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Visiems mūsų bendradarbiams, talkininkams 
ir skaitytojams linkime geriausių 

Šv. Velykų švenčių!
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KUN. KAZYS MAŽUTIS

Velykos savo esme yra Kris
taus prisikėlimo šventė. Velykos 
yra iškilmingas minėjimas fak
to, kad Kristus buvo tikrai miręs 
ir po to prisikėlė iš numirusiu. 
Velykos yra viena didžiausių 
krikščionybės švenčių? ~

Velykinėje liturgijoje, o taip 
pat velykinėse giesmėse gausu 
išsireiškimų, kaip "pančiai”, 
"mirties pančiai”, kurie Prisikė
limo rytą "krito”. Pats Kristaus 
prisikėlimas atvaizd u o j a m a s 
kaip išsivadavimas iš mirties 
pančių, kaip tam tikra atgauta 
lajsvė.

Mirties priešingybė yra gyve
nimas. Pavergimo priešingybė 
yra laisvė. Prisikelti iš mirties 
reiškia prisikelti gyvenimui. O 
laisvė tam tikra prasme yra»gy- 
venimas.

e
Kristaus prisikėlimas iš nu

mirusiųjų yra istorinis įvykis, į 
liečiantis pirmon eilėn religinį ir 
moralinį žmonių gyvenimą. Kris
taus prisikėlimas yra atbaigimas 
Jojo darbo,; kurį vadiname atpir
kimu, atpirkimu iš nuodėmės. 
"Kiekvienas, kuris nusideda, yra 
nuodėmės vergas", — sako Kris
tus. Tat vergija ir laisvė, apie 
kurias čia kalbama, liečia mora
linę sritį, moralinį gyvenimą.

"Vergas ne amžinai pasilieka 
namuose; sūnus pasilieka amži
nai. Jei tat sūnus padarys jus 
laisvus, jūs'būsite tikrai laisvi”, 
— sako Kristus toliau toje pa
čioje šv. Jono evangelijoje, pa
lygindamas amžinybę su namais, 
kuriuose gali pasilikti tik lais
vieji, žmonės laisvi nuo nuodė
mės. . ,.

Ir Kat. Bažnyčia ragina tikin
čiuosius Velykų laikotarpyje ątr 
sinaujinti dvasioje, atliekant. iš- 

* pažintį, priimant šv. Komuniją 
pradedant naują gyvenimą 
moraliai atgimti.

•
Salia vergijos ir laisvės mora

linėj srity j, esamavergljų ir lais
vių kitose gyvenimo srityse. Už
tenką čia suminėti, kadlr soclk- 

A linę'fr poHtiiię Vefgija ir laŽeto: 
JF ivširfi
$ kadpasafulyje dapė

Dar žmogus neišmoko matyti- 
kitame žmoguje brolį. Dar nesu
valdomas gobšumas, neapykan
ta, išna ' ‘‘<r’ vydas ir t.t.

Imkim kad it1 line vergija, kurią neša kraiti už geSS 

uždangos,'taigi Irmūsų paverg
toji .Lietuva, Sunkūs moraliniai 
nusikaltimai lydi pavergėją — 
Sovietų Sąjungą, jos vadus. Ne
veltui jie yra vadinami žymiau
siais mūsų šimtmečio nusikaltė
liais.

Įdomus, o drauge ir liūdnas 
faktas bei reiškinys, kad kiek
vienas pavergėjas susiranda 
priežastis bei motyvus pavergi
mui pateisinti. Paprastai tie mo
tyvai skamba gražiai, sakytum 
kilniai, štai kryžiuočiai savo kru
vinus žygius dengė "tikro tikė
jimo skelbimu". Hitleriui būtinai 
"reikėjo erdvės". Musolinį abisi- 
nams "nešė kultūrą". Sovietų 

| raudonieji neva "kovoja už dar
bininkų klasės rytojų" ir t.t. Ar 
tai negražūs motyvai, ne kilnios 
idėjos?

Lygiai taip esti ir kasdieni
niame gyvenime, kai žmogus 
stengiasi pavergti kitą žmogų, 
kad ir mažuose dalykuose, kad ir 
ne politinėj srityj. Tuoj turima 
visą eilę "kuo gražiausių 
"kilniausių” motyvų.

•
Velykos yra šventė, kuri neša 

viltį visiems pavergtiesiems, vi
siems laisvės ištroškusiems žmo
nėms. Velykos turėtų sustiprinti 
pirmiausia moralines, dvasines 
žmonių jėgas ir duoti drąsos bei 
ištvermės kovoje iki pergalės, iki 
prisikėlimo naujam, laisvam gy
venimui.

Didįir/
■ Pavergėjų 

tųjų ’tyHi 
dardldera 
vis trolk: 
gyventi ląįsvai, ir Dlei 
■ūfrėrtr'žiįtogųlaisvei, 
gįjak-<r^- -

Vasario 16-sios gimnazijos rū
muose įvyko P. L. B. Vokietijos 
Kraštas Bendruomenės Tarybos 
specialus posėdis, skirtas su 
gimnazija susįjusiems reikalams 
gvildenti. Posėdyje iš 15-os Ta
rybos narių dalyvavo 13. Posė
džių prezidiumų sudarė: pirm.
— K. Dranga, vicepirm. — E. Si
monaitis, sekret. — J. Kriščiū
nas. Posėdį stebėjusių svečių 
tarpe buvo pakeliui iš Romos į 
JAV čia apsilankęs marijonų vi- 
cegenerolas, JAV lietuvis kun. 
Vaškas.

Simboliškos reikšmės, ir dar 
daugiau — ijet ypatingai realios
— turėjo faktas, kad drauge su 
Tarybos posėdžiais gimnazijoje 
vyko šių metų abiturijentų lai
dos išleistuvės. Vėl j gyvenimų 
iš šios lietuviškos švietimo insti
tucijos išeina 5 lietuviai. Ir ypa
tingai šį faktų iškelia dar aplin
kybė, kad baigiamieji egzaminai 
vyko vokiečių švietimo ministe
rijos atstovo kontrolėje. Kadan
gi visi prie egzaminų prileistieji 
juos šiose sąlygose išlaikė, gali
ma tai laikyti įrodymu, kad, ne
žiūrint pačių sunkiausių darbo 
sąlygų gimnazijoje, net ir griež
tus reikalavimus turinčių Vokie
tijos švietimo kontrolės įstaigų 
akivaizdoje Vasario 16-sios gim-

nazijoje molętalo ir auklėjimo 
darbas atllėJtapBks'gerai.

BendrudmvMįi' Tarybos posė
dis, ryšium iVasario 16-sios 
gimnazijos reikalais, buvo "labai 

luinais ar pagrįs- 
ifil, "puolimais” ir 
lyo išmargintos vi-

Ūnojfmaą^nėorgsni^pta-

Šį Įtema®’ etinis
' asmens ar'’žnionliį gnipės lygis.'
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Sekretariatas yrą gavęs iš Tarp
tautinio Skautų Biuro Direkto
riaus Gen. D. C. Spry oficialų 
kvietimą Egzilų Skautų Sąjun- 
gon dalyvauti 64 asmenų kontin
gentu Jubilėjinėje Jamboree, o 
taip pat ir Tarptautinėje Skautų 
Konferencijoje su 6 delegatais 
(stebėtojų teisėmis).

Minėti skautų sąskrydžiai 
įvyksta rugpiūčio mėnesį Angli
joje. Lietuvos Skautų Broliją 
Jamborėje bei Tarptautinėje 
Konferencijoje bus atitinkamai 
atstovaujama. Egzilai pakviesti 
dalyvauti tautinėse uniformose.

Pažymėtina, kad nuo pat 1947 
metų egzilai skautai neturėjo to
kių privilegijų; Lietuvos Skautų 
Brolija šį kvietimą sutinka su 
džiaugsmu ir tiki, jog pradedant 
su šiais jubilėjiniais skautybės 
metais Lietuvos Skautų Brolijos 
vardas vėl bus įtrauktas į tarp
tautinius skautų sąrašus ir galės 
dalyvauti pilnai skautiškame ju
dėjime.

karštas". TŠ 
tais priekai* 
"gynimusFHL™.---------„------ --
sos ilgos diskusijos. Tačiau visi 
nepasisekimai, Ir klaidos, sulau
kusios priekaiitąvimų, neįstengė 
pakeisti įspūdį^; kad tai yra da
lykai, kurie IPbe blogos valios 
atsitinka, atstovaujant ir vado
vaujant tokiaiįdidelei instituci
jai ir turtui kaip tai yra Vasario!1 
16-sios gimnazija. Faktas, kad tą 
pačią dieną vėl sėkmingai su 
gimnazija atsisveikino 5 busi
mieji studentairir kad tokios pa
čios ateities šiuo metu gimnazi
joje laukia dar:114 lietuviukų ir 
lietuvaičių, buvo Stipresnis už vi
sus nepasitenkinimus.

Pasiryžusi ieškoti būdų bei ke
lių visiems nepasitenkinimus ga
lintiems kelti dalykams likviduo
ti, bendruomenės Taryba atitin
kama rezoliucija išreiškė, kad j 
gimnazija yra Tarybos vieningo . 
rūpesčio objektas ir kad pašau- ■ 
lio lietuviškoji” Visuomenė pra- ‘ 
šoma gimnazijoj šalpą, kaip iki 
šiol, dosniai tęsti Tenka čia tik 
dar pažymėti, kaa atitinkama re
zoliucija buvo priimta 12-ką bal
sų, balsuojant už.-įą tarp kitų E. 
Simonaičiui, kam.-A-Bernatoniui, 
dr. J. Griniui, K. Drangai, kun. 
Keleriui, P-Zundei, V. Banaičiui, 
pulk. V. Sutkui. Prieš balsų ne
buvo. Susilaikė tik kun. Bunga.

Visi priekaištai, dėl kurių ga
lima būtų buvę dar ilgiau sėk
mingai už ir prieš ginčytis, lietė 
daugumoje tik administracinius 
bei įstaigos vedimo racionalumo 
dalykus.

Vasario 16-sios gimnazijos rė
mimas ir toliau turėtų būti vienu 
iš kilniausių lietuviškosios vi
suomenės patriotiškumo pasi
reiškimų. Jei dėl to rėmimo su
mažėjimo gręstų gimnazijos užJ 
darymas, tai būtų tik didelė gė
da pasaulio lietuviškajai visuo
menei ir pirmoje eilėje bausmė 
tiems, kuriems ir su pikčiausiais

I
i

šių vasarų Chicagoje įvyks tautinių šokių šventė. Kiek girdėti Iš 
visų lietuvių kolonijų, mūsų jaunimas tai šventei rūpestingai ruo
šiasi. Ir clevelandiečiai kas savaitę repetuoja vadovaujami p.p. 

Raulinaitienės, Sagio ir Aukštuolio.
Nuotraukoj Grandinėlės tautinių šokių šokėjų vadovybė, kuri rū
pinasi visus savo narius nuvežti į Chicagų. Iš kairės: A. Balčiū

naitė, M. Mazoliauskaitė, D. Benokraitytė ir K. Žygas.
Nuotr. V. Bacevičiaus

MUSŲ VEIKLA
• Vilkinėms grupėms pradėjus 
ieškoti išeities iš sudarytos sun
kios padėties, ir LNT, pasitari
mams vesti, sudarė trijų asmenų 
delegacijų. Į tų delegacijų įeina: 
V. Rastenis, V. Alksninis ir B. 
Bieliukas.
• Lietuvių Fronto ir LNT vado
vybės buvo susitikusios pasikeis
ti nsomonėmis dėl vieningo lie
tuvių politinio centro sudarymo. 
Nuomonių pasikeitime buvo kon
statuotas toli siekiąs daugeliu 
svarbių klausimų pažiūrų suta
pimas.
• Balandžio 3 d. Kaune miręs ir 
Amerikos lietuviams plačiai ži
nomas dainininkas Juozas Babra
vičius, šių metų kovo 21 dienų 
buvo sulaukęs 75 metai amžiaus. 
Pastarųjų keliolikų metų operoje 
nebedainavo, bet mokė kitus dai
nuoti. Po karo dirbo Kauno mu
zikos mokykloje ir Vilniaus kon
servatorijoje. Eilė jo ipokinių da
bar dainuoja Vilniaus operoje, 
arba yra muzikos mokytojai.

Pasiliko'žmona (gimusi Ame
rikoje) ir sūnus Juozas, per 20 
m. amžiaus. Vėlionis buvo pašar
votas Kauno (J. Gruodžio var
do) muzikos mokyklos salėje.

LENKUOS LIETUVIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

DR. ALBERTAS GERUTIS SUSIPAŽĮSTA 
SU JAV LIETUVIAIS

Dr. Albertas Gerutis, Lietuvos 
diplomatinės tarnybos narys; su 
kuriuo skaitytojus plačiau supa
žindinome praėjusios savaitės 
Dirvoje, dabar lankosi Clevelan
de. Apie jo atvykimą į Clevelan
dą gražiai skaitytojus painfor
mavo ir didžioji Clevelando spau
da, pakartotinai primindama, 
kad Amerika ir eilė kitų kraštų 
Lietuvos pavergimb nepripažįs
ta, todėl vertina ir tas pastangas, 
kurias atlieka patys lietuviai sa
vo krašto laisvės kovoje.

Praėjusio šeštadienio vakare 
Dr. Albertas Gerutis buvo Rašto 
Klubo svečias K. S. Karpių na
muose. Susirinkusiems to klubo 
nariams Dr. Albertą Gerutį pri
statė klubo seniūnas M. Venc- 
lauskas. Dr. Albertas Gerutis su 
susirinkusiais pasidalino minti
mis apie kultūrines vertybes. Jis 
kalbėdamas tačiau priminė, kad 
mus, lietuvius, iš krašto išvedė 
politika ir politika turės vėl grą
žinti, bet rimtai dirbdami kultū
rinius darbus mes galime nepa
prastai daug savajam kraštui pa
dėti ir patys tomis sukurtomis 
kultūrinėmis vertybėmis stipriau 

I įsitvirtinti, čia jis priminė eilę

1957 m. kovo mėn. 30 d. Pun*> 
ke įvyko Lenktos lietuvių suva
žiavimas įsteigti visuomeninę 
kultūros draugijų.

Suvažiavime dalyvavo 120 at
stovų iš įvairių Lenkijos vietų. 
Dalyvavo ir valdžios atstovai.

Suvažiavime, kiek dabarttafc 
sąlygos leidžia, buvo aptarti *lr 
suomeniniai, kultūriniai ir reli
giniai klausimai. Be kita ko su
važiavime buvo keltas ir lietuvių 
skautų organizacijos reikalas.

.■?
šaulio galybė Junginės Ameri
kos Valstybės. Paskaitininkas, 
daugiau kaip tris dešimtmečius 
aktyviai sekąs Vokietijos gyve
nimą, patiekė ir daug istorinių 
faktų ir daug praeityje vokiečių 
politikų praktikuotų ėjimų, ku
rie viena ar kita forma gali būti 
ir ateityje todėl juos
sutikti lietuviai turi būti pasi
ruošę ir juos visaip kreipti)Lie
tuvos laisvės prikėįįmo kryptim.

Po paškaitos, kuri buvo tiek 
įdomi, kad susirinkusieji nė ne
pastebėjo praėjusių pusantros 
valandos, dar buvo eilė paklau
simų, į kuriuos svečias taip pat 
davė plačius paaiškinimus.

Paskaitai pasibaigus Alf. Mi
kulskis pravedė ir dailės parodos 
uždarymą, kuri visų savaitę vy
ko toje pačioje salėje. Kaip žinia, 
toje parodoje savo darbus buvo 
išstatę dailininkai A. Galdikas, 
V. K. Jonynas ir J. Pautienius. 
Parodą aplankė virš 1000 asme
nų iš išstatytų 52 kūrinių treč
dalį nupirko clevelandiečiai. Tuo 
buvo pažymėta, kad dailės paro
da Clevelande praėjo gražiu pa
sisekimu. Ta pačia proga buvo 
pareikšta padėka rengėjams dai
lininkams ir visiems jos lanky
tojams.

Dailės parodą uždarius apati
nėj lietuvių salėj vėl susirinko 
gausus clevelandiečių būrys Dr. 
A. Geručio pagerbimo vaišėms. 
Čia atvykusį svečią pasveikino 
visa eilė Clevelando veikėjų: ’St. 
Barzdukas, Bendruomenės pir
mininkas, pažymėjęs, kad Dr. A. 
Geručio atvykimas į Clevelandą 
atnešęs naujos ir gražios darnos 
į lietuvių gyvenimą, Juozas Ba

•f

VwiW bankų plėšikams
Clevelande praėjusių savaitę 

ginkluoti plėšikai apiplėšė St. 
Clair Savings and Loan Ass’n, 
Bet už dienos jie jau visi buvo 
policijos rankose.

Pasirodo, kad banką vadovy
bės rūpesčiu, kadangi tą bankų 
dažnokai apiplėšdavo, buvo įtai
syta automatinės filmavimo apa
ratas, kuris pradėjo veikti pa
spaudus specialų mygtuką. Ir 
plėšikams iš banko išbėgus; pir
miausia buvo susirūpinta išaiš
kinti tų filmą. Pasirodė, kad apa
ratas veikė gerai, plėšikai tuoj 
buvo atpažinti.

Tas aparatas į banką buvo įtai
sytas tik prieš vieną dieną, žo
džiu, plėšikai skubėjo įsitikinti 
ar gerai veikia. Ir įsitikino...

Toks plėšikų nufHmavimas 
Amerikos plėšimų istorijoj yra 
pirmas. Specialistai mano, kad 
plėšikams ateina daug sunkes
nės dienos. ų

L^“^Ipavydžių, kaip poeto Adomo Mic
kevičiaus, Alighieri Dantės ir kt., 
kurie savo laiku yra išgyvenę to
kį pat tremties skausmą, kokį 
mes dabar išgyvename, bet jie 
paliko amižnus kultūrinius dar
bus, kurie labai daug patarnavo 
savųjų kraštų interesams.

Susirinkime taip pat savo min
tis pareiškė ir eilė klubo narių. 
Susirinikmui pirmininkavo E. 
Balašaitienė. Po pašnekesio vyko 
bendros vaišės.

Centrinis Dr. Alberto Geručio 
susipažinimas su clevelandie- 
čiaiš, drauge ir jo pranešimas 
Clevelando lietuviškajai visuo
menei, įvyko sekmadienį, lietu
vių salėje. Džiugu, kad Į jo pra
nešimą susirinka pilnutėlė salė 
klausytojų, kurių daliai net ir 
kėdžių pritruko.

Svečią clevelandiečiams prista
tė Tautinės Sąjungos skyriaus 
pirmininkas adv. J. Smetona, 
drauge pakviesdamas prie gar
bės stalo Sofiją Smetonienę, iš 
Tabor'Farm atvykusį. Juozą Ba
čiūnų, clevelandiečius veikėjus 
K. S. Karpių. inž. P. J. žiūrį ir 
Bendruomenės kultūros reikalų 
vadovų muz. Alf. Mikulskį. .

Dr. Albertas Gerutis gerai pa
ruoštoje paskaitoje iškėlė Vokie
ti joB vaidmenį Lietuvos atkuri- 
rimo planuoee. DraUge jis iškėlė 
ir tą didžiulį vaidmenį, kurį šian
dien pasaulyje lemia didžioji pa-

t. y. gimnazijoje besimokančiam' 
jaunimui arba, kaip kad lietu
viuose šventiškomis progomis 
apie jaunimą kalbant sakoma, — 
mūsų ateičiai.

------ T ------- ,—.—ftigotetoekopinlųaparatų bus pasta
tyta įvairiauaitMKpaaatilto vietose fotografuoti žemės satelitą, ku- 

ris aakąts agiink *•■»€•

aaįsi jėga yra smurtas, 
nusikaltimai, paverg

ianti mirtis. Tačiau 
♦.jėga yra žmonių lais. 

ųoras gyventi, 
‘ tai,ir Dievas, kuris 

o ne ver-
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;) Metovoto Skautų Brolijos Už- 
aleitto Skyrius praneštų jog Eg- 
zilų Skautų Asociacijų Tarybos
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Laivynsšmybojejirbuičių mo
terų vade paskirta Winifred B. 

Ouick.

čiūnas, Jaunutis Nasvytis, P. J. 
Žiūris, F. Saukevičius, E. Stepo
navičius, V. Braziulis, E. Karnė- 
nas, B. Gaidžiūnas ir K. S. Kar
pius.

Dr. A. Gerutis, dėkodamas už 
dėmesį jo dirbamam darbui ir 
jam pačiam, pareiškė visiems 
clevelandiečiams šilčiausią padė
ką už mielą priėmimą. Taip pat 
pareiškė, kad jis džiaugiasi ma
tydamas JAV lietuvius dirban
čius Lietuvos laisvės, reikalui ir 
iš jų galėsiąs taip pat nemažai 
pasimokyti, nes Amerikos lietu
viai visais laikais yra labai daug 
gerų darbų atlikę, kuriais ir Lie
tuvos valstybė ir lietuvių tauta 
gali tik džiaugtis.

Dr. A. Gerutis Clevelande pa
viešėjęs kelias dienas, aplankęs 
a. a, Prezidento Antano Smeto
nos kapą, Lietuvių Kultūrinius 
darželius, lietuviškas įstaigas, 
eilę pažįstamų, išvyko atgal į 
New Yorką. Velykų šveateė puo
šiasi. praleisti Amsterdame, N. 
Y. pas savo brolį, p po to lanky
tis kitose JAV vietose.
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Šią savaitę aaa

• Naują .Dr. Marijos Gimbutie
nės knygą "Ancient Symboltain 
ta LHknanitfn Folk Art” pasiėmė 
išleisti Indianos Universitetas, 
Folkloro Institutas. Knyga turės 
112 psl. teksto-ir 160 iliustracijų 
iš lietuvių liaudies meno bei iš 
priešistorinių laikų meno. Kny
ga bus įrišta į kietus viršelius.

Kas norėtų tą knygą gauti, 
prašomas iŠ anksto užsisakyti. 
Prenumeratas siųsti autorės an
trašu : 4 Rutledge Street, Boston 
32, Mass.
• Amerikos Balsas savo translia
cijose į Lietuvą plačiai paminė-
o Lietuvos ministerio Washing- 

tone P. žadeikio 70 metų sukaktį.
• Miaini Sandaros kuopa1 suren-

< W
gė pobūvį Sibiro lietuViartis Įsi
remti. Buvo gauta flDB pėtirtį 
kurie pasiųsti BALPėL lfed‘| Bp 
birą būtų išsiųsti keli siuntiniai.
• Velykoms atėjus tėVSi savo 
vaikams nuperka geriausią vely
kinę dovaną — N. Butkienės Ve-, 
lykų Daaakas. Siųskite Dirvos 
redakcijos vardu $1.00 ir tuoj 
gausite gražiai iliustruotą kny
gelę.
• Gegužės mėn. 4 d. 7 valų ’k’bT- 
cesteryje, Maironio "parke, Wor- 
cesterio skąutės rehgia linksmą 
ŠOKIŲ VAKARĄ. Veiks bufe
tas, gros ge.ęa muzika, bus įdomi 
programa, piukiam visų atsilan
kant.

Veikalą stato Detroito Dramos 
Mėgėjų Sambūris, režisuoja Zr 
Ariauskaitė-Mikšienė.
v Povai

ątsitankym* lįfeeml 
kurio pelnlą

'.Raito 76 St
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[limo šoktai ir

Gyvo»ios Lietuvį** us vab 
inin-

j neteisingai į tikslą einame. Tik 
' labai labai norėtųsi, kad kai lau- 
I kiam Dangaus ir žemės prisikė
limo, kai visi grįžtam iš tolimiau- 
i šių kraštų bent mintimis pabūti 
(savojoj tėvų sodyboj, grįžtam 
lankyti kaimynų ir pažįstamų, 
grįžtam vėl išgirsti andai girdė
to bažnytėlės varpo. Čia tuos ma
žus ir didelius dalykus tvarkyda
mi, rankose nebeturėtume pasi
imto akmens. Jį padėkime į tą 
pačią pakelę, iš kurios be jokio 
reikalo -buvome pasiėmę. Esame 
juk tie patys vaikai nuo Nemu
no krantų, kur visi anksčiau iš
gyvenome didelio džiaugsmo die
nas, vėliau iš ten buvome išplėš- 

1 ti, o dabar tdrime eiti per sveti
mas žemes.

Ryt ar poryt skambės prisikė-

--- • j
Negili nė atpasakoti to didelio 

laukimo, kuriuo mes pasitikda-- 
vom Verbų sekmadienį, o po to 
ir Velykas, tenai, Nemuno šalyje, j 
Tai buvo laimingiausias, tarsi 
tikrenybėje nebuvęs vaikystės 
sapnas, kuriuo jau negali džiaug
tis mūsų vaikai. Mūsų vaikai, iš
ėję tremtinių keliais į šiaurę, li
kę vergais pačioje savo tėvynė
je, arba emigrantais į tolimas ša
lis išklidę.

Dideliu jautrumu prisimenu 
anas vaikystės džiaugsmo die
nas, kaip ir tu mielas skaityto
jau, negalįs neprisiminti. Ir ne
abejoju, mes drauge nuklystam 
į tada pramintus siaurus ir pla
tesnius takelius, kuriuos tada ža
dėjom paversti vieškeliais, nu
tiesti tiltus net iki žvaigždžių, ir limo aidas. Tegul mus visuB pa- 
iš anų neįžiūrimų tolių atnešti siekta tėviškės varpų garsai, 
savai žemei ir visiems savo žmo- Garsai andai skambėję, kada gy- 
nėms didžiausius laimės glėbius, venom laisvės dienas, kada žadė- 

Taip, mes laukdavom Verbų jom savo žemei ir savo žmonėms 
sekmadienio, basi eidavom į pa-11 
miškes ir miškus parnešti žalių- i 
jų kadugio šakelių, kad seserys ] 
jas šauniai išdabintų. Ir tada ga
lėtume sekmadienį, išdidžiai dai- , 
rytis kaimo bažnytėlėj ar visi ] 
mato jų puošnumą. O prieš Ve
lykas vėl skubėti į tą pačią baž
nytėlę parsinešti šventosios ug
nies ir šventojo vandens, vėliau į 
visą Velykų naktį budėti ir lauk
ti aušros, kada skambės varpas, 
praneš, kad ivyko Prisikėlimas,

: į,.eilios dienų nebėra, kad 
kaime vėl girdėsis daina ir mu
zika, kad suksfs poroB, ateis pa
vasaris ir džiaugsmui tarsi ne
bus galo.

Taip mes laukdavom Prisikė
limo. Taip mes laukdami nė ne- 
galvojom, kad iš rytų gali ateiti 
■barbaras, atnešti baisų skausmą, 
išdraskyti tėvų namų židinį, mus 
pačius išskirstyti, po svetimus 
kraštus. Tada negalėjom nė pa
galvoti, kad vietoj mūsų'svajotų 
laimės glėbių, mums bus atneš
tas baisus nepasibaigiantis skau
smas, krauju ir kančia nudažęs 
mūsų žemę. Tada nė nepamanėm, 
kad gali ateiti svetimi žmonės 
žudyti patį prisikėlimą ...

Minėdami anas, gražiais prisi
minimais turtingas dienas, ir čia, 
svetimų žemių keliais eidami, 
panašiai laukiam Prisikėlimo. 
Laukiam tokio Prisikėlimo, ku
ris mus pasuktų namų vieškelin. 
Kad iš ten, kur mūsų tautą žudo 
komunistinė mirtis, ateitų prisi
kėlimo žodžio vertos žinios.

Ilgesiu ir prisiminimais minė
dami nuėjusias laisvės dienas, 
skausmu pergyvendami dabarti
nę kaničą, mes turime būti ir di
deli realistai, atsimindami, kad 
visa tai nepasidarys savaime, ži
nodami komunistinio įsigalėjimo 
priemones ir jo užmačias paverg
ti pasaulį, mes esame, be para
mos iš galingųjų, tiesiog bejė
giai tas visas skriaudas atitaisy
ti ir grąžinti laisvės dienas, gtą- 
žinti prisikėlimą. Bet, kad ir ne- 

. didelę jėgą turėdami, jei tą jėgą 
sumaniai kreipsime į tikslą, mes 
galime, dideliu ilgesių išgyve
namą ir laukiamą tautos ir vals
tybės prisikėlimą priartinti.

Gerbdamas tą didįjį tikslą, ku
riuo gyvena kiekvienas doras ir 
laisvės ištroškęs lietuvis, netu
riu lokių žodžių, kurie kaltintų 

" kitus, o savuosius teisintų, Maa 
' f *

. į ■.

pačius didžiausius laimės glėbius 
atiduoti, kada žadėjom kelius ir 
pakeles vainikais iškaišyti.

Atsiminkime tuos pažadus ir 
atlikime didžiąją pareigą. Dabai 
mes esame nepaprastai reikalin
gi, nes krauju nuprausta mūsų 
gimtoji žemė šaukiasi savo vai
kų pagalbos.

i^-is

MARGUTIS

ėjo ,____ .
Kavolio pėskaltoa "UetuviųClta, 
rakterio Problemos'’ iškląusyti 
Susirinko netoli' šimto žmonių, jų 
tarpe ypač daug jaunimo.

Vytautas Kavolis saatarta- 
čtams gerai pažįstamas iŠ jo dau
gelio paskaitų ir skaitO»'W| 
nių spaudoje. TačtaSkfeŠyfėttą 
kartą išgirstame via įfebJlth gi* 
lių, iššaukiančių ir galvoti pri
verčiančių minčių.

Šioje paskaitoje lietuvių cha
rakterio formavimasis buvo (M* 
žvelgtas pasinaudojajst visa MIU 
metodų. Giliausiai buvo paliestas 
istorinis metodas, parodęs ryš*

NEVYORK
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Nętv Yorkė skyriaus nutarimu, 
šiemetinis Lojalumo Paradas 
Nė# Yorke organizuojamas lis- 
tuvių jaunimo organizacijų, Pa
radas įvyks balandžio mėn: 27 
dieną.

. Parado prayedima rūpinasi 
kol. R. Kėsys, talkinfnkaūjant 
datfgdtai vietos jaunimo organi
zacijų. Yra sudarytas fr organi
zacinis komitetas, kuriu. įeina 
skautų Tauro tuntas, Neringos 
vietininkija, New Yorko Studen
tų Sąjungos skyrius, Studentų 
Ateitininkų draugovė, studentų 
skautų Karpi Vytis, sporto klu
bas, Lietuvos Vyčiai, ir šviesos 
sambūris.

Nėw Yorko lietuviai yra pra
šomi paradui paskirti kelias lais
vesnes valandas.

dybonėaujai 
ku Rimas KalvafMfeiMlteBtorė A.

dovaujams skyrius aktyviai įsi
jungė Santaros bendrųjų darbų 
vykdymam
.lUv Studentų sąskrydžiams Ųr- 
IbUMoje ir Bostone atydžtai ruo- 
šfesl vietos skyriai. Sąskrydžiai 
{Vyks per Atvelykį, balandžio) 
mėn, 27-28 d.d. Urbanon iš atos
togų Hot Springs, Virginijojeat- 
vykėta Juozas Bachunąs, o Bos
tonan — Koptas Ostrauskas ir 
dr, Julius Kaupas. Paskaitose 
bus paliestos mums giliai arti
mos problemos. Abiejuose mies
tuose šeštadienį ruošiami pasi- 

Iniriio vakarai, o Bostone 
eetetadienį dar ir Utene vakaras. 
Jo programoje dalyvaus rašyto
jas Antanas Gustaitis bei jau
nųjų meilinės jėgos: Daiva Mon- 
girdaitė, Dailia Mockapetrytė, 
DaridU LauMiiliaii, merginų trio 
ir rris JktkrtuttiB. Visa studen- 
tija kviečiama dalyvauti šiuose 
heėfliniudM „sąskrydžiuose.

* VOIm AdUnkavičius, JAV 
Viceprezidentui Nixonui įteiktos 
Uėtuyių Jėui)foo Peticijos ini- 
čhtorius bei buvęs Jaunimo Pe
ticijos Komiteto pirmininkas,

; pasakys Jaunimo Kongrese už
baigiamąją kalbą iškilmingojo 
pasėdžio metu.

• Gyvosios Lietuvybės Mėne-

DETROIT
KONCERTO ATGARSIAI

Įvykęs Detroite dainės, baleto 
ir literatuos vakaras-koncertas, 

(karino JAV LB Detroito apylin
kės valdyba užbaigė savo paren
gimų sezoną, praėjo harmonin
goje aukštumoje. Jis išsiskyrė iš 
kitų parengimų tuo, kad jame, 
šalę nępaprastai gražiai skam
bančios dalbos, kurią išpildė Al
dona Stempužienė, darniai buvo 
įpintas męno šokis ir literatūra.

Svafbtattsią koncerto dalį už
pildė dainės, kurių gerą inteipre- 
taciją daVė viešnia iš Clevelando 
— A. Stempužienė. Ji nesišykš- 
tėjo "bisui” ir triukšmingi žiū
rovų plojimai iššaukė aęt kelis 
kartus papildomai dainuoti.

Bežadis šokis, kurį išpildė ba
lerinos T. Babuškinaitės baleto 
studijos Atj’ mokiniai — Diane 
Comi ir TftOHias Shanton, gražiai 
įsipynė f bendrą nuotaiką.

Jei pirlftijei meno —, dainos, ir 
šokio -i*:išpildytėjai sudarė vien
tisą grai^teę, tai paskutinysis 
r— šių ntwįkJiteTatūroe laureatas 
rašytojąą 'F: Jurkus tą grandinę 
papildė if papuošė.

Sudėtiniu meno vakaras pra
ėjo darnioj^ ir gana jaukioje bei 
pakilioje lietuvybės ugdymo dva 
šioje. Tą darnią nuotaiką lydėjo 
muzikas A. Kučiūnas švelniais ir 
jausmingais piano garsais.

Tat širdingas ačiū, Jums, 
brangūs m^no atstovai ir lietu
vybės ugdyjho veiksniai, už gra
žų rtidelį j mūsų širdis. Ačiū ne 
tik mano, bet ir visų buvusių de- 
troitiečių Vardu. A. M.

BE?rDRUOMEN6S 
SUSIRINKIMAS

1 z«'
Gegužės fiaėm. 5 d., sekmadie- 

nk, 12:15 vai. HiSpanos Unidos 
salėje įvyks JAV Lietuvių Ben
druomenės Detroito apylinkės vi
suotinis susirinkimas, kuriamo 
dus renkama liauja valdyba ir 
revizijos komisija.

Kandidatamš Iš anksto regis 
truoti ir rinkifnamB pravesti yra 
sudaryta šios sudėties rinkimų 
komisija: pirmininkas Albertas 
Misiūnas ir nartai Kazys Griciuf 
ir Jonas Gaižutis.

Visi bendruomenės nartai jau 
dabar prašojni susirūpinti šios 
organizacijos, reikalais ir savo 
kandidatus užregistruoti rinkimų’ 
komisijoje.

RegistrtlbjWiY kandidatus ret 
kalaujama, '■kad . kandidatai ir 
juos statantieji būtų pilnateisiai 
Bendruomenės nariai. Be to, sta
tant kandidĮta, Įteikta gauti jei 

Kandidatas 
H pas visus rim.

? v

1$ LAIŠKŲ
TIK RINKIMAI ATNEŠ 

TVARKĄ

Nusigyvenę seneliai vlikinin-
kai, girdėti, vėl bando suvaryti'kuriuo JAV LB Detroito apylin- 
po savo globa tautininkus, L...........’*'* ' - -
Frontą ir kt. Jūsų dalykas ką nu
spręsite. Čia tik norėjau pareikš
ti kelias mintis, kurias ir dau
giau blaivesnių lietuvių palaiko.

Nieko neišeis iš tos vienybės,
i nes jie ir negalvoja atsisakyti 

diktuoti. Mano manymu, jeigu 
norima tikros vienybės ir jei no
rima atstovauji Lietuvą, tai pir-

• miausia reikia atstovauti išeivi
jos lietuviams. Tik šis demokra
tinis kelias tėra geras. Aš ne 
vieną karią vlikininkams siūliau 
pravesti rinkimus, kad ir ben
druomenės pavyzdžiu. Bet jie to 
bijo kaip žydas kryžiaus, nes esą 
laimėtų LF ir TS.

Tai šios yra mano mintys.
Su pagarba

Adolfas Bandža

t • kių pakitimų lietuvių charakte- tuose 4 
ryje tarpl3.fr 18 šimtmečio, bet itaksmii
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CHICAGOS 
GYDYTOJAI

■ rn - - a-a « A »--* »«» J «a i »i «_ «■, t A

' Td. tftae l>Rua»oet 8-1717 

Raidencijoa REpublic 7-78*8 

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. 

Rezirt. 3241 W. 66th PLACE

yra pats seniausias Amerikos 
lietuvių Žurnalas. Jis išeina kiek 
vieną mėnesį — yra gausiai ilius 
rruotas, turiningas, įvairus b 
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė prenume 
rata $3.00.

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

. ift.

Tel. offic'o EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRacetand 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Norvėet Medical Crtter 

2336 West Chicago Avė 
Chleafo 22, III.

VAI,.: 1-8:80, 6-8:30 p. p. pirmad, 
antrad.. ketvirtad., penktad., 
Tik susitarus trečiadieniais. 
11-2 p. p. ieitadieniais.

už

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PERSIŲSTI 
SIUNTINIUS J 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 
siunčiamus daiktus į SSSR.

Kadangi visos agentfiroa uždarytos, patobulinimui patarnavimo ir pa-
skubinimui aiuntiniij pristatymo j SSSR, kartu klijenty patogumui, jau iki fio) 

PARCELS TO RUSSIA, INC.
atidarė skyrius:
11601 Jos. Campau Avė., Detroit 12, Mich., Tel. T0wnsend 8-0298 
551 Albaay Ave^ Hartford, Conn. CHapel 7-5164 ■ ■
1?1 86. VtriMat 8L, Lee Angeles, Calif., Tel. DUnkirk 5-6550 
78 Beecmd Avė., Nėw York City, N. Y., Tel. ORchard 4-1540.

, OriMa teveik viutea Menti — nauji ir dėvėti ^-Ubai, maiato prajuktai, 
• tnta g«t rinakikMi vairiai, Strcptomleln, Penicilin, Rimofon ir kiti. Vaistai 
atMaakrt ara gnėta gavijU pristatomi per 7-te dieną.

NAUJIENA, dkhar galima siųsti "ANTI-POLIO SERUM” 
Taip pat ateMteėiaa rafo*os mašinėlės |i airiais alfabetais, akordljonai, 

siuvai

raštišką sutiki! 
galima segistrik

URBANA
URBAN06 SANTARIEČIŲ 

PADANGtJE

Bendrai paėmus studento gy
venimas yra galia monotoniškas. 
Iš ryto visi skubiai keliasi fr eina 
į paskaitas, vakare mokosi, pas
kiau eina miegoti. Ir iš ryto Vėl 
keliasi pasibengę lygiai tokiai 
pačiai dienotvarkei. -

Urbanos santariečiams gyve
nimo monotonija prablaškė kol. 
V. Kavolis. Ir tai įvyko penkta
dienį, balandžio 5 dieną. Nors 
oras šį kautą ir vėl buvo negai
lestingai nepalankus keliauto
jams (matomai pikti gamtos rho- 
nai laiks nuo laiko bando Santa
ros naritj ištverthę fr' pasiryži
mą), aštuntą .Valandą vakare, 
Urbanoje jau bėvo kol. Kavolis 
ir kol. Mieželis. Kol. Kavolis at- 
vhžiavo su paskaita, o kol. Mie
želis, nė kariškos Uniformos ne
spėjęs persivilkti, atvyko "biz- 
niavais" reikalais _ pasitarti su 
Urbanos Santaros skyriumi dėl 
artėjančio rajoninio suvėžiavl- 
mo.

Susirinkime kol. Kavolis kal
bėjo apie lietuvių charakterį ir 
jo kitimą istorijos bėgyje. Pa
skaita buvo paremta daugelio is
torikų pasisakymais,' lietuvių 
tautosaka, ir paties kalbėtojo 
surinktais duomenimis.

Paskaitos pasiktauayti susi
rinko didelis būrys Urbanoje 
studijuojančiu netartų, net pri
truko vietos atsisėsti. Aišku, ne 
dėlto, kad Urbanoje truktų kė
džių, ‘bet dėl to, kkd buvo gautas 
permažas kambarys. Be abejo, 
po paskaitos skkė diskasijM. Ii 
taip visas vakaras praėjo febą 
jaukioje nuotaikoje — buvo ap
sieita be sausų formahmų.

Po dtekusifų dangaus išskubė
jo į Ftahm "dftegūtožp* užimti 
rtėti); MmlaTiiRtei M svečiais 
pasilflio AptaPti ^gHgįanAo suva- 
ifertMė rtįftah,;’lUda "atsilikė- 
Itai" įėjo j fetafota. ten jau girdė
josi HetBrtftta «dM>s fr buvo 
rmdtainl tybtertai aini, tai taip 
inbęhiHtiai pratektorteife š dau

■Jfra labai, 
a U*%|h*eiitai. kurią:

MMir Ur- 

■OSi e. z

iš kitos pusės iškėlęs fr per *M* 
žiųs išlikusių kai kurių tų pači d 
bruožų, (kaip humaniškumas, 
vaišingumas ir t.t.).

Lietuvių charakterio studi
joms naudoti metodai, kaip ag* 
rašymų analinė ; p<J‘ “ 
metodai, 1fryftin«sWtal 
sireišktahčią motinoafiksaciją 
lietu viūtefe (motinos‘prado iškė
limas Ir ėėvO įtaRM sflpnumaa 
formuojant ttetavįų charakterį); 
kultūrinių Medžiagų, tautosakos, 
bei kalbos analizė, buvo*paskai- 
toje-vykusiai Surišti išryškinant 
lietuvių apsauginio kiauto hipo-. 
tezė, kuri sako, jog lietuvių cha* 
rakterii savyje turi febai kitokį
vidinį tVirtatną (lyg n«g*ritatta ito akcija jėu (pasėjo. Dauguma 
lį) ir su pasauliu santykiauja bei 
nuo priešiškų įtakų ginasi sayė 
rūšies išviršinio kiauto pagalės 
(lyg būtų vėžys ar sraigė). Ri- 
poTezė, kaip iš daugelio duotų 
pavyzdžių matyti, yta pagrįžta 
ir gana teisinga. ;

Kadangi psichiatrija ir psl; 
ehoanallžė daugiau kreipta dėr 
mėtį į žmoguje esančias neigta; 
mybes, tad fr tautų charakte^ 
stadijos ryškiau iškelta tos taf
tos žmonių silpnybes. Paskaitoj^ 
todėl buvo galima lengviau ma
tyti lietuvių charakterio silpny
bes, negu stiprybes, kurių, kaip 
prelegentas iškėlė, lietuviuose 
nemažai Jrta. Buvo taip pat pa
tiekta sugestijų kaip galima rtfi- 
s(j Sąfygoeė gėriku kovoti st! mū
sų «ha£mkteTi<rsitpnyMfnis ir iŠ- 
ryškinti stiprybės.

Po paskaitos išsivystė įdomios ringą” puikiai pasirodė televizi 
diskusijos, kurios, deja, turėjo 
būti nutrauktos dėl raiko stokos. 
Vienas iŠ pagrindinių užklausi
mų Metė lietuvių charakterio ly
ginimą su anglo sakau, bet ne sc 
apMnk mus gyvenančiomis slavų 
tautomis. Buvo sakoma, jog tuc 
būdu iškeltos tapo silpnybės, ku 
rios nėra specifiniai lietuvių, bėt 
bendros visoms tautoms, gyvė 
naačiofes toje srityje. Tačiau, it- 
rodo, jeigu tam tikra charakte
rio savybė nustatoma kaip silp
nybė, fr dėl to nepageidautini, 
ar sudaro bent kiek skirtumo w 
Ši savybė specifiniai yra tik l|ė 
tuvių ar visų rytinės Eurtųkį* 
tautybių silpnybė i Ji vfetiik yva 
silpnybė — nepageidautina -fr 
taisytina. " ' '

Popietės metu buvo išstatyta 
neseniai Chicagos Mihfo Ihsttai- 
to baigusios Danutės Bakataus- 
kattės darbų peržvalga- Vbi d^- 
bai atlikti 
maloniai nuteikta akį; ' 'GMhgp 
jiįosė įžiūrėti modettiiojo meKd

Santaros skyrių stipriai yra įsi
jungę į šį darbą. Gabrielius Ged
vilą, Santaros Centro Valdybos 
narys, koordinuoja visų skyrių 
veiklą, liečiančią Gyvosios Lie- 
jtivybės Mėnesį.

• Raimundas Mišauakaa ypač 
ąktyviai įsijungęs į Jaunimo 
Kongreso ruošimą. Yra progra- 
taoe bsi propogandos komisijos 
narys (r Šiuo metu ruošta atsi
šaukimą - kvietimą, į Jaunimo 
Kongresą ir organizuoja spau
dos Sekciją.

• Ramūnas Vanagynas pirmi
ninkauja komisijai, kuri praveda 
dabar vykstančius rinkimus į 
Lietuvių Studentų Sąjungos JAV 
centro organus.

• Gražinos Sabaliūnaitėa va
dovaujama Chicagos jūrų skau- 
tljos tautinių šokių grupė "Ne

jos programoje "Polka Time ". 
■Grupė taip pat gražiai pašoko 
"Sandaros" banketo programoje.

• New Yorko Santaros sky
riaus ^Gyvosios Lietuvybės Mė
nesio pirmajame parengime — 
debatuose "Kas yrą esmiško lie
tuvybėje?", dalyvavo V. Krivic
kas, D. švipaitė Ir R. Grudztas- 
kaitė. Po debatų karštoB disku
sijos užsitęsė gerokai virš va
landos.

PI LIET YBi8 

EGZAMINAI

Klausimai — atsakymai 
iliustruoti braižiniu.

Kaina 75 e.
Gaunama pa8 knygų platintojus. 
"Dirvos" admin., 1Ž72 E. 71 BU 
Cleveland 3, Ohlo ir pas autorių ?

D. Kliaga, 496 Graad 
Brooklyn 11, N. Y.
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ŽALI DAŽAI

K. DRl’NGA, Vokietijai
*1.

•v

Xovo mėn. 15 d„ Nr. 5(270) į 
l'iiyje Vilko informacijų biu- j 
tenis bando įtaigoti, kad Bro- j 
ys Raila kovo mėn. 7 d. "Dir- i 
os” numeryje yra teigęs, kad i 
ietuvos Nepriklausomybės Tai- , 
a yra subsidijavusi Baltų Drau- 
i ją Vokietijoje. Pravedusi pa- 
itikrinimus kuriose tai "koirtpe- 
etingose įstaigose”, Vilko vylt- 
omoji taryba (ji juk "Eltos In- 
ormacijas” leidžia), esą, neka
lusi jokių duomenų B. Railos 
virtinimui pagrįsti. Todėl urbi 
tjjrbi skelbiama, kad teigimai 
pfe Baltų Draugijos Vokietijo- 
e ar jos parengimų subsidijavi- 
ną iš LNT pusės esą tik "gyri- 
nasis svetimais darbais”.

J tokias Vilko VT (ar jos pa- 
•eigas einančių asmenų) mistifi- 
lacijas tenka atsakyti taip:

1. Minėtame B. Railos pasisa- 
<yme nėra jokio teigimo, kad 
LNT būtų Baltų Draugiją Vo- 
cietijoje tiesiogiškai subsidija
vusi. Tokio teigimo B. Raila ir 
nebūtų galėjęs daryti, nes tam 
jokio pagrindo nėra buvę.

2. Tuo būdu Vliko informaci
jos biuletenyje dar kartą atsi
spindi nelemta "kaikurio” Vliko 
vykd. tarybos nario praktika. Bū
tent, pačiam sukonstruktuoti 
tvirtinimą, priskirti jį kitam ir 
po to jau kurti "kazusą”, landžio- 
jant po "kompetetingas įstaigas” 
ir diskredituojant nebūtais daly
kais kitus lietuvius.

3. B. Railos pasisakyme yra 
tiek tiesos, klek joje atidus ir 
objektyvus skaitytojas gali tie- 
siogiškai išskaityti. Ten nėra nei 
perdaug nei permažai pasakyta. 
Faktai gi yra šie.

Vadinamos "Baltų Dienos” 
Stuttgarte pereitų metų pradžioj 
je buvo tiesiogiškai surengtos 
Baltų Draugijos Vokietijoje rū
pesčiu ir tiesiogiškai 
patį parengimą jai finansuojant 
ar pasitelkiant nemokamą Stutt- 
garto radijofono Ir kitų Institu
cijų talką.

Tačiau ponai vlikininkai kaž
kodėl visiškai nenori pagalvoti, 
kuriuo būdu toms sėkmingai pra
ėjusioms kultūrinėms dienoms 
atsirado reikiama lituanistinė 
medžiaga. Kai Baltų Draugijos 
rėmuose kaip tik iš lietuviško
sios sekcijos kilo sumanymas 
šiems parengimams,' pasiūlymo 
atžvilgiu simpatiškai nusiteikę 
draugijos nariai vokiečiai pabrė
žė, kad jie visom jėgom draugi
jos rėmuose prisidės prie suma
nymo įgyvendinimo, tačiau pro
gramai atlikti reikiamos medžia
gos negalės niekas kitas parū
pinti, kaip tik pačios suintere
suotos tautybės.

Ar gi tat Vliko informacijos 
biuletenis mano, kad visa reikia
ma lietuviška muzikinė literatū
ra ir kiti programai reikalingi 
dalykai, jų multiplikavimas, ver-

timai. išpfldymui'reikiamas pa- 1 
hiošlmas ir t.t. iškrito iš dan- ; 
gaus?. Argi, kaikurie; Vliko VT 
nariai, gaudami dideles algas iš 
savosios kasos ir žymius koman
diruotės pinigus už kiekvieną pa
judėjimą, tikrai rimtai galVoja, 
Ifad kitiems lietuvianis Vokieti
joje dalyvavimas,• Iš Viso; visti<> 
menėje ieikldje at specialiai Bal
tų Draugijoje yra įmanomas iš 
savų "kapitalų”, kurią jie netu
ri, nes negimė'su prekybiškais 
sugebėjimais. ':

Nėra juk jokią paslaptis, kad 
Baltų D-jos lietuviškosios sekci
jos pirmininkas J. Bataitis, iš vi
so, ilgą laiką "štempelįavo". Koks 
tat yra džentelmeniškumas gal
voti, kad vieni gali visas su ke
lionėm susijusias išlaidas dengti 
iš Tautos Fondu vadinamos Vli
ko kasos, o kiti privalo lietuviš
kiems reikalams naudingą darbą 
dirbti, net nesitikėdami atgauti 
su asmenišku pragyvenimu vi
siškai nesusijusias išlaidas.

O tiesa kaip tik šiame taške 
prasideda. Baltų Dsaugija nėra 
pajėgi ir nesirengia sudaryti ma
terialines sąlygas lietuviams jo
je ir jos darbe dalyvauti ar lie
tuviškas kultūrines vertybes su
rankioti ir jas su draugijos pa
galba paskleisti vokiškoje visuo
menėje. Tai yra jau pačių lietu
vių rūpestis. Ir kaip tik čia Bal
tų draugijos lietuviškajai sekci
jai j pagalbą atėjo su LNT pri
tarimu Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondas.

Nuo tos draugijos lietuviško
sios sekcijos įsisteigimo iki 1947 
metų pradžios iš LNF lėšų ne 
Baltų Draugijai finansuoti, bet 
sudaryti sąlygoms, kad lietuviai 
joje galėtų sėkmingai veikti ir 

i susirankioti, įsigyti ir t.t. reikia- 
’ mą lietuvišką kultūrinę medžia- 
I gą bei ją panaudojimui paruošti
■ buvo iš viso paskirta arti 2000-ių
■ markių, t. y. arti 500 dolerių. Pa- 
- kartojant, tai nebuvo subsidija

Baltų Draugijai, bet joks' objek- 
. tyvus žmogus negalėtų tvirtinti, 
, kad bendras tos draugijos veiki- 
. mas ir jos kultūriniai parengimai 
i lietuviškųjų interesų prasme ne- 
• turėjo naudos. Augustino meniš

kos nuotraukos "Baltų Dienų” 
proga rengtoje parodėlėje, V. Ja- 
kubėno partitūra ir jos orkestri
nių balsų ištraukos, visos kitos 
koncertams naudotos gaidos, lie
tuviškosios sekcijos valdybos na
rių kelionės j draugijos valdybos 
posėdžius ir visos su Baltų Drau
gijos rengtų "Baltų Dienų” susi
jusios neasmeniškos, bet ir Bal
tų D-jos nedengiamos išlaidos — 
tai yra tik dalinai išvardinta sri
tis, kurioje LNT su LNF daug 
padėjo.

Todėl man tenka pasakyti tai, 
ko B. Raila tiesiogiai nepasakė. 
Būtent, su Baltų D-jos Vokieti
joje veikla susijusiems reikalams

teikta LNF parama buvo kad ir 
netiesioginė, bet> išdavoje nau
dinga : parama • Baltų -Draugijos 
veiklai, ypač kiektai liečia lietu
viškųjų'kultūrinių interesų joje 
atstovavimu.
, .Itį kiek mažai buvo norėta 
"girtis svetimais darbais” gali 
būti geriausiai įrodyta pačių "Et 1 
tos Informacijų" teigimu, kad 
"jokios kompetetingos įstaigos” 
apie tai nieko nežino. Tiesa, Bal
tų D-jos vaidyba,apie tai nebuvo 
informuota/ nesLiėtuvos Nepri
klausomybės Talkoje nėra ten
dencijos kiekvieną geram reika
lui išleistą centą deklaruoti Bal
tų D-jai, "išreikalauti” iš jos tuo 
būdu padėką ir po to ją rekošetu 
vėl paleisti per kokį nors spau
dos kanalą kaip "nuopelnų”* įro
dymą. Šie pigūs metodai tegu 
lieka kaikurių vlikininkų takti
kos deimančiukais.

• Tačiau, kad nebūtų klaidinami 
mums draugingi vokiečiai ir kad 
landžiojimu su iš piršto laužtais 
tvirtinimais po "kompetetingas 
įstaigas” nebūtų kuriamos vėl 
naujos "a la Bonna” sferos, Bal
tų D-jos vadovybė bus po Vliko 
eltiškos mistifikacijos painfor
muota, kuriuo konkrečiu būdu 
LNT iki šiol galėjo atitinkamai 
savo išgalėms išreikšti simpati
ją Baltų D-jai ir jos veiklai.

4. Minėtoje Vliko informaci
jos biuletenio žinutėje yra dar 
vienas netikslumas. Būtent, ten 
yra pasakyta, kad Baltų D-ja yra 
"kultūrinė visas tris Pabaltijo 
tautas apimanti bičiulystės su 
vokiečiais organizacija”. Sis tei
gimas yra šia prasme netikslus,' 
kad draugijos esmė nėra Vliko 
biuletenio nurodytoji.

Draugijos tikslas yra — sklei
sti Vokietijos visuomenėje Pa
baltijo tautų ir jų kultūrą paži- 

1 nimą. Bičiulystė su vokiečiais
■ yra tuo būdu tik pagrindinio 
' draugijos tikslo ir esmės funkci

ja, kuri bus juo didesnė, juo in-
■ tensyviau ir sėkmingiau bus vyk- 
’ domas draugijos pagrindinis tik- 
' slas ir jos atsiradimo bei buvimo 
I prasmė. Bičiulystė su visomis

tautomis ir jų nariąis yra didžiai 
pageidautinas dalykas, tačiau 
realias prielaidas jai išugdyti ga
li tik tam tikra konkreti laikyse
na bei faktai. Taigi, tokius fak
tus kurti yra gyveniman pašauk
ta Baltų Draugija Vokietijoje. 
Reikia tik tikėtis ir linkėti, kad 
jos sėkminga veikla išugdys ir 
nuoširdžią, ilgalaikę bičiulystę.

Tokį konstatavimą teko dary
ti, nes lietuviuose yra sluogsnių, 
kurie senų resentimentų pasėko
je tikrai turi ar mano turį pa
grindo įtarinėjimams, kai kur 
užeina kalbos "apie bičiulystę su 
vokiečiais”. Įdomu šia proga pa
žymėti, kad ir vokiečių visuome
nėje tokių sluogsnių esama. Pvz. 
apie "Memeler Dampfboot” susi
telkę aršesni vokiečiai priekaiš
tauja tiems vokiečiams, kurie su 
lietuviais dalyvauja Baltų D-ja 
Vokietijoje, nėra t,eisūs.

Baltų D-ja yra bandymas pra
dėti gyventi naujoje europejinio

ABUOJA KLAIDĄ
, Daugelis ‘ mŪsątL^,- —, .. 

ypač rašytojų.(kuri*' pamažu 
lieka beveik vieninteliai lietuvių 
kalbos mokytojai jadiajai kar
tai), norėdami pasakyti, kad kas 
nors yra abejinga*; (<*>>lygiažiū- 
ris, indiferentus, t y.,'5jam vis- 
tiek”), sako abuoja*.

Kartą ir kitą kalbininkai per 
laikraščius priekaištavo dėl šios 
klaidos. Bet klaida, pasirodo, be
esanti tokia abuoja^ kad įspėji
mai negelbsti: vis daugiau kal
bėtojų, laikraštininkų ir rašyto
jų (net ir jaunesniosios kartos)

solidarumo dvasioje,, be kurios 
Rytų Europa niekadnebus lais
va. Draugija tokiai dVaiiai puo
selėti pasirinko kultūrinę sritį. 
Bandymas ją laikyti "Virtine ar 
politine įstaiga” yra Vilko infor
macijos biuletenio išradimas, ge
rai liudijantis apie intrigas, ku
riomis kaikurie Vilko jasmenys 
norėtų apsupti Baltų D-je vei
kiančius lietuvius.

pbėtojų ir | tiesiog įsikandę jos laikosi ir Sa
ko bei rašo tą žodį visiškai ne 
vietoj.

• žinau, negelbėę ir šis "atsi
šaukimas”, bet vistiek sunku su
silaikyti dar kartą nešuktelėjus 
bent j šviesiausius iš šviesiųjų. 
Nes yra gi pasakyta, kad kas 
papiktins bent vieną iš mažutė
lių, tas vertas, kad jam girna 
būtų užnerta ant kaklo, ir kad 
jis būtų įmestas į gilius vande
nis... O juk šitokia klaida, kal
bą ar raštą paverčianti nesąmo
ne, yra tikras "mažutėlių papik
tinimas”. Jaunoji karta turi pa
grindo Pasitikėti, kad bent jau 
viešojo, ypač spausdinto žodžio 
autoriai moka lietuviškai. Ji se
ka girdimą bei skaitomą žodžio 
vartoseną, o paskui, to nenuma
nydama, ir savas mintis paver
čia juokinga nesąmone.

Ką gi reiškia "abuojas” iš tik
rųjų ? štai atsakymai:
1) LIETUVIŲ KALBOS V Ar

/ Pfcv* Nr. 19 1 1957 jn. balandžio mėn. 18 d.
■w t

DOVAS (Prof. Pr. Skardžiaus 
ir kt.):

abuojas, -a 1, prv., -ai, pras
tas, nepatikimai, veidmainiškas, 
piktas, bjaurus, nedoras.

2) DABARTINĖS LIETUVIŲ 
KALBOS ŽODYNAS (Prof. J. 
Balčikonio irkt.):

abuoja, -a (i) piktas, įžūlus, 
įkyrus, biaurus, prastas: Abuo
jas žmogus, gyvulys, oras. Lyja, 
purvas, — keliauti abuoja. — 
ybė (1). —urnas (2): Jausti 
kam abuojumą.

3) LIETUVIŲ — RUSŲ KAL- 
BOOS ŽODYNAS (B. Sereis- 
kio):

Abuojas, -ja — nachal’nyj, 
protivnyj, nesnosnyj, nadojedli- 
vyj, zloj;

abuojybė, -ės, abuojumas, -o 
— nachal’stvo nadojedlivost’.

Tie trys autoritetingi žodynai, 
atrodo, pakankamai įtikina, jog 
tokia šiam žodžiui skirta reikš
mė nėra kokio paskiro asmens 
prasimanymas. Aš pats ryškiai 
prisimenu to žodžio reikšmę iš 
gyvos kalbos. Kartą mane, kokių

Joms tikrai patiks gaivinantis skirtumas 
ugnim verdamo Stroh’s alaus

Joks kitas Amerikos alus neturi tokio sko
nio kaip Stroh’s todėl, kad nė vienas kitas 
alus neverdamas kaip Stroh’s. Stroh’s yra 
vienintėlis Amerikos alias, kuris sujungia 
ugnim virimą su geriausiais skysčiais. Iš
davoj yra skonis, kuris šviesesnis, tirštes
nis, daugiau gaivinantis... Nusipirkit dė
žę šiandien... ir išbandykit Stroh’s gerą 
skonį.

penkerių metų amžiaus, labai iš
gąsdino įkyri, landi kiaulė, neti
kėtai kyštelėjusi į mane savo 
snukį. Kaip šiandien prisimenu, 
visi namie kalbėjo, kad ta abuo
ja kiaulė reikia laikyti uždarytą, 
negalima jos j kiemą išleisti.

O dabar štai, žiūrėk, koks vi
suomenininkas aimanuoja susi
rinkime:

"Visokių priemonių griebia- 
mės jaunimui lietuviškon veik- 
lon įtraukti, bet, deja, mūsų jau
nimas pasilieka abuojas”...

Nejaugi tas kalbėtojas nori 
pasakyti, kad mūsų jaunimas 
.įkyrus, landus, bjaurus, įžūlus? 
Ne, jis visai ką kitą nori pasa
kyti, bet pasako taip, kad tas 
jaunimas turėtų pagrindo am
žiams įsižeisti...

Jauntlolis, dažnai girdėdamas 
taip vartojamą tą žodį, ims kada 
ir parašys savo mergaitei laiš
ką: "Mieloji, aš buvau toks lai
mingas vakar tave susitikęs, bet 
sakyk, brangute, kodėl šį kartą 
atrodei tokia abuoja?”...

Kokia nesąmonė: buvau lai
mingas ffu tavim, bet atrodei 
bjauri, įkyri, ar įžūli, nepaken
čiama ...

Dievaži, nėra abuojesnio daly
ko, kaip girdėti ar skaityti šitą 
žodį vartojamą taip ne vietoj.

V. Rastenis
llllllllllllllllllillllllllllilllllllllllllllllllllll

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
IHIIIIIHIIIIIIII

TIK AMERIKOJ TOKS ALUS

(Verdamas prie 2000°) šviesesnis!

DABAR Už VIETINES KAINAS!
_____ /*» C*. I*«MI 24.

Joks kitas Amerikos alus neprilygs Stroh’s nes joks alus neverdamas kaip Stroh’s

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 tVilloughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Mano prijuostė, kurią .vartoju, kai dirbu 
darže, jau nebebuvo žalia. Tiktai įsižiūrėjus, 
gsfcma buvo pastebėti, kad jos kadaise būta 
žlBos spalvos. Tačiau pavasaris vėl artinosi 
ir už kelių savaičių tikriausiai vėl bus ga
lima dirbti lauke, todėl aš džiaugčiausi, jeigu 
ir prijuostė būtų tikrai žalia.

"Aš ją nudažysiu”, tarė žmona, kuri 
kiekvieną mano norą išskaito iš akių.

"Kokia tu esi maloni ir gera”, atsiliepiau 
sujaudintas ir ją apkabinau.

"Tai nesudarys jokių sunkumų”, pasakė 
jinai, ”ką gali kiekvienas kvailas dažytojas, 
tą, esu tikra, sugebėsiu padaryti ir aš.”

"Tu viską gali", pritariau aš iš įsitikini
mo, "tuojau pat einu pirkti dažų”.

A’Bet jie skalbiant neturi nublukti ir tu- 
jĮ^ūti patvarūs šviesai”, dar sušuko žmona, 
man jau išeinant; ■ ■ '■

Ji apie viską pagalvoja, ir aš neturiu to 
užmiršti. Krautuvininkai neįbruks man blo
gos prekės! ' / .

Neblunką ty nebiją šviesos?”, paklau-

siau pirmoje dažų krautuvėje, laikydamas 
rankoje ir tiriamai žvalgydamas dažų mai
šelį.

"Savaime suprantama”, atsakė parda
vėjas.

"Garantuotai?”, klausiau prisispyręs.
"Kaip čia pasakius, tiek, kiek galima ga

rantuoti, ant maišelio juk parašyta; šiek tiek 
Jjautrūs yra visi dažai”,

"Kitais žodžiais tariant, Tamsta netvir
tini, kad dažai nenubluks ir neišblės nuo sau
lės ...”

"O taip, tiek, kiek iš viso galima ga
rantuoti".

, "Ar Tamsta, pavyzdžiui, atlyginsi pen
kiasdešimt frankų, jeigu per vieną mėnesį 
pasirodytų, kad dažai nėra ..

"Bet patys dažai tekainoja šešiasdešimt 
santimų...”

"Gerbiamas pone, Tamsta, man atrodo, 
ne visiškai nuvoki, koks čia yra reikalas..Pir
kimo kainos menkumas nieko nereiškia, bet
gi svarbu, kad mano daržininkiška prijuostė

būtų nudažyta žaliai visiems laikams, tai yra, 
visam mano amžiui. Lemiamų reikšmę turi 
sugaištas laikas. Aš negaliu kasmet eikvoti 
laiko mano prijuostei. Aš esu filosofas ir ma
no laikas skiriamas mąstymui. Aš užsiimu 
daržininkyste tik atspėjamu laiku, tik dėl 
sveikatos. Jeigu Tamsta negali prisiimti ga
rantijos už dažus, tai aš esu priverstas ne
pasinaudoti Tamstos siūloma preke. Lik 
Tamsta sveikas!”

Net po šimtmečio galima bus tuo įsitikinti”.
Mano nepasitikėjimas buvo nugalėtas, 

už dvidešimt penkis santimus nusipirkau 
šiuos stebuklingus miltelius.

"Žalia spalva reiškia ateitį”, sušukau 
žmonai, perėjęs namo, "joks vanduo jų nepa
keičia, taip pat ultravioletiniai spinduliai lie
ka bejėgiai”.

Apvaikščiojau dar tris krautuves. Nie
kur man nenorėjo duoti reikalaujamos garan- 
tijso. Pagaliau ketvirtojoj turėjau laimę.

"Mes duodame bet kurią garantiją”, pa
reiškė pardavėjas, net nesumirksėjęs. "Tūks
tantis frankų tam, kuris mums įrodys, kad 
mūsų gaminiu nudažyta medžiaga nors kiek 
pakeitė spalvą. Sodos vanduo ir karštas van
duo mūsų dažų nepakeičia. Taip pat intensy
viausi kalnų saulės spinuliai yra niekis. Var
tojant, jie yra nepaprastai skalsūs. Vienu 
žiupsniu Tamsta gali nudažyti žaliai ištisą 
miestą”;
l Aš kukliai pastebėjau, kad nė neketinu 
viso miesto... tik daržininkišką prijuostę...

"Objekto dydis nevaidina jokio vaid
mens ... Mūsų prekė vadinasi "Nekintami”.

"Jeigu tai tiesa”, pastebėjo ji ir ėmė 
skaityti, kaip dažus vartoti. Reikalas buvo 
visai paprastas. Per vieną akimirką viską bū
sią galima atlikti. Mes visi susirinkome skal- 
vykloje, stebėdami, kaip veikia šis stebuk
las. Aš būtinai, norėjau, kad dalyvautų visi 
keturi vaikai. Mat, aš turėjau filosofinę už
pakalinę mintį. Jie savo akimis turėjo pa
matyti, kaip, nepakeičiant esmės, — nes pri
juostė lieka prijuostė, dažyta ar nedažyta, — 
tik pakeičiant išorę, susidaro naujo daikto 
įspūdis.

"Kokia puiki spalva”, džiūgavo vaikai, 
kai milteliai ištirpo verdančiame vandenyje, 
Aš patenkintas linktelėjau galva.

Štai išblukusi prijuostė, dar tik kampuo
se švitinti žalsvai, įmerkiama, štai ji vėl iš
traukiama. .Nelaimei mano žmona kiek apsi- 
plikino rankas karštais dažais, todėl ji palei-

do iš rankų puodą. Dažai šiek tiek pasipylė 
ant grindų. Bet puode pasiliko pakankamai, 
tad dar galėjome žaliai nudažyti kelis kitus 
daiktus.

Prijuostė atrodė puikiai. Tik nuo jos tru
putį varvėjo vanduo. Džiaugsmingai išnešė- 
me ją į sodą ir pakabinome ant virvės. Visi 
vaikai padėjo. Kaimynai galės išpūsti akis iš 
pavydo. Iš tikrųjų, dažymas nebuvo joks su
dėtingas darbas. Aš turėjau seną, rudą pa
laidinį, kuris tikriausiai atrodys gražiau ža
lias. Skubiai atnešiau jį žmonai į skalbyklą.

Deja, žmona nebuvo tokia patenkinta, 
kaip aš. Ji stovėjo prie skalbimo geldos ir 
vaitojo, "žiūrėk, kaip atrodo mano rankos”, 
aimanavo ji.

Jos rankos, tiesa, buvo žalios, bet, savai
me suprantama, jos kitokios ir negalėjo būti.

. Dėl to nebuvo pagrindo jaudintis ... Mano 
rankos irgi buvo žalios ... Ir vaikų rankos 
buvo žalios ... Bet juk bus galima nusiplau
ti...

"Plovimas nieko negelbsti”, aimanavo 
žmona dar garsiau, "aš plaunuos jau visą lai
ką, greit ant mano pirštų nebeliks nė skute
lio odos...” . •

Susimąsčiau. Aš gi reikalavau garantuo-
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su laiku šioji pramonė joje visai 
išnyko.

•
Kuris JAV valstybės preziden

tų savo jaunystę prateHo siu
vykloje? '

Tai buvo Andrew Johnson, ku
ris būdamas 10 metų amžiaus, 
buvo atiduotas mokiniu j siu vyk
ių.

Kas tas Senasis Heidelbergas?
Tai didelis pastatas, rodantis 

patį didžiausį žmonių neapdai
rumą. Jis stovi Haiti valstybėje 
ant aukšto kalno, prie Haiti sos
tinės Port-an-Prince.

Vienas, iš Vokietijos Heidel- 
berg miesto kilęs vokietis, vardu 
Linge, sugalvojo pastatyti ant 
šio kalno viešbutį, iš kurio langų 
būtų matyti žavėtina Port-an- 
Prince uosto pantM-ama. Ir pava
dino jį Senasis Heidelbergas. Bet 
jis užmiršo vieną aplinkybę, kad 
kalne jis neturės nei vandens nei 
elektros.

Savo turtingos žmonos pini
gais nutarė pastatyti šiam vieš
bučiui didingą pastatą. Kada vi- 

. —si pinigai buvo išleisti ir pats pa- 
~~ statas buvo bemaž baigtas, pa

aiškėjo vandens ir elektros trū
kumas.

Taip ir pasiliko šis pastatas 
stovėti nedažytas ir be langų, 
žadėdamas su laiku paversti 
griuvėsiai^.

*

Kur ir kada buvo didžiausias 
ugniakalnio išsiveržimas? |

Tai įvyko 1883 metais rugpiū- • užtai Hongkongo moterys savo 
čio 28 dieną Javoje. Tada žuvo aprėdais labai atsiliko nuo šių 
apie 40,000 žmonių.

*

Kas pirmiausia pradėjo ga-'aukštomis siauromis apikaklė- 
minti popierių? | mis ir aukštais skilimais iš abie-

Tai buvo Kinija. Ir buvo lai- jų pusių. O senos moterys mėgs- 
kas, kada Kinija buvo aidžiausia ta nešioti tokius apdarus, ku- 
popieriaus gamintija pasaulyje, j riuos pas mus priimta vadinti 
Bet dėl tinkamo miško trūkumo naktiniais rūbais. J
■MniraiuiiunminiiiuHmnmuiiiiinniuinii!!iiiiiiiiniiiuriwnniHiiui:iii.ii;iiiiitninnimii!iliiniiiitniitiiiiiinmiii!iiniimniinniiiniiuunmiiiinmrnunatnionflnuimnMmini«rai

Kaip.atrodo gyvenimas Hong- 
konge?

Hongkonge visko galima gau
ti, tik labai brangia kaina, nes 
viskas tuvi būti importuota.

Brangiausios ir sunkiausiai 
gaunamos yra Šviežios daržovės. 
Pomidorų ten visai neraBime. 
Dažniausia ten daržovės Valgo
mos ii atvežtų skardinių konser
vų dėžučių. Bet bene brangiau
siai kainuoja ten butai, kurie 
tinka gyventi baltam žmogui.

Čiabuviai kinai turi labai mik
lias rankas. Jie labai gabūs rank
darbiams. Visokie drožiniai, 
dirbtinos gėlės, kurias lengvai 
galima palaikyti už gyvas, gra
žiai išaustos staltiesės — tai 
dažniausia vyrų darbas. Viskas 
yra verta aukščiausio pagyrimo.

Jų moterų šukosena yra ypač 
pažymėtina, todėl plaukų su
tvarkymas užima daug laiko. 
Plaukai ilgai šukuojami, galvos 

I oda stiprai masažuojama. Bet

dienų mados. Visų moterų suk
nelės yra vienodo fasono, su

DOVANŲ SIUNTINIAI
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR | SOVIETŲ RUSIJOS DALIS 

Parcel Department
GLOBĖ TRAVEL SERVICE

Tinkamesniam klijentų patarnavimui turime įstaigas:
PHILADELPHIA 6, PA.

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

CHICAGO 32, III.
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.

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 Ellis Bldg., 409 E. 

Broadway, Tel. ANdrew 8-8764.
Kasdien 9-5, šeštad. 8-2 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
rašytų pakvitavimų.

Siuntiniai i&siunėiatni skubiai, be atidėliojimo ir pristatomi greitai kaip 
tik galima. 1 -

/V
Kiek sveria kraujas žmogau 

kfiu?
Kraujo svoris maždaug atitin

ka 1/20 daliai bendro kūno svo
rio. Pavyzdžiui, jei žmogus sva. 
ria 150 svarių, tai kraujus Sveri 
apie septynis su pusę svarų.

SKAUTAI
NAUJOS AKADEMIKIŲ 

SKAUČIŲ VADOVAS
(sks) Akad. Skaučių Dr-Vės 

valdybos pirmininkei t. n. Gab- 
rielei Gegdaudaitei - Vamelienpl 
paprašius atostogų, jos pareigas 
perėmė t. n. Ona Mendelevičiū- 
tė, 2641 W. 69th Street, Chica- 
go 29, Illinois.

A. S. D. Urbanos sk. pirm. t. n. 
Gražinai Stepaitytei atsistatydi
nus iš pareigų, jas perėmė t. n. 
Dalia Tallat-Kelpšaitė, LAR 
: loom 401,1005 So. Lincoln Avė., 
Urbana, Illinois.

KORP! VYTIS RINKIMAI
(sks) Liepos mėn. Stud. Skau

tų Korp! Vytis Valdyba, Garbės 
Teismas, Garbės Gynėjas ir Kon
trolės Komisija baigia savo ka
denciją. Naujiesiems organams 
šrihkti pakviesta Rinkiminė Ko

misija iš Korp! Vytis New Yor- 
ko skyriaus narių: sįnj. J. Ulė- 
nas — pirmin., senj. R. Kezys — 
sekr. ir senj. A. Šilbajoris — na
rys. ši komisija jau pradėjo dar
bą. Jos adresas: Jonas Ulėnas, 
315 Eldert Street, Brooklyn 27, 
N. Y.

IR SUSTOS PRIE VYRO 
VYRAS

(sks) Iš Worcesterio "Nevė
žio” vietininkijos keturi skautai 
šią vasarą vyks atstovauti lietu
vius skautus 4-je Afrierikos 
Skautų tautinėje džiamborėje. 
Jų išlaidos yra didelės — asme
niui |110. "Skautiškojo Kampe
lio” žiniomis šiai svarbiai repre- 
zentaęijai paremti Worcesterio 
"Nevėžio” vietininkija ir ”Dr. V. 
Kudirkos" sk. vyčių būrelis pa
skyrė po $40.00. Dar ne vėlu 
kiekvienam lietuviui paremti 
auka Džiamborės Fondą, kurio 
lėšomis mūsų skautai reprezen
tuos Lietuvą šią vasarą Anglijo
je.

i tiljo Carve stotyje. Į Urugvajaus 
lietuvius prabylo Argentinos Lie
tųjų Organizacijų ir Spaudos 
tarybos pirm. Jonas čikštas. 
Dainavo L. Paliuliony tė, A. 
Bląnčiauskas, akordeonu grojo 
Ed. Radionovaa. Akomponavo 
mus. A. Staaiųlis ir Eųgj, čikš- 
taitė. Po radijo prograinos skau
tai nuskubėjo į .pamaldas. Ten 
giedojo skautų oktetas, Liusė 
Paliulionytė Ir A. Slančiauskas. 
Vargonavo muz. A Stasiulis. Pa
maldos užbaigos malda į Skautų 
Globėją 6v. Kazimierą ir visos 
bažnyčios suigedotu Tautos him
nu. Vietiniai gėrėjosi šiomis pa
maldomis kaip bažnytinės muzi
kos koncertu.

PO pamaldų buvo bendri pietus 
iš Argentinos atvykusiems lie
tuviams pagerbti. Juos malda ir 
vėliau kalba pradėjo tėvas Gied
rys, Į pietų dalyvius kalbėjo tė
vas Bružikas, Brazilijos LB vei
kėjas Lukaševičius, Argentinos 
skautų draugininkas vyr. skltn. 
Babronis, ALOST pirm. J. čikš- 
tas, Kultūros saviš. dr-jos pirm. 
J. Lakauskas ir kt. \

Vakare parapijos salėje buvo 
koncertas-šiupinys, kurį atidarė 
kuA. Daugintis. Apie Skautų 
Globėją šv. Kazimierą trumpai 
kalbėjo vyr. skltn. S. Babronis. 
Deklamavo D. Valatinaitė, T. 
Jackevičius, o dainavo L. Paliu
lionytė ir A. Slančiauskas. Skau
tų tautinių šokių grupė, vedama 
pskltn. Z. Jauniaus pašoko "Vo
veraitę", ^Mikitą” ir "šustą”. 
Akordeonu grojo E. Radionovąs.

Skautų viešnagė praėjo geru 
pasisekimu. Per pasirodymus 
spektaklyje bei koncerte, o taip 
pat bažnyčioje giedant, visur bu-' 
vo sauskimšai pilna žmonių. | 
Spektaklyje gautas pelnas skau
tų prašymu paskirtas Vasario 
16-sios gimnazijai Vokietioje.

Ar jau

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

Parcel Dep. GLOBĖ TRAVEL SERVICE savo įstaigose turi įvairią 
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 įstaigų, kuri savo pasitikimumų įgijo 25 
metų geru patarnavimu.

Prašykite informacijų Ir katalogų.
. ............ .

LA PLATA JŲ NEBESKIRIA
(sks) Aprimus aistroms Ar

gentinoje, mūsų skautai iš Bue
nos Aires gavo progą persikelti 
per La Platos upę į Urugvajų. 
Aplankyta Montevideo kolonija 
ir puikiai pasirodyta bu jaunat
viškomis meno jėgomis. Puošnio
je arfnėnų salėje suvaidinta G. 
Veličkos 2 v. muzikinė pjesė 
"Sienapiūtė”. žiūrovų tarpe bu
vo ir svetimtaučių bei diploma
tų. Pastariesiems nepaprastai 
patiko liet, dainos, šokiai ir taut. 
drabužiai.

Kitądien skautai specialia pro
grama pasirodė Montevideo ra- 

iumiiub—tf-mei ii nu i

Du Super Sabres demonstruoja "draugų sistemą”. JI Italin* «lti dsugiau bombų | priešo taikinį ir 
•re paalpfldyti kurą.
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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. 
Snarakitli — KE 1-0210 arba tei* 
kalaukite garažuose.

BALTIC 8UPPLY CO
71 E. 207 St., Eeelid 23,0.

VaisinimasVaisinimas
per Velykas...per Velykas• ••

/

Linksma nuotaika prie jūsų gero skonio 
"Sekmadieninis" yra įstatymas Velykų šventėms. Laikas pasiūlyti Coka- 
Cola . . . taip skanu, taip tinka. Turėkite daug Coke, šalto ir paruošto.

Linksma nuotaika prie jūsų gero skonio

GERO SKONIOŽENKLAS

THE CLEVELAND COCA-COLA BOTTLING COMPANY

tai neblunkančių dažų ... Jeigu plovimas nie
ko nepadėjo, reiškia, viskas buvo tvarkoje, 
bent teoretiškai.

"žiūrėk, į ką šuo panašus”, sušuko žmo
na.

Aš pažvelgiau į šunį. Jis buvo visiškai 
žalias. Matomai, jis išsivoliojo prapiltuose 
dažuose. Kai aš ant jo surikau, jis išdūlino 
pro duris.

"O je”, šaukė žmona, "dabar jis su da
žai.- apibėgtos visus namus. Kad tik jis ne
įsirioglintų į lovą, kaip visada, kai išsigąsta".

, Aš vėl pažvelgiau Į savo rankas. Jos liko 
nekintamai žalios. Aš atidengiau ant savo 
švarko žalias dėmes. Besidžiaugdamas pri
juoste, nė nepasisaugojau.

"Ryt gi mes turime eiti pietų pas pro
fesorių Obalį”, aimanavo mano žmona.

"Jeigu viskas bus’veltui”, įterpiau aš,' 
"tai galų gale rankų žalumas išnyks, kai at
sinaujins oda. Bet tai gali užtrukti pusę me-, 
tų”.

Aš pats bandžiau nuplauti rankas su 
muilu ir soda, bet žalioji spalva liko.

"Pone Dieve”, vaitojo toliau mano žmo
na, "visur žalios dėmės".

Taip, iš tikrųjų, dėmių netrūko. O jeigū 
dažai tikrai yra neblunką ...

Vaikai sugrįžo ir uždusdami pasakojo, 
jog jie šunį pagaliau užrakinę rūsyje.

"Bet į ką jūs esate panašūs”, suriko 
žmona iš pasibaisėjimo. Riksmas buvo ne be 
pagrindo.

"Nebuvo jau taip lengva”, pasakojo vai
kai, lyg teisindamiesi. "Iš pradžių jis buvo 
tėvelio loVoje, paskum jis pabėgo į svečių 
kambarį ir palindo po sofa, po to jis pasislėpė 
drabužių spintoje, bet mes jį vis tiek sučiu
pome”.

Malio žmona apalpo. Aš paliepiau vai
kams, kad jie patrintų mantos kaktą ir smil
kinius odekolonu, o pats išėjaū apžiūrėti na
mų, kad susidarius padėties vaizdą.

Visur buvo matyti žalių dėmių pėdsakai. 
Kai atsimindavau, jog dažai buvo garantuo
tai neblunką, mane ėmė pagundą irgi apalpti. 
Ypač kai aš žvilgterėjau, bet tik visai trum
pai, į miegamąjį kambarį. Bet kaip vyriškis 
aš privalėjau nepamesti galvoe. Aš mąsčiau,, 
kas daryti- • . '. , >

Kai žmoną vėl atsipeikėjo, aš jai galėjau 
pranešti, ką sugalvojau..

"Viskas, kas turi žalias dėmes”, pareiš
kiau tvirtu balsu, "bus žaliai nudažyta. Da
žai yra pigūs, o jeigu vieno žiupsnio pakanka 
visam miestui nudažyti, kaip .perdėdamas iš
sireiškė pardavėjas, tai tikrai vieno kilogra
mo užteks visai žalai pašalinti. Negi aš galiu 
viską, kas suterštazdėmėmis, naujai nupirk
ti”.

"Bet viskas turi žalias dėmes", aimana
vo žmona.

"Užtat viskas ir bus nudažyta žaliai”, 
pareiškiau nesvyruodamas.

"Betgi žmonės manys...”
"Man nerūpį, ką žmonės galvos. Kiek

vienų atveju aš negaliu skelbti bankroto dėl 
žalios spalvos , t.”

žmona turėjo su manim sutikti. Aš nusi
pirkau kilogramą žalių dažų. Jų beveikužte- 
ko. Kai nuėjau į krautuvę nusipirkti vienuo
likto maišelio po šimtą gramų; pardavėjas 
itin maloniai pasakė:

"Mūsų dažai Tamstai turi labai patikti". 
"Taip",;Atsakiau aš.
"Tamsta, be abejojimo, įsitikinai, kad 

jie neišblunka.'. / ’ .
"Taip, po velnių, aš tuo jsitikinau”'. Aš 

nebepajėgiau susivaldyti. įniršimas dėl žalių 
dažų gaivališkai išsiveržė. "Dėl Tamstos aš 
dabar turėjau žaliai išdažyti viską, kas yra 
bute. Dėl Tamstos mano vaikai turi lakstyti 
žaliais drabužiais, nors vis dar neatėjo pava
saris. Dėl Tamstos aš turiu pakęsti, kad esu 
pajuokiamas. Dėl Tamstos mano žmona kiek
vieną dieną kartoja, kad ji geistų verčiau- 
mirtį”. Aš nebegalėjau toliau'kalbėti.

Pardavėjas man palankiai pastukseno 
per pečius. Jis atnešė kėdę ir paprašė atsi
sėsti. Jis įpylė stiklą konjako. Kai jis įsiti
kino, jog ąš daugiau ar mažiau nusiraminau, 
jis mandagiais žodžiais paprašė manęs papa
sakoti visą istoriją. ramiai ir taip tiksliai, 

. kaip tik įmanoma. ., Tokiu būdu aš jam iš
pasakojau nubrizgusios' daržininkiškos pri
juostės istoriją, kuri manęs vos nepražudė,

Jią pasiliko visai ramus, ■ '*
"žihote ką”, tarė jis, kai aš pabaigiau.. 

"Tamsta pasiskųsk teismui ir pareikalauk 
nuostolių atlyginimo”.

"Bet juk teismas tokį mano skundą be 
niekur nieko atmes”. ■ '*’• .„

"Aišku,Bet užtat mūsų .firma sumo
kės Tąmstai už šią puikią reklamą tikriau

siai nemenką sumą".
AŠ jį ne tuojau pat supratau. Bet kai jis 

didžiausiu kantrumu viską dar kartą išaiš
kino, pagaliau, supratau.

SU šefu mes susitarėm dėl apvalios su
mos: šimtas tūkstančių frankų. Į 
išvengti, kad proceso metu iŠ žmohos Wbūtų 
pasišaipyta, išsiunčiau ją pusei metų į Rivie
rą.

Aš pats, būdamas filosofas, nesijaudi
nau, kai teismo posėdžių metu žmonės neiš
vengiamai šypsojosi ir juokėsi. Ąš gi galvo
jau apie Šimtą tūkstančių frankų.

šiandien aš esu vienas iš savininkų fab
riko, gaminančio neblunkančius ir šviesos 
nebijančius dažus, markės "Nekintantieji”. 
Mūsų gaminiai pagarsėjo yisamę pasaulyje. 
Mano, procesas turėjo re|Į^^ jjąeisekimą. 
Atvirai pasakius, aš netikiu. kaci mū4| dažai 
dar ir šiandien yra tokie pat nebtonkL,.kaip 
anuomet. . / • f

Bet, atsiminus pavyzdingą reklamą, to 
Mė iiebereikfa. ’ r ! -

r - ■ ■ ■ ■

juk
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Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę mes kaip tik norėtume pava
dinti šventykla, į kuriu' uždraus
ta įeiti su partinėmis maldakny
gėmis, nes šioje šventykloje tė
ra tik viena malda; lietuvybė. 
(Pasaulio Lietuvių B-nės Keliu, 
84psl.).

'Kad tokia neutrali šventykla 
s laisvojo pasaulio lietuviams yra 

reikalinga, klausima* išdisku
tuotas ir daugumos teigiamai 
pripažintu. Ji įsteigta, ir jau 5 
metai, nors sunki*!, bet su ma
žais posūkiais, klaidoms, tačiau 
dirba, organizavimu eina pir
myn. .

Ir visai natūralu, kad šis dar
bas eina iš lėto, nes PLB-nės idė
ja yra didelė, o juo didesnė idėja, 
juo sunkiau įgyvendinama. Gi 
bet kokios idėjos įgyvendinimas 
pąreina nuo kelių pasiryžusių 
idealistų. Jų turime ir PLB-ėj. 
Tačiau ši organizacija, būdama 
plačios apimties, neišvengs ir 
klaidų bei klaidingai savo idėjos 
įgyvendinimą suprantančių va
dovų.

Yra nuomonių, kad pav., dide
liais ir jautriais lietuviškais 
klausimais mūsų spauda vieno
dai pasisakytų. O bent jau ne
norėdama rašyti teigiamai — vi
sai tylėtų. Tačiau praktiška iš
vada visiems gerai žinoma, kad, 
kai smulkmenos viešumon kelia
mos, o dideli įvykiai nutylima, 
savaime slypi tendencija.

Todėl, kad ši nauja PLB-nės 
idėja greičiau prigytų, ar ne ge
riausias kelias būtų vispušiškai 
išnagrinėti ją liečiančius klausi
mus. Pusėtinai įdomiai buvo su
gretinta A. Nasvyčio ir V. Meš
kausko pasisakymai Vienybes 
kovo 20 d. numeryje.

A. Nasvytis įrodinėja, jog PL 
B-nei nesunku esą įgyvendinti CnHų^igam^ų ”atoŠ^MAMA 1.4 • M A ■. Z.

leabojojam), bus lygiai 
ai, nežiūrint jų ideofo- 
MMmtį;k'' 

Aokšime žiūrėti, ne (lėk 
į patį vadovą, bet daugiau į kokį 
tikslą ft- kokiu keliu jis veda, tol 
mūsų lietuviška veikla iš vietos 
nepajudės. , *

0 kad eilinė visuomenė to grei
čiau išmoktų, kultūrinių vadovų 
pareiga užsibrėžtų tikslų bei už
davinių, kurie yra svarbūs kiek- 
vfenam, bet kuriam pasaulio už
kampy gyvenančiam lietuviui, 
siekti tiesiu ir aiškiu keliu.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nėje tikrai turėtų būti ge
riausios sąlygos klestėti piūsų 
kultūrai. Ji turi mus jungti ir 
stiprinti kovoje dėl lietuvybės 
išlaikymo. Jos uždavinys ne 
ALTą ar kitą kokį politinį orga
ną remti, bet ir pavienius kultū
rininkus, kurie, anot V. MėT- 
kausko, dirba ne pagal bendruo
menės "mandatą”, bet savo sie
los verčiami. Turiu galvoj daili- 

Juk Washingtono sąskrydis ninkus, muzikus bei kitus pana
šius kūrėjus, kurie savo asmens 
sugebėjimais bei pastangomis, 
dažnai nemažiau lietuvybei nu
veikia, negu organizacijos..

Taigi, kol vis dar į šią PLB-ės 
šventyklą kas nors ateina su par
tinėm maldaknygėm, tol stabdo 
tos didžios idėjos įgyvendinimą. 
Be tokių maldaknygių PLB-ės 
visi tikėjosi ir dar tebelaukia. 
Tik šiuo keliu eidama ji žengs 
pirmyn, augs bei stiprės ir savo 
tikslus bei uždavinius pilnai at-

bendruomeninkai, o jei dar nėra, 
tai bus, kai įtikės jos idėjos tik
rumu ir vykdymo tiesumu. Ta
čiau, kai ji iš tiesaus ir aiškaus 
Kelio ims sukti į politinius labi- 
jrintus, jiems bus nębepakeliui.

Nemažai tiesos tirri lf V. Meš
kauskas, tvirtindamas,.kad tokia 
didėlio masto organizacija sun*. 
kiai įmanoma, pavaizduodamas 
iš praeities praktiškais pavyz
džiais.

Be abejojimo, tai butų lengvai 
įmanoma, jei visur būtų išven
giama ta nelemtoji politika, vi
sur išlendanti, tartum yla iš mai
šo. Be to, visiems dideliems darr 
barus skersai kelio stoja nesuge
bėjimas tikslą statyti aukščiau 
žmogaus, kuris tam tikslui siek
ti vadovauja.

DtfV* 1« ♦ INVM MmM1» 
u-—...

1 
trumpa liturgija, penkios psal
mės ir 188 giesmių. Ji spaudai 
paruošta paskubomis; Konsisto
rijos narių dvasiškių* J; Armo- 
nalčio, A. Briedžio,. Viliaus Bur- 
icevičiaus, Jono Kalvąno ir Jur
gių Sprogia.

Toji pat Konsistorija yra prieš 
tai išleidusi bažnytinį kalendo
rių 1956 m. ir vėliau dar ir 1957 
m. Pirmame be kalendariumo 
yra dar ir "Lietuvos TSR Ev, 
Liut, Bažnyčios” statutas ir nuo
statai kulto tarnautojams. Jie 
surašyti pagal Latvijoj veikian
čią tvarką. Paskutiniame yra dar 
ir kapinių taisyklės.

Tai vienintelė naujai išleistoji 
religinė literatūra evangelikams

dabartlnėje Lietuvoje. Toronto 

lietuvių evajig. lhiter. parapija 
jau nuo rudens siunčia į Lietuvą 
jos Parapijos žinias ir kitą jos 
leidžiamą religinę literatūrą. Pir
miau buvę siunčiama po 1 egz. 
ir, paprašius jų daugiau, dabar 
siunčiama po 15. Jie nueina pa
lyginamai greit ir reguliariai. 
Tačiau platesnė informacinė li
teratūra apie bažnytinį gyveni
mą Amerikoje užtrunka ilgai, 
kita ir dingsta, nepasiekusi ad
resato. M. K.

K

pri-

3.50

5X0

1.80

2.50

3.75

2.00

2.75
Kregždutė III

3.00

0.50

1.50

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS
12.00

1.80

5.00

2.00

8.50

tūrines mūsų vertybes bet kokį j 5.00

3.00
3.50

laimėjimą Lietuvos bylos kėįf- 
* rite. Ir tokie yrą patys aktyvieji

DIRVA
LAUKIA

JŪSŲ TALKOS!

Anglijo* karalienė Elzbieta ir PrancūžijM Prezidentas Rene Coty, 
važiuodami Paryžiaus gatvėmis susilaukė tokių ovacijų, kokių Pa
ryžiun labai;senai nebuvo matęs. Prancūzai nemėgsta savų kara- 

■ė;;Xllų, bet svetimus labai šauniai pagerbia.

r

Teresė Neumanaite
J. Burkus __________________

Tipelis
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Alė Rūta ........
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Balys Rukša ____ «
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A. Merkelis __________

Vilnius Lietuvės gyvenime
Dr. A. Šapoka ;_______ ----- 1.60

Velykų pasakos
N. Butkienė__
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monografija .
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Vįkt. Šimaitis ..

Varpai skamba
Stasius Būdavas

Žemaičių krikštas
. P. Abelkis .—..

žemaitis neprašus
Balys Sruoga 

žemė dega 1 d.
J. Savickis ...
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visų įsitikinimų lietuviams bu
vo priimtinai ir reikšmingas; ta
čiau tik dėl to, kad adv. A. Olis 
jam vadovavo,-o be jo vargu ar 
būtų suorganizuotas, užmiršę 
bendrą ir didį tikslą jam protes
tavo.

Koks gi Lietuvai skirtumas, 
kad tam sąskryd$ui vadovavo 
adv. A. Olis, o dšbar Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seimui 
vadovauja prel. J. Balkūnas ? Jei 
pirmasis sugebėjo tinkamai su
organizuoti ir sugebės antrasis liks.

Kurie giria komunizmg — ant savo pečių 
nešioja ne galvų, bet tuščių puodynę

Visų emigracijoje esančių tau
tybių išeinančiuose laikraščiuose 
apie ištremtuosius j Sibirą ir pa
silikusius tėvynėse beveik vieno
dai rašo, kaip jie gyvena Sibire 
ir kaip atrodo tie, kurie grįžta iš

kur nupirktu gražų namą, ūkį ar 
kokią įiųongį.

Argi ląlfmme pasaulyje gyve
nantiems (Subambėjusiems komu
nistams Šitie du pavyzdžiai nie
kuomet galyosč nesukelia tokio 
klausimo: / kodėl emigrantas 
Amerikoje nulipdytas iš to pa
ties Biržų ar Panevėžio apylin
kės molio,; gali būti tūkstančius 
kartų laimingesnis už tokį pat 
brolį — lietuvį išvežtą į "tautų 
išlaisvintojų” Sibirą, arba pasi
likusį tėvynėje nešti vergijos 
jungą?

Kiekvienas matu, kad Ameri
ka yra demokratinė šalis, kurios 
vyriausybės uždaviniu yra tar
nauti savo šalies žmonių gerovei, 
o Sov. Sąjungoje piliečiai tar
nauja tam tikrai žmonių grupei. 
Amerikoje leidžiama privati ūkio 
iniciatyva, o Sov. Sąjungoje vi
sus įsakymus davinėja vyriausy
bė.

I
J

vienybę, kurios nėra politinėse 
organizacijose. Jis džiaugiasi, 
su aiškiu politinfoHiustetatymu, 

tačiau tas netrukdo atskirti ben
dro lietuviško reikalo nuo politi
nės veiklos.

Reiktų pasidžiaugti jei taip 
yra centre, o kartu apgailestauti, 
kad to nėra visuose skyriuose, o 
gal net apygardose.

štai 1956 m. lapkr. 2 d. Kultū- ( 
ros Tarybos metiniam posėdy bu
vo tvirtai užakcentuota, jog PL 
B-nė negali stovėti nuošaliai ir 
likti abejinga Lietuvos laišvini- 
mo kovoje ir t.t.

Gi š. m. Vasario 16-os minėji
mai, kuriuos dauggįy vietų ruošė 
B-ės skyriai parėdė, kad PLB-č- 
ir aktyviai toj politinėj kovoj da
lyvauja, surinktas lėšas perduo
dama ALTui. Atseit Bendruo 
menė yra ALTo’pagelbinis orga
nas.

Kaip Žinome, politiniai Lietu 
vos laisvinimo veiksniai šiuo me
tu. yra keli ir jie remiami lietu
vių visuomenės, tos pačios, ku
rią apjungia PLB-ė, tik vieilaF 
remia vieną, kitas kitą, pagal sa
vo įsitikinimus. Ir B-ei renkant 
aukas, aukoja visi, visoki įsiti
kinimų, gerai žinodami, kad ji 
yra apolitinė organizacija.

Prisiminus Bendru o m e n ė 8 
skelbtas rezoliucijas atsiduri 
kryžkelėj. Būtent:

"Bendruomenei priklauso vis’ 
lietuviai, nežiūrint jų polit. nei 
religinių nusistatymų. Juos .vi
sus čia jungia bendrieji sieki
mai bei uždaviniai: tautinės gy- 

’ vybės išlaikymas, kalbos ir tra
dicijų saugojjmas, tautinės kul
tūros ugdymas ir k. Taigi PL 
B-nė savo prigimtimi yra ir turi 
būti vienalytė. Todėl visų lietu
vių pareiga ir yra saugoti ir stip
rinti jos vieningumą”.

Bet negi anksčiau minėtu bū
du saugomas ir stiprinamas PL 
B-nės vieningumas, kai ten pat 
po minėjimų kyla dalyvių nepa
sitenkinimas B-nės tempimu ant 
politinio kurpalio. si

Yra gi pagaliau žmonių ir nei 
vieno politinio veiksnio nere- 
mianČių, o tikinčių vien pėr kul-

ievikiniuose "kurortuose”.
Visi jie grįžta išbadėję, nuply

šę, ligoti ir visu uždarbiu — ma> 
tu rankoje rišuliuku, kuriame 
randasi tik sudžiūvusioB duonos 
pluta ir druska. Tai yra visas jų 
10 ar 15 metų uždarbis. Jiems 
tuojau reikalinga pagalba vais
tais, rūbais, pastogės prisiglaus
ti, darbo, ir, svarbiausia, nuošir
daus žodžio. Kas jiems visą tą 
duos, kadangi grįžusieji yra skai
tomi antros rūšies piliečiais.

Iš kur visi šitie žmonės grįžta, 
kurie "padarė” tik vienintelį nu-

sikaltimą, kad gimė lietuviškame 
lopšyje? Juk jie grįžta iš "tau
tų išlaisvintojų”, bet ne "impe
rialistinių okupantų”. Kas gi ten 
darosi, kad žmonės išdirbę 10 ir 
daugiau metų, grįžta be sveika
tos ir visiškai apskurę? Juk ten 
niekas nesėdėjo sudėjęs rankas!

Įsivaizduokime, kad tėvynėn 
sugrįžtų,, emigrantų grupė iš 
Amerikos. Kaipgi jie atrodytų? 
Aišku, visi pasakys, kad tie žmo
nės bado nėra matę, gražiai ap
sirengę, su didžiausiu asmeniniu 
bagažu, su įvairiausiomis savo 
artimoms giminėmis ir net pa
žįstamiems dovanomis ir atsar
goje dar kokiame nors ameriko
niškame banke kelis ar kelioliką 
tūkstančių dolerių. Toji grupė 
nesižvalgytų kokios nors pagal
bos iš valdžios, bet žvalgytųsi

Po 40 metų komunizmo vieš
patavimo kiekvienam jau gali 
būti aišku, kad už visas negero
ves negali būti kaltas vienas ar 
kitas asmuo, taipogi negali būti 
atsakomingas už klaidingus ap
skaičiavimus,, bet kiekvienas jau 
turėjo daug laiko įsitikinti, kad 
kalčiausia '■yra komunistinė sis
tema. Komunizmas iš pačių pa
grindų yra klaidingas, o savo na
tūroje — melagingas ir žmoni
jai pražūtingas.

Tai yra demokratiniame kraš
te puikiai gyvenančių komunis
tų užsispirimas, kurie nenori, 
kad tokiomis pat laisvėmis 
džiaugtųsi jo tautiečiai tėvynėje, 
bet pagal Maskvos įsakymus dau
giau dėmesio kreipia į Azijos ar 
Afrikos tautas, kurių visai nepa
žįsta ir apie tuos kraštus neturi 
nė mažiausio supratimo. Tai yra 
tikras Maskvos manevras, tyčio-l 
jimas ir žaidimas, kuriuo jie 
džiaugiasi sukdami žmonių gal
ias.

DĖL SIUNTINIŲ I 
LIETUVĄ

Nuo balandžio 1 d. pakeista 
tvarka rinkti muitus už siunčia
mus drabužius į Lietuvą ir SSSR. 
Dėl šio reikalo spaudoje pasiro
dė klaidinančių informacijų.

Mūsų laikraštyje garsinasi 
Parcęl Department/blobe Travel 
Service, kurių yra šešios įstai
gos visoje Amerikoje. Dėl nau
jos muitų tvarkos už drabužius 
siunčiamus į Lietuvą ir SSSR da
lis, jūsų bendradarbis kreipėsi į 
Mr. Maurice Rifkin, Globė Tra
vel Service prezidentą, Philadel- 
phia, Pa., kuris pareiškė;

1. Intourist, Maskvoje, pa
tvarkė, kad už vartotus ir nau
jus drabužius būtų imami vieno
di muitai. Instrukcijoje aiškiai 
pasakyta, kad vartoti drabužiai 
būtų vertinami kaip nauji. Globė 
Travel Service Parcel Depart- 
ment muitus renka Intourist įga
liojimu ir surinktus muitus turi 
pervesti Intouristui.

2. Buvo rašyta, kad už avalynę 
ir bendrai odos dirbinius imama 
100?; muito, tai netiesa, už ava
lynę imama 75',;.

Jūsų bendradarbis teiravosi ir 
kitose siuntinius siunčiančiose 
įstaigose ir gautas tas pats pa
aiškinimas, kad seni ir nauji 
drabužiai vertinami vienodai ir 
muitas skaitomąs 100 '/i drabu
žių vertės.

Jei Globė Travel Service ar ki
tos įstaigos nesilaikys' Intomis- 
to nurodytų tarifų ir tvarkos, 
tai siuntiniai gali būti grąžina
mi, arba gavėjas gali būti 
verstas primokėti muito.

Jei kas nors iš arti matydamas 
puikų amerikonišką gyvenimą 
žavisi pasiektais sovietiniais 
"laimėjimais ’, tas ant savo pe
čių nešioja ne galvą, bet tikrą 
puodą, kuris nieko nesupranta. 
Ir jei demokratiškiausios pasau
lyje valstybės bendruomenėje 
gyvenantis asmuo žavisi neva 
jam rodoma sovietais okuopu- 
tiems kraštams demokratizacija 
ir liberalizai ia, galiiina pasakyti 
iš anksto, kad tas asmuo niekuo
met nebuvo ir nėra demokratas, 
■nes jei jis iki šiol tikrosios de
mokratijos nesuprato, tai ir ne
supras.

K. M. Juozais Šarūnas

Maskvos šnipai Jack ir Myra Soble teisme prisipažino kalti. Juos 
laukia pelnyta bausmė. Soble, Žydų tautybės, kilęs iš Vilkaviškio. 
Buvo lietuviško milionieriaus vaikas, bet dar būdamas gimnazijoj 
bauBtas už komunistinę veiklą. Dėl to iš Lietuvos išvažiavęs ir, 

. matyt, per tą lą'iką dasimušęs Iki Maskvos šnlpų vado pareigų.

Commercial
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C. SAM DREYER- PAINTERS
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EVANGELIKŲ 
RELIGINĖ 

LITERATŪRA 
LIETUVOJE

Lietuvoj iš spaudos išėjo "Mal
dų ir Giesmių Knygelė". Ją su 
pratarme, rašyta 1956 m. pabai
goj, išleido Evang. Liuter. Kon
sistorija Lietuvoje, savo parapi
jiečių lėšomis. Spausdinta valst. 
spaustuvėj Vilniuje, silpnam lai
kraštiniam popieriuje ir įrišta 
silpnuose viršeliuose su auksiniu 
kryžium. Formatas 12!2x8'2 cm. 
Puslapiai 263.

Pratarmėj pasakyta, kad me
džiaga paimta iš klaipėdiškių 
giesmyno 1936 m. laidos, kun. 
Adomo šerno darytų vertimų ir 
"kitų šaltinių”. Ten yra maldų 
šventėmsT kasdininiam reikalui 
ir ypatingiem reikalam. Yra

Srėbus LILY PMS

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00
Kryžkelės

A. Vienuolis_____
Krėvės Raštai II d.

Anglų-Lietuvių k. žodynas 
V. Baravykas _____________

Angių kalbos skaitymas
V. Minkūnas...... .........................

4.00

2.00

Milžino paunksmė
Balys Sruoga ________  __

Medžio Drožiniai gimt, 
krapini atsiminti

2.50

Ant Ribos Ign. Končius______________ •- 5.00
R. Spalis ____________ _____ 4.00 Moters širdis

Aukso kirvis Guy de Maupassant______ 2.60
Juozas švaistas ___________ 2.50 Naktys Karališkiuose

Altorių šešėly L. Dovydėnas _____________ 2.00
Putinas ____________________ 6.00 Orą pro nobis

Anapus teisybės J. Gliaudą__________________ 4.00
A. Gustaitis _________ _____ 2.20 Pavasarių Audroj

Aštuoni lapai I. Simonaitytė ____________ 2.50
B. Pūkelevičiūtė ___________ 8.50 Po Tėvynės dangum

Anoj puBėj ežero žodžiai Vytės Nemunėlio.
P. Andriulis________ ______ 1.50 Paveikslai V. Augustino __ 2.00

Audra Žemaičiuose Pirmasis rūpestis
VI. Andriukaitis ___________ 2.20 Jurgis Jankus........ ........... ....... 2.00

Atlaidų pavėsy Pietų vėjelis
P. Abelkis 4.00 Vytė Nemunėlis ___________ 1.00

Aguonos ir smėlis Paklydę paukščiai I
Jurgis Jankus _____________ 2.20

Baltasis Vilkas Paklydę paukščiai 11
K. Binkis_________________ 1.00 Jurgis Jankus _____________ 2.60

Būkite sveiki Pietų kryžiaus padangėje
Dr. S. Rietis____ . _ _ 2.00 Sudarė Gaučys _____________ 4.50

Buriavimas ir jūrininkystė Petras širvokas
B. Btundžia ... 2.00 Juozas švaistas ___________ 2.70

Cezaris Po raganos kirviu
Mirko Jelusič _____________ 2.00 Jurgis Jankus ____________ 1.50

Crosses (anglų k.) Pabučiavimas
V. Ramonas _ ____________ 4.00 J. Grušas ___ ___________ 1.50

Didžiosios Atgailos Pjūties metas
R. Spalis _________ 3.50 N. Mazalaitė 8.75Didžioji kryžkelė Rytų pdsakos
B. Brazdžionis ______ 2.0Q V Krėvė 3.00

Duktė Raudoni batukai
Alė Rūt-a _ ______ ___ _ 2.40 Jurgis 8avickis ______ 1.50

Dvynukes Sudie, pone Cipse
N. Butkienė _______________ 1.00 James Hilton ________ ____ 0.75

Daiktai ir nuorūkos Strėlė danguje
Leonardas Žitkevičius______ 1.00 Henrikas Radauskas______ 2.00

Don Kamiliaus mažasis Saulės Takas
pasaulis Nelė Mazalaitė_____________ 3.50
Guareschi __________________ 3.50 Senas kareivis Matutis

Doleris iš Pittsburgho J. Jankus ______ ___________ 8.00
Stepas Zobarskas ________ 0.80 Senųjų lietuviškų

Eldorado knygų isterija
J. Švaistas __ _ _____ 1.80 V. Biržiška, kiet. virš. .. 3.00

Gyvačių lizdas papr. virš._______________ 2.00
Francois Mauriac ________ 2.60 šilkai ir vilkai

Gimdytoja Runcė Dandierinas _______ 1.00
Francois Mauriac _______ 1.75 Saulutė debesėliuos

Gintariniai vartai L, Žitkevičius ___ _______ 1.50
2.00 fiventipji akmenys

Gyvulių ūkis Faustas Kirša ____________ 2.00
George Orwell..... ............. ....... 1.00 šventoji Lietuva

Giesmė apie Gediminą Jurgis Savickis _________ 3.00

Kaimynai
J. Paukštelis _____________

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis _______________

Kaimiečiai
V. S. Reymont I-II-III-IV
I ir II dalis.................... po
III ir IV dalis . ............ po

Keliai ir kryžkelės
Putinas ____________________

Kon - Tihi,
Thor Heyerdahl ___________

Kregždutė 1
A. Rimkūnas_______________

Kregždutė II

Patgicz mumsel

Šios garsiosios Metropolitan operos dainininkės pasirodys 32-ame 
Cleyelando operos sezone balandžio mėn. 22-28 dienomis. Biletai 

parduodami Union Conunerce Banke, Ėuclid ir E. 9 Št. kampas.

Kolchozai Lietuvoje
Z. Bačelis _______________

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas ________

Lietuvos Istorija
V. Sruogienė ___________

Loreta
Stasius Būilavas_____ —.

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys_______

laiškai žmonėms
G. Papini ----------------------

Lietuvių Liaudies Menas
P. Galaunėm—------- 

LiihuauiB (albumas)
V. Augustinas ....-------

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigu*
MRVA.U7S
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SENIAU IR DABAR

K. S. KARPIUS

Negrų kurstymo ir maišymo 
išvados

per pietinių vals- 
ir miestelius ma- 
moderniškas mo- 
žaidimo aikštėse,

Važiuodami 
tybių miestus 
tėm gražias, 
kvklas, kurių
poilsio laikotarpiais paleisti mo
kiniai sau linksmai žaidžia, dai
nuoja. Baltųjų mokykla vienoje 
pusėje kelio, kiek toliau kitoje 
pusėje juodųjų mokykla, viena 
už kitą neprastesnės. Negriu
kams nė j mintį neateina, kad jie 
turėtų maišytis vienoje mokyk
loje su baltaisiais. Ir jų tėvai 
apie tai negalvoja. Tačiau at
kaklios pastangos dedamos tam 
tikrų šiauriečių klikų, grupių ir 
organiza&ijų įvedant "demokra
tinę lygybę” tarp juodųjų ir bal
tųjų.

Nuo to laiko, kai Prezidento 
Eisenhovverio paskirtas Aukš
čiausio Teismo pirmininkas War- 
ren sudaręs teisėjų daugumą sa
vo pusėje 1954 metais, pravedė 
maišymo nutarimą, kad baltųjų 
mokyklose būtų priimami negrai 
ir, kad jiems nebūtų ta teisė var
žoma. Priverstino maišymo vyk
dymo pastangos sudarė paspir
ties maišymo propagatoriams. 
Per dešimtmečius juodieji buvo 
aprūpinti geromis mokyklomis ir 
neprastesniais mokytojais. Jie 
gavo tokį pat gerą mokslą, kaip 
ir baltieji, kurie tik norėjo. Bet 
Aukščiausiojo Teismo nuospren
džiu turėjo prasidėti mokyklose 
maišymas pietų juodųjų su bal
taisiais. Tas privedė prie di
džiausios maišaties, kuriai su
valdyti prireikė ir policijos, ir 
kariuomenės. Ta maišatis, spė
jama, tęsis bent 50 metų.

Pereinama visos ribos
Pietuose, kur jaunamečiai 

leidžiami maišytis su baltaisiais, 
tose pačiose mokyklose, nežiū
rint Aukščiausio Teismo patvar
kymo, naudojama įvairios prie
monės suardyti tvarką universi
tetuose, parinktiems negrams 
"studentams” braunantis į bal
tųjų universitetus. Kai vienur 
užkertamas kelias, pasikėsini
mas daroma kitur.

Mums esant Floridoje, vykdy
tas sąmokslas įstumti negrą 
"studentą” į Floridos Universi
tetą. Jau prieš šešis metus bai
gęs savo mokslus negrų univer
sitete, tas "studentas”, apie 30 
metų vyras staiga atvyksta į 
sostinę Tallahasse paduoti apli
kacijai tęsti mokslą. Aišku, jo 
įstojimui pasipriešina baltieji 
studentai, nors universiteto va- 
doyybė oficialiai negali priešta
rauti, bijodama teismo persekio
jimo ir didelės bausmės. Tęsiasi 
peštynės, kova, neleidimas tam 
"studentui” įsibrauti.

Kitur, surandama sutinkanti 
tokiai kovai pasiaukoti negrė 
mokyįpja ar šiaip augštesnį 
mokslą baigusi savo unlversite- 

• te. Ir braunasi į baltųjų univer
sitetą sulaužyt ten nusistovėju
sią tvarką. Ir per 11 pietinių val
stybių tokie reiškiniai kartojasi 
gana dažnai.

Drauge su pastangomis negrus 
įjungti j baltųjų gimnazijas ir 
universitetus, dabar pradėtas va
jus už priėmimą negrų į baltųjų 
ligonines.

Kas vyksta VVashingtone 
ir New Yorke

ne-

jos bei mokyklų Vedėjai sutiko • 
iškelti aikštėn, kas darosi sosti- • 
nės mokyklose, kuriose baltieji 1 
turi būti kartu su juodaisiais. Iš
kelta viešumon didžiausi juodų
jų jaunimo ištvirkavimai, kurie 
atsiliepia ir įvelia ir baltuosius. 
Kova peiliais tarp berniukų, už
puldinėjimas baltų mergaičių. Ir 
nepaprastai dideli skaičiai neš- ; 
tuihų juodųjų mokinių tarpe.

Kai šituos davinius baltieji 
pateikė kongreso komisijai pra
eitą rudenį, baltieji negrų glo
botojai ir komunistai bei Negrų 
Pažangos organizacija didžiau
siais protestais reikalavo kon
greso tardymus sulaikyti.

New Yorke šios žiemos moks
lo metu, "svieto lygintojai”, ku
riems vadovauja komunistuojan
ti ir tiesiog komunistai mokyk
lų tarybuose, įvedė maišymą juo
dųjų su baltaisiais, varu vežant 
baltuosius mokinius iš tų mo
kyklų, kur negrų nėra, į negrų 
mokyklas studijuoti bendrose 
klasėse. O negrus veža į baltųjų 
mokyklas.

Negrų Pažangos organizacijai 
(NAACP), kurios centras yra 
New Yorke, vadovauja baltieji. 
Jie tą organizaciją remia gausio
mis aukomis. O tie baltieji yra 
arba komunistuoją arba tiesiog 

! komunistai, prisišlieję prie neg- 
' rų vykdyti pietuose negrų suki- 
' limus prieš valdžią. Jie turį net 

projektus įsteigti Amerikos ne
grų respubliką, kad tik suplaišy- 
tų Amerikoj įsigyvenusią tvar
ką.

Du buvę negrai komunistų va
dai New Yorke, pasiryžę komu
nistus pamesti, sutiko liudyti 
Louisianos legislatūroje, pietuo
se, kokiomis priemonėmis komu
nistai visais keliais, ir per tą 
Negrų Pažangos organizaciją, 
dirbo nuo 1929 metų įskiepyti 
pietuose komunizmą negrų tar
pe. Viena svarbiausių priemonių, 
yra dirbti per negrų dvasiškiją, 
įjungiant dvasiškius veikti įvai
riose komunistinėse organizaci
jose. Komunistams saugiau 
dangstytis maldanamiuose ir 
lengviau išvengti policijos nuo
žiūros bei tardymų.

Tiedu negrai tikrino, kad ne
žiūrint visų komunistų pastangų, 
negrai pietuose neparodė palin
kimo įsijungti į komunistų pro
gramą. Bet tai toli ne visi, nes 
kaip ir kitur, visuose kituose, ne
gruose komunistai rado sau pa
sekėjų ir fanatiškų darbuotojų. 
Negrų buvo ir yra Amerikos ko
munistų partijos vadovybėje. 
Yra ir visokiose valdiškose įstai
gose ir darbuose, kur jie gelbsti 
vykdyti komunistų programą.

Pietuose, ypač Floridoje, yra 
ir indėnų, baltųjų nuskriaustų 
Amerikos gyventojų, tačiau jų 
protas yra toks primityvus, kad 
komunistai su jais negalėtų nie
ko nuveikti. Taigi nei nesišlieja 
prie jų, jų interesų ginti.

Sostinėje Washingtone, arti 
sienos, kur skiriasi. "pietai” nuo 
"šiaurės” iš anų pilietinio karo 
laikų, juodieji jau užvaldė mies
tą. Baltieji nenorėdami leisti sa
vo vaikus į bendras mokyklas su 
negrais, keliasi į priemiesčįus ir 
j Virginia valstybę už upės, kur 
gali mokyklas tvarkyti kitaip. 
Juodieji tokiu būdu sostinėje su
daro apie du trečdalius mokinių. 
Politiniais sumetimais sostinė 
turi tarnauti '^pavyzdžiu”, ten 
kovos prieš maišymą būti negali.

Vienok kova prasiveržė viešu
mon, kai baltieji mokyklų tary
bos direktoriai Ir tūlos mokyto-

I

ŠIAPUS UŽDANGOS CLEVELANDE
Mums visiems, gintarinių Bal- I 

tijos krantų vaikams, malonu ži- ’i 
noti, kad šiemet suėjo lygiai 35 i 
metai kai Lietuvoje gimė jūrų i 
skautų organizacija. Trapaus tai , 
kūdikėlio būta. Bet spontaniškas 
jaunos kartos veržimasis į- jūrą 
— į platųjį pasaulį, jaunatviška i 
energija, gilus pasišventimas, 
kietas užsispyrimas, įgalino šį 
trapų kūrinį išaugti į didelę, gar
bingą ir mūsų jaunos jūrinin
kystes srityje, didelės reikšmės 
ir vertės turėjusią oiganizaciją.

Nelengvu keliu eita — jis pa
reikalavo net 5-ių jaunų gyvybių. 
Bet kas gi galėtų jaunuolio pa
siryžimams kelią pastoti? Baimė 
mirties, aukos, darbo? Niekas!

Jūrų skautų rekšmės, jų įnašo 
į mūsų Nepriklausomybės dienų 
gyvenimo specifines sritis nie
kas paneigti negalėtų. Nędera už
miršti, kad jie pirmieji išnešę 
mūsų Tautos vėliavą į plačiuo
sius pasaulio vandenis ir kas 
svarbu, apie 80% karo ir preky
bos laivyno vadovybės ir įgulos, 
sudaryta iš jūrų skautų eilių.

Mes džiaugiamės ir didžiuoja
mės jų nuopelnais. O tuo labiau 
džiugu kai matome, .jog šį jų 
puoselėjama jūrinės Lietuvos 
įdėja nemirtina lietuviško jau- 
nuolio-jaunuolės širdyje. Jūrų 
skautų vienetais pasipuošė visa 
eilė tremties kraštų ir vietovių. 
Turime ir čia, Clevelande, tokį 
vienetą: ”Stp. Dariaus” laivo jū- 

’ rų skautai.
Nedidelis tai būrys, bet tvir

tas jauna galia, užsidegimu. Jie 
’ kietai įkibę į šūkį. "Jūra nemėg

sta tautos, kuri bijo jos”.
Clevelando jūrų skautams šie 

metai yra dar ir jų vietinės šei
mos jubilėjumi — 5 metai nuo 
įsikūrimo. Sunkaus tai kelio bu
tą. Pradėta — vien tik gerais no
rais; eita — treniruotės keliu 
(plaukiojimas gelbėjimosi valti
mi — didelė gelda), o pasiekta 
to, kad įsigyta grynai sava galia 
ir pripuolama parama, jau savo, 
nuosavas plaukiojantis pastatas 
— jolės tipo jachta.

Šiuo pastatu jau suplanuota 
šiais metais išnerti j tolimas ke-

liones. Deja, jis per mažas di
desniam kiekiui kelionę verdam, 
čioms jaunoms širdims. Menkai 
šį vienetą pažįstam, per mažai 
juo domimės, remiam. Ir neste
bėtina, jie perdaug kuklūs. Jie 
laikosi įsitikinimo — pirmiau pa
sirodyti darbu ir tik tuomet lauk
ti įvertinimo, paramos.

I
Va, dabar, turime puikią pro

gą šį jauną, jūrine įdėja deganti 
būrelį arčiau pažinti, paremti. 
Mat, gegužės mėn. 5 d. 6 v. v. 
sekmadienį, lietuvių salėje skau
tai rengia jubilėjinj vakarą. Sve
čiai — Detroito Dramos Mėgė
jų Sambūris, suvaidins Vyt. 
Alanto 3-jų veiksmų komediją 
"Šiapus Uždangos". Tai puiki ko
medija ir būtų klaida jos nepa
matyti. Gros puikus vokiečių šo
kių orkestras. Veiks turtingas 
bufetas.

šio dvigubo jubilėjaus proga, 
padėkime Clevelando jūrų skau
tams jų gražiame pasiryžime — 
įsigyti dar vieną didesnį plaukio
jantį pastatą. Būkite su jais. 
Jaunose rankose mūsų viltis ir 
ateitis.

Bičiulis

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

11 M Al ... . i.I.
Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps
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Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, 
ko visada’ reikalauja apdraudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
už nuostolius.

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

Telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: PENINSULA 252
x______ :-------------------f

Jauniai užbaigė krepšinio sezoną

Clevelando LSK žaibo jaunių 
krepšinio komanda, dalyvavusi 
Clevelando miesto lygos pirme
nybėse, jaunių D klasėje (16-17 
metų) užbaigė šį sezoną. Iš 13 
šioje klasėje dalyvavusių koman
dų mūsiškiai laimėjo 4 vietą, tu
rėdami rungtynių balansą — 9 
laimėtas ir 3 pralaimėtas.

Laimėję 4-tą vietą mūsų jau
niai kvalilikavosi dalyvauti Cle
velando miesto pirmenybių baig
miniame turnyre, kur pusiau- 
baigmėje po įtemptos kovos pra
laimėjo prieš Luxor Būilders, 
pasekme 39:35.

Atsižvelgiant j augštą ameri
kiečių klasę, mūsų jaunių pasi
rodymą reikia vertinti teigiamai, 
tuo labiau, kad per eilę metų pir
mą kartą koks nors žaibo krep
šinio vienetas taip sėkmingai už
baigė sezoną. Komandoje žaidė: 
A. Modestavičius (kapitonas), 
G. Bartkus, K. Valaitis, A. Va
laitis, V. Karalius, V. Gelgotas, 
V. Damušis ir A. Simaniūkštis.

Komandą globoja Lietuvos At
gimimo Sąjūdžio Clevelando sky
rius. Globėjai padengė komandos 
registracijos išlaidas, ir taipogi 
parėmė komandų nuvykimą j 
apygardinės jaunimo pirmeny
bes, kovo 23-24 d. Detroite.

DIRVĄ UŽSISAKYTI 

galima ir šiandien, nėra reikal 

laukti nei metų, nei mėnesio 

pabaigos!
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O VISGI VERTA
ir tikrai neturėsite nuostolio, jeigu susipažinsite su paskutinėmis 
naujienomis. Tai yra sekančios prekės, kurios pralenkia visas 
kitas gerumu ir pigumu.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS kainos nuo 360.00. 
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų nuo $10.00.
FOTO APARATAI vokiečių ir kitų fabrikų nuo 315.00. 
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 800 pavadinimų Kipro PETRAUSKO, RUTKAUSKO, 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. 
MiŲiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiHimiiiiiimiiiiiig»

LIETUVIAI PER LIETUVIUS LIETUVIAMS! 
DAINORA

49, THORNTON AVĖ., LONDON, W. 4
Telf. CHI2107

SIUNČIA DOVANŲ SIUNTINĖLIUS LIETUVON IR SIBIRAN

IŠ EUROPOS
NEBRANGIAU kaip kiti, bet žymiai GREIČIAU!

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

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

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

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

PADĖKA PRANUI 
ALEKSANDRAVIČIUI’

L. L; Kovų Invalidų Draugijos 
Valdyba širdingai dėkoja Tams
tai už stambią auką Laisvės Ko
vų Invalidams sušelpti, atsiun- 
čiant mums 320.00. Ačiū Tams
tai už didelį supratimą Lietuvos 
Laisvės Kovų Invalidų šalpos rei
kalų. draugijos valdyba siunčia 
Tamstai širdingiausius linkėji
mus ir gilią pagarbą.
Pranas Aleksandravičius mums 

rašo laiške: "Atlieku savo prie
volę, siunčiu jūsų draugijai ma
ža dovanėlę. Visiems Draugijos 
nariams linksmų Velykų”! , .

L. L. Kovų Invalidų 
Draugijos Valdyba

Pasibaigė varžybos
Vytauto Didžiojo skautų drau

govėje balandžio 1 d. pasibaigė 
pusę metų užsitęsusios skautų 
programinių dalykų, liet, dainų, 
Lietuvos istorijos ir skaitymo 
varžybos tarp draugovės skautų 
ir skilčių. Varžybų metu didžiau
si varžovai buvo patys jauniau
si Briedžių skilties skautai (vad. 
Š. Lazdinio)1 ir patys seniausi — 
Sakalų skilties skautai (vad. A. 
GarlauBko). Kitos dvi skiltys ėjo 
jų užnugaryje. Taipgi konkurso 
metu į draugovę įstojo 6 nauji 
skautai.

Draugovėje pirmąją vietą lai
mėjo Briedžių skiltis (11-13 m. 
amž. berniukai dabar vad. K. 
Gaižučio), surinkusi 227 taškus; 
antroji vieta teko didiesiems Sa
kalams (14-17 m. amž.), surin
kusiems 149 taškus. Panterų 
skiltis (vad. P. žygo) užėmė tre
čiąją vietą su 139 taškais ir ket
virtoji vieta teko Lapinanąs.

Skautų varžybose didieji vėl 
pirmenybę užleido jauniesiems. 
Pirmąją vietą laimėjo Briedžių 
sk. skautas B. Grigaliūnas, su
rinkęs 305 taškus; antrąją vietą 
— Sakalų pskl. A. Gariauskas, 
surinkęs 266 taškus. Trečioji vie
ta teko Lapinų š. Lazdiniui su 
260 taškų. Gi ketvirtąją ir penk
tąją vietą pasidalino vėl Briedžių 
skilt. skautai K. Steponavičius 
su 266 taškais ir A. šarkauskas 
su 219 taškų.

Dabar vėl vyksta naujos var
žybos. šių varžybų metu paaiš
kės ir kandidatai keturioms pi
niginėms premijoms laimėti.

Anae! —■ Kosciuszko rajone 
parduodama maisto krautuvė • • • ė ‘ .

su maisto, alaus, vyno ir kt. pre
kių pardavimo teise. Kaina 
34000. Įmokėti $2000. Tai labai 
geras pirkinys. Visi įrengimai ir 
leidimas.

H. J. Undenrood Broker 
GA 1-6029

Neperšlampama*

/

Embroidered ”Dansheen“

CHINO Car PALTAI
DYDŽIAI 10 iki 18 
ir 9 iki 17!

• Natūralus • Raudonas • Baltas . • Turųuoiae

Puikus priedas jūsų wardrobe! Trijų sezonų favoritas, pilno 
pamušalo Dansheen Car Paltas, su dviem dideliais kišeniais, 
dviejų eilių užsegimais ir gražiu spalvuotu apvedžiojimu! 
Lengvo svorio ir neperšlampamas! Kelios populiarios spalvos.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami 
šaukit CHerry 1-3000

The May Co.’s Basement Jr. Misa Department

IŠPARDAVIMAS! NAUJOS

VELYKŲ KEPURES!

Dideli* pasirinkimas ir spalvų ir stilių Velykom* 
ir po jų ateinanęiom dienom!

• Jūs būsit nustebinti į tiek daug stilių pasirinkimo!
• Puikios spalvos, tinkamos jūsų rūbams, Daug papuošalų! 

Parodyta yra tiktai keli stiliai! Įdomios, gražios medžiagos 
...kaikurios importuotos!
Papuošalai yra nuo gėlių iki plunksnų 1 
šimtai kitų stilių, 32 iki 7.98..-•

*
The May Co.’s Basement Millinery Department

JUOKTIS SVEIKAI
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro 

ir savikritikos žarnai*

PELĖDĄ
Išeiną kovo, birželio, rugsėjo ir grudžlo mėn. '
Rąžykite šiandien: PELĖDA, 231 WaRaca Ava*.S, 

WeHaad, Ont* Canada. ~
Prenumerata metams $1.00 J visus pasaulio kraites. 

Atakiras'numėrisSOcnt^ ; \ ;;



BET PRADĖKIT DABAR!narni

ji

ir
Ieškomas 5-6 k. butas

I

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
dėl

;t.M1TINGG0.
pard; odami NAMAI

:o parapijos

I

i

balandžio 1 dieną persikėlė gy
venti j nuosavus namus — 3673 
Bendemeer Road, Cleveland Hts.

Drauge su Jais persikėlė-ir Ka
zimieras šilinis. Tel. ER 1-9857.

su 2-3 ntieg. šv. Jurgio ar Šv. 
Kazimiero parapijų rajone, tarp 
Superior ir St. Clair.

Telef. CE 1-4059.

Street 
Ohio

TUESDAY, APRIL 13 
LA TRAVIATA

Chinies Realty
GERI NAMAI

J. Godušaitė,
Vasario 16 gimnaijos abitu

rientė, -dėkoja savo globėjams 
develandiečiams, kurie jai padė
jo baigti Vasario 16 gimnaziją.

PARDUODAMI BALDAI
Valgomasis, miegamasis ir Ba

liono. šaukti telefonu:
EX 1-5124

RAŠTO
MOKYTIEMS

J. S. AUTO SERVICE 
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 ik! 7 v. v.

PASKOI-PS JOSŲ PERKAMIEMS AR

NAMAMS

Geri nr
'n. jone

I. J. S A M A S JEWELER

VIENA PROGRAMA 
• 10. *7. M. SS. »4. *3. 82. *1.20

UNION BANK OF 
COMMERCE

Main Bankinę Lobby — E. Ninth St. 
•t Euclid — MAin 1-6300

Kasa atidaryta nuo 9:30 iki 9:30 P. M. 
kasdien (išskyrus sekmadian|) 
Knaba Piano Usad . Eaclusivily

/

DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAI
East Cltvclande, po 6 k. kiek

vienam bute, du nauji •.;»-.<> [ie
čiai, dviejų automašinų : ara’.as.

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
l -i k rodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas.

7607 Superior Avė. Greta Ez.clla Theatre
7'clcf.: EN l-.T'f,9. Bule: IV A 1-2354

Prie St. Clair ir Eddy Ibi, 5 k. 
žemai ir 4 viršuj. Gaso šildymas. 
Naujas perdirbt; x iš vienus šei
mos. Prašo $13,511

Vienos šeimos namai

Eddy Rd. rajo. ui rie St. 
Clair, po 5 k. kiekvi- mm bute 
(side by sidej.'Dųjnanji gaso pe
čiai. Galima pirkti ■ i nedid liti 
imckčjimu. Kaina-$15,200.

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

MONCRIEF VISŲ METŲ

i
i

i

xisa«snssia teikis: tavas jTOSKvissBitei aatf-sJUaM va Kasei įsa sss tat

Gražus 4 kambarių vienos šei 
mos. Geram stovyje. Gaso šildy
mas. Trys garažai.

GALIU .IUM.I PADĖTI 
PERK t'"? AUTOMOBILĮ IR 

TUO SUTAUPYTI!

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

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

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

Česlovas ir Irena Šatkauskai

LEIMON’S CAFE

WEDNESDAY MAT., APRIL 24 
1L T^ROVATORE 
THURSDAY, APRIL 25 

CARMEN
FRIDAY, APRIL 26 

LA PERICHOLE
SATURDAY MAT.. APRIL 27 

TOSCA
SATURDAY EVE., APRIL 27 

MARRIAGE OF FIGARO
SUNDAY MAT., APRIL 29 

MADAMA BUTTERFLY

3 k D A JUMS,

STAT0MIEM8

**^*‘<*57*. MUutffe Ate. tt d. . — I

ClmlmHa lanMal SLA vadai 
- HmtataMa P. Dargia ir 

Mkrotoriu Dr. Vinikaa
Ir au clevelandiečiais turėjo eilę 
pasitarimų, planuojami naujus 
SLA darbūs.

Ąbū SLA vadai lankėsi Dirvos 
reda]ędjoje, vėliau, dalyvaujant 

„radijo klubo pirmininkui muz. A. 
Mikulskiui, Dirvos redaktoriui 
B. Gaidžiūnui ir Čiurlionio an
samblio pirmininkui J. Nasvyčiui 
kalbėjosi dėl konkrečių sumany- 

' mų, kurie ateityje numatomi pra
dėti dirbti.

Kiek vėliau tame pačiame vieš
butyje atvykusieji svečiai tarė
si su Clevelando SLA kuopų vei
kėjais. SLA vadovybė Clevelan
de, kaip ir kitose didesnėse lie
tuvių kolonijose, planuoja įsteig
ti čėfltto Vadovybės raštinės 
skyrių, kuriame būtų atliekami 
visi 8LA organizacijos darbai.

Muz. Ąlfonaas ir Ona Mikulskiai

• < Dr. J. Abraitis su šeima 

persikėlė j naujus namus: 4279 
Ardmore Rd., Cleveland 21, Ohio.

Dr. A. Geručio paskaitos ruošimo 

talkininkėms, tuntininkei p. Pe- 
tukaaskienei ir skautėms: Jūra
tei Orentaitei, Nijolei Petkevi
čiūtei, Zitąi Rekašiūtei ir Danu
tei Plečkaitytel reiškiama širdin
ga padėka.

Tautinės Sąjungos 
Clevelando skyriaus valdyba

Iškilos | gamtą
Lietuvių budžių jaunučių sek

cija kovo 31 dieną turėjo iškilą 
į Clevdlando zoologijos sodą. Ba
landžio 7 dieną budžiai atliko 
pirmą pavasarinę iškilą į Cleve
lando Metropolitan parką.

Motinų pagerbimą

rengia Labdarybės Draugija ge
gužės mėn. 5 d. 6 vai. vakaro 

savo namuose balandžio mėn. 12 Naujosios Lietuvių Parapijos sa- 
d. surengė dailės parodos rengė
jams ir dailininkams vaišes, į 
kurias pakvietė eilę kultūrinio 
ir spaudus darbo darbininkų.

Vaišėse žodį tarė pats p. A. 
Mikulskis, Bendruomenės pirm. 
St. Barzdukas, parodos rengimo 
komiteto pirm. P. Balčiūnas ir 
dail. J. Patitienius.

Vėliau buvo proga plačiau pa
sikalbėti dailės reikalais. Ypač 
aktyvūs buvo dail. Ignatavičius 
Ir lgn. Malinauskas.

ASS nevažiuos Clevelandan
(skB) Visuotinis Akad. Skautų 

Sąjūdžio suvažiavimas bus ge
gužės 4-5 d. Clevelande. Prade
damas šeštadienį 9 vfcl. ryto ir 
uždaromas sekmadienį po piėtų. 
Posėdžiai vyks YMCA patalpose, 
2200 Prospect Avė. L

Specialūs pranešėjai kalbės įv. 
organizaciniais klausimais, visi 
ASS organai duos pranešimus, 
bus aptarta ateities veikla bei 
pramatyti jos planai. Numato
mos atskiros Akad. Skaučių Dr- 
vės ir Korp! Vytis narių sueigos, 
šeštadienį bus bendri pietūs, o 
vakare pasilinksminimas. ASS 
nariai skaitlingai dalyvauja šia
me suvažiavime. Registracijos ir 
nakvynių reikalais visi dalviai 
kreipiasi į Meilę Leknickaitę, 
1260 Speedway-Overlook, Cleve
land, Ohio; telef. POtomac 
1-6508.

PAVlZrfa BILCTŲ PAKDAVIMAS

METROPOLITAN 
’ OPERA

Aprll 2£.Thru 28 
in Pablic Auditorium
1 MONDAY. APRIL lt

LUCIA DI LAMMERMOOR

MA1
- E. 129 8t. — St j Clair rajone 
labai gerae dvie j^šeimų namas 
po 5 kamb., 2 nauji gaso pečiai. 
Vienas, būtis *Uwrėas.

Euclid Vilias | pietus iš Euclid 
Avė, 4*4j kaflM&^ąinga)ow; visi 
kambariai dklėft.’vgražūs; nauji 
karpetai J gražiai išdekoruotas 
skiepas; gaso I«ius; garažas.

E. 185 St, —^ Nef f Rd. mūriųp 
7 kambarių bungalow, naujas ga
so pečius, 2 garažai. Reikalingas 
remontas. Prašo |17,8')0.

Mes turime parduoti ir daug 
kitų įvairių namų.

šaukite 'Paifl.^Mikšys i 
telef. LI 1-8758 ari office 

Kovae Realty 
960 E.185 St.

KE 1^3'1
tunntnis-mm.; -.s r ••• h:-1: -

JUMS GERI NAMAI
| Eddy Rd. — -St: Clair rajone. 
Labai geros pajatnos. Tufu šei
mų namas. Po 5x5 ir 4 kamba
rius. Visi dideli kambariai. Trys 
pilnos vonios. Gaso šildymas, ga
ražai.

JUOZO KAMAIČIO 
naujųbatų parduotuvė 
batų taisymas ir odos 

-pardavimas
1389 East 65 St.

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

1----- -------- r------------ --------------- —->

J. C 1 J U N S K A 8 
laikrodininkas

Taiso ir parduoda laikrodžius 
įpyrankek ir kitas brangenybes 
Sąžiningas ir garantuotas dar- 

prieinamomis kainomis.
753 E. 118 St. 

Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5466

•a*

Įėję. Bus speciali vakarienė, o po 
jos šokiai grojant geram -orkes
trui. Biletų kainos po $2.09.

Hiletus prašome įsigyti iki ge
gužės mėn. 2 d. kreipiantis į B. 
Drosutienę, telef. IV 1-9239 arba 
p. Čepienę telef. IV 1-5703.

Visi clevelandiečiai kviečiami 
gausiai parengime dalyvauti, 
t’elnas skyriėmas parapijos mo
kyklos statybai. (17)

Jūrų skautų vakaras
(sks) Clevelando Pilėnų tun

to Stp. Dariaus jūrų skautų lai
vas gegužės 5 d. lietuvių salėje 
rengia savo pavasario vakarą. 
Programoje bus Vyt. Alanto 
"šiapus Anapus Uždangos” ko
medija, kurią vaidins Z. Arlans- 
kaitės-Mikšienės vad. Detroito 
dramos mėgėjų sambūris.

šv. Jurgio parapijos rajone 
k. medinis vienos šeimos namas. 
Naujas gaso pečius ir vandeniui 
šildyti tankas. Prašoma $7,500.

Turim gerą pasirinkimą vienos 
ir dviejų šeimos namų.

Šaukit V. Banionį
tarp 10 vai. ryto ir 6 vai. vakaro

UT 1-0323
’OBt*iwnrfli«»rt>m'.iurnni.-iri«iunjMfrtinin:unr4.n’i!nwflmni'V!,’^:ns:" i”w

Lojalumo paradas
Clevelande rengiamas gegužės 

mėn. 1 d. 8:30 va], vakare. Kvie
čiamos dalyvauti visos Clevelan
do tautinės grupės.

Parado reikalais prašo kreip
tis į Chester J. Koch, 44 City 
Hali, Cleveland 14.

Lituanistinei mokyklai 
remti hallus-koncertas, įvykstan
tis balandžio 28 d. šv. Jurgio pa
rapijos salėje jau čia pat.

TėvijKeniitetag kviečia V18U8 
mokytioę rėmėjus ir draugus, 
pakvietimus • įsigyti 'iš' anksto. 
Vietbs įiąmeruotos. Skambinki- 

b komiteto narius.
‘.■-■ti---

r ........

■ ę

bir-yi .'Trj'TXT"j~r"Įjniji i. ji jhįi aiRM

yisus llirtuvius kUjetituB; Būtihai ątsiląn- 
krkutuvą ir 'pĄralklktt; savo pageidavimus, 

‘ maisto produktų norėtumėt visad gauti.
" ti špėcialų lietuviškų delikatesų sky- 

* mėgi^ns įkišto produktus.
-- ■r •’ .'O.’ 1V • . - ■ ■'

putHausia lietuviika duona, sūriai, ikrą, Alus 
' v. ‘.Tę- , ■ ■ ■ ; -

i

THef. EN 1-9142
i -a... ■

•T

Tiijų miegamųjų vi ims šei
mos. Labai geras namas. Kili
mai. Gaso šildymas. Garr.'as.

RA Y NAUSNER1S.
Namų prekyba; namų, baldų 

automašinų apdrauda.
11809-St; clair

UI. 1-3*719 I.I 1-9216
MGaUMUUUtOlkM-'UUUIKliaiUlUU. l/IKUUIUHt.K

Garažas. Galima tartis 
maisto. Dirbančiam vyrui.

HE 1-6412 
6826 Edna Avė.

Luke: 11:52.
Ką reiškia žodis Karalystė 

Dievo, kurios mes prašom per 
19 šimtų metų taip kalbėdami: 
Ateik karalyste- Tavo, būk va

da tavo, kaip Danguje taip ir 
ant žemės”? Biblijoje tą rasite, 
Malt. 6:10. Skaitykit jeigu tu
rite, o jei neturit tai kreipkitės 
pas Biblijos studentus, įsigykit. 
Skaitykit šventą Raštą, sužino
site ką reiškia Dievo Karalystė.

Dievas kalbėjo per savo pra
našus sekamai: "Aš sutversiu 
naują dangų ir naują žemę, ku
riose teisyne gyvena, pirmųjų 
nebus daugiau minėta, nei gi 
širdyje atsimins”. Naujas dan
gus reiškia naują karalių Jėzų 
Kristų ir jo karalystė nauja že
mė reiškia, kurie iš po kapų visi 
bus prikelti gyveniman. Škaity- ; 
kit Biblijoje šv. Jono Ev. 5. per. 
28-29 e.: Ir bus ištobulintas visas 
pasaulis ir Dievas nušluostys vi
sas ašaras nuo jų akių ir mirties 

■jau nebebus, nei raudojimo, nei 
(verksmo. Apreiškimas šv. Jono ; 
|21, 4 e. šiandien pasaulio valdo-; 
ivas yra šėtonas, šėtono karalys
tėje maras, badas, mirtis, karas,' 
saumylystė, viešpatauja. 2 Cor. ' 
1: 4 e. O Viešpaties karalystėje I 
nebesiniokys daugiau kariauti, 
jus tani;. ..ė ir ųi ilė ir visas pa

saulis mokysis Dievą gar .inti ir 
Dievo Sūnus Jėzus Kristus, gy
vasties davėjas, visus atgrąJns' 
iš mirties.

E'ręiiįūs draugai, nėra ko sva
joti apie žmogaus mokslą. Bi..-li
pi yra pripildyta Dievo tiesos 
odzio, nedegančios sieros kan- 

. ių. Eikit p.ie šv. Rašto, tenai 
r,yta.s.is yra, mokykitės patys 
save. Skelbia

Skelbia:
\\ 1L1.IAM SIII.MKUS

' 111(1 E. 761h.
( le\eland

PRADEKIT MAŽA SUMA!

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

Du skyriai
6712 Simertor Avė. HE 1-2498
13515 Euclid Avė. MU-1-8100

KL/*TH.E^HENRY-’7UKN ACE C O (HIPNĄ

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

žiemos metu duodame papigi- 
nimą.

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

Cleveland Hts. .'.v. Onos para
pijos pajone, arti susisiekimo ir 
krautuvių, geras mūrinis namas. 
5 mieg. antram aug-šte. Virtuvė, 
kambarys ir vor.i.i trečiam aukš
te. Karšto vandens šildymas, 
dviejų automašinų garažas.

♦
Turime ii- dargiau gerų pirki 

nių. Kreipkitės i
p. ŠIRVAITI

4Vm. T. Byrnc — Real Estate 
1535 Hayden .Avė. MU 1-6190 

ar namuose KE 1-108 I

m.ai š '.. J u r;
. i šiaurę nuo Superior

Vienas prie kito dviejų šeinių, 
po 6 k. Gaso šildymas. Moderni 
.irt-.ivė. Geras pirkinys.

*
9 kanib. 2 š i.nu namas. Dide

lis sklypas. Labai geras.
♦

■1 šeimų. 2 ) k’ mb. namas. Tu
ri tuoj parduoti. Geras pirkinys.

G’olroknr Realty
.>90 E. 71 Št. HE 1-63)7

KE 1-9737

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.
24 hours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352.
Nakties telef.: LI 1-4611.

■ ■■■m ... .......  „

GERI .' ’.MAI
East 76 St. <b.' jų šeimų, p > 1 nį nauilotą automobili, šaukite

ir 4 kam1'., dvi-- ■-'i dengti por mane.
čiai, garažas, lai cinės. Du gaso .K.s gausite ėehiia'.isir.s fi.ian
neriai, kiekvieni i šeimai atski- ■;ivi: :o sąlygas: niaždav.g $-1.5
rai. už ?100 perkant naują mašiną

ar 1>'. periant naudotą n ašiną
Euclide šešių k. Colonial r.a- iškaitant ir gyvybės draudimą.

.mas. Garažas. Glimai. Pi il-ia
kambary-, apti rtas sklypas. Šaukite:
irie visų patogu: 1'1. Par.lina Mozūrai lis, a. entas

J. J. Hnr. tl Realty Velt fonas SK l -2;8>

t:i:

199'1 So. Lake Shore B’.vd. 
KE 1-6576 ir KE 1-3119

Pilnai padengta apdrauda H1 2-7626

WM. DEBBS PAINTiNG CO
WM. DEBESIS

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

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

per metus.
Gyvybės,* nelaimių, ugnies, 

'Automatinu apdrauda 
Skamblkit; SK 1-2183

PAULINA 
. MOZURAITIS, 

agentas

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, turtus ir kitus skanumynus. Plušant 

išvežiojome j namus.

-r------- 1------- ----------------------

; ,-..akas-
UŽSISAKĖ 
DIRVĄ _

T AŠ NEŠIGAtLĖJO!

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Beli-Obelenis

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

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

produktus.
Kreipkitės Į muš h būsit patenkinti -

PAGALVOKIME PRIEŠ EIDAMI AR KĄ 
NORS DARYDAMI

Visiems Clevclundo lietuviams reikėtų pagalvoti prieš einant 
kur nors praleisti linksmai la'kų ar rengiant subuvimus, vakarus, ves
tines - - kur yra patogiausiu 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 saiė po remonto — atnaujinimo dabar atrodo 
gražiai, jaukiai ir kiekvienam malonu pabūvuoti, sutikti savus drau
gus, pažįstamas, praieisti lietuviškoje nuotaikoje savuose namuose.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUJ’ERIOR AVĖ. EX 1-1143

P. J. K EI? SIS
609 Society for Suvilgs Hldg.—Cleveland, Ohio

■ iriso TEI.KI'.: MAin 1-1773. HEZIDFNCIJA: PENINSVLA 2521
N.irėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės i mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimų įvai
riuose aptlraudos-insuranee reikaluose.

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

JAKUBS A ŠON
FUNERALHOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Della E. Jokūbe & IVilliam J. Jnkubs 

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojal 
25. metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763
936 East 185 Štreet KE 1-777#
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Badakcijor ir administracijos adresas — DIRVA, 1212 lEaat 71 St., Cleveland 8, Ohio. — Telefonas: HEntleraoa 
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Kelionės įspūdžiai Karibų jūromis ir aplinkui

Sugrįžus j Ameriką
J. J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

I 
.... Kelionė Karibų jūromis ir po 
salas buvo maloni, įvairi, nuo
tykinga ir nenuvargino. Nudegė
me pietų saulėje ir visi atrodė
me, kaip mulatai. ..

Atsisveikinę su Havana, po 
keturių dienų vėl pasiekėme New 
Yorką. O čia — uosto darbinin
kų streikas. Mūsų laivas savo 
prieplauką turi Hobokene, tai 
streiko metu tuoj susisiekti su 
New Yorku nelabai lengva.

Iš laivo radijo telefonu susi- 
rišome su p. V. Rasteniu Brook- 
Ivne. Prašėme pagalbos, kad mus 
pasitiktų Hcbokene. Ir tikrai, 
prieplaukoje mus pasitiko p. V. 
Rastenis su p. Siliūnu ir nuvežė 
į New Yorko Statler viešbutį.

Bet čia prasidėjo rungtynės su 
laiku. Reikėjo skubėti. Buvo va
sario 16 d., o kitą dieną p. Olis 
jau turėjo būti Chieagoje — da
lyvauti senatoriaus Knowlando 
priėmime, kalbėti Maria High 
School ruošiamame minėjime ir 
dalyvauti tos pat dienos vakare 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Chicagos skyriaus ruošia
mame Nepriklausomybės pami
nėjimo bankete South Shore 
Country Club.

Ponai Oliai turėjo rezervaciją 
traukiniu, b<' mudu su žmona 
neturėjome, nes ’ri b ivome at
vykę lėktuvu ir tuiėjom'' tik lėk
tuvo rezervaciją. Tack.’.i New 
Yorke oras buvo visai neti Ika- 
mas skridimui. Būtume turėję 
dar pagaišti ir jau netekti Chi
cagos iškilmių. Ir dėka p. Olio 
pagalbos gavome rezervacijas 
traukinio ir — visi laimingai pa
siekėme Chicagą vasario 17 d. 
9 valandą iš ryto. Oliai nusku
bėjo į namus, o mudviem kam
barys nakvynei buvo parūpintas 
South Shore Country Club pa
talpose.

Kas ir kaip turės įvykti Chi
eagoje, mums nebuvo jokia staig
mena. Plaukiojant po Karibų sa
las tris savaites, p. Olis kas tre
čią dieną iš laivo radijo telefonu 
susisiekdavo su savo sekretoriu
mi Chieagoje p. Miku Kaziūno 
ir, tarp kitko, patirdavome visas 
informacijas: kiek biletų parduo
ta j ALT Sąjungos banketą, ko
kie ir kada bus kalbėtojai, kokia 
sudaryta programa Maria High 
minėjime, kada kalbės senatorius 
Knowlandas. Taip galėjome sek
ti visą reikalų eigą, nors ir bū
dami kartais daugiau kaip už 
3000 mylių nuo Chicagos.

Netrukus p. Olis su Komitetu 
išvažiavo į aerodromą pasitikti 
senatorių Knowlandą ir atvežė 
jį į South Shore Country Clubą 
pietums, čia kartu dalyvavo ko
miteto dalis, laikraštininkai, ra
dijo ir TV pareigūnai. Po pietų 
visi kartu išvykome į Maria High 
minėjimą. Atvykome programai 
jau prasidėjus, tai mums einant 
j salę, matėme susikimšusius 
tautiečius, kurie kalbėjo, kad ne
bėra daugiau vietos, nieko nebe
galima matyti ir girdėti.

Maria High salėje, man atro
do, telpa 2000 žmonių. O pilųos 
buvo vidurio eilės ir prieangiai. 
Pernai metais ta pati svetainė 
toli gražu nebuvo pripildyta, .o 
šiemet svečiai nebesutilpo. Per
traukoje susitikau seseri Juoza
pą, vedėju Maria H'gh. Jinai 
man pasakė, kad Maria High nie
kuomet neturėjusi tiek žmonių.

Be abejojimo, prie to prisidėjo

| žymusis kalbėtojo vardas, o taip 
i pat ir asmenys, kurie šiemet va-

nė, atvykusi iš Clevelando? Pa
čios vakarienės metu 10 smuikų 
ir akordeonas, vaikšiodami tarp 
svečių, grojo jaukias klasikines 
melodijas. Vėliau šokiai. Ir visa 
nusisekusi šventė baigėsi vidur
naktyje.

Didelis dėkui priklauso ne tik 
šio puikaus minėjimo rengėjams, 
— ALTS, p. Oliui ir dalyviams, 
bet ir poniai Vanagaitienei, ir jos 
Margučio štabui, nes tik vienas 
Margutis plačiai išgarsino Chi- 
cagos tautininkų ruošiamą ban
ketą. Nė vienas vietinis lietuvių 
laikraštis apie tai negarsino iš 
anksto. O vienas dienraštis net 
pastebėjo, kad banketas kenkė 
Maria High prakalboms ... Tik
rai vaikiškas to laikraščio redak
toriaus galvojimas.

Tautininkų vadovautas Maria 
High minėjimas, sumaniai suor
ganizuotas, atkreipė didžiosios 
amerikiečių spaudos dėmesį. 
Prieš tai, ir ypač po to, buvo

dovavo minėjimo iškilmių paruo
šimui. '

Praeityje panašūs minėjimai 
užtrukdavo po 5-6 valandas. Kal
bėtojų galybės, kiekvienas kalba 
tą patį ir gana nuobodžiai. O šie
met yisa pograma, su prakalbo
mis ir muzikine dalimi, užtruko 
tik pustrečios valandos.

Viskas ėjo sklandžiai, tvarkin
gai ir įspūdingai. Iš salės išėjau 
prieš pat programos pabaigą, no
rėdamas išgirsti svečių atsilie
pimus. Iš visų girdėjau didžiausį 
pasitenkinimą, žmonės nebuvo 
nuvargę, bet linksmi, geroj nuo
taikoj ir sustiprėjusią dvasia.

Ir pinigų buvo surinkta aps
čiai, daugiau negu pernai. Visi 
aukojo, ir tie patys tautininkai, 
kurie, kaip žinoma, nėra paten
kinti ALTarybos pinigų skirsty
mu. Jeigu ALT vykd. komitetas 
teisingai laikytųsi suvažiavimo 
nutarimų ir nemėtytų pinigų, 
kur nereikia, tai ir tautininkai 
galėtų dar geriau pažiūrėti į Ta
rybos darbus.

Pastarasis minėjimas Chiea
goje įrodė, kaip yra juokinga p. 
Grigaičiui ALTarybos sekreto
riui per Naujienas tuščiai skelh- 
ti, jog tautininkai "skaldo Tary
bą”. Teisybė, kad jie pakritikuo
ja jos nevykusius ar neteisėtus 
veiksmus (tai normali visų de
mokratinė teisė!). Bet šiemet įš 
dilės ALT Chicagos skyriui ir 
tam geram minėjimui vadovavo 
kaip tik tauti linkas iš ALT Są
jungas, ponas Blinstrubas. Ir tie : 
tautininkai suruošė labiausiai 
nusisekusį ir politiniai įspūdin
giausią minėjimą, taip, kaip ir 
praeity, kada buvo Dr. Biežio ei
lė.

Senatorius Knowland norėjo 
paklausyti lietuvių dainų ir visą 
laiką išbuvo. Po programos p. 
Oliui ir man teko palydėti sena
torių Knowlandą į aerodromą, iš 
kur jis išskubėjo Washingtonap.

• * •
Nė poros valandų nebuvo likę 

mums atsikvėpti jr susitvarkyti 
ligi 7 valandos vakaro, kai South 
Shore Country Club gražiose pa
talpose turėjo prasidėti ALT Są
jungos Chicagos skyriaus ruo
šiamas Nepriklausomybės pami
nėjimo banketas.

Čia vėl Chicagos tautininkai, 
inž. E. Bartkaus pirmininkauja
mi, įrodė, kad moka ir gali su
rengti puošnius ir gražiausius 
minėjimus tinkamose ir jaukio
se patalpose. Netoli šimtui sve
čių iš amerikiečių tarpo jie pa
rodė, kaip lietuviai švenčia savo 
Nepriklausomybės šventę.

Iš viso buvo apie 400 dalyvių, 
tame tarpe šešiolikos atskirų 
valstybių konsulai su žmonomis, 
mūsų konsulo Daužvardžio kole
gos.

Kalbos trumpos, turiningos. 
Jų nedaug. Muzikinė dalis*: — 
augšto meninio lygio. Ją atliko, 
su orkestru, Aldona Stempužie- 
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jų brangiai mamytė! ir uošvei Af. 'VlRBICKlENEI mirus, > 
nuoširdžiai užjaučia \ .‘
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plačiai nušviestas per visus'Ame
rikos laikniščius. Gi antrasis mi
nėjimas South Shore- Coimtry 
Club patalpose savo nuotaika ir 
stiliumi kiekvieną įtikino, kiek 
yra pasiekusi Amerikos lietuvių 
visuomenė. Juk gyvename nebe 
1905 metus, bet 1957 metus. 
Nors jau per didžiąsias tautines 
šventės to nereikėtų pamiršti. -

A. a. Antanas Vanagaitis (pa
našius minėjimus-banketus* Įsu- 
rudšdavo ir praeityje, kai dar jo
kių Tarybų ir kaikurių joB šian
dien labai praprususių pareigū
nų nebuvo reikštųsi. Surengdavo 
jis tokiose vietose, kaip dabar
tiniame Conrad Hilton viešbuty
je, sutraukdamas per porą.tūks
tančių ir daugiau sVečiu.

Ką tik sužinojau, kad spalio 
27, 1957,'Conrad Hilton Hotel, 
Chicago j'p. Vanagaitienė sutiko 
rengti parašę didelę šventę 
MARGUČIO 30 metų veiklai pa
minėti. Ponia Vanagaitienė vi
siems gelbsti, tai reikėtų, kad ir 
jai mes visi kiti pagelbėtame su
ruošti MARGUČIO grandiozinį 
Chicagos lietuvių meninį ir kul
tūrinį sąskrydį. Atkartoju — die
na ir vieta — spalio-October 27, 
1957, Conrad Hilton Hotel, Chi
cago.

Airiai amerikiečių visuomenė
je j?ra išgarsinę savo šv. Patriko 
dieną. Visi žino, kad tai airių 
diena. Jei tokios platumos ir ne
pasiektume, tai vis dėlto turėtu
me siekti, kad Amerika viB pla
čiau išgirstų, jog ir Amerikos 
lietuvių tarpe yra svarbių dienų.

tarimų nedaug tebūtų galima ti
kėtis. Tad, jeigu šiandien kas 
dąr turi noro diskutuoti tą klau
simą, tai verčiau pasisakytų tik
rai su tupi reikalu susijusiais ak
tualiais kląpsimąis, o ne gadin
tų popierįyginti reikalingumui, 
kurį visi pfipažįsta ir kurio nuo 
nieko ginti,pereikia.

Dabar -apsidairykim, kokią 
reikšmę tame reikale gali turėti 
bolševikinė’propaganda. Argi iš 
tiesų būtų, išmintinga aklai lai
kytis to, M bolševikai savo pro
pagandoje'puola ? Ar tikras da
lykas, kad bolševikinė prppagan- 
da puola kaįjp tikrai tą, kas jiems 
skaudžiausiu? Ar kartais nėra 
taip, kas jie savo strėlės taiko 
kaip tik į silpniausias, lengviau
siai pažeidžiamai vietas?

Visų pirma,( netiesa, kad bol- 
vikinė propaganda ėmė pulti Vli
ką, kaip tokį. Ištisą eilę metų to
je (Lietuvai skirtoje) propagan
doje iš viso nebuvo minima .jokia' 
mūsų politinės emigracijos veik-
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kyti J. Norkaitį, V. Sidzikauską, 
R. Skipitį, S.. Lozoraitį, A. De- 
venienę, J. Glemžą,, S. Kairį — 
visiems jiems bolševikinė propa
ganda retkarčiais atranda pri
kergti kokią nuodėmę, kurių tar
pe kaip baisiausios nuodėmės pa
brėžiamos tos, kad jie, esą, sie
kia "susigrąžinti savo dvarus ir 
fabrikus bei bankus”, arba (min. 
Lozoraičiu atveju) "Smetonos 
sostą".

Maža to. Jei darytumėm išva
das iš tos propagandos ir laiky-i 
tumėm, kad mūsų veiklai kaip| 
tik tie ir tik tie reiaklingi, ku-

kinys, tas dar nesudaro pagrin
do kam nors didžiuotis ir pasi
justi ypatingai svarbiu, nors tai 
taip pat nebūtinai reiškia, kad 
tik tas svarbus ir geras, apie ką 
toji propaganda nedrįsta (ar už
miršta) užsiminti. Mūsų veiklą 
teks ir toliau tvarkyti savo gal- 
va, o ne dairantis j tai, ką bolše
vikai apie ją sako.

Neseniai "Drauge” skaitėme 
ilgoką rašinį, kuriame stengia
masi atkreipti dėmesys į neva 
faktą, kad bolševikai pradėję la
bai energingai pulti Vliką. Se
kant taisykle "daryk tal|>, kaip 
priešininkui nepatinka”, stengia
masi tuo įrodyti "Vliko reikalin
gumą" ir pasmerkti nuomonę, 
anot kurioB "Vilkas nereikalin
gas”.

šituose įrodinėjimuose glūdi 
dv| labai stambios klaidos. Vie
na klaida (atrodo, lyg tyčia susi
galvota) yra tvirtinimas, esą Vil
kė dalyvavusieji ir paskui iš jo 
pasitraukusieji dabar skieidžią 
nuomonę, kad "Vilkas nereika
lingas”. Iš tikrųjų kalba yra ne 
apie tai, ar "Vlikas reikalingas" 
ar ne, o tik apie tai, kad jis rei
kalingas, bet ne toks.

Regis, jau ir Vilke panaši iš
vada daroma, nes "užvlikinėms” 
grupėms siūloma tartis dėl ben
dro darbo ir vieningo organo, 
įsidėmėtina, kad vadinamosios 
"užvlikinės" grupės tokį pasiū- la- Paskui pradėta užsiminti apie 
lymą, kaip girdėti, yra priėmu-Į "buržuazinius nacionalistus”, 
sios, tai yra, sutiko tartis, kaip Bet dėl to nėra ko nei nusiminti 
čia1 sulipdžius tą vieningą orga- nei didžiuotis kuriai nors paski

rai mūsų grupei: į "buržuazinių 
nacionalistų” sąvoką pas bolše
vikus brukamos vienodai visos 
nebolševikinės tendencijos; so
cialistai, liaudininkai, tautinin
kai, krikščionys demokratai ir 
visi kiti.1 .į

Pastaruoju laiku, ne dėl mūsų 
— užsieniuose esančiųjų, o dėl 
ten — Lietuvoje pasilikusių gal
vų pakilime' bolševikinė propa
ganda nebeiškenčia tylėjusi apie 
mūsų politikės išeivijos balsus, 
įvairiais keliais Lietuvą visgi 
pasiekiančius. Neiškenčia ne to
dėl, kad iš čia sklindantieji bal
sai būtų pasidarę daug stipresni, 
žymiai gudresni, o todėl, kad te
nai, net pačių bolševikų tarpe jie 
dabar dažniau ir drąsiau pasi
kartoja aikštėn išsiveržiančiu at- 
garaiu. Todėl ir tik todėl jiemą 
svarbu iš politinės emigracijos 
bei apskritai iš laisvojo užsienio 
prasiskverbiančias mintis kom
promituoti '.Neatrodo, kad jiems 
tas labai Sektųsi. Bet, jhižiūrė- 
jus, ką ir kaip bolševikinė pro
pagandą bando pulti, greičiau su
sidaro įspūdis, kad jie. visų pir
ma stengiasi pulti ne tai, kas 
jiems skaudžiau ir apčiuopia- 
miau gelia,’d lai, kas. jų nuomo
ne lengviau- nepalankioj šviesoj

ną bendram darbui tvarkyti.
Neužbėkime už akių įvykiams 

ir susilaikykime nuo pranašavi
mų, ar tie pasitarimai duos lau
kiamų vaisių, ar ne. Bet įsidėmė
kime tik tai, kad vieningo orga
no reikalingumo niekas neginči
ja ir to reikalingumo įrodinėji
mai yra visiškai bergždžias, ne
reikalingas užsiėmimas.

Kitas reikalas__koks tas
vieningas organas reikalingas. 
Girdėti, kad vilkiniai sluogsniai 
dabar jau esą irgi linkę siūlyti 
toli einančių permainų. Tad rei
kia palaukti, pamatyti, kaip tie 
pasiūlymai atrodys: žinoma, jei
gu bendro darbo ir vieningo or
gano sudalomas būtų supranta
mas tik taip, kad visi turi susi
eiti tos pačios ligšiolinės klam
pynės minkyti, tai tada iš pasi-
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parodyti. Jie tuo tarpu nekalba 
apie Vliką ar kokį kitą organą, 
o puola asmenis, atsiliepdami 
apie juos taip, kad būtų patogiau 
parodyti juos konepalankiausio- 
je šviesoje, ar kad būtų galima 
jais Lietuvos žmones "pagąsdin
ti” — žiūrėkit, koki nedorėliai 
tenai užsieniuose veikia, netikė
kite jais. Argi galima būtų dary
ti iš to išvadą, kad kaip tik tie 
asmenys ir turėtų būti stengia
masi pastatyti užsieninės veik
los priešaky ? Pasižiūrėkim, iš ko 
turėtų būti sudaryta užsienių 
veiklos vadovybė, jeigu pritaiky-
tumėm "Draugo” M. M. princi- riuos toji propaganda keiksnoja, 
pą, anot kurio, ką bolševikai puo- tai turėtumėm prikelti visą eilę 
la, tas mums geriausia ir reika
lingiausia.

Gen. Plechavičius turėtų būti 
buvęs Vilko pirmininku jau ma
žiausiai kokį penketą metų, nes 
jo vardas !’baubo" prasme bol
ševikinėj propagandoj seniausiai 
minimas. Dabar, šįmet, Vliko (ar 
kokid kito veiklos centro) pir
mininko vietą 'tektų greičiausiai 
dr. P. Karveliui, nes jo dvarelis 
ir jo santykiai su "Inkaro” fab
riko darbininkais pastaruoju lai
ku tapo viena iš mėgiamiausių 
temų bolševikinėje propagando
je, lygiai Lietuvoje skleidžiamo
je, lygiai į užsienius nukreipto
je. žymią vietą vadovybėje tebe
turėtų užimti ir prel. M. Krupa
vičius, nes ir jis greta pamini
mas, kaip "dvarininkų gelbėto
jas”. Toliau, jau nebe taip žy
miais asistentais turėtumėm lai-

Mūsų remijoi
Prenumeratą' pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė: 
Druseikis P., Rochester ....*1.00 
Bliudžius A., Detroit .......  1.00
Saladžius J., St. Louis....... 1.00
Sumakaris A., Cleveland .... 2.00 
Gaudušas F., Chicago.......  3.00
Repechka M., Australija .... 1.50 
Douvan S. C., Cleveland .... 1.00

Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū.

žmonių ir iš kapų, pavyzdžiui, 
Vailokaičius, Lapėną, Tilmansą, 
Langę ir kitus mažiau ar daugiau 
kontroversinius asmenis, nes to
mis pavardėmis bolševikinė pro
paganda tebeopėruųja...

Balandžio mėnesio 7 dieną Vil
niaus radijas prapliupo atviru 
puolimu prieš Amerikos Balso ir 
kitus kalbėtojus, išvadindamas 
juos parsidavėliais ir "Tilman- 
sų, Karvelių, Vailokaičių bei La- 
pėnų rojaus” gynėjais. Tai pir
mas atvejis, kada ne eksportui, 
o vietiniam naudojimui skirtoje 
propagandoje buvo atvirai puo
lamas lietuviškasis Amerikos 
Balso lietuviškoji programa pra
siveržia pro tų pačių propagan
distų trukdymus. Bet tai nesu
daro pagrindo Amerikos Balsą 
nuo šiol tepradėti laikyti reika
linga veikimo priemone. Iš tik
rųjų niekas nepasikeitė, ta prie
monė buvo svarbi ir anksčiau, 
kai bolševikinė propaganda jos 
neminėjo. Ir jos svarbumas nei 
kiek nebūtų kitpks, jeigu balan
džio 7 dienos kalba per Vilniaus 
radiją nebūtų buvusi pasakyta.

Iš viso, bolševikinė propagan
da mums čia nėra ir neturėtų 
būti nekritiškai priimamas ro
diklis, kaip jr ką turėtumėm da
ryti, ką reikia laikyti geru ir rei
kalingu, ką atmesti. Bolševikinė 
propaganda, šalia kartais prasi
veržiančio jos aktyvumo ir mūsų 
adresu, dažnai nėra nusisekusios 
propagandos pavyzdys. Jos logi

NAUJIENA!!!
PINIGAI siunčiami | 8ov. 8-gą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją. 
Pilnai garantuota ir 

oficialiai 
100 rublių *10.00 

Persiuntimas atseina *5.00. 
Perlaidos didžiausia suma *50.00 

Tačiau galite siųsti perlaidų 
kiek norite.

GRAMERCY
Shipping Co., Ine.
744 BROADSTREET, 

NE W ARK, N. J.

Licenesed and Bonded by N. J. 
Statė Banking Commission

metų Jordano karalius King 
Hussein, pavaręs prosovietišką 
min. pirm. S. Nabulski, turi ne- ka savotiška, kartais ir visai jo- 
mažai bėdų stabilizuoti padėtį, je nėra logikos. Todėl, jeigu kas 
Prokomunistinis elementas kelia — asmuo ar institucija — toje 

galvas ir daro neramumus.
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propagandoje paimama kaip tai-

LAKE ERIE 
( LUMBERCO.

1321 MARQUETTE 
Izoliacijos, porčių medžiaga, 
fanera, durys, landai ir kita. 
Pramonės medžiaga. 
Tuoj pristatoma.
ELMER HOCKER, Mgr.

Vienas blokas N. W. U E. 55 St. 
ir SL Clair Are.

HEnderaon 1-5080
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JAV ministerių kabineto ponios, pasip^oštuiM madniauslat 
Baltuose Rūmuose. Iš kairės: Mrs. Kari Warrea, Mra. Fred S 
Ezra Taft Benaon, Mrs. Sindalr Weeks, Mra. Cha ries Wilson,

Dr. E. Tamošaičių šeima ir
A.Ahdrijaaakienė •'
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