
‘ ....—lt lt 7Cdirva THEF,EiDįM Balandžio-April 1!
faįįffir HR ^gffiĮy Cleveland, Ohio

KAS SUKURĖ VOKIETIJOS 
ŪKINĮ. STEBUKLĄDidelis žingsnis i Europos 

jungtines valstybes
šešios Vakarų Europos valsty

bės Romoje pasirašė prekybos ir 
atominės energijos sutartis. Tą 
šešetuką sudaro: Vak. Vokieti
ja, Italija, Prancūzija, Belgija, 
Olandija ir Liuksenburgas, su 
bendru gyventojų skaičiumi apie 
160 mllionų; t. y., savo apimti
mi bei svoriu beveik prilygsta 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms.

Sutartys pavadintos: 1) Eu- 
ratomo ir 2) Bendros rinkos.

Euratomo sutartimi visos še
šios valstybės pasižada sudaryti 
vieną organą, kuris rūpintųsi 
atominės energijos tyrinėjimais, 
žaliavų įsigijimu ir exploatacija. 
Praktiškai šis organas turės 
veikti, kaip tarpvalstybinė insti
tucija, kuri disponuos atominei 
energijai gaminti medžiagomis 
ir rūpinsis tos energijos sunau
dojimu taikos tikslams ir pasi
rašiusių valstybių ūkiškai gero- 

. vei.
Bendros rinkos sutartimi — 

numatoma panaikinti visus pre
kybos varžtus tarp pasirašiusių 
valstybių, kaip pav., muitų tari
fus ir exparto bei importo kvo
tas. Panašiai, kaip dabar yra 
laisva prekyba tarp J. A. Vals
tybių. Gi valstybėms, neįeinan
čioms į šią šešiukę, pastatyti 
bendrą tarifų sieną.

Šiomis dvejorpis Romos sutar
timis padaromas didelis šuolis 
pirmyn prie labai senos, dauge
lio politikų, ekonomsitų išsvaja- 
tos idėjos, — Suvienytos Euro
pos. Kai kurie delegatai Romos 
sutartis pavadino — "Europos 
Vienybės gimimo metrikais”.

Amerikoje ši žinia buvo sutik
ta palankiai, bet santūriai, be di
delio optimizmo. Kitaip Europo
je, Romoje, kur šios sutartys bu
vo pasirašoma; skambėjo bažny
čių varpai, mokiniai paleisti iš 
mokyklų, visur vyravo pakili 
nuotaika. Visose šešiose valsty
bėse pasirašymo ceremonijos bu
vo transliuojamos per televiziją.

Noirs sutartys jau pasirašytos, 
bet džiūgauti gal dar ir per anks
ti, nes turės praeiti dar ilgas lai
ko tarpas iki jos bus pilnai įgy
vendintos. Pirma, tos sutartys 
dar turi būti patvirtintos pasi
rašiusių valstybių parlamentų. 
Antra, sutartys bus įgyvendina
mos tik palaipsniui. Ekspertai 
apskaičiuoja, kad gali trukti nuo 
12 iki 17 metų- ligi tos sutartys 
bus įgyvendintos.

Nežiūrint tų kliūčių, kurios 
buvo sutiktos pakeliui į Romą ir 
tų sunkumų, kurie atsiras jas 
vykdant praktikoje, visgi pada
rytas puikus precedentas ir yra 
vilties, kad tuo paseks ir kitos 
laisvos Europos valstybės.

Napoleonas ir Hitleris mėgino 
suvienyti Europą ginklu — ne
pavyko. Daug mėginimų suvie
nyt Europą, pirma politiškai, o 
ūkiškai, manyta, savaime ji su
sivienys, — nuėjo niekais dėl 
skirtingų atskirų valstybių poli
tinių ir ūkiškų aspiracijų ir ne
sutarimo dėl vadovaujamos ro
lės. Kelias per ūkišką vienybę į 
politinę yra ilgesnis, bet jis gali 
būti tikresnis ir pastovesnis, ku
ris tikrai gali nuvesti į darnią ir 
laimingą Europos laisvų tautų 
bendruomenę.

Tiesa, po Pirmojo Pasaulinio 
Karo ir Pabaltijo valstybės svar
stė muitų uniją tarp Lenkijos, 
Suomijos ir Pabaltijų valstybių, 

bet Lietuva anose aplinkybėse 
negalėjo prisidėti. Daliną muitų 
uniją turėjo tik Estija su Latvi
ja.

Apskritai, mažos valstybės, 
kurios neturi žemės turtų ir ki
tų gyvenimui reikalingų dalykų, 
turi jungtis j didesnius ūkinius 
vienetus, nes didelės kaimyninės 
valstybės gali jas ekonomiškai, 
o kartu ir politiškai užgniaužti. 
Nors einant į tokias unijas, rei
kia apdairumo, kad neprarastų 
savarankiškumo.

Prie dabartinio technikos išsi
vystymo, atstumai nebeturi di
delės reikšmės. Didžiausia kliū
timi teisingam prekių paskirsty
mui tarp įvairių valstybių būna 
pačių uždėti varžymai — muitai, 
kvotos, draudimai ir pan,

šešių Vakarų Valstybių pavyz
dys rodo, kad žmonija pradeda 
susiprasti ir plačiau , atidaryti 
vartus geresniam ir teisinges
niam gėrybių paskirstymui ir ar- 
timesniam tautų bei žmonių ben
dradarbiavimui. Jei tuo keliu 
laisvas pasaulis eis, geležinė už
danga neišvengiamai turės pa
kilti.

J. Valiukėnas

REPATRIACIJA l 
LENKIJĄ

Kovo 25 d. Maskvoje buvo pa
sirašyta nauja Sovietijos-Lenki- 
jos sutartis dėl leidimo išvykti 
iš Sovietijos į Lenkiją. Pagal šią 
sutartį išvykimo teisė gali pasi
naudoti lenkai ir žydai, 1939 m. 
rugsėjo 17 d. buvę Lenkijos pi
liečiai, taip pat po tos datos gimę 
jų vaikai (jeigu jie Sovietijoj 
artimų giminių neturi, o Lenki
joj turi, arba jei jų Lenkijos vy
riausybė reikalauja). Neturį šių 
kvalifikacijų (lenkų tautybės ir 
Lenkijos pilietybės) išvykimo 
teisę įgyja tik, jeigu jie yra iš
vykti turinčių teisę vyras ar 
žmona arba vaikai, neišsiskyrę 
("tvarko bendrą ūkį”).

Išvykimo teisės įrodymais tu
ri rūpintis patys suinteresuotie
ji, bet abiejų valstybių organai 
įsipareigoja atitinkamai padėti 
tuos įrodymus surinkti. Tų, ku
rie sakysis turį teisę išvykti, bet 
negalės surinkti reikiamų įrody
mų, klausimas bus svarstomas 
Sovietijos vidaus reikalų minis
terijos organų drauge su Lenki
jos atitinkamu įgaliotiniu.

Registruotis išvykimo tikslu 
bus galima ligi 1958 metų spalio 
1 dienos. Išvykimo teisę pripa-

žintieji turės išvykti ne vėliau 
kaip 1958 metų gruodžio 31 d. 
Ligi to laiko neišvykusieji nebe
galės išvykimo teise pasinaudo
ti.

Pažymėtina, kad lietuviams 
(lygiai kaip ir gudams, ukrai- 
nams, rusams ir kt.), nors jie 
1939 m. rugsėjo 17 d. ir būtų 
buvę Lenkijos piliečiai, išvykimo 
teisė nepripažįstama: jąja gali 
pasinaudoti tik lenkai ir žydai.

1939 m. rugsėjo 17 diena — 
kritiškoji data — yra toji ne
lemtai atmintinoji data, kada 
Kremlius smogė Hitlerio nioko
jamai Lenkijai savuoju durklu į 
nugarą...

MIRĖ JUOZAS 
BABRAVIČIUS

Iš Kauno gautomis žiniomis 
pranešama, kad balandžio mėn. 
3 d. ten mirė dainininkas Juozas 
Babravičius, savo laiku plačiai 
koncertavęs ir po JAV lietuvių 
kolonijas.

J. Babravičius buvo gimęs 
1882 m. kovo mėn. 21 d. Vilka
viškyje, buvo baigęs Petrapilio 
konservatoriją.

Ponia Anne Wheaton, aktyvi respublikonų veikėja, paskirta j Bal
tuosius Rūmus spaudos sekretore. Tose pareigose buvęs M. Snyder 

išsikelia į Pentagono darbą.

Visas pasaulis stebisi tokiu 
greitu Vokietijos atsistatymu iš 
karo griūvėsiu, nauju pramonės 
suklestėjimu, vidaus ir užsienio 
prekybos išsiplėtimu. Bendru gy
venimo lygio pakilimu iki šiol 
nebuvusio augščio.

Bet ne vien tik stebisi, kai ku
rie ir pavydi. Anglija, Prancū
zija — skundžiasi, dėjuoja, kad 
Vokietija jas vis labiau išstumia 
iš tarptautinių rinkų, gaminda
ma daugiau, geresnių ir pigesnių 
prekių. Su pavydu jos seka ir 
paskutinę šioje srityje vokiečių 
"ofenzyvą”: Keletos savaičių bė
gyje pats kancleris Adenaueris, 
penki ministeriai, opozicijos va
das ir dvi specialios prekybos ko
misijos lankėsi ar dar lanko Af
riką, Australiją, Artimuosius ir 
Tolimuosius Rytus.

Aišku, tas dar praplės preky
bos santykius, Vokietija ir to
liau žengs ūkinio stiprėjimo ke
liu. O kartu su tuo augs Euro
poje jos politinis svoris, kuris 
jau šiandien daugelio vertinamas 
augščiau, negu Prancūzijos ar 
net Anglijos.

Įdomu panagrinėti priežastis, 
kurios leido, taip skaudžiai karą 
pralaimėjusiai valstybei, tokiu 
trumpu laiku vėl atsistatyti, o 
kai kuriais atžvilgiais net pra
lenkti laimėtojus. Tų priežasčių 
yra daug — ūkinių ir politinių. 
Bet svarbiausios bus šios:

1. Vyriausybės pastovumas. 
Tas įgalino vesti toli pramatan-

čią ūkinę politiką' ir leido specia
listams ramiai toje srityje dirb
ti, nereikalaujant perankstyvaus 
pasisekimo.

2. Marshaiio planas. Pagal šį 
planą iš JAV gautieji pinigai bu
vo Vokietijai tartum kraujo 
transfūzija sunkiai sužeistam ir 
kraujuojančiam ligoniui, šio pla
no reikšmę pripažįsta kiekvienas 
rimtesnis vokietis. Tais pinigais 
buvo perkamos modernios maši
nos pramonei, statomi fabrikai, 
kuriamos naujos įmonės. Buvo 
atstatomi gyvenamieji namai, 
keliai, tiltai, prekybos laivynas. 
Buvo perkami maisto produktai 
užsienyje. Tie pinigai taip pat 
sudarė pagrindą sėkmingai pra
vesti valiutos reformą.

3. Vokiškas darbingumas. Rei
kia pripažinti, kad vokiečiai dar
bininkai sąžiningai ir stropiai 
visą laiką dirbo. Jokių didesnių 
streikų nebuvo, išskyrus pasku
tinįjį, apie kurį "Dirvoje” buvo 
plačiau pakalbėta.

Profesinės sąjungos daugumo
je irgi pritaria vyriausybės vė- 
damajai ūkio politikos linijai, tad 
didesnių sukrėtimų niekas nelau
kia. t

Komunistų pastangos sukir
šinti darbininkus jokio pasiseki
mo neturi, nes užtenka vieno 
žvilgsnio į rusų zoną, k.ad ir ak
las pamatytų prie ko veda komu
nistinė sistema.

4. Neleidimas ginkluotis. Ilgą 
laiką trukęs anglų bei prancūzų 
priešinimasis prieš vokiečių ka
riuomenės atkūrimą irgi prisi
dėjo prie Vokietijos ūkinio su
klestėjimo. Pusė miliono jaunų 
vyrų, vietoj sėdėję kareivinėse, 
kelis' metus dirbo pramonėje, 
gamino prekes. Išvadoje pasiro
dė, kad jie tokiu būdu daug dau
giau naudos atnešė, nei Vokieti
ja turėjo svetimos kariuomenės 
išlaikymui mokėti. Net ir šiais 
metais, nors neįpareigoti, bet 
laisvu susitarimu (taip sakant 
dėl šventos ramybės) vokiečiai 
sumokės sąjungininkams už ka
riuomenės laikymą 1,200,000,000 
DM.

5. Demontažas. Iš pirmo žvilg
snio atrodo nesąmonė tvirtinti, 
kad po karo pravestas įmonių de
montavimas, galėtų būti prisidė
jęs prie Vokietijos gerbūvio ki
limo. /Tačiau tai ironiškas gyve
nimo faktas.

Rusai savo zonoje pravedė be
veik pilną fabrikų naikinimą, iš
sigabendami iš jų viską, kas tik 
po ranka pakliuvo, negaišdami 
ne valandos laiko. Vakariečiai el
gėsi kitaip. Buvo įsteigtos de
montavimo komisijos, sudarinė
jami demontuojamų įmanių są
rašai, kiekvienas įmonės demon
tuojamų mašinų sąrašai. Viskas 
turėjo būti patvirtinta, savinin
kai dar galėjo skųstis, įrodinėti, 
kad numatytos demontuot maši
nos netarnavo karo pramonei ir 
t.t. Tas viskas užėmė daug laiko.

Prie demontavimo darbų daž
niausiai dirbo senieji tos pačios 
įmonės darbininkai. Aišku, kur 
tik buvo galima, jie naujas ma
šinas "pavertė” laužu, o iš laužo 
sukombinuodavo reikalingą ma< 
šinų skaičių. Viskas vyko labai 
lėtai, vis aiškinant, kad išardy
mas didelių mašinų daug dau
giau laiko užima, nei naujų su
statymas.

Neturint JAV didelio intereso 
pilnai sužlugdyti Vokietijos pra
monę, o vėliau dešimtmečiais 
niaitinti milionus bedarbių, de
montavimas buvo sustabdytas. 
Norom nenorom prie to teko pri
sidėti Anglijai ir Prancūzijai.

Tuo būdu Vokietija savo geriau
sias likusias mašinas išsaugoja. 
Vieton karo sunaikintų ir demon
tuotų buvo perkamos moderniš
kiausios, praktiškiausios.

Suprantama, jog valstybė, to
kiomis mašinomis apsirūpinusi, 
gali daugiau, geriau ir pigiau ga
minti, nei jos kaimynai, kur dar 
dirbama senais metodais.

Kaip tas gerbūvis, kurį kai kas 
čia pasididžiuodami vadina vo
kiškuoju ūkiniu stebuklu, pasi
reiškia, kas juom daugiausia 
naudojasi, o kam jis nepasiekia
mas, apie visą tai teks atskirai 
pakalbėti.

Visur, kur saulė šviečia yra ir 
šešėlis, taip ir Vokietijoj, dalis 
žmonių to gerbūvio saulės yra 
dar nepaliesti. L. S.

Maj. gen. Burns, kanadietis, 59 
m., einantis J. Tautų kariuome
nės vado pareigas Izraelio-Egip
to pasienyje, turi daugiau rūpes
čių, negu j tas pareigas vykda

mas tikėjosi.

Washingtone žydi japonų vyšnios. Nuotraukoj Japonijos ambasa
dorius M. Tani su savo dukterim.

Didės ar mažės uždarbiai?
Rašo JONAS KAZLAUSKAS Cleveland

Prabėgus pirmajam šių metų 
ketvirčiui, daugelis iš mūsų yra 
suinteresuoti ką atneš likusieji 
devyni mėnesiai. Kainos pakils 
ar nukris, pajamos — uždarbiai 
bus didesni ar mažesni, negu 
praėjusiais metais, darbų ir dir
bančiųjų skaičius laikysis pra-

ėjusių trijų mėnesių aukštyje ar 
sumažės?

Bandant minėtus klausimus 
atsakyti, tenka panagrinėti 
keletą faktorių, kurie yra ir 
bus svarbūs sprendžiant toli
mesnę 1957 metų ekonominio 
gyvenimo eigą. Jų tarpe rasime 
vienus, kurie rodo mažo laipsnio 
ekonominį atoslūgį, tuo tarpu an
trieji yra gana aktyvūs, balan
suoją pirmuosius, ir žadą gerus 
stabilizacijos metus.

Gyvenamųjų namų statyba lė
tėja, vasario mėn. daviniai že
miausi nuo 1949, kovo mėn. pa
kilo, bet žymiai mažiau, negu 
laukta, nežiūrint fakto, kad na
mų trūkumas yra jaučiamas, 
daugiausia rytinėje dalyje JAV. 
Metinė norma, patenkinant rin
ką yra milionas, tačiau šių metų 
800,000 gali būti nepasiekta. Pa
grindinės priežastys namų sta
tybos sumažėjimui yra kreditų 
suvaržymai; pirkėjai nėra pajė
gūs pirkti, nes reikalaujama di
delių įmokėjimų, o aukšti pro
centai už paskolos vargina abie- 
jus, kontraktarius ir pirkėjus. 
Pavasaris ir paskutinėmis kovo 
mėn. dienomis sumažinti įmokė- 
jimai (5% už pirmuosius $9000 
namo kainos ir 25% už balansą) 
namams, kurių paskolos yra val
džios apdraustos yra ženklai, ku
rie gali pagyvinti šią biznio sritį.

Automobilių pramonė kol kas 
neduoda šiais metais lauktųjų 
rezultatų. Pirkėjai laikosi san
tūriau, negu buvo tikėtasi,' in
ventoriai auga, kas privertė ga
mintojus 11% sumažinti gamy
bą antrajam ketvirčiui vietoje 
planuotų 4.5%. Optimistai tei
gia, kad artėjantis gražus oras 
pakils automobilių pirkimą ir 
šiais metais bus parduota 6.3 mi- 
lionai. Rinka pareikalaus tiek 
automobilių, kiek pramanė pa
gamins.

Korporacijų planuota $39 bi- 
lionų ekspansijai, vienas iš dina
miškiausių ekonominio gyvenimo 
ženklų, naujiems gamybos pasta
tams ir įrengimams irgi rodosi 
mažesnė. Yra pramonės, o ypa
tingai prekybos šakų, kurioms 
šie metai yra žydėjimo bei kles
tėjimo periodas, tačiau randama 
tokių, kurios susilaiko nuo eks
pansijos. Investavimui stiprumą 
sprendžia numatomas pelnas, o 
daugumos ekonomistų nuomone, 
1957 m. bendrovių pelnas bus 
mažesnis, negu praėjusiais me
tais, nežiūrint, kad prekių bus 
parduota už didesnę pinigų su
mą. Aukšti darbininkų atlygini
mai, brangios žaliavos, aukšta 
gamybos finansavimo kaina, ga
na stipri konkurencija ir galiau-j

VISAM 
PASAULY
• Tik dabar JAV darbininkai 

įsitikina, kada pradėjo kongresi
nis komitetas kratyti unijų veik
lą, kad jie yra valdomi į vadovy
bes prasimušusių diktatorių, ku
rių nebegali neišrinkti, jeigu jie 
ten nori būti. Daugumoj darbi
ninkai moka tik nario mokesčius, 
o jų pačių nerinkti kombinato
riai jiems vadovauja ir išnaudo
ja. Tik automobilių ir plieno uni
jose darbininkai tiesioginiai ren
ka savo vadovybę.

• Iš Rytinės Vokietijos į va
karus kovo mėnesį pabėgo virš 
20,000 vokiečių. Kovo mėnesį, ly
ginant su vasario mėnesiu, bėgi
mas vėl padidėjo.

• Buv. Anglijos min. pirm. 
Edeno sveikatai pablogėjus, jis 
iš N. Zelandijos atskrido gydytis 
į Bostoną, kur jau ir anksčiau 
yra gydęsis. Gydomas New Eng- 
land Baptist Hospital.

• Pakistane vis tebegaudomi 
banditai, kurie nužudė tris ame
rikiečius. Sugautas banditų va
do brolis tvirtina, kad ir pats va
das esąs susišaudyme žuvęs, bet 
tuo nelabai norima tikėti.

Pakistane banditai buvo tiek 
įsigalėję, kad jie sugebėjo dary
ti įtakos ir pačiai vyriausybei.

• Anglijos karališkoji pora 
lankosi Prancūzijoje, kur jie yra 
Prancūzijos prezidento svečiai. 
Tuo vizitu nori sustiprinti Ang- 
lijos-Prancūzijos draugystę.

šia kai kurių pramonės šakų pa
jėgumas daugiau pagaminti, ne
gu rinka pareikalauja yra pro
blemos, kurios neigiamai paveiks 
į korporacijų pelnus.

žinoma, bendrovės stengsis 
padidinti produktingumą, mažin
ti gamybos išlaidas ir mesti į 
rinką naujų produktų, kad kiek 
galima daugiau išlygintų krin
tantį pelną.

Kai biznio išlaidos turi tenden
cijos sumažėti metų bėgyje, val
džios aktyvumas padidės ir tu
rės didelę įtaką 1957 m. ekono
minio gyvenimo balansavime ir 
gerbūvio palaikyme. Korporaci
jos jaučia, kad didesnė šių metų 
ekspansiją gali viršyti turimas 
rinkas, tuo tarpu vietinė, valsty
binė ir federalinė valdžia yra pri
verstas didinti sava išlaidas.

Metinis gimimų skaičius 4 mi- 
lionai, didėjantis mokyklas lan
kančiųjų skaičius, miestų plėti
masis reikalauja naujų mokyk
lų, gatvių, kelių, kanalizacijų, 
daugiau mokytojų, statybos dar
bininkų. Juk mokykloms išlaidos 
laike 6 metų (1950-1956) padi
dėjo du kartu. Vietinė ir valsty
binė valdžia yra spaudžiamos 
kiek galima daugiau išpildyti jų 
didėjančius uždavinius.

Didžiausią dalį federalinės 
valdžios išlaidų paima ginklavi- 
masis. Palyginus 1950 m. pinigų 
sumą išleistą apsigynimui ir 
1957 m. numatytą, rezultatas 
gaunasi 500% padidėjimo. Val
džios kariški užsakymai yra an
troji vartotojų rinka gaminto
jams.

1956 m. viduryje priimtas Ke
lių Statybos Įstatymas įgauna 
darbo eigą pareikalaudamas dar-

(Perkelta j 8 pusi)

Dr. Albertas Gerutis, iš Šveica
rijos atvykęs aplankyti JAV lie
tuvius. Plačiau skaityk 2 psL 

skyrių šią savaitę.
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Šią savaitę
Balys Gaidžiūnas

Susipažinti su čionykščiu lie
tuvių gyvenimu, pasirinkti savo 
darbams medžiagos, aplankyti 
didesnes lietuvių kolonijas ir jo
se pasikalbėti aktualiaisiais klau
simais, iš Šveicarijos atvyko Lie
tuvos diplomatinės tarnybos na- 
rys-pasiuntinybės patarėjas ry
šiams su Vakar Vokietijos įstai
goms palaikyti Dr. Albertas Ge
rutis.

Dr. Albertas Gerutis dabar ei
na 52 metus, taigi vyras diplo
matiniam ir politiniam darbui 
pats pajėgiausias. Ir ypač dar, 
kad tam darbui gerai pasiruošęs
— išsimokslinęs, išmokęs nema
žai kalbų, suėjęs į gerus ryšius 
su daugelio kraštų tokio darbo 
darb’ininkais.

Dr. Alberto Geručio vaikyste 
ir jaunystės dienos praėjo dau
giausia Latvijoje, kur jis buvo 
gimęs, kur ėjo pradžios mokyklą, 
pagaliau, kur buvo išėjęs sava
noriu ginti Latvijos nepriklauso
mybę nuo puolusių priešų. Ten 
gyvendamas buvo aktyviai įsi
jungęs ne tik j lietuvių visuome
ninę veiklą, bet taip pat ir į te
nykščių lietuvių spaudos darbą.

Į Lietuvą pastoviam gyveni
mui Dr. Albertas Gerutis persi
kėlė 1924 metais. Tuoj įstojo į 
Lietuvos universiteto teisių fa
kultetą, dirbo Eltoje kaip kores
pondentas ir redaktorius, akty
viai bendradarbiavo daugelyje 
laikraščių.

Nuo 1928 iki 1933 metų Dr. A. 
Gerutis gyveno Vokietijoje ir 
Šveicarijoje. Ir vienur ir kitur 
studijavo teisių mokslus, dirbo 
kaip korespondentas lietuviš
kiems laikraščiams, atstovavo 
Pabaltijo kraštų žinių agentū
ras. 1933 metais Berno uniyersi- 
tete, gavo teisių daktaro, laipsnį.

1933 metais pradėjo dirbti 
Klaipėdos krašto gubernatūroje 
kaip spaudos reikalų specialistas
— patarėjas. Nuo' 1936 metų 
perėjo dirbti į Lietuvos Užsienio 
Reikalų Ministeriją. Antrajam 
pasauliniam karui prasidedant 
dirbo kaip sekretorius Lietuvos 
delegacijos prie Tautų Sąjungos, 
o vėliau sekretorium prie Lietu
vos pasiuntinybės Šveicarijoje.

Šveicarijoje Dr. Geručiui teko 
praleisti ir karo metus. Turėda
mas pakankamai neblogus infor- 
mavimosi šaltinius, jis aktyviai 
įsijungė į rezistencinį darbą in
formuodamas užsienių įtakin
guosius, kas dedasi Lietuvoje. 
Taip pat informuodavo ir Lietu
voje dirbančiuosius, kas naujo 
kituose kraštuose. Tos informa
cijos, atsimenant, kaip okupan
tai stengėsi Lietuvą atkirsti nuo 
laisvojo pasaulio, duodavo me
džiagos geriau susiorientuoti pa
dėtyje. Jis taip pat labai akty
viai didžiojoj šveicarų spaudoj 
kėlė Lietuvos laisvės reikalus. 
Atsimenant Šveicarijos spaudos 
įtakingumą, nesunku suprasti, 
kiek buvo gero padaryta mūsų 
tautiniam ir valstybiniam sieki
mui.

Mums ypač malonu, kad Dr. 
Albertas Gerutis yra senas ir pa
stovus Dirvos bendradarbis. Jo 
daugelį rašinių Dirvos skaityto
jai yra skaitę ir skaito, tik ne- 
visad po jais randa Dr. Alberto

Geručio pavardę. Dr. A. Gerutis, 
kaip labai aktyvus ir prityręs 
laikraštininkas, nesivaiko padė
ti pavardę po kiekvienu naujes
niu pranešimu. Jam svarbu tei
singai ir greit informuoti.

Ir ši jo kelionė j JAV, norint 
susipažinti su šiuo dideliu ir ga
lingu kraštu, norint sueiti į arti
mesnius ryšius su didžiausia lais
vajam pasaulyje gyvenančia lie
tuvių kolonija, yra ne kas kitas, 
kaip nuolatinės Dr. Geručio pa
stangos viską patirti iš pačių pir
mųjų šaltinių, pačiam susirinkti 
ateities darbui geriausias infor
macijas ir jas, laikui atėjus, su
maniai panaudoti. Panaudoti ne 
kokiam asmeniniam garsėjimui, 
bet Lietuvos laisvės reikalui, lie
tuvių ir Lietuvos interesų gyni
mui.

Neabejojame, kad Dr. A. Ge
rutis, vykdamas į šį kraštą kelių 
mėnesių vizitui be minėtųjų, turi 
ir eilinius žmogiškuosius įsipa
reigojimus. šiame krašte iš trem
ties yra atvykę ir jo artimų gi
minių, čia yra įsikūrę ir jo senų 
bičiulių, su kuriais jau labai 
daug metų nesimatė, o ryšius pa
laikė tik laiškais, ar kitomis to
limo susižinojimo priemonėmis. 
Pagaliau, per tą ilgesnį laiką, 
jam gyvenant užsienyje, išaugo 
ir nauja veikėjų karta, su kuria 
svečias nori sueiti į ryšius.

Pirmasis Dr. Alberto Geručio 
vizitas buvo New Yorke. Iš čia, 
ateinančią savaitę jis lankosi 
Clevelande, kur lietuvių salėje 
padarys visuomenei pranešimą, 
o vėliau bendrose vaišėse ir ar
čiau su clevelandiečiais susipa
žins. Kiek girdėti, jau ir Detroi
tas pakvietė Dr. Gerutį atvykti 
ir detroitiečiams padaryti prane
šimą. Tikimės, kad greit ateis 
kvietimai ir iš kitų didesnių ir 
energingesnių lietuvių kolonijų.

Svečiui, atvykusiam pažinti 
JAV ir JAV lietuvius, linkime 
geriausio pasisekimo. Clevelan
de Dr. A. Gerutis sustos pas p. 
K. S. Karpius, su kuriais pažįs
tamas iš 1928 metų, kada jis dir
bo Klaipėdoje, o K. S. Karpius 
tildą lankėsi Lietuvoje. 
iMIUHMMt

KAS ir KUR
• Tradicinė Kanados Lietuvių 
šventė šiais metais įvyks rug
piūčio mėn. 31 ir rugsėjo mėn. 1 
ir 2 d., Niagara Falls mieste. 
Šventė ruošiama jau penktą kar
tą, tikslu sustiprinti vienybę sa
vųjų tarpe ir parodyti kitų tau
tų žmonėms, kad mūsų tautinė 
dvasia ne tik gyva, bet pasiry
žusi vesti pergalės kovą prieš 
okupantą-pa vergėją.
• Rengiamai V-jai Kanados Lie
tuvių Dienai atžymėti valdyba 
numačiusi išleisti šventės met
raštį, kurio išleidimo reikalu rū
pintis yra pavesta Kaziui ŽU
KAUSKUI, 231 VVallace Avė. So., 
Welland, Ontario. Kreipiantis 
šiuo reikalu valdyba prašo KLB 
Centro organus, LB apylinkių ir 
organizacijų valdybas ir visus 
kitus neatsisakyti padėti.
• Lietuvių Jungtinių Organiza
cijų Vakarų Pennsylvanijos me
tinis suvažiavimas šaukiamas 
balandžio 26 d., penktadienį. 
Prasidės 7:30 vai. vakaro Lietu
vių piliečių draugijos svetainėje 
S. S. Pittspurgh, Pa. Visos Pitts
burgho ir apylinkės lietuvių or
ganizacijos, draugijos, klubai ir 
parapijos, prašomos paskirti at
stovus ir juos įpareigoti būtinai 
susiririkime dalyvauti. Bus iš
rinktas komitetas 1957 metams.
• LB Pittsburgho apylinkės šeš
tadieninė mokykla pradėjo veik- 
i nuo kovo mėn. Ji veikią ŠV. 

Vincento parapijos mokykloje, 
Esplene. Pittsburgho lietuviai, 
norėdami savo, vaikus pramokyti 
gimtosios tėvų kalbos ir supa
žindinti juos su Lietuva, jos is
torija, geografija ir papročiais, 
turėtų atkreipti dėmesį ir į ją 
leisti savo, vaikus, šeštadieninė 
mokykla veikia kiekvieną šešta
dienį nuo 9:30 iki 12:30 vak. Mo
kyklos vedėjų yra A. Krapas. 
Jam padeda ^mokytojai Arba- 
čiauskas, J. Paškevičius ir J. 
Skimundris. Tėvų komitetą su
daro pirm. inž. B. Galinis, vice- 
pirm. J. Taoras, sekret. V. Trum- 
pijonas ir kasininkė Žasieninė.
• Lietuvos Laisvės Kovų Inva
lidų Draugijos Valdyba širdin
gai dėkoja, aukotojui L. L. už au
ką $20 Laisvės kovų invalidams 
sušelpti.
• Balandžio mėn. 14 d. 12 vai. 
Hispanos Unidos patalpose, De-

kiamos. žurnalo "Lituanus" re
dakcijos adresas: 916 Willough- 
by Avė., Brooklyn 21, N. Y.

SANTARIEČIŲ 
GYVENIME

Auklėtis reikia ir mums, san- 
tariečiams. Netgi daugiau, kaip 
kitiems. Ne todėl, aišku, kad bū
tume prasčiau išauklėti, bet dėl 
to, ‘kad kietesnius uždavinius 
esame pasirinkę.

Lietuvybė mums nereiškia 
vien draugiją linksmai praleisti 
laiką. Mums ji yra darbas ir įsi
pareigojimas. O linksmas laikas 
ateina tik tada, kai darbas at
liktas ir jei žmonės savyje 
džiaugsmą turi.

Bet kviečiame pas save tik to
kius žmones, kurie nori būti nau
dingais lietuvybei. Ir žadame 
jiems tik tai, kad jie turės dar
bą dirbti.

Esame dėl savo likimo kovo
jančios lietuvybės dalinys. Ir mū
sų moralybė turi būti, kaip ko
vojančio dalinio. Kiekvienas jau
čia atsakomybę už visus, visi už 
kiekvieną. Ir atsakomingi visi 
jaučiasi už tai, kad būtų atlikta 
bendroji užduotis.

Tokia moralybė reikalauja įsi
pareigojimo tikslui — tiek ben
drajam, lietuvybei, tiek kiekvie
nam konkrečiam darbui, kurio 
organizacija griebiasi. įsiparei
gojimas reiškia, kad kiekvienas 
individas tikslą ląiko savu ir jau
čiasi asmeniškai atsakomingas 
už tar, kad jis būtų atsiektas. 
Dirba pats, ir kitus ragina.

Darbas reikalauja pareigingu
mo ir disciplinos. Darbininkas 
dirba ten, kur jo reikia ir kada 
reikia. Negali, būti atsikalbinėji
mų. Jie-visada nepateisinami, nes 
vieninteliu atveju, kada atsikal
binėjimą būti)'galima pateisinti, 
nebeatsikalbinėjama — o gulima 
kapuose.

Bendras darbas reikalauja pa
stangų derinimo. Kiekvienas iš
tižimas ar žioplumas reiškia, kad 
kenkiama kuria'm nors bendra
darbiui ir visam darbui. Kas po 
aštuonių prašymo laiškų neiš
traukia iš stojaus jau parašyto 
straipsnio ir neišsiunčia — pui
kiausiai žino., kad kas nors kitas 
turės du straipsniu rašyti. Ir,

skyriui ir energingajai valdybai 
linkime kuo geriausios sėkmės.

• Balandžio 27-28 dd. Bostono 
studentai santariečiai rengia ry
tinių pakraščių jaunimui kultū
rinį savaitgalį. Balandžio 27 d. 
Tautinės S-gos namuose įvyks 
literatūrinė konferencija "Lais
voji ir pavergtoji literatūra”. Po 
jos — vakaras savybėje.

Balandžio 28 d. Municipal Au
ditorium bus meno vakaras, ku
riame dalyvauti jau sutiko rašy
tojas Antanas Gustaitis, solistė 
Daiva Mongirdaitė, baleto šokė
ja Dalila Mockapetrytė, pianis
tas Darius Lapinskas, merginų 
trio ir vyrų kvartetas.

Tiek šeštadienį tiek sekmadie
nį programa būsianti neeilinė ir 
masinanti tiek literatūros, tiek 
visų kitų menų mylėtojus.

Į konferenciją kviečiamas vi
sas jaunimas, o į meno vakarą — 
ir visa visuomenė.

• Santariečių sąskrydis Urba- 
noje balandžio 27-28 d.d. įvyks 
universiteto YMCA patalpose. 
Programoje numatyta: paskai
tos, pranešimai, diskusijos, pasi
linksminimo vakaras su menine 
dalimi. Sąskrydyje dalyvauti 
kviečiami visi studentai.

Juknevičiūtė
"Pelkių žiburėlio"

• Vytautas Kavolis skaitė pa
skaitą "Intolerancijos Dimensi
jos’’ Chicagos skyriaus susirin
kime. Įdomi paskaita, plačiai pa
iliustruota ryškiais pavyzdžiais 
iš mūsų gyvenimo, sukėlė gyvas 
diskusijas. Rašytojo A. Lands
bergio novelės "žodžiai, gražieji 
žodžiai” ištrauka iš jo naujau
sios knygos "Ilgoji Naktis” su 
giliu įsijautimu ir meniškumu 
perskaitė Dalia 
(nuolatinė
programos per Margučio radiją 
talkininkė). Susirinkimui pirmi
ninkavo Gabrielius Gedvilą, se
kretoriavo Raselė Betkauskaitė.

• Raimundas Mišauskas pa
ruošė projektus ir sutvarkė lie
tuvių reprezentacinę parodėlę 
Illinois universitete Navy Pier 
Chicagoje. Parodėlė daro labai 
malonų įspūdį ir vaizdžiai supa
žindina svetimtaučius su Lietu
va. Parodėlės tvarkyme prisidėjo 
Dalia Modestavičiūtė; 
kauskas ir kiti.

A. Mar-

Jaunimo 
ruošimo
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SOUTH SIDE FEDERAL 
SAVING & LOAN ASSN

SAVING DEPOSITS INSURED UP TO $10.000

CURRENT INTEREST RATE 3% PER YEAR

2184 Warren6viIIe Center Rcf. Scuth of Ceder

FAirmount 1-1543

CHICAGOS 
GYDYTOJAI 
4**»*,?**5' •i* **■*■•*•*• •F**'

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

Tel. offic'o ĘVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė 

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

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

11-2 p. p. šeštadieniais.

treite, Liet. Namams Įsigyti Ko- ( galbūt, neišlaikys egzamino - 
mitetas šaukia visų pasižadėju
siųjų namų įsigijimą remti susi
rinkimą, kuris nuspręs tolimesnę 
eigą. Šio susirinkimo 
skaičius parodys kiek 
yra šis reikalas.
• Lietuvių Studentų 
leidžia kultūrinį žurnalą ’ LITU
ANUS” anglų kalboje, skirtą lie
tuviškos kultūros išpopuliarini
mui užsieniečių tarpe, žurnalas 
siuntinėjamas nemokamai vi
siems Amerikos universitetams, 
įtakingesniems asmenims, it 
šiaip įvairioms mokslo instituci 
joms visame pasaulyje. Kadan
gi visas leidimas yla paremtas 
vien tik aukomis, todėl žurnalui 
"Lituanus" remti ir talkinti Či
kagoje yra sudarytas komitetas 
iš studentų ir Lietuvių Bendruo 
menės atstovų. Komitetui pirmi
ninkauti Liet. Stud. Sąjunga pa
kvietė inž. Vytautą Šliūpą ir se- 
<ančius organizacijų atstovus: 
Vidą Gaškaitę — Liet. Akad 
Alumnų Klubo, Viktorą Vidugi 

į — Studentų Santariečių, Zig
mą Viskantą — Akademikų 
>kautų, Igną Budrį — Stud 
Ateitininkų, Stasį Daunį — Liet. 
3endruomenės ir J. Karklį — 
Liet. Studentų Sąjungos.

"Lituanus” žurnalą galima už
sisakyti pasiunčiant tik $1 už ke
turis numerius. Taip pat ir nuo
širdžios aukos yra maloniai lau-

dalyvių 
aktualus

Sąjunga

MAX SOLOMON PLUMBING & HEATING
ELECTRI' SEWER CLEANING

7405 Superior Avė. EX 1-0739 — Bes. EX 1-2335

I jei tuo metu turės kurio nors iš- 
I tizusio draugo užleistas spragas 
kamšyti.

Mūsų auklėjimasis — morali
nis. Ugdome savy įsipareigojimo 
moralybę, kuri pritinka kovojan
čios lietuvybės daliniui. Kiekvie
nas prasmingas darbas — mums 
ar ne mums — težadina pagarbą. 
Ir iš kitos pusės, tesužino tie, 
kurie pasirodo ištižėliais, kai iš 
jų laukiama pastangos — ir ku
rie apleidžia savo draugus ben
drame darbe, — kad jie mums 
arelio gėdos verti

Pasiryžkime ir savo ištižu- 
siems draugams, kurie vien sau 
gyvena, kai jų visur reikia, pa
rodyti, kokia abejotina tokiu at
veju darosi ir pati draugystė.

e *
• Lionė Liškūnaitė, Raimun 

das Mišauskals, Ilona Pakštaitė 
ir Liudas Šmulkštys kandida
tuoja į Lietuvių Studentų Sąjun
gos JAV Centro Valdybą. Pra
nas Bilėnas, Danguolė čėkaitė 
Y Raminta švipąitė į Revizijos 
Komisiją. Garbės Teismo kandi
datais yra Vaidas Adamkavi-
ius, Gabrielius Gedvilą ir Leo

nas Sabaliūnas. Visi Studentų 
Sąjungos nariai raginami daly
vauti rinkimuose ir balsuoti.

• Naujai įsteigto Santaros Wa- 
erburio skyriaus valdybą suda

ro Danutė Malakauskaitė — pir
mininkė, Gediminas Liaukus — 
sekretorius ir Regina Srugytė — 
iždininkė. Skyrius jau turėjo du

'susirinkimus. Numatyta įsijung
ti į "Kanarėlės” prenumeratų 
rinkimą, lituanistinių bibliogra
finių žinių sudarymą ir Gyvosios 
Lietuvybės Mėnesį. Naujajam

• Liudas Šmulkštys, 
Kongreso technikines 
komisijos narys, paskirtas tvar
kyti biletų ir kvietimų paruo
šimą ir išsiuntinėjimą visam 
jaunimui.

• Biuletenio ’’New Yorko San
tara’’ trečias numeris išėjo iš 
spaudos. Gražiai spausdinamas 
biuletenis duoda apsčiai žinių iš 
santariečių ir bendrai studenti
jos gyvenimo.

• Nuoširdžioj i Santaros bičiu
lė dr. Antanina Mačiuikienė įsi
jungė Kosto Ostrausko dramos 
"Kanarėlė” leidimo vajun su 25 
dolerių auka. Tai didžiausia gau
ta suma šios knygos leidimui. 
Galime didžiuotis dr. Mačiuikie- 
ne, kuri nenuilstamai remia lie
tuvių jaunimo darbus. Jos švie
sus pavyzdys turėtų paskatinti 
ir kitus stipriau prisidėti prie 
jaunimo pastangų skatinimo.

• Pasirodė šių metų pirmasis 
Santarvės žurnalo numeris. Be 
daugelio kitų įdomių straipsnių, 
studentų skyriuje "Į laisvę veda 
mūsų kelias" rašoma apie: žmo
gų ir jo pasaką, Citrinas ir lietu
višką meną ir Keturias . temas 
jaunimo judėjimuose. Rita Žu
kaitė praveda linija tarp meno, 
kuris yra tautiškas, to nejausda
mas, ir kuris tautiškumą jaučia, į 
kadangi nėęa nei tautiškas nei 
menas. Carolus aiškinasi žaidi
mo, tradicijos, tikėjimo ir įsipa
reigojimo elementų vaidmenį 
mūsų jaunimo judėjimuose, žur
nalas studentams — pusę kainos 
(metams 2.50 dol.). Galima už
sisakyti: c/o M. Židonis, 78 Nash 
St., New Haven, Conn.

GREETINGS AND BEST W1SHES 
To Our Many Friends 
For a Pleasant Holiday

JIM CONNELL 
CHEVROLET. INC.

T H E FINEST E V E R B GILT

SEE THE NEW 1957 CHEVROLET

1258 East 105th Street CE 1-7060

GREETINGS and BEST WISHES 
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Rigoletto emigracijoj
Rašo J. PAPLĖNAS

Kai netekome laisvosios tėvy
nės, lietuviškasis operos pateiki
mas mums pasidarė reta šventė. 
Hiddesene (prie Detmoldo) su
sidaręs operos kolektyvas prieš 
dešimtmetį — 1947 m. vasario 
27 d. — į Detmoldo Casino teat
ro sceną atėjo su tremtininkiška 
"Sevilijos Kirpėjo” premjera. Su 
ja apkeliavo eilę stovyklų, apie 
tuziną kartų skaidrindamas sun
kią tautiečių benamių buitį. Bu
vo tai šaunus mūsų operos vete
ranų, jos prieauglio ir jau trem
tyje'"mobilizuotų” padėjėjų dar
bas. Bet kiek jis kainavo rengė
jams vargo, žino tik tiesioginiai 
liudytojai, o geriausia — to di
džio darbo dalyviai.

Po dešimtmečio ...

Ir tarsi ano drąsaus kultūrinio 
užsimojimo dešimtmečiui pami
nėti, jau kitapus Atlanto ir nau
jomis sąlygomis, ir vėl pakyla 
raudona uždanga su žalia rūta, 
šį kartą Chicagoje, Marijos 
augšt. mokyklos salėje. Laisvo
joje Amerikoje, naujomis jėgo
mis ir naujomis sąlygomis ... 
Daug pliusų, bet nemaža ir di
delių minusų lydi tas naujas są
lygas, kai jomis tenka dirbti kul
tūros darbas. Bet į sceną atėjo 
emigracinis "Rigoletto”.

Kai Chicagoje gandonešiai pa
skleidė žinią apie operą, tik ne
daugis laikė tai rimtu dalyku. Ir 
"tik” dėl dviejų priežasčių: kas 
dainuos ir kas mokės išlaidas? 
Entuziastai išsprendė ir viena ir 
kita.

Marga dalyvių sudėtis

Nežinia, kieno galvon šovė 
drąsi mintis gal ir neplanuotai 
dešimtmečio sukakčiai duoti 
mums Verdi "Rigoletto”. Bet da
lyvių sąraše randame du detmol- 
dinio "Sevilijos Kirpėjo” šulus: 
Vladą Baltrušaitį Rigoletto vaid
menyje ir dirigentą Aleksandrą 
Kučiūną. Kitų dalyvių sąrašas 
margas: Mantuos Herzogo rolė
je — latvis Valdemars Šalna, Ri
goletto (antrininkas) — Algir
das Brazis, Gildą — Monika 
Kripkauskienė ir (antrininkė) 
Juzė Krištolaitytė, Sparafucile
— Jonas Vaznelis, Maddalena — 
Salomėja Valiukienė, Giovanna
— Danutė Stankaitytė, Mante- 
rone — Stasys Citvaras, Marulio
— Juozas Brazys ir (antrinin-
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kas) Bronius Jančys, Borza — 
Julius Savrimavičius, grovas 
Ceprano — Valentinas Lioren- 
tas, griovienė Ceprano — Elena 
Blandytė, sargybos viršininkas
— Kazys Skaisgirys ir pažas — 
Elena Blandytė. Didikai ir dva
riškiai — Chicagos lietuvių vy
rų choro dalyviai. Baleto šokėjos
— 12 jaunų S. Velbasio studijos 
mokinių.

Operos vadovai: dirigentas 
Aleksandras Kučiūnas, režiso- 
rius Kazys Oželis, chormeisteris 
Alfonsas Gečas, baletmeisteris 
Simas Velbasis. Pastatymas Vla
do Baltrušaičio, o meninė prie
žiūra Vytauto Virkau.

Techninio personalo sąraše 
randame net 32 pavardes. Jų tar
pe Vyt. Valiuką, Alg. Dikinį, VI. 
Būtėną ir'kt.

Formalus Giuseppe Verdi "Ri
goletto" operos rengėjas — Chi
cagos vyrų choras, to paties V. 
Baltrušaičio vadovaujamas ir 
Vyt. Radžiaus pirmininkauja
mas.

Visuomeninę kepurę šiam dar
bui sudarė operos korpitetas: 
Ant. Rudis su žmona, Vyt. Ra- 
džius, Leonas Bildušas, Stasys 
Antonaitis, Kazys Skaisgirys ir 
Vladas Stropus. Išlaidų naštai 
palengvinti, operos mecenatai ir 
rėmėjai suaukojo apie 1000 dol.

Du spektakliai

Chicagai rengėjai davė du 
spektaklius: kovo 30 ir 31 d. Abu 
buvo sausakimši žiūrovų. Visi 
biletai buvo išparduoti iš anks
to. Per abu spektaklius "Rigo
letto” žiūrėjo per 2000 žmonių. 
Ar tik ne apie tiek liko nepate
kusiųjų. Jų tarpe — ir amerikie
čių. Ir jei rengėjai būtų buvę dar 
didesni optimistai, kažin, ar ne
būtų rizikavę nuomoti Chicagos 
operos salės, kurioje telpa ketur
gubai nei Marijos salėje.

Ir šių eilučių autoriui, nors ir 
chicagiečiui, tik vieno operos rė
mėjų (enciklopedijos leidėjo J. 
Kapočiaus iš Bostono) pastango
mis pavyko patekti į sekmadie
ninį spektaklį. Tad ir kelios mė
gėjiškos pastabos taikomos šiam 
ąntram spektakliui.

Latvis Valdemars Šalna, nors 
ir ne operinio herojaus figūros 
vyras, bet apdovanotas stipriu 
tenoru, labai gerai sudainavo 
Herzogo partiją, ją išmokęs gra
žiai lietuviškai specialiai šia jfro-

ga. Publika jį privertė pakartoti 
populiarią paskutinio veiksmo 
ariją "širdys mergelių”. Jos pir
mą dalį, kažkodėl, kartojo ita
liškai, o antrąją lietuviškai.

V. Baltrušaičio Rigoletto pra
šoko viltis: dainavimas puikus, 
perteikiąs jo vidinių nuotaikų 
niuansus, o vaidyba meistriška, 
ypatingai II veiksme. Stasys 
Citvaras Manterone rolėje, pasi
reiškė kaip balsingas ir scenoje 
patyręs solistas. Vokaline pras
me sunkią Gildos partiją jausr 
mingai atliko Juzė Krištolaitytė. 
Salomėja Valiukienė sukūrė kur
tizanišką Maddaleną. Būdamas 
augštesnė už partnerį Herzogą, 
ji vykusiai manevravo apie sta
lą, stengdamasi ”nepraaugti” 
partnerio. Jonas Vaznelis — lais
vas scenoje, stiproko balso ir vi
siškai įtikinantis žudikas Spara- 
ficile.

Kitiems jauniesiems — D. 
Stankaitytei, B. Jančiui, J. Sav- 
rimavičiui, V. Liorentui, E. 
Blandytei ir K. Skaisgiriui, — 
žinant jų stažą ir sąlygas, tega
lima būtų tik palinkėti ateityje 
dar drąsiau jaustis scenoje. Di
rigento lazdelę "senieji vilkai” 
mato nežiūrėdami. Jauniesiems 
ji yra magnetas, verčiąs juos vi
są dėmesį koncentruoti į ją. Nu
kenčia vaidybos laisvė, bet ji, 
antra vertus, neatsiranda per 
naktį.

Cricagos vyrų choras "Rigo
letto” operoje pasirodė kaip vi
siškai patikimas, gerų balsų ir 
išlavintas vienetas, kuriam ope
rinė situacija nebuvo svetima.

žiūrovams, kaip ir visada, ir 
šį kartą patiko elegantiškas 
Aleksandro Kučiūno dirigavi
mas. Apie 30 vyrų orkestras, jo 
patyrusios rankos valdomas, su
darė tikrą operinę nuotaiką.

Tikimasi, kad rengėjai su šio 
didelio darbo vaisiais, prašoku
siais optimistiškiausias viltis, 
aplankys ir kitas lietuvių kolo
nijas.

Rašo A. A.

Džiugu, kad mūsų menininkai 
kartais gyvendami labai kasdie
nišku gyvenimu ir atitrūkę nuo 
meninio pasaulio, labai greitai 
sugeba tam pasaulin sugrįžti ir 
visu nuoširdumu sukurti žiūro
vui rimto teatro ir rimtos operos 
iliuziją. Vadiname tai liuzija dėl 
to, kad šitas teatras ir šita opera 
■tebuvo vienkartinis žavus įvy
kis, kuriame eilinis žiūrovas no
rėjo jausti bei regėti tęstinumą.

Tiek lietuviškasis "Rigoletto” bu
vo pagaunąs ir įtikinąs. Spek
taklio tempas, orkestras, chori
niai ansambliai, solistai, netgi 
masinės scenos, įvairių detalių 
išbaigimas, muzikinė precizija 
bei tvarka tikrai įrodė, kad visa 
tai buvo rimto bei patyrusio mu
ziko ir dirigento Aleksandro Ku
čiūno rankoje.

Esame įsitikinę, kad "Rigo
letto” operos pastatymas yra 
vertas kruopštaus bei detalaus 
nagrinėjimo. Taip pat tikime, 
kad ir atskiri solistai ir ištisas 
spektaklis susilauks rimtos ir iš
baigtos muzikinės kritikos. Pa
liekant tai specialistams, vis tik
tai šiandien mums būtų sunku 
nepamynėti clevelandietės Gil- 
dūs sudaryto įspūdžio.

Juzė Krištolaitytė Chicagos 
solistų kolektyve buvo vienintelė 
kviesta viešnia iš kito miesto ir 
sekmadienio spektakly ji atliko 
pagrindinės operos herojės — 
Gildos vaidmenį.

"Rigoletto" operoje Gildos 
vaidmuo yra komplikuotas. Per 
trumpą laikotarpį jai reikia iš
gyventi gamą jausmų. Jei pir
mam veiksme Gildą yra roman
tiška, antram — tragiška, tai 
trečiam ji herojiška ir apsispren
dusi. Galbūt sunkiausia ir yra 
tai, kad spektaklio eigoj Gildos 
lyriškoji prigimtis, jos dvasinis 
trapumas ir naivumas nelieka 
statiški. Gi dinamizmą duoti ly
riškam charakterio vaidmeniui 
yra visada komplikuočiau.

Solistė Juzė Krištolaitytė lie
tuviškai išeivijai pažįstama, kaip 
koncertinė dainininkė, "Rigole
tto" operoje pasirodė visai nau
joje šviesoje. Labai gražaus bal
so savininkė, muzikali, mums jau 
pažįstama savo vokaliniais suge
bėjimais, ji šį kartą pasirodė ir 
gabi aktorė ir publikai sukūrė 
labai mielą, gražų ir simpatingą 
Gildos tipą. Jos sukurtoji Gildą 
buvo labai šilta, širdinga ir labai 
jauna.

žiūrovas teisingai jautė, kad 
jos gražiam koloratūriniam so- 
ranui ir jai pačiai tas vaidmuo 
buvo labai prie širdies. Juzė Kriš
tolaitytė privertė publiką išgy
venti ir Gildos dvasinį trapumą 
ir jos jausmo didžiulę tragediją. 
Ji buvo tikra ir įtikinanti.

Pačioj spektaklio eigoj besi
keikiant minėtam Gildos charak
teriui ir jos jausmų niuansams, 
nuo švelniausio lyrizmo iki tra
giškiausios įtampos, solistė su- 
gėbėjo atrasti harmoniją tarp 
vokalinės ir vaidybinės interpre
tacijos, išlaikyti gerą skonį ir 

įduoti gražų sceninį tipą.

Tat kiekvienas didesnis kultū
rinis įvykis yra galimybių dirva 
pasireikšti lietuviškiems talen
tams individualiai ir kolektyviai. 
Tie įvykiai ir yra svarbiausi fak
toriai, kuriais laikosi lietuviško
ji dvasia, mūsų solidarumas ir 
entuziazmas. Ir tai įvyksta pačiu 
natūraliausiu, paprasčiausiu ir 
patraukliausiu keliu. Eilinis žiū
rovas eina klausyt operos, kurią 
pastatė lietuviai ne dėl to, kad 
jis privalo nešti sunkią lietuvy
bės naštą, ne iš tragiškos parei
gos, kad mūsų tauta kenčia, bet 
noriai, su džiaugsmu ir dvasiniu 
pakilimu.

"Rigoletto” operos pastatymas 
buvo drauge ir vaizdus parody
mas, kaip spręsti ir kai kurias 
sunkias lietuvybės problemas.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
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Jums patiks

The Stroh Bravery Co., Detroit 26, Michigan
jis yra šviesesnis!

DABAR Už VIETINES KAINASI

Du gyvenimiški įvykiai
JONAS KLAJŪNAS

DORYBIŲ SANDĖLIS
Pažinojau vieną žmogų — nepaprastai 

malonų, blaivų, darbštų, taupų, žodžiu sa
kant, tai ne žmogus, bet dorybių sandėlis. 
Reta sutikti tokį vyrą. Apie 50 metų amžiaus, 
šešių pėdų ūgio, ne per storas, su visais drau
giškas, bet artimų prietelių neturėjo ir gy
veno vienišas. Keista buvo tik, kad jis labai 
vengė moterų ir iš tolo jų lenkdavosi. Po ke
lių mėnesių pažinties, tinkamu momentu iš
drįsau jį paklausti:

— Pasakyk man, Jackau, ar nenuobodu 
taip vienam gyventi? Uždirbi pakankamai, 
turi nuosavą gerą namą, kodėl gi nevedi ? Gi
minių čia, rodos, neturi, kam gi turtą paliksi?

— Ot, mister, nevesiu! Kitam nesaky
čiau, bet tau pasakysiu: Kiekviena boba tol 
auksinė, kol stengiasi tave pagauti. Tik vė
liau, kada jau tau bus apsukusi galvą, pa
matysi, kad ji raganų ragana. Kokiu plonu, 
švelniu balseliu tave kalbina, kaip ji tavim 
rūpinasi! Sučiaudėjai — jau ji tau aspiriną 
į burną kiša. Akys tokios saldžios, o jau bal
selis !...

— Gaila man tavęs, Jackau, nėra, kas 
tave prižiūri, kas tau mėgiamo valgio paga
mina, taip ir skursti, — šneka ji. Išgirdus 
tokius žodžius, rodos, ir aspirinas saldainiu 
pavirsta, ir pats pradedi svaigti nuo tokių 
meilių žodžių. Taip, brolau, ir pagauna tave. 

Ir manęs viena tik tik nepagavo tokiu būdu, 
vos beišsisukau. Jau ir vilties buvau bemi
sto jas iš tų nagučių ištrūkti.

Dirbau aš prieš kelis metus dideliam 
mieste. Kaip žinote, aš geras amatininkas, 
gerą ir algą gaudavau. Atneša kartą tokia 
jauna mergaitė mano draugui priešpiečius. 
Jam duoda ryšulį, o į mane žiūri. Akys jos 
tokios aštrios — tuoj mane pastebėjo. Pir
miau mano draugui valgyti atnešdavo moti
na, o nuo tos dienos pradėjo atnešdinėti vis 
ta jaunoji jo sesutė. Jau kitą dieną man pra
dėjo šypsotis ir "labas” pasakė. Mat, jau 
pažįstami.

Trečią dieną jau man ir obuolį pasiūlė, 
o vakare, girdi, eisime į cerkvę, tai gal ir aš 
sutikčiau drauge su jos broliu nueiti. Aš žmo
gus R. Katalikas, bet, manau, kodėl gi ne
nueiti pasižiūrėti?

Nuėjome. Grįžtant iš cerkvės, jau ji ša
lia manęs atsirado, o vėliau ir po ranka pa
ėmė. Taip ir prikibo.

Nuo tos dienos aš ir pradėjau nebetu
rėti ramybės. Kaip kramtomoji guma prilipo. 
Pradėjau nuo jos slėptis, grįždavau kitu ke
liu namo, bet, žiūrėk, ji vėl kaip iš žemės iš
dygsta.

— Tai kur gi taip bėgi? — klausia.
Vieną vakarą ji ir sako man:
— Tai kągi, mielasis, kada bus mudvie

jų vestuvės?
— Kaip tai vestuvės ? — klausiu aš, taip 

krūptelėjęs, kad net šaltas prakaitas išmušė. 
— Kokios vestuvės ?__ aš gi nesiruošiu vesti.

— Tai kągi tu sau manai, vaikščiosi sau 
su mergaite ir tiek? Aš tau parodysiu, kaip 
mane kompromituoti!

Supyko ir bėgte nuo manęs nubėgo.
Kitą dieną jos brolis jau su manim dar

be nebešneka, tik piktom akim pažiūri. Pa
stebėjo ir kiti draugai, pradėjo juoktis iš 
manęs. Taip nesmagu, nors į žemę lįsk. Ma
ža ta Po darbo atėjo mergaitės tėvas su mo
tina. Motina kad išsižios:

— Tu šioks ir toks, — sako ji, — latras 
tu; apsukai jaunai mergaitei galvą, o dabar 
vesti nenori. Išdrįsk tiktai!

Noriu pasiteisinti, o ji man ir žodžio 
pratarti neleidžia. Nors į darbą daugiau ne
beik. O darbas gerai apmokamas — gaila 
mesti. Einu namo ir galvoju, ką daryti. Gal
vojau galvojau — ir sugalvojau. Palaukit, 
gal tokiu būdu aš ir išsigelbėsiu.

Rytojaus dieną, sutikęs mergaitę, ir sa
kau jai:

— Ateik poryt vakare pažiūrėti, kaip aš 
gyvenu.

Ji nustebo ir pralinksmėjo.
— Ar su tėvais ir broliu ?
— Ateikit visi, vietos pakaks.
Paskirtą vakarą pasiruošiau, sėdžiu ir 

laukiu. Išgirdau lauke balsus — visi garsiai 
ir linksmai kalba. Atidarė duris, įėjo ir stai
ga visi nutilo. Tik mergaitė, kad pradės ne 
savo balsu klykti! Pagaliau priėjo arčiau ir 
vyrai ir klausia mane:

— Argi tu žydas?

— Kaip matote, — atsakau jiems.
Ant stalo stovėjo žvakidė su 7 degan

čiomis žvakėmis, o aš pats, ant galvos už
movęs jermolką ir ant pečių apsisiautęs už
dangalą, sėdėjau už stalo ir, kaip mokėdamas, 
murmėjau žydiškai. (Visa tai man kaštavo 7 
dolerius). Po valandėlės tariau mandagiai:

— Sėskitės, mieli sveteliai, už stalą Vai
šinkitės saldainiais, aš tuoj baigsiu.

Kad pasigirs triukšmas! — Kodėl tu 
mums anksčiau to nepasakei?

— Jūs gi neklausėt manęs, — atsakau aš 
jiems kuo mandagiausiai.

— Bet kodėl tu su mumis į cerkvę ėjai? 
. — Patinka man rusiškos giesmės, tai ir 

ėjau.
— Tfu! Lai tave šėtonas veda! — ir 

visa giminė išgūžė jo pro duris. Brolis išėjo 
paskutinis. Kai trenkė duris — net pora stik
lų išbyrėjo. Tiek to. Užtat aš dabar ramus.

PRITYRĘS VAIRUOTOJAS
Memorial Day kelionėje teko pasinau

doti draugo automobiliu. Draugas ir vairavo. 
Greičio rodiklis pasiekė 60.

— žiūrėk, — tariau jam, — šioje apy
linkėje dažnai pasirodo policininkai — su
gaus.

— Tik ne mane, — išdidžiai atsakė drau
gas. — Aš žiūriu priekin, bet neišleidžiu iš 
akių ir užnugario. Taip nustačiau veidrodį, 
kad matau kiekvieną automobilį iš tolo. Jei 
pastebėčiau policiją, tuoj sumažinčiau greitį.

— Kaip tu gali pastebėti, jei policija da
bar dažniausiai važinėja privačiais automo
biliais, ir įvairių įvairiausių spalvų?

— Aš tą žinau. Ir vistiek galiu atskirti 
policiją. Ji nevažiuoja nei perdaug puošniais 
nei perdaug prastais, o taip sau vidutiniš
kais; nevažinėja nei perdaug dideliais nei 
perdaug mažais, taip sau — keturių vietų 
sedan tipo automobiliais. Jei perdaug blizga 
ar perdaug nudėvėtas — ne policija. Manęs, 
brolau, neapgausi, aš juos užuodžiu iš tolo. 
Štai, matai ten baltą automobilį ? Kas nežino, 
galėtų pamanyti, kad tai policija, o aš čia 
dažnai važinėju ir žinau, kad ten ledus par
davinėja.

Pilnas pasitikėjimo, mano draugas ir to
liau važiavo tuo pačiu greičiu. Jis vėl norėjo 
man kažką parodyti, kai staiga pasigirdo si
renos staugimas, ir greta mūs išdygo auto
mobilis, kuriame sėdį policininkai mojo mums 
pasukti iš kelio į dešinę. Nustebintam mano 
draugui nieko kito nebeliko, kaip tik klau
syti policijoj įsakynfo.

Pasikalbėjimas, kaip patys žinote, trum
pas.

— Jūsų leidimas?
— Štai, prašau, bet... «
— O. K., O. K. brother, pasiaiškinsi tei

sėjui, jeigu jis panorės tavęs klausyti. Aš 
tik išduosiu tau atestatą už puikų vairavimą 
60 mylių greičiu. Tikras čempijonas iš tavęs. 
Tik tie nelemti įstatymai nepripažįsta tavo 
gabumų.

Kol policininkas rašė, aš žvilgterėjau į 
jų automobilį. Iš tikrųjų, automobilis buvo 
nei perdaug ilgas nei perdaug trumpas; ir 
neblizgėjo; taip sau vidutinis, keturių vietų 
sedan tipo, visai toks, kaip mano prityręs 
draugas pasakojo ...
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Lenkų „didybes” rūpesčiai
EDV. KARNĖNAS

kurį tik stalininė Rusija vienša-
Visi tarptautiniai politiniai liškai sulaužė iš anksto susita- 

įvykiai tiesioginiai ar netiesiogi- rusi 
nai Lietuvą lietė praeityje, lie
čia dabar ir lies ateityje. Tat ir 
dabar, nors Lietuva ir neša labai 
sunkią vergiją, labai įdomų pa
sižvalgyti, kokie tarptautiniai 
"žaidimai” vystosi aplink Lietu
vą, arti jos sienų, tarp jos kai
mynų, pačioje Europoje.•

Kaip vystosi Lenkijos atsipa
laidavimas nuo Maskvos, kokio
se sienose liks Lenkija ateityje 
ir kokios pažiūros vyrauja len
kuose Lietuvos atžvilgiu, mums, 
lietuviams, ypač rūpi dėl šių prie
žasčių :

1. Lenkija buvo, yra ir bus 
tiesioginis Lietuvos kaimynas.

2. Lenkijos likimas siejasi su 
Lietuvos likimu, nors dabartinis 
šių dviejų valstybių statusas nė
ra vienodas.

3. Lenkai vis dar nesiliauja 
kalbėti apie pretenzijas į Lietu
vos etnografines žemes Nemuno 
ir Neries augštupiuose.

4. Dabartinėje Lenkijoje pri
jungtas nemažas lietuviškas Su
valkų trikampis su gausiais lie
tuviais gyventojais.

5. Plačiai atsirėmusi Baltijos 
jūros krantų (nuo Aisčių marių 
iki Oderio žiočių), Lenkija iš
stumia Vokietiją iš tiesioginių 
Lietuvos kaimynų tarpo.

6. Lenkija 
stipriausias 
satelitas.

I.

yra didžiausias ir 
Sovietų Sąjungos

II.
Lenkų emigracinėje spaudoje 

sukėlė paniką gigantiškas Mask
vos planas repatrijuoti į Lenkiją 
keturis milionus buvusių 1920- 
1939 m. Lenkijos piliečių — len
kų ir "lenkų” iš lietuviško Vil
niaus krašto, iš Vakarų Gudijos 
ir Vakarų Ukrainos. Taip pat ir 
iš Rusijos, iš tremties Sibire.

Kaip žinome, tuojai? po II Pas. 
karo, Sovietų Sąjungai nustačius 
Lenkijos rytų sieną maždaug pa
gal lenkų ir gudų-ukrainų etno
grafinę ribą (Vakarų Būgą), 
daug buvusių Lenkijos piliečių 
iš buvusių Lenkijos ”kresų”, taip 
vadinamų Lenkijos okupuotų ne
lenkiškų rytinių žemių, "repa
trijavo” į dabartinę Lenkiją ir 
apgyvendinta Lenkijai priskir
tose buvusiose vokiečių žemėse 
(Mozūrijoje, Pamariuose ir Sile
zijoje).

Nežiūrint tos repatrijacijos ir 
tikrų lenkų iš metropolijos, dide
li buv. Prūsijos valstybės plotai 
nuo Mozūrų ežerų iki Oderio ir 
Neisse.s upių vakaruose yra re
tokai apgyvendinti. Tenai ga
lėtų įsikurti dar keli milionai 
lenkų, norint atsverti tuose plo
tuose anksčiau buvusį vokiečių 
tankumą.

Kodėl gi lenkai nusigando 
Maskvos plano "pasiimti” ketu
ris milionus gyventojų iš rytinių 
"lenkiškų” sričių? Juk Lenkijai, 
atrodo, taip reikia žmonių savo 
didybei pakelti ir buv. vokiečių 
žemėse įsistiprinti!

štai viename numeryje Cleve
lande išeinančio lenkų dienraščio 
"Gazeta Godzienna” straipsnis 
"Problem Repatrjcji” plačiai ap
taria tų keturių milionų repa
triacijos pasekmes Lenkijai. Len
kai prįešingi tokiai repatriacijai 
dėl šių priežasčių-:

1. Esą tas planas* atidarytų 
Rusijai dideles galimybes lenkų 
rytinių žemių kolonizacijai. Jose 
apgyvendinus didžiarusius ir 
mongolus, rusifikacija tų pasku
tinių europinės civilizacijos bas
tionų užantspauduotų ant visa
dos tų žemiiį lįkimą, kartu vie
tos gyventojų likutis būtų pa
smerktas greitam nutautinimui 
arba perkėlimui j tolimus rytus.

2. Gigantiškas keturių milio
nų lenkų repatriacijos planas pa
žeistų Lenkijos ūkį ir privestų 
Lenkiją prie chroniškos krizės.

3. Tą planą įvykdžius, Lenkija 
netektų pagrindo reikalauti tų 
sričių grąžinimo. Esą, Lenkijos 
rytinės sienos su Rusija yra nu
statytos 1921 m. Rygos traktatu,

savo mažesnių tiesioginių kaimy
nų atžvilgiu. Pav., jie turėtų 
liautis ignoravę lietuvių tautą ir 
atsisakyti nuo pretenzijų į Lie
tuvos sostinę Vilnių ir į lietuviš
kas žemes.

Buvusi kelis kartus padalinta 
ir kovoje prieš agresorius tiek 
daug nukentėjusi, Lenkija netu
rėtų būti agresinga bent savo 
mažesnių kaimynų atžvilgiu. Ta
da Lenkija gali tikėtis iš jų ir 
kai kurios paramos jos pozicijo
je dėl dabartinės vakarų sienos.

IV.
Maskvos planas Lenkijai "at

siimti” keturis milionus gyven
tojų iš už Būgo, tiesioginiai lie
čia ir mus, lietuvius. Juk tuose 
milionuose numatyta ir lietuviai 
ar sugudėję lietuviai iš Vilniaus 
ir Gardino sričių.

Mums rūpi svetimųjų speku
liacija Lietuvos žemėmis ir gy
ventojais. Lietuva taip pat yra 
susitarusi su Sovietų Sąjunga 
dėl Lietuvos — Rusijos sienos 
dar anksčiau už Lenkiją — Mas
kvos traktatu 1920 m. liepos 12 
d. Ir Lietuvos rytų siena yra 
aiški, tik tas traktatas buvo len
kų 1920 m. spalio 9 d. sulaužy
tas, lenkams okupavus Vilnių ir

su hitleriniais vokiečiais 
1939 m. Dėl to, esą, tų žemių ir 
gyventojų legali valstybinė pri
klausomybė yra aiški, ir vienša- 
liškas to traktato sulaužymas 
lenkų skaitomas neteisėtu aktu, 
kuris negali įpareigoti kito kon- 
tragento.

4. Toks planas turėtų būti iš
dėstytas ilgesniam laikui. Gi tuo 
tarpu repatriacija turėtų apimti 
tik lenkus grįžtančius iš Sibiro, 
kurių ten priskaitoma 300-500 
tūkstančių.

III.
Tokiu būdu matome lenkus 

tarp kūjo ir priekalo, tarp bai
mės ir "didybės”. Maskva spiria 
Lenkiją prie sienos. Ar lenkai 
priims tą planą — paaiškės ne
tolimoje ateityje.

žinodami lenkų "politinę iš
mintį” laviruojant tarp Maskvos 
ir Berlyno praeityje, mes su
prantame juos ir nepavydime 
jiems. Kartu abejojame, ar Len
kijai pavyks išsilaikyti įsikabi- trečdalį Lietuvos^ paskui pačiai 
nūs Oderio ir Neisses upių kran- Sqv. S-gai vienšališkai sulaužius 
tų vakaruose ir atgauti rytines 
sritis už Būgo, kada Vokietija 
bus sujungta ir turės didesnį 
svorį Europoje, o Sovietų Są
junga neatsitrauks už 1939 m. 
sienos.

Suprantame taip pat lenkų 
baimę dėl ekonominės krizės, ži
nant lenkų šeimininkavimą, ku
rį vokiečiai pajuųkia ”polnische 
Wirtschaft” titulu. Jiems nesu
silyginti su vokišku šeimininka
vimu.

Taip pat lenkai negali didžiuo
tis savo "kulturtraegeriškumu”. 
Buvę lenkų ponų dvarai su balia- 
vojančiais patricijais, kada ap
link kaimiečiai gyveno skurde ir 
tamsoje, nepalyginti Su buvu
siais vokiečių dvarais, aplink ku
riuos kaimiečiai žmoniškiau ir 
šviesiau gyveno. Be to, lenkai ir 
slavų šeimoje nėra pranašesni 
už kitus. Pav. čekai yra daugiau 
visose srityse pažengę.

Vien didybės manijos neužten
ka lenkams vaidinti didelę tautą 
ir valstybę. Lenkai turi stipriai 
pasitempti ir parodyti didesnį 
savo tautos potencjjalą. Kartu 
jie turėtų pakeisti savo pažiūras

tą traktatą ir visą Lietuvą pa
vergus 1940 m. birželio 15 d.

Jeigu lenkams labai baisu ma
tyti ištuštėjusius ne lenkiškų žę- 
mių plotus rytuose ir kolonizuo
tus didžiarusiais ir mongolais, 
juo labiau lietuviams rūpi savų 
žemių ir gyventojų likimas toje 
pačioje erdvėje.

Šiuo metu lenkai yra geresnė
je geopolitinėje padėtyje ir gali 
dar spardytis. Atrodo, dabartinė 
lenkų generacija yra gana drąsi 
ir kovinga, ne tokia, kokios buvo 
lenkų generacijos praeityje, 
prieš porą šimtmečių, kada lenkų 
ponams tarpusavyje varžantis 
dėl titulų ir dvarų, kaimiečius 
laikant baudžiavoje, Lenkijoje 
trūko koįvos dvasios padėti Lie
tuvai kariauti prieš kylančią 
Maskvą ir bendrai atsispirti 
trims didelėms jėgoms, kurios 
padalino Lenkiją ir Lietuvą 
(1773,1793,1795 m. Rusija, Prū
sija ir Austrija).

Netolima ateitis parodys, kaip 
Lenkija išlaviruos iš dabartinės 
keblios padėties be didžiųjų 
tuvių kilmės vadų.

LAIŠKAS IŠ VENECUELOS
Kitą kartą reaguokim griežčiau ir greičiau

Brangus Tautieti,
nepažįstu Jūsų, bet skaitau 

Dirvoj visada "Šią savaitę ...’ 
Rašot Jūs, Balys Gaidžiūnas.

šiandien, gaila, kad taip pa
vėluotai, gavau Dirvą. Skaitau, 
kad pradėjome "garsėti”: Suim
ti keli įtariami "lietuviai”, kurie 
šnipinėjo Sovietų Sąjungai.

Man patinka viskas ką Jūs pa- 
rašėt. Gal reikėtų mums būti 
drąsesniems: Pasirinkome teisy
bę ir kalbėkime kaip tokiems pri
dera. Mandagumą ar švelnumą, 
ar nenorą kitam daryti nesma
gumą, žmonės kartais gali su
prasti prisipažinimu, kad kalti.

Žinome, kad Caras žydų ne
mėgo. Buvo jis neteisingas ir su 
kitom rusų pavergtom tautom. 
Kai kur kitur žydai taip pat bu
vo nemėgiami ir jiems buvo su
daromi įvairūs sunkumai.

Kada komunizmas pradėjo 
skelbti savo lygybės idėjas, daug 
žydų tuo susižavėjo ir prisidėjo 
prie komunizmo. Vėliau kai ku
rie pasidarė komisarai, direkto
riai ir kiti aukšti pareigūnai.

Kada Rusija maudėsi savo 
kraujuj, vakarų pasaulįs civiliza- 
vosi, kultūrėjo, turtėjo ir augo 
tolerancija, žydai čia pasidarė 
lygiateisiai piliečiai, kaip ir ki
tos kurios religijos ar tautybės 
žmonės.

Su augančia tolerancija pasau
lyje, masinis žydų entuziazmas 
komunizmui pradėjo mažėti ir jų 
tarpe prasidėjo balsai taip pat
prieš komunizmą. Dabar demo- ty.

i

lie-

tar-kratiškas pasaulis gyvena 
pusavio tautų pagarbos princi
pais. šiandien nesvarbu kaip kas 
meldžiasi ir kokia kalba kas nau
doja. Turime būti teisingi ir at
viri. "

Kodėl reikia šiandien meluoti 
jei keli žydai, būdami komuniz
mo šalininkai, šnipinėjo komu
nizmui? Juk nieko nuostabaus! 
Yra komunistų italų, prancūzų, 
vokiečių, lenkų, rusų, lietuvių. 
Žydų tautybės centras, kurie 
randasi JAV dėl to neturėjo išsi
gąsti ir neturėjo teisės (dar ma
žiau) iš jų padaryti lietuvius.

Žinome, kad buvo žydų ir sa
vanorių, kurie kovojo dėl Lietu
vos Nepriklausomybės. Jų var
dai mums- visada bus brangūs ii 
malonūs.

Tolimoj Lietuvos kunigaikščių 
praeity ir Lietuvos Nepriklauso
mybės laikotarpy — žydas, len
kas, rusas, vokietis ir visi, kurie 
gyveno Lietuvoj, drauge dirbo 
taikoj ir vienas kitą gerbė, šian
dien yra pats geriausias laikas 
demonstruoti gerą valią. Kas dir
ba — tas klysta, sako lietuviška 
patarlė. Suklysti yra žmoniška.

Ką padarė žydas — tas pri
klauso žydiškai bendruomenei, 
ar būtų garsaus žydų mokslinin
ko prof. Einšteino išradimai ar 
Rosenbergų atominės išdavystės.

Ką padarė negero kuris lietu
vis mes taip pat be baimės sten
gsimės prisiimti, kaip įvykį da
rantį skausmą ir negarbę lietu
viškai mūsų bendruomenei trem-

PHILADELPHIA 6, PA.
716 Walnut St., Tel. LOmbard 
3-3455. Kasdien 9-5, trečiadie
niais 9-8 vai.

CHICAGO 32, 111.
4102 Archer Avė. Tel FRemont 
6-6399. Kasdien 9-7, šeštadie
niais 9-5 vai.

CLEVELAND, Ohio
1165 East 71 St. Tel. UTah 
1-0807. Kasdien 10-7, šešta
dieniais 10-5 vai.

DOVANŲ SIUNTINIAI
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR Į SOVIETŲ RUSIJOS DALIS 

Parcel Department
GLOBĖ TRAVEL SERVICEt

Tinkamesniam klijentų patarnavimui turime įstaigas: 
NEW YORK 23, N. Y.

1991 Broadway, Tel. LYceum 
5-0900. Kasdien ir šeštadie
niais 9-5, (sekmadieniais už
daryta) .

DETROIT 10, Michigan 
6446 Michigan Avė., Tel. 
TAshmore 5-7560. Pirmad., 
treč., ketvirtad. 3-6, penktad. 
ir šeštadieniais 9-9 vai.

SOUTH BOSTON, Mass. 
Room 10 Kilis Bldg., 409 E.

Broadway, Tel. ANdrew 8-8764. 
Kasdien 9-7, šeštad. 8-12 vai.

Galite siųsti maisto produktus, rūbus, rūbams medžiagas, avalynę, 
vaistus ir kitus daiktus. Kiekvienas siuntinys apdraustas ir garantuojamas 
pristatymas be atskiro atlyginimo. Kiekvienas siuntėjas gauna gavėjo pasi
rašytą pakvitavimą.

Siuntiniai išsiunčiami skubiai, be atidėliojimo ir pristatomi greitai kaip 
tik galima.

Veikiama specialiu susitarimu su INTURIST (Maskvoje ir siuntiniai 
siunčiami į visas Sov. Rusijos dalis. Muitai apmokami čia, taip, kad gavėjas 
neturi primokėti.

Parcel Dep. GLOBĖ TRAVEL SERVICE savo Įstaigose turi įvairių 
audeklų, maisto produktų ir kitų savo klijentų patogumui.

Siuntinius galite Parcels Dep. Globė Travel Service įstaigoms siųsti 
paštu, tuoj gausite sąskaitas ir jūsų siuntiniai bus sutvarkyti ir išsiųsti 
paskyrimo vieton.

Savo siuntinius siųskite per įstaigą, kuri savo pasitikimumą įgijo 25 
metų geru patarnavimu.

Prašykite informacijų ir katalogų.
Miuuiiiniiiiiiiiiiiiu IIIIIUHJ

Mūsų geriausi sveikinimai visiems lietuviams

Mes turime daugiau kaip 150 automašinų, įvai
rių metų ir modelių, pradedant 1950 ir baigiant 
1957 m.

Būtinai pamatyk šiuos automobilius! 
MAŽAS MĖNESINIS MOKĖJIMAS.

MAŽIAU KAIP $25.00 ĮMOKĖTI.

Mes turime savo finansavimo planą, nesvarbu, 
ar jūs Clevelande esat metus, 6 mėnesius ar tik 
dieną.

LARRY SKALL MOTORS
7800 Euclid Avenue EX 1-6220

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

Eidami tuo keliu gerbsime vie
ni kitus ir galėsime būti drau
giškas tautos. Esame kultūringi 
ir žinome, kad už gerą sumoka 
geru.

Ponui Dr. Grigaičiui (jo nepa
žįstu kaip ir Balio Gaidžiūno) 
noriu pasakyti, kad man nesu
prantama, kaip žmogus, su dak
taro titulu, laiku nesusigaudė to
kioj mažoj istorijoj ir Naujieno
se rašė; "Sugauti lietuviai emi
grantai šnipinėję Sovietų Sąjun
gai ...”

Aš tikiu brangus daktare, kąd 
tą dieną visi Naujienų skaityto
jai buvo labai sujaudinti tokia 
Jūsų paskleista didele neteisybe.

Kitą kartą, kada neteisingai 
mus pradės kuo nors kaltinti, il
gai nelaukim. Jei negalima kal
bėti per radiją ir neturime pi
nigų naudotis televizija, išeikim 
j gatvę su užrašais ant nugarų, 
krūtinės:

Esu lietuvis ir pranešu, kad 
spaudoj aprašytas įvykis neati
tinką tikrenybę ...”

Su tokiais skelbimais išsibar- 
stykim aikštėse, prie kinų, teat
rų. Turime daug draugų, kurie 
mus parems mūsų kovoj. Veng
rai nebijojo. Lenkai nebijo turė
dami po du ''enkavedistus prie 
šono. Ko bijoti mums?! Esame 
laisvam pasauly!

Būkime drąsesni. Buvome tei
singi savo valstybiniam gyveni
me praeity ir tas daro mums 
daug garbės. Gerbėme kitas tau
tas ir šiandien reikalaujame pa
garbos ir teisybės savajai.

Brangus tautieti, sujaudino 
mane jūsų straipsnis' ir todėl ra
šau. Dovanokit už sutrukdymą.

Petras Kišeniūnas
P. S. Rašau Jums asmeniškai, 

nes turiu su kuo nors išsiplepėti, 
tam miestely daugiau lietuvių 
negyvena, o dabar ypač noriu 
kalbėti.

jos Aukšt. Mokyklos salėje ren
giama — SKAUTORAMA su 
plačia skautiška programa. Skau- 
toramą praves populiarusis lau- 
žavedys sktn. Vilius Bražėnas. 
Programoje bus smuikas, bale
tas, "Jūratė ir Kastytis” (jūrų 
skautės), gyvas paveikslas — 
"Dievui, Tėvynei ir Artimui” 
("Aušros Vartų” tuntas). Kelio
nė jūromis ("Baltijos Jūros” t.), 
”Tas puodas ...”, originali stik
linių garsų muzika (Ųituanicos 
t.).

Lietuviškos skautijos bei 
Skautoraipos reikalais radijo 
bangomis į chicagiškius kalbėjo 
Dr. S. Biežis, ponia O. Biežis — 
kovo 31 d., A. Kalvaitis — bal. 
6 d. ir bal. 7 d. per "Margučio” 
radiją kalbėjo J. Lapinskas. 
Skautoramos išvakarėse, bal. 13 
d., kalbės Seserijos Vyriausioji 
Skautininke v. s. O. Zailskienė.

Visi chicagiškiai bei plačiųjų 
apylinkių lietuviai sekmadienį, 
bal. 14 d., laukiami Skautoramo- 

I je. Norintieji paremti skautiško; 
stovyklos įrengimą aukas prašo
mi siųsti Sk. Remti Dr-jos iždi
ninkui inž. J. Jurkūnui, 6725 S. 
Campbell Avė., Chicago 29, III. •

t
NAUJAS DAUKANTIECIŲ 

DRAUGININKAS
(sks) LSB Užsienio Skyriuje 
Džiamborės Fondo bare dar

bams vis gausėjant, psktn. O. 
Gešventas Londono, Ont., Sima- 
no Daukanto dr-vės draugininko 
pareigas perdavė vyr. skltn. A. 
Švilpai. Naujojo dr-ko adresas: 
A. švilpa, 23 Cathcart St. Lon- 
don, Ont. Jis kartu yra ir Litua- 
nicos sk. vyčių būrelio vadas.

ir

GERO VĖJO ŽINELĖS

THE FAMILY PLACE TO SAVE
Current Interest 3% On Saving

SAVING DEPOSITSINSURED TO $10.000

ST. CLAIR SAVING AND 
LOAN COMPANY

813 East 185tr St.—6235 S. Clair Avė.

IV 1-7800 — HE 1-5678

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

CHIEF JUSTICE JUDGE

JOHN J. BUSHER

GREETINGS and BEST W1SHES

SULLIVAN BROTHERS
PLUMBING AND HEATING

ELECTRICAL SEWER CLEANING

14002 Glenside UL 1-4466

SKAUTAI
į TALKĄ ĮRENGTI SKAUTŲ 

DVARĄ
(sks) Toliau esantiems malo

nu stebėti nepaprastą subruzdi
mą Chicagoje. Dėmesio centre 
yra lietuviškoji skautija. Chica
goje veikia trys tuntai bei akad. 
sk. vienetai, žinomas patriotas 
vaistininkas Pranas Rakas susi
žavėjęs sk. jaunimo pastango
mis veikti lietuvybės palaikymui, 
pavedė skautams didelį ūkį, tin
kamą stovyklavimui, šis gražus 
gamtos kampelis yra skautams 
nepaprastai mielas, tačiau ten 
dar reik būtiniausių įrangų tin
kamai stovyklai įkurti.

Chicagos Lietuvių Skautams 
Remti Dr-ja tuo reikalu kreipėsi 
į lietuviškąją visuomenę raštu, 
per spaudą bei radijo bangomis.

] O bal. 14 d. 3 vai, po pietų Mari

(sks) Toronto jūrų budžiai 
nauju savo įgulos vadu išsirinko 
vair. V. Valaitį.

Vyr. j. sktn. A. Aglinskas per
sikėlė gyventi į nuosavus namus 
— 6452 S. Sacramento Avė., 
Chicago 29, III.

Jūrų sk. tautinių šokių grupė, 
vadovaujama valt. Gr. Sabaliū- 
naitės, puikiai pasirodė savait
raščio "Sandaros” metiniame 
bankete, kovo 24 d., ir žiūrovų 
buvo šiltai priimta, ši grupė da
lyvaus Tautinių šokių Festiva
lyje, birželio 29-30 dienomis.

P I L I E T
E G Z A M

Y B ė S
INAI

atsakymaiKlausimai — 
iliustruoti braižiniu.

Kaina 75 c.
Gaunama pas knygų platintojus 
"Dirvos” admin., 1272 E. 71 9t. 
Cleveland 3, Ohio ir pas autorių.

D. Klinga, 496 Grand S% 
Brooklyn 11, N. Y.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

FRANK C. McGINTY

FUNERAL HOME

8112 Superior Avenue CE 1-4670

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

• t

NEWMAN PONTIAC MOTOR, INC
SALES AND SERVICE

SEE THE NEW OUTSTANDING 1957
PONTIAC CARS

11GŽ8 Euclid Avenue RA 1-9493
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Vyrų choro penkmetis
ST. S., Boston

delio Tėviškės vakarai, Br. Bud- 
riūno Ant marių ir Tėvynei, J. 
Gaidelio Malonu (iš oratorijos 
Giesmė apie Gediminą), Tylėk ir 
J. švedo romantiška daina Bal
tos gėlės, šalia to buvo dainuota 
M. Petrauskos, VI. Jakubėno, J. 
Strolios ir J. Žilevičiaus harmo
nizuotos liet, liaudies dainos.

at-
sa-

ko-

Rengdamas savo penkmečio 
koncertą, Bostono Lietuvių Vyrų 
choras išleido leidinėlį, kuriame 
yra sutelktos žinios apie choro 
penkerių metų veiklą. Tikiuosi, 
Dirvos skaitytojams, sekantiems 
mūsų kultūrinį gyvenimą JAV, 
bus malonu susipažinti su šau
niaisiais Bostono dainininkais, 
tad vieną kitą pastraipą iš mi
nėto leidinėlio čia pacituosiu. Te
gu straipsnio autorius man 
leidžia, kad šiam reikalui jo 
kiniuš kai kur šukeisiu.

"Naujosios Anglijos liet,
lonijose yra pažįstamas lietuviš
kos dainos reprezentantas — 
Bostono Liet. Vyrų choras, ve
damas mūsų jaunosios kartos 
muziko komp, Juliaus Gaidelio. 
Pirmas choro pasirodymas visuo
menei 30 choristų sąstatu įvyko 
1952 m. vasario 10 d. Brocktone, 
Mas.. 1952 m. lapkričio 16 d. Bos
tone įvyko pirmasis vyrų choro 
metinisAkoncertas. Choro atlik
tos dainos buvo gražiai įvertin
tos savos ir amerikiečių spaudos 
ir muzikos kritikų. Tame kon
certe apsilankė apie 1200 klau
sytojų.

Per savo 5-rių metų veiklos 
laikotarpį choras yra suruošęs 
daugiau kaip 100 koncertų Bos
tone ii* apylinkės miestų liet, ko
lonijose. Jis yra koncertavęs be
veik visoje Naujojoje Anglijoje 
ir net už jos ribų — New Yorko, 
Connecticut ir Illinois (Chicago
je) valstybėse. Amerikiečiams 
koncertuota šiose vietovėse: 
Massachusetts University, An- 
hurst,- Mass., W.B.Z. radijo sto
tyje ir Veteranų ligoninėj Bos
tone, televizijos stotyje Worces- 
ter, Mass.

Bostono Liet. Vyrų choro re
pertuare vyrauja harmonizuotos 
ir išplėstos formos liet, kompo
zitorių ir liaudies dainos, iške
liančios būdingesnes ir efektin
gesnes mūsų muzikinės kūrybos 
melodijas, šiuo metu savo reper
tuare choras turi per 60 liet, 
kompozitorių dainų.

Per penkerius metus Bostono 
Liet. Vyrų chore dainavo apie 
120 vyrų. Kai kurie jų dėl rimtų 
priežasčių iš choro turėjo pasi
traukti. Bet choras visuomet bu
vo vieningas ir pasišventęs lietu
viškam darbui, šiuo metu chore 
dainuoja 40 vyrų.

Choro organizatoriai buvo Al. 
Valkavičius, Pr. Šimkus ir P. į 
Račkauskas. Dėka jų pasišven
timo ir organizacinių sugebėji
mų pavyko suburti bendram dai
nos darbui gražų vięnetą ir jį 
penkeris metus gyvą išlaikyti. 
Chorui pra pirmininkavę ir daug 
darbo organizaciniam gyvenimui 
pašventę choristai Al. Valkavi- 
čius, J. Monkus, Liong. Izbickas 
(2 metus) ir dabartinis pirmi
ninkas J. Grinkevičius. Nuolati
nis choro globėjas yra Amreikos 
Legiono Bostono liet, karo vete
ranų Stepono Dariaus postas”.

Tai pliki faktai, kuriems ko
mentarų, berods, nereikia. Cho
ro repertuare 60 dainų. Chore 
dainavo 120, o nuolat laikosi 
daugiau kaip 40 dainininkų.

Iš tikro, Bostono Liet. Vyrų 
choras yra veiklus ir judrus. Vi
si žymieji Nauj. Anglijos lietu
vių parengimai dabinosi to cho
ro atliekamom dainom. Šioj At
lanto pakrantėj jis tikrai yra po- 
pularus ir lietuvių mylimas.

Vyrų choro gyvoji dvasia, jo 
siela — komp. J. Gaidelis, kuris 
yra ne tik choro dirigentas, bet 
ir kompozitorius, kiekvienam me
tiniam koncertui sukuriąs po ke
letą naujų dainų. Turint galvoj 
liet, kūrinių, taikomų vyrų cho
rui, badą tas komp. J. Gaidelio Į 
darbas yra didžiulė paspirtis 
chorui, sakyčiau, gal tame .glūdi. 
to choro galybė ir jo savaimin
gumas.

Bostono Liet. Vyrų choro 
"penkmečio koncertas įvyko š. m. 
kovo 31 d. So. Bostono Aukšt. 
Mokyklos didžiojoj auditorijoj. 
Choras tame koncerte padaina
vo 12 dainų. Sunkios ir sudėtin
gos formos dainos buvo J. Gai-

Nelengvos, bet skambios, efek
tingos ir įdomios savo kūrybine 
mintim yra Br. Budtiūno dainos 
Ant marių ir Tėvynei. Komp. J. 
Gaidelio naujieji kūriniai Malo
nu ir Tylėk yra tikrai originalūs 
ir muzikiniu požiūriu vertingi. 
Daina iš Giesmės apie Gediminą 
(Malonu) sukurta vyrų chorui ir 
baritono balsui. Savaimingi, ne
paprasti ir gražūs yra tos dainos 
ritmai. Tai žaismingo ritmo, bet 
ne melodijos daina. Atrodo, tą 
Gaidelio kūrinį ilgai dainuos visi 
geresnieji liet, vyrų chorai.

Tylėk — itin įdomi ir origina
li. Ji parašyta mezzo sopranui ir 
vyrų chorui. Daina kupina lyriz
mo, vidinės šilimos ir, nors kom
pozicijos technika moderni, me
lodijos giedrios ir meistriškai 
vedamos. Manau, Faustas Kirša 
turėjo būti patenkintas, klausy- 
iamas savo žodžių, virtusių to
kia įdomia ir gražia daina.

Komp. J. Gaidelis Bostono rigentas J. Gaidelis, solistai ir 
Liet. Vyrų chorą veda vidurio choras buvo apdovanoti gėlėm.

keliu. Choras dainuoja harmoni
zuotas liaudies dainas, dainuoja 
jau klasikais tampamčius mūsų 
kompozitorius, nevengia ir mo
derniosios muzikos.

Tai geras ir teisingas kelias, 
ugdąs choro vyrų muzikinę kul
tūrą, nemaža duodąs ir muzikos 
mylėtojui, to choro koncertų 
klausytojui.

Sukakties koncerte Bostono 
Liet. Vyrų choras dainavo paki
lia nuotaika, sklandžiai, gražiais 
ir išlygintais balsais, žinoma, 
jeigu prisidėtų dar nors 10 vyrų, 
tai įspūdis būtų dar stipresnis ir 
geresnis. Tačiau ir dabartiniam 
sąstate choras yra vertas ne tik 
mūsų paramos, bet ir pagarbos.

Koncerto solistai šį kartą bu
vo S. Daugėlienė ir St. Liepas. 
Abu pasirinktas dainas atliko su 
įsijautimu, muzikinę šventę sa
vo dalyvavimu tikrai praturtino.

S. Daugėlienės šilto tembro 
mezzo soprano ir jos gražaus 
dainavimo visada malonu klau
syti.

Operos solistas St. Liepas, ne
paisant rūstokų sąlygų anapus 
koncertų salės, vis tebesilaiko 
savo meno augštumoj. šį kartą 
jis ypač gerai padainavo Boro- 
dino Igorio ariją.

Solistams akompanavo komp. 
J. Gaidelis.

Kląusytojų galėjo būti dau
giau, bet pavasario metui buvo 
pakankamai. Jie koncertantams 
gausiai ir nuoširdžiai plojo. Di-

Paminėtas prof. dr. J. Krikščiūnas
Prieš dešimtį metų ankstyva 

mirtis išskyrė iš mūsų tarpo 
prof. dr. Jurgį Krikščiūną. Jis 
mirė 1947 m. kovo 24 dieną Pin- 
neberge (prie Hamburgo), pro
fesoriaudamas Pabaltijo univer
sitete.

Velionies veikla buvo šakota. 
Dviem atvejais jis yra buvęs že
mės ūkio ministru, yra vadova
vęs žemės Ūkio Tyrimo Įstaigai, 
pirmininkavęs kooperatyvų są
jungai "Linas”, profesoriavęs 
žemės-Ūkio Akademijoje Dotnu
voje, redagavęs "žemės ūkį” ir 
eilę žemės ūkio leidinių, parašęs 
nemaža brošiūrų ir straipsnių 
žemės ūkio, ir ekonominiais klau
simais. Be to, reiškėsi politinėje 
ir visuomeninėje veikloje.

Kovo 24 dieną Chicagos Lietu
vių Auditorijoje surengtame mi
nėjime net šeši kalbėtojai ėmėsi

uždavinio nupasakoti Jurgio 
Krikščiūno darbus ir aplinką, 
kurioje jis dirbo.

Prof. S. Dirmantas vaizdžiai 
nuškicavo Krikščiūnų šeimos gy
venimo būdą, aplinką ir sąlygas, 
kuriose Jurgis augo, ir jo bio
grafijos bruožus.

Apie velionies veiklą žemės 
ūkyje, kooperatyvuose ir augšto- 
siose mokyklose kalbėjo dr. V. 
Manelis ir agronomai A. Indrei- 
ka, K. Jėčius ir J. Klęvaitis.

Be šių 5 prelegentų, numatytų 
minėjimo rengėjų, minėjimui 
baigiantis atsirado ir šeštas — 
adv. Sugintas. Jis ryžosi užpil
dyti pirmųjų penkių paliktą 
spragą: J. Krikščiūno reiškimą
si politikoje per valstiečių liau
dininkų sąjungą. Adv. Sugintas 
priminė a. a. Jurgio Krikščiūno 
pažiūrų pastovumą, jo toleranci-

Pirmieji pokariniai japonų gynybos akademijos auklėtiniai gauna 
• mokslo baigimo diplomus.

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

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

Cleveland 3, Ohio
Telef.: HE 1-6314

Prancūzija ruošiasi devynių savaičių vizitui į Šiaurės ir Pietų Amerikos Valstybes su 
sprausminiais keleiviniais lėktuvais "Caravelle.” Jais gali keliauti 80 keleivių po 500 myliai per 

valandą.

savo

AR SVETIMOS PLUNKSNOS GRAŽESNĖS?
Nėra paslaptimi lietuvių vi

suomenės palinkimas daugiau 
naudotis svetimųjų patarnavi
mais, kai tuo tarpu tą patį gali
ma gauti ar atlikti neblogesnė
mis, net geresnėmis sąlygomis 
pas savo tautiečius. Tos rūšies 
pavyzdžių gausiai matyti ir nu
siskundimų išgirsti galime iš lie
tuvių amatininkų, advokatų, gy
dytojų, prekybininkų, verslinin
kų ir net iš lietuviškų įstaigų- 
bankų, apdraudos organizacijų ir 
kitų. Kai matome lietuvius bė-* 
gančius į kitataučių parduotu
ves, savo sutaupąs nešančius j 
svetimus bankus ’ ir mokančius 
nemažus pinigus už apdraudas, 
tartum mes neturėtumėm tos rū
šies savo įstaigų, tai ,kad ir ne
noromis, tenka klausti: nejau lie
tuviui svetimos plunksnos atro
do gražiau ir puošniau?

Iš kitos pusės mūsą visuomenė 
dažnai stato reikalavimus lietu
viams prekybininkams ir profe
sionalams, įstaigom ir organiza- 
cijom;remti mūsų visuomeninius 
ir kultūrinius reikalus, negailė
ti didesnės piniginės aukos vie
nam ar kitam lietuviškam dar
bui.

Tas visai natūralu ir supran
tama prašyti aukos iš tų, kurie 
daugiau išgali ir pajėgia aukoti. 
Bet kada mes prašome iš savų 
organizacijų paramos, ar tuo pa
čiu, bent jau moraliai, neįsipa- 
reigojame palaikyti tuos, kurių 
aukomis atliekami lietuviškieji 
darbai? Atsakymas kiekvienam 
suprantamas.

Deja, turime pripažinti, kad 
prašyti ar net reikalauti pinigi-

nės aukos iš savų, lietuvių su
kurtų kapitalo, labai gerai suge
bame, bet kai galime patys pa
remti duodančius lietuviškie
siems reikalams, tai padarome 
priešingai. Tada dažnai pasiren
kame kitataučių patarnavimą ir 
uždarbį, kuris būtų tekęs lietu
viams, atiduodame svetimie
siems.

Ryškus tokio pavyzdžio vaiz
das matyti apdraudų srityje, 
štai SUSIVIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE, jau pradėjęs 
savo veiklos septyniasdešimt pir
muosius metus, yra atlikęs mūsų 
tautai istorinius darbus ir šim
tus tūkstančių dolerių atidavęs 
lietuvių kultūriniams, labdaros 
bei mūsų tautos laisvės reika
lams. Nemažesnė parama lietu
vybei iš šios organizacijos plau
kia ir dabar. Todėl atrodo, kad

kiekvienas susipratęs lietuvis 
turėtų dalyvauti, taigi ir remti 
mūsų pirmųjų ateivių sukurtą 
organizaciją, kuri šalia visuome
ninio pobūdžio darbų, duoda sa
vo nariams gyvybės ir sveik|tos 
apdraudas. Tačiau, žiūrėk, ne
maža lietuvių apdraudas įsigyja 
ne pas savus, ne Susivienijime 
Lietuvių Amerikoje, bet pas sve
timuosius. Po to perdaug metų 
aukštais mokesčiais už apdraudą 
krauna svetimiems kapitalą, iš 
kurio nei centas nenukrinta lie
tuviškiems reikalams.

Tai vienas, reikia pasakyti ga
na skaudus, lietuviško neapdai
rumo pavyzdys. Sunku pateisin
ti lietuvius imančius apdraudas 
pas svetimuosius, kai Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje ją 
duoda net geresnėmis sąlygomis 
iki dešimt tūkstančių dolerių. 
Lietuviškosios organizacijos duo
damos apdraudos padengimas 
yra labai aukštas, todėl jos išmo
kėjimas yra pilnai ir daug ge
riau garantuotas nei apdraudos 
komercinių kompanijų, siekian
čių didesnio pelno jų savinin
kams. • A. Sd.

LAKE ERIE 
LUMBER CO. 
1321 MARQUETTE.

Izoliacijos, porėtų medžiaga, 
fanera, durys, langai ir kita. 
Pramonės medžiaga.
Tuoj pristatoma.
ELMER HOCKER, Mgr.

Vienas blokas N. W. iš E. 55 St. 
ir St. Clair Avė.

HEnderaon 1-5080
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ją kitų įsitikinimų žmonėms ir 
norą bendradarbiauti su kitomis 
grupėmis, jei tik tatai naudinga 
Lietuvai. Baigdamas, reiškė min
tį, kad sugyvenimas ir šiais lai
kais būtų įmanomas, jei gyvųjų 
tarpe turėtume daugiau J. Krikš
čiūno tipo tolerancijos politikų.

Kolektyvinė paskaita nebuvo 
nuobodi, bet, regis, nevisiškai 
pateisino į ją dėtas viltis, nors 
nedaug ką tebūtų galima pri
kišti bet kuriam paskiram ko- 
paskaitininkui. Iš vienos pusės 
— būta pasikartojimų, iš kitos 
t— liko spragų. Nors rengėjų bu
vo projektuota, tačiau nepakan
kamai išryškinta ano meto aplin
ka, kurioje velionis reiškėsi; la
bai apgraibomis užkabinta jo vi
suomeninė veikla, ypatingai Vo
kietijoje tremties metu. O jis čia 
eilę metų labai sunkiomis sąly
gomis gana stipriai reiškėsi: apie 
porą metų pirmininkavo Wuerz- 
burge atgaivintai Lietuvių Są
jungai, — kurios valdyba vėliau, 
dėl nepalankių jai nuotaikų 
Wuerzburge, iš amerikiečių zo
nos perkelta į britų zonos Det- 
moldą, — be to,-dalyvavo eilėje 
kitų visuomeninių organizacijų.

Minėjimą surengė Lietuvių 
Agronomų Sąjungos Chicagoje 
ir Lietuvių Profesorių Draugijos 
talka. Jam vadovavo dr. V. Ma
nelis. Velionies svoris N. Lietu
vos politiniame, o ypatingai eko
nominiame gyvenime turėjo su
dominti didesnį lietuvių skaičių, 
tačiau minėjime jų būta apie 70, 
nors laikas rengėjų buvo parink
tas patogus, o pats minėjimas 
gana trumpas.

M AY.SO s I
 Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps 

ASEMENT store]

J. Paplėnas

Musų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir 

vos fondui aukas atsiuntė: 
Skirmuntas V., Kenosha $1.00 
Polgrimas P., St. Catrąrines 1.00 
Kecorius V., Toronto .......

1 Gaižutis J., Detroit ...........
Gaudušas L., Lincoln .......

' Kilijonas St., Chicago .......
žiedas Alf., Detroit ...........
Liutkus Aleksas, Cleveland 

ĮPlytnikas A., Chicago.......
Machulis Pr., Brooklyn .... 
Gaurilius J., Chicago .......
Adomaitis J., Montreal ....

Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū.

4.50
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
5.00
2.00
2.00

Tas kas jum reikalinga Velykom
Panelių ir jaunų panelių dydžiai!NYLON

Velykų Kepuraitės

Panelių dydžiai
8 iki 18

Brige
Pink 
šviesiai mėlynas 
Baltas

Pilnai plaunamas nylon 
sukirptas j paltuką su 
gražia nugara ir atlenkia
mu rankogaliu. Vieno gu- 
ziko užsegimas, kišeniai.

Paštu ir telefonu 
užsakymai priimami 

Šaukit CHerry 1-3000

Jaunų panelių
dydžiai 7 iki 15

* Beige
Aqua 
Pink
Balta
Auksinė

Gražus nylon paltukas 
Velykoms, kuris gali 
būti plautas ir džiovin
tas ... ir atrodys gra
žus visus metus.
May Co.’s Basement 
Wotnen’s and Misses’

Coat Department

Gražiausios VELYKŲ KEPURAITES
; MIESTE...

Tikrai nekasdieninis rinkinys Velykų kepu
raičių visokių medžiagų, spalvų ir kainų, bet 
kokių jūs galėtumėt sugalvoti! Ateikite grei
tai pasirinkti gražiausių kepuraičių visam 
Velykų Parade!

Biudžeto kainom!2.98 Iki 7.98
The May Co.’s Basemeni Hat Dejartment



e — Dirva Nr. 15 * 1957 m. balandžio mėn. 11 (t»

K. S. KARPIUS

Vengrai Nepriklausomybės 
minėjime

Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
šventę šventėm drauge su į Mia- 
mi suvažiavusiais kitais lietu
viais.

Vasario 17-tos vakare Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
kas L. šimutis, kaip jau anks
čiau rašiau, iškėlė ALTo vadų 
sumanymą rinkti Amerikoje mi- 
lioną parašų įteikti. Amerikos vy
riausybei prašant išlaisvinti Lie
tuvą.

Floridos gubernatorius Lietu
vos 39 metų nepriklausomybės 
sukakties proga buvo prisiuntęs 
minėjimo rengėjams savo prokla
maciją, kuri kaip ir visos kitos, 
pripažįsta Lietuvą suverenine 
valstybe, smerkia komunizmą ir 
reiškia simpatijų fr vilčių, kad 
Lietuva atgautų nepriklausomy
bę.

Kalbas sakė ir estas atstovas, 
ir vengras veikėjas, dirbąs čia 
kartu su kitomis tautomis už sa
vo tėvynės išlaisvinimą.

Vengras buvo atsivedęs į šį 
paminėjimą devynis iš Vengrijos 
pabėgusius jaunuolius, dalyvavu
sius pereito rudens Vengrijos su
kilime prieš komunistus paver
gėjus. Kai kurie tų vyrukų yra 
nemažai sukilime pakloję komu
nistų. Perstatyti viešai lietu
viams, jie buvo sutikti gausiu 
plojimu. Paskiau teko pasveikin
ti juos kiekvieną asmeniškai. Jų 
kai kurie kalba kiek angliškai. 
Galėjo papasakoti apie dėtas pa
stangas išlaisvinti savo tėvynę 
nuo svetimų pavergėjų. Deja, ne
pavyko ir jie turėjo apleisti savo 
kraštą palikdami kitus tautie
čius žiauriam likimui.

Stasius Būdavas

šiame vakare dainavo Navic- 
kaitės-Karns vadovaujamas cho
ras ir jos Baltijos Trio, su latve 
ir este, apie kurias jau rašiau.

Be kitų netikėtai sutiktų lietu
vių šioje šventėje, antrą kartą 
Amerikoje susitikau su rašyto
ju — kunigu Stasiu Būdavu, ku
rį Florida taip pat paviliojo. Jis 
nors laikinai, Floridoje viešėjo.

žadėjo kada nors užsukt ir 
Clevelande. Pakviečiau dalyvau
ti mūsų Rašto Klubo pobūvyje, 
kurį klubas mielai surengs, jei 
tik laiku sužinos apie atsilanky
mą.

Su juo buvo labai įdomu pasi
kalbėti, prisiminti kai kuriuos 
bendrus praeitus dalykus. Ir pa
sikeisti mintimis apie ateities 
planus.

Kita žymi asmenybė — Lietu
vos operos artistė Antanina 
Dambrauskaitė tebegyvena Mia- 
mi mieste. Jos šį kartą nesuti
kom. Ji paminėjime nedalyvavo. 
Anksčiau padainuodavo tokiomis 
progomis, bet jau kelinti metai 
tas choras, prie kurio ji buvo 
prisidėjus, nepriklausomybės mi
nėjimuose nedainuoja.

Joe Rimkus

Kaip anksčiau minėtą namų 
statytoją Kerevičių, taip ir Juo
zą Rimkų mes netikėtai Miami 
susipažinom. Jei galima būtų su
rasti visus plačioje Floridoje įsi
gyvenusius, kuo nors užsiiman
čius lietuvius profesijonalus ir 
kitokius, tikrai būtų galima su
sidaryti vaizdą, kaip lietuviai ne
atsilieka nuo visų kitų ir kiek jie 
prisideda prie Floridos augini
mo.

Kuo užsiima tas Joe Rimkus? 
Skaitant Miami News dienraštį, 
pamačiau po nuotraukomis para
šus: "Miami News photo by Joe 
Rimkus.” Tuoj parodžiau tuos 
paveikslus ir savo žmonelei. Abu
du maloniai stebėjomės. Tai vie
nas lietuvis su tikra lietuviška 
pavarde dirba ir spaudoje. Su
sitarėm nuvykti į to dienraščio 
įstaigą, susirast Rimkų ir susi
pažint. Kasdien, iki nuvykymo, 
vartydami tą laikraštį stebėjom 

po kuria nuotrauka yra Joe Rim
kus vardas. Ir tuo mums laikraš
tis buvo įdomesnis.

Kada Floridoje "šalta'’

Kokiame krašte gyveni, turi 
mokėt ir jo dainą dainuot. Pirma 
savaitė ir antros pusė buvo šil
ta, po 80 ir daugiau laipsnių. Tai
gi tomis dienomis stengėmės pa- 
važiuot į Atlantą, kuris tėra ke
leto minučių važiavimo nuo mū
sų vilos.

"Šaltą” orą taikėm lankymui 
tų pažįstamų, su kuriais iš anks
to nebuvom susitarę.

Kai temperatūra būna apie 70 
laipsnių, floridiečiai tai vadina 
"šalta”. Ir mes savo tarpe saky
davom šiandien "šalta”. Ir tada 
vieton j jūras sukę, važiuodavom 
ką nors lankyti ar ką apžiūrėti.

Šaltesnę dieną išnaudojom nu
važiuoti į Miami vidurmiestį pa
simatyti su Juozu Rimkum. Jo 
darbas reikalauja visur būti, tai
gi nuėję į Miami News fotografų 
skyrių Rimkaus neradom. Pasa
kė, kad jis yra numatęs netru
kus būti įstaigoje. Ir kai antrą 
kartą nuėjom, jis jau buvo vidu
je. Jam buvo ypatinga nuostaba, 
kad jį kas tai ieško kaip lietuvį.

Išsikalbėjus pasakė, kad nie
kas čia jo ir nežino kaip lietuvio. 
Bendrai, visi laikraštyje dirban
tieji vienas kito ir neklausinėja 
kokios kas tautybės ar kilmės.

Žino tik pavardę ir dirbamą dar
bą.

Vyras jaunas, gražus, aukštas, 
laibas ir inteligentiškas.

Mes pasipasakojom apie savo 
gyvenimą Clevelande. Jis, sakė, 
gimęs Pittsburghe. Jau dirbęs 
kitam laikrašty Huntington, W. 
Va. Iš ten ir atvykęs į Miami. 
Mėgęs fotografo profesiją, ati
tarnavęs kariuomenėje, su val
džios parama baigė kariams fo
tografo kursus. Ir pradėjo dirbti 
spaudoje. Jo tėvas, sakė, jau se
nai miręs. Motina tebegyvena 
Pittsburghe, turi kitą vyrą. Ji 
buvo Vainoraitė. Jis pats vedęs 
kitatautę, ir jau turi savo namą 
Miami priemiestyje. Reiškia, pa
siryžę Floridoje rimtai gyventi.

(B. d.)

CADMIJAUS 
AKUMULIATORIUS — 

BATTERY 
AUTOMOBILIUI

Europoje naudojamas nuo iš
radimo dienos — 1909 m. dar 
tebeveikia. Amerikoje vadinamas 
amžinu.

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

Supažindinimui parduodamas 

papiginta kaina. Skambinkite B. 

Snarskiui — KE 1-0210 arba rei

kalaukite garažuose.

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

LIETUVIAI PER LIETUVIUS - LIETUVIAMS! 
DAINORA

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

SIUNČIA DOVANŲ SIUNTINĖLIUS LIETUVON IR SIBIRĄ^ 

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 dnl. 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.
Įmokėjimai grąžinami, jei siuntinys dingtų.

Rašykite lietuviškai, atsakysime lietuviškai tą pačią dieną.

NAUJO VAIZDO“ telefono patarnavimas reiškia

DAUGIAU PATOGUMO MAMAI

THE OHIO BELL 
TELEPHONECOMPANY

Mama yra dirbanti moteris ir jai reikia 
telefono patogumo darbo vietose. Telefonas 
skalbykloje ar darbo kambaryje reiškia 
sutaupymą daug žingsnių ir sutaupymo 
energijos, tai svarbios namų darbuose. 
Ir tas sienos telefonas užima tiek mažai 
vietos! Tiktai už 85 centus į mėnesj, plūs 
taksai ir įstatymo kaina. Mama gali 
turėti tų ekstrų telefonų, kuris padės ir 
palinksmins jos dienų. Padarykite jai 
lengviau — pašaukite savo 
Service Representative ir užsakykite 
savo telefonų.

»»

TORONTO
TAUTINĖS S-GOS SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS

Kovo 24 d. įvyko LTS Toronto 
skyriaus narių metinis susirin
kimas. Valdyba davė savo 1956 
m. veiklos apyskaitą. Skyriaus 
veikla reiškėsi vidaus bendrais 
organizaciniais reikalais ir kaip 
organizacijos įeinančios į Lietu
vos Nepriklausomybės Talką. Ta 
kryptimi buvo siekiama darnaus 
tarpusavio sugyvenimo ir bendrų 
reikalų supratimo. Atlikti dar
bai puikiausiai tai įrodo.

Vietos bendruomeninėj veik
loj, nevisuomet bendrame kelyje 
buvo randama bendra kalba; ta
čiau tai ne mūsų kaltė. Reikia 
palaukti, laikas įtikins, nes vi
suomenės abejingumas tąja veik
la aiškiausiai rodo, jog reikia 
keisti kursą.

Susirinkimas Valdybos veik
los linijai pritarė.

Po visų pranešimų ir diskusi
jų buvo -išrinkta 1957 m. Skyr. 
V-ba ir Rev. Komisija.

Einamuose reikaluose iškelta 
daug gražių minčių skyr. veiklai 
gyvinti ir plėsti.

Buvęs

DETROIT
IŠRINKTA NAUJA D. L. O. C. 

VALDYBA

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centro visuotinas susirinki
mas, įvykęs kovo 31 d. išrinko 
1957 metams valdybą, kuri pa
reigomis pasiskirstė:

Kazys Karvelis — pirminin

kas, Elizabeth Paurazas — pa
vaduotojas, Jonas Gaižutis — se-j 
kretorius, Paul Molis — iždinin
kas, Kazys Novasaitis — iždo 
sekretorius, Feliksas Motuzas ir 
Vytautas Sirutavičius — nariai.

NUTARTA PAKVIESTI
DR. A. GERUTĮ

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centro visuotinas susirinki
mas vienbalsiai nutarė pakvies
ti Dr. A. Gerutį viešai paskaitai 
Detroito lietuviams.

LOS ANGELES
DAILIŲJŲ MENŲ KLUBO 

SUSIRINKIMAS

Kovo 23 d. p. Mitkų namuose 
įvyko Dailiųjų Menų Klubo eili
nis susirinkimas, šiame susirin
kime buvo padaryta staigmena 
mūsų gerb. poetui Bernardui 
Brazdžioniui. Jam buvo praneš
ta, kad šiuo kart susirinkime jo
kios ypatingos paskaitos nebus, 
vien tiktai bus atšvęstos Juozi
nės keturių Juozų: šeimininko p. 
Mitkaus, Tininio, muz. Bertulio 
ir geografo Andriaus. Bet, kai 
šio periodo klubo, pirmininkė po
etė Dan. Mickutė-Mitkienė pra
nešė, kad pradedama programa, 
o pati su p-le Violeta Mitkute 
įnešė gėles ir knygą (kaipo do
vaną iš klubo narių): "Meno En
ciklopediją”, ant kurios buvo pa
sirašę visi klubo nariai. Ji tarė 
ir trumpa žodį sukaktuvininkui 
Bern. Brazdžioniui. Jei apie tokį 
"sąmokslą” jis būtų žinojęs iš- 
anksto, vargu į šį susirinkimą jį 
bebūtų privilioję.

Be ryšio su šiuo minėjimu, 
Bern. Brazdžionis atnešė 1956 
m. atspausdinta savo poemą: 
"Vaidila Valiūnas” ir padalino 
tiems, kurie dar nebuvo jos ga
vę. Kiekvienam individualiai 
knygoje buvo pritaikytas dedi
kacijos eilėraštis.

Po to sekė ponios Tumienės 
paskaita. Savo mintimis ir iš
traukomis ir B. Brazdžionio ei
lėraščių, ji apibudino poetą B. 
B-nį jo kūryboje: kaipo tėvynės 
mylėtoją, kaip tikintį krikščionį, 
kaip politinį pranašą, kaip žmo
gaus kelių ieškotojo palydovą, 
kaip gamtos mylėtoją, šeimos, 
jaunimo, gyvybės mylėtoją ir t.t'

Diskusijose daugiausiai daly
vavo žurnalistas Br. Raila.

Oficialiai daliai pasibaigus, 
šeimininkai pp. Mitkai savo gau
siai apkrautu stalu suruošė Juo
zines.

Besišnekučiuojant, apie 11 vai. 
vak. visiems buvo įdomu sužino
ti, kas laimėjo š. m. L. R. Dr-jos 
premiją. Paskambinta j Cicero 
p. Babrauskui. Po ilgesnių kla
jojimų vis tiktai tikslas buvo 
atsiektas: sužinojome, kad pre
mija paskirta rašytojui Jurgiui 
Savickui už knygą: "žemė de
ga”.

ši žinia buvo šiltai priimta ir 
apibūdintas laureatas.

J. Bertulis

Skaitydami KARĮ būsite ge
rai informuoti apie pasaulinius 
karinius įvykius, rasite straips
nių iš karinės ir Lietuvos istori
jos retais paveikslais iliustruotų 
ir Lietuvos karių atsiminimus iš 
įvairių laikų.

Metinė prenumerata $5.00; ra
šykite: KARYS, 916 Willoughby 

Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Sveikiname malonius draugus ir rėmėjus

TETALMAN PLUMBING AND 
HEATING CO.

4021 SILBY ROAD ER 1-5440

Greetings to Our Friends and Patrons For a Pleasant Holiday

SAM WOLKOV JEWELERS
6428 St. Clair Avenue UT 1-0365

DAYTON
GAVO LIŪDNA ŽINIĄ

Kun. V. Katarskis ir Dr. G. 
Gineitienė gavo žinią, kad jųjų 
brangioji mamytė Branislava 
jau yra mirusi. Jinai užbaigė šio 
pasaulio gyvenimą ne savoj tė
vynėj Lietuvoj, bet Sibire.

Yra dar tokių mūsų lietuvių, 
kurie teisina, ir net garbina bol
ševikų atliktus nežmoniškus dar
bus mūsų žmonėms pavergtoje 
Lietuvoje.

J. A. U.

BOSTON
VELYKINIS VAKARAS

Lietuvių Skautų Brolijos Už- 
sienio Skyrius, paremti Džiam-___ __________________________
iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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.
iiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimimiiiiii

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THE LOR AIN BANKING (0.
600 BROADWAY LORAIN, OHIO

i
Member Federal Reserve Bank 

Member Federal Deposit Insurance Corp.

SAVING DEPOSITS INSURED 
UP TO $10.000

INTEREST RATE NOW 21/2% PER ANNUM
i

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

VARGO PRODUCTS INC.
STEEL FABRICATORS

Edward Black, General Mgr.

480 GREEN RD. IV 1-6895

borės Fondą, rengia šaunų vely
kinių šokių vakarą, balandžio 21 
d., 7 vai. vak., Bostono A. L. Tau
tinės Sąjungos namuose. Veiks 
■turtingas bufetas, gros puiki mu
zika ir bus įvairių išdaigų.

Bostono ir apylinkių jaunimas 
(nuo 16 metų) bei visuomenė 
kviečiama gausiai atsilankyti ir 
pirmą kartą po gavėnios lietu
viškoje nuotaikoje sutikti 
džiaugsmo šventę ir tuo pačiu 
paremti Džiamborės Fondą.

Dabar

pats laikas 

užsisakyti 

DIRVĄ!
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Padėka

PAVIENIS BILETŲ PARDAVIMAS 
DABAR

METROPOLITAN 
OPERA 

April 22 Thru 28 
in Public Auditorium

MONDAY, APRIL 22
LUCIA DI LAMMERMOOR

Dr. A. Geručio paskaita
Dr. Albertas Gerutis į New 

Yorką iš Šveicarijos atvyksta 
balandžio 3 d. Balandžio 14 d. 4 
vai. vakaro lietuvių salėje įvyks
ta jo vieša paskaita "Vokietijos 
faktorius Lietuvos atkūrimo pla
nuose”. Įėjimas laisvas, ir visa 
lietuviškoji visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti.

Po paskaitos žemutinėje salėje 
įvyksta svečio pagerbimas —va
karienė. Pakvietimus į vakarienę 
galima gauti "Dirvoje”, pas Tau7 
tinės Sąjungos skyriaus pirmi
ninką adv. Julių Smetoną ir ki
tus valdybos narius.

Dr. Albertas Gerutis yra Lie
tuvos diplomatinės tarnybos ve
teranas, visą tremties metą iš
gyvenęs Šveicarijoje, politikos 
srityje turįs informacijų iš pir
minių šaltinių. Jis yra išsamiai 
susipažinęs su Vidurio Europos 
problemomis, įskaitant ir Vokie
tiją, todėl jo paskaita, skirta nu
šviesti tam vaidmeniui, kurį Lie
tuvos atkūrime gali suvaidinti 
Vokietija, ne be pagrindo kelia 
didžiulio susidomėjimo.

Po paskaitos svečias yra pasi
ruošęs atsakyti į klausimus, ku
rių gali kilti, palietus tokią įdo
mią temą.

Ona ir Kazys Karpiai reiškia 
širdingą padėką visiems savo 
prieteliams, prisiuntusiems gė
les, užuojautos laiškus ir už iš
reikštą užuojautą Dirvoje mirus 
O. Karpienės motinai Antaninai 
Virbickienei.

Vytauto Didžiojo Skautų 
draugovėje

pravestos skaitymo ir kitų litua
nistinių dalykų varžybos. Čia 
jaunesniojo amžiaus berniukai 
pasirodė ne tik stropesni, bet ir 
stipresni už kai kuriuos 15-16 
metų amžiaus berniukus. Skau
tas R. Vaitėnas, 12 metų am
žiaus, vįsus nustebino puikiu ir 
taisyklingu skaitymu.

Tik dvi savaitės iki koncerto
Lituanistinei Mokyklai remti 

balius-koncertas įvyksta balan
džio 28 d. (per atvelykį) šv. Jur
gio parapijos salėje. Programo
je: solistas Julius Kazėnas, 
Ąžuolų Oktetas, Lituanistinės 
Mokyklos Tautinių šokių grupė, 
vad. L. Sagio. Baleto mokyklos 
mokinė R. Stąsaitė išpildys iš
trauka iš "šikšnosparniai”.

Koncerto programa bus įdomi 
ir verta pamatyti. Po programos 
šokiai. Įvairus bufetas. Atskiri 
staliukai.

Dailės paroda
Balandžio mėn. 6 d. 7 vai. va

kare lietuvių salėje buvo atida
ryta trijų dailininkų: A. Galdi
ko, V. K. Jonyno ir J. Paųtie-'mi Spaudos Kioske po lietuviškų 
niaus dailės darbų paroda.

Iš viso parodoje yra išstatyta
52 darbai.
Į atidarymo iškilmes buvo su

sirinkę virš 100 dalyvių, o sek
madienį, nors oras buvo ir labai į praleisti smagiai laiką ir parem- 
nepalankus, lankytojų dar pa
gausėjo.

Iki šio laiko jau parduota^ 6
paveikslai.

Paroda bus atidaryta iki atei
nančio sekmadienio. Clevelandie
čiai kviečiami parodoje lankytis, 
susipažinti su išstatytais dar
bais, o taip pat įsigyti savųjų 
dailininkų paveikslų.

Koncertan pakvietimai gauna-

pamaldų ir pas komiteto narius. 
Vietos numeruotos.

Rengėjai kviečia visą lietuviš
ką visuomenę gausiai atsilankyti 
j koncertą, kur bus gera proga

ti Lituanistinę Mokyklą.

TUESDAY, APRIL 23 
LA TRAVIATA

WEDNESDAY MAT., APRIL 24 
IL TROVATORE
THURSDAY, APRIL 25 

CARMEN
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 
ŠIO. »7. *6. tS, *4. *3. *2. 4120

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 (išskyrus sekmadieni) 
Knabę Piano Used ExcJusiveIy

Česlovas ir Irena Šatkauskai

Atvyksta SLA vadovai
Šį savaitgalį į Clevelandą at

vyksta SLA pirmininkas p. Dar
gia ir SLA sekretorius p. Vini- 
kas, Čia su vietos SLA veikėjais 
turės pasitarimą įvairiais orga
nizaciniais reikalais.

Clevelando ir apylinkių 
lietuviams evangelikams

pranešama, kad balandžio mėn. 
14 d., Verbų sekmadienį, 1 vai. 
p. pietų, bus pamaldos su šventa 
vakariene St. John bažnyčioje — 
757 Eddy Rd. Pamaldas laikys 
kun. Dilys iš Chicagos.

Pirmieji atsiliepė
Prieš porą savaičių Lituanis

tinės Mokyklos Tėvų Komitetas 
išsiuntinėjo visoms lietuviškoms 
organizacijoms raštą, prašyda
mas mokyklai paramos. Išsjunti- 
nėtą 38 organizacijų valdyboms.

Į šį Lituanistinės Mokyklos 
prašymą pirmoji atsiliepė L. R. 
K. Susivienijimo Amerikoje 8 
kuopa, prisiųsdama $13 auką, ši 
auka buvo surinkta susirinkime: 
iš kuopos iždo paskirta $3, J. 
Montvila aukojo $5, Fl. Sauke- 
vičius -$2, J. Urbšaitis $2 ir L. 
Leknickas $1. Kp. pirmininkas 
yra J. Urbšaitis, nutarimų raš
tininkas J. Montvila.

lBuvo daug prisnigę
Balandžio mėn. 7 ir 8 dienomis 

buvo prisnigę iki 16 colių sniego. 
Per 50 mokyklų buvo uždaryta. 
Daug kur buvo nutraukti elek
tros ir telefono laidai, prilaužy
ta medžių. Tokio balandžio Cle
velande dar nėra buvę.

Laiku užpildykite
Balandžio mėn. 15 d. 1957 yra 

paskutinė data Income Tax blan
kas užpildyti. Kurie nėra dar už
pildę, sekmadienį, bal. 14 d. po 
pamaldų gali užpildyti Dirvoje.
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GERI NAMAI
E. 129 St. — St. Clair rajone 

labai geras dviejų šeimų namas 
po 5 kamb., 2 nauji gaso pečiai. 
Vienas butas laisvas.

Euclid Vilias į pietus iš Euclid 
Avė. 4>/o kamb. bungalow; visi 
kambariai dideli, gražūs; nauji 
karpetai; gražiai išdekoruotas 
skiepas; gaso pečius; garažas.

E. 185 St. — Neff Rd. mūrinis 
7 kambarių bungalow, naujas ga
so pečius, 2 garažai. Reikalingas 
remontas. Prašo $17,800.

Mes turime parduoti ir daug 
kitų įvairių namų.

šaukite Paul Mikšys namų 
telef. LI l-8t58 arl<i office

Kovac Realty
960 E. 185 St.

KE 1-5C30

Ansel — Kosciuszko rajone 
parduodama maisto krautuvė

su maisto, alaus, vyno ir kt. pre
kių pardavimo, teise. Kaina 
$4000. Įmokėti $2000. Tai labai 
geras pirkinys. Visi įrengimai ir 
leidimas.

H. J. Undenvood Broker
GA 1-6029

JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 
batų taisymas ir odos 

pardavimas 
1389 East 65 St.

------------- - -- -----
J. CIJUNSKAS

LAIKRODININKAS
Taiso ir parduoda laikrodžius 

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

753 E. 118 St.
CIeveland 8, Ohio
Telef.: LI 1-5466
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Greetings and Best VVishes
To You Ali

SHERWIN 
HARDV/ARE CO

balandžio 1 dieną persikėlė gy
venti į nuosavus namus — 3673 
Bendemeer Road, CIeveland Hts.

Drauge su jais persikėlė ir Ka
zimieras Šilinis. Tel. ER 1-9857.

JUMS GERI NAMAI
Eddy — St. Clair rajone, labai 

geras plytinis dviejų šeimų na 
mas. Po 6 kamb. kiekvienas. Ga 

'ražai. Vienas butas laisvas.
•

Keletas vienos šeimos namų, 
po 3 ir 4 miegamuosius, gasc 
šildymai, garažai.

RAY NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų ii 

automašinų apdrauda.
11809 St. Clair

UL 1-3919 LI 1-9216
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Plumbing, Electrical Supplies,

Glazing—Headquarters for

Shervvin Williams Paints and

Varnishes

Ieškomas 5-6 k. butas
su 2-3 mieg. Šv. Jurgio ar šv. 
Kazimiero parapijų rajone, tarp 
Superior ir St. Clair.

Telef. CE 1-4059.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
Garažas. Galima tartis 

maisto. Dirbančiam vyrui.
HE 1-6412 

6826 Edna Avė.

dėl

(16)
it

THREEVW 
BMNTJNGGO.

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

THI IiNK rO« ALI TMl PIOPl

WE WE1COME YOUR SAVINGS
f.d-'ol D^m» Imzik-u Car^ofia.

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iRl 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

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

PARDUODAMI NAMAI
Geri namai šv. Jurgio parapijos 
rajone, Į šiaurę nuo Superior
Vienas prie kito dviejų šeimų, 

po 6 k. Gaso šildymas. Moderni 
virtuvė. Geras pirkinys.

*
9 kamb. 2 šeimų namas. Dide

lis sklypas. Labai geras.
*

4 šeimų, 20 kamb. namas. Tu
ri tuoj parduoti. Geras pirkinys.

Globokar Realty
990 E. 74 St. HE 1-6607
limmimiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiii

GALIU JUMS PADĖTI 
PERKANT AUTOMOBILĮ IR 

TUO SUTAUPYTI!
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

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 
’tž nuostolius.

740 EAST 185th STREET

IV 1-2092
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THE OHIO
MECHANICS

LAUNDRY CO.

IN1TJSTRIAL LAUNDRY 
and CLEANING

GARMENT SUPPLYS

4730 LEXINGTON AVĖ.

HE 1-9305

lllllllllllllllll<UHlllllllUIIPIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllHllll

Greetings and Best VVishes

To Our Friends and Patrons

D O W N E R 
CARTAGE CO

%

%

CIeveland
r'C'< sr C^mp.^ny

24 houts totving.
Dienos telef.: HE 1-6352.
Nakties telef.: LI 1-4611.

609 Society
P. J. KERŠIS, 

for Savings Bldg.
1825 EAST 40TH ST.

Telef.:
Rezidencija:

MAin 1-1773 EX 1-6810
PENINSULA 252

LOKOR DELICATESSEN
6502 Superior

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

kykit 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 lietuviška duona, sūriai, ikrą, alus 
ir vynas.

Nesvarbu, ar jūs esate pėščias. 
ir keleivis savoj ar keno kit< 
mašinoj. Jums svarbu žinoti apit 
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, 

acentas

k.

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

išvežiojame j namus.

Telef. EN 1-9142

KAS 
užsisakė 
dirva — 

TAS NESIGAILĖJO!

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 geriausfus mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus a būsit patenkinti

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

i

i

HE 1-2498
MU 1-8100

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

Du skyriai 
6712 Superior Avė. 
13515 Euclid Avė.

GERESNI NAMU statytoja.
VISUOMET JSTATO 

MONCRIEF šildymą ir oro vėsinimą
Greetings and Best VVishes

For a Pleasant .Holiday

JEWELERI. J. S AM A S
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Lnikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

i 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
1 Telef.: EX 1-3969. Bute: VVA 1-2354
5

į

i

LEIMON’S CAFE

VISU LIETUVIU 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

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 atsiranda, jei galvojame, kad savi turime remti sa
vus. Tai būtų patogiausia vieta — Lietuvių klube ir salėje.

Lietuvių klubas ir salė po remonto — atnaųjipimo dabar atrodo 
gražiai, jaukiai ir kiekvienam malonu 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. CIeveland 24, Ohio

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

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

•į kitės j mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimų |vai-
j riuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

SST

z

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilIiam

Licensijuoti laidotuvių direktoriai
25 metai simpatingo ir rimto

6621 Edna Avenue
936 East 185 Street

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-1763 
KE 1-7770
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Kelionės Įspūdžiai Karibų jūromis ir aplinkui
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Havanoje užėjau jiems pasakyti labą dieną
J. J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

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

III
Iš Haiti išplaukėme į King- 

ston. Tąi jau Jamaica, anglų sa
la. Nors beveik visos matytos sa
los buvo kalnuotos, bet Jamaicos 
kalnai apie Kingstona tikrai 
įspūdingi. Jūrų banditai — pira
tai kadaise šią salą vadino "ste
buklingai salsi šalis”.... Kristu
pas Kolumbas nenoromis čia bu
vo priverstas su savo laivu pa
silikti visus metus, kai 150301504 
m. vėtra jo laivą čia išmetė sau
sumom

Ligi septynioliktojo šimtmečio 
vidurio šią salą valdė ispanai. 
Sala suklestėjo, bet nedorais, 
plėšikiškais būdais. 1692 m. bir-
želia mėnesį, kai pilnas uostas kolegiją. Užėjau jiems pasakyti

prieangį, kad pavojų išvengtum, papuošalų. Kuba ir ypač Havana 
Taip mudu "keliavome” kokį auga ir daro didelį biznį iš Ame- 

pusvalandį, kol mano generolas 
visai išvargo ir pradėjo nervuo
tis. Norėtų gauti taksi, bet čia jų 
nepasitaikė, šiaip taip pagaliau 
pasiekėme miesto centrą su pla
tesnėmis gatvėmis.

Hanavoje tik apie 20 nuošim
čių juodųjų, šiaip kiti yra ispa
nų rasės žmonės.

Antrą kartą ėjau pasivaikš
čioti vienas. Nuėjau į senovės 
laikų rinką, kur kadaise parda
vinėdavo vergus. Ta vieta dabar 
gerokai apleista, nors žymų ir 
taisinėjimo ženklų. Netoli nuo 
jos netikėtai užtinku Salaziečių

buvo prikimštas piratų laivų su 
dideliu grobiu,. sudrebėjo žemė. 
Ir visas uostas nuskendo į jūros 
dugną. Išlikęs gyvas jų vadas 
buvo pakeltas į salos gubernato
rius.

Paskui Jamaica vėl praturtė
jo, kaip cukraus sala, kada čia 

•buvo prigabenta darbininkų — 
vergų. Ir dabar, nors dauguma 
gyventojų čia yra juodosios ra
sės žmonės,* Jamaicą tenka lai
kyti augštos kultūros šalimi. Vi
sur labai švaru, uoste didelis ju
dėjimas, pilna laivų iš įvairių 
kraštų. Mačiau vokiečių ir anglų 
laivus, besinraunančius cukrų ir 
kavą. Elgesys mandagus, turis
tų niekas neužka-inėja įkyriais 
prekių siūlymais, no, s aš, kaip 
paprastai, ir čia mėgau pasi
vaikštinėti po rinkas ir mažomis, 
aklomis' gatvelėmis.

Jamaicos Institutas turi vieną 
iš geriausių bibliotekų Karibų 
salose, kur sutelkta apsčiai lite
ratūros, liečiančios Vakarų indė
nus. Taipgi gana puiki meno ga
lerija. Netoli miesto rotušės yra 
Hope Botanikos Sodas, o už pen
kių mylių nuo miesto — labai 
turtingas 200 akrų tropikinių 
augalų sodas su didžiausiu or
chidėjų rinkiniu...• • •

Iš Jamaicos per porą dienų pa
siekėme Havaną. Tai Kubos sos
tinė.

1931 metais čia pirmą kartą 
lankiausi su min. B. K. Balučiu 
ir savo žmona. Tuomet čia buvo 
pastatytas ir atidarytas geriau
sias Havanos viešbutis — Nacio- 
nal Hotel. Tada kaip tik buvome 
sustoję tame gražiausiame salos 
viešbutyje, atšventėme min. Ba
lučio gimtadienį. Mano žmona po 
to dar kelis kartus lankėsi .Ha
vanoje, o aš savo kelionę pakar
tojau tik dabar. Nuo 1931 metų 
Havana labai išaugusi ir pagra
žėjusi, nors ten karts nuo karto 
būna prezidentų nuvertimai.

Mūsų didelis laivas ir čia ne
galėjo priplaukti prie pakrantės, 
todėl į uostą reikėjo vykti ma
žais laivukais. Abu su žmona nu
tarėme pasivaikščioti po Hava
nos senamiestį ir greit pateko
me į patį jo centrą.

Senamiesčio gatvės labai siau
ros, šaligatviai iš abiejų pusių 
tik po 2 pėdas pločio. Kai su
sitinki priešais ateinantį žmogų, 
tai vienas ar kitas turi pasi
traukti į šalį, kad būtų galima 
praeiti. Tačiau tomis siauromis 
gatvelėmis važinėja automobiliai 
ir autobusai. Ir visi bėgioja, kaip 
vištos be galvų. Reikia labai sau
gotis, kad kas ant tavęs neužva
žiuotų ar neperstumtų. Vis ten
ka įsmukti ar tai į krautuvės 
prieangį ar į gyvenamo namo |,,

"labą dieną”, nes jaučiuosi kaip 
ir giminė: mano pusbrolis misio-. 
nierius kun. Antanas Sabaliaus
kas, su barzda, yra juk salazie
čių brolijos narys ...

Pravėriau kai kurių namų du
ris į kiemą tose siaurose gatve
lėse. Nusistebėtumėt, kai staiga 
pasikeičia vaizdas. Kiemuose 
daug gėlių, gražu ir erdvu. O 
gatvelėse, kaip minėjau, vis 
spūstis. Gi automobiliai vos gali 
pravažiuoti, prie kiekvieno kam
po turi sustoti, nes nematyti, 
kas iš šono gali atvažiuoti. Daug 
automobilių todėl matėsi su ap
laužytomis atsparomis (bumpe- 
riais).

Vidurmiestyje pastatyti dide
li ir gražūs namai. Krautuvėse 
yisko pilna. Pažiūrėjau į vieną 
stambesnę dešimtukų krautuvę:, 
daugiausia visokių pigių žiedų ir

rikos turistų.
Galybė restoranų ir karčiamų, 

ypač uosto rajone. Daugumas ke
leivių eina į naktinius klubus, 
kurių garsiausi yra Tropicana ir 
Montmartre (Paryžiaus pamėg
džiojimas ...). Visai aišku, kad 
mūsų žmonos norėjo čia praleis
ti kokią nakties valandėlę, bet 
mudu su p. Oliu, jausdami atsa
komybę už tolesnę kelionę, nuta
rėme geriau eiti išmiegoti. Ir jas 
šiaip taip įtikinome ...

Kubos Kapitolijus yra replika 
mūsų Washingtonb Kapitolijaus, 

j Tik 10 pėdų augštesnis. Vidury- 
(l je po kupolu yra 24 karatų dei- 

I mantas, kurį padovanojo staty- 
1 bos darbus atlikusieji darbinin
kai. Nuo to deimanto vietos čia 
matuojami visi atstumai po mies
tą.

Kuboje išdirbama daug neblo
gų kvepalų ir ypač gerų rūmo rū
šių. Mielai duoda paragauti, o 
tų rūšių esame daugiau nei per 
dvidešimtį. Viena iš stambiausių 
ir nuo seno garsi Kubos pramo
nės yra cigarų fabrikai. Nupir
kau broliams po dėžę, nes jie di
deli rūkoriai... žmona gi nusi
pirko šiek tiek suvenyrų ir iš ba
nanų daryto skanaus gėrimo — 
banano cordial. Turbūt, tai labai 
geras dalykas širdžiai nuraminti, 
ypač kai taip ją prigąsdino ir 
nervino tas Havanos siaurų gat
vių pašeles judėjimas ...

(B. d.)

Viename iš Chicagos pakeliamųjų garažų buvo taip pastatyta ma
šina. Reikėjo šaukti gaisrininkus, kad ji neišlėktų į gatvę.

BALTŲ DRAUGIJOS VOKIETIJOJE 
KULTŪRINIS PARENGIMAS

/ K. D., Vokietija

Ponams

ONAI IR KAZIUI KARPIAMS,
jų motutei ir uošvei ANTANINAI VIRIBCKIENEI mirus, 
reiškia gilią užuojautą

Dr. Vincas Misiulis 
Alfonsas žiedas

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PERSIŲSTI 
SIUNTINIUS Į 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 
už siunčiamus daiktus į SSSR.

Kadangi visos agentūros uždarytos, patobulinimui patarnavimo ir pa- 
skubinimui siuntinių pristatymo į 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. CHapel 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 siusti — nauji ir dėvėti rūbai, maisto produktai, 
o taip pat visokiausi vaistai, Streptomicin, Penicilin, Kimofon ir kiti. Vaistai 
siunčiami oro paštu gavėjui pristatomi per 7-10 dienų.

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

siuvamos mašinos.
Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašą. 

Naujas adresas;

PARCELS TO RUSSIA, Ine.
1530 Bedford Avc., 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 vietų pasiekia per 7 savaites, oro pašto siuntiniai per 
7-10 dienų.
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Š. m. kovo 21-24 d.d. Pabalti
jo tautoms ir jų kultūros pažini
mui Vokietijos visuomenėje 
skleisti draugija, kurią jau iš lie
tuviškos spaudos pažįstame Bal
tų Draugijos vardu, suruošė vėl 
Liuneburge, šiaurės Vokietijoje, 
paskaitų diskusijų ciklą. Tokį pat 
parengimą draugija buvo suruo- 
šusi ir pereitų metų pradžioje.

Šiais metais parengime daly
vavo 76 asmenys. Jų tarpe daug 
vokiečių akademinių, meninių ir 
visuomeninių sluogsnių atstovų. 
Parengimo dalyvių tarpe buvo 
taip pat USA ambasados Bonno
je atstovas, USA generalinio 
konsulato Hamburge konsulas ir 
Vokietijos užs. reikalų ministe
rijos pareigūnas baronas Dr.

, Maydell. Iš lietuvių šį kartą pa
rengime dalyvavo draugijos lie
tuviškosios1 (sekcijos pirmininkas 
ir lietuvių bendruomenės Vokie
tijoje pirmininkas J. Bataitis, 
draugijas lietuviškosios sekcijos 
narys V. Banaitis, Lietuvos Dipl. 
Tarnybos ryšininkas Bonnoje Dr. 
A. Gerutis, Prof. Dr. A. Maceina, 
K. Drunga, ŠDr. J. Norkaitis, Dr. 
P. Rėklaitis, Dr. P. Karvelis ir 
Bonnoje studijuojantieji studen
tai K. Dikšaitis ir J. V. Bylaitis.

Paskaitų cikle labai gerai pa
ruoštas ir įdomias paskaitas iš 
lietuvių pusės skaitė — V. Ba
naitis apie dabartinę pąbaltiečių 
muziką, ir prof. A. Maceina apie 
pabaltietiškos emigracijos užda
vinius laisvajame pasaulyje.

šios dvi paskaitos, pridėjus 
dar latvio docento N. Valters pa
skaitą apie jaunimo problemas 
už geležinės uždangos, buvo me
džiagos, įdomumo ir intelektua- 
lišku požiūriu pačios stipriau
sios.

N. Valters paskaitoje, remian
tis paskutine Lenkijos bei Ven
grijos patirtimi ir panašiomis ži
niomis iš Pabaltijo, buvo aktua- bei teisingumu paremto ėurope-

savuose tautiniuose kiau-

liai parodyta, kad jaunimas už 
geležinės uždangos slepia savyje 
dideles ir viltingas revoliucines 
jėgas prieš kompartijos reakei- 
jonieriškumą.

Prof. Maceina, istoriškais pa- 
vyzdyjais pagrįsdamas mažų, 
"ribinių” tautų svarbų vaidme
nį didžiųjų Europos kultūrų sin- 
tetiškame vyksme, iškėlė ir Pa
baltijo tautų istorišką reikšmę, 
tarpininkaujant tarp Vakarų ir 
Rytų kultūrų. Prof. Maceina ra
gino ir šiuo metu šį vaidmenį 
tęsti emigracijoje, neužsidarant 
vien
tuose, bet išplėsti mūsų tautinę 
"geokultūrišką” rolę į europeji- 
nę plotmę.

Pastaroji rekomendacija susi
laukė aštresnių priešpasisakymų, 
nes, nesuprasdami prelegento, 
kaikurie kalbėtojai susidarė 
įspūdį, kad prelegentas siūlo pa- 
baltietiškai emigracijai tarpinin
kauti tarp vakarietiškos ir "bol
ševikinės kultūros”, šis prele
gento žodžių nesupratimas buvo 
paties prelegento teisingai pa
aiškintas, išryškinus, kad pabal- 
tietiškoji emigracija turi veikti 
Vakaruose prieš nekritišką "so
vietizmo” reiškinio su visais jo 
atributais priėmimą.

Remiantis patirtimi, pabaltie
tiškos emigracijos uždavinys yra 
būti tuo tarpininku, kuris kaip 
tik tiesiogiškai turėtų pažinimo 
dėka yra predestinuotas būti 
tarpininkiškai "kritiška prizmė”, 
per kurią Vakaruose lietųsi tei
singas (o ne Kremliaus propa
gandos pasėkoje klaidinantis) 
"sovietizmo" pažinimas.

Paskaitas bei diskusijos buvo 
labai gera proga kultūrinio pa
rengimo rėmuose pagilinti pa- 
baltiečių-vokiečių tarpusavį pa
žinimą bei draugišką vertinimą
ir tuo būdu toliau siekti lygybės lietuvių tautai.

Po to sekė įžodžio pakarto j i-

jiško solidarumo prieš bolševiki-( mas. Pirmieji įžodį pakartojo 
nę tironiją.

III. 24, sekmadienį, puikaus 
Lueneburgo' "kurhauzo” salėje 
įvyko meninis aktas. Jo pradžio
je Vokietijos "Europa-Union” 
judėjimo organizacijos Nieder- 
sachseno federalinėje šalyje pir
mininkas Dr. W. Hasemann skai
tė paskaitą tema — "Pabaltijo 
tautos — Europos kultūros avan- 
postai”.

Salę užpildžiusiems svečiams 
paskaitininkas ypatingai šiltai 
nupasakojo Pabaltijo skriaudas 
ir ir pabrėžė, kad Pabaltijo lais
vės reikalas yra neatskiriama 
Europos vienijimo pastangų da-

| mūsų jaunesnieji broliai, po jų 
sekė skautai.

"Brangindamas savo garbę aš 
pasižadu”... Veržėsi žodžiai iš 
jaunų krūtinių, Įjūrių aidas lėkė 
į tolimus kraštus, pas mūsų bro
lius ir seses.

Koncertinėje programoje pa- 
ritetiškai buvo išpildyti pabal- 
' iečių komponistų veikalai (pia
ninu) ir reštituoti vokiečių kal
boje liaudies dainų, poezijos ir 
prozos vertimai. Iš lietuviškų da
lykų buvo sugrotas ir labai pa
lankiai klausytojų priimtas V. 
Jakūbėno — ”Iš pasakų šalies” 
(iš opus Nr. 2). Be to, buvo re- 
čituata dviejų liaudies dainų, 
vieno B. Brazdžionio eilėraščio ir 
V. Tamulaičio novelės vertimai. 
Muzikinę programą atliko Augs
burgo miesto teatro dirigentas 
K. Pawassar, rečitavimus — ber
lynietis artistas E. von Loewis.

Pasibaigus kultūriniams pa
rengimams įvyko draugijos sek
cijų ir bendrinis posėdis, kurių 
metų buvo patvirtintos valdybos 
veiklos ' ir finansų apyskaitos. 
Pereitų metų pradžioje Stuttgar- 
te sėkmingai suorganizuotas Pa- 
baltiečių Kultūrines dienas ruo
šiamasi šių metų pabaigoje pa
kartoti Bremene.

Sekančią dieną įvyko iškilmin
ga "Aušros” tunto sueiga, ku
rios metu vėl padidėjo skautiška 
šeima šešiais asmenimis. Keturi 
jūrų skautai kandidatai priėmė 
krikštą. Skautai vyčiai taip pat 
susilaukė dviejų naujų narių: s. 
v. si. M. čerkaus ir s. v. pi. M. 
Sprogio.

Už 7-nis metus stropiai eitas 
pareigas įteikė Vokietijos Rajo
no Vadeiva ps T. Gailius, M. čer- 
kui P. L. S. S. "AUŠROS” TUN
TO GARBĖS PAŽYMĖJIMĄ.

Buvusiam P. L. S. S. "Aušros” 
tunto tuntininkui ps. T. Gailiui, 
perėmus Vokietijos Rajono Va
deivos pareigas, sueigos metu, 
s. v. v. si. P. Cibitis buvo paskir
tas tuntininku. Tuo pat metu 
vyr. sk. si. A. Liudžiavaitytė bu
vo paskirta "Aušros” tunto skau
čių vadovės pavaduotoja ir pi. B. 
čepulevičius paskirtas D. L. K. 
160-tos Vytauto Didžiojo drau
govės draugininku.

Po sueigos prasidėjo iškilmin
gas minėjimas, kuriame dalyva
vo daug Svečių. Buvo pasakyta 
eilė kalbų ir padeklamuota.

Visi dalyviai Baltų D-jos Vo
kietijoje veiklą labai palankiai 
įvertino, ir lieka tik įgyvendinti 
visų pareikštą pageidavimą bei 
linkėjimą, kad draugijos veikla 
ko daugiausiai išsiplėstų.

Kovo 25-tą dieną "Aušros” 
tunto skautai-ės atsisveikino 
Vas. 16-tos Gimnazijos direkto
rių V. Literskį, įteikdami jam 
vertingą dovaną ir sugiedodami 
atsisveikinimo giesmę. Gimnazi
jos direktorius V. Literskis iš- 
emigravo į JAV. Nauju gimn. 
direktorium yra paskirtas Dr. A. 
Rukša.

B. čepulevičius

DIDĖS AR MAŽĖS 
UŽDARBIAI?

VOKIETIJA
RAŠO VASARIO 16 

GIMNAZIJOS MOKINIAI

"Aušros” tuntas Vokietijoj, 
mini skautiškas šventes

Kovo mėnesį įvyko iškilminga 
P. L. S. S. "AUŠROS” tunto su
eiga, po kurios sekė minėjimas. 
Tai dviguba šventė. 50-ties metų 
skautybės įkūrėjo ir 100 metų 
Lordo Baden-Powellio gimimo 
sukaktis.

Minėjimui pasibaigus visi 
"Aušros” tunto skautai-ės, da
lyvaujant taip pat kai kuriems 
gimnazijos mokytojams, nešda
mi trispalvę, "Aušros” tunto ir 
Baltijos laivo vėliavas, apsupti 
fakelų šviesos, žygiavome į gim. 
esančią salę, kurioje buvo pasta
tytas aukuras ir kryžius. Galima 
sakyti, kad tai yra nepaprastas 
aukuras, "Aušros” tunto skau- 
tams-ėms. Jį statant buVo su
rinkti akmenys iš daugelio Vo
kietijos vietovių, kuriose anks
čiau veikė ir augo lietuvių skau
tų organizacija.

Gražiai apsupę aukurą iš visų 
pusių, klausėmės Vokietijos Ra
jono Vadeivos ps. T. Gailiaus 
kalbos. Savo kalboje jis iškėlė 
Lordo Baden-Povvellio asmens di
dingumą ir skautybės reikšmę

(Atkelta iš 1 psl.)

bininkų ir statybinės medžiagos. 
Valdžios vykdomiems darbams 
naudojamas plienas ir jo gami
niai leis plieno produkcijai likti 
aukštame lygyje, nežiūrint, kiek 
automobilių gamyba sunaudos.

Lėktuvų pramonė, laivų staty
ba, prekyba, įvairūs patarnavi
mai yra paminėtinos, kaip rodan
čios stiprų augimą ir plėtimąsi.

Pasvarsčius minėtus argumen
tus galima padaryti sekančią iš
vadą: gyventojų pajamos laiky
sis maždaug pirmojo ketvirčio 
lygio. Viršvalandžių sumažėji
mas bus dalinai kompensuotas 
atlyginimų pakilimu, kurį uni
jos turi savo sutartyse. Galimi 
darbininkų maži atleidimai pra
monės šakose, kur ypatingai 
stipri konkurencija 
bus sutikta rinkoje 
tenkins vartotojo 
kadangi vartotojo
sprendžiamasis. Tolimesnis 
nų kilimas priklausys nuo 
tatojų noro jas mokėti.

Esama padėjtis rodo, kad šie 
metai bus daugiau ekonominės 
stabilizacijos, negu ekspansijos 
periodas.
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Užsakykite siuntinius savo ar- 
timiesiams tiesiai iš Londono. 
Didelis pasirinkimas medžiagų, 
vaistų ir kt.

Pigiau negu bet kur.
Įsitikinkite kreipdamiesi:

PARCELS FOR EUROPE 
1029 Starkweather Avė., 

Cleveland 13, Ohio 
Near the Lincoln Park. 

Tel.: MAin 1-2046

Milžiniška ir nepaprastai svarbi elektroninė skaičiavimo mašina buvo pastatyta Arizonos valsty
binėj kolegijoj Tempe. Ji bus naudojama studentų apmokymui ir General Elcctric reikalams.

margutis
vra pat3 seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir 
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.

Margučio adresas: 6755 So. 
VVestern Avė., Chicago, III.
į.t
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