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Ka mano valstybininkai?

V. RASTENIS

Alg. šalčius Vienybėje nese
niai pabėrė eilę paklausimų, ku
rie, tiesą sakant, neaišku net 
kam adresuoti. Jis klausia: ”0 
ką mano mūsų valstybininkai?”

Bet kam gi iš mūsų dabar toks 
titulas priklauso? Išskyrus ne
bent diplomatinės tarnybos pa
reigūnus, niekas neina tokių pa
reigų, kurios atitiktų šį titulą. 
Iš kitos pusės, visi, kas mažiau 
ar daugiau rūpinamės, kad Lie
tuvos valstybės nepriklausomy
bė būtų atstatyta, tam tikra 
prasme esam "valstybininkai”, 
"nepriklausomybininkai” ir t.t.

Šia prasme ir pats Algimantas 
Šalčius taip pat yra "valstybi
ninkas”, tad savo klausimus jis, 
galbūt, ir sau adresuoja ...

šia antrąja prasme "valstybi
ninko" sąvoką aiškinantis, kiek
vienas turim pagrindo į Alg. Šal
čiaus klausimus atsiliepti ir to
mis temomis "garsiai pagalvoti”.1 ma dėmesin sprendžiant susira

šinėjimo klausimą.
Bet ta "viena diena” dar ne

atėjo ir nematyti, kad labai greit 
ateitų. Tad ir atsakinėjimas, o 
ypač "koordinuotas” atsakinėji
mas šiuo metu būtų tik pliauški
nimas botagu į vandenį.

-i 2-
”Ar turime remti lietuvius 

'♦autinius komunistus’, kurie 
ieško vis didesnės savivaldos, kad 
ir jie užklaustų Gromyko dėl tos 
pačios Mažosios Lietuvos, ar to
liau turime laikytis nusistaty
mo — pilna nepriklausomybė ar
ba nieko?”

Todėl čia ir atsiliepiama bent dėl 
poros tų klausimų. Kiti^ neliečiu, 
nes bijau, kad gal būsiu jų ne
supratęs.

va nujautimą bei nusimanymą 
kiekvienas savo galva tą klausi
mą išsprendė. Ir išsprendė, at
rodo, teisingai, o taip pat net ir 
nuostabiai vieningai...

Ir jei iš tiesų vieną dieną atsi
vertų galimybė šiapus geležinės 
uždangos gyvenantiems lietu
viams nuvykti į Lietuvą ne tik 
negrįžtinai, kaip dabar, bet, jei 
nori, tai tik apsidairyti, pasima
tyti sti žmonėmis ir laisvai pa
sirinkti, ar tenai likti, ar grįžti 
be dingimo tarp kokio kalėjimo 
sienų pavojaus, — o takia gali
mybė, nors tuo tarpu dar ir la
bai nepatikima, bet vis dėlto ga
li susidaryti — tai į klausimą, 
naudotis jąja ar ne, irgi kiek
vienas mokės savo galva atsa
kyti, nes atsakyme į tokį klau
simą turės būti apsvarstyta dar 
daugiau įvairių individualių ap
linkybių, negu jų turi būti ima-
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Lėktuvo nelaimėj užsimušusio 
Philipinų prezidento

R. Magsaysay vietoj pagal kon
stituciją prezidentu atėjo Car- 
los P. Garcia. Tai senas naciona
listų partijos narys, iki šiol bu
vęs viceprezidentu, 60 m. am
žiaus.

Lėktuvo nelaimė, kurioj be 
prezidento dar žuvo 25 asmenys, 
manoma, galėjo įvykti ir dėl sa
botažo. Nustatyti priežastį veda
mi stropūs tyrinėjimai.

Viceprezidentas Nixonas 
išbuvęs tris savaites keliauda
mas Afrikos valstybėse ir Itali
joje, aplankęs Italijos ministerį 
pirmininką ir priimtas Popie
žiaus, dar išvažiavo į Tunisą. Iš 
čia jau grįžta atgal į JAV.

Viceprezidento Nixono drau
giškumo ir gerų santykių mez
gimo kelionę laiko pasisekusia, 
kaip ir anksčiau atliktą kelionę 
į Austriją.

Vakarų Vokietijos apginklavimui iš JAV vežami sprausminiai naikintojai. Jie iškraunami Bremer- 
haven uoste ir išskirstomi i karinius aerodromus.

1.
"Koks kursas bus laisvųjų lie

tuvių, kai vieną dieną sovietai 
paskelbs leidžią, kad ir suvaržy
tą, judėjimą į Pabaltijo valsty
bes?”

Prieš kokią dešimtį metų ‘la
bai daugeliui kilo klausimas, ką 
daryti su tolimesnės emigracijos 
galimybėmis. Ir tada, jei ne A. 
šalčius, tai kiti klausinėjo: "Kur 
mūsų valstybininkai-politikai, ką 
jie dėl to galvoja?”

Atsirado "valstybininkų”, ku
rie pasišovė tada į tą klausimą 
atsakyti. Pasirodė oficialiai at
rodančių nutarimų, atsišaukimų 
ir autoritetingų komitetų pareiš
kimų, kurių prasmė buvo maž
daug tokia: Emigruoti, jei kitos 
išeities nebus, bet tik planingai, 
drausmingai, kompaktiškai, į ku
rią nors vieną vietą, kur laikinai 
sukurtumėm bent miniatiūrinę 
Lietuvėlę, ir t.t.

Kas iš to išėjo, visi žinom. 
Pareiškimai ir nutarimai pasi
rodė nerealistiški, ir žmonės pa
tys, kiekvienas savo galva spren
dė emigracijos klausimą. Ir ne 
taip jau blogai išsprendė pagal 
susidąriusias sąlygas.

Prieš kiek laiko plačiau atsi
vėrė galimybė susisiekti su liku
siais Littuvoje ar atsidūrusiais 
Sibire. Vėl kilo klausimas: ra
šyti ar nerašyti? Siųsti ar ne
siųsti ?

Šiuo atveju vyriausi komitetai 
buvo jau atsargesni ir nuo ka
tegoriškų nurodymų kaip elgtis | Taigi nėra ir klausimo, remti ar 
susilaikė. Vėl žmonės pagal sa- neremti tokio pobūdžio judėjimą

Eidamas 68 m. Bostone mirė ad
mirolas Ęichard E. Byrd, pagar
sėjęs šiaurės ir pietų ašigalių 
tyrinėtojas. Viršutinėj nuotrau
koje Byrd prieš mirtį, o apatinėj, 
kada 1926 m. perskrido šiaurės 

ašigalį.

Lietuvoje, kurio nėra.
Alg. šalčius praneša, esą "Pa

skutiniajame visuotiniame parti
jos plenume latvis Lacis ir lie
tuvis Gedvilas buvo bene vienin
teliai, kurie reikalavo respubli
koms daugiau teisių”. Deja, tai 
netiesa.

Kongreso komisijai
tyrinėjant komunistų įsigalėji
mą spaudoje, apklausinėjimams 
pašaukti Laisvės ir Vilnies re
daktoriai bei jų artimieji ben
dradarbiai. Kaip taisyklė, visi ko
munistinės spaudos šulai dang
stosi Konstitucijos penktuoju pa
ragrafu.

Pirmoji šio klausimo dalis, de
ja, tuo tarpu yra kaip ir be ob
jekto: "tautinių komunistų" va
dinamojo "titoizmo” ar "Gomul- 
kizmo” prasme Lietuvoje nema
tyti. Tiesa, tarp Lietuvos komu
nistų ar tik komunistus vaidi
nančių be abejo yra slaptai puo
selėjančių mintį, kad geriau bū
tų turėti galimybę pagal savo 
supratimą tvarkytis ir nusikra
tyti iki smulkmenų siekiančios 
rusiškos globos. Bet viešai to 
pasakyti nei vienas nedrįsta ir 
be Kremliaus leidimo vargu ar 
beišdrįs: jeigu jie ir kalba apie 
savitos lietuvių tautos kultūros 
vystymosi galimybes, tai niekad 
neužmiršta priminti, jog tatai 
įmanoma tik "vyresniųjų brolių” 
malonės dėka, ir kad "socialisti
nė tautų draugystė, ypač su di
džiąja rusų tauta" esąs vienin
telis lietuvių tautos išganymas.

Sniečkus ir visi kiti aplink jį 
stovintieji neturi nei drąsos nei, 
turbūt, noro virsti kuo nors pa
našiu j Tito, Gomulką, ar NagV.

Prezidentas Eisenhoweris Canberra' kreiseriu, ginkluotu pačiais 
moderniaisiais ginklais — raketomis, išplaukė į Bermudų. Iš kai
rės adm. J. VVright NATO vadovas ir dešinėj laivo kapitonas C. T. 

Mauro.

Visų pirma, kažkas į tai pana
šu buvo ne partijos plenume, o 
augščiausiojo sovieto neseniai 
įvykusioje sesijoje. Antra, ne 
vien Lacis su Gedvilu, bet ir kiti 
deputatai iš įvairių respublikų, 
daugiausia rusai, vienas po kito 
gyrė pasiūlytąjį (ir priimtąjį) 
įstatymo sumanymą, kuriuo vi
soms (ne vien Pabaltijo) res
publikoms suteikta teisė pačioms 
leisti savo kodeksus (civilinius 
ir baudžiamuosius, civilinio ir 
baudžiamuojo proceso, o taip pat 
ir teismų santvarkos įstatymus), 
žinoma prisilaikant visai sovie- 
tijai privalomų bendrųjų princi
pų, kuriuos paruoš speciali ko
misija. Gedvilas, nors Lietuvoje 
ir atleistas iš premjero pareigų, 
augščiausiame soviete pasiliko 
įstatymų sumanymų komisijos 
pirmininkas, tad jis ex officio 
buvo kalbamojo įstatymo suma
nymo referentas. Suprantama, 
kad jis aiškino to įstatymo nau
dingumą respublikoms ir rėmė 
tezę, kad įstatymą reikia priim
ti. Vaizdžiai tą patį sumanymą 
rėmė ir V. Niunka. Įstatymas 
taikomas visoms sovietinėms res
publikoms, ir jo sumanymas iš
ėjo iš Kremliaus, tad jis nėra 
koks nors būdingas ženklas, ku
ris rodytų, kad neva lietuviškie
ji komunistai kaip nors žymiau 
kovoja už Lietuvos savaranku
mą.

Žinoma, decentralizacija įsta
tymų leidimo srityje labai reikš
mingas dalykas, ir jeigu ją bus 
galima realiai išnaudoti (ir jei 
bus stengiamasi išnaudoti), tai 
laikui bėgant ji gali atnešti 
svarbių pasikeitimų. Tačiau tai 
būtų bendras sovietijos decentra
lizacijos procesas, priklausomas 
nuo to, kiek Kremlius leis bei 
kiek pajėgs neleisti reikštis iš
centrinėms tendencijoms. Net ir 
labai stengiantis, sunku čia 
įžiūrėti kokio specialaus Pabal
tijo kraštų statuso užuomazgą.

(B. d.)

Egiptas atisako, kaip ir anksčiau
Sueso kanalu ir Aąuaba įlanka 
praleisti Izraelio laivus. Pagal 
Egipto vyriausybės pranešimą 
Izraelis ir Egiptas tebesą karo 
padėtyje, todėl ir laivų praleidi
mas neįmanomas, kol santykiai 
nebus sutvarkyti.

Vienok Izraelis, bandydamas 
Egipto reagavimą,' Aąabos įlan
ka paleido savo laivą Queen of 
Sheba. Laivas nebuvo sulaiky
tas, nes greičiausia ir Egiptas 
bijosi pasekmių. Bet ar taip bus 
ateity, labai abejojama.

• Indijoje pasibaigę parlemen
to rinkimai Nehrui davė užtik
rintą persvarą. Komunistų balsų 
skaičius taip pat padidėjęs.

• Londone vėl prasidėjo nusi
ginklavimo pasitarimų gražbilys- 
tės. Rusų atstovas vėl pasiūlė 
uždrausti atominių ginklų ban
dymus, tik, žinoma, nenori kon
trolės ar tie bandymai Rusijoje 
daromi.

• Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris Brentano vieši Aus- ; 
tralijoj ir daugiau rūpinasi ne 
užsienio reikalais, bet prekybi- ] 
nių ryšių pagyvinimu.

(

• šešiems svariems peronis- ‘ 
tams pasisekė pabėgti iš kalėji
mo ir atsidurti Chile valstybėje. \

LIETUVOJE
LIETUVOJ PASTATYTOS 
KOMUNISTINĖS FILMOS

Lietuvoje komunistai yra pa
statę tris, daugiausia propagan
dinio turinio, filmas. Jos vadi
nasi "Marytė”, "Aušra prie Ne
muno” ir "Tiltas”. Josej rusų di
riguojami, vaidina lietuviai ak
toriai.

*,
Marijampolėj šiais metais vei

kia trys dieninės gimnazijos. 
Viena iš jų grynai rusiška. Taip 
pat Marijampolėj dar veikia vie
na vakarinė gimnazija, mokyto
jų seminarija, zootechnikumas, 
vidurinė muzikos mokykla ir dvi 
pradžios mokyklos.

Chruščevas — senovinis gramofonas
Nebekartosime priežasčių, ku-imofonas, kaip kiekvienas pase- 

rios privertė pirmąjį komunistų 
partijos sekretorių Nikitą Chruš- 
čevą, per visą laiką garbintą 
"tautų saulę" __ Staliną apkal
tinti visomis buvusiomis žmog
žudystėmis. Čia norima tik pa
brėžti, kad su savo garsiaja kal
ba, iki to laiko dar niekuomet 
negirdėta, Chruščevas padarė 
milžinišką klaidą.

Per tokį ilgą laiką milionams 
žmonių įkalbėta "teisybė” apie 
Stalino geniališkumą, mielašir- 
dingumą, didžiausį pasaulyje 
strategą, "tautų tėvų tėvą”... 
staiga buvo atšaukta, pasaulinio 
komunizmo "genialiausias va
das" buvo sutryptas — ir paro
dytas tikrąją juodžiausia peklos 
smala.

Visas už geležinės uždangos 
esančias "liaudies demokratijos” 
tautas, savo kalba Chruščevas 
sukrėtė dideliais abejonės šiur
puliais. Gi komunistų partijose 
ir visoje sovietinėje sistemoje 
kilo sumišimas. Iš buvusios sis
temos išsilaisvinimas ir visų už
mačių surevoliucinimas, 
geležinės partijos narius ir visą 
sovietinę santvarką tiesiog 
minavo.

Senieji stalininkai tuojau 
sigriebė, kad naujuoju keliu 

[nant, kuriuo, užsibrėžė Chrušče
vas, gali prieiti prie tos sistemos 
visiškos katastrofos. Bet "gryno
jo’’ stalinizmo grąžinimas jau 
nebėra galimas.

Paskutiniuoju laiku mes ma
tome- labai keistą ir vingiuotą 
sovietinę "politiką”. Chruščevas 
išsibučiavo su Tito, bet netrukus 
vėl nuo jo pasitraukė, nuo pavo
jingo titoizmo. Būdamas Indijo
je, jis kaip Nehru svečias, kiek 
tik galėjo išgalvoti, plūdo ang
liškąjį imperializmą ir tuojau po 
to padarė Londone vizitą, kad 
ten su britų vyriausybe atliktų 
"švelnius" pasitarimus.

Sugrįžęs Maskvon Chruščevas 
vėl pradėjo girti Staliną už jo 
nenuilstamą ir beatodairišką ko
vą prieš kapitalizmą.

Maskva skaito, kad Amerika 
yra didžiausias "žmonijos ir de
mokratijos" priešas, kuris su
laiko pa.saulinio komunizmo re
voliuciją ir kursto prieš ją karą. 
Staiga Chruščevas žurnalistui 
Alsopui pareiškia, kad jis skaito 
Ameriką "didele galybe” ir kad 
Sov. Sąjunga irgi gali būti įskai
tyta į tokią pat kategoriją.

Tie Chruščevo ir visos sovieti
nės politikos vingiai rodo, kad 
komunistinėje imperijoje — 
įjungtose ir visai kontroliuoja
mose valstybėse — prasidėjęs 
bruzdėjimas vadovaujan č i ų j ų 
sluoksniuose ir gyventojų masė
se tebesitęsia.

Dabartinė sovietinė politika su 
Chruščevu 
rizuoja ir 
(su didele 
nuo kurio, 
garsais plerpiančio balso, šalina
si visos tautos, arba užsikemša 
ausis, kad negirdėtų tų iki gyvo 
kaulo senai įgrysusių garsų. Tas 
biaurus balsas ardo komunistinę 
harmoniją, griauna visas ikšio
lines komunistines dogmas ir vi
sos sistemos susicementavimą.

Aišku, kad tas senovinis gra-

nęs daiktas, neužilgo bus išmes
tas į užkampį. Sunku tikėti, kad 
vieton jo sovietiniams bosams 
pasisektų sugalvoti kitokį nau- 
joviškesnj gramofoną.
. Lauktina, kad komunistinėje 
imperijoje prasidėję nauji vėjai 
pavirstų į tikrąją audrą, kuri vj- 
sus komunistinės sistemos siū
buojančius pamatus paverstų 
griuvėsiais.

K. M. Juozas Šarūnas

visus

už-

su-
ei-

prišakyje charakte- 
simbolizuoja senąjį 
triūba) gramofoną, 

be paliovos įvairiais

tuoj pašalino. Pašalino, nes ne
galėjo pakęsti ne tik paties že
mės Ūkio Akademijos kūrėjo, 
bet ir jo patriotizmu persunktų 
darbų, jo gausių pasekėjų.

Prof. Povilas Matulionis buvo 
gimęs 1860 metais. Taigi mirė 
eidamas 72 amžiaus metus. Pa
laidotas netoli Šiaulių buvusiam 
jo ūkyje, labai gražiam, medžiais 
apaugusiam kalnelyje.

PALAIDOTAS 
JONAS DAŠKUS

PROFESORIŲ 
POVILĄ MATULIONĮ 

PRISIMENANT
» Atrodo, kad taip nesenai į 
anuos nežinomus tolius išlydė
jom Lietuvos miškų didįjį žino
vą, valstybininką, didelį jauni
mo mylėtoją ir nepailstamą Lie
tuvos darbuotoją a. a. profeso
rių Povilą Matulionį, o žiūrėk, 
jau bus praėję 25 metai.

Profesorius P. Matulionis mi
rė išvaręs tikrai gilią darbo va
gą, paruošęs sau įpėdiniais daug 
naujų specialistų. Per savo dar
bais turtingą gyvenimą, nemi
nint jo darbų Rusijoje, jis yra 
buvęs Žemės Ūkio ir Valstybės 
Turtų viceministeriu, žemės 
Ūkio Akademijos steigėju ir jos 
pirmuoju rektorium, daugelio 
darbų sumanytoju ir kruopščiu 
vykdytoju.

Žemės Ūkio Akademijos stu
dentų tautininkų korporacija 
Jaunoji Lietuva jį buvo išsirin
kusi garbės nariu. Jam dėkingi 
korporantai 1932 metais kovo 
mėn. 15 mirus, žemės ūkio Aka
demijos didžiuosiuose rūmuose 
buvo pastatę specialų barljefą, 
kur varyje buvo iškalti ir jo pa
ties žodžiai: ”Aš esu gyvas nau
jos kartos gyvenimu, nes žinau, 
kad po manęs, jų eilė ateis”.

Kada 1940-į Lietuvą įsiveržė 
rusiški okupantai, tą paminklą.

Kovo 5 d. Chicagoje mirė Jo
nas Daškus-Daškevičius, nepa
kėlęs dviejų sunkių vidaus ope
racijų. Velionis buvo 46 m. am
žiaus, kupinas energijos ir atei
ties planų.

šalia darbo duonai pelnyti, Jo
nas Daškus mokėsi, siekdamas 
geriau įsikurti laikinoje tėvy
nėje, ir aktyviai dalyvavo Lietu
vių Tautinio Akademinio Sam
būrio ir kt. tautinių organizaci
jų veikloje, įsijungdamas į tėvų 
žemės laisvinimo talką.

'Vioais buvo gimęs Rygoje. 
Mokėsi Zarasų gimnazijoje ir 
Vytauto Didžiojo universitete, 
studijuodamas ekonomiką. Dar 
gimnazijos suole įsisąmoninta 
tautinė ideologija jį nuvedė į 
Neo Lithuanijos korporaciją, ku
rioje visų "kolegų, kaip ir anks
čiau gimnazijoje, buvo mėgia
mas ir mylimas dėl savo gero ir 
taikaus būdo.

Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje pagrindines pamaldas (ša
lia dviejų kitų) atlaikė ir velio
niui paskutinį patarnavimą ka
pinėse suteikė buvęs jo moky
tojas kun. A. Stašys. šv. Kazi
miero kapinėse visų kolegų — 
neolithuanų ir sambūriečių — 
vardu su a. a. Jonu Dašku atsi- 
sveikinino Chicagos Sambūrio 
pirm. K. Kasakaitis, o A. Juod
valkis — gimnazijos draugų 
vardu. • ’

J. P.

Kuboje jau kelintą kartą bandomas nuversti F. Batistą. Po kru
vino mūšio ir šį kartą sukilėliai buvo išsklaidyti.

Viršutinėj nuotraukoj sargyba prie prezidento rūmų, apatinėj Ba
tistą kalba jį apginusiems kareiviams.
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Ššąsavaitę^
Balys Gaidžiūnas

•
Mandagumo, etikos ir moralės 

atstovas, mano kaimynas Petras 
Stravinskas jau ne juokais, 
Drauge paskelbtu nauju straips
niu, pagal pavadinimą jam labai 
simbolišku, puolė j didelį jaudi
nimąsi.

Ką gi, jei aš būsiu tas nuodė
mę papildęs laikraštininkas, ku
ris su tokiu šventu žmogum Pet
ru Stravinsku elgiasi ir neman
dagiai ir neetiškai, tai vis dėlto 
turiu pasakyti, kad tas mano kai
mynas yra pats mandagiausias, 
elegantiškiausias ir moraliausias 
asmuo, kokį tik esu bet kada su
tikęs, žinoma, jei tomis jo dory
bėmis dar yra tikinčių ...

P. Stravinskas savo rašinyje 
sako, kad esu visus iškoliojęs, 
tautos išdavikais ir kitokiais nie- 
kadėjais išvadinęs. Man labai 
įdomu, kas gi tie visi pagal 
mano kaimyno ir teisininko Pet
ro Stravinsko logiką? Jei tie vi
si yra tie, kurie abejose okupa
cijose, kurias man teko tėvynėje 
išgyventi, buvę netekę tautinio 
nugarkaulio veikėjai, .kurie 
marksistinius-leninistinius ’ nuo
dus pylė mūsų jaunimui, kurie 
komunistinius laikraščius reda
gavo, kurie tarnaudami okupan
tams savus žmones terorizavo, 
o dabar mus moko. Tėvynę mylė
ti, tai su tokiu teigimu sutinku. 
Bet jei P. Stravinskas į ”tų vi
sų” tarpą nori įjungti ir tuos, 
kurie okupacijose sugebėjo ne 
tik savo nugarkaulį išsaugoti, bet 
ir pasipriešinimą organizuoti, tai 
be reikalo susikuria šmėklą ir 
paskui jos bijosi. O pagaliau, to
kie žodžiai, kaip tautos išdavi
kai, niekadėjai, yra paties P. 
Stravinsko sukurti žodžiai. Ma
no straipsnyje jų nėra.

Labai ačiū kaimynui Petrui 
Stravinskui, kad jis taip labai 
žemai puolė, pagaliau sutiko, kąd 
ir jausdamas didelę sau skriau
dą,/tuo be galo mandagiu ir ele
gantišku rašiniu mane pagerbti. 
Neabejotina, kad tai bus visad 
užskaityta į Petro Stravinsko 
didžiuosius nuopelnus, kuriuos 
nebus gėda didžiajam momentui 
atėjus net pačiarrt šv. Petrui, tų 
eilučių rašytojo patronui, kaip 
patį geriausią jo gyvenimo dar
bą priminti, jei kartais už kitus 
blogesnius darbus paliktų Dan
gaus tarpvartėje...

Kadangi kaimynas Petras 
Stravinskas savo logiškąjį raši
nį, po tokios patrauklios įžangos 
sugrupavo numeriais, bandysiu 
ta pačia tvarka ir jam kai ką 
pasakyti.

1. Kai vaikas, kurio vienu iš 
tėvų save skaitais, pradeda tų 
tėvų nebeklausyti, tam vaikui 
kartais priseiha ir kelnes nulei-| 
dus į tam tikrą vietą diržu už
kirsti. Petras Stravinskas tai 
vadina žudymu. O aš manau, kad 
Taro Bulbos veidmenį čia atlie
ka tie, kurie laiku to vaiko ne
nuvaldo arba jį kursto dirbti to
kius darbus, kokių jis negali 
dirbti. Ar Petras Stravinskas 
nepagalvoja, kad dabar, kai i 
tikrųjų'tėvų ir jų užtarėjų vie
tas susėdo tie, kurie okupacijų 
metais tą vaiką savo darbais 
smaugė, dabar jį neveda krei
vais keliais?

2. Kas VLIKą užsieny tautos

atstovybė atkūrė, manau, Pet
ras Stravinskas neblogai turi ži
noti. Jau anam rašiny sakiau, 
kad tuo reikalu tautininkai savo 
nuomonę turėjo ir ją prie nau
jųjų kai kurių grupių ėjimų, 
jungė. Tautininkų nuomonė bu
vo ir tebėra, kad VLIKas nėra 
nei seimas, nei vyriausybė. Kas 
jį padarė tremty ir seimu ir vy- 
fiausybe, tie jį ir išvedė krei
vais keliais.

3. VLJKo memorandumą, ku
rį gerbiamas kaimynas Petras 
Stravinskas mini iš 1945 metų 
balandžio mėn. 15 dienos Balys 
Gaidžiūnas tikrai nėra pasirašęs. 
Tais metais dar net iki gegužės 
mėnesio 3 dienos, kaip politinis 
kalinys, tebebuvau Bayreutho 
sunkiųjų darbų kalėjime. Iš kur 
po tuo memorandumu mano kai
mynas, didelis teisininkas, dar 
didesnis VLIKo reikalų žinovas 
ir gynėjas, ištraukė, tik jis vie
nas tegali žinoti.

Tai jau antras kartas, kada 
Petras Stravinskas, nors ir ma
no kaimynas, bet nelabai gra
žiai elgiasi ir mano parašus pa
deda ten, kur jų nėra. Ir šioj 
vietoj gal geriausiai tinka sim
boliškas priminimas paties Pet
ro Stravinsko straipsnio pavadi
nimo "Ir "Vėl į protą”. Labai tin
ka ir jo paties kartojamas sa
kinys : ”... kaip matome, nesi
derina ne tik su etika, padoru
mu, bet ypač gi su logikos rei
kalavimais bei sveiku protu”.

Ar tai nepatvirtina mano ank
stesniam rašiny teigimas, kad 
kam ko labiausiai reikia, tas tą 
labai lengvai kitiems siūlo ...

Tat gerb. kaimyne, mano pa
rašų-ten nedėliok, kur jų nėra.

4. Berno konferencijoje Balys 
Gaidžiūnas, kaip lygiai ir Pary
žiaus konferencijoje, dalyvavo 
ne kaip tautininkų atstovas, bet 
kaip vienas ir VLIKo delegaci
jos narių. Delegacijos paskiri 
nariai reiškė savų atskiras nuo
mones, bet daugumos nuomonė 
lėmė. Manau, kad teisininkas 
Petras Stravinskas tai turėtų ži
noti. Pagaliau, jei jis pasiskai- 
tysjkada tų pasitarimų protoko
lus, jis sužinos. Ypač jam daug 
kas paaiškės, pei jis pasiskaitys 
Paryžiaus konferencijos, kuri bu
vo tęsinys Berno konferencijos, 
daug platesnius surašytus pro
tokolus. Ir dar, teisininkui Pet
rui Stravinskui žinotina, kad po 
Berno konferencijos min. St. Lo
zoraitis iš vienos pusės ir prel. 
M. Krupavičius iš kitos pusės, 
pasikeitė •laiškais, kurie tą.visą 
konferenciją pakabino ore. Po to 
prireikė visos eilės kitų pasita
rimų ir juose iki šiol nepasiekta 
nieko naujo.

Geram kaimynui ir dar geres
niam teisininkui nedera gi ope
ruoti tik dalim konferencijų me
džiagos. Jei jau norima kitus pa
informuoti, mažų mažiausia rei
kia pačiam gerai žinoti.

5. 6 ir 7. Dirvos redaktorius 
tikrai nori, kad lietuvių tarpe 
būtų vienybė ir jis mano, kad 
nors ir dalina vienybė galima, 
kaip ji savo laiku buvo pasiekta 
ir kuriant VLIKą. Tik redakto
rius pagrįstai mano, kad jei tą 
vienybę organizuos tokie veikė
jai, kaip mano kaimynas Petras 
Stravinskas, ji niekad neįvyks ir

KAS ir KUR
• Dinos bičiulis Mykolas Gu- 
reckas telefonu iš VVaterbury 
pranešė, kad ten, kovo mėn. 15 
d. 10 vai. 20 min. mirė buvęs 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
profesorius daktaras Jurgis Ži
linskas. Palaidotas kovo mėn. 
18 d. Velionis paliko žmoną ir 
dukterį Vitą Vileišienę.
• Lietuvos įgaliotam ministeriui 
Povilui žadeikiui kovo mėn. 26 
d. sueina 70 metų sukaktis. Kiek 
girdėti ji Washingtone rengia
masi iškilmingai atšvęsti.
• Nuo pirmosios lietuvių ir jų 
suomių bičiulių šventės Helsin
kyje, įvykusios 1917 m. gegužės 
mėn. 6 d., šiemet sueina 40 me
tų sukaktis.
• Kovo 7 d. Weinheimo gimna
zijos patalpose prasidėjo Vasa
rio 16 gimnazijos devintosios 
klasės mokinių brandos egzami
nai, dalyvaujant švietimo minis
terijos atstovams ir Weinheimo 
gimnazijos mokytojams. Egza
minai pradėti lietuvių kalbos ra
šomuoju darbu.
• Visvaldas Alekna, studijuojąs 
inžineriją Australijoje, Melbour- 
ne, kaip gabus studentas išrink
tas Melboiurno Karališkosios 
Technikos kolegijos bendrosios 
studentų atstovybės pirmininku.
• Pasaulio Lietuvių Archyvas 
mini darbo dešimtmetį. Archyve 
nurinktoji medžiaga liečia 22 lie
tuvių gyvenamų kraštų veiklą. 
Archyvinė medžiaga saugojama 
Šv. Kazimiero Seserų Vienuoly
ne.

bus klampinama į dar didesnę 
balą.

Mano kaimyno pažadas su
kurstyti visą tautininkų masę ir 
greičiausią ką nors nuversti, 
man primena dažnus įvykius 
Pietų Amerikoj valstybėse, arba 
senų" laikų veikėjus, kurie yra 
aprašyti knygose minint malū
nus ir jų puolimą ...

Pagaliau, kaip ir mano, kai
myno Petro Stravinsko rašiny, 
pabaigai neesminė pastaba. Jei 
mano pavadinimas Petrą Stra- 
visnką gerbiamu kaimynu, kaip 
jis cituoja vokiečių nuomones 
buvo, iššaukęs pilvo skaudėjimą 
(nelabai estetiškas išsireiškimas 
tokiam estetui), tai nereikia la
bai nusiminti. Mano bičiuliui 
daktarai aiškina, kad tai atsitin
ka žmonėms, kurie silpnesnių 
nervų ir silpnesnių viduriu. Bet 
liga išgydoma.

O kad nelikčiau skolingas ir 
kaimynui Petrui Stravinskui 
papasakosiu pora auksinių min
čių apie kaimynystę. Tik atsi
prašau, kad negaliu jų parašyti 
vokiškai, nes iš okupantų malo
nės man nėra tekę studijuoti na
cių teisės.

Lietuviškai jos taip skamba: 
"Neapgaudinėk savo kaimyno ir 
nebūk liudininku, jeigu apie įvy
kius nieko tikro nežinai”; "Kiek
vienas, ir išminties stokojąs gal
voja, kad jis yra daug geresnis 
už savo kaimyną.” 
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CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

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

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

• Laiškai ateiną iš Lietuvos 
kalba, kad ši žiema, ypač Suval
kijoje, buvusi tikrai šilta. Laiš
ke rašytame vasario 26 d., sako:

”Pas mus dabar šiltoka. Snie
go nėra ir, beveik, nė nebuvo. 
Bendrai, šiais metais žiemos kaip 
ir nematėm. Ir labai gerai, kad 
šilta, nes su šalčiu būtų buvę 
daugiau vargo.”
• Chicagos Lietuvių Skautams 
Remti Draugija yra pasiryžusi 
veikti, kad lietuvių skautų są
jūdis, sutelkęs per 700 jaunimo 
vien Chicagoje, būtų tinkamai 
įvertintas ir paremtas. Lietuvy
bės išlaikymui reikalingas dėme
sys, moralinė ir medžiaginė pa
rama kaip būtina sąlyga lietu
viškam jaunimui susiburusiam į 
skautijos gretas palaikyti ir plės
ti.

žinomas patriotas vaistinin
kas Pranas Rakas, susižavėjęs 
jaunimo pastangomis veikti lie
tuvybės palaikymui organizuo
tai, dovanojo lietuviškam jauni
mui didelį ūkį, tinkamą stovyk
lavimui. Tačiau, čia reikalinga 
didelių išteklių būtiniausiems 
įrengimams.

šios stovyklavietės įrengimui 
neužtenka vien Skautams Rem
ti Dr-jos ir skautų tėvų paramos. 
Būtina plačiosios visuomenės 
parama. Draugija ėmėsi inicia
tyvos sudaryti lietuvių visuome
nei proga arčiau pažinti skau
tus. šių metų balandžio 14 d. 3 
vai. po pietų, Maria High School 
auditorijoje, prie 67 ir S. Cali- 
fornia Avė. pirmą kartą Chica
goje rengia skautų pasirodymą 
—- SKAUTORAMĄ, su plačia 
skautiška programa. Visuomenė 
širdingai kviečiama atsilankyti 
ir tuo paremti mūsų jaunimo pa
stangas.

Draugijos valdybą sudaro — 
Dr. S. Biežis -r— pirm., A. Kal
vaitis — vicepirm., A. Siliūnas 
— sekr., Inž?#? Jurkūnas — ižd.,' 
M. Tumėnienė —“fin. sekr.

progos priklausyti prie keturių 
garsiausių Amerikos vyrų: Ei- 
senhower, Rockeffeller, Knicker- 
backer ir Kralikauskas, kuriems 
nekliudė ilgos pavardės išgarsė
ti ir laikraščiai apie juos rašy
dami klaidų nedarė.

Visų pasiūlymai bei pageida
vimai buvo: ieškoti būdų ir prie
monių sustiprinti skyriaus veik
lą bei remti Lietuvos Nepriklau
somybės Fondą.

Po to įvyko vaišės, kurias pa
ruošė I. Trečiokienė ir žiugždie- 
nė.

Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
Fojidui aukojo;

P. Mačiulaitis — 30.00; A. 
Trečiokas, K. Trečiokas po 
$25.00; V. Ambraziejus — 
$11.00; P. Jokūbaitis, V. Kiaunė, 
J. Kralikauskas ir B. B. Maci
jauskai po $10.00; V. Likny* — 
$7.00; J. Baltrušaitis, A. Ber- 
žinskis, K. Šipaila, G. Trečiokie
nė po $5.00. Kiti po mažiau.

Buvęs

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

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 VVest Chicago Avė 

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

antrad., ketvirtad., penktad.. 
Tik susitarus trečiadieniais.
11-2 p. p. šeštadieniais.

NEWARK
LABAI ĮDOMUS TAUTINĖS 

SĄJUNGOS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Nauju ir ^įdėliu pasiryžimu 
praėjo Newarko Liet. Taut. S-gos 
susirinkimas, kuris įvyko kovo 
9 d. šv. Jurgio parapijos salėje.

Gausiai atsilankius nariams ir 
svečiams, skyriaus pirm. P. Jo
kūbaitis ir sekr. P. Mačiulaitis 
apibudino ligšiolinę veiklą ir pra
nešė susirinkimui valdybos nu
matomus, artimiausioj ateity 
atliktinus darbus. Darbų daug ir 
dideli, tačiau susirinkimas vien
balsiai tam pritarė, pažadėdamas 
valdybai ateiti į talką.

Susirinkime dalyvavo ir pa
skaitas skaitė iš New Yorko at
vykę Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo pirm. Antanas Senikąs ir 
vicepirmininkė E. čekienė.

LNF pirm. A. Senikas apibu
dino Lietuvos Nepriklausomybės 
Talkos ir LN Fondo įsikūrimo 
pradžią bei tikslą ir jų veikimo 
gaires. Taip pat LNF ligšiolinės 
veiklos apyskaitą.

E. čekienė, kalbėdama apie šių 
dienų mūsų įnašą lietuviško dar
bo bare, priminė ir senųjų atei
vių didelius nuopelnus bei padė
tą pagrindą mūsų darbams.

Diskusijose aktyviai dalyvavo 
ir naujų minčių bei pasiūlymų 
įnešė senai žinomas vietos vei
kėjas Albinas Trečiokas ir du 
naujai atvykę jo broliai, Kazy? 
ir Andrius Trečiokai. Taip pat iš 
Australijos nesenai atvykęs Min- 
gėla, pirmiausia bendrą ir drau
gišką kalbą radęs su savo buv. 
gimnazijos direktorium V. Am
braziejum. Moterų vardu kalbė
jo, turinti ilgą visuomeninio 
darbo Lietuvoj/patyrimą, R. Am- 
braziejienė. Aktualių klausimų 
bei sumanymų iškėlė J. Budrec- 
kas, kuris kalbėdamas apie nau
jųjų ateivių greitą pavardžių 
keitimą, su humoru pasididžiavo, 
jog jo tokia ilga pavardė, išlai
kyta virš 50 m., jam suteikia

DETROIT
VIDURINIŲ VAKARŲ SPORTO 

APYGARDOS PIRMENYBĖS
Kovo mėn. 23 ir 24 dienomis 

Detroite, Holy Redeemer sporto 
salėje (kampas Vernor ir Junc- 
tion), įvyks Vidurinių Vakarų 
Sparto Apygardos jaunių, mer
gaičių ir jaunučių krepšinio ir 
tinklinio pirmenybės. Pirmeny
bėse laukiama apie 80 dalyvių iš 
Čikagos, Clevelando, Rochesterio 
ir Detroito. Pirmenybes praveda 
Detroito LSK ”Kovas”.

Kaip matome, į Detroitą su
važiuoja pats jaunasis atžalynas, 
kuris sporto aikštėse bandys sa
vo pajėgumą bei sportiškumą. 
Detroito lietuvių visuomenės 
pareiga yra paremti juos mora
liai ir bent savo gausiu atsilan
kymu parodyti, jog jie nėra pa
likti likimo valiai, jog jų buvi
mas lietuvių eilėse yra mums 
gyvybinei svarbus. Gerai atsi
minkime, kad tolimesuš lietu
viškumo palaikymą sargyba bus 
atiduota į jų rankas, todėl jau 
dabar stenkimės kuo daugiau to
kių sargybinių įtraukti į Šavo 
gretas.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Detroito' apylinkės valdyba, bū
dama Detroito LSK "Kovas” gau
bėja, ragina visus Detroito lietu
vius remti šį energingą ir veržlų 
sporto vienetą visuose jų dar
buose, o šį kartą prašo gausiai 
atsilankyti minėtose pirmenybė
se.

TORONTO
LIETUVIŲ NAMŲ 

DALININKŲ SUSIRINKIMAS
Kovo 10 d. įvyko Lietuvių Na

mų dalininkų susirinkimas. Svar
besnieji klausimai buvo: Valdy
bos ir revizijos komisijos pra
nešimai, 1957 m. sąmatos pri
ėmimas ir naujų valdomųjų or
ganų bei kontrolės k-jos rinki
mai. Į valdybą išrinkta: Straz
das, Budreika, Banelis, Kiršonis, 
Simanavičius, Senkus ir Dalin- 
da. Kontrolės komisijon: Vilkas, 
Lelis ir Statulevičius.

Praeitais metais padarius re
montą ir naują priestatą, namų 
vertė gerokai pašoko ir pajamos 
padidėjo. B? to čia prisiglaudžia 
daugelis lietuviškų organizacijų, 
gauna nemokamai patalpas cho
ras "Varpas” savo repeticijoms 
ir kt. 1957 m. priimta sąmata 
17,500 dol. Linkėtina namams 
Toronte išaugti į stiprų dango
raižį, kur nepaliaujamai plaktu 
lietuviška širdis kenčiančiai mū
sų tėvynei.

P. Vigrys

ALDONOS STEMPUŽIENĖS 
IR IZIDORIAUS VOSYLIŪNO 

KONCERTAS
Kovo mėn. 23 dieną ruošiamas 

ALDONOS STEMPUŽIENĖS ir 
IZIDORIAUS VASYLIŪNO kon
certas kelia gyvą susidomėjimą. 
Torontas gyvas įvairiais paren
gimais, minėjimais ir kit., bet 
gerų koncertų mažoka. Tikrai 
rimtų galima ant vienos rankos

$1,395
JUMS NUPIRKS

1956 CHEVROLET
V-8 IR DELUXES 
PASIRINKIMAS

SPALVŲ PASIRINKIMAS

VISOS GEROS — MECHANIZMAI PATIKRINTI

VIENO SAVININKO

MAŽAI ĮVAŽIUOTA

ABSOLIUČIAI NENAUDOTOS NUOMAI

• Mažų išlaidų finansavimas
• Jūsų mašina bus {mokėjimas

JIM CONNELL
Clevelande vadovaujantis Chevroletų pardavėjas 

Vasario mėn.

9412 St. Clair Avė, GL 1-3285

pirštų suskaityti, todėl tikrai koncertą gausiu būriu, 
malonu, kada, gavėnios rimčiai, Koncertas vyks Prisikėlimo 
sutvirtinti yra rtošiami klasiki-1 salėje 7:30 vai. vakare, 
nės muzikos koncertai, siūlydami 
puikiai balansuotas programas 
su tvirtais savo srities žinovais.

Aldona Stempužienė jau pa
siekė tokio laipsnio, jog jai in
trodukcija nebereikalinga. Natū
ralus, švelnus, bet stiprokas kon
traltas, geros sceninės manieros, 
muzikalumas, tas viskas jai su
darė sąlygas laimėti muzikinius 
konkursus, dalyvauti operiniuo
se pastatymuose ir 1.1.

Izidorius Vasyliūnas jau senas 
muzikos veteranas, kamerinės 
muzikos pionierius dar Nepri
klausomos Lietuvos laikais. Puo
selėjęs šią meno šaką gimtame 
krašte, neapleido jo nei tremty
je. Jo koncertai susilaukė ne tik 
karšto publikos pritarimo, bet iš
lepintų svetimtaučių kritikų pui
kaus įvertinimo.

Neabejojama, jog šie du me
nininkai pajėgs sudaryti progra
mą, kuri ne tik suteiks keletą 
■imtų valandų su geraisiais mu
zikais, jų kūrinių klausant, bet 
paliks kai ką atminimui, dvasinį 
peną, kuris taip greitai nedings
ta.

Linkėtina šiems menininkams
sėkmės Toronte. Ir būtų tikrai įstaigų adresai skelbiami mūsų 
gražu, kad torontiečiai, įvertin- laikraštyje, 
darni jų pastangas, susirinktų į

V. Sniegas

JQHN S. FEIGNER 
IŠVYKSTA Į MASKVĄ

Kovo 15 d. John S. Feigner 
laivu S. S. United Statės išvyko 
į Europą. J. S. Feigner yra stei
gėjas ir prezidentas firmos Par- 
cels to Russia, 1530 Bedford 
Avė., Brooklyn 11, N. Y. ši firma 
Jatlf'Virg dėsi m t u iety ujitručia 
siuntinius į Lietuvą ir kitus 
kraštus. Siunčiant siuntinius 
muitai apmokami čia, nes Par- 
cels to Russia, Ine. turi sutartį 
su Intourist, Maskvoje, ir įga
liota rinkti muitus.

Mr. John S. Feigner ir vyksta 
Maskvon pasitarimams su Intou- 
ristu. Parcels to Russia, Ine. 
stengiasi siuntinių persiuntimą 
patobulinti ir pagerinti kiek ga
lima.

J. S. Feigner kelionėje išbus 
apie mėnesį laiko. Reikia dar pa
stebėti, kad be savo centrinės 
įstaigos, Parcels to Russia, Ine. 

Į skyrius turi New Yorke, Hard- 
| ford, Conn., Detroit, Mich., Los 
Angeles, California. Tų visų

(sk.)

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PERSIŲSTI 
SIUNTINIUS I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

ir kitus kraštus vis dar laikoma

PARCELS TO RUSSIA. INC.
BROOKLYN. N. Y.

Ši firma įgaliota Intourist Maskvoje, čia vietoje rinkti muitus 
ųž siunčiamus daiktus į SSSR.

Kadangi visos agentūros uždarytos, patobulinimui patarnavimo ir pa- 
skubinimui.siuntinių pristatymo j SSSR, kartu klijentų patogumui, jau iki šiol 

PARCELS TO RUSSIA, INC.
atidarė skyrius:
11601 Jos. Campau Avė., Detroit 12, Mich., Tel. TOwnsend 8-0298 
651 Albany Avė., Hartford, Conn. Cllapei 7-5164
121 So. Vermont St., Los Angeles, Calif., Tel. DUnkirk 5-6550 
78 Second Avė., New York City, N. Y., Tel. ORchard 4-1540.

Galima beveik viskas siųsti — nauji ir dėvėti rūbai, maisto produktai, 
o taip pat visokiausi vaistai, Streptomicin, Pęnicilin, Rimofon ir kiti. Vaistai 
siunčiami oro paštu gavėjui pristatomi per 7-10 dienų.

NAUJIENA, dabar galima siųsti "ANTI-POLIO SERUM”
Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės įvairiais alfabetais, akordijonai, 

siuvamos mašinos.
Pristatymas garantuotas ii gaunate gavėjo parašą. 

Naujas adresas:
*PARCELS TO RUSSIA, Ine.

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y.
(Už kampo buvusios vietos). Tel. INgersol 7-6468, 7272

Įstaiga pirmąjame aukšte. Patikrintas laisvas automobilių 
pasistatymas. Įstaiga atidaryta kasdien, įskaitant sekmadienius 
nuo 9 iki 6 vai. ir šeštadien. 9-4 vai.

Firmos veikimas pertvarkytas, kiekvienas siuntinys išsiunčiamas neati
dėliojant ir paskyrimo vietą pasiekia per 7 sakaites, oro pašto siuntiniai per 
T-10 dieną.
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Save ir kitus apgaudinėjant
EMILIJA ČEKIENĖ

Tiesa, kuri sužavi tautas, virs
ta valia ir drąsa, plienu ir dina
mitu, pergale ir triumfu, — rašė 
prancūzų, pogrindžio laikraštis 
"Les Lethres Francaises”, 1942 
m. spalio mėn. Nr. 2.

Gi P. Stravinskas per eilę 
Drauge numerių ir Teisininkų 
Žiniose 1956 m. 17-18 nr., įrodi
nėja esą galima, kad ir kietu, 
griežtu tonu šaukti tiesą, ką jis 
pats ir praktikuoja.

Deja, jo įrodinėjama tiesa ir 
metodai nežavi, o net ir visas rė
kiančias priemones vartojant 
maža teranda atgarsio, čia jis 
nupasakoja Vliko kūrimosi is
toriją, reikalaudamas suteikti 
jam visą tautos valdžią.

Kalbant apie Vliką, p. P. Stra
vinskas visai nesistengia sude
rinti kitų nuomonių skirtumo, 
bet reikalauja, jo žodžiais ta
riant, apeliuoja į protą ir sąžinę 
1) pripažinti Vilkui visą tautos 
reiškėjo valią, 2) laikyti jį to
kiu, koks įsikūrė dar Lietuvoj ir 
k. Tarp kitko cituoja iš Vliko 
1944 m. 2. 16 d. deklaracijos:

”... Respublikos vyriausybė, 
laikui atėjus, bus sudaryta Vy
riausiajame Lietuvos Išlaisvini
mo Komitete koaliciniu pagrin
du, politinių grupių susitari
mu...

Jei Vlikas kompetetingas, — 
rašo p. P. Stravinskas, sudaryti 
vyriausybę, laikui atėjus Lietu
voje, tai aišku, jis kompetetin
gas sudaryti ir egzilinę vyriau
sybę ...

Ar nebeprasmiška įrodinėti jo 
teises kalbėti ir veikti visos tau
tos vardu, kai visas dvasinis 
tautos kamienas yra likęs savo 
žemėje, o čia tik jos mažuma. 
Egzilinės vyriausybės, seimo ar 
kitokių vyriausybinių organų 
emigracijoje sudarinėjimas ar 
tik nėra simbolinis savęs apgau
dinėjimas ir tuščias paskutinių, 
besilpstančių jėgų eikvojimas, 
Toks mūsų vadovaujančių asme
nų sielojimąsis vyriausybės pos
tais, valdžios teisėmis, neturi jo
kios reikšmės, o tik atbaido juos 
remiančią visuomenę.

Jei p. P. Stravinskas, iškelda
mas reikalavimą pripažinti Vil
kui egzilinę vyriausybę, pamiršo 
jos vertę lenkų ir jugoslavų at
vejais po praeito karo, tai tą patį 
pakartojo ką tik praėję Vengri
jos įvykiai, kai buvę vyriausybės 
nariai norėjo vėl grįžti užimti 
buvusius postus, tai tauta jų ne
pageidavo.

Kaip praeitis ir kitų tautų pa
vyzdžiai rodo, pagrindinė kova 
dėl Lietuvos išlaisvinimo bei at
statymo buvo ir bus pačiame

krašte vykdoma, o iš mūsų, esan
čių laisvam pasauly, jiems rei
kalinga tik talka, o ne vadovavi
mas;

Toliau p. P. Stravinskas Tei
sininkų žiniose rašo:

”... jei Vlikas atsisakytų ir 
toliau kalbėti ir veikti tautos 
vardu, savo rankomis sugriautų 
visa, ką per eilę metų tautos 
laisvinimo srity yra sukūręs ... 
Patvirtintų Lietuvos priešų se
nai skelbtą pažiūrą, kad jis, Vli
kas, yra tik siauros lietuvių gru
pelės padaras, neturįs teisės kal
bėti visos mūsų pavergtos tau
tos vardu ...”

Kad jis tos teisės nenustotų, 
autorius primygtinai reikalauja 
Vliką laikyti tokiu, koks buvo 
Lietuvoj.

Gi kasdiepiniai žmonės ir di
deles problemas paprasčiau ir 
praktiškiau sprendžia, pasinau
dodami ne vien savo, bet ir kitų 
kartų patyrimu. Tuo atveju sa
koma: kas vietoje stovi, nesu
spėja žengti kartu su gyvenimu, 
tą be pasigailėjimo likimas pa
lieka už gyvenimo vartų.

Panašiai ir apie Vliką išsireiš
kė jau 1953 m. buvęs tuo laiku 
Vykd. Tarybos pirm. prof. K. 
žalkauskas Nepriklausomai Lie
tuvai. Jis sakė:

"Kiekviena politinė institucija 
turi būti dinamiška ir taikytina 
prie naujų gyvenimo sąlygų, to
dėl reikia nuolat studijuoti ir 
svarstyti, ar Vlikas bei jo orga
nai atitinka gyvenimo sąlygoms, 
ar jie yra pajėgūs spręsti jiems 
tenkančius uždavinius ...”

Kad nuo anų laikų Vliko vei
das iš pagrindų pasikeitė, to ife- 
ginčyja jo paties žmonės. Štai 
dar 1953 m. 1. 8 d. Britanijos 
Lietuvyje prof. J. Kaminskas ši
taip kalbėjo:

”,.. Nesutarimų pagrindinę 
priežastį Vlikas buvo atsivežęs 
Vokietijon jau iš Lietuvos ... 
Susitvarkymo reikalas gali būti 
lengvas ir nelengvas. Lengvas, 
jei rasime savy pakankamai ge
ro noro; sunkus, jei neatsižadė
sime Vliko veiklą apspręsti gru
piniais interesais ..

O kad tokio grupinio sprendi
mo iki šiol ne tik neatsižadėta, 
bet dar padidinta, ką labai vaiz
džiai išryškino, nors ir galimai 
sušvelnintas J. Lanskoronskio 
pasisakymas, nepavykus suda
ryti Vykd. Tarybą, tai vis kliū
tys būti jam tokiu, koks buvo.

Nekartosiu visiems žinomos 
Vliko įsikūrimo istorijos, tačiau 
verta priminti, kad sovietams 
okupavus Lietuvą visos partijos 
pražuvo. Jos susibūrė į vieną or

ganizaciją, kurios vienintelis 
tikslas buvo — rezistencinė kova 
prieš krašto okupantą. Tik vė
liau pogrindyje atsikūrė ir par
tijos iš kurių paskelbus Vyriau
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą, užpuolė p. P. Stravins
kui artima grupė, kad ne visos 
grupės jame dalyvauja. O tada 
tetrūko tik vienos krikšč. demok- 
grupės ir tai dėl to, kad savo 
tarpe patys dar negalėjo susir 
tąrti po tos "lašinių” kompromi
tacijos. O kiek gi grupių dabar 
jame yra?

Ir uždaviniai Vliko nebe tie, 
kur krašte buvo ir sąstatas ne 
tas, tad kogi vertas reikalavimas 
laikyti tokiu, koks buvo Lietu
voj. •

Aiškinant Vliko diskonsolida- 
cijos priežastis, labai vaizdžiai 
išdėstė prof. J. Brazaitis LF su
sirinkime Čikagoj 1955 m. lapk. 
6 d. Tarp daugelio kitų priežas
čių, jis pabrėžė, kad prie Vliko

diskonsolidacijos prisidėjo pasi
traukimas iš krašto; nuolatinio 
tiesioginio ryšio su tauta neteki
mas; šeiminių politinių partijų 
linkimas išjungti iš Vliko, veik
los rezistencinės kovos organiza
cijų įtaką; vientisinės Lietuvos 
idėjos aukojimas partiniam ego
izmui; tarpgrupinis nepasitikė
jimas, skatinąs dirbtinių blokų 
Vlike susidarymą; Vliko ir Vykd. 
Tarybos darbingumo visiškas su
menkėjimas ir daug kitų, kurios, 
kad ir kaip norėtum, neleidžia 
jo laikyti tokiu, koks buvo Lie
tuvoj.

P. Stravinskas Drauge įrodi
nėja esą galima, kad ir kietu, 
griežtu tonu šaukti, reikalauti 
tiesos, ką jis ir pats praktikuoja, 
deja, jo įrodinėjama tiesa nei 
metodai nežavi ir nevirsta per
gale ar triumfu, o Lietuvos rei
kalams jautresnius žmones stu
mia į nusivylimą.

(B. d.)

ĮSTEIGTAS MENININKŲ KLUBAS
Kovo 3 d. Chicagoje gimė dar 

vienas kultūros židinys — Lie
tuvių Menininkų Klubai.

Klube per savo atstovus re
prezentuojami dailininkai, rašy
tojai, architektai ir inžinieriai, 
scenos darbuotojai ir muzikai. 
Jo valdyba: pirm. dail. Z. Kolba', 
nariai — rašyt. P. Gaučys, arch. 
J. Mulok'as, solistas A. Kutkus 
ir muzikas A. Nakas.

Atidaromojoje kalboje klubo 
pirm. Z. Kolba pabrėžė, kad klu
bo tikslas — jungti meno kūrė
jų pajėgas, derinti jų veiklą ir 
bendromis pastangomis siekti 
lietuvių meno populiarinįmo ir 
tuo būdu pasitarnauti Lietuvos 
laisvinimui.

Iniciatorių pastangas sveikino 
ALTo Chicagos pirm. T. Blins- 
trubas, L. Bendruomenės Chica
gos Apygardos valdybos ir jė
zuitų vardu — kun. Borevičius, 
Profesorių S-gos vardu — M. 
Krikščiūnas, dah. A. Varnas, Ra
šytojų D-jos vardu —- P. Gau
čys, scenos darbuotojų vardu — 
A. Kutkus ir kt.

Sveikintojų kalbose buvo ke
liama meno — ir ypatingai tau
tinio meno — reikšmė dabarties 
sąlygomis ir akcentuojama vil
tis, kad šis sutelktinis kultūros 
židinys nepaseks nusipolitikavu
siųjų veikėjų pavyzdžiu, bet prie
šingai — įstengs įrodyti, kad, 
gerai valiai esant, pozityvus dar
bas yra įmanomas ir įvairių įsi
tikinimų talkoje.

Meno programoje dalyvavo: 
pianistė Vasauskaitė, solistė E. 
Blandytė, deklamuotoja . Visoc- 
kienė ir violončelistas Jakavičius. 
Akomponavo A. Nakas. Atidary-

mo programai vadovavo A. Kut
kus.

Nuo rudens Lietuvių Meninin
kų Klubas turi pagrįstų vilčių 
įsikurti dabar statomuose Jėzui
tų Namuose, kuriuose patriotin- 
gieji vienuoliai žada priglausti 
Chicagos aukšt. lituanistinę mo
kyklą ir vietas lietuvių organiza
cijas. Ir tai bus vienas didžiau
sių įnašų ir konkrečiausių žy
gių Chicagoje per eilę metų tau
tinės kultūros gaivinimo akcijai 
stiprinti. ,

Laikinai klubas įsikūrė Duby
sos restorano savininkų namuo
se (2548 W. 69 St.) ; savininkai, 
neimdami jokio atlyginimo, lei
do klubui naudotis- erdvia pus- 
sale, kurią klubo valdyba pati at
remontavo ir dekoravo savųjų 
dailininkų darbais.

Atidarymo vakarą ją pripildė 
pora šimtų kviestų svečių.

J. Paplėnas

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies; kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, 
ko visada reikalauja apdraudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
už nuostolius.

P. J. KERŠIS,
609 Society for Savings BIdg.

Telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: PENINSULA 252

________________________________i

Nuotrauka rodo, kiek kuri jūrinė valstybė pasistatė tonomis laivų. 
Iki šiol vis pirmaudavo Anglija, bet 1956 m. pralenkė Japonija. 
Nuotraukoj nėra Rusijos davinių, nes tokius davinius Rusija ne

paprastai slepia.

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami' Dir

vos fondui aukas atsiuntė:
Minkūnas V., Cleveland ....$1.00 
Saukevičius F„ Cleveland 2.00 
Leimonas C., Cleveland .... 1.00 
Salasevičius J., Cleveland 2.00 
Variakojis I., Chicago....... 2.00
Kęsgailą S., Montreal ....... 2.00
Būgaitė S. Scranton ...... 1.00
Miliūnas J., Los Angeles .... 2.00
Gilvydis J., Detroit .........  1.00
Janulevičius L., Brooklyn 1.00 
Gaudušas I., Detroit ....... 1.00
Dr. S. Biežis, Chicago ....... 5.00
Vileniškis, So. Boston ....... 2.00
Krosniūnas St., Chicago .... 2.00 
Jaseliūnas S., Toronto....... 2.50

Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū.

r——' 

I STROH’S — Amerikoj tik 
I ugnim virtas alus... dėžėse

NESKIS NAMO
| DĖŽUTĖS ŠIANDIE

Atsigaivinimo priminimas — kitą kartą, ei
nant apsipirkti, būtinai paimkit kelis šešių 
skardinių dėžutes ugnim virto Stroh’s — 
alaus, kuris yra verdamas prie 2000 laipsnių, 
kad būtų lengvesnis, skanesnis, daugiau gai
vinantis skonis!

įuiaUį^ 
cou/nlė

The Stroh Brewery Company, 
Detroit 26, Michigan

DABAR Už VIETINES KAINAS!

yra Šviesesnis

ATLYGINIMAS
R. SPALIS

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Jodeliai turėjo didelę dovaną .Jų namuo

se kiekvienas, kas ir pirmą kartą pasirodęs, 
jautėsi tiek jaukiai, tiek laisvai, kad gražiai 
nuotaikai nereikėjo pastangų. Bet šį kartą 
padvelkė ir nauja gaivi srovė. Ją atvežė Kun
drotaitė. Jos jaunumas, sąmojus, šviečian
tis tyrumas, nesudrumstas miesčioniško po
zavimo, sukaupė visų dėmesį.. Kiekvienas tie
sė į ją žvilgsnį, lyg gėlę glamonėdamas. Vy
resnieji šypsojosi jos skraidančių žodžių lie
čiami, jaunesnieji būrėsi aplink, mėgindami 
kiekvienas ją sau palenkti.

— Ji — puikus kūdikis,- — Jodelienė 
pasisuko į Papartienę.

— Ji graži. Jokia vyriška akis neužkliū
va mus, likusias, — pasiskundė Papartienė, 
laukdama komplimer^o.

Jodelienė palingavo galva.
— Ji niekam nėra varžovė, nes ji per 

kukli kovoti dėl vyro, bet tuo ji pavojinges
nė. Jos kuklumas, tyrumas bet kuriam gali 
susukti galvą, o ypač ...

— Baikit, ponia. Jūs, būdama vyresnio 
amžiaus, turite pažinti žmones.

— O ypač mačiusiam ir daug patyru
siam. Nenoriu vartoti vaizdingesnio žodžio.

— Aš suprantu. Tik kuriam ji taip pa

vojinga? Prie jos ir Matūza, ir Virkutis, ir 
Morkūnas.

— Norit sužinoti kurį iš jų didžiausiu 
latru laikau, — nusijuokė moteris.__Būda
ma šeimininkė, turiu būti diskreti. Bet pa
stebiu, kad Kundrotaitė irgi mirtinga, štai 
vienas ir jai pažeidė širdį.

— Kuris? — gyviau paklausė Papar
tienė.

— Morkūnas.
— Iš ko sprendžiant?
— Jūs tik atidžiai stebėkit ir matysit, 

kad aš neklystu.
— Veltui mergaitės pastangos. Spėju — 

jis kietas riešutas, o gal ir širdžių ėdikas.
— Rusai turi patarlę: čem čort nešutit. 

Ir jis kartą prieis liepto galą, nors teisybę 
sakot, tai žinomas širdžių ėdikas.

— Jei jis pats skelbiasi toks esąs, tai 
gal tik lakios fantazijos vyrukas?

— Ne. Morkūnas reta išimtis. Stebėtinai 
santūrus. Tas jos santūrumas'net vyrus vei
kia. Jei kas nori pasigirti ir kartu nori pa
slaptį išlaikyti — Morkūnui pasisako. Pava
dinau jį širdžių ėdiku dėl jo paties pasigyri
mų, bet kai kas kuždėjo man j ausį.

Jodelienė, pastėbujusi tarnaitės ženklą, 
nuskubėjo į valgomąjį, rūpintis arbatėle, o 

Papartienė ilgokai sėdėjo susirūpinusi, susi
mąsčiusi, kai staiga irgi atsistojo ir, tartum 
numetusi snaudulį, pabrėžtinai gyva įsiter
pė flirtuojančių būrin, patraukdama dėmesį, 
aplink save sudarydama vyrų ratelį, bet jame 
trūko Morkūno, kuris tiek buvo paskendęs 
rimtame dispute su Kondrataite, kad, rodėsi, 
pamiršęs pasaulį. Vikrių manevrų dėka Pa
partienė atsiyrė prie skulptoriaus ir juokau
dama pašnabždėjo jam:

— Pastebiu, jūs energingai sukat naują 
meilės lizdą.

— Be meilės, ponia, negaliu gyventi. Mei
lė man, kaip gėlei sąulė, reikalinga, kad ga
lėčiau jausti greit skubantį gyvenimą.

Kažkas pakeitė plokštelę ir pasigirdo šo
kių muzika — valsas. Morkūnas ir Kondro- 
taitės akys susitiko. Nelaukdama Papartienė 
pasisiūlė pirmoji.

— Ar galiu jus kviesti?
Vyras kiek kilstelėjo antakius, ir abu 

nuplaukė besisukdami, šoko tylėdami, susi
kaupę. Kartu su kitais pateko į gretimą kam
barį, kur kažkoks pokštininkas išjungė švie
są.

— Kondrataitė patinka jums?
— Taip, ponia.
— Geriau, kaip aš?
— Kam dar tyčiojatės?
Neatsakydama Papartienė visu kūnu 

prisiglaudė prie Morkūno, kuris dešine ran
ka lyg geležiniu lanku, suspaudė jos liemenį.

— Jūs neturit saugiau šokti su ja, — 

Papartienės šnabždesys virptelėjo.
— Su sąlyga...
— Sutinku....
— Turit ateiti... kūrinius parodysiu.
— Ryt negaliu, — kuždėjo čia pat pri

silietusi, — kurią nors kitą dieną ...
— Lauksiu visus vakarus .. .adresas te

lefonų knygoje.
— Sukim, kur šviesu, daugiau manęs 

nekalbinkit...
Pasibaigus plokštelei, Morkūnas pagar

biai nusilenkė, dėkodamas už šokį. Akimis 
paieškojęs, tuojau priėjo prie plepaus docen
to, su kuriuo pradėjo ginčą, ir jau likusiu 
dalį vakaro abu nesitraukė vienas nuo kito, 
nors ir buvo dedamos pastangos grąžinti 
skulptorių į besilinksminančių ratelį.

Kai vėlai naktį svečiai skirstėsi, Papar
tienė, atsisveikindama su Morkūnu, net aki
mis su juo nesusitiko, bet jų susipynusios 
rankos buvo daug iškalbingesnės.

Atsargūs žingsniai, vengdami sukelti 
mažiausią triukšmą, vis kilo aukštyn ir aukš
tyn, bet aikštelėje neryžtingai sustojo. Pa
galiau ji ištiesė ranką, kuri nedrąsiai palietė 
mygtuką. Tuojau plačiai atsivėrė durys, ir, 
žemai nusilenkęs, skulptorius gestu pakvietė 
į vidų. Aplaižiusi džiūvančias lūpas, Papar
tienė, tartum dar neapsispręsdama, žvilgte
rėjo į priešingą pusę, kur gyveno siuvėja, 
pusiau pravėrė burną, lyg norėdama ką pasa
kyti, greitai metė žvilgsnį žemyn, ar kas 

neeiria, neseka ir automaitškai smuko į vidų, 
lengviau atsidusdama, bet vis įetmptu veidu, 
kuris rodė dvejojimą. Ji dar labiau susisupo 
į kailinius, duodama suprasti, kad jos apsi
lankymas tik oficialus, pagarbus vizitas, ta
čiau Morkūnas nenorėjo palikti mažiausios 
abejonės, neaiškumų ir, uždaręs paskui save 
duris, tuojau apkabino ją, glausdamas prie 
savęs. Papartienė trūktelėjo, bet nesiveržė 
iš glėbio. Rubikonas buvo peržengtas, nebe
liko, kas vaidina, kas tempia, ir jau nesi
priešindama leido nuimti kailinius. Dabar pa
sisuko į veidrodį, pasitaisė plaukus, pasigro
žėjo savimi ir kiek padažnintu alsavimu vėl 
atsidūrė Morkūno glėbyje. Kai pagaliau at
sitraukė vienas nuo kito, Papartienė, slėpda
ma sumišimą, paklausė. ■

— Kur gi jūsų toji garsi studija? Gal 
parodysit ją.

Prašau, — skulptorius atidarė duris 
į didelį kambarį.

Viešnia nubėgom akimis per baigtus ir 
baigiamus kūrinius, per gabalus granito ir 
medžio. Pajudino, pavartė sudaužytus dar
bus, nuslinko akimis po netvarkingai suvers
tą darbo medžiagą, gipsą ir ilgėliau sustojo 
prie beveik natūralaus dydžio nuogos mer
gaitės, beplaunančios plaukus.

— Turėjot puikų modelį, — pavydžiai 
žiūrėjo. Staiga pasipurčiusi pasiskundė: — 
šalta pas jus.

— Juk čia aplink negyvas marmuras. 
Einam, kur šilta, — švelniai paėmė po ranka,
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APIE SANTARIEČIŲ DARBUS 
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L. SABALIŪNAS

Bibliografinis leidinys
Vienas iš mažiausiai atpildo 

žadančių, tačiau, nepaprastai 
daug darbo pareikalaujančių dar
bų, yra santariečių pradėtas li
tuanistinės bibliografijos leidi
mas. šiuo užsimojimu mus ban
doma suregistruoti visą Jungti
nių Valstybių knygynuose esan
čią medžiagą Lietuvą liečiančiais 
klausimais.

Daugumoje tai apimtų lietu
viškas knygas, laikraščius, žur
nalus, lietuvių ar svetimomis 
kalbomis, parašytus ar tai pačių 
lietuvių ar svetimtaučių. Prie 
tokios- medžiagos būtų einama 
daugiausia per Lietuvos konsu
latus, viešąsias Jungtinių Vals
tybių bibliotekas, ir universite
tų bei kitų įstaigų bibliotekas. 
Surinktą medžiagą spaudai jau 
sutiko paruošti K. Ostrauskas. 
Visa medžiaga bus išleista atski
ru leidiniu.

Šis bibliografinis darbas būtų 
svarbus ne tiek jau savo parei
kalavimu, kiek jo pasinaudojimu 
gana riboto, tačiau svarbaus, 
mokslo žmonių skaičiaus. Darbo 
imatsi-iš dalies ir dėl to, kad są
lygos šiandieninei studentijai 
prieiti prie darbui reikiamų šal
tinių yra, palyginti, patogios.

Leidinys gali pasitarnauti taip 
pat ir tolimesniam lietuviškų 
knygų platinimui Jungtinių Val
stybių mokslo įstaigose. Turimų 
leidinių suregistravimas įgalins 
tinkamai įvertinti trūkumus toje 
srityje įvairiuose universitetuo
se ir juos atitinkamai aptarti.

Medžiagos rinkimo darbas jau 
pradėtas kaikuriuose Santaros 
skyriuose. Vietovėse, kur San
tara skyrių neturi, knygų sura
šinėjimo darbai bus atliekami 
susitariant su žmonėmis, turin
čiais galimybių prieiti prie vie
tos knygynų.

Leidinio darbų koordinavimu 
rūpinasi kol. L. Natbutis (gyv. 
116 E. 105th St., Chicago 28, 
III.). Galintieji prisidėti ar tai 
darbu ar patarimu, maloniai 
prašomi susisiekti su kol. Nar- 
bučiu.

”Gyvoji lietuvybė”
Kovo-balandžio mėnesiai san

tariečių organizaciniame gyve
nime šįmet skiriami lietuvybės 
studijoms. Jau trečiojo visuoti
nio Santaros suvažiavimo metu 
V. Kavolis klausė, kas yra gyva 
ir aktualu išeivijos lietuvybėje. 
Šių poros mėnesių bėgyje ties 
tais klausimais bus kiek ilgiau 
sustota.

Gal būtų verta pirmiausia su-

į stoti ties klausimu, ar panašus 
ėjimas prie lietuvybės yra iš vi
so prasmingas. Klausimas, ir 
implikacijos jame, svarus tuo, 
kad iš tikrjų mūsų išeivijos dau
guma (kaip ir daugumos ben
drai) paties klausimo esme nėra 
sudominta. Paviršutinišku m a s 
galvosenoje, nerūpesting urnas 
pareigų atlikime, ir beprasmiš
kumo apatija neabejotinai jau
čiama daugelyje sluogsnių. Sle
giantis kasdieniškumas tampa 
monotonišku juo apsiribojusiai 
visuomenės daliai, o tuo pačiu ir 
žlugdančiu bet kokios vilties ža
dantį savitą prasiveržimą. Abu 
sudėjus kąrtu, iššaukiami klau
simai — kam betkoks judėji
mas ? Ką tuo atsieksim ? Ar ver
ta eikvoti jėgas beviltiškoje 
grumtyje su kasdieniškumo iš
šauktu indiferentiškumu ?

Panašūs svyravimai, tačiau, 
yra nuovargio pažymiai, o pats 
indiferentiškumas, nors ir ban
domas pateisinti beprasmiu gy
venimu išeivijoje, bus greičiau 
tik šydas, už kurio slypi papras
tas gyvenimo, patogumų iššauk
tas apsileidimas.-

Ir jei jis galėtų būti suprastas 
(bet vargu ar pateisinamas) vy- 
resnioje kartoje (nes juk ji yra 
daugiau pergyvenimų patyrusi ir 
daugiau kasdienybės supančio
ta), tai jau besąlyginiai atmes
tas jaunesnėje kartoje. Nes ne 
jaunuomenė ta, kuri dvasiniai 
snausti pradėjo, ar kuri net už
migo ir savo gyvenime ir kūry
boje. Nes kas gi besudomins ap
linką savo gyvumu, energija, 
vizija, kas beduos vilties pras
mę palaidojusiai vyresniajai kar
tai, jei ne ta jaunuomenė, kurią 
mes nuolat kurstom pilnutinin 
gyvybės pareiškiman.

Ir niekas labiau nedžiugina, 
kaip parodytas susidomėjimas 
(nors tik kelių žmonių) laiko 
dvasios ir reikalavimų suprati
mu, jų aistringu apipavidalini
mu, lygiai kaip niekas negali duo
ti didesnės priežasties liūdesiui, 
kaip jaunuomenės dvasinis mer
dėjimas, apvyniotas tradiciniu ir 
negyvu paviršutiniškumu, nors 
ir nuoširdžiu.

Pati grumtis yra tarp gyveni
mo prasmės akcentavimo ir tos 
prasmės neigimo,, vienu atveju 
apgaulingai praeičiai, gi kitu — 
netikrai ir niekada nepasiekia
mai ateičiai. Mes gi akcentuoja
me ir ieškome gyvosios lietuvy
bės, mus įprasminsiančios visuo
se pasireiškimuose.

Suminėjau kaikuriuos mūsų 
darbus ar pastangas ir idėjinius

bruožus už jų. Tai, žinoma, nė
ra nei pilnas jų išvardinimas, 
nei net aprašymas. Tai atlikti 
jaučiau reikalinga, nes turime 
žmonių, kurie mus remia ir ku
rie iš mūsų gyvumo laukia. Gi 
kiti mus pagal tai ir vertina.

• • •
• Danguolė Bartuškaitė per

ėmė Santaros Clevelando sky
riaus vadovavimą iš Ryto Ba
bicko. Skyrius aktyviai yra įsi
jungęs į bendruosius Santaros 
darbus, kaip Lituanistinės Bib
liografijos sudarymą, "Kanarė
lės” leidimo vajų, metinės kny
gos "Mintys ir Darbai” platini
mą ir t.t. Naujajai pirmininkei 
linkime daug geros sėkmės. •

• Jonas Gibaitis, studijuojąs 
Loyolos universitete Chicagoje, 
gyvai redaguoja skyrių "Santa
riečių Veikla” dienraštyje "Nau
jienos”. Skyrius pasirodo regu
liariai kas šdštadienį. Naujajam 
skyriui ir jo redaktoriui linkime 
geros sėkmės.

• Urbanoje ruošiamo santa
riečių sąskrydžio balandžio mėn. 
27-28 dd. svečių apnakvydinimo 
reikalais rūpinasi Rimgaudas 
Ališauskas. Nakvynės reikalais 
prašome rašyti jam tiesioginiai: 
1105 W. Clark St., Urbana, Illi- 
nois.

• Chicagoje kovo mėn. 4 d. 
įvyko Lietuvių Studentų Santa
ros, Studentų Ateitininkų Są
jungos ir Korporacijos Vytis pir
mininkų posėdis aktualiais tų or
ganizacijų veiklos klausimais. 
Santarą atstovavo CV pirminin
kas Raimundas Mieželis ir Val
das Adamkavičius.

• Clevelande K. Ostrausko 
"Kanarėlės” garbės leidėju tapo 
p. Aleksas Sperikaitis, o leidimo 
vajui vadovauja inž. Albertas 
Vaitaitis. Bostone į skaitlingas 
garbės leidėjų gretas įsijungė 
Jonas Adomonis.

• Vita Vilūnaitė yra Studentų 
Sąjungos Rochesterio skyriaus 
valdybos narė, Lakštuonė Bet- 
kauskaitė išrinkta į Lietuvių 
Akademinio Alumnų klubo val
dybą Chicagoje, o Rytas Babic
kas, FASKo narys, įėjo į naują 
Lietuvių Sporto Klubo Žaibas, 
Clevelande, valdybą.

• Tadas Naginionis, baigęs 
politinius mokslus Bostono uni
versitete, eina Amerikos Skautų 
Sąjungos Valley Forge Tarybos 
Pennsylvanijoje reikalų vedėjo 
pareigas.

• Redakcijos pastaba: Džiau
giamės gerb. Broniaus Railos 
reagavimu į mūsų skyrelyje pa
skelbtą Santarvės žurnalo trum
pą apybraižą. Tikimės, jog ar
timoje ateityje galėsime pasisa
kyti jo iškeltais klausimais. Ta 
pačia proga kviečiame ir kitus 
skaitytojus pasisakyti šiuo ar 
kitais jiems rūpimais klausimais.

OMAHA
PAMINĖTA KUN. J.

JUSEVIČIAUS SUKAKTIS
Kovo mėn. 3 d. parapijiečiai ir 

organizacijos pagerbė šv. Anta
no parapijos kleboną kun. J. Ju- 
sevičių, švenčiantį 25 metų kle
bonavimo sukaktį šioje lietuvių 
parapijoje. 9 vai. ryto, pats su
kaktuvininkas atlaikė iškilmin
gas pamaldas parapijos bažny
čioje, o 4 vai. po piet parapijos 
salėje įvyko jubilijato pagerbi
mo aktas, kurį organizavo spe
cialiai šiam reikalui sudarytas 
komitetas.

Gerbiamą sukaktuvininką 
sveikino kun. L. Musteikis, kun. 
dek. J. Tautkus ir lietuviškų bei 
amerikietiškų organizacijų pir
mininkai, linkėdami geros svei
katos bei energijos ir toliau taip 
sėkmingai darbuotis religinėj, 
visuomeninėj ir labdarybės sri
tyse.

Kun. klebonas J. Jusevičius 
trumpame žodyje padėkojo ko
mitetui, už šio parengimo suor
ganizavimą ir dovanas (klebo
nijos raštinei baldai ir televizi
jos aparatas) ir visiems sveiki
nusiems — už malonius linkėji
mus ir jo atliktų darbų įvertini
mą. čia sukaktuvininkas kukliai 
pastebėjo, jog jis nesijaučiąs ką 
nors ypatingo nudirbęs, nes vi
suomet tik daręs tai, kas tuo mo
mentu reikėję daryti.

Oficialiaai parengimo daliai 
vadovavo F. Smolskis. Toliau se
kė meninė dalis, kurią išpildė

Pasaulio paroda įvyks 1958 m. Briuselyje, Belgijoje. Ji eis atominės 
jėgos ženkle. Vyriausias parodos komisaras baronas Moens de 

Fernig su žmona prie "Atomium” modelio.

lietuvių bendruomenės choras ir 
jaunių tautinių šokėjų grupė. Pa
baigai — pasilinksminimas, šo
kiai.

Kun. J. Jusevičius vilnietis. Į 
JAV atvažiavo dar prieš pirmą
jį pasaulinį karą drauge su tė
vais, būdamas 9 metų amžiaus. 
Šiame krašte išėjo bendruosius 
ir dvasinius Aiokslus ir 1927 m. 
buvo įšventintas kunigu. 1932 
m. kovo mėn. paskirtas klebonu 
į šv. Antano lietuvių parapiją, 
Omahoje. čia kun. J. Jusevičius 
per 25 klebonavimo metus atli
ko tikrai pasigėrėtinų darbų: jis 
ne tik pakėlė parapijos medžia
ginį if dvasinį lygį, bet taip pat 
daug nudirbo lietuvybės išlaiky
mo, visuomeninės veiklos ir lab
darybės srityse, šioje trumpoje 
žinutėje aš iškelsiu tik keletą 
būdingesnių faktų iš jo atliktų 
darbų.

Prasidėjus M49 m. lietuvių 
tremtinių emigracijai į JAV, 
kun. J. Jusevičius sudarė virš 
šimtinės sutarčių ir ragino kiek
vieną parapijietį gelbėti lietu
viams tremtiniams į šį kraštą 
atvykti — daryti sutartis. Pats 
kun. J. Jusevičius važiuodavo į 
geležinkelio stotį atvykusiuosius, 
lietuvius naujakurius sutikti, 
surasdavo jiems butus ir darbus. 
O ne vienai gausiai šeimai, ne
galinčiai gauti buto, gelbėjo 
gauti paskolą nuosavam namui 
užpirkti. Todėl ir lietuvių nau
jakurių į Omahą atvažiavo, pro
porcingai, kelis kart daugiau, ne
gu senieji lietuviai be kun. J. 
Jusevičiaus pagalbos būtų pajė-'

gę įkurdinti.
Lietuvybės išlaikymo srityje 

taip pat kun. "J. Jusevičius yra 
nemažai nudirbęs, o ir dabar 
kiek gali šią akciją remia, čia 
paminėsiu, jog ne be jo žinios'ir 
pritarimo šv. Antano parapijos 
mokykloje įvestas kaip privalo
mas dalykas lietuvių kalba, kuri 
būna 5 kartus savaitėje (kasdie
ną).

Todėl ir nenuostabu, kad pa
gerbti kun. J. Jusevičių, šven
čiantį 25 metų klebonavimo su
kaktį, prisirinko pilna salė. Su
sirinkusieji kun. J. Jusevičiaus 
asmenyje pagerbė ne tik savo 
garbingą kleboną, bet taip pat ir 
savo geradarį ir taurų lietuvį.

J. P.

BOSTON
B ALF RŪBŲ VAJUS

BALFo 17 skyrius skelbia pa
vasarinį rūbų rinkimo vajų.- Va
jaus pabaiga gegužės mėn. 15 d. 
Rūbus atvežti šv. Petro parapi
jos pobažnytinėn salėn, go. Bos
tone, Mass.

Tuo reikalu galima kreiptis 
telefonu pas šiuos valdybos na
rius:

A. Andrulionį, V. Vakauzą, St. 
Jakutį ir A. Vilėniškį. Visi iš So. 
Bostono.

A. Vilėniškis, .......
Komisijos Pirmininkas

\ MAX SOLOMON PLUMBING & KEATING h
V ELECTRfc SEWER CLEANING <2

a 7405 Superior Avė. EX 1-0739 — Res. EX 1-2335 z
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O VISGI VERTA
ir tikrai neturėsite nuostolio, jeigu susipažinsite su paskutinėmis 
naujienomis. Tai yra sekančios prekės, kurios pralenkia visas 
kitas gerumu ir pigumu.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS kainos nuo $60.00.
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų nuo $10.00.
FOTO APARATAI vokiečių ir kitų fabrikų nuo $15.00. 
PLUNKSNAKOČIAI 14 kt. aukso garantija, 10 nuo $7.50. 
RADIJO aparatai, su kuriais girdima beveik visos pasaulio 

šalys, žinoma ir iš VILNIAUS transliacijos, nuo $45.00.
VAIKAMS vežimėliai, reto gražumo sportinis ir nesportinis 

drauge, vokiečių ir austrų firmų, kainos nuo $40.00.
KATALOGAS išleistas, kuriame rasite lietuviškas plokšteles 

su 300 pavadinimų Kipro PETRAUSKO, KUTKAUSKO, ŠABA- 
NIAUSKO, DVARIONO, GRAUŽINIO, BIČKIENĖS ir kitų dai
nininkų įdainuotos.

GAIDAS, .KNYGAS, TAUTINIUS drabužius ir kitus liet, 
meno kūrinius. Visko suminėti šiame trumpame rašinėlyje neįma
nomą.

Ką bepirktumėte pasiteiraukite pas J. Karvelį, 3322 S. Halsted 
St.; Chicago, III. Telef. YA 7-0677.

P. S. Prekės siunčiamos į visus pasaulio kraštus.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

VELYKINIS ŠOKIŲ VAKARAS
Per Velykas, balandžio 21 d., 

AL Tautinės Sąjungos Namuose, 
įvyks Velykinis šokių Vakaras. 
Vakaro pelnas bus skiriamas 
Skautų Džiamborės Fondui. — 
Rengėjai LSB Užsienio Skyrius.

•
Bostono Akademinio Skautų 

Sąjūdžio Skyrius Skautybės Ju
biliejinių metų proga paskyrė 
$75.00’ Džiamborės Fondui įga
linti reprezentacinius vienetus 
per tarptautinius skautų sąs
krydžius propaguoti lietuvišką 
kultūros lobyną bei burti Lietu
vai draugus. Po $25.00 paskirta 
Mūsų Vyčiui, Skautų Aidui ir 
Lituanus žurnalams.

•
Birutė Banaitytė ir Alg. Ba

nevičius pasitraukia iš Bostono 
A. S. S. valdybos. Pastarieji pa
skutinio pusmečio ’ laikotarpyje 
sėkmingai vadovavo studentų 
skautų veiklai. Iki pilna valdy
ba bus sudaryta tolimesnį vado
vavimą perdavė likusiems Bos
tono A. S. S. valdybos nariams 
__M. Gedmintaitei ir R. Tamo
šiūnui.-

Dabar
♦

pats laikas

užsisakyti

DIRVĄ!

atidarydamas mažas dureles į miniatiūrinį 
salionėlį, kuriame įkaitinta krosnelė skleidė 
jaukią stiprią šilumą.

Šiek tiek šypsodamasi Papartienė nusi
leido sofoje. Morkūnas, atidaręs spintelę, ant 
mažo staliuko pastatė dvi taures, pripylęs 
pasiūlė.

— Už naują gyvenimo lapą.
— Kartus vynas! Ar tai tik ne simboliš

ka? — žvilgterėjo kiek nusigandusi.
— Ir dievams reikia atiduoti duoklę. Gy

venimo vien saldumynai kelia nemirtingųjų 
pavydą, rengia kerštą. Bijau, esi viena iš tų 
laimingųjų be mažiausio temdančio šešėlio, 
— pabučiavo jos ranką lyg atsiprašydamas 
už tu. I

Papartienė, kiek palenkusi taurę, panei
gė.

— Deja, debesėliai dažnai temdo ir mano 
saulę.

— Jų rūšys?
— Įvairiausios. Ir nuobodumas, ir už

klystantis pavydas, ir kiti niekai. Bet ar tau 
taip būtina žinoti, ar turiu išpažintį atlikti?

Vėl susitiko lūpos, susipynė rankos, nu
slydo karšti glamonėjantiej i žodžiai.

Jis gyrė jos grožį, ji alpdama malonumu, 
neigė, ginčijo,. Toli jai iki tos mergaitės stu
dijoje. Tarp bučinių, deginančių žodžių vieni 
po kitų slinko jos baltiniai, ir Morkūnas at
siklaupė greta.

— Tu Olimpo deivė. Tu nejunti to die
viško grožio, kuriuo esi apdovanota. Aš daug 

mačiau, bet tai... Jieva turėjo būti tokia ...
Jis gėrėjosi ja, kaip skulptorius. Ji juo

kaudama, slėpdama sumišimą, suposi į tūlį.
— Aš niekis palyginus su ta studijoje.
— Tu nepažįsti savęs, tu nežinai, ką 

kalbi. Jei tik sutiktum, iš marmuro iškalčiau 
tave, pirmąja moterimi pavadinčiau ...

— Negi nori, kad tau pozuočiau ? Ar su
pranti, ką kalbi?

— Aš žinau, kad tai neįmanoma, bet, 
palauk, nors paprastam popieriuje tau šį tą 
parodysiu.

Jo susižavėjimas veikė ją. Kartu juto 
lyg ir nuovargį, tad tingiai stebėjo jo įtemp
tą darbą. Ji suprato Morkūno taktą. Pirma 
menas juos turi sujungti, vėliau viskas bus 
taip natūralu, taip paprasta, todėl nesiprie
šino, kai jis pasiūlė pozą, kartą ir kitą patai
sė padėtį.

— Reiks tą jo piešinį salione pakabinti,
— pagalvojo, ir toks staigus kvailas juokas 
užėjo, kad visomis jėgomis laikėsi, bijodama 
suprunkšti, tik kurį laiką virpėjo pečiai, o 
mintis toliau audė siūlą: — Jei jis žavisi ja
— tegu dūksta, tegu kvailioja, tik to jam 
nepasakysi, užsigaus, tą savo dūkimą įkvė
pimu vadindamas, o ji tą jo įkvėpimą tuo- 
jau į ugnį mesianti.

Vėl sunkiai valdė juoką, tik šį kartą 
smalsumas pagavo ją. Kokia ji iš tikrųjų 
esanti, įsimylėjusio skulptoriaus akimis žiū
rint? Negalėjo matyti darbo, tik sekė Mor
kūno susikaupusį įtemptą veidą. Griežti, iš

didūs ir tokie pavergiantieji bruožai — ne
įmanoma pasisotinti jais, norėtų jinai prisi
glausti, vėl pajusti jo karštas lūpas, stiprias 
rankas ,bet nedrąsu jį pertraukti. Jis niekad 
nesens su pavydu ji galvoja. Tie bruožai vi
sad liks, gražūs, patraukią ir kiekviena mo
teris dairysis į jį. Į jį į jos nuosavybę. Kan
kinantis aštrus skausmas suveržė gerklę. 
Kiek laiko jinai išlaikysianti jį? Metus, o 
gal tik keletą mėnesių? O gal po savaitės 
kitos jis dairysis kitos čia ateinančios po
zuoti? Vos neriktelėjo iš įtūžimo, rodos di
džiausią auką sudėtų, kad amžiams galėtų 
pririšti jį. Jos mintis pertraukia laikrodžio 
dūžiai. Lyg pabudusi ji įsitempia ir skaičiuo
ja: vienas, du... dešimt, vienuolika! Nusi
gandusi pašoko ir į Morkūno raminimą pik
tokai šūktelėjo.

— Ką aš namie pasakysiu, kaip pasiaiš
kinsiu! Jis žino, kur būnu, visad gali patik
rinti, turiu skubėti, pats matai.

Vilkosi skubėdama, nepataikydama, su
sirūpinusi. Atsisveikinimas buvo trumpas, 
bet emocingas. Tarp besipinančiu lūpų skrai
dė lakoniški žodžiai.

— Kada atvyksi?
— Nežinau.
— Neversk ilgai laukti.
__ Pasistengsiu.
— Vakarais iš namų neišeisiu ...
— Šią savaitę tikrai ne. Suprask ...
— Aš telefonų paskambinsiu. Kada vie

na?

— Paprastai iki dvyliktos, bet geriau 
neskambink. Ant laiptų nedeg šviesos. Nu
lipsiu taip...

Pasistačiusi kailių apikaklę, išslinko ty
liai ,kaip šešėlis, ir susiliejo su tamsa.

Praėjo penkios dienos. Papartienė, di
džiai nuobodžiaudama, vartė jau perskaitytų 
trečiąjį Putino "Altorių šešėlyje” tomą, ne- 
apsispręsdama, ar antrą kartą pradėti nuo 
pradžios, kai suskambo telefonas. Nuo sofos 
nukėlusi kojas, paėmė ragelį.

— Alio. Taip, kalba Papartienė. O! — 
apsidairė aplink. Kambaryje, žinoma, nieko 
nėra, bet kas žino, gal už durų tarnaitė klau
sosi, o gal vyras grįžo, ir jos prislopintas 
balsas gali sukelti įtarimą. Juk perspėjo, kad 
neskambintų!

Susikaupusi, natūraliu balsu, lyg kalbė
tų siuvėjai ar kuriai savo draugei, pažadėjo.

— Šį vakarą, jei kas neatsitiks, gal ir 
pati pas tave pasirodysiu. Kaip tau sekasi?

— Blogai, — suerzintu balsu atsiliepė 
Morkūnas. Pakliuvau į nemalonią istoriją. 
Vienam vertelgai esu gerokai įsiskolinęs. Lai
ku negalėjau jam grąžinti pinigų tai tas ne
praustaburnis, man nesant namuose, įsiver
žė į studiją ir išešė eilę kūrinių. Matai, aki
plėša!

Bet, kągi, nelaimė nėra tokią nebepa
taisoma.

— Vargšas, — nusijuokė Papartienė. — 
Susispaus!, pataupysi, ir viskas. Nepražūsi.

— Dėl savęs aš nesirūpinu. Toks nuoty
kis jau trečią kartą ištinka mane. Matai, no
riu perspėti tave.

— Mane? O kas?
— Tarp kitų jis pagrobė ir tą piešinį, 

kurį dariau aną vakarą. Prisimeni? Nuosta
bus panašumas, kiekvienas pažins.

— Kas, — šūktelėjo Papartienė, plačiai 
išplėsdama akis nebesuvaldydama balso. — 
Tu tuojau šią minutę turi atgauti...

— Tas niekšas ir kalbėti nenori. Jis rei
kalauja pinigų.

— Klausyk...
Atsidarė durys, ir įėjo vyras. Papartie

nė šyptelėjo į telefoną ir, kiek galėdama, 
abejingai tarė:

— Gerai, gerai, brangioji, šiandien už
bėgsiu, pakalbėsime, — pakabino ragelį.

Trynė rankas, mėgindama susikaupti, 
susivaldyti, bet kai pasisuko į vyrą — iškošė 
tokį nenatūralų šypsnį, kad tas susidomėjo.

— Kas tau yra?

— Man? Kodėl? Ne, niekis, galva kiek 
skauda. Mirė pažįstamos sesuo, tu nepažįsti. 
Arbatos gal išgersi? — pynė sakinius, beveik 
nežinodama ką kalbanti.

— Jei būsi tokia maloni...

Papartienė tuojau išėjo iš kambario. 
Ljėpusi tarnaitei išvirti arbatos, užsidarė vo
nioje, kur prieš veidrodį susigriebė už de
gančių veidų.

(B. d.)
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Lindo mintis-kodėl jie veikalo nesulietuvino
Vaidilos Teatras Detroite

Verstiniu veikalų pritaikymas 
lietuviškai scenai

VYT. ALANTAS

kesnio psichologinio lūžio išgy
venimo.

V. Morkūnienė, vaidinusi lo
tynų kalbos Annos Mate vaidme
nį, palikę žiūrovams atsidavu
sias, šiltos ir nuoširdžios pedago
gės įspūdį. Niuansuota vaidyba 
ji sugebėjo sukelti žiūrovuose 
užuojautą savo beviltiška, giliai 
širdyje slepiama ir 15 metų be
sitęsiančia meilę gimnazijos di
rektoriui.

Literatūros mokytojos Klotil- 
dos Salaji rolę vaidino E. Bri- 
džiuvienė, o matematikos moky
tojo dr. Richtigo — Ign. Gatau- 
tis.

Tuos du vaidmenis miniu kar
tu, nes tiek jų charakteriuose 
tiek vaidyboje buvo daug pana
šumo.

Jie yra senos auklėjimo sis
temos šalininkai, jie yra griežti 
ir bekomprimisiniai gimnazijos 
drausmės dabotojai. Bet taip tik 
atrodo iš paviršiaus. Imant iš 
esmės, jie visai skirtingi žmo
nės. Dr. Richtigas yra griežtas, 
sausas matematikas iš įsitikini
mo ir prigimties, tuo tarpu An- 
na Salaji iš prigimties yra gera 
ir nuoširdi moteris, ir jei ji eina

Clevelando Vaidilos Teatras 
gastroliavo Detroite kovo 9 d. 
suvaidindamas vengrų rašytojo 
L. Fodoro 3 veiksmų dramą 
Brandos Atestatą, šis veikalas 
lietuvių repertuare yra toks pat 
senas, kaip ir mūsų teatras. Jis 
atkeliavo nuo Kauno scenos ir 
dabar tebekeliauja per lietuviš
kas kolonijas tremtyje.

žiūrint clevelandiečių spektak
lį man įkyriai lindo į galvą min
tis; kodėl jie to veikalo nesulie
tuvino, kitaip sakant, nepritaikė 
lietuviškam žiūrovui? Juk tai bu
vo taip lengva padaryti. Vengriš
kus vardus tik pakeisti lietuviš
kais, mokytojų kambaryje paka
binti Vytį ir vieną kitą lietuviš
ką paveikslą, pro didelį langą 
vietoje kalnų parodyti Vilniaus 
ar Kauno būdingesnį vaizdą, gim
nazistes apvilkti lietuviškomis 
uniformomis ir žiūrovui būtų 
buvusi sudaryta sava, artima, 
lietuviška atmosfera. Tokių nuo
tykių, kokius Fodoras vaizduoja 
savo veikale, galėjo atsitikti bet 
kurioje Lietuvos gimnazijoje.

Veikalas nuo to nė kiek ne
būtų nukentėjęs, bet žiūrovas 
būtų daug laimėjęs. Tokie "pri
taikymai” kituose teatruose da
romi šimtais. Tai sakydamas aš išvieif su matematikos mokyto- 
nemanau daryti Vaidilai kokių' ju tai tik dėl to, kad ją savo 
priekaištų, bet tik noriu sugesti- Į išdaigomis persekioja mokinės, 
tijuonuoti, kad mūsų tremties I Ir kaj Katrė pasako, kad moki-

' nės, nors iš jos ir tyčiadavusios, 
bet savo širdyse ją labai mylė
jusios, Klotildą Salaji lūžta ir 
tampa kitokiu žmogumi, o tuo 
tarpu dr. Richtigas liekia išti
kimas iki galo savo pedagoginei 
sampratai.

E. Bridžiuvienės suvaidintas 
lūžis ne vienam žiūrovui ir aša
rą išspaudė. Ign. Gatautis savo 
griežtais, kampuotais judesiais 
ir savo būdu kalbėjimo, kuris 
kartais primindavo šnypščiančią 
gyvatę, buvo įspūdingas. Iš jo 
laikysenos scenoje ir vaidybos 
buvo nesunku susidaryti įspūdis, 
kad rampos šviesos jam jau ne
be naujiena.

Kita mokytojų pora: gamtos 
mokytojas Varjas — Zig. Peckus 
ir gimnastikos mokytoja Emma 
— J. Gaiiliušytė irgi turi daug 
panašumo. Jie abu optimistai, 
visada gerai nusiteikę ir jų pasi
rodymai scenoje žiūrovą nuteik
davo kažin kaip jaukiai ir žais
mingai.

Pagaliau trečia mokytojų po
ra : mokytojas Rac -4- J. Kijaus- 
kas ir mok. Hegedus — J. Cita- 
vičius sudarė ryškų kontrastą 
visai mokytojų tarybai. Pačiam 
veikalui, kaipo tokiam, jie visai 
nereikalingi ir autorius juos iš
vedė į sceną tik tam, kad jie sa
vo abejingumu kas vyksta gim
nazijos sienose labiau išryškintų 
kitų personažų charakterius.

J. Kijauskas ir J. Citavičius 
savo vaidyba paliko žiūrovams 
tokį įspūdį, lyg jie s;Ao gyveni
me nieku daugiau nebūtų domė-

teatro darbuotojai apie tai pa
galvotų statydami verstinius da
lykus. Be abejo, yra veikalų, ku
rie nesiduoda pritaikomi sveti
mai scenai, bet yra ir tokių, ku
rie be didelių nuostolių pačiam 
veikalui gali būti "sulietuvinti” 
ir tuo būtų priartinti prie lie
tuviško žiūrovo.

Brandas Atestatą vertė E. 
Skujeniekas, režisavo ir dekora
cijas suprojektavo akt. P. Ma
želis. Bet prieš kalbėdamas ap
lamai apie pastatymą, noriu pir
ma pakalbėti apie vaidintojus pa
skirai.

jęsis, kaip tik tabokiniais reika
lais ...

Visų simpatijas patraukė gim
nazijos sargas Adomas — E. Ži
lionis. žiūrėdamas į jį, aš nė 
kaip negalėjau nusikratyti atsi
minimais iš Šiaulių gimnazijos, 
kur mes turėjome panašų sargą 
Mykolą. Tiesa, jis nežvangino 
raktais, bet jis buvo toks pats 
sargas kaip Adomas..

E. Žilionis yra jaunas aktorius, 
bet savo vaidmenyje jis sugebė
jo įsikūnyti į žilą, apysenį perso
nažą, kuris, atro’dė, visą savo 
gyvenimą ir tebuvo sargas.

Pagaliau džiugu atkreipti dė
mesį į Vaidilos atžalyną, Katrės 
Chorvat drauges, Barbas, Dras- 
koci ir Zeni, kurias vaidino A. 
Balčiūnaitė, V. Žilionytė ir A. 
Alkaitytė. Tai buvo tikros gim
nazistės, kokias mes prisimena
me iš Lietuvos gimnazijos. Ne
žinau, kiek laiko jos dirba sce
noje, bet iš Brandos Atestato 
spektaklio nesusidarė įspūdžio, 
kad jos būtų naujokės. Jei jos 
laikė scenos brandos egzaminus, 
tai, be jokios abejonės, juos iš
laikė penkiukėmis.

Pagaliau Katrės sužadėtinio 
Tomo Rudnaj vaidmenį, kuri tu
rėjo vaidinti A. Barzdukas, bet 
jam susirgus, vaidino pats reži
sierius P. Maželis. Apie šį trum
pą epizodinį vaidmenį galima tik 
tiek pasakyti, kad Maželis jį pa
darė be priekaištų.

Publika spektaklį priėmė la
bai šiltai.

Režisūra

SPORTAS
VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

SPORTO ŠVENTĖ PAVYKO
Apygardinės vyrų ir moterų 

kamuolio žaidimų pirmenybės, 
de praėjo pusėtinai vykusiai. 
Pirmenybės sutraukė virš 80 da
lyvių atstovaujančių 5 sporto 
klubus.

Iš užsiregistravusių dalyvių 
tarpo pasigedome Chicagos LSK 
Neries I vyrų ir moterų tinklinio 
komandų ir vadinamosios I-sios 
vyrų krepšinio komandos, kas 
gerokai nuėmė svorio visoms 
pirmenybėms. Su apgailestavimu 
turime pripažinti, kad "Neris” 
jau ne pirmą kartą "apstato” 
rengėjus. Kažin ar pritiktų to
kia elgseną pajėgiausiam lietu
vių sporto klubui. Taipogi pasi
gedome Rochesterio sakalų.

Trumpai peržvelgsime pirme
nybių eigą ir pasekmes.

Moterų tinklinyje dalyvavo 
Detroito Kovo ir Clevelando Žai
bo I ir II korrtandos. Nedalyvau
jant apygardos meisteriui Chica
gos Neriai, žaibo I komanda 
lengvai nugalėjo savo abejas var
žoves po 2:0 ir laimėjo apygar
dos nugalėtoj titulą bei Vid. Va
karų Sporto Apygardos K-to per
einamąją dovaną. LSK Žaibo I 
komandą atstovavo: A. Barzdu- 
kaitė, A. Liutkutė, E. Kajackai- 
tė, J. Laikūnaitė, A. Orintaitė ir 
R. Staniškytė. Antrą vietą lai
mėjo kovietės, įtemptoje kovoje

Vaidintojai
Detroitiečius nustebino rašy

tojo E. Skujenieko pasirodymas 
scenoje. Mes jį pažinojome ,kaip 
rašytoją ir nenuilstamą tarpi
ninką tarp lietuvių ir latvių li
teratūrų bei visuomenių, bet lig 
šiol mes beveik nieko nebuvome 
apie jį girdėję kaip apie aktorių.

Brandos Atestate jis pasirodė 
įtikinantis filosofijos mokytojas 
dr.'Baranji Domokos, kuris savo 
natūralia vaidyba bei įsigilinimu 
j išeinančio į pensiją pedagogo 
•psichologiją sužavėjo žiūrovus. 
Nepasakyčiau, kad jis "iškrito” 
iš viso ansamblio, bet jis ypa
tingai patraukė žiūrovo dėmesį 

' savo vaizduojamo personažo at- 
baigtinumu. žiūrovui sunku bu
vo įsivaizduoti kitokį filosofijos 
mokytoją, kaip kad jį sukūrė 
Skujenjekas. Ir Skujenieko iš
vaizda visai atitiko į pensiją pa
sitraukiančio pedagogo povyzą.

Svarbiausios dramos kaltinin
kas, abiturentės Katrės Chorvat 
vaidmuo atiteko N. Balčiūnaitei. 
Ši dėkinga, bet ir sunki rolė jau
nai aktorei slėgė pečius. Ji išgy
veno jaunos mergaitės tragediją 
giliai, bet, jai beryškinant Kat
rės charakterį, žiūrovas pasige
do daugiau niuansų bei spalvų.

N. Balčiūnaitė maždaug vaidi
no vienodoje plotmėje, pašykštė- 
dama vaidybiškai griežčiau už
akcentuoti ypač tą sceną, kur ji 
prisipažįsta, kad jos klasė my
lėjusi ir tą nekenčiamą literatū
ros mokytoją Klotildą Salaji. 
Vaidilos Teatras N. Balčiūnaitės 
asmenyje, be abejo, turi stiprią 
pajėgą, kuri dar toli gražu nėra 
pasakiusi savo paskutiniojo žo
džio.

Gimnazijos direktorius dr. II- 
van Kulcar, kurį vaidino Zenz. 
Dučmanas, patraukė žiūrovo dė
mesį savo nuoširdumu. Jis davė 
įtikinantį atsidavusio gimnazijos 
direktoriaus ir pedagogo huma
nisto vaizdą. Tik persilaužimo 
scenoje, kaip paaiškėjo Katrės 
apgavimas, žiūrovas laukė ryš-

Režisierius P. Maželis ir jo 
bendradarbiai į šio veikalo pa
statymą yra įdėję daug darbo ir 
sceninės išmonės. Tai yra vien
tisas ir gerai sucementuotas ; 
spektaklis, tvirtos režisieriaus < 
rankos vadovaujamas. Mizensce- j 
nos labai kruopščiai, rūpestingai 
ir, pasakyčiau, atkakliai išieško
tos, pauzos puikiai apvaidintos 
ir charakteriai atvaizduoti iki j 
vaidintojų pajėgumo ribų. P. 
Maželis iš savo bendradarbių "iš
spaudė” maksimumą. Svarbiau
sias aktoriaus uždavinys taip 
vaidinti, kad žiūrovas nepaste
bėtų, kad jis vaidina. Tuo profe- Į 
sinis teatras skiriasi nuo mėgė
jų. Reikia pasakyti, kad Vaidila 
nebe pagrindo vadinasi tik teat
ru, o ne mėgėjų teatru. Maželio 
ir jo bendradarbių padarytas 
spektaklis yra džiugus švystelė
jimas mūsų sunkiai tremties są
lygose besiverčiančio teatro me
no padangėje.

Vaidilos Teatras yra Clevelan
do Lietuvių Bendruomenės žinio
je. Iš clevelandiečių gastrolių bu
vo lengva susidaryti nuomonę, 
kad, turint gerų norų ir nesigai- J 
lint darbo, Bendruomenės ir te
atralų bendradarbiavimas gali į 
būti ne tik vaisingas, bet išga-j 
ningas mūsų teatrui.

Vaidilos Teatrą į Detrotą pa
kvietė Detroito Dramos Mėgėjų ; 
Sambūris, kuriam vadovauja (

mūsų scenos veteranė Zuzana 
Arlauskaitė-Mikšienė.

Po spektaklio įvyko, svečių ir 
detroitiečių pobūvis. Per pasa
kytas kalbas buvo ypatingai pa
brėžiamas detroitiečių ir cleve- 
landiečių teatralų glaudesnio 
bendradarbiavimo reikalas.

PAVIENIS BILETŲ PARDAVIMAS

PRADEDAMAS KOVO MEN. 2S D.

METROPOLITAN 
OPERA 

April 22 Thru 28 
in Public Auditorium

MONDAY, APRIL 22
LUCIA DI LAMMERMOOR

TUESDAY, APR1L 23
LA TRAVIATA

WEDNESDAY MAT., APRIL 24
IL TROVATORE
THURSDA.Y, APRIL 25

CARMEN
--------------------------------------------------------------------r

FRIDAY, APRIL 26
LA PERICHOLE

SATURDAY MAT.. APRIL 27 
TOSCA

SATURDAY EVE.. APRIL 27 
MARRIAGE OF FIGARO

SUNDAY MAT.. APRIL 28 
MADAMA BUTTERFLY

SINGLE PERFORMANCE 
$10, $7, $6, $5, $4, $3, $2, $1.20

UNION BANK OF 
COMMERCE

Main Banking Lobby — E. Ninth St. 
at Euclid — MAin 1-8300

Kasa atidaryta nuo 9:30 iki 5:30 P. M. 
kasdien (iiskyrus sekmadieni) 
Knabę Piano Used Exclusively

LIETUVIAI PER LIETUVIUS - LIETUVIAMS! 
DAINORA

49, THORNTON AVĖ., LONDON, W. 4
Telf. CHI 2107

SIUNČIA DOVANŲ SIUNTINĖLIUS LIETUVON IR SIBIRAN

IŠ EUROPOS
NEBRANGIAU kaip kiti, bet žymiai GREIČIAU!

Medžiagos, avalynė, vaistai, laikrodžiai, baltiniai ir kit.
Ypatingai skubiam reikalui esant, užsakymai priimami telefonu Londone, CHI 2107.

Telefoniniai užsakymai automatiškai įrašomi plokštelėn, todėl negali įvykti klaidų.
ORO PAŠTO siuntiniai Lietuvą pasiekia per 10-15 dienų Paprastu paštu 4-5 savaitės 

Oro paštu 1 kilogramo persiuntimas kaštuoja 24 šilingai, arba 3 dol. 30 centų. Kiekvienas 
sekantis klg. — 9 šilig., arba 1 dol 30 centų.

Pareikalavus, vaistai siunčiami pagal prisiųstą receptą.
Visi patarimai, paaiškinimai, kainoraščiai lietuvių kalboje siunčiami nemokamai.
Kiekvienas siuntinys, įskaitant visas išlaidas, apdraudžiamas.
{mokėjimai grąžinami, jei siuntinys dingtų.
Rašykite lietuviškai, atsakysime lietuviškai tą pačią dieną.

nugalėję žaibo II-ją komandą, 
pasekme 2:0 (16:15) (15:10).

Moterų tinklynyje yra aiškiai 
matoma pažanga ir entuziazmas, 
žaibo I-ji komanda yra išvysčiu
si techniškai bei taktiškai gerą 
žaidimą ir, atrodo, šiais metais 
gali būti labai kietu riešutu bet 
kuriai mūsų tinklinio komandai.

Dar tik pernai pradėjusios gy
vuoti Detroito Kovo ir žaibo II 
komandos parodė didelę pažangą 
bei nepaliaujamą entuziazmą.

Vyrų tinklinyje vaizdas buvo 
daug menkesnis, čia, priešingai 
moterims, nesimatė daug pažan
gos ar entuziazmo, žaidėjų vei
dai jau ilgas laikas visiems pa
žįstami, prieauglio kaip ir nėra.

Ir čia, nedalyvaujant Neriai, 
žaibiečiai nesutiko iš savo var
žovų — ASK Lituanikos ar Ko
vo rimtesnio pasipriešinimo, nu
galėdami Kovą 2:0 (15:12) (15: 
12) ir ASK Lituanicą 2:0 (15:7) 
(15:8) ir laimėdami FASK-to 
pereinamąją dovaną. Už žaibą 
žaidė: A. Bielskus, R. Babickas, 
J. Zorska, A. Barzdukas, L. Kli
mas ir M. Leknickas. Dėl antros 
vietos Kovas nelauktai įveikė 
pernykštį meisterį Lituaniką 
2:1.

Visų trijų komandų sudėtis 
gerokai apkarpė "Dėdė Šamas” 
paimdamas vienus už geriausių 
žaidėjų savo tarnybon ir tuomi 
išeliminuodamas iš pirmenybių, 
kas gerokai atsiliepė ir į žaidimo 
klasę. Tik žaibo vyrai sudarė ge
riau susižaidusios komandos 
vaizdą, tuo tarpu kai kitos dvi 
komandos atrodė nepasiruošusios 
ir sudarytos tik reikalui verčiant.

Krepšinio lauke vaizdas buvo 
visai kitas. Gera žaidimo klasė, 
pažanga ir entuziazmas atsispin
dėjo daugiau ar mažiau beveik 
visose komandose.

Pirmenybėse dalyvavo 5 vyrų 
krepšinio komandos: ASK Litu
anica, Chicagos Neris II, Chica
gos Baltijos Jūra, Detroito Ko
vas ir Clevelando žaibas. Neris 
I neatvyko.

žaidžiant K. O. (vieno minu
so) sistema pirmame rate Žai
bas be žaidimo laimėjo prieš ne
atvykus} Nerį I. Antrose pirmo 
rato rungtynėse, Baltijos Jūra 
įveikė Detroito Kovą nelauktai 
augšta pasekme 70:39, išelimi- 
nuodami iš tolimesnių varžybų. 
Baltijos Jūra yra Chicagos jūrų 
skautų komanda, kurios visi žai
dėjai dar yra jauniai. Detroitie- 
čiai neturėdami savo eilėse ko
mandos elito, spragas užpildė 
"senąją gvardija”, kurie nepa
jėgė atsispirti judriems ir taik
liai mėtantiems "jūrininkams”.

Pusiaubaigminiame rate, pir
mose rungtynėse ASK Lituanica 
nugalėjo žaibą 77:55. Turint gal
voje Lituanicos pajėgumą, žai
biečiai sugebėjo parodyti visai 
neblogą pasipriešinimą.

ASK Lituanicą atstovavo: 
Germanas (21), Grina (7), Dir- 
vianskis (6), Kalvaitis (2), Gaš
ka (14), Korzonas ir Armstrong 
(15).

Žaibo spalvas gynė: Gelgota 
(11), G. Barzdukas (16), E. Val- 
dukaitis (16), Bartkus (3), M. 
Motiejūnas (5), Modestavičius, 
Žiedonis (2) ir Damušis.

Antrose pusiaubaig m i n ė s e 
rungtynėse. Neris II parguldė 
Baltijos Jūrą 94:72.

Pusiaubaigminių pralaimėto
jai Žaibas ir Baltijos Jūra susi
tiko kovoje dėl 3-čios vietos. Po 
labai permainingų ir gyvų rung
tynių žaibiečiams pavyko įveikti 
"jūreivius” 51:48 ir kartu išsi
kovoti teisę dalyvauti 7-siose 
Žaidynėse Toronte.

žaibą atstovavo: M. Motiejū
nas (2), Gelgotas (13), Modesta
vičius (4), Barzdukas (18), Žie
donis 
šis ir

Už 
binas
levičius (14), A. Tauras (10) ir 
Petrušis.

Baigminėse rungtynėse susi
tiko senieji varžovai Neris II ir 
Lituanica. Rungtynės buvo tik
rai augšto lygio ir žiūrovams tik
rai buvo malonumas stebėti vir-

tuozišką kamuolio valdymą bei 
taiklius metimus, jau nekalbant 
apie nepaprastą abiejų koman
dų kovingumą.

Nuo pat rungtynių pradžios 
jaunieji neriečiai sugebėjo lai
kytis keletą taškų priekyje prieš 
fizinę persvarą turinčius akade
mikus. Tačiau paskutiniame ket- 
vertyje Lituanica prisivijo ir 
pralenkė. Vienok dėka keletos 
labai taiklių metimų Neris įsten
gė išlyginti ir normaliu laiku 
rungtynės baigėse lygiomis 78: 
78. Pratęsime taikliau mėtę ne
riečiai įveikė akademikus 85:81 
laimėdami apygardos meisterio 
titulą ir Detroito L. B-nės per
einamąją taurę.

Tenka pabrėžti, kad pirmas 3 
vietas laimėjusios komandos vy
rų krepšinyje ir pirmas 2 vyrų 
ir moterų tinklinyje kvalifikuo- 
jasi dalyvauti 7-siose žaidynėse, 
balandžio 27-28 Toronte.

Pirmenybių užbaigimui, išsi
rikiavusius sportininkus pasvei
kino Clevelando L. B-nės atsto
vas P. Eidimtas ir įteikė dova
nas. Gražus 200 žiūrovų būrelis 
išsisirstė patenkintas ir išsineš
damas gerus įspūdžius iš šių 
sportinių varžybų.
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TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

(1), Bartkus (3), Damu- 
Valdukaitis (10).
Baltijos Jūrą žaidė: Gul- 
(8), š. Tauras (16), Mike-

Milžino paunksmė
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Guy de Maupassant_____
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L. Dovydėnas ___________

Orą pro nobis
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Jurgis Jankus ___________
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! Sudie, pone čipse 

James Hilton ___________
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1.00 j Henrikas Radauskas _____
; Saulės Takas 
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Alė Rūta ______
Tomas Nipernadis 

August Gailit__
Tarp pelių ir vyrų 

John Steinback 
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R. Spalis ___ -
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N. Rastenis  —-- 
Užgesęs sniegas 

Aloyzas Baronas_ _
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Balys Rukša______
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Stasius Būdavas ___
Vaižganto monografija
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Dr. A. Šapoka___ -
Velykų pasakos

N. Butkienė _______
Vanagaitis 

monografija ______
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Altorių šešėly
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E. Gruodis____
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Krėvės Raštai II d.
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Kaimynai
J. Paukštelis ___________

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis _____________

Kaimiečiai
V. S. Reymont I-II-III-IV
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III ir IV dalis_________po

Keliai ir kryžkelės
Putinas ________________

Kon - Tihi,
Thor Heyerdahl _________

Kregždutė I
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Kregždutė II

Kregždutė III

Kolchozai Lietuvoje
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Kiškučio vardinės
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Lietuvos Istorija
V. Sruogiene _________

Loreta
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Laiškai žmonėms
G. Papini _________

Lietuvių Liaudies Menas
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V. Augustinas________

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskit 
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6.00

2.60

2.00

4.00

2.60

2.00

2.00

2.00

2.00

4.00

3.50

2.00

2.40

1.00

3.50

0.80

1.80

2.60

1.75

2.00

1.00

2.00

3.50

5.50

2.60

1.80

3.00
3.50

2.50

3.76

2.00

2.75

3.00

0.50

1.50

12.00

1.80

5.00

2.00

8.50

6.00

paukščiai 1
Jankus ____  
paukščiai II 
Jankus ____

1.00

2.20

2.60

2.70

1.50

1.60

3.76

3.00

1.50

0.75

2.00

3.50

3.00

1.00

1.50

2.00

3.00

3.00

3.00

4.61



i Dirva Nr, 12 * 1957 m. kovo mėn. 21 d.

< F. N I A U IR DABAR

Kelionėj pro Eisenliowerio 
golfaiimo lankus

K. S. KARPIUS

Mudviem pasirengus šių metų 
atostogoms į Floridą ir pasipylė 
žinios apie smarkius potvinius, 
curie griovė miestelius ir mies
tus, nešė namus ir žmones pra
žūtim Tas vyko West Virginia, 
Kentucky ir ypač Virginia bei 
abiejose Karolinose, pro kurias 
toliai į Floridą veda. Keliai per 
kalnynus paprastai eina pa
upiais, kurie užtvinę sudaro pa
bojus.

Atsisakyti nuo važiavimo pa
skutinę dieną, kai jau viskas su
ruošta, buvo neįmanoma. Žmona 
sako: "Teiraukis informacijų 
apie kelius, galim visai nenuva
žiuoti”. ..

Vartau žemėlapius, ieškau 
<aip toli nuo potvinių keliai, ku
riais važiuosim, ir vistiek sakau 
važiuojam ... kaip bus taip bus.

Bet pervažiavom visą Virgini
ją, antrą dieną važiuojant per 
Karolinas, visur buvo sausa ir 
jražu, upės kiek pakilusios, bet 
jokių potvinio žymių ...

Kaip tas atsitiko? Nagi, mū
sų laimei, potvinių vanduo iš 
lalnų plaukė į upes vakarinėn 
Ippalačių kalnynų pusėn — ten 
baugiausia lijo-snigo, ir tarp- 
lalnėse paupiais griovė mieste- 
ius, naikino žmones. Rytinėje 
šalnų pusėje jokių potvinio pa
kojų.

Kita didelė nelaimė
Antrą dieną, baigiant išva

žiuoti iš Virginijos Shenandoah 
slėnio per kalnynus link Atlanto 
žemumų, ištiko kita didelė nelai
mė. Per automobilio radiją išgir
tom pranešant, kad į vakarų pu- 
lę visai netoli mūsų keltoj prie 
bishop, Virginia, po kalnais kur 
sueina Virginia su West Virgi- 
ria, anglų kasykloje įvyko spro
gimas. Kasykla penkios mylios 
sožemių keliais atstu nuo įėji
mo. Žuvo 40 darbininkų.

Nuskęsta laivai, lėktuvai nu
krinta, kur žūsta ir daugiau žmo
nų, negu toje vienoje kasykloje.' 
Tačiau ir laivuose ir lėktuvuose 
r traukiniuose važiuoja iš pla
nus krašto susigrupavę žmonės. 
Toks įvykis neliečia daugybės 
:monių vienoje vietoje ir todėl 
engviau pakeliamas.

Kada įvyksta sprogimas ka
lyklose, žiūrėk pravirksta visas 
laimelis ar miestelis. Visi na
miškiai bėga klykdami prie ka
lyklos įėjimo, įsivaizduodami pa- 
į baisiausi... Nors neleidžiami 
jerarti, visi spaudžiasi prie var- 
;ų, paskui pire kelto, ir kiekvie- 
įas laukia žinių kas ištiko jų 
įeimos narį, kurį išneš sužalotą, 
pusgyvį, ar negyvą, arba kurį 
:emės užgriuvo ir visai nesu- 
auks...

"Mano vyras žuvo!” "Mūsų 
ėvelis užmuštas!” "Mūsų sūnus, 
nūsų brolis, mano mylimasis žu- 
ro!" — aidi žmonų, motinų su 
mažais vaikais, seserų ir mer
gelių širdį veriantys aimanavi- 
nai. Verkia tie, kurių nariai žu- 
’o, verkia ir tie, kurių gyvi liko.

Raudos aidi per valandas, kar
ais dienas, nes pradedant išneš- 
i negyvus, nė vienas nežino ke- 
įo išnešamas. Kiekvienas spėja 
lad tai jo ... ir visi veržiasi ar- 
yn pamatyti, pažinti. 0 kai sa
ro nemato, dar labiau kankinasi 
r laukia, kada jis bus išneštas...

Kasyklų nelaimėse Amerikoje 
aer kelias gentkartes žuvo daug 
ūkstančių žmonių. Jose daug 
irakaito išliejo ir gyvastis pa- 
lėjo ir mūsų tautiečiai, kurie, 
itiprūs darbininkai, jauni atvy- 
cę Amerikon, be mokslo ir be 
calbos, vyko į Pennsylvanijos 
/.asyklas. Gyvieji jų tose apy- 
in.kėse sukūrė savo istoriją, iš- 
tugino kitą gentkartę, taip pat 
aasyklose dirbti. Ir dabar ten 
langelis tebedirba.

Nežiūrint dedamų pastangų 
žvengti kasyklų nelaimių, uni
joms ir valdžiai rūpinantis, jos

vis kartojasi. Kai kada žūsta po 
kelis darbininkus, bet kartais 
aukų būna šimtas ir daugiau.

Kasyklų nelaimės daugiausia 
įvyksta nuo sprogimų užsidegus 
dujoms, anglies dulkėmis. Nuo 
sprogimų užgriūva išėjimai ir 
darbininkai miršta užtrokšdami 
arba net ir badu, jei nespėja 
atkasti.

Kur Eisenhoweris golfą žaidžia
Trečią kelionės dieną pieta- 

vom Augusta, Georgia, pietinėje 
pusėje Savannah upės, tekančios 
į Atlantą, čia kaip tik diena 
prieš tai buvo atskridęs prezi
dentas Eisenhower ir savaitga
liui pagolfuoti.

Golfas vasaros sportas. Wa- 
shingtone golfo laukai peršlapi, 
taigi Eisenhoweris palikęs Wa- 
shingtone aukštą svetį, Saudi 
Arabijos karalių ir svarbius 
Egipto-Izraelio ginčų klausimus, 
išskrido i Atlantą.

Oras čia pasitaikė ypač gra
žus ir šiltas, golfavimui sąlygos 
buvo puikios. Ten golfuoja veik 
ištisą žiemą, kada nelyja. Geor
gia yra paskutinė valstybė prieš 
Floridą. Ir žiemos metu oras ten 
būna visai šiltas.

Prezidentas, užsikrėtęs golfa- 
vimo liga, sirgdamas ir veik mir
damas rruo širdies smūgio, neiš
kenčia nevažiavęs šimtus mylių, 
porai valandų pavaikščioti po 
laukus paskui baltą svedinuką, 
daužydamas jį lazdomis iš iš vie
tos į vietą.

Ši jo kelionė ypač buvo be
prasmiška tuo, kad palikęs svar
bius reikalus važiavo. Už poros 
dienų vėl skrido į Georgia kele
tui dienų j Iždo Sekretoriaus 
Humphrey ūkį, dar kiek toliau 
į pietus, pamedžioti.

Jo dažnas golfavimas kelia kai 
kurių valdžios ir kongreso narių 
pasipiktinimą, o diplomatiniuose 
ir kariniuose rateliuose visokiau
siu anekdotų ir pašaipų.

(Bus daugiau)

VINCO KRĖVĖS 
VARDO 

LITUANISTINĖ 
PREMIJA

Lietuvių Akademinis Sambū
ris Montrealyje (Kanadoje) nu
tarė 1955 m. įsteigtą Vinco Krė
vės vardo literatūrinę premiją 
$500 sumoje skirti reguliariai 
kas antri metai.

Pirmoji premija buvo įteikta 
1955 m. Jonui Aiščiui už 1954 
m. pasirodžiusią literatūrinių at
siminimų knygą "Apie laiką ir 
žmones”. Antroji premija bus 
skiriama 1957 m. gegužės mėn. 
už 1955-56 m. bet kuriam laisvo 
pasaulio krašte išleistą ir dar 
nepremijuotą lietuvių grožinės 
literatūros (poezijos, prozos, 
dramos) veikalą.

Premijai skirti sudaroma pen
kių asmenų Jury komisija, ku
rios sąstatas šiomis dienomis 
bus paskelbtas.

Visos lietuviškos leidyklos yra 
kviečiamos atsiųsti 1955-56 m. 
išleistų lietuviškos grožinės li
teratūros knygų.

Lietuvių Akademinis Sambū
ris tikisi susilaukti aukų šiai 
premijai paremti iš viso pasau
lio lietuviškosios visuomenės.

Dėl smulkesnių informacijų 
ar aukų prašome kreiptis į Lie
tuvių Akademinio Sambūrio pir
mininkę Birutę Ciplijauskaitę, 
3472 Hutchison St., Montreal, 
Que.

Lietuvių Akademinis 
Sambūris Montrealyje

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
galima ir šiandien, nėra reikal 
laukti nei metų, nei mėnesio 

pabaigos!

Visi važiuoja
ĮEIKITE — IŠVAŽIUOKITE

Nėra 
nepatenkintu

GREITAS FINANSAV1MASI Lengvi mėnesiniai išsimokėjimai tinkami jūsų biu
džetui. Žemas $25.00 įmokėjimas. Nėra skirtumo ar jūs esate Clevelande 1 metus 
— 6 mėnesius ar vieną dieną. įsitikinkite. Ateikite ir pabandykite. Imainymai 
imami. Kredito aplikacijos priimamos per telefoną.

’51 Chevrolet 4-door ................... $295
"53 Chevrolet 4-door ...................$795
‘52 Packard 2-door ...................$595
’50 Chrysler 4-door .......... .............$99
*50 Chevrolet 4-door ................... $99
*50 Buick 4-door ........................... $99
*51 Ford station vvagon ...........$295
*53 Buick 4-door............................$995
*53 Buick station vvagon ....$1,295
*54 Buick station wagon...........$1,595
’53 Ford station vvagon ........... $895
*54 Buick 4-door ........................$1,395
*52 Pontiac Catalina ................... $795
*53 Olds 2-door *88* ...............$1,095
*53 Buick 4-door............................$895
*53 Cadillac *62* 4-door ...........$1,795
*53 Lincoln CaprI hardtop ....$1,295
*51 Buick hardtop ....................... $395

150 MAŠINŲ PASIRINKIMAS

LARin SKALE
7800 EUCLID EX 1-6220

/j --—2^ JĮ _

SiMKĖSE
Metinis Bendruomenės 

susirinkimas
Metinį JAV LB Clevelando 

Apylinkės susirinkimą, įvykusį 
kovo 17 d. lietuvių salėje, atida
rė apylinkės pirm. J. Virbalis. 
Susirinkimo dalyviai giesme pa
gerbė mirusius ir išklausė gra
žios patriotinės J. Gailiušytės 
deklamacijos. Tautos Himnu 
baigta įžanginė susirinkimo da
lis.

Į susirinkimo prezidiumą bu
vo pakviesti J. Smetona, S. Laz- 
dinis, J. Staniškis ir Centro Val
dybos vicepirmininkas A. Nas- 
vytis, į sekretoriatą V. Kaspera- 
vičiūtė ir J. Gudėnas. Toliau su
sirinkimui pirmininkavo J. Sme
tona.

Po Rinkimų Komisijos papil
dymo trimis nariais, sekė apy- 
skaitiniai Valdybos pirmininko 
ir iždininko pranešimai. Pirmi
ninkas peržvelgė nelengvą val
dybos darbą, paliesdamas įvai

*55 Olds *98* 4-door hardtop ..$2,495 
*55 Ford Thunderbird ................$2,295
*51 Chevrolet hardtop . ..............$395
*54 Dodge sedan ...........  $1,195
*54 Buick hardtop .................... $1,695
*56 Mercury hardtop ......... *...$2,395
*55 Buick Century hardtop ....$1,995 
*50 Olds 4-door.................-............. $99
*52 Mercury hardtop .................... $895
*53 Chrysler Windsor ................$995
*53 Ford hardtop ...,........$1,095 
*53 Buick hardtop Riviera ....$1,095 
*51 Dodge club coupe ................ $295
*55 Pontiac hardtop ................$1,795
‘50 Mercury sedan . .  $95
*57 Ford Victoria, used ............$2,595
*52 Ford 4-door V-8 ................ ..$595 -
*55 Buick Super Reviera ....$1,795 
’53 Chrysler N. Y. hardtop . .. .S 1,295

rias jo sritis. Buvo suruoštos 5 
paskaitos, Lietuvių Diena, kele
tas vakarų, labai daug padėta 
Vaidilos teatrui, paremta Litua
nistinė mokykla, prisimintas 
jaunimas, paskelbtas dramos 
konkursas (apylinkė skiria 1000 
dol. premiją) ir atlikta daug ki
tų darbų darbelių. Sunkoka buvo 
surinkti pinigus iš narių (apie 
350 susimokėję nario mokestį). 
Per metus padaryta apyvartos 
už 9514 dol. Pinigų kovo mėn. 
pradžioje buvo apie 1800 dol., iš 
kurių valdyba savo posėdyje ko
vo 9 d. nutarė paskirti 200 dol. 
literatūros premijai, 200 dol. 
įnešti į namų fondą, (prie esamų 
1040.65 dol.), 164 dol. pasiųsti 
Centro Valdybai, 150 dol. Litua
nistinei vysk. Valančiau mokyk
lai, 100 dol. Radio Klubui, 25 dol. 
Vasario 16 Gimnazijai, 25 dol. 
Balfui, 23.25 dol. Lietuvių Enci
klopedijai, 75 dol. studentų lei
džiamam anglų kafta informaci
niam Lituanus leidiniui ir 100 
dol. Jakub’s laidotuvių namams 
skolos padejigimui. Su dėkingu- 
mi prisiminti visi valdybos tal
kininkai, padėję valdybai savo 

darbu.
Valdybos iždininkas J. žemai

tis patiekė smulkią iždo apyvar
tą ir tuom papildė pirmininko 
pranešimų.

Kontrolės Komisijos pirminin
kas Pr. Joga perskaitė komisi
jos aktą, kuriame buvo pažymė
tas valdybos darbštumas, bet 
taip pat iškelta eilė trūkumų, 
kaip atskaitomybės vedime, sąs
kaitų tvirtinime, įvairūs. neaiš
kumai ir pan., kartu patiekiant 
siūlymų, kaip tas darbas galėtų 
būti vedamas.

JAV LB Centro Valdybos vi
cepirmininkas A. Nasvytis CV 
vardu pasveikino susirinkimą, 
perduodamas CV linkėjimus ir 
siūlymus ateities darbui.

Toliau sekė naujos Valdybos 
ir Kontrolės Komisijos rinkimai. 
Kol Rinkiminė Komisija skaičia
vo balsus, vyko ilgos diskusijos 
dėl pranešimų ir ypatingai iždo 
reikalų bei pinigų skirtumo. Kal
bėtojai daug kalbėjo ir susirin
kimą užtęsė iki 4 vai. po pietų, 
kuomet salė ištuštėjo. Susirinki
mas padėkojo valdybai už jų dar
bą ir priėmė jų apyskaitinius 
pranešimus.

Prieš susirinkimo pabaigą 
Rinkiminės Komisijos pirminin
kas Z. Peckus patiekė rinkimų 
rezultatus. Iš 137 susirinkime 
dalyvavusių asmenų balsavo 123. 
Į valdybą buvo išrinkti (pagal 
balsų daugumos gavimo tvarką): 
J. Virbalis, L. Sagys, P. Balčiū
nas, K. Karpius, A. Gailiušis, J. 
Mikonis, F. Eidimtas, K. Žiedo- 
nis ir J. Salasevičienė. Kandida
tais liko Z. Dautartas, V. Bra
ziulis ir A. Paškonis. Į Kontro
lės Komisiją išrinkti E. Kanto
nas, Pr. Joga ir S. Asevičius. 
Kandidatais liko P. ■Gruodis, J. 
Damušis ir J. Puškorius.

PA
SILICONED IR CRAVENETTED

RAYON GABARDINE

• Reguliarūs....... ...... 34 iki 46
• Trumpi .................. 36 iki 44
• Ilgi .........................  36 iki 44

$21
Mėgiamas visų metų nešiojimui, nesvarbu koks oras! Puikus gabardine visokio oro 
paltas, su išimamu pamušalu esant šiltesnėm dienom ... pilna silieone ir Cravenette 
apsauga lietingoms dienoms. Gražūs, dviejų guzikų eilių Trench coat stilius su dir
žu... užsegamos rankovės. Vidutinė Tan spalva.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami... šaukit CHerry 1-3000.

The May Co.’s Basement Men’s Clothing Department

Šis susirinkimas pastatė nau
ją rekordą, būtent susirinkimo 
ilgumo ir ilgo kalbėjimo (truko 
4>/2 vai.!). Atrodo, kad mes kuo 
toliau, tuo daugiau kalbam, nors 
ir klausytojai salėje greitai ma
žėja. Galbūt, kad dėl šitokių su
sirinkimų ilgumo daug kas pra
randą norą ir į juos lankytis, 
nes ten girdimi tie patys klausi
mai ir pabarimai. Valdyba, ku
ri daug dirbo, turėjo visą laiką 
gintis, gi kalbėtojai kritikavo ir 
vis tą patį klausimą kėlė. Daug 
kartų barti tie, kurie nelanko 
susirinkimų ir netalkina .Ben
druomenei (lyg jie žinotų, kad 
juos bara...). Tie barimai tik 
kliuvo susirinkusiems dalyviams.

Kad panašūs dalykai nesikar- 
totų ir neapviltų tų, kurie sąži
ningai lanko Bendruomenės su
sirinktoms, reikėtų, kad Valdyba 
sugebėtų trumpai ir aiškiai pa
tiekti pranešimus ir siūlymus, 
skirstydama pinigus tai darytų 
su aiškiu susirinkimo pritarimu, 
prezidiumas griežtai tvarkytų, o 
kalbėtojai kalbėtų tik trumpai, 
nekartodami tų pačių dalykų ar 
pasakodami jausmingus pergy
venimus. K.

HARTFORD
ATVYKSTA D-RAS 
VINCAS KUDIRKA

Nenuilstamų p.p. Gustaičių dė
ka Bostono dramos kolektyvas 
savo penkių metų triūsą vaini
kavo K. Inčiūros veikalu D-ras 
Vincas KUDIRKA, kurį tremty
je Antanas Gustaitis atkūrėt šį 
lllllllllillllllliliiiillllliiillllllllliiiiiiliillllllllllllilliiliiiiiiillllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PASINAUDOKITE PROGA
Jei ieškote tokios knygos, kuri malonu paskaityti ir miela 

turėti savo bibliotekoje, pasirūpinkite įsigyti šiuos mūsų leidinius:
žemė dega, Jurgis Savickas, atsiminimai, I t.................... $4.50
žemė dega, Jurgis Savickis, atsiminimai, n t.................... 4.50
Apie laiką ir žmones. Jonas Aistis, atsiminimai.................. 2.50
Mirusios sielos, N. Gogolis, apysaka ................................. 3.25
Milžino paunksmė, Balys Sruoga, istorinis veikalas ..........  2.50
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, I t..................... 2.00
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, II t........ ............ 2.00
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, III t.................... 2.00
Broliai Domeikos, L. Dovydėnas, premijuotas romanas .... 2.50 
Rytų pasakos, Vincas Krėvė...............................................  2.50
Užuovėja, Marius Katiliškis, romanas ............................. 3.50
Barabas, P. Lagerkvist, apysaka, Nobelio premija ........... 2.25
Tomas NiPernadis, A. Gailit, išgarsėjęs esto romanas....... 2.50
Kon-Tiki, T. Heyerdahl, garsi kelionių knyga .................. 3.25
Karoliai, Guy de Maupassant, rinktinės novelės .............   2.50
Pavasarių audroj, Jieva Simonaitytė, romanas ..............  2.50
Kolombą, Prbsper Merimee, romanas ............................. 2.25

Visos šios knygos — rinlttiniausi veikalai mūsų ir pasauli
nėje literatūroje. Apsirikti negalite nei viena. Užsisakydami tris 
iš čia esančių knygų, ketvirtą pasirenkare nemokamai. Rašykit 
ir pinigus siųskit

T E R R A
3333 S. Halsted St., Chicago 8, III.
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Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps

EMEHT store Į

veikalą režisavo nepersenai iš 
Vokietijos atvykęs žinomas re
žisierius Ipolitas Tvirbutas. Šia
me veikale matysime mums ge
rai žinomus ir mielus Henriką 
Kačinską ir Stasį Santvarą. Taip 
pat nemaža ir priaugančio ta
lentingo jaunimo, kurie žada 
ateityje pakeisti mūsų scenos ve
teranus. šiame veikale dalyvau
ja virš 30 vaidintojų.

Hartfordo Lietuvių Bendruo
menės Apylinkė visus maloniai 
kviečia š. m. kovo mėn. 23 d. 6 
vai. po pietų atsilankyti į lietu
vių parapijos salę (Broad ir Ca- 
pitol gatvių kampas), kur pa
matysime D-ro Vinco KUDIR
KOS gyvenimą ir to meto Ru
sijos caro žandarų siautimą Lie
tuvoje, kurį šiandieną pakeitė 
dar žiauresnis bolševikinis en
kavedistas.

Tat iki pasimatymo Hartfor
de.

"Lietuvos nepriklausomybės 
kovoje dalyvaujame per 

Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondą”, 

jos darbą lėšomis remiame per 
Lietuvos 

Nepriklausomybės Talką, 
Iš LAS, LLKS, LRS ir LTS 

bendros deklaracijos.

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



Dirva Nr. 12 * 1957 JĄ. kovo mėn. 21 d —T

Lithuanian Bakery kepyklos sa
vininkas per Dirvą paaukojo Va
sario 16 Gimnazijai $25.00 ir Ne
priklausomybės Fondui $25.00.

ANT. KAZILIONIS

M. ir A. Zdaniai

-f

J. Basanavičiaus 
minėjimas

Kovo mėn. 24 d., tuoj po 
tuviškų pamaldų, (11 vai.) lietu
vių salėje ruošiamas iškilmingas 
didžiojo lietuvių tautinės sąmo
nės žadintojo, Aušros steigėjo, 
lietuvių tautos patriarcho, Dr. 
Jono Basanavičiaus 30 metų mir
ties sukakties minėjimas.

Minėjimo programoje prof. dr. 
Vinco Maciūno paskaita ir meni
nė dalis.

Visa lietuviškoji visuomenė, 
ypatingai jaunimas, maloniai 
kviečiama skaitlingai minėjime 
dalyvauti. Atskiri pakvietimai 
nebus siuntinėjami.

Įėjimas neapmokamas.
Minėjimą ruošia korp! Neo Li

thuania Clevelande.

Dr. Alberto Geručio paskaita
Balandžio 14 d., sekmadienį, 4 

vai. p. pietų, lietuvių salėje, Tau
tinės S-gos Clevelando skyrius, 
rengia Lietuvos įgaliotinio Vo
kietijoje Dr. Alberto Geručio, 
paskaitą. Tema: Vokietijos fak
torius Lietuvos atkūrimą planuo
se.

Po paskaitos svečio pagerbi
mas ir pobūvis žemutinėje sa
lėje.

Į paskaitą įėjimas laisvas, o į 
pobūvį su pakvietimais, kurie 
gaunami Dirvoje, pas pirm. Ju
lių Smetoną ir kitus skyriaus 
valdybos narius.

Nauja studentų valdyba1
Clevelando studentų skyrius 

lie- savo metiniame susirinkime iš
klausė pirmininko R. Minkūno, 
ižd. N. Ambrazaitės ir Kontrolės 
komisijos pranešimų bei aptarė 
įvairius studentiškus reikalus. 
Buvo nutarta paskirti 25 dol. 
"Lituanus” ir 10 dol. "Studentų 
Gairių” reikalams. Susirinkimas 
išreiškė nuoširdžią padėką sena
jai valdybai už jų įdėtą darbą ir 
ypatingai daug dirbusiam, savo 
energijos ir laiko skyrusiam per 
du metus jos pirmininkui Rim
vydui Minkūnui. Valdybą sudarė 
N. Ambrazaitė, A. Barzdukaitė, 
R. Bajoraitis ir E. Žilionis.

Susirinkimo metu buvo išrink
ta nauja valdyba: pirmininkas 
Vytautas Malcanas, sekr. M. 
Dabrikaitė ir ižd. A. Orintaitė. 
Naują Kontrolės komisiją suda
ro D. Prikockytė, R. Minkūnas ir 
V. Kamantas. Linkėtina naujai 
valdybai sėkmingo darbo. Susi
rinkimui pirmininkavo A. Mu- 
liolis, sekretoriavo A. Malcanai- 
tė.

jau grįžo iš Floridos atgal į Cle
velandą, ten gerai paatostogavę.

K. Leimonas
Tejcas valstybėj pirko greifrui- 

tų farmą. Yra virš 600 medžių.
Greitai, kaip jis sako, aplei- 

siąs Clevelandą ir ten įsikursiąs.

Boleslovas Miniotas
visus metus išbuvęs Californijoj, 
grįžo atgal į Clevelandą. Sako, 
Clevelande geriausia.

Kortavimo popietę
rengia Dainos choras kovo mėn. 
24 d. 4 vai. p. pietų Naujosios 
parapijos, salėje. Pelnas skiria
mas mokyklos fondui. Užkan
džiai ir dovanos prie kiekvieno 
staliuko. Taip pat dovanos ir su 
įžangos biletais. Įėjimas $1.00. 
Prašome visi dalyvauti.

Aleko Banio pagerbimo 
vakarienė

Pramoginę susirinkimo dalį 
sudarė šokiai ir nepaprastai įdo
mių kultūrinių filmų rodymas. 
Vienas iš studentų bičiulių, J. 
Dunduras, yra keliavęs po pieti
nę Ameriką, kur nufilmavo savo 
kelionių vaizdus. Jis studentams 
per kelias valandas rodė savo 
lankytas vietas, paaiškindamas 
apie jų istoriją, žmonių papro
čius ir kitas įdomybes.

DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAS
Cleveland Hts, prie šv. Onos 

bažnyčios, po 8 kamb. ir dvi vo
nios kiekvienam bnte. Karšto 
vandens šildymas. Trys garažai. 
Dideli kambariai. Namas labai 
geram stovy.

Apartamentas
East Clevelande, prie Hayden. 

5 butai po 5 kamb. ir dviejų
krautuvių mūrinis pastatas. Me
tinės pajamos $6870.

Turime ir daugiau gerų pirki 
nių. Kreipkitės į

p. ŠIRVAITĮ
Wm. T. Byrne — Real Estate 
1535 Hayden Avė. MU 1-6100 

ar namuose KE 1-4080
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Lituanistinės Mokyklos 
Tėvų Komitetas

praneša, kad visos stambesnės 
dovanos mokyklos rėmėjams 
(siuv. mašina 1957 m. modelio, 
tešlos plakėjas, radijo), kurios 
bus paskirstytos per Lituanisti
nės mokyklos š. m. balandžio 28 
d. šv. Jurgio parapijos salėje 
ruošiama tradicinį Jconcertą-ba- 
lių, yra išstatytos gėlių krautu
vės (Friendly Flower Shoppe) 
lange, prie lietuvių salės — 6901 
Superior Avė.

GERI PARDAVIMAI

DIEVAS
TEISĖJAS

JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 
batų taisymas ir odos 

pardavimas
1389 East 65 St.

Norintieji kreiptis telefonu 
šaukit GA 1-7658 tarp 7-9 vai. 
vakaro. Sekmadieniais visą die
ną.

r

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

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

753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5466

Rd. 6 
viršuj, 
gražūs,

Praėjusį šeštadienį, kovo mėn. 
16 d. lietuvių salėje, Clevelande 
veikiantieji BALF skyriai suren
gė aktyviam BALF darbuotojui 
Alekui Baniui, sulaukusiam 6 
metų, pagerbimo vakarienę. Į ją 
susirinka virš 150 clevelandiecių. 
Buvo svečių ir iš toliau, ypač iš 
Akrono.

Pagerbimo vakarienę atidarė 
Kazys Gaižutis. Pasveikinęs su
sirinkusiųjų vardu sukaktuvinin
ką, progra'mą vesti perdavė S. 
Laniauskui. Vaišių metu sukak
tuvininko Aleko Banio nudirbtus 
darbus iškėlė K. S. Karpius, P. 
J. žiūrys, St. Barzdukas, S. Lek- 
nickas, J. Virbalis, B. Gaidžiū
nas. Taip pat linkėjimus perda
vė p. Skujeniekas, žemaitis, Sau- 
kevičius, Šukys, Dučmanas, Trai- 
niauskaitė, Alšėnas ir kt. Sveiki
nimą raštu 
konsulas P. 
kai ir kt.

Minėjimą
paįvairino dainininkai Nora Bra- 
ziulienė ir V. Bakūnas, padainuo
dami po keturias dainas. Jiems 
akompanavo Ritas Babickas.

Pabaigoje žodį pasakė ir pats 
sukaktuvininkas, padėkoda m a s 
už jo pagerbimo surengimą ir 
prisimindamas savo dirbtų darbų 
įspūdžius. Svečiai sukaktuvinin
kui sugiedojo ilgiausių metų.

ASS sueiga
Kovo 10 d. p. Gaidžiūnų na

muose įvyko įdomi Akademikių 
skautų sueiga. Jos metu disku
tuota studentų organizacijų ide
ologijų klausimais bei aptarti 
įvairūs einamieji reikalui. Ge
gužės 4-5 dienomis Clevelande 
įvyks visuotinis ASS suvažiavi
mas, kuriam clevelandiečiai jau 
pradėjo smarkiai ruoštis. Suei
gos metu pasveikintas fil. St. 
Matas (Matusevičius), Korp! 
Vytis Clevelando skyriaus pirmi
ninkas, neseniai gavęs magistro 
laipsnį metalurgijoje. Sueigai 
pirmininkavo Pr. Petraitis, se
kretoriavo A. Gelažiūtė.

Mirusio Jack Ganson-Karabino 
atminčiai

ir vėžio ligų* fondui paremti kovo 
mėn. 21 d. Arenoj rengiamos im
tynės. Pradžia 8:30 vai. Biletai 
nuo $5.00 iki $1.50.

Bus keliarios imtynės, kuriose 
pasirodys garsūs imtjninkai iš 
indėnų, rusų, lenkų, žydų, vo
kiečių, negrų ir vengrų tarpo.

atsiuntė Lietuvos 
Daužvardis, Lasni-

menine programa

Dailės paroda
Balandžio pradžioje Clevelan

de organizuojama dailininkų A. 
Galdiko, V. Jonyno ir J. Pautie- 
niaus kūrinių paroda. Jos atida
rymas įvyks balandžio 6, šešta
dienį, lietuvių salėje. Clevelando 
lietuviams tai bus gera proga ne 
tik susipažinti su mūsų dailinin
kų menu, bet įsigyti ir jų kūri
nių.

B. Gaidžiūnas susirinkusiems 
studentams skautams parode 
įvairių filmų iš Vokietijos sto
vyklų gyvenimo bei keletą Cle
velando vaizdų. Šeimininkė N. 
Gaidžiūnienė pavaišino visus už
kandžiais ir įvairiais skanumy
nais. Visi dalyviai nuoširdžiai 
dėkoja vaišingiems p. Gaidžiū- 
nams.

Sekanti ASS sueiga įvyks ba
landžio 14 d.

Reikalingas real estate ir 
draudimo tarnautojas

pilnam ar daliniam darbui. Ge
ras komisas ir galimybės vado
vauti ofisą.

Šaukti SW 5-488 arba
WH 3-001Q

J. G. Oshen Realty antį Insurance 
1141 Ansel Rd.
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Laisvas gydytojo kabinetas

Lietuvių rajone prie St. Clair 
Avė. Išnuomavimo reikalais 
šaukti:

GL 1-4942

LOKOR DELICATESSEN
6502 Superior

(kampas E. 65 ir Superior)
Sveikiname visus lietuvius klijentus. Būtinai atsilan

kyki! į mūsų krautuvę ir pareikškit savo pageidavimus, 
kokių geriausių maisto produktų norėtumėt visad gauti.

Manome atidaryti specialų lietuviškų delikatesų sky
rių ir pardavinėti lietuvių mėgiamus maisto produktus.

Pas mus puikiausia hcduviška duona, sūriai, ikrą, alus 
ir vynas.

Telef. EN 1-9142

THREEW
WNTINGG0.

Lietuvių įmonė dažo ir deko
ruoja naujų ir senų namų butus 
ir įvairias sales. Taip pat ištaiso 
ir atnaujina sienų bei lubų tinką.

žiemos metu duodame papigi 
nimą.

677 E. 128 St.
Telef.: MU 1-8368

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352 '

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
klas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriai.
24 įmurs towing.
Dienos telef.: HE 1-6352.
Nakties telef.: LI 1-4611.

Nesvarbu, ar jūs esate pėščias, 
ar keleivis savoj ar keno kito 
mašinoj. Jums svarbu žinoti apie 
naują Travel Accident Policy. 
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00 

per metus.
Gyvybės, nelaimių, ugnies, 

automašinų apdrauda 
Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

Beachview į pietus iš Euclid 
Avė. 6 metų bungalow iš 41/4> 
kamb., būtent: salionas, valgo
mas, virtuvė ir du miegamieji; 
visi kambariai pirmam aukšte; 
dideli, gražūs; nauji karpetai; 
gražiai išdekoruotas, skiepas; 
gaso pečius, garažas.

Windward — Neff 
kamb. colonial, 2 mieg. 
vienas mieg. apačioje;
dideli porčiai; gaso pečius; ga
ražas.

East Cleveland iš 7 didelių, 
gražų kamb. colonial, centralinis 
šildymasų įrengtas trečias aukš
tas ; garažas; žema kaina.

Mes turime parduoti ir daug 
kitų įvairių namų, ypač naujos 
parapijos rajone.

šaukite Paul Mikšys namų 
telef. LI 1-8758 arba office

Kovac Realty
960 E. 185 St. 

KE 1-5C30 
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GERI NAMAI IR BIZNIAI
Puikus 6 k. vienos šeimos, ply

telių virtuvė. Dviejų mašinų ga
ražas. Kaina $13,000. Namas 
11506 Rutland Avė.

♦

Gražus bangalas Willowicke. 
Kaina $18,300.

*

2 šeimų namas, po 5x5 k., ne
toli Lake Shore Blvd.

*
Geroj vietoj esantis restora

nas. Naujas namas.
Fisher and Fisher Realty

GL 1-8799
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Tai tas laikas, kuriame Die
zas ateina daryti teismą, ir jo 
;eismas ugnim sunaikina visa, 
kas tik jam priešinga. — Mik. 
1:2, 3.

"Jis vadina dangų ir aukšty
bių ir žemę savo žmonių teisti.” 
Ir tai pilnai patvirtina tą, kas 
aukščiau pareikšta. Ir aiškiai pa- 
odo, kad įvyksta tame laike, ku

riame Dievas daro teismą. Teis
mo sostas yra pastatytas dangu
je ir Kristus sėdi ant teismo kė
lės. Kurie mirė ištikimi būdami, 
ie bus pabudinti ir turi atsisto- 

.i ties Kristaus teismo kėdę. 
Šventieji angelai ir turi kokį nors 1 
iarbą teisme. "Nes žmogaus Sū
nus ateis savo Tėvo garbėje su 
savo angelais, ir tuomet jis at
silygins kiekvienam, žiūrėdamas 
jo darbų.” (Mato 16:27). Įvyks
ta surinkimas visų, kurie yra 
santaikoje su Viešpačiu Dievu, 
nes jie bus dalyviai teismo dar
be arba bus liudytojai Aukščiau
siojo Dievo teisme. Tame laike 
visiems jo žmonėms, kurie mini 
Dievo vardą, bus duota progą 
atsistoti jo pusėje.

"Surinkite man mano šven
tuosius, kurie yra padarę su ma
nim sandorą per auką.” (5 eilė). 
Šita Psalmės turi būti 'aiškina
ma santaikiai su kitomis tos pa
čios pranašystės dalimis. Visas 
Psalmės turinys parodo, kad jos 
įvykimas prasideda.

Skelbia:
1VILLIAM SHIMKUS 
1110 E. 76th Street 
Cleveland 3, Ohio

Aš ESU LIETUVIS IR 
TVARKAU ŠĮ BIZNĮ. 

ŠI VIETA YRA ŽINOMA KAIP

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE 
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

Du skyriai
67.12 Superior Avė. ’ HE 1-2498
13515 Euclid Avė. MU 1-8100

• ŠALDO vasarą

■ Žri.n V«»-'------- ---------- - -----------. -r--

—GERESNES statybos kontraktoriai 
—■ ĮSTATO MONCRtEF ORO VENTILIACIJĄ

ŠILDO žiemą

|,J. S AM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

i
tI
I
1'vI
Į 7007 Superior Avė. Greta Ezella Tfreatre

Telef.: EX 1-3969. Bute: VVA 1-2354

Ž 
I
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GALIU JUMS PADĖTI 
PERKANT AUTOMOBILĮ IR 

TUO SUTAUPYTI!

VIC’S GULF SERVICE 
STATION

MES DUOSIME JUMS 
GERIAUSI PATARNAVIMĄ, 
KOK TIKĮ GALITE GAUTI 
MIESTE. PABANDYKITE.

VICTORAS SUMAS — vedėjas 
MES'DUODAME 
GREEN STAMPS

LEIMON’S CAFE

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

Įvairūs valgiai, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai. 
ryto iki 8 Vai. vakaro.

731 E. 185 ST. KE 1-9737

Prieš perkant naują ar geres
nį naudotą automobilį, šaukite 
mane.

Jūs gausite žemiausias finan
savimo sąlygas: maždaug $4.50 
už $100 perkant naują mašiną 
ar 6% perkant naudotą mašiną, 
Įskaitant ir gyvybės draudimą.

Šaukite:
Paulina Mozuraitis, agentas

Telefonas SK 1-2183
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PILIETYBĖS 
EGZAMINAI

Klausimai — atsakymai 
iliustruoti braižiniu.

Kaina 75 c.
Gaunama pas knygų platjntoju« 
'Dirvos” admin., 1272 E. 71 Gi 
Jleveland 3, Ohio ir pas autorių

D. Klinga, 496 Grand St, 
Brooklyn 11. N. Y.

SUPERIOR AVĖ. — KAMPAS 
E. 66 ST.
EN 1-9713

CADMIJAUS 
AKUMULIATORIUS — 

BATTERY 
AUTOMOBILIUI

iš-Europoje naudojamas nuo 
radimo dienos — 1909 m. dar 

.tebeveikia. Amerikoje vadinamas 
amžinu.

I Negenda nuo šalčio, karščio, 
elektros smūgių. Daug kitų gerų 
savybių. Garantijos laikas neap
ribotas.

Supažindinimui parduodamas 
papiginta kuiną. Skambinkite B. 
Snarskiui — KE 1-0210 arba rei
kalaukite garažuose.

BALTIC SUPPLY CO*
71 E. 207 St., Euclid 23, O.

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

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti X!

■ii
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PAGALVOKIME PRIEŠ EIDAMI AR KĄ 
NORS DARYDAMI

Visiems Clevelando lietuviams reikėtų pagalvoti prieš einant 
kur nors praleisti linksmai laikų ar rengiant subuvimus, vakarus, ves
tuves — kur yra patogiausia vieta ir kur būtų pareiga visa tai atlikti. 
Atsakymas pats atsirąnda, jei galvojame, kad savi turime remti sa
vus. Tai būtų patogiausia vieta —- Lietuvių klube ir salėje.

Lietuvių klubas ir salė po remonto — atnaujinimo dabar atrodo 
gražiai, jaukiai ir kiekvienam malinu pabūvuoti, sutikti savus drau
gus, pažįstamus, praleisti lietuviškoje nuotaikoje savuose namuose.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

Ii

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDFNCIJA: PENlNSULA 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 išpildymai 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

sr J
!

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

' Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojtl 
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763
936 East 185 Street KE 1-7770

<
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B. NEMICKAS

II
O visdėlto ALT Vykdommasis 

Komiettas, perduodamas kone 
pusę tais metais surinktų lėšų 
kitam organui, nerado reikalo 
suvažiavimo nurodytos tvarkos 
laikytis. Aš nežinau, ar buvo 
laikytasi ir kito dėsnio, kurį ana
me suvažiavime ALT sekreto
rius ir pats pirmininkas labai 
garsino. Būtent, jie teigė, kad 
Vykdomasis Komitetsa visus nu
tarimus darąs vienbalsiai, o jei 
kada pasirodąs nuomonių skir
tumas, tai klausimas esąs atide
damas, ligi skirtumai išsilygins.

Skiriant iš ALT iždo tokią di
delę pinigų sumą, atrodo, turėjo 
būti koks nors Vykdomojo Ko
miteto nutarimas. Turint galvoj 
kalbamąją rezoliuciją, atrodo, 
.Vykd. Komitetas bent jau turėjo 
priimti nutarimą, kad "suvažia
vimo rezoliucija Vilkui netaiko
ma. Ir paskui priderėjo tokią in
terpretaciją patiekti 1956 metų 
suvažiavimui patikrinti, ar jis 
sutinka su ja. Nieko panašaus 
nebuvo...

Suvažiavimo dalyviams pra
džioje nebuvo abejonės, kad čia 
iš tiesų pereito suvažiavimo nu
tarimas sulaužytas. Padėčiai ati
taisyti buvo paruoštas net nau
jos rezo’iucijos projektas, kūria 
pereitų metų nutarimas arba bū
tų visai panaikintas, arba būtų 
pasakyta, jog jT« netaikomas Vil
kui. Bet ALT sekretorius pats 
apsiėmė išaiškinti nutarimą, ku
rio jis nebuvo nei autoriui, ne: 
kurio vieno valia tas nutariau!:' 
buvo priinftas. Būtent, jis pa 
skelbė "dogmą”, kad nutarime 
minimieji "kiti organai” esą til 
kažkoki "kiti”, o ne Vlikas. Jis 
užtikrino, kad tiems "kitiems’ 
tai nutarimas bus visada taiko 
mas, bet Vlikas nesąs "kitas”...

Skaitau dar kartą pačiose 
"Naujienose” kartojamą nutari
mo tekstą ir matau: "...kad 
ateityje ALT Vykdomasis Komi
tetas kitiems organams finansi
nę paramą visada skirtų atski
rais nutarimais kiekvienam pa
skiram darbui”... ir t.t. ALT 
Vykdomasis Komitetas yra or
ganą^, kuris disponuoja ALT lė
šomis, visų pirma naudodamas 
jas savo darbams. Nutarimas lei
do tam tikromis sąlygomis skir
ti tų lėšų ir kitiems organams. 
Jokių išimčių neminėta, tai aiš
ku, kad į "kitų organų” Sąvoką 
įeina viskas, kas nėra ALT Vyk
domasis Komitetas. Nei Vlike, 
nei Taryboj niekad nebuvo nu
tarimų tuos du skirtingus* orga
nus sulieti į vieną.

Taigi tas P. Grigaičio aiški
nimas, esą, Vlikas nėra "kitas 
organas”, kaip tik ir yra pats 
kreiviausias kurpalis iš visų kur
palių, ant kurių jis Tarybos nu
tarimus yra tempęs (o yra tem
pęs ne vieną).

Kam rūpėjo, kad ALT savo lė
šas skirtų Vilkui tokia tvarka, ’ 
kaip ją suprato pirma minėtasai 
žurnalistas, tiems P. Grigaičio 
aiškinimas patiko. Atvirai kal
bant, patiko jis ir man. Patiko 
todėl, kad jis buvo labai supran
tamas: Taryba ir Vlikas — tai 
viena kišenė, ir kiek katran jos 
perskyriman P. Grigaičio sutiki
mu bus įdėta, niekam neprivalo 
rūpėti.

Taip aiškiai apšviestas, aš ir 
nebemačiau reikalo atremdinėti 
P. Grigaičio aipkinimų. Nusista
tymui su sekretoriaus "dogma” 
nebesiginčyti pritarė ir kiti po- 
«ėdyje tuo metu buvę ALT Są-

jungos atstovai. Mums buvo ga
lutinai aišku, kad ALT rinklia
vos yra ir bus drauge ir Vliko 
rinkliavos. Iš to išvada labai pa
prasta :

Kas dar tiki, kad po senąją 
Vliko iškaba tebevykstąs judė
jimas yra "Lietuvos laisvini
mas”, tas kaip ir pirma, ar dar 
dosniau, dės pinigą Tarybos 
lėkštėn, kad ir anai "vyriausiai 
valdžiai” užtektų. O kitiems su
sitikus su Tarybos aukų rinkė
jais neišvengiamai suskambės 
ausyse Reutlingeno ir New Yor
ko posėdžių aidai, jų beprasmiš
kumas, sumirgės akyse vien 1956 
metais ten sutirpusių 18,000 Ta
rybos dolerių, ir jų ranka labai 
nenoromis trauks iš kišenės Ta
rybai kokį nikelį...

Taip maždaug ir yra. Gai taip 
ir ne visai gerai, bet kaltas dėl 
to ne J. Bačiūnas, o kaip tik tie 
P. Grigaičio kurpaliai.

Tai nėra ultimatumas Tary
bai, kuriuo būtų sakoma: jei ne
duosite Vilkui, tai duosim jums, 
o jeigu duosite, tai patys negau
kite. Ne. Klausimas stovi taip, 
kaip jis aiškiai ir buvo išreikš
tas 1955 metų reoliucijose. Bū
tent, Taryba tegu naudoja su
rinktas lėšas visų pirma savo kitokis įspūdis.

tiesioginei veiklai (kuri savo ke
liu turi būti stengiamasi vesti ko 
tikslingiau), o jei perleis lėšų 
kam kitam, tegu tai būtų ir Vil
kui, tai ne dėl gražių akių, ne 
dėl firmos, o tiktai tada, jeigu 
tas kas kitas išdėstys rimtą su
manymą, realų planą, jeigu tą 
sumanymą ir planą rimtu bei 
realiu pripažins visas Vykdoma
sis Komitetas.

Niekas nesako, kad iš Vliko 
jau nebegali kilti jokio rimto su
manymo ir gerai suplanuoto jo 
vykdymo. Bet esamose aplinky
bėse reikia, kad Tarybos Jėšas 
ir jam kaip ir kam kitam ski
riant, plano ir paties reikalo 
rimtumas būtų neabejotinai pa
tvirtintas Tarybos Vykdomojo 
Komiteto autoritetu. Jei Tary
bos Vykdomasis Komitetas to 
nedarys, jis pats daugelio akyse 
liks tik nesusitvarkančio politi
nio komiteto šelpimo agentūra.

Nors principe geriau būtų pa
sitenkinti sprendimais dauguma 
balsų, bet norint tvirčiau išlai
kyti visuomenės vieningumą 
Amerikoje apie ALT, geriau Jiū- 
tų, jei opesnieji dalykai būtų 
rimtai apsvarstomi visų VK na
rių ir sprendžiami visų sutikimu.

1955 metų suvažiavime skelb
ti tvirtinimai, kad ALT Vykdo
masis Komitetas taip klausimus 
ir sprendžia, skambėjo labai gra
žiai. Gaila, kad iš visuotinių Ta
rybos suvažiavimų eigos ir iš 
daugelio kitų reiškinių susidaro

Pasaulio Lietuvių Žinynas jau spaustuvėj
P. L. ŽINYNO angliškoji dalis 

:au surinkta, o kitos dalys dar 
enkamos. Nors didžiumoje rei- 
talingos informacijos jau suran- 
ciotos, bet yra viena kita stam
boka kolonija, kur žinias pasi
žadėjusieji parūpinti ar surinkti 
:ų dar neatsi ’.nčia, kaip lygiai 
'ra profesionalų ir visuomenės 
'eikėjų, kurie nei apie save, nei 
apie savo vadovaujamas organi
zacijas informacijų nesuteikia.

Individualūs priminimai ir su
sirašinėjimas ėda redaktoriaus 
laiką ir didina ŽINYNO išleidi
mo kaštus. Šis yra mano

paskutinis kreipima
sis, todėl iki šiol 
neatsiliepusieji ar 
žinių nesuteikusieji 
prašomi tą tuojau 
padaryti.

Pavyzdžiui, daugelyje miestų 
yra visuomeninio pobūdžio įstai
gos : lietuviškų knygų 
leidyklos bei knygy
nai, bet žinias tik dalis te- 
prisiuntė. Dažnai kitataučiai ar
ba ir lietuvių kilmės amerikie
čiai ieško įstaigų, kur galėtų 
įsigyti lietuviškų knygų, rank
darbių, lietuviškos muzikos plok-

Kovo mėn. 21 d. Bermiidoje susitinka Prezidentas Eisenhovveris ir Anglijos ministeris pirm. Mac- 
millan. Posėdžiaus šiuose rūmuose.

štelių ir tik po ilgų pastangų jas 
suranda. Norima visas tokias 
įstaigas ŽINYNE suregistruoti 
panašiai kaip lietuvius advoka-l 
tus, gydytojus, inžinierinius, 
dailininkus, rašytojus, žurnalis
tus, proresorius ir t.t.

Kadangi šioji P. L. ŽINYNO 
laida taip sustatyta, kad ja ga
lėtų naudotis ir tik angliškai te
mokantys, , tai tikirdasi, kad ji 
plačiai pasklis ir tarpe amerikie
čių. Nežiūrint, kad pirmoji lai
da tebuvo tik lietuviškai, ją pir
ko daugelis viešųjų bibliotekų, o 
kaikurios net po kelis egzemplio
rius, kaip pav., Congressional t h u a n i a n 
Libfary. Tikimasi, kad šį kartą 
gana daug bibliotekų ŽINYNĄ 
įsigys.

Ypatingai plati išėjo angliško
ji dalis, kuri surinkta taip atro
do: F a c t s and Figures 
a b o u t 
A r e a a 
i n Re 
C i t'i e s 
The 
g u a g e 
džius) ; 
n i a n 
fore 
viet O c c u pa t i o n (Dr. 
Jonas Aistis); Adam M i c - 
k i e w i c zP o 1 e o r a 
L i t h u a;p i a n ? (V. Maciū
nas) ; Lithuanian M u- 
s i c (Vladas Jakubėnas); Li
thuanian art (Paulius 
Jurkus); The Lithua
nian S o n g and Dance 
(V. F. Beliajus); A n c i e n t 
Lithuania; L i t h u a - |

L i t h u a n i a ; 
nd Popu 1 a t i o n 
cent Years; 
of Lithuania;

Lithuanian L a n - 
(Dr. Pranas Skar- 

E a r 1 y Lithua- 
L i t era t u re
and under S o -

be-

nia and Poland, tusi. Iš anksto užsiprenumera- 
1385-1795 (Dr. A. ša-^vusieji jį gaus už $5.00 kietais 
poka) ;.General Kos-' 
c i u s z k o — a Lithua
nian? (Anthony O. Shallna);
Freedom in 
and Modern 
nia; L i t h u 
1 9 1 8-1 9 4 0; 
Invasion, Occupation 
and Deportations ; 
Religion in Lithua
nia; S o v i e t Č r i m e s 
against Lithuania 
in the Light of I n- 
ternational Law; Li-

East P r u s - 
šia — a N e w Russian 
Colony? Lithuania 
Continues her F i g h t- 
for Freedom (Stasys Žy
mantas) ; Lithuanians 
Abroad; List 
cent Publications 
Lithuanian 
thuanians.

Atitinkamos šios skyriaus da
lys bus iliustruotos, kaip pav., 
Lietuvos vėliava, senovės ir nau
jųjų laikų Vytis, senovės ir 1918- 
40 metų monetoj, Lietuvos ku
nigaikščių ir prezidentų paveiks
lai ir visa eilė kitų vertingų 
iliustracijų.

Visos kitos dalys su laikraščių, 
radijo valandų, organizacijų, vi
suomenininkų, kultūrininkų, pro
fesionalų sąrašais bei adresais, 
kolonijų aprašymais J.A. Vals
tybėse ir kitose pasaulio dalyse 
bus gerokai praplėstos.

šio praplėsto ir padidinto P. L. 
ŽINYNO kaina lieka nepasikei-

A n c i e n t 
L i t h u a - 

a n i a i n
S o v i e -t

o f R e - 
o n 

and L i -

JONUI DAŠKUI-DAŠKEVIČIUI mirus,

jo žmonai ir dukrelei reiškia gilią užuojautą

PROF. DR. JURGIUI ŽILINSKUI mirus, 
žmonai KSAVERAI, dukteriai VITAI, žentui Dr.jo

PETRUI VILEIŠIUI ir artimiesiams gilią užuojautą reiškia
Tautinės Sąjungos VVaterburio

Skyrius

A. A.

KėHATA TE.BflLDI C V R! L. X?/ TC.-HAR.D

Tautinės Sąjungos Waterburio skyriaus Garbės Nariui

Mielam Kolegai

viršeliais ir už $4.00 popieriniais. 
Kadangi tokios knygos išleidimo 
kaštai gana dideli, tai knygą iš 
anksto užsisakantys palengvins 
jos išleidimą. Informacijas ir re
zervacijas siųsti P. L. ŽINYNO 
redaktoriui: Mr. A. Simutis, 41 
W. 82 Street, New York 24, N. Y.

SKAUTAI
ASS SUVAŽIAVIMAS 

CLEVELANDE

(sks) Akademinio Skautų Są
jūdžio visuotinis suvažiavimas 
bus gegužės 4-5 dienomis Cle
velande. ASS vasaros stovyklą 
žadama rengti liepos 1-7 d. ne
toli Chicagos. ASS nariai ragi
nami dalyvauti jaunimo kongre
se, o paskui atvykti savo sto
vyklon.

JIE KAUPIA JĖGAS

(sks) Kovo 11 d. New Yorke 
House of Free Russia buvo pa
vergtųjų skautų vadovų posėdi,s. 
Gegužės 25 ar 26 d. New Yorko 
Coliseume norima surengti tarp
tautinę skautų šventę, kurioje 
kiekvienos tautos jaunimas ga
lės parodyti savo menines pajė
gas. Ten bus ir tautinių rankdar
bių bei valgių parodėlės.

RETAS SVEČIAS NEW YORKE

(sks) Stud. skautų Korp. Vy
tis pirmin. fil. inž. Romas Vis
kanta, kovo 10 d. atskridęs iš 
Chicagos, dalyvavo Korp! Vytis 
N. Y. skyriaus sueigoje bei tu
rėjo pasitarimus su vytiečių va
dovais.

Psktn. R. Kezys ir J. Ulėnas, 
N. Y. skautų vadovai, tarpinin
kaujant p. Svirplaičiui, kovo 9 d. 
apžiūrėjo puikią amerikiečių 
skautų stovyklavietę prie Wing- 
dale, N. Y. Ji yra apie 90 mylių 
nuo New Yorko.

SKAUTIŠKAJAME ATLANTO 
PAKRAŠTYJE

(sks) LSB 1-jo JAV rajono 
vadeiva patvirtino Worcesterio 
Skautų Vietininkijos pasirinktą 
"NEVĖŽIO” vardą. Kartu pa
tvirtino šios v-jos veiklos planą 
1957 m.

Bostono "Žalgirio” tunte pa
reigose patvirtinti: Sk. Vyčių 
Dr-vės vadu — psktn. Alg. Ba
nevičius ir tos pat Dr-vės "Se
nųjų Lapinų” sk. vyčių būrelio 
vadu — skltn. V. Koklys.

Worcesterio "Nevėžio” vieti- 
ninkija birželio 22-23 dienomis 
ruošia 1-jo rajono skautų sporto 
šventę Maironio Parke. Skautų 
sportiniai vienetai vietovėse jau

Šios Metropolitan operos žvaigždės pasirodys Clevelando spektak- pradeda jai ruoštis.
liij metu, kurie įvyks nuo balandžio mėn. 22 iki 28 dienos. I "Skautiškojo Kampelio” žinio-

Korp! Neo-Lithuania

Sprausminiai keleiviniai lėktuvai išbandyti dabar ir pasiektas naujas greičio rekordas, bet 
tiška! jie bus naudojami tik nuo 1959 metų. Iki to laiko susidėvės bendrovių pastatyti senesni 

keleiviniai lėktuvai.

prak-

mis psktn. I. šimulynaitė pasi
traukė iš IVorcesterio skaučių 
"Neringos” v-jos vietininkės pa
reigų. Ji vadovavo ten skautėms 
nuo pat jų įsikūrimo dienos. 
Naująja vietininke paskirta vyr. 
skautė skltn. Jūratė Micutaitė. 
Ačiū nueinančiai už įdėtą darbą 
ir rūpesčius ir sėkmės ateities 
darbuose naujajai vietininkei.

1-jo rajono vadeiva skubiu 
raštu painformavo to rajono va
dovus apie tame rajone įsteigtus 
skautų vadovų kursus, kurių 
tikslas — duoti vadovams siste
mingus ir nuoseklius skautiškų 
Žinių pagrindus. Kursai prade
dami balandžio pradžioje. Daly
vių skaičius ribotas — tik 25. 
Programoje 4 dalys: teoretinės 
studijos, stovyklavimas, stažas 
ir baigiamasis darbas. Pareiški
mai su skautiško darbo charak
teristika siunčiami vadeivai iki 
bal. 1 d.

SKAUTAS MENININKAS 
GARSINA TĖVYNĘ

(sks) Chicagiškis skautas Kęs
tutis Zapkus savo meniniais ga
bumais jau ne kartą atkreipė 
amerikiečių visuomenės dėmesį. 
Šis gabus Farragut High School 
auklėtinis sulaukė net 5 stipen
dijų studijoms gilinti. Šiuo metu 
Kęstutis lanko Chicagos Meno. 
Institutą. Jo jaunatvišką patrau
kimą menui ir tremties kelius 
aprašė ”The National Geogra- 
phic Magazine” kovo mėn. lai
doje. Straipsnis pavadintas ”A 
Childhood Artist Carries on”. 
Kartu spausdinamas Kęstučio 
atvaizdas ir *jo pieštas lietuvai
tės paveikslas.

SUSIDARĖ GRAŽI PORA ...
(sks) Kovo 3 d. darbštusis 

vyr. skltn. Algis Alksninis (ilga
metis N. Y. vilkiukų vadovas) 
susituokė su Danutė Stasiuky- 
naite. Iškilmingose jungtuvėse 
giedojo N. Y. skautų vyčių ok
tetas. Vestuvių puotoje dalyvavo 
apie 300 svečių. New Yorko 
skautai mielajam Algiui ir jo 
žmonelei Danutei linki daug sau
lėtų dienų ir ilgiausių laimės 
metų.

Sktn. R. Šilbajoris, New Yor
ko skautų ir vytiečių veiklus va
dovas, kovo 2 d. tapo išrinktas 
Baltų Studentų Federacijos pir
mininku.

Kęst. Kudžma vadovauja nau
jai sudarytam sk. vyčių kandida
tų būreliui. N. Y. skautų vyčių 
dr-vei šiuo metu vadovauja Vyt. 
Gobužas.

PITTSBURGH, Pa.
ED1VARDAS SCHULTZ — 
KANDIDATAS į TEISĖJUS

Žinomas Pittsburgho lietuvių 
tarpe veikėjas adv. Edwardas A. 
Schultz paskelbė savo kandida
tūrą j teisėjus Common Pleas 
Court. Jis kandidatuoja kaip ne
priklausomas. Jo vardas bus de
mokratų ir respublikonų balote.

Visi turėsim progos už jį bal
suoti. Ir kviečiu demokratus ir 
respublikonus atiduoti už jį savo 
balsą nominacijose, kurios įvyks 
gegužės 21 dieną.

Adv. Edwardas Schultz yra gi
męs ir augęs Amerikoje, aukštą
jį mokslą baigė University of 
Pittsburgh. Iš jaunų dienų da
lyvauja lietuviškojt veikloje. Jis 
yra pirmininkas Lietuvių Kam
bario Pittsburgho Universitete 
ir Jungtinių Lietuvių Organiza
cijų.

Nėra abejonės, jog visi mūsų 
tautiečiai parems jį nominacijo
se. Lietuviams yra gera proga 
įstatyti savo tautietį į teisėjų ei
les, jeigu tik visi vieningai rem
sime. Nelaukime, kad kitų tau
tybių žmonės mūsų gabumus 
pripažintų, jeigu mes patys sa
vo žmonių ųeįkainuosime.

Savi už savą — buvo ir turėtų 
ir toliau būti mūsų šūkis ...

Fr. Žilionis

IEŠKOMAS
Antanas Zubernius, anksčiau 

gyvenęs Philadelphijoj ar apy
linkėse. Ieško Marija Gaučienė, 
Jono Zuberniaus duktė. Praneš- 

I ti: Mrs. Albina Melinis, 1293 W. 
1104 St., Cleveland 2, Ohio.
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