuo prisi-! 
dėti, prašomi kreiptis į akcijos 
komiteto Clevelande pirmininką 
Joną Puškorių (1857 Page Avė., 
MU 1-0266) arba komiteto na
rius: Dr. J. Mačiulį, M, Pažemė- 
nienę, N. Bartuškaitę, M. Trai- 
nauskaitę, A. Juodikį, R. Minkū- 
ną, V. Kamantą ir R. Kaspera
vičių.

Parašai peticijai yra renkami 
visų parengimų metu, po pamal
dų bažnyčioje, "Dirvoje”, Spau
dos kioske ir kitomis progomis, 
tad visi prašomi prisidėti.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos

metinis narių susirinkimas įvyko 
gegužės mėn. 5 d. adv. J. Sme- I 
tonos kabinete. Į susirinkimą at-1

silankė didesnė d-jos narių da
lis, kuriam pirmininkavo K. Ma- 
žonas, sekretoriavo Ed. Karnė- 
nas.

D-jos pirmininkas St. Nasvy- 
tis padarė pranešimą apie praė
jusių metų veiklą. D-ja iš savo 
kasos paaukojo Mažosios Lietu
vos Tarybos organui ''Keleiviui” 
paremti 25 dol. ir surinko Cleve
lande "Keleiviui” 61 dol. prenu
meratos.

Iš St. Nasvyčio pranešimo pa
žymėtina ir tai, kad beveik pusė 
narių įsirašiusių į d-ją nariais 
vakariensė metu, suruoštos Erd. 
Simonaičiui pagerbti, kai jis lan
kėsi Clevelande, paprašyti sumo
kėti nario mokestį 2 dol. me
tams, ta nepadarė. Tačiau į drau
giją yra įsirašiusių naujų narių, 
minėtoje vakarienėje nedalyva-

, vusių.
Susirinkimas pritarė iškel

tiems MLB D-jų New Yorke ir 
Chicagoje sumanymams 'įkurti 
Mažosios Lietuvos Bičiulių d-jų 
centrą JAV ir jei sumanymas 
bus įvykdytas prie jo prisidėti. 
Susirinkimas taip pat pritarė 
MLB d-jų centro Kanadoje nuta
rimui išleisti premijuotą veika
lą apie Mažąją Lietuvą ir MLB 
d-ja Clevelande prisidės lėšomis 
prie to veikalo išleidimo. Susi
rinkimas nutarė dėti pastangas 
surasti lėšų paremti Mažosios 
Lietuvos patriarcho Martyno 
Jankaus šeimai, kuri dabar gy
vena Kanadoje gana sunkiose 
sąlygose dėlei nesveikatos. Susi
rinkimas išrinko naują valdybą 
iš Kazio Mažono, buvusio ilga
mečio vaistininko Klaipėdoje, 
Ed. Karnėno ir Stepono Nasvy
čio, gimusio Klaipėdos kašto pa
sienyje, Žemaitijoje.

Dainuoja solistas Stasys Citvaras 
ir solistė Aldona Stempužienė.

Biletai jau parduodami Dirvoje.

J New Yorką
Aldona Stempužienė gegužės 

10 d. išskrenda į New Yorką da
lyvauti Ateities žurnalo 45 metų 
jubiliejiniame koncerte', šiame 
koncerte taip pat dalyvaus solis
tas V. Verikaitis ir pianistė J. 
Rajauskaitė.

Jie padės savo dukroms
(sks) Sekmadienį, geg. 6 d., 

Dirvos patalpose buvo Clevelan
do Neringos tunto skaučių tėvų 
susirinkimas. Darbingoje nuotai
koje praėjusiam susirinkimui 
pirmininkavo p. Steponavičius, 
sekretoriavo p. žygienė.

Tėvų ir mamyčių nuotaikos 
parodė, jog esama puikių norų 
ir jėgų skaučių veiklai paremti. 
Našesniam darbui išrinktas k-tas 
iš p. Jokubaitienės, p. Mockaus 
ir p. Obelenio. Susirinkimas už
baigtas diskusijomis artėjančios 
vasaros stovyklos reikalais. Su 
skautėmis stovyklauti žada vyk
ti ir kelios jų mamytės.

Neringiečių Motinos Dienos 
sueiga

(sks) Sekmadienį, gegužės 13 
d. 5 vai. p. p. apatinėje Lietuvių 
salėje bus Clevelando Neringos 
skaučių tunto Motinos Dienos 
sueiga, kurioje jos dalyvauja su 
savo mamytėmis ir artimaisiais.

šokių vakaras
Clevelando skautų ir skaučių 

tėvų komitetas, gegužės mėn. 12 
d. ruošia šokių vakarą visam 
Clevelando lietuviškam jaunimui. 
Vakaras įvyks jaukioje YMCA 
salėje, kuri yra Addison gatvėje, 
netoli Wade Park. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Gros gera muzika, veiks 
bufetas, skrajojantis paštas ir 
kitos pramogos.

Tėveliai ir mamytės bei visi 
kiti clevelandiečiai taip pat mie
lai laukiaipi.

Smagios dienos
(sks) Gegužės 4-6 dienomis 

reprezentacinė Clevelando Ne
ringos skaučių tunto skiltis pra
leido puikias dienas savaitgalio 
iškyloje Julia Crowell stovykla
vietėje, prie Richfield, Ohio. Iš- 
kylautojos grįžo pilnos puikių 
įspūdžių iš pavasarėjančios gam
tos, kurioje jos nakvojo dvi nak
tis palapinėse. į

JUMS GERI NAMAI
Tarp St. Clair ir Superior, 

East 86 St. 4 miegamųjų vienos 
šeimos, gaso šildymas, garažas. 
Maža kaina — $10.800.

*
E. 65 St., netoli Superior, 4 

šeimų plytinis namas. Geras in
vestavimui.

*
Netoli Eddy Rd., geras 6 kam

barių vienos šeimos, naujas gaso 
šildymas, garažas.

R Al NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 1,1 1-9216

11809 St. Clair

Padėka
Moterų S-gos 36 kuopos ba

landžio mėn. 14 d. ruoštas kon
certas praėjo dideliu pasisekimu. 
Šis koncertas davė $604,— gry
no pelno.

Už tai mes tariame nuoširdų 
ačiū šiems asmenims bei organi
zacijoms :

Solistams: P. Radzevičiūtei ir 
V. Verikaičiui, akomponijatorei 
R. Brazaitienei.

Ačiū S. Barzdukui, J. Stempu- 
žiui, V. Rocsvičiui ir Dirvos re
dakcijai, padėjusiems šį koncer
tą išgarsinti.

Neringos Skaučių Tuntininkei 
M. Pažemėnienei ir sesėms skau
tėms, Pilėnų Skautų Tuntininkui 
V. Kamantui ir broliams skau
tams už pagalbą koncerto metu.

Kudukiui, J. Dabrovolskiui ir 
Z. Dučmanui už jaukų scenos su
tvarkymą.

Ačiū Januškevičiui, J. Juškai, 
Blinstrubui ir V. Jokūbaičiui; 
ponioms: O. Juškienei, Laniaus- 
kienei, Dapkūnienei, Navickie
nei, Mikelionienei, Makarskie- 
nei, Kubiliūnienei, Juodėnienei, 
Staškūnienei, Stasienei, Maslaus- 
kienei, Pivoriūnienei, Petukaus- 
kienei už aukas bei darbą bufete.

Liet. Klubo vedėjui P. Šukiui 
ir p. Jurkšaitienei už puikias do
vanas loterijai.

Ypatingai dėkojame koncerto, 
garbės svečiams: Ponams S. Ru
dokams, Dr. ir poniai Skrins- 
kams, Dr. ir poniai Ramanaus
kams, ponams Skrebūnams, Dr. 
ir poniai Sukarevičiams, Dr. A. 
Martusevičiui, adv. J. Smetonai, 
Dr. Sabataičiui, p. Janulevičiams, 
Šatkauskams, Stoškams, Gaspa- 
raičiams, Mekešams, Venclo- 
vams, Rukšėnams, Sakalams, 
Gaškams, Lukui, Radzevičiams, 
Žilinskienei, Keston, Katkauskie- 
nei, V. Sedmay, Kančienei, Na- 
revičienei, Vaškams, J. Virbaliui, 
Paulinai Mozuraitis, Dr. ir po
niai Juodėnams, B. Pračkienei, 
V. Degučiui, I. Veclovienei, La
zauskams ir Valatkčvičiams.

Moterų S-gos 36 kuopa

r------------------------------------ \
J. C I J U N S K A S

LAIKRODININKAS
Taiso ir parduoda laikrodžius 

apyrankes ir kitas brangenybes. 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, 0’-;o 

Tek: EX 1-0376

,-------------------------------------V

REMONTO DARBAI
Atlieku mažus ir pagrindinius 

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

V. Riekus
16209 Arcade
Tel. IV 1-2470

-
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PRADEKIT MAŽA SUMA!

BET PRADŽKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.00Q 
3% palūkanų.

PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE 
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

6712 Superior Avė. HE
Cleveland, Ohio
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GERESNĖS statybos kontraktoriai
ĮSTATO MONCRiEF ORO VENTILIACIJĄ

• ŠAI.DO vasarą • ŠILDO žiemą

H t N R r, fUR NACE N a,, o v.

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

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7067 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

LEIMON’S CAFE

VIENOS ŠEIMOS NAMAS
E. 87 St., į šiaurę nuo Supe

rior. Gražus 8 kambarių vienos 
šeimos namas. Plytų parėtus. La
bai geram stovyje. Gaso šildy
mas. Didelis sklypas. Langinės. 
Garažas.

Šaukti: SW 5-4808.
Oshen Realty and Insurance 

1141 Ansel Rd.

Nesvarbu, ar jūs esate pėščias, 
ar keleivis savoj ar keno kitę 
mašinoj. Jums svarbu žinoti apk 
naują Travel Accident Policy 
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.0( 

per metus.

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

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

PARDUODAMA
Mūrinis namas iš '4 butų, arti 

Freeway; taip erdvus, gražus ir 
geram stovy, kad nuomos gau
nama virš $4,000 į metus; prašo 
$35,500.

Kovac Realty
963 E. 185 St.

KE 1-5C30
k

L I T II U A N I A N 
B A K E R Y

įau nuo balandžio mėn. 26 die
nos pilnai pasiruošusi priimti už- 
-akymus lietuviškų tortų gimta- 
Iieniams, vestuvėms ir kitokiems 
parengimams.

Kreiptis: EN 1-5959 ir
GA 1-7911 (20)

DAŽO IR POPIERIUOJA
NAMUS

Ant. Kirkilas
Kreipkitės ir gausite geriau

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

BALTIC 
Supply Co.

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

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

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

PAMATYKITE! PALYGINKITE! ĮSITIKINSITE!
Medinis 3 šeimų namas gražioje E. 149 gatvėje, prie Lake 

Shore Blvd. 2 butai po 5 kambarius, 1 butas 4 kambarių. $150 
pajamų per mėnesį ir savininkui butas.

Kaina tik $22.200.
JSPCDINGA! POTOGU! MODERNU!

Mūrinis 1 šeimos 6 kambarių Colonial stiliaus namas. Gra
žus sklypas. Medžiai, žalumynai. ėrdvŪ3 kambariai, skoningai 
dekoruotas. Naujos parapijos rajone.

$4200 {mokėjimas. Lengvomis sąlygomis.
JŪSŲ PATOGIAM GYVENIMUI

5 metų senumo mūrinis vieno aukšto namas. Moderniškas 
— kaip tik toks, kokį Jūs galvojate statyti. Naujos parapijos 
rajone, arti krautuvių ir susisekimo.

Tik $3003 įmokėjimas. Lengvos sąlygos.
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PARDUODAMAS AR PIRKDAMAS, 

kreipkis į Joną Nasvytį. Gausite geras sąlygas, greitai parduosite.
REALM REALTY COMPANY

IV 1-9911 136 Ė. 200 St.

Mes turime spalvuotų pirkėjų. 
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namą. 
PREMIER REALTY, INC.

1015 E. 123 St. PO 1-6664 
Arthur O. Mays, broker 
Namų telef. WA 1-3387 

Žiūrėk Yellow Pages 775 psl.

BATŲ KRAUTUVĖ
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 įsitikinkit.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Norėdami laisvalaikį praleisti, parengimus rengti, su
sirinkimus vesti ar puotas kelti — viską galite įvykdyti 
lietuvių namuose. Klubas ir apatinė salė naujai atremon
tuota ir išdekoruota suteikia daug patogumo ir malonumo 
jaustis savais šiuose namuose.

Klubo ir salės vadovybė kviečia visus atvykti ir pa
matyti naujai įrengtą klubą ir salę.

Remkime savuosius namus, kad ateity galėtume dar 
gražiau įrengti visų malonumui.

Virii.r, į-r—,—r~-Trr-r-rt~T—=——i,-^Į,u===— '   =

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Tel. HE 1-6352 

Atdara nuo ryto 8 iRl 7 v. v.

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 į

J. S. AUTO SERVICE

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išveži-ojame j namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Supcricr 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 j mus h būsit patenkinti

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

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

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

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

---------------------- -------------------------------------------- - - ' - - ----------------------

i

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Dclla 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

•ta' « < -
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Ar VLIKo sindikatas
buvo perorganizuotas?

JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan
■nmiMiiiiiiiiiiirniiiiiiuiiiiiiiuiitniuiiiiaJiii'iiiiiiiiii.iti 1iHi111u11i11i1111iiih1j1.il'! ii.imr

jų sroviniai laikraščiai, kaikurie 
ALT vadovų redaguojami, Lietu
vos diplomatijos šefą maišė su 
žemėmis, išvadindavo "nuliu” ir 
"mažiau negu nuliu”, tvirtinda
vo ir tebetvirtina, kad jie visiš
kai jo nepripažįsta ir nemano 
skaitytis.

Vlikas per savo Eltą ar kitais 
pranešimais dar niekad tos pro
pagandos nepaneigė, jai nepasi
priešino, nepareiškė, kaip iš tik
rųjų yra ir turėtų būti. O visa 
tai juk reikia žinoti, norint pa
siekti nuoširdaus ir gero susita
rimo.

Vliko vadovai Romoje neno
rėjo net kalbėtis su Lieutvos Ne
priklausomybės Talkos atstovais, 
ten lankiusiais panašiu tikslu. 
Tad ar teisybė, kad Vlikas "nori” 
visuomenės konsolidacijos ir ar 
jo sindikatiniai nusistatymai yra 
kuo pasikeitę?

Tai vis klausimai, kurie jau 
kilo gyvenime, bet į kuriuos dar 
nematėme joikio apčiuopiamo ir 
tikro atsakymo. O kol to nėra, 
kol viskas eina po senovei, — tai 
kas gi čia "perorganizuota", kas

diplomatijos šefas laiko svar
biais, kad bendradarbiavimas 
galėtų būti atstatytas.

Kam tada važiuoti j ilgą kelio- 
’nę, taip nepasiruošus ir neturint 
įgaliojimo kalbėti visos institu
cijos vardu? Jei ko patys vado
vai negali išspręsti aiškiai ir 
greitai, tai ar tą galėtų spręsti 
kiti jų menkesni atstovai, dar 
mažiau kompetetingi ?

Ir pagaliau, ar taip lietuviai, 
mūsų tautos nelaimės akivaizdo
je, per dešimtmetį gali vis ”de-į
rėtis’’? Ar Lietuvis su lietuviu gi čia "pasikeitė”, išskyrus, kaip 
žmoniškai nebegali susikalbėti, minėjau, kad pasikeitė tik Vliko 
ar tik kaip sindikatas su sindi- pirmininkų pavardės, 
katu kovoti dėl rinkų? Jau tų su-į Tas gal gerai, — bet aiškiai 
sitarimų praeityje buvo. Bet po permažai!

Paskaitęs mano staripsnį, kad bo būdai. Gal greičiau priešin- 
Vlikas yra sindikatas ir kad jau gai: Vliko statutas buvo truputį 
per dešimtmetį jis buvo uždaras, keičiamas ,'bet atrodytų daugiau 
vienas mano pažįstamas tautie-, 
tis (ne tautininkas....) pasa
kė:

"Juozai, čia gal jau nebe tei
sybė. Vlikas nebėra toks uždaras 
sindikatas. Pernai rudenį jis bu
vo perorganizuotas, įėjo nauji 
žmonės, nauji pirmininkai, o 
prieš keletą metų ir viena nauja 
’lboba" buvo įleista į vežimą 
(mažlietuvių atstovas)”...

Aš nesu užsispyręs ir su ma
lonumu klausau balsų, kurie ma
ne kritikuoja ir nori mano klai
das pataisyti. Todėl tuojau pat 
nkubu pasiaiškinti ir tą klausimą 
toliau panagrinėti.

• • •

Kad Vlikas toliau nebėra sin
dikatas, kad jame nebėra trusto 
dvasios, o jei ir sindikatas, tai 
pernai rudenį buvo "iš’pagrindų" 
perorganizuotas, — toks tvirti
nimas yra įdomus ir nekartą dau
gelis apie tai laikraščiuose skai
tėme. Bet aš dar nė trupučio ne
su įtikintas, ir atrodo, kad dide
lė dalis .ictuvių visuomenės tuo 
netiki.

Kodėl?
Gal ir būtų kas ?au..'a atsitikę, 

jeigu naujų žmonių ir vadovų 
įtraukimą Vlikas būtų a likęs 
prieš 5-7 metus, kada dėl jo pra
sidėjo visuomenėje ginčai ir la
bai paaštrėjo ginčai su diploma
tais. Tai jau buvo rimtas signa
las, kad yra kažkas negerai ir 
kad reikia imtis priemonių daly
kams taisyti. |

Bet tada tų priemonių nebuvo 
imtasi, lyg tyčia buvo dar dau
giau užsispirta, reikalauta sau 
Lietuvos prezidento ir Lietuvos 
seimo teisių. O visi, kas su tuo 
nesutiko, ar tai būtų atskiri as
menys ar organizacijos, buvo vie
šai smerkiami, kaip "vienybės 
ardytojai”, "bendro darbo grio
vėjai”, arba net apskelbiami bol
ševikų talkininkais ...

Šiandien matome tos nesvei
kos politikos padarinius*... Iš 
vienos pusės — Vlike "bobų” 
mažiau ir jo autoritetas nusilp
nėjęs. Iš kitos pusės — susikū
rė naujas centras, tegu tuo tar
pu tik iš kelių "bobų” (bet ir 
Vlike gal tik pusantros bobos tė
ra storos, gi kitos — labai jau 
liesutės savo nariais bei rėmė
jais visuomenėje ...), — bet kai 
yra atsiradęs naujas visuomeni
nis Lietuvos laisvinimo centras 
■— Lietuvos Nepriklausomybės 
Talka, — tai jau daugelis klau
simų ir reikalų atsistoja visai ki
tokioje šviesoje. Su tuo atitin
kamai tenka skaitytis Lietuvos 
visuomenei, mūsų diplomatams 
ir be abejojimo tiems sveti
miems, kurie Lietuvos bylos rei
kalais domisi.

Vis tai yra dalykai, kurių vie
nu plunksnos pabraukimu per 
laikraštį nepašalinsi, o taipgi 
neišnaikinsi, kad ir labai dažnu 
nevalyvu pasikoliojimu.

• » •

Bet ar senasis sindikatas dėl
to pasikeitė?

Tokių ženklų gyvenime dar ne
matyti. Nepasikeitė pats svar
biausias dalykas — Vliko kon
stitucija, jo uždavinių ir vaid-! Jemeno, Saudi Arabijos ir Egipto vadai, stipranūami arabišką frontą, pasirašė karinę pagalbos 
mens nusakymas, kaip ir jo dar-l sutartį.

tam tikslui, kad jį ir toliau būtų 
galima palikti uždaru sindikatu, 
kad apsisaugotų nuo visuomeniš
kos kontrolės, net nuo viešumos 
(atsiminkime tik New Yorko po
sėdžių slaptumą, kur net spau
dos atstovai nebuvo įsileidžia
mi). '

Arba Tautos Fondas — laisvi
nimo lėšų centras. Vardą jis turi 
gražų, bet tuo visas gražumas ir 
pasibaigia. Jis ir toliau lieka tik 
Vliko iždas. Vlikas jam parenka 
prižiūrėtojus, jie patys jį kontro
liuoja, jie patys nustato kam lė
šos bus naudojamos, ir patys už
darai nusprendžia, ar gerai nau
dojamos.

Nieko dėl to nesakyčiau, — to
kia yra ekonominių ir visuome
ninių organizacijų iždų tvarka. 
Negi leisi kiekvienam iš gatvės 
atjjusiam kontroliuoti ir pasaky
ti, kam ir kiek turi būti skiria
ma. Bet tada nereikia pykti, jei 
kas Tautos Fondą ir pavadina tik 
Vliko kasa ir nėra ko per laik
raščius reikalauti uždaryti Lie
tuvos Nepriklausomybės Fondą.

• r »

Pasikeitė sindikato vadovai... 
Tas teisybė, abu pirmininkai atė
jo nauji žmonės. Tas jau būtų 

i gerai. Jie abu lygiai iš tų pačių 
Į partijų, kurių žmonės ir anks- 
j čiau buvo tose pačiose vietose. Ir 
abu, pradeda).i pareigas, pareiš
kė, kad jie lak: i vertina savo pir- 
ąnatakų darbą ir kad tęs jį toliau.

Ką tai reiškia? Ogi, kad iš tik
rųjų niekas n pasikeitė, o pasi- 

l keitė tik pavardės. Tokio reiški
nio nė vienas sveikos nuovokos 
žmegus dar negalėtų pavadinti 
kokiu "persiorganizavimu”, čia 
reikia kitokių įrodymų.

Mes ne vienas tokių įrodymų 
laukėme, na, kad ir iš paskutinio 
Vliko vadovų apsilankymo Ro
moje pas Lietuvos diplomatijos 
šefą min. Lozoraitį. Kaip spauda 
pranešė, ten jų norėta išsiaiškin
ti bendradarbiavimo galimybės 
ir jas, be abejojimo, pagerinti. Dr. Basanavičiaus paminklą 1933 
Ten buvo pareikšta, kad Vlikas1 metais ir paskiau Dr. Kudirkos 
siekia visų lietuvių konsolidaci- j paminklą 1938 metais, tuos bius- 
jos ir t.t.

Tie pasikalbėjimai, surišti sulvelando miestui. Nėra abejonės, 
brangiomis kelionėmis Tautos kad tą padarė ir kitos tautos, ku- 
Fondui, nedavė jokių apčiuopia- rios turi darželius. Ir todėl mies- 
mų vaisių. Vliko vadovai pareis- to valdyba privalės biustus at- 
kė, kad jie neturi teisės nieko statyti savo kaštais, jeigu bus 
nuspręsti, jie negali duoti atsa- padėta reikalingos pastangos, 
kymo į klausimus, kuriuos L.

Kas atstatys Dr. Basanavičiaus
Skaudus Clevelando lietuviams naujinimą-atstatymą Dr. Basa- 

nuostolis yra pavogimas iš Lie- navičiaus biusto įsikištų mūsų 
tuvių Kultūrinio Darželio Dr. Jo- skulptoriai. Kadangi reikia tikė
lio Basanavičiaus biusto. Skau-j tis metalinius biustus ir toliau 
dus tuo, kad tas biustas buvo vogis, ar Amerikoje esą lietuviai 
mums Lietuvos šaulių Sąjungos1 
dovana, ir kad daugiau iš Lietu
vos niekas mums tekios dovanos 
dabar neduos.

Dr. Vinco Kudirkos biustas 
yra Karininkų Ramovės dovana, 
taip pat iš Lietuvos. Kol tas bius
tas dar stovi, būtų naudinga ge
ru aparatu jį nufotografuoti, 
kad reikale galima būtų nuo
traukomis pasinaudoti naujam 
biustui daryti. (Ir Dr. J. Basana
vičiaus ir Dr. V. Kudirkos bius
tai yra B. Gaidžiūno gerai įfil- 
muoti filmoje. Red.).

Vogimas biustų, galima spėti, 
nesibaigs, kartą prasidėjęs.

Dr. Basanavičiaus biusto nuo
traukas turiu aš pats, darytas 
dar prieš biusto užkėlimo ant ak
mens pedestalo.

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos valdyba ėmėsi iniciaty
vos pavogto biusto atstatymui, 
pirmiausia sušaukdama visuoti
nį susirinkimą. Dirba ir visų Kul
tūrinių Darželių Sąjungas valdy
ba, nes be lietuvių, pavogta tuo 
pat laiku dar kiti trys biustai iš 
paskirų darželių.

Su biustais surišta ir Cleve
lando miesto valdyba, nes bius
tai pastatyti miesto parke. Ir 
kiek atsimenu, kai mes statėm

skulptoriai nepasiimtų padaryti 
Basanavičiaus biustą iš akmens?

Darželis ne pilnai išnaudojamas
Prisimenant Kauno Karo Mu- 

i zėjaus sodelyje dažnas tautines 
iškilas kiekviena mažiausia pro
ga, kur susigrūsdavo tūkstanti
nės minios, ir šiaip kas vakarą 
dalyvaudavo vėliavos nuleidimo 
ceremonijose. Man atrodo, kad 
Clevelando lietuviai neišnaudoja 
kiek reikia savo Kultūriniame 
Darželyje iškilmes rengti. Seniau 
mes kiekvienų didesniu suvažia
vimu CleVelande, rengdavom ap
silankymą darželyje prie pamink
lų, nuveždavom vainikus.

Tokie suvažiavimai kaip spor
tininkų, arba paskiausia Bend
ruomenės valdybos suvažiavi
mas, buvo gera proga sujungti 
su aplankymu paminklų (nors 
kaip tik preš tai Basanavičiaus 
paminklas jau buvo pavogtas). 
Tuk niekur kitur pasaulyje da
bar nėra nieko panašaus, kur 
mūsų tautos žymių vyrų biustai 
taip lengvai būtų prieinami.

Mūsų darželyje dar trūksta 
poeto Maironio biusto. Jam vie
ta yra palikta. Clevelande kal
bama apie to biusto pastatymą, 
tačiau ar kalbėjimu reikalas ir 

i baigsis? Reikalinga pinigų, ati
tinkamo fondo, kuris būtų leng
va sukelti, jeigu kas rimtai pa
siimtų rūpintis.

Maironio biustui yra ir antras 
lygiai toks pats akmuo-pedesta- 

■ las ant kokio stovi Dr. Kudirkos 
i biustas, toje įstaigoje, kur pirk- 

j tas Kudirkos biustui akmuo. Ra- 
Būtų pageidautina, kad į at- ginau asmenis, kalbančius apie

tus oficialiai padovanojom Cle-

‘SPAUDA*
Negi taip nutarė veiklą stiprinti . . .

Nežinia kieno pavedimu M. gerus norus atlikti tai, ko ne- 
Gelžinis, visai nebūdamas tau-! sugebėjo per ilgą laiką ten susi- 
tininku, ir menkai nusivokdamas būrę nuveikti "neklaidingieji”, 
jų reikaluose, primygtinai imasi: • ■
"tvarkyti” tautininkų organiza
ciją, kaip įmanydamas juodinti 
ir kiršinti jų aktyviau besireiš
kiančius veikėjus bei jų dar
bams pritariančią visuomenę. Ir 
negana to, bando tvarkyti net 
rezistnecijos vyrus.

Jo rašinių mintys bei išsireiš
kimai, tilpę Vienybėje ir Drau
ge, geriausiai apibudina jų au
torių.

Drauge bal. 12 d. tarp kitko
M. Gelžinis rašo:

”... Vlikas praėjusių metų 
lapk. mėn. nutarė savo veiklą 
Vokietijoj sustiprinti, šį nuta
rimą vykdyti pasiryžo moteris. 
Ta moteris neatvyko dėl algos, 
ji neatvyko ir Vokietijos pažiū
rėti, nes ji ją pažįsta. Ta mote
ris atvyko vien idealizmo ir karš
tos meilės vedama ...”

Neabejotina nei dėl jos idea
lizmo bei patriotizmo, betgi ne
teko girdėti, kad ir ji būtų atsi
sakiusi algos ar bent dienpinigių.

Būdinga, kad M. Gelžinis ša
lia savo neigiamų ypatybių že
minti kitų darbus ir nuomones, 
minėtam jo straipsny, parodo ir 
didelę dorybę prisipažinti save, 
o kartu ir visus Vlike esančius 
vyrus, nedrąsiais, neryžtingais, 
nes kaip matome jo žodžiuose, 
Vlikas nutarti veiklą stiprinti iš
drįso, tačiau tą nutarimą vyk
dyti visiems jame esantiems 
trūko drąsos ar sugebėjimo. To
dėl padėtį išgelbėti ryžosi tik p. 
A. Devenienė.

Toliau:
”... Deja, V. Rastenio diri

guojami laikraščiai spontaniškai, 
lyg iš vienas dūdos pareiškia 
abejones, panieką, jos žygio iš 
anksto niekinimą ...”

Matyt, kad M. Gelžinis ir į "Į 
Laisvę” priskiria V. Rastenio 
diriguojamai lazdelei, nes ir ten 
daug reiškiama nepasitikėjimo 
ir dažnai paliečiama M. Gelžinio 
moralė.

Labai riteriškai jis gina A. 
Devenienės garbę. Tokioms ap
linkybėms esant, manau ir dau
gelis jai už tą drąsą ir išsivežtus

Maironio biusto statymą, dabar 
tą akmenį nupirkti, nelaukiant 
kol biustas bus padarytas, nes 
tokio akmens paskiau visoje 
Amerikoje neras, jei kas tą ant
rą akmenį nupirks kitokiam tiks
lui. Bet niekas nieko nedaro. Kai 
reikės padestalo Maironio pa
minklui, tokį akmenį padaryti 
kaštuos daugiau negu pats bius
tas.

K. S. Karpius.

pripažįsta pagarbą. Tačiau nebe 
pagrindo maža dėjo vilties ir 
reiškia abejones, kurios kaip tik 
lankantis jai Romoje ir pasitvir
tino. Pav„ jos pareiškimai duoti 
Draugo bendradarbiui š. m. bal. 
6 d. arba jos išleista "konfiden
ciali” pro menioria, platinanti 
visose lietuvių kolonijose.

Iš to pasikalbėjimo ir iš kitų 
ta važinėjimo davinių matome, 
kad ir A. Devenienė važinėja tais 
pačiais "neklaidingųjų”, o kartu 
ir M. Gelžinio pramintais keliais, 
neieškodama naujų ir nestiprin
dama veiklos, nes abu pirminin
kai parodė nelojalumą Lietuvos 
valstybės institucijoms, lankyda
miesi per "užpakalines” duris Is
panijos Pasiuntinybėj ir neres
pektuodami Lietuvos valstybės, 
dėl kurios jie giriasi kovoją.

Toliau jis rašo:
.. Tokia veikla patinka bol

ševikams. Jų noras, kad lietuviai 
vienas kitą niekintų ir šmeižtų, 
kaip tik ir vyksomas rastenukų 
vedamos psopagandos ...”

Betgi, skaitant M. Gelžinio ra
šinius, kiekvienam aišku, jog 
vargu, ar kas kitas sugebėtų taip 
nekultūringai viens kitą niekin
ti ir juodinti, kaip daro M. Gel
žinis. Jis be jokio sąžinės balso, 
pats gyvendamas iš lietuvių vi
suomenės aukų, drįsta neigti ir 
šmeižti visus tuos, kurie kelius 
kartus daugiau už M. Geležinį 
yra Lietuvai pasidarbavę ir dėl 
Lietuvos kantėję.

Pagal M. Gelžinį išeitų taip, 
jog kas reiškia abejones A. De- 
venienei ar M. Gelžiniui, tas tar
nauja bolševikams, kaip kartą 
Vliko buvo viešai deklaruota: 
"kas prieš Vliką, tas prieš Lietu
vos Nepriklausomybę”.

Jis, Amerikos Liet. Tautinę 
Sąjungą kiršina prieš Tautinį 
Sąjūdį, įrodinėdamas tautinin
kų dabartinės V. Rastenio veda
mos politikos klaidingumą ir no
ri įrodyti visų nepritarimą, siū
lydamas įvesti referendumą ir 
t.t.

Tik iš ja siūlymų neaišku, ar 
jo tikslas yra pakeisti tautinin
kų politiką Vliko atžvilgiu, ar 
tik nušalinti V. Rastenį, ir jo 
vietoj matyti sau palankesnį as-l 
menį. Tai ir yra M. Gelžinio ki-l 
tiems primetama, o paties nau
dojama ne tik 'bolševikinė veik
la, bet ir metodai jai įgyvendin
ti.

šių žodžių autorei, darbą su
trumpino adv. Antano Olic< ir ki
tų pareiškimai New Yorke, apie 
kuriuos buvo rašyta Vienybėj, 
Dirvoj ir kitur. Adv. A. Olio kal
boj be kitko nurodyta: a) Amer.

Buvusiam Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų
S-gos Centro Valdybos Pirmininkui

Dipl. inž. JONUI JURKŪNUI,

pavergtoje Lietuvoje mirus jo tėvui Antanui, gilią užuo
jautą reiškia

ALIAS C-ro V-bos P-kas ir Valdyba

Daktarui B. MATULIONIUI

ir jo šeimai, mirus mylimai žmonai ir motinai, nuoširdžią 
užuojautą reiškią

Dr. P. ir K. Stungiai

A. a. GENEI MATULIONIENEI

mirus, Dr. Balį Matulionį ir jo šeimą, giliai užjaučia

Birutė ir Vincas Kozicai

Liet. Taut. S-gc^g 
Tautiniu Sąjūdži 
jungos nuomonė j 
tautininkų veda<, gra- 
bendradarbiaujant j'nių 
diplomatija ir c) ,)»i- 
smulkiau apie Liet.^'a 
somybės Talką.

Netikslu būtų čia k 
plačiai išdėstytas mintis, 
čius jų paskaitų ištrauki 
ma įsitikinti, kiek tiesos \ 
Gelžinio žodžiuose.

Tačiau, kai dėl p. Devei. 
pareiškimų Draugui, teisi, 
pastebi Laisvoji Lietuva ba 
d., jog jos priminimas diplo 
tams atsisakyti diplomatijos, 
do pasikėsinimą į šaknis, kui._ 
mis teka Lietuvos valstybės tęs
tinumo sultys.

O vis dėlto Lietuvos diploma
tija yra Nepriklausomos Lietu
vos valstybinis veiksnys užsie
nyje. Jie buvo ir tebėra žinomi 
svetimų valstybių vyriausybėms, 
kaip tebeeiną savo pareigas.

Diplomatinės Tarnybos veikla 
yra būtina ir svarbiausia jėga 
Lietuvos laisvinimo darbe, nes ji 
vienintėlis Lietuvos valstybės 
organas, turįs teisę tęsti Lietu
vos valstybės tęstinumą, o jam 
nutrūkus, ypač Amerikos lietu
viai gerai atsimena, kiek vargo 
ir rūpesčio tektų pakelti vėl iš 
naujo dėl Lietuvos valstybės pri
pažinimo de jure, nes jie dar 
nepamiršo anų senų laikų, kai 
1921 m. milioną parašų surinko 
ir 138 parašų knygas įteikė Ame
rikos Prezidentui. O kur visokių 
tarybų, delegacijų reikalavimų 
vizitai JAV Prezidentui, kėlimas 
Amerikos spaudoj to klausimo. 
Tai vis pareikalavo daug tūks
tančių Amerikos lietuvių dolerių, 
o kiek laiko, energijos ir pasiau
kojimo!

Viso to nenori prisiminti Vli
kas, nenori derinti Lietuvos lais
vinimo veiklą su Lietuvos Diplo
matine Tarnyba.

Emilija čekienė

RUOŠA KANADOS 
LIETUVIŲ 

DIENAI
Neseniai kanadietiškojo Wind- 

soro ir amerikietiškojo Detroito 
veikėjai ir organizacijų atstovai 
posėdžiavo darbingoje ir pakilioj 
nuotaikoj, kaip sėkmingiau su
rengti tų dviejų kolonijų apim
tyje Kanados IV Lietuvių Dieną, 
kuri yra neabejotinai virtus di
džiausia ir prasmingiausia Ka
nados lietuvių tradicija.

Šį sykį yra bandoma padaryti 
šią šventę dar neprilygstamesne, 
nes bus stengiamasi suburti ne- 
vien Kanados lietuvius, bet ir 
amerikiečius lietuvius. Vienu žo
džiu, šis įvykis nebus kas kita 
kaip tik šių dviejų kraštų lietu
vių susiartinimo šventė, kuri tu
rėtų sulaukti didesnio dėmesio 
mūsų visuomenėje.

To pasitarimo metu paaiškėjo, 
kad Lietuvių Dienai sparčiai ren
giamasi. Numatyta suruošti 
aukštesnio muzikinio lygio kon
certą iš mūsų pirmaujančių me
ninių pajėgų, daugelį šakų ap
imančias sportines žaidynes, 
miesto galerijoje meno parodą, 
politinį manifestą, šokių vaka
rus ir t.t.

Paruošiamieji darbai vyksta. 
Gegužės 2 d. Vytautas Kačins
kas, Petras Petrulis ir kiti iš or
ganizacinio komiteto buvo pri
imti pasitarimams su galerijos 
vedėju. Pastarasis buvo nuste
bintas lietuvių dailininkų dar
bais, su kuriais susipažino iš pa
tiektų monografijų, ir prižadėjo 
visokią pagalbą ir paramą suren
giant parodą. Jis rūpinsis net 
perkelti šią parodą ir į kitus 
miestus. Gi Windsore paroda 
būtų išstatyta dvi ar tris savai
tes. Parodos organizavimu rūpi
nasi grupė lietuvių dailininkų, 
tarpininkaujant orgaizacin i a m 
komitetui.

Sparto reikalai irgi smarkiai 
pasistūmė j e į priekį. Tetenka 
linkėti ir toliau rūpestingo ruo- 
šimosi šventei. S. Š.
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