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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

Pramones gamyba Lietuvoje
Statistikos valdyba balandžio darbininkė atlieka "tik vieną 

12 dieną paskelbė šių metų pir- operaciją”. Tuo būdu marškinių 
mojo ketvirčio pramonės garny-1 siuvimas esąs pagreitintas iki 
bos apyskaitą. Pirmą kartą skel-1 tiek, kad dabar viena brigada per 
biami gaminių kiekiai, ne J pamainą pasiuvanti 180 marški- 
tik plano įvykdymo nuošimčiai, nių, o anksčiau 130 sunkiai pa
skelbiami toki skaičiai: siūdavę. Dabar vieneri marški-

Elektros energija (neskaitant niai esą pasiuvami per tris 
smulkiųjų kolchozinių elektri- minutes.
nių) — 191,9 milijonų kilovatva
landžių (tai esą 15% daugiau 
kaip per 1957 m. pirmuosius tris 
mėnesius). Elektros instaliacijos 
dirbinių — už 3.9 mil. rublių 
(3% sumažėjimas). Elektros 
skaitiklių __ 375,300.

Mašinos — metalo piovimo 
staklės 1892; elektros suvirini
mo prietaisai 2359; elektr. suvir. 
transformatoriai 3786; a u t o- 
b u s a i 84; kuliamosios ir ki
tos žemės ūkio mašinos iš viso 
1122.

Statybinės medžiagos ir reik
menys: plytos — 50.2 milijonai; 
gelžbetonio ir betono konstruk
cijų ir detalių — 21,700 kubinių 
metrų; padarinės miško medžia
gos — 211,000 kubinių metrų; 
šiferio plokštelių — 6,3 milijo
nai ; šildymo katilai — 10,500 
kvadr. metrų; radiatoriai —j 
21,000 kvadr. metrų; emaliuotų 
vonių — 27,500.

Medžio-popierio pramonė: fa- 
niera 5,900 kubinių metrų; po-| 
pierio — 10,500 tonų; kartono
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mininkavo pats sostinės burmis
tras (miesto vykd. komiteto pir
mininkas), ir traukimas vyko 
E i I h a r m o n i j os sa 1 ė j e.

JUNGIASI SU 
KARALIAUČIUM

Iškilus nusiskundimams, kad 
transportas tarp Lietuvos ir Ka
raliaučiaus nereikalingai trukdo
mas administracinių formalumų, 
Lietuvai skirtoji geležinkelių 
valdyba prikalbino Lietuvos ir 
Karaliauči a u s- "sovnarchozus", 
kad jie Vilniuje, Kaune ir Kara
liaučiuje esančias savo transpor- 

žinoma, ne viena siuvėja, o | to įmones sujungtų į vieną įmo
nę.visa brigada 3 minutes siuva vie

nus marškinius. (Kiek siuvėjų 
brigadoj dirba, nenurodyta). Ir 
tai, 180-čiai marškinių, jei po 3 
minutes, pamainos darbo ilgis iš
eina devynios valandos.

SUKAKTUVINIS OPEROS 
SPEKTAKLIS

Balandžio 14 d. Vilniuje buvo 
paminėta Delibes operos "Lak- 
me” 75 metų sukaktis. Svarbiau
siuose vaidmenyse — Valentinas 
Adamkevičius, Elena čudakova 
ir Antanas Kučingis.

VYTAUTO DIDŽIOJO 
GIMNAZIJOS SUVAŽIAVIMAS

Balandžio 12-13 dienomis Vil
niuje buvo sukviestas buvusių 
Vilniaus Vytauto Didžiojo gim
nazijos mokinių ir mokytojų su
važiavimas. Suvažiavusieji pa
sigedo daugelio nebegalėjusių 
dalyvauti dėl įvairių natūralių ir 
nenatūralių priežasčių.

Senasis gimnazijos vardas pa-

SNIEčKUS LENKIJOJ
Tarp Vorošilovo palydovų lan

kantis Lenkijoje (nuo balandžio 
16 d.) buvo ir A. Sniečkus, kaip 
Maskvos "parlamento” užsienių 
politikos komisijos narys.

VISAM
PASAULY
• Jugoslavijos "prezidentas”

Tito komunistų suvažiavimui pa
sakytoje kalboje patarė rusams 
nebandyti perauklėti jugoslavų

8,400 tonų. ...................... naikintas. Pereitą rudenį gimna-
ludiniai ir mezginiai: lininiai 7jja gav0 naują vardą — A. Vie-

aud. — 1,861,000 metrų; medvil
niniai — 3,634,000 metrai; vil
noniai — 1,549,000 metrų; šilki-1 
niai (iškaitant dirbtinį šilką?) 
— 2,178,000 metrų ; megztukų — 
1,196,000; megztų apatinių —

nuolio-žukausko vardo gimnazi
ja ...

NEKUKLUS KLAUSIMAS,
PRISLĖGTAS ATSAKYMAS
Juozas Pranauskas iš Šilutės

3,392,000; kojinių ir puskojinių uždavė Vilniaus radijo redakto- 
7,«>30,000 poru. riams dabartinėse aplinkybėse

Avalynė: odinė — 1,329,000, labai nekuklų klausimą: papra- 
poru: guminė — 757.060 porų. šė papasakoti apie Prūsiją, jos 

Maisto gaminiai (neskaitant buvusius gyventojus ir istorinę 
naminės gamybos) : mėsa — praeitį.
7.800 tonu ; dešros — 3,000 to- Atsakyti buvo pavesta jaunam 
nų; sviestas — 1,329 tonos; ne- istorikui, kuris apytikriai papa-
nugriebtcn pieno produktai šakojo, kas atsitiko su prūsais ir
12,900 tonų; žuvis — 20,900 to- kaip vokiečiai net jų vardą paši
nu: konservai — 12,800,000 dė- savino, bet nei vienu žodžiu ne- 
žučiu: saldainiai — 6.200 tonu. j užsiminė, kad prūsų gentis būtų 

Spiritas — 4.110,000 litru; pa- ką nors bendra turėjusi su lie- 
pirosai ir cigaretės — 2,388,000,- tuviais
000 vienetu.

Dviračiai (įunior) — 43.900.
Apyskaitoje nieko neminima 

anie turbinas, gręžimo stakles, 
dažvmo anaratus. trasas (mine
ralines). baldus, "radiolas”, pa
siūtus drabužius ir eile kitų Lie
tuvoje gaminamu dalykų.

PRAMONĖS GAMINIŲ VERTĖ
Visoje Lietuvoje yra 50 "vers

linės kooperacijos artelių”. Tai 
yra "amatininkų kolchozai”, ku
riuose dirba anksčiau buvę pri
vatūs amatininkai.

Pranešama, kad visų sukolek- 
tyvintų amatininkų gamyba su
daranti 7% visos Lietuvos pra
monės gamybos, ir esanti verta 
per metus 250,000,000 rublių. Jei 
šie duomenys tikri, tai tada me
tinė visos pramonės gamybos 
vertė būtų 3,570,000,000 rublių, 
ir tai atitiktų maždaug 357 mili
jonus lietuviškų litų.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais Lietuvos pramonės apyvar
ta — be amatininkų — buvo ar
ti 418 milijonų litų.

KAPITALISTINIS DARBO
BŪDAS✓\

Kauno "amatininkų kolchozo", 
vadinamo "Stachanovininko” ar
tele, siuvimo skyriuje didžiuoja
masi įvestu darbo paskirstymo 
metodu, tuo pačiu, kuris seniai 
vartojamas kapitalistinėse pra
monės įmonėse. Ir ten kiekviena

IŠKILMINGA LOTERIJA
Valstybinės piniginės - daikti-

Ūkinio atoslūgio 
žinios

JAV komercijos departamento 
sekr. Weeks pareiškė, kod, jo įsi
tikinimu, ūkinis atoslūgis jau 
esąs pasiekęs žemiausią kritimP | 
tašką ir didesnės krizės neberei
kią laukti. Beje, amerikinis biz- . T_ . . . ,
nis dar išliksiąs keletą mėnesių Wash,ngtone’ Nežinom°J° Kareivio paminklo kape, padedami palaikai nežinomų karių, žuvusių 
dabartinėje būklėje, kol prasidė-I antrajam pasauliniam ir Korėjos karuose,
siąs galutinis kilimas vasaros
pabaigoje. Tačiau jau balandžio. TAUTINIAM KONGRESUI BESIRUOŠIANT (3)
menuo busiąs geresnis, negu ko-|___________________________ f
vas.

BENDRINĖS ORGANIZACIJOS
"The Wall Street Journal” ra

šo, kad pastovių, nekasdieninio) 
vartojimo prekių paklausa pra
dėjusi rodyti kai kuriuos page
rėjimo ženklus.

General Electric paskelbė, kad 
kovo pabaigoje ir balandžio pir-Į tuvių Fondo pavadinimas pabrė 
moję pusėje gauti užsakymai ro- žia bendrinę šios organizacijos 
dą, jog žemiausias kritimo punk- esmę. O jos tikslas turėtų, regis, 
tas įau esąs praeitas. išjungti liet kokį partinį siekimą

Mašinų gaminimo įrankių už- įg BALFo darbų eilės. Visų lie 
sakymai kovo mėnesį pakilo tuvių organizacija, apolitinė ir 
28r<, pasiekę 29.1 mil. dol. — areliginė, 1944 m. įkurta JAV 
aukščiausią sumą nuo praeitų lietuvių pagrindinių srovių suta- 
metų rugpiūčio mėnesio. Balan- rimu, pasirinko kilnų tikslą — 
džio mėnesi šie užsakymai galį Šelpti visus į vargą patekusius 
šiek tiek kristi, tačiau netrukus lietuvius.

BALFe tebera pažeista tautines sroves teisė

JONAS PAPLĖNA^

Jau pats Bendro Amerikos Lie-

prielaida nepasitvirtino. Ir kaip 
tik ne todėl, kad ta savo misi
ja BALFo pirmininkas ne tik 
įžeidė vieną daugiausia Lie
tuvos reikalui nusipelniusį asme
nį, bet ir pažeidė visos tautinės 
srovės tradicinę teisę.

BALFas sudarytas grupių ly- 
BALFo postų daugumos ati- ^V^ės pagrindu. Kiekvienai gru- 

davimas vienai grupei dar nebū- l'e’ Jeista pačiai spręsti, kas jai 
tų buvęs toks blogas reiškinys,! ^yr^.a^a^ovanti BALFo, centre 
jei tos grupės žmonės būtų pa- Tautinė srovė niekad nebuvo sa

vo tos funkcijos perleidusi kan. 
Končiui. Ją pasisavindamas, kan.

jėgę BALFo veikloje pamiršti 
savo grupinį priklausomumą.
Deja, daugeliui jų tai buvo nepa- Konči«a sulaužė f?ruP>Ų bendra- 
keliama.

pagal Kremliaus sukurtą modelį.
Kalboje Tito gyrė ir peikė tiek plūkiama didelių General Motors i TačiaU jau prieš 10 metų dau- 
Rusiją, tiek Vakarus. Jis pareiš-1 užsakymų mažesnių automobilių geys turėjo progų patirti, kad ši 
kė, kad santykiai su Rusija "ligi i Kamymai. Ekonomistų nuo- teorija kažkaip sušlubavo trem-
šios dienos” vystėsi sėkmingai 
pagal 1955 m. Belgrado ir Mask
vos deklaraciją. Tačiau kalboje 
jis nepaminėjo, kad visas sovie 
tinis blokas Lubį i j anos suvažia
vimą boikotuoja.

Toliaus Tito kaltino Vakarus 
už politinės įtampos didinimą pa
saulyje ir kišimąsi į Vid. Rytų 
bei Indonezijos reikalus. Tačiau 
tuoj pat išreiškė dėkingumą 
JAV-bėms už ekonominę pagalbą 
"Stalino politinio, ekonominio ir 
propagandinio spaudimo metu” 
ir pareiškė viltį, kad JAV ekono
minę pagalbą teiksianti ir toliau

• JT Saugumo Taryboje sovie 
tai bandė balsavimus dėl skundo 
prieš JAV nutęsti, tačiau pirmi
ninkaujančiam H. C. Lodge rei
kalaujant balsuoti tuoj pat, 
skundą atsiėmė. Tikroji atsiėmi
mo priežastis: nesitikėjo gauti 
užtenkamai balsų.

• JAV valstybės departamen 
tas pareiškė, kad sovietai, iškel 
darni neteisingus koltinimus, 
vargu ar iš tikrųjų norį viršūnių 
konferencijos, dėl kurios jie ke 
lia tiek daug propagandinio

nės loterijos balandžio 20-21 die- triukšmo.
nos traukimams buvo sudaryta’ • Prancūzijoje politinė krizė
net 29 asmenų komisija, į kurią 
įtraukta įvairių sluoksnių atsto
vai, jų tarpe net operos solistė J.

tebesitęsia. George Bidault, jo 
partijai MRP atsisakius jį pa
remti, atsisakė tęsti bandymus

Petraškevičiūtė. Komisijai pir- sudaryti kabinetą.

Redstone raketa ruošiama paleidimui Huntsville, Ala., nauju me
todu, kuris pakeičia 25 tonig keltuvus ir 90 pėdų paramas.

mone, šių irankių užsakymai yra i stovyklose. BALFo centro 
svarbus ūkinio gyvenimo rodik- skiriamieji Europoje įgaliotinių 
lis, tačiau tu užsakymų pasėkos • r tvarkytojų postai vis nu- 
nasireiškia keliais mėnesiais v^" kVypdav0 j vienos grupės rankas,
liau.

Abieju didžiuib plieno gamin
tom — U. S. Steel Corp. ir Re 
nublin Steel Goru. — vadovvbės I Gelbėsi 
pareiškė įsitikinimą, kad plieno 
pirkimas smarkiai padidėsiąs 
antrojoje metų pusėje.

nors įvairūs ano meto rinkimai 
nerodė, kad ta grupė būtų buvu
si tokia jau gausi, kaip kad ji

sukosėdavo, Europa jau gaudavo 
slogą, jei Amerika persišaldyda- 

. I vo, Europa gaudavo plaučių už- 
tintomis, žvmieii JAV biznio at- degimą”. Tačiau šiemet ameri- 
stovai sako, kad tikrasis atkuti- kinia ūkinis atoslūgis Europos 
mas būsiąs 1959 metais. Tie me- veik nejaudinus. Ir tai esą dėlto, 
tai būsią varesni, nevu 1958, ta- kad- nora JAV ūkinia atoslūgis 
čiau ne toki geri. kaip 1957. Ta- užaliarmavo spaudą ir politikus, 
čiau reikalai gali pradėti gerėti finansininkų sluoksniuose jis ne
inu šių metų rudenį. iSšaukė tikroa Pasitikėjimo atei-

timi krizės. Nors recesija Ame
rikoje vis didėjo, akcijų kursas 
paskutinį mėnesį išliko palyginti 
pastovus, ir tai reiškia, kad biz
nieriai, kurie i ekonomines pra
našystes sudeda ne savo retori
nius sugebėjimus, o pinigus, ne
laukia rimtos ekonominės kri
zės”.

”Newsweek” surinktomis v •zi-

čvpinnru ”Weltwoche” paste
bi. kad Europa visada buvusi la- 
hni jautri JAV ūkiniam banga
vimui. Esą ”jei Amerika ūkiškai

• Marokas pareikalavo, kad 
Ispanija atitrauktų visą savo ka
riuomenę iš Maroko teritorijos.

Afrikos astuonios nepriklau
somos valstybės pripažino Alžiro 
tautinį išvadavimo frontą vienin
teliu legaliu autoritetu ir krei
pėsi į Prancūziją, kad toji baig
tų "karinę okupaciją”.

• Vanguardo satelitų progra
mos direktorius J. P. Hagen pa
siūlė įsteigti tarptautinę komi
siją, kuri suderintų satelitų lei
dimą orujėn erdvėn ir nustatytų 
taisykles radijo siųstuvams su
intensyvinti, kad kartais "negy
vas” satelitas netikėtai neiššauk
tų naujo pasaulinio karo, per 
klaidą jį paskaičius priešo rake
ta.

Cape Canaverale šiomis dieno
mis laukiama erdvėn pakylant 
naujo Vonguardo satelito — 21 
colio kamuolio su saulės radiaci
jos matavimo instrumentais.

• Londoną pasiekę žvalgybos 
pranešimai sako, kad rusai jau 
;urį suprojektavę lėktuvą, kuris
alėsiąs iškelti žmogų į oruję 

erdvę kitų metų pradžioje. Jis 
būsiąs raketomis varomas ir vie
nu pakilimu galėsiąs nuskristi 
10,000 mylių.

• Indonezijos vyriausybinin
kams nesiseka taip greitai žy
giuoti pirmyn, kaip jie iš karto 
buvo skelbę. Tačiau sukilėlių šta
bas, kaip skelbiama, pasitraukęs 
tolyn į Sumatros gilumą.

Washingtone b ū k š taujama, 
kad prez. Eisenhovveris vetuos 
1.6 bil. dolerių nedarbo kompen
sacijos įstatymo projektą, kuris 
turėtų būti svarstomas atstovų 
rūmuose ateinančią savaitę.

Senato mažumos lyderis Know- 
landas, po dvi valandas trukusių 
respublikonų vadų pasitarimų 
su prezidentu, pareiškė laikrašti 
ninkams, kad prezidentas išreiš
kęs "stiprų nepritarimą” įstaty
mo projektui ”dabartinėje jo re
dakcijoje”. Senatorius taip pat 
pareiškė, kad prezidentas ir to
liau laikąsis "laukti ir žiūrėti” 
nuomonės mokesčių sumažinimo 
klausimu.

*
JAV darbo departamentas pa

tvirtina, kad negrai nedarbo pro
porcingai esą labiau paliesti, ne
gu baltieji, ir tas proporcijos san
tykis esąs veik dvigubas. Taip 
pat smarkiai nedarbo paliesti esą 
nuertorikiečiai, kuriu didelė da
lis grįžtanti į savo tėvynę.

Daugely vietų dėl nedarbo pa
didėję kriminaliniai nusikalti
mai. New Yorko policijos žinio
mis, apiplėšimai tame mieste pa
kilę net 16%, palyginus su pra
eitais metais.

Taip pat dėl nedarbo sumažė- 
j usios vedybos, ypač automobilių 
gamybos rajonuose.

Kas dirbo anuo metu mūsų or
ganizacijose, žino, kad organiza 
ei jų centrus pasiekdavo nemaža 
nusiskundimų dėl BALFo veik
los. Centrai, žinodami, kad žmo
giškosioms silpnybėms itin sun
ku atsispirti varge atsidūrus, tų 
nusi skundimų negeralizavimo, 
nedarė iš jų kokių bendrų išva
dų ir dėl jų iš esmės nereagavo. 
Nereagavo bent jau taip garsiai, 
kad plačioji visuomenė išgirstų. 
Juo labiau, kad nebuvo rimto 
pagrindo tikėti, jog tokia poli
tika būtų buvusi BALFo centro 
padiktuota.

Dabar, dešimtmečiui praėjus, 
norisi tuo kiek suabejoti. Abejo
jimui pagrindą pakišo patsai 
BALFo pirmininkas kan. dr. 
Končius.

BALFo centriniai organai su
daromi ALTo pavyzdžiu. Paski
ros grupės parenka kandidatus 
i BALFo direktorių tarybą. Juos 
pateikia visuotiniam suvažiavi
mui "rinkti”. Nors formaliai 
juos renka suvažiavimas, tačiau 
praktiškai jis tik patvirtina to
kia sudėti, kokią jam BALFą 
sudarą junginiai pasiūlo. Tuo 
būdu atsiranda 21 direktoriaus 
taryba ir valdyba.

Geras šitoks vadovybės suda
rymo būdas ar blogas — jau ki
tas klausimas. Bet jis BALFą 
sudariusių srovių buvo sutartas, 
priimtas ir visą laiką praktikuo
tas. Jei toks būdas yra jau at
gyvenęs savo amžių, visi suinte
resuotieji galėtų sutarti dėl to
bulesnio vadovybės sudarymo 
būdo. Tačiau jo jokiu būdu ne
gali keisti vienas žmogus, nors 
tasai žmogus būtų ir BALFo pir
mininkas. O jis tai padarė.

Praėjusiame BALFo suvažia
vime kan. Končius pažeidė tradi
cinę tautinės srovės teisę pasi
rinkti iš savo tarpo atstovus 
BALFo vadovybei. Jis, garbusis 
kanauninkas, tą kartą ryžosi 
patsai atstovauti tautininkams 
ir patsai pasiėmė misiją parink 
ti tautinės srovės žmonės j 
BALFo direktorius. Jo misijos 
tikslas nebuvo paslėptas. Jam 
rūpėjo užtrenkti duris į BALFo 
vadovybę žymiausiam tautinės 
srovės veikėjui Antanui Oliui. 
Kad misija būtų sėkmingesnė, 
kanauninkas nesidrovėjo prieš 
Olį "tinkamai” paagituoti.

Kai po kan. Končiaus misijos 
kilo audra, ryžosi jis su savo 
padėjėjais ją apraminti. Antaną 
Olį pakėlė į BALFo garbės na
rius. Jei A. Olis būtų ne princi
po, o asmeninės garbės žmogus, 
gal tai ir butų jam patenkinama 
satisfakcija. Kiek žinome, ši po- 
litikuojančiiĮ BALFo veikėju

darbiavimo tradiciją.
Sunku suvokti, kokie motyvai 

paskatino BALFui nusipelnusį 
kan. Končių tokiam žygiui. Len
gva betgi suprasti, kad tas ka
nauninko žygis negali patarnau
ti nei bendram lietuvių šalpos 
darbui nei jį vykdančiai visų 
mūsų organizacijai.

Bendras Amerikos Lietuvių 
Fondas, daug nusipelnęs tautie
čių vargą lengvindamas, turėtų 
likti pajėgus ir ateičiai. Jo pa
jėgumas žymia dalimi priklauso 
nuo grupinės tolerancijos jo or* 
ganus sudarant ir griežto nepar- 
tiškumo šalpos darbą vykdant. 
Bet kokie nukrypimai nuo šių 
dviejų dorybių menkina BALFo 
garbę ir silpnina jo darbo vai
sius.

Nelemtos kan. dr. Končiaus 
misijos sudaryta situacija nusi
tęsė perilgai. Ji verta Tautinio 
Kongreso dėmesio.

VIENO POSMO APIE ALTą 
IŠLYGINIMAS

Straipsnyje "Keli posmai apie 
Amerikos Lietuvių Tarybą” 
(Dirva Nr. 30) vienas posmas 
susijaukė. Jis turėjo būti toks:

"Didelės tai negerovės, ir jų 
šaknys slypi giliai. Organizaci
jos struktūra yra pasenusi. Kai 
ALTas buvo sudaromas, ne da
barties ma^ė buvo jo užnugary
je. Ir ne tik kiekybine, bet ir 
kokybine prasme. ALTo struk
tūra šiandieną nepajėgia repre
zentuoti Lietuvos laisvinimo ak
tyvo šiame krašte. Aktyvųjį ele
mentą jį ignoruoja. Drauge ji ig
noruoja naujas idėjas ir naujus 
kovos metodus".

Jie įsijungė į 
Dirvos taikę

šešiasdešimt pirmuoju šimti
ninku į vykdomą vajų įsijungė 
kūrėjas savanoris, Lietuvos lais
vės kovų invalidas, Vyties kry
žiaus kavalierius,

Bronius Tvarkūnas,
Philadelphia ...........$100.00

Tai gražiausias ir geriausias 
pavyzdys tiems, kurie į vajų dar 
neįsijungė, bet turi įsijungti.

Iš Philadelphijos į vajų dar 
įsijungė šie asmenys:

Algirdas Jonys-Januškevičius 
................................... $50.00

Pulk. R. Liormanas ... $25.00
Kazys Kaulinis ........... $25.00
Juozas česonis ............. $10.00
Simas Mockūnas...........$10.00
Petras Mitalas............... $10.00
Algis Dilba ................... $10.00
Su šiandien skelbiamais įna

šais iš viso gauta.......$13,378.95
Dar būtinai reikia $ 6,621.0§
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✓S/a savaitę
Balys Gaidžiūnas

Balandžio 27-oji yra Lietuvių 
Bendruomenės diena. Tų dieną 
JAV lietuviu kolonijose rinksi
me naują Bendruomenės Tarybą 
ir delegatus į Pasaulio Lietuvių 
Seimą.

Tą dieną visi JAV lietuviai, 
kurie tik siekia jungtinės ir stip
rios lietuvių organizacijos, eis 
balsuoti ir rinkti tokius atstovus, 
kurie bendruomeniniams dar
bams yra pasišventę, bendruo
menės rūpesčiais gyvena, jai 
dirba.

šie Lietuvių Bendruomenės 
rinkimai JAV yra antrieji. 
Prieš dvejus metus buvo pirma-Į 
sis bandymas, kitaip sakant eg
zaminai. ar bendruomenės idėja 
turės pakankamai rėmėjų ir jos 
darbo entuziastų. Tada egzami
nai buvo išlaikyti, nors balsuoto
jų skaičius ir sukosi tik tarp 
6000-7000.

Išrinkti Lietuvių Bendruome
nės Tarybos atstovai savo darbą, 
kiek jų jėgos ir kitokios sąlygos 
leido, atliko. Kalnų nebuvo nu
versta, bet eilė gražių, visus lie
tuvius jungiančių darbų, btYvo 
atlikta, lietuvio meilė lietuviui 
kiek paauginta, nereikalingų ais
trų ir kivirčių nebuvo pasėta. 
Tai jau nuopelnas tiems, kurie 
Lietuvių Bendruomenei vadova
vo ir jai iš širdies dirbo.

Reikėtų laukti, kad šiuose Lie
tuvių Bendruomenės rinkimuose 
jau dalyvaus didesnis balsuotoju 
skaičius. Ir jei tas skaičius bus 
didesnis, kiekvienas galės tvir
tai pasakyti, kad tokios organi
zacijos idėja mumyse prigyja 
Bet jei išeis priešingai, jei rin
kėjų skaičius sumažėtų, tektų 
rimtai susirūpinti. Tai būtų 
ženklai, kad dar ne viskas tvar
koje, kad reikia ieškoti nauju 
ir geresnių kelių tokioms idė
joms įgyvendinti.

Norėtųsi tikėti, kad rinkėjų 
skaičius bus didesnis. Norėtųs’ 
tikėti, kad vykstančiuose Lietu
vių Bendruomenės rinkimuose 
lygiai gausiai dalyvaus abi lie
tuviu kartos — seniau čia įsi
kūrė ir lietuvybės darbui pagrin
dus padėję, lygiai ir naujai į š; 
klasta atsikėlę ir lietuvybės dar
bui faio nat savo duokle pasi
ryžę atiduoti. Ir jei taip bus — 
rinkimuose paduotu balsu skai
čius bus didesnis, tuo pačiu bus 
tv’rči-’u pasisakvta ir už tokios 
organizacijos įsitvirtinimą.

Beveik visi Lietuvių Bendruo
menės rinkėjai, kurie tą dienr 
eis balsuoti, labai gerai nusima
no ir žino, už ką savo balsą turi 
atiduoti. Mano patarimas būtų 
tik toks: rinkit tokius atstovus, 
kurie lietuvių visuomeniniam ai 
kultūriniam gyvenime visad jud
rūs, kurie sugeba surasti laiko 
bendriesiems lietuviu darbams, 
kurie, pagaliau, ir savo skatiku 
tą lietuviškąjį darbą remia, ku
rie niekad nesigėdi save lietu
viais vadinti, kurie per daugelį 
šiame krašte pragyventų metų, 
sunkiu ir nuolatiniu darbu lie
tuvybę išlaikė. Tokie, ypač vy
resniosios kartos lietuviai, turi 
rasti rinkėjų nuoširdų pritari
mą. Lygiai kaip ir tie naujaku
riai, kurie nepasislėpė už savų 
namu ir automobiliu, bet kiek

tik jėgos leidžia, nuolat sukasi 
lietuvių būry ir lietuvybės darbą 
visokeriopai remia.

Rinkimai jau už kelių dienų. 
Balandžio 27-oji Lietuvių Ben
druomenės diena ir tuo pačiu 
mūsų bendri egzaminai. Eikime 
balsuoti visi, kuriems tik metų 
riba leidžia ta teise pasinaudoti. 
Eidami paraginkim ir kitus, ku
rie patys nevisad sugeba paju
dėti, jei tik jų kas iš šalies ne
judina. Gaila, kad tokių yra dau
giausia, bet juos judinti reikia.

Kandidatų daug. Lygiai į Lie
tuvių Bendruomenės Tarybą, ly
giai Į Pasaulio Lietuvių Seimo 
atstovus. Pasirinkti tikrai yra iš 
ko. Ir reikia manyti, kad visi tie 
kandidatai, jei jau jie kandida
tuoja, išrinkti savo pareigas ge
rai atliktų. Bet kai jau reikia 
rinktis, rinkitės tuos, kurie jums 
jau žinomi, kaip lietuvybės dar
bo apaštalai, kaip bendruomeni
nio darbo ramsčiai, kaip kieti ir 
užgrūdinti lietuviai, kaip kieti ir 
Lietuvių Bendruomenei, tokių 
"eikia lietuviškajam darbui, to
kių reikia lietuvybės išlaikymui, 
*oktų reikia Lietuvos laisvės 
Šventai kovai.

LOS ANGELES
Praėjusį savaitgalį I>os Ange

les lietuvių kolonijoje viešėjo 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos pirmininkas inž. Eugeni
jus Bartkus, atskridęs iš Čika
gos penktadienio vakare. Dar tą 
patį vakarą Bruno Gediminas 
ižrekordavo trumpą inž. E. Bart
kaus sveikinimo žodį Los Ange- 
es lietuviams, kuris paskui, šeš- 
adienio rytą, buvo transliuoja

mas lietuviškosios radijo valan- 
lėlės metu.

Dienos bėgyje svečias, ALT 
S-gos vietinio skyriaus pirminin- 
(o dr. P. Pamataičio ir ponios 
ydimas, padarė visą eilę oficia
lų ir prieteliškų vizitų, gi vaka- 
■e dalyvavo skyriaus valdybos 
losėdyje ir paskui skyriaus na- 
•ių ir kviestinių svečių susirin
kime, kurie įvyko J. ir Br. Ge- 
iminų rezidencijoje. V-bos po

sėdyje aptarta grynai vidaus or
ganizaciniai reikalai, gi susirin
kime (pasižymėjusiame narių 
gausumu) inž. E. Bartkus pada- 
ė platų pranešimą Tautinio Kon
greso, "Dirvos" vajaus, Bendruo- 
nenės Tarybos ir Seimo rinkimų 
r kt. reikalais. Svečio nuoširdus 
ietuviško reikalo supratimas iš- 
eikštas jo paties žodžiais — ra- 
!o tinkamo atgarsio klausyto
juose ir davė net nelauktai gerų 
ezultatų "Dirvos” vajui: atsi- 
ado net keli šimtininkai. Pir- 
nasis su šimtine pakilo Alf. 
L a t v ė n a s , paskui kitą šim- 
inę patiesė Br. Gediminas, 

na ir paskui... turbūt iš viso 
pirmas atsitikimas visame ”Dir- 
vos” vajuje — tai studentas bai
giąs (kino filmų gamybos ir tech
nikos meno) mokslus ir darbą 
gausiantis tik nuo liepos mėn. 1 
d. — be jokio svarstymo ar as
meniško raginimo pasirašė pa
sižadėjimą būti "Dirvos” šimti
ninku — prisidėti su 100 dole
rių, Povilas J a s i u k o n i s . 
Toliau į "Dirvos” vajų įsijungė: 
V. Aleksandriūnas — 50 dol., VI.

Kas ir kur?
Gegužės 30-31 ir birželio 1 d.' (Taut. Akad. Samb. N. Y. Pad.), 

šaukiamojo Tautinio Kongreso'A. Jatulis (A. L. T. S-gos Netvar
ko Skyrius), Mrs. S. Dimas 
(Dantų Gydytojų Dr-ja, N. Y.), 
D. Klinga (Tautininkų Klubas), 
S. Mackevičius (A. L. T. S-gos 
11 skyrius), Dr. A. Snieška 
(Gyd. Korp. Frat. Lithuania), 
J. Valakas (A. L. T. S-gos 1 sky
rius), B. Vyliaudas (A. L. T. 
S-gos Elizabeth skyrius), V. Ži
linskas (A. L. Rezistencinė San
tarvė) .

Visais Kongresinio Banketo 
reikalais prašome kreiptis į Glo
bos Komiteto pirmininką Juozą 
Ginkų, 495 Grand Street, Brook
lyn 11, N. Y., tel. EV 4-9293.
• Detroito lietuviai rimtai rūpi
nasi nupirkti namus bendrie- 
siams lietuvių reikalams. Taria
masi su Hispanos Unidos namų 
vadovybe pirkti jų vadomus na
mus. Už tuos namus prašo 
$65,000.

darbai eina pirmyn. Tautiniam 
Kongresui rengti Komiteto pir
mininkui inž. Eugenijui Bartkui 
pavedus, Juozo Ginkaus, Birutės 
Paprockienės, Prano Narvydo ir 
Dr. Broniaus Nemicko iniciaty
va New Yorke 1958 m. balandžio 
9 d. sušauktame lietuviškųjų or
ganizacijų atstovų pasitarime 
suformuotas Kongresinio Ban
keto Globos Komitetas, pirminin
kaujamas Juozo Ginkaus. Į šį 
Komitetą pakvietus daugiau or
ganizacijų atstovų bei asmenų jo 
sąstatas yra toks:

Pirmininkas — Juozas Gin- 
kus; vicepirm. — Jurgis Sirusas 
ir Birutė Paprockienė; sekret. 
— Vincė Leskaitienė ir Dr. Br. 
Nemickas; nariai — Vytautas 
Alksninis, Mrs. G. Diržis, A. Gri
galiūnas, P. Juknys, A. Kirkyla, 
P. Mačiulaitis, Mrs. M. Mitchel, 
K. Krulikas, P. Narvydas, Mrs. 
P. Šimėnas, J. Šlepetys, A. šeti- 
k&s, A. Vakselis, V. Vyšnius, Z. 
Zubrys.

Organizacijų atstovai: P. Ali
šauskas (Tautinis Sąjūdis), V. 
Alksninis (Laisvės Kovotojų Są
junga), J. Garšva (Lith. Cham- 
ber of Commerce), S. Jakštas

Bakūnas — 30 dol., VI. Šimonis 
— 25 dol., Z. Waitek — 25 dol? 
pulk. Pulkauninkas — 25 dol., J. 
Mason — 25 dl. ir visa eilė kitų.

Be viso to — dar atsirado ke
li nauji "Dirvos” prenumerato
riai.

Šitam nepaprastam (savo po
būdžiu — esant tokiam žymiam 
svečiui) ir labai sėkmingam su
sirinkimui vadovavo Br. D ū - 
d a , kurio šeimoje inž. E. Bart
kus ir buvo apsistojęs.

Po susirinkimo — jo dalyviai 
buvo pakviesti puikių ponios Ge- 
diminienės paruoštų vaišių, ku
rių metu su maloniuoju svečiu 
dar buvo ilgai ir plačiai išsikal
bėta.

• "Aidų" literatūros premijos 
komisija, susidedanti iš pirmi
ninko Antano Vaičiulaičio, sekr. 
Vlados Prosčiūnaitės, narių — 
Leonardo Andriekaus, Stepo Zo- 
oarsko ir Leonordo Žitkevičiaus, 
1958 m. balandžio 20 d. savo po
sėdyje Brooklyne ”Aidų” groži
nės literatūros premiją visais 
balsais paskyrėiAlbinui Bara
nauskui už jo novelių rinkinį 
"Sniego platumos”, kuriame au
torius brandžia kalba ir stilium 
bei skaidriu humoru pavaizdavo 
tradicinę lietuviškąją buitį, at
skleisdamas joje naujų ir gaivių 
atspalvių.

Premija bus įteikta balandžio 
27 d. ”Aidų” koncerte — litera
tūros vakare Toronte.
• Balandžio 27 d., šeštadienį, 
šaukiamas Lietuvių žurnalistų 
S-gos New Yorko skyriaus narių 
susirinkimas. Įvyks Brooklyno 
Amerikos Lietuvių Piliečių Klu
be. Pradžia 6 vai. vak.

Vincas Rastenis susirinkimo 
metu kalbės tema — "Dabartinė 
spauda Lietuvoje”. Kviečiami 
taip pat ir svečiai šios įdomiosBalandžio 18 d. įvykusiame 

Amerikos Lietuvių Tautinės Są- paskaitps pasiklausyti, 
jungos Los Angeles skyriaus na
rių susirinkime išrinkta nauja 
skyriaus valdyba, kurion įėjo:

• Gegužės mėn. 10 d. 7 vai. vak. 
Maironio parke, Worcesterio 
skautės rengia linksmą šokių va-

Gediminas, Latvėnas, Aleksan- kara Veiks bufetas, gros gera
muzika, bus įdomi programa. 
Laukiam visų atsilankant.

BOSTON

driūnas, Valavičius ir Dūda.
*

Balandžio 19 d. parapijos sa
lėje aktoriaus J. Kaributo vado
vaujama vaidintojų grupė suvai
dino "Tuščias Pastangas”. Reži
savo J. kaributas. .RINKIMAI

Po nepaprastai didelių šiemet į Liet. Bendruomenės Centro la- 
(žiemos sezono metu) liūčių — rybą ir Seimą Bostono apylinkė; 
Kaliforniją jau užklupo karščiai. Je įvyksta balandžio 27 d. nuo 9 
Prilijo šiemet tris kartus dau- ( vai. iki 5 p. p. Liet. Taut. S-gos 
giau negu pernai ir du kartu namuose (484 E. 4th St.) So, 
daugiau, negu normaliai prily- Bostone; vietos apylinkės val- 
davo. Gi Kalifornijoje kai lyja dybos ir kontrolės komisijos rin- 
— tai jau ir tvanas, nors ir ne- kimai įvyks ten pat gegužės 1() 
ilgam: apsemia daug kelių, net d., 7 vai. vakare, įvyksiančiame 
namų, pridaro aibes nuostolių., visuotiniame narių susirinkime. 
Šiemet liūčių pridaryti nuosto-!
liai skaitomi dešimtimis milijo- BADlJO ’ LAISVĖS VARPAS 
nų dolerių (Kalifornijoje). Yra ketverių metų sukakties banke- 
dėlto nukentėjusių ir lietuvių, tos įvyksta balandžio 27 d., 5 v. 
Bene daugiausia nuostolių liūtys vak., Lietuvių Piliečių ^Klubo sa- 
padarė (iš lietuvių), tai dr. J. Įėję, So. Bostone. Programoje 
Jurkūno sodybai Lomitoje (ne- dalyvauja solistai A. Daugėlie- 
tcli Los Angeles). nė, St. Liepas ir muzikas J. Gai-

BALSUOK UŽ

JOSEPH J BONKOWSKI

CANDIDATE FOR

COUNTY COMMISSIONER

DEMOCRATIC PRIMARY MAY 6, 1958

KVALIFIKUOTAS TARNAUTI VISIEMS ŽMONĖMS.

IŠRINK

JULIUS J. PETRASH
STATE SENATOR

DEMOCRATrC PRIMARY MAY 6,1958

JIS GARBINGAI TARNAVO VISIEMS ŽMONĖMS, 

PALIK JĮ STATE SENATORIUM

PHILADELPHIA
LANKĖSI TAUTINĖS 

SĄJUNGOS PIRMININKAS

SKAUTAI
PAREMKITE LIETUVIUS 

SKAUTUS
RAMUNĖ KVIKLYTĖ, 

JŪRŲ SKAUTĖ

Jau daugiau, kaip dešimt me
tų Chicagoje veikia lietuvių 
skautų vienetai. Ir Jums turbūt 
teko juos matyti skautiškose 
uniformose, ar be jų, atliekant 
įvairius patarnavimus lietuvių 
parengimuose. Gal teko pabuvoti 
ir skautiškuose parengimuose, 
laužuose, stovyklose.

Nemaža dalykų mūsų jaunie
ji skautai-skautės yra padarę, o 
dar daugiau stengiasi. Štai ir 
šių metų balandžio 27 d., šį sek
madienį, 3 vai. po pietų, Chica
goje, Maria Aukštesniosios mo
kyklos salėje įvyks didžiulis visų 
skautų pasirodymas, skautiškas 
vakaras visai lietuvių visuome
nei, vadinamas Skautorama. Pra
dedant mažyčiais skautais, va
dinamais vilkiukais bei paukštu
tėmis, ir baigiant jau suaugu-

delis. Kalbės Dr. Bruno Kalvai
tis.

šių metų "Laisvės Varpo” v-bą 
sudaro: pirm. P. Viščinis, vicep.
J. Arlauskas, J, Dvareckas, sekr.
J. Vaičaitis, kas. A. Barulis, W.
Rftp*ž

Laisvės Varpas išsilaiko iš vp'^minkąs mz. E. Bartkus ir grei- dys savo gabumus, čia galėsite 
suomenės aukų ir parengimų pel- t0miS S.USauktam.skyriaus narių pamatyti ir grakščius jaunus 
no, todėl rengėjai laukia, kad su^lrll^kin]ui Padare pranešimą šokėjus, nuotaikingai šokančius

Balandžio bėn. 13 d. Philadel-, sjajs studentais, susirinkę prie 
phijoje lankėsi A.L.T. S-gos pir- (tradicinio laužo, jie visi paro-

visuomenė parems jį savo atsi- af1?. Centro Valdybos planus, visų mėgiamus tautinius šokius, 
lankymu. Banketo šeimininkas P aCiau, apsistodamas prie Dir- girdėsite jaunąsias seses skau-
A. Andrulionis, šeimininkė p. 
Kropienė.

TAUTINĖS S-GOS
Bostono skyr. valdyba savo po
sėdy IV. 18, dalyvaujant visiems 
v-bos nariams, rev. k-jos pirm., 
Vasario 16 gimn. rėmėjų būre
lio pirm., aiktyviai svarstė ir 
sprendė p-ko patiektus ir dalyvių 
keltus klausimus dėl skyriaus 
veiklos pagyvinimo, Dirvos ir 
Vilties D-jos rėmimo, Tautinio 
Kongreso ir kt.

Sekančiame posėdy V. 2 bus 
svarstomas skyriaus veiklos ir 
finansinis planas.

Bostono ALT S-gos skyriaus 
korespondento pareigos valdybos 
pavestos Ignui Vilėniškiui, gyv. 
862 E. 5 St., So. Boston 27, Mass.

HARTFORD
VACLOVAS SIDZIKAUSKAS 

HARTFORDE
A. L. B. Hartfordo apylinkės 

suruoštame viešame informaci
niame susirinkime kalbėjo Lais
vosios Europos Komiteto narys 
Vaclovas Sidzikauskas. Jis pa
tiekė daug įdomių žinių Lietu
vos vadavimo reikalais. Kalaus 
trumpa išvada — Lietuvos išva
davimo priartinimas priklauso 
daugiausia nuo mūsų visų lietu
vių vieningos, apdairios ir ener
gingos veiklos.

Susirinkimo metu apylinkės 
valdyba įteikė pašalpą šeštadie
nine; Mokyklai ir dviem studen
tams: Martynui Simonaičiui ir 
Elizabeth Yanlfciuskas.

Tautinių šokių mokytojai p. 
Zdancevičienei už jos gražų dar
bą ir pasišventimą buvo įteikti 
gintaro karoliai.

HARTFORDO LIETUVIU 
RADIJO VALANDA

Keletas energingų Žmonių: B. 
Vedeikis, F. Bočiūnas, VI. Pleč
kaitis, J. Belazaras ir kiti atgai
vino lietuvių radijo transliaciją 
Hartforde ir kovo mėn. 30 dieną 
ji atšventė metinę sukaktį. Ta 
proga įvyko koncertas, kurį iš
pildė solistė Suzana Griškaitė, 
vyrų ir mišrus choras, vadovau
jamas muz. J. Petkaičio.

Liet. radijo programą suma
niai veda VI. Plečkaitis. Progra
ma paįvairinama Vai. Balčiūno 
politinių žinių apžvalga, prof.
Marijošiaus bei dr. šerkšno pa
skaitomis.

RINKIMAI J A. L. B. TARYBĄ 
IR P. L. SEIMĄ

Rinkimai Hartforde, kaip ir 
visoje Amerikoje, įvyks balan
džio 27-tą dieną. Rinkimų būs
tas tą dieną bus nuo 9 vai. ryto 
iki 2-tros vai. po piety Lietuvių 
bažnyčios rūsyje, o nuo 2 vai. iki 
7-t.o§ vai. vakaro bus Lietuvių 
Klube — 227 Lawrence St. S.

vos vedamo vajaus ir įvykstan- dainuojančias lietuviškas
čio Tautinio Kongreso. | (]ainas Netruks ir linksmų vai-

Tautiniame Kongrese,< kurs kuriuose taip gražiai iš-
Įvy.ks įgūžės 30 ir 31 d. iPsbiixXgįrejgkįa skautiškoji dvasia ir 
želio 1 d. visi tautinės minties vjsus linksmai nuteikia, 
philadelphiečiai, kaip artimiau-!
šia kolonija New Yorkui, turėtų v*en šiais dalykais suįdo-
skaitlingai dalyvauti. , minsime žiūrovus: galėsite ap-

Susirinkime Vilties Draugijai lankyti gražią skautiškų įank- 
suaukota $240. Atsirado iš Phi-,darbių parodą. Pamatysite t^6s 
ladelphijos ir pirmas šimtinin-!daid)US’ kuyiuos skaut^i-okoutės 
kas — tai kūrėjas-savanoris, Lie- atlieka, išeidami .H>rtris nustaty- 
tuvos laisvės kovų karo invali- progiamą ir bpsiiuosdami va
das Vyties kryžiaus kavalierius saros stovyklai, čia bus ii vaiz-
Br. Tvarkūnas.

Philadelphijos Tautinės Są
jungos skyrius, be 25 dol. Vilties 
Draugijos vajaus, Dirvą jau 
yra parėmęs $87. P. M.

J ) ETKO1T

dų primenančių Lietuvą. Mat 
mūsų skautai, norėdami geriau 
pažinti 'savo tėvynę, renka apie 
ją visokią medžiagą. Kai kurie 
skautų užrašai ir surinkta vaiz
dinė medžiaga labai įdomi, lyg 
senoviški vienuolių manuskrip
tai, Įvairiausiais lietuviškais pa
gražinimais išdailinti.

Atsilankę į Skautoramų, jūs pa- 
remsite lietuvišką jaunimą, šiais

VISI Į RINKIMUS!
Balandžio 27 d. (šį sek'madie 

nį) Detroite ir visoje Amerikoje laikais, jus visi, mieli vyresnie- 
įvyksta JAV Lietuvių Bendruo- ji, rūpinatės ir sielojatės jauni- 
menės Tarybos ir Pasaulio Lie- mu, jo ateitimi. Jūs norite, kad 
tuvių Bendruomenės Seimo at- mes būtume lygiai tokie pat ge- 
stovų rinkimai. ri ir taurūs lietuviai, kaip ir Jūs,

JAV LB Detroito apylinkės vyresnieji, buvote ir esate. U 
rinkimų komisija kviečia visus čia ir yra proga: mes, jaunieji, 
detroitiečius tą dieną rinkimuo- kviečiame — ateikite pas mus į
se dalyvauti ir tuomi atlikti sa
vo tautinę pareigą. Neužsimo
kėję nario mokesčio, galės užsi
mokėti rinkimų vietoje.

Detroito rinkimai įvyks His
panos Unidos mažojoje salėje 
(prie Nako krautuvės), kampas 
Vernor ir 25 g-vių. Rinkimų pra
džia 8 vai. ryto, pabaiga _  5
vai. vak.

skautoramą balandžio 27 d. Juk 
mūsų nemažai, vien Chicagoje 
netoli tūkstančio. Gal būtų verta 
mumis kiek susidomėti, ypač kai 
mūsų organizacija dabar švenčia 
savo gyvavimo 40 metų sukaktį.

Mes remiame lietuviškus rei
kalus, padėdami lietuvių visuo
menei. Padėkite ir mums — 
bent savo atsilankymu skautora- 
mon, poros dolerių auka už įėji
mą.

kviečia visus savo narius rinki
muose aktyviai dalyvauti, o ne
apsimokėjusius nario mokesčio 
jį apmokėti. Mokestis bus pri-

BROCKTON
L. B. Tarybos ir PLB Seimo 

atstovų rinkimai įvyks balandžio 
27 d. (sekmadienį), nuo 10 iki 
4 vai. po pietų, Sandaros salėje.
Brocktono LB skyriaus valdyba imamas ir rinkimų būstinėje.

BALSUOKITE UŽ

SAUL S.

DANACEAU
For Judge of Common Pleos Court

CHIEF ASSISTANT COUNTY I’ROSECUTOR 
PRINCIPAL AUTHOR CLEVELAND CITY CHARTER
Endorsed by:

Cuyahoga County Democratic Executive Committee. 
Cosmopolitan Democratic League of Cuyahoga County.

SAUL S. DANACEAU

Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
nente einantį iliustruotą humoro-kritikos žurnalą

PELĖDĄ
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė. S., 

VCelland, Ont., Canada.
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KAS ŠVIESU IR TAMSU NAUJOSIOS 
ZELANDIJOS LIETUVIUOSE

JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

Norėčiau pateikti trupučiuką 
žinių ir pastabų apie Naujosios 
Zelandijos lietuvius, nors jų gy- 

enimo plačiai negalėjau pažin- 
i, aplankiau tik Aucklandą, o j

kitas vietas kelionės planas ne
leido pakliūti.

Greit bus dešimtmetis, kai 
šioje saloje pradėjo kurtis pir
mieji lietuviai. 1949 metais čia 
atvyko pirmas ir maždaug pa
skutinis "didelis" lietuvių trans
portas — 170 asmenys. Paskui 
dar atplaukdavo mažesnių gru
pių ir pavienių šeimų. Dabar 
Naujoje Zelandijoje iš viso esa
ma per 240 lietuvių. Į jų tarpą 
nebeįskaitomos mišrios šeimos, 
nes, kaip praktika parodžiusi, to
kių šeimų lietuviškoji dalis ga
na greit lietuvybės atsižada. To
kiems lietuviški reikalai nėra rū
pėję, kartais atrodo net priešin- 
|gai: jie stengėsi ko greičiau lie
tuviškumo atsikratyti. Visokių 
esama žmonių ...

Didžiuliame Naujosios Zelan
dijos plote lietuviai plačiai išsi
mėtę, bet pagal galimybes sten
gėsi susispiesti į keturis didžiuo
sius miestus: Aucklande apie 65 
asmenys, Wellingtone apie 55, 
Christchurch apie 30 ir Dunedine 
apie 42. Kiti gyvena pavieniui 
mažesniuose miesteliuose. Lie
tuvių jaunimas lanko vietines 
pradžios ir aukštesniąsias mo
kyklas ir visur neblogai užsire
komenduoja tiek moksle, tiek 
sporte. Yra ir studentų, šiais 
metais universiteto architektū
ros skyrių baigė V. Procuta.

Vyresnio amžiaus lietuviai, 
kurie turėjo aukštąjį mokslini 
išsilavinimą, savo profesijose 
beveik niekas nedirba. Tam bu
vo visokių pliūčių. Dirba viso
kius kitokius darbus: fabrikuo
se, uostuose, skerdyklose, vienas 
kitas stalius ar kitoks amatinin
kas, moterys daugiausia siuvė
jos, viena kita slaugė. Labai gai
la, kad priešingai, negu Austra
lijoje, čia nėra tokių, kurie būtų

pradėję verstis savarankiškais 
bizniais statyboje, prekyboje, 
viešbutininkystėje ir panašiai.

Tačiau ekonominiu požiūriu 
lietuviai susitvarkę neblogai, 
kiek galėjau spręsti iš tų, ku
riuos lankiau Aucklande. Daugu
mas gyvena nuosavuose namuo
se, turi šaldytuvus, skalbimo ma
šinas, kai kurie ir automobilius. 
Man pasakojo, kad Wellingtone 
yra net keturi, kurie įsigiję au
tomobilius ir verčiasi, kaip taksi 
šoferiai. Tai yra pradžia į sava
rankišką biznį. Kurie tik gali, 
Įsigytuose namuose laiko nuo
mininkų ir tuo padidina savo pa
jamas. Pasistengus pamažu bū
tų galima prieiti ir ligi viešbučių 
atidarymo.

• * •
Tautinė patriotinė dvasia dau

gumoje tebėra gyva ir stipri. Ją 
telkia ir kituose išlaiko keli ide
alistai pasišventėliai. Minimos 
visos lietuviškos tautinės bei 
valstybinės šventės ir ruošiami 
kiti minėjimai. Programas pra
veda ir atlieka daugumoje jau
nimas, o jo tarpe kaip tik yra 
tokių, kurie rimtai mokosi mu
zikos ir kitų menų. Jau ketverius 
metus iš eilės veikia lietuviška 
sekmadienio mokykla, tai šalia 
šeimos vienintelė vieta, kur iš 
naujo žiebiamas lietuvybės tę
simo žiburėlis. Pereitais metais 
jaunųjų grupei mokytojavo p. 
Petroškienė.

N. Zelandijos Liet. Bendruo
menės Krašto Valdyba turi su
dariusi lietuvišką biblioteką iš 
apie pusaštunto šimto knygų. Ją 
prižiūri ir veda p. Liutikaitė. 
Taip pat sudaromas ir nuolat pa
pildomas lietuviškų laikraščių 
iškarpų rinkinys. Iki šiam lai
kui rūpestingai vedama bendruo
menės ir lietuvių gyvenimo kro
nika. Visa tai galvojama, laikui 
bėgant, perduoti Pasaulio lietu
vių archyvui.

Betgi jaučiama, kad atšalimas 
lietuviškiems reikalams palaips-

niui didėja. Kiekvienas vis daž
niau paskęsta savo asmeniniuo
se reikaluose ir nieko daugiau 
nenori matyti, nei sielotis. Pla
nuojama ateinančiais metais su
rengti plataus masto visų N. Ze
landijos lietuvių suvažiavimą ry
šium su dešimtmečio sukaktimi, 
1 šią salą atvykus. Gal toks su
važiavimas išjudins lietuvišką 
dvasią ir vėl sukels susidomėji
mą. Nors kai kurie abejoja, ar 
bus galima pajėgti pašalinti nuo
lat augantį šykštumą ir susirū
pinimą tik asmeniniais reikalais. 
Tiesa, prie tautinių reikalų parė
mimo gali prisidėti tie, kuriems 
pavyks ekonomiškai įsitvirtinti 
ir pasidaryti savarankiais biz
nieriais. Bet, kaip iš Amerikos 
ir kitų kraštų lietuvių gyvenimo 
žinome, toji lazda taip pat turi 
du galu. Kaip sykj Dirvoje esu 
rašęs, čia labai svarbus atvejis: 
kada gana yra gana? Daugeliui 
turtą kraunančių atrodo, kad 
niekad jo negana, vis permažai, 
ir vis neatlieka dešimtinės lietu
vybei. Toks lietuvio turtas yra 
geras tik jam, bet iš to nėra jo
kios naudos lietuvių tautai, kul
tūrai, jos visuomeniniams ar po
litiniams uždaviniams paremti.

N. Zelandijos Liet. Bendruo
menės Krašto Valdybą dabar su
daro: Č. Liutikas (pirmininkas), 
Mitkevičius, Grigaliūnas, Procu
ta ir Paplauskas. Didesniuose 
lietuvių susibūrimuose veikia 
apylinkių valdybos. Aucklande
— Pečiulaitis, Paplauskienė, Pet
roškienė. Dunedine — Skriau- 
laitis, Kuzma, Jončys. Christ
church apylinkėje — seniūnas 
Šerėnas.

Nuo šių asmenų daugiausia 
priklauso N. Zelandijos lietuvių 
išlaikymas, jų visuomeninis ir 
kultūrinis judrumas.• * ♦

šalia N. Zelandijos Liet. Ben
druomenės, čia veikia N. Zelan
dijos Pabaltiečių Klubas, kuri 
sudaro lietuvių, latvių ir estų 
tautybių atstovai, šiuo metu klu
bui pirmininkauja Česlovas Liu
tikas, o j kontrolės komisiją Įei
na Pečiulaitis. Susirinkimai pra
vedami anglų kalba. Mačiau to 
klubo 1958 m. darbų programą
— užsibrėžę atlikti naudingus 
žygius. Praeityje jie buvo suren

gę demonstraciją prieš bolševi
kus ir dažnai pasirodo anglų 
spaudoje su įvairiais pareiški
mais, liečiančiais, Sov. Rusiją ir 
pabaltiečių padėtį.

Pabaltiečių klubo veikla reiš
kiasi keliomis kryptimis. Jis rū
pinasi specialiais tautiniais lie
tuvių, latvių ir estų interesais, 
kiek jie yra bendri. Palaiko tų 
trijų tautybių išeivių bendravi
mą ir yra suruošęs visą eilę ben
drų pobūvių ir pasirodymų. Krei
piasi j N. Zelandijos vyriausy
bę, siūlydamas priemones pabal
tiečių imigrantų teisinei bei so
cialinei lygybei įtvirtinti. Ypa
tingai klubas veiklus politinėje 
srityje, kur jis dažnai siuntinėja 
brošiūras, knygas, memorandu
mus ar laiškus įvairioms N. Ze
landijos politinėms institucijoms, 
spaudai bei tarptautinėms orga
nizacijoms, aiškindamas Sovietų 
Rusijos agresyviąją politiką, 
Baltijos valstybių okupaciją ir 
informuodamas apie išsilaisvini
mo pastangas, šioje plotmėje 
klubas artimai bendradarbiauja 
ir su kitomis tautybėmis N. Ze
landijoje, ypač ukrainiečiais, 
vengrais, lenkais ir kitais.

PERRINKITE

'JOHN ar. CAPNEY
CUYAHOGA COUNTY AUTITOR PAREIGOMS, KURIAS JIS 

PAVYZDINGAI ATLIEKA JAU ANTRĄ TERMINĄ
John J. Camey yra gimęs Clevelande 1910. VI. 10 ir 
baigęs teisės mokslus Western Reserve Universitete.

1933 m. jis buvo paskirtas Deputy County Treasurer ir 
tarnavo, iki 1936 m. buvo išrinktas j Ohio Atstovų 
Rūmus. Ten jis buvo mažumos lyderiu 1940 -1942 m. 
ir dirbo eilėje komitetų.

Antrojo Pasaulinio karo metu su 374 Inžinerijos korpu 
aktyviai dalyvavo Europos fronte.

Jis buvo išrinktas Cuyahoga County Auditor pareigoms 
1950 m. ir 1954 metais perrinktas antrajam terminui.

Jia yra daugelio organizacijų narys, vienas iš gabiausių 
ir aktyviausių visuomenės veikėjų.

ATIDUOKITE SAVO BALSĄ UŽ IOHN J. CARNEY GEGUŽĖS 6 I). 
PIRMINIUOSE BADAVIMUOSE

Iš praėjusių metų veiklos apy
skaitos matyti, kad šiuos visus 
darbus klubas atlieka savo narių 
pasiaukojimu ir suvartoja labai 
nedaug lėšų. Pajamų iš narių 
mokesčių ir aukų per metus tėra 
turėjęs tik apie 70 svarų.

Pabaltiečių bendravimo išei
vijoje idėja yra, mano nuomone, 
labai svarbi. Atrodo, kad ji rei
kalinga įgyvendinti ne tik ten, 
kur pabaltiečių kolonijos yra ma
žos ir, tik jas subūrus, pasidaro 
žymesnė jėga tos vietos ar kraš
to gyvenime. Lygiai ji taip pat 
svarbi ir didelėse kolonijose, kaip 
Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje 
ir kitur.

Pabaltiečių federacijos idėja 
šiandien tiek lietuvių visuome
nėje, tiek berods pas latvius ir 
estus neturi priešų, visi jai pri
taria ir mano, kad tuo būdu ne 
tik Pabaltijo valstybių išsilais
vinimas gali būti palengvintas, 
bet ir tolimesnis jų nepriklauso
mybės išlaikymas geriau užtik
rintas. Kad vieni kitus geriau 
pažintume, suprastume ir išmok
tume draugiškai bendradarbiau
ti, tokie pabaltiečių klubai jau 
dabar gali daug padėti. N. Ze-

AP ŽINAI?
Praėjusiais metais JAV 2,525,- 

000 asmenys buvo sužeisti ir 
38,700 užmušti susisiekimo ne
laimėse. 1,330 asmenų žuvo au
tomobiliui susidūrus su trauki
niu.

13,200 mirtinų katastrofų pri
skiriama per greitam važiavi
mui.

Daugiau kaip 95% automobi
lių, įsipainiojusių į mirtinas ka
tastrofas, buvo gerame stovy. 
Per 21% šių katastrofų 1957 me
tais įvyko šeštadieniais.

*
Vidutiniškai 1,200 asmenų 

kasmet JAV prigeria beplaukio- 
dami mažais laiveliais krašto 
ežeruose ir upėse.

landijos lietuviai, latviai ir estai 
čia tarnauja geru pavyzdžiu vi
siems kituose kraštuose. Dr. Jo
nas Šliūpas savo laiku tą minti 
skelbė tarp lietuvių, latvių ir 
estų, dabar atėjo laikas, kad 
pradėtume pabaltiečių klubus 
įgyvendinti.

(Bus daugiau)

1956 metais krašte užregis
truota 143,485 miško gaisrai. Iš
eitų, kad kas trys ir pusė minu
tės prasidėjo naujas miško gais
ras.

*
Vienas asmuo kasmet sunau

doja apie 11 svarų druskos.
*

JAV spausdinama per 30,000 
periodinių leidinių; jų bendras 
tiražas sudaro apie pusę bilijono 
egzempliorių.

* *
Paskutiniaisiais surašymo da

viniais, JAV ir Aliaskoje yra 
per 17 mil. negrų ir apie 150,000 
indėnų.

*
Mažiausias paukštis — kolib

ri sveria apie vieną dešimtąją 
uncijos dalį, gi didžiausias —
strutis apie 300 svarų.

*
Kalakutė per metus padeda

tarp 40 ir 60 kiaušinių.
«

Vienam medaus svarui sukrau
ti, bitė turi iščiulpti nektarą iš
2 milijonų žiedų.

*
Bitė skrenda "medžioti” 35 

mylių j valandą greičiu. Atgal, 
ratuota, ji tepaskrenda 10 mylių 
greičiu. V.

CHICAGOS
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 

Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Ave. 

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

antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Gyvenu iš sąmojaus
ALFRED PERLES

Henry buvo trims mėnesiams išvykęs 
Amerikon, ir aš užėmiau jo atelję Borghese 
viloje. Jei Henry nerasdavo nuomininko už 
pinigus, butą visada palikdavo man, kol grįš; 
tai buvo tam tikros rūšies tylus susitarimas 
tarp mūsų.

čia buvo visai puikus butukas — didžiu
lė ateljė su miegamuoju ir vonia, šalia nišos 
valgiui gamintis. Pirmiausia, vos tik Įsikė
lęs, patikrinau maisto spintą. Ten buvo liku
sios pora sardinių dėžučių, du pokeliai spa- 
ghetti ir maža pomidorų košės bonkelė. Iš to 
turėjau gyventi ateinančius tris mėnesius.

Aš neturėjau pajamų ir esu negabus
pelningam darbui. Todėl vadinu save rašyto
ju. Tam nereikia ypatingų žinių, ir tai skam
ba neblogai, įrašant profesiją į prancūzišką 
pasą. . i i

Henry, prieš išvažiuodamas, buvo mani
mi kiek susirūpinęs. Jis mielai man būtų pa
likęs mažą pinigų sumą, bet jų neturėjo už
tenkamai ir pats. Paskutinę minutę jis dar 
ištraukė penkiasdešimt frankų, nes netrukus 
reikėsią mokėti už dujas, pasakė jis. Sto- 

* tyje man dar kartą išdėstė svarbų patarimą:
— Kodėl tu vengi Boriso? — kalbėjo. 

— Aš žinau, kad tau koktus jo nenatūralu- 
rnas, bet j h turi pakankamai žvirgždo. Elkis 
diplomatiškai. Pataikauk jam. Kalbėk, koks 
puikus rašytojas jis esąs. Nesigėdyk jį iš
kelti aukščiau už būbnų karalių. Ak, tu vi
sai nesugebi pūsti miglų ...

ą — Tas šuns kaulas, — sumurmėjau.
— O jei ir taip, — pastebėjo Henry, —

Alfred Perles, čekų kilmės rašytojas, 
visą laiką gyvenęs užsieniuose. Pirmosios jo 
dvi knygos pasirodė prieš karą Paryžiuje, 
prancūzų kalba. Karo metu jis buvo britų pio
nierių daliniuose ir paskelbė pirmą knygą 
anglų kalba "The Renegade", kuri buvo pa
skelbta "Book of the Month". čia spausdina
ma novelė paimta iš vėlesnio rinkinio "Hori- 
zon Stories".

juk tau reikia valgyti, ar ne?
Su tais žodžiais jis įlipo traukinki ir pa

liko mane gerokai padrikusia nuotaika be
stovintį St. Lazare stoties perone.

Aš paėmiau autobusą atgal į Borghese 
vilą. Grįždamas apsvarsčiau savo būklę. Ji 
nebuvo taip jau bloga. Turėjau trims mėne
siams pastogę ir penkiasdešimt frankų ki
šenėje. Dujų sąskaita galėjo palaukti. Blo
giausiu atveju bendrovė išjungs dujas. Man 
buvo jau ir blogiau atsitikę.

Henry galbūt teisus, galvojau, aš turė
čiau pataikauti Borisui, žinoma, aš nebuvau 
sužavėtas ta mintimi. Borisas įkyrus, nuobo

dus sutvėrimas. Tačiau jis buvo turtingas. 
Jis uždirbo krūvą pinigų, Šanchajuje kinie
čiams pardavinėdamas patentuotus vaistus. 

Tai buvo prieš japonų invazijai užplūstant 
Šanchajų. Ilgą laiką jis suko galvą, ką su 
tais pinigais turėtų pradėti. Į akcijas jis ne
norėjo jų kišti. 1929 m., biržai žlungant, jis 
prarado turtą ir dabar bijojo. Pagaliau jis 
nusprendė už pusę savo pinigų nupirkti 45 
svarų aukso gabalą. Iš likusių atidarė dolerių 
sąskaitą viename amerikiniame banke. Jam 
priklausė ir Borghese vila, kurioje gyveno 
Henry. Pats Borisas buvo apsigyvenęs pir
majame aukšte.

Kas liečia aukso gabalą, žinoma, jis jo 
nelaikė Borghese viloje. Taip darant, grei
čiausiai jį būtų nužudę ir jo auksą pavogę. 
Jis turėjo jausti pavojų: savo aukso gabalą 
jis lėktuvu išgabeno į Londoną ir deponavo 
Anglijos bonko seife. Nuo tada jis jautėsi 
saugus. Jis buvo nusistatęs savo aukso re
zervo neliesti. Retkarčiais, kai užeidavo ūpas, 
jis nuvykdavo ten ir atgal pigiu bilietu į Lon
doną, kad galėtų savo aukseliui "kaip einasi, 
kaip sekasi" pasakyti ir švelniai jį paglos
tyti.

Aš investavau dvidešimtį dujinių frankų

į duoną, raudonąjį vyną bei kepeninę dešrą ir 
nuėjau namo. Borisas jau tykojo manęs ves
tibiulyje.

— Halio, Michaelį, — sušuko. — Paly
dėjote Henrį į stotį ? Aš einu truputį užkąsti. 
Nenorite prisijungti? Aš norėčiau, kad jūs 
žvilgterėtumėte į mano veikalą "Metafizikos 
klimatas". Vistiek užeikite ir suvalgykite 
kąsnelį.

Aš sakiau, kad esu užsiėmęs, turiu pa
rašyti porą būtinų laiškų: išmaldos laiškų, 
paaiškinau tiksliau.

— Vieną jų vėliau įsprausiu ir Jūsų tarp
durį, — šaipiausi.

Iš tikrųjų buvau nusistatęs, kol pajėg
siu, maitintis be Boriso.

Borisas buvo nusivylęs, tačiau spyrėsi 
ir toliau:

— Puiku, — sakė jis, — tai gal galėsime 
drauge vakarieniauti?

Tą dieną mes drauge nevakarieniavome. 
Aš suvalgiau stiprius pietus iš kepeninės deš
ros ir raudonojo vyno ir po to jaučiausi pui
kiai. Truputį numigau ir, kai pabudau, buvo 
jau laikas vakarienei. Aš turėjau dar tris
dešimtį frankų, taigi leidau sau gerai pa
valgyti "Escargote” ir po to nuėjau J kiną.

Kitą dieną buvau plikas. Apie pietus 
pabeldžiau į Boriso duris. Jis keldavo vėlai, 
ir dabar buvo vos tik iš lovos išlipęs. Jis ati
darė duris ir rąžydamasis stovėjo tarpdury. 
Ant nuogo kūno buvo užsimetęs neaiškiai ru
dą chalatą. Aš pagriebiau jį už pažastų ir 
pakėliau aukštyn. Jis svėrė maždaug tiek, 
kiek dvylikos metų vaikas. Paskui vėl jį nulei
dau žemyn. Jis vis dar tebežiovavo. Su savo 
ožiška barzdele ir išdraikytais plaukais, jis 
galėjo būti bet kurio amžiaus tarp trisdešim
ties ir šešiasdešimties metų, ir atrodė, kaip 
pamišęs pranašas.

— Jūs atrodote puikiausiai nusiteikęs, 
— tarė jis. —- O man vėl tie akių skausmai. 
Peržiūrėkite rankraštį, kol aš išsimaudysiu.

— Kas bus pietums? — paklausiau.
— Ką jūs tuo norite pasakyti — pie

tums? — kalbėjo jis. — Aš dar net nepus
ryčiavau.

— O aš jau prieš penkias valandas, — 
pasakiau.

— Ir jūs jau vėl alkanas? — paklausė 
priekaištingai.

— Mirtinai alkanas, — atsakiau.
Borisas būtinai norėjo, kad skaityčiau 

jo rankraštį, ir žinojo, kad mane tik tada 
privers, jei pirma duos pavalgyti. Jis mintyse 
skubiai apskaičiavo ir priėjo išvados, kad 
tai nedaug kaštuos.

— Gerai, — pasakė jis. — Eikit ir nu
pirkit. Jūs galėsit išvirti man pusryčius ir 
sau pietus, kol aš apsirengsiu. Ar užteks de
šimties frankų?

— Duokite penkiolika, — pasakiau.
— Sutarkim dvylika. Tačiau man at

neškite gero bekono ir kiaušinių.
Jis pasirausė savo chalato kišenėje ir 

ištraukė dvidešimties frankų banknotą.
— Aštuonis frankus noriu gauti atgal, 

— pridūrė.
— Gerai, gerai, — pasakiau. — pasku

bėkite išsimaudyti, už akimirkos vėl būsiu 
čia.

Jis atidarė man duris. Buvau jau beveik 
gatvėje, kai išgirdau jį besivejantį:

— Michaelį, Michaelį!
— Kas atsitiko? — sušukau.
— Kiaušinius man atneškit geriausios 

rūšies, — pasakė.
— Gerai, — šūktelėjau atgal.
Aš nusipirkau du gražius avienos gaba

lus ir dėžutę žalių žirnių, paskui dar vadina
mo Roqueforte sūrio su gražiais žalumynais 
ir gabalą obuolinio torto. Paskui nuėjau į 
pieninę ir nupirkau Borisui porą pigių kiau
šinių iš kalkių ir dvi plonas bekono skiaute
les. Už viską išleidau aštuonis frankus pen
kiasdešimt, ir man liko trys su puse franko 
arbatpinigių.

Borisas buvo jau apsirengęs, kai grįžau. 
Jis buvo užsivilkęs ilgą švarką ir dryžuotas

kelnes, ir atrodė, kaip rabinas. Jis mojavo 
rankraščiu.

— Kaio patinka jums šitas sakinys, —< 
kalbėjo jis: — "oras yra, ką iš jo darysim?”

Jis buvo regimai nusistatęs už savo pi
nigus šį tą atgauti.

— Aš išleidau dvylika su puse frankų,
— pasakiau.

Jis vis dar tebebuvo truputį susierzinęs.
— To nenoriu,__pasakė. — štai, paim-

kitę 50 centimų.
Bet aš atsisakiau pinigus paimti. Sekan

čias dešimti minučių praleidau virtuvėje, ga
mindamas sau pietus ir Borisui pusryčius. 
Nekreipdamas dėmesio į mano darbą, jis 
skaitė įvadą į savo "Metafizikos klimatą". Aš 
neklausiau.

— Kur dėžučių atidarytojas? — paklau
siau.

— Jūs žinote labai gerai, kad aš tokiais 
dalykais nesidomiu, — atkirto grubiai ir to-4
liau skaitė man kitą pastraipą.

— Čia puikus sakinys, — pasakiau. — 
Perskaitykite dar kartą, gerai?

Borisas staiga atšilo.
— Džiaugiuosi, kad supratote lemiamą 

punktu, — pasakė. — Ar jį tikrai supratote? 
Tai, ką aš tiksliai pasakyti norėjau, yra ...
— ir jis pradėjo man pasakoti, ką jis norė
jęs tiksliai pasakyti.

— Jūs ir negalėjote aiškiau išsireikšti,
— pasakiau. — Ar turite druskos ir pipirų?

— Po velnių su druska ir pipirais! Da-» 
bar klausykite čia ...

— Pietus paruošti, — pasakiau. — Ran
kraštį po to peržiūrėsime.

— Mes turėsime jį peržiūrėti, punktą po 
punkto, — pareiškė jis. — Aš noriu būti tik
ras, kad mintys yra aiškiai išreikštos. Jūs 
galėsite man daug pagelbėti, mano mintis 
išreikšdami kitais žodžiais. Mes turėsime 
punktą po punkto išnagrinėti.

— Punktą po punkto, — pakartojau.

(Bus daugiau)
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KAI) NEISNYKTUME
Jei su žiemos šalčiais studendija užmiega, tai su pavasario 

saule jie atgyja rinkimams. Sujudome išrinkti naują Lietuvių 
Studentu Sąjungos centro valdybą. Pagiriam savo pasirinktus 
kandidatus, parašom gražiai skambančias platformas ir vėl nu
tariam po rinkimu išrinktuosius palikt tąsytis su organizacinė
mis problemomis. Jei jiems kas išeis, gerai, jei neišeis, gerai, jei 
jie ką bandys, gerai, jei nieko neveiks, gerai. Gale kadencijos 
visvien bus galima ką nors gero apie juos pasakyti.

Tačiau, atėjo laikas visiems mums įgauti atsakomybės jaus
mą. Pereitu dvieju metu bėgyje Sąjunga turėjo daug sunkumų, 
kad dar metus galėtų mūsų apatiją atlaikyti.

Kada organizacija, kuriai mes visi priklausom, nesveikuo
ju, mes nebegalime pasitenkinti veikla, kuri susideda iš santykių 
užmezgimo ir santykių gerinimo su kitų studentais, kuri vežama 
kelių apleistų, entuziazmą praradusių veikėjų.

Mums reikalinga tvirta centro valdyba. Vietoj senatviškų 
ambicijų gal reikalingas jaunatviškas entuziazmas, vietoj ištęstų 
kalbų jai būtinas spartus darbas. Reikia atstatyti kontaktą su 
skyriais, juose skatinti sveiką organinį vystimąsi ir pravesti ge
rai suplanuotą metinę programą.

Tai galima pasiekti, tik renkant centro valdybą ne pagal 
kandidatų partinį lojalumą arba partinių laurų kiekį, bet tik pa
gal jų sugebėjimą ir norą veikti. Kada vienetas tampa arena par
tinėms jėgoms išbandyti ir tuo pasidaro suaugusių vaikų žaislas, 
nebegali jis nei vienyti nei dirbti koordinuotą darbą. To Sąjun
goje mes negalim prileisti.

Mes turim grąžinti į Sąjungą gyvo veiklumo ir nuoširdaus 
bendradarbiavimo dvasią, išrinkdami tam tikslui tinkamus stu 
dentus ir pasižadėdami patys stoti į studentiškąjį darbą.

Pirmas šios akcijos punktas yra balsavimo lapas. Panaudo 
kime jį.

korporacijų (nebūtinai ideologiš
kai giminingų), kviesdavo, vieni 
kitus j savo parengimus. Kai ku
rios korporacijos turėjo, santy
kius su estų ir latvių studentais, 
vieni kitus aplankydavo.

Be to, universitetas turėjo Stu
dentų Atstovybę, bendrą orga
ną visiems studentams, visų ren
kamą parlamentarišku būdu vie 
neriems metams. Toji atstovybė 
reprezentavo studentiją univer 
siteto senate ir tarptautinėse 
studentų organizacijose. Univer
siteto Garbės Teismas buvo su
daromas iš mokomojo personalo 
ir studentų vieneriems metams. 
Kiekvieno fakulteto taryba dele
gavo vieną iš profesorių, o stu
dentai rinko vieną atstovą iš fa
kulteto.

Studentų organizuotumas tu
rėjo nemaža reikšmės universi
teto gyvenime, visoje Lietuvos 
visuomenėje ir santykiuose su 
užsieniu.

RINKIMAI
Š.

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

JOSEPH W. KOVACH

CANDIDATE FOR

COUNTY COMMISSIONER

DEMOCRATIC PRIMARY MAY 6,1958

TRYS DIDIEJI

STUDENTU ORGANIZACIJOS 
LAISVOJE LIETUVOJE

JŪRATĖ STARKUTE

Lietuviai studentai pradėjo rių tarpusavį sugyvenimą, 
savo organizacinį gyvenimą dar! Visi organizaciniai vienetai, 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimą ir prieš Lietuvos 
Universiteto įsteigimą. Rusijos 
ir Vakaru universitetuose mokė-•r
si tuometiniai lietuviai studen
tai. To laikotarpio Rusijos inte 
ligentijos tarpe pasireiškusios 
pasaulėžiūrinės srovės turėjo 
įtakos vėlesniam Lietuvos stu
dentų susigrupavimui, kaip ly
giai ir Lietuvos politinių partijų
charakteriui.

1022 m., įsteigus Lietuvos Uni
versitetą (vėliau pavadintą Vy
tauto Didžiojo Universitetu), to 
universiteto studentai pradėjo 
grupuotis organizacijomis. Pa
skutiniais nepriklausomojo gy
venimo metais tokių organizaci
nių vienetų buvo apie 40, ir tik 
maža studentų dalis jokiai orga
nizacijai nepriklausė.

Organizacijų pagrindai ‘buvo 
ideologiniai, etnografiniai, fra- 
ternaliniai, tautiniai.

Ideologinės organizacijos skir
stėsi į tris stambiausias grupes.
Ateitininkai (12 vienetų) suda
lė katalikiškąją grupę, neolitua- 
nai (2 vienetai) tautininkiškąją, 
ir varpininkai (2 vienetai) socia
listinę grupę. Komunistai bandė 
veikti, prisidengę "neturtingųjų’’ 
vardu, tačiau buvo negausūs ir 
jokios reikšmės neturėjo.

Pi o i'?-i niais pagrindais skirs
tėsi ir k..' kurios ideologinės 
grupės, tačiau buvo grynai pro
fesinių vienetų (Teisininkų ir 
Ekonomistų Draugija, Humani
tarų Draugija), kuriems priklau
syti galėjo visi atitinkamų fa
kultetų .studentai, nors jie buvo 
ir kitų organizacijų nariai.

Fraterrtaliniai vienetai susida
ro įvairiais pagrindais, čia būtų 
galima priskaityti ir etnografi
niais pagrindais susibūrusius 
žemaičius bei suvalkiečius, stu
dentus turinčius karininko laips
nį, skautus. Buvo nemaža ir to
kių vienetų, kurių pagrinde bu
vo tik jų narių asmeniška drau
gystė.

Savo pavadinimais organizaci
niai vienetai skirstėsi į Korpora
cijas, Klubus, draugoves, drau
gijas, sąjungas. Korporacijomis 
vadinosi tie vienetai, kurie ypa-

išskiriant grynai profesinius, 
skirstė savo narius į kandidatus 
(populiariai "fuksus"), tikruo
sius narius (senjorus), ir sen
draugius (filisterius). Beveik vi
si turėjo savo garbės narius arba 
šefus, kurie nebūtinai turėjo bū
ti buvę tų vienetų nariai studijų 
metu.

Kiekviena organizacija turėjo
savas tradicijas vidaus gyveni
me. Nors daugelio šaknys atėjo 
iš rusų universitetų, vėliau jos 
savo charakteriu daugiau pana
šėjo į vokiečių, šveicarų, pran
cūzų, belgų studentų organizaci
jas. Kiekvienas vienetas turėjo 
savo vėliavą, reprezentuojančią 
korporacijos emblemą, spalvas ir 
Šūkį. Vėliavnešiai dėvėjo per pe
tį plačias juostas, o kai kurie 
r špagas. Visi turėjo uniformas, 
kepuraites ir juosteles, daugelis 
itlapinius ženkliukus.

Visos studentų organizacijos 
Airėjo registruotis universiteto 
ienate, pateikdamos savo statu
mus. Be tokių oficialių statutų, 
laugelis korporacijų turėjo savo 
cidaus statutus. Toks statutas 
>aprastai aptardavo korporaci
jos tradicijas, kandidatų pri
ėmimą ir jų pakėlimo tvarką, sa- 
/itarpinę drausmę. O toji draus- 
nė kai kuriose korporacijose bu
žo gana griežta, ypač "fuksams", 
<iekvienas senjoro, o ypač ”fuks- 
majoro” įsakymas turėjo būti

m. balandžio-gegužės mėn. 
įvyksta Liet. Stud. S-gos rinki
mai. Išstatytų sąrašų rėmėjai 
Sž redakcijos buvo paprašyti ap
rašyti jų remiamus kandidatus 
ir pačius sąrašus. Gautus atsa
kymus atspausdiname.

L NEPRIKLAUSOMIEJI
Kada jau kelinti metai Sąjun

gos veikime atsiranda svarbių 
trūkumų, atsiranda reikalas tą 
veikimą pataisyti, jei nenorima 
leisti tai Sąjungai išnykti iš stu
dentiško gyvenimo. Todėl buvo 
sudarytas sąrašas iš studentų, 
kurie jau aktyviai yra pasireiškę 
pačios Sąjungos veikime arba 
ateitininkų, santariečių ir skau
tų organizacijose.

Norėdami pastatyti Sąjungą 
ant stiprių pagrindų, jie tiki ir 
siekia šių principų įgyvendini 
mo:

veikimas Sąjungoje turi būti 
individualinis. Kadangi ideologi
jų išsilaikymo klausimas šioje 
organizacijoje neiškyla, neran
dama reikalo tas ideologijas Są
jungoje reprezentuoti. Individo 
vertė turi būti sprendžiama pa
gal jo sugebėjimus, ne pagal jo 
ideologiją.

Daugeliui veidėjų apleidus Są
jungos veikimą, reikalinga 
įtraukti daugiau tokiai veiklai 
kvalifikuotų studentų ir pradėti 
intensyvų jaunojo aktyvo telki
mą, kuris, metams bėgant, galė
tų perimti Sąjungos vadovavimą.

Veikla negalima, kada tarp 
centro ir skyrių nėra kontakto. 
Egzistuojąs kontaktas turi būti 
sustiprintas, jei norima Sąjun
goje sugyvinti veiklą. Taip pat 
reikalinga pravesti pagerinimus 
administracijos bei planavimo 
srityse.

Keletą faktų galime pastebėti 
apie šio sąrašo kandidatus į Cen-

II. Iš STUD. ATEITININKŲ 
SĄJUNGOS

Centro Valdybos nario gautas 
šis pareiškimas.

Centro Valdybon kandidatuo
ja iš Chicagos ir Urbanos:

Ignas Budrys — studijuoja 
elektros inžineriją — Illinois 
Universitete; Romualdas Kriau
čiūnas — psichologiją — Roose- 
velt; Indrė Paliokaitė — biolo
giją — St. Xavier; Skirmuntas 
Radvila — geografiją — Illinois; 
Audronė Stakytė — chemiją — 
Illinois; Šarūnas Užgiris — me
chaninę inžineriją — Illinois; 
Alicija Žilevičiūtė — odontologi
ja — Illinois.

Revizijos Komisijon kandida
tuoja Iš Detroito:

Dalia Mikaitė — humanitari
nius mokslus — Detroito Uni
versitete; Juozas Polikaitis — 
chemiją ir metalurgiją — De
troito Univ.; Jonas šoliūnas — 
administraciją — Wayne Univ.

Garbės Teisman kandidatuoju:
Vaclovas Kleiza — pokolegi- 

nės studijos Chicagoje; Ričar
das Kontrimas — pokoleginės 
studijos — Iowa State Univ.; 
Vytautas Valaitis — fotovizija 
— Ohio univ.

Svarbiausia šio sąrašo kandi
datų savybė yra noras dirbti 
Liet. Stud. Sąjungos naudai. Tai 
yra pagrindinė priežastis, kodėl 
jie kandidatuoja į Centro Orga
nus.

Feliksas Palubinskas

DALIĄ MODESTAVIČlCTŲ 

IR
RAIMUNDĄ MIEŽELĮ,

sukūrusius gražią^ietuvišką šei

mą, sveikiname

Studentų žodžio Redakcija 
L. S. Santara 
Filisterių Santara

IŠRINKITE A. S. TREČIOKĄ 
SLA VICEPREZIDENTU 

Kad būtų sutaupyta daugiau 
pinigų ir laiko SLA narių nau
dai, kad SLA reikalai būtų atlie
kami gerai ir greitai, kad SLA 
apdrauda ir pašalpa būtų stip
riausia, ir kad S1<A narių reika-

AKADEMINIAME !a.i(.ba‘.v įl“
būtinai reikia balsuoti uz Albiną 

PASAULYJE | S. Trečioką, dabartinį SLA Kon-
Nepriklausomųjų Studentų trolės Komisijos narį, į SLA Cen

tro Viceprezidento vietą.
ALBINAS S. TREČIOKAS 

dirba SLA naudai daugiau kaip 
30 metų. SLA seimuose jis buvo 
renkams į Finansų, Apšvietos
ir Kontrolės komisijas, kur jis 
pavyzdingai ėjo pareigas apie 15 

metų. Jis taip pat be pertraukos 
yra SLA 215 kuopos ir 5-jo aps
kričio valdybose daugiau kaip 30 
metų. Be to, jis yra New Jersey 
ir New Yorko valstybių pripažin
tas apdraudos žinovas. Todėl visi 
Centro Viceprezidento vietą. 

SLA Pažangos Komitetas

.vykdytas be atsikalbėjimo. Ži
noma, įsakymai nevisada buvo tio Va y ą. 
racionalūs. j 1) Penki iš kandidatų įyCV tu-

Greta šitos "linksmosios" pu- ri bent po trejus metus patirties 
sės, dauguma organizacijų žiūrė-!studentiškame veikime — pačioj 
jo į savo veikimą labai rimtai.'CV arba kitose studentiškose
Buvo auklėjamasi profesiniais, 
ideologiniais, politiniais, visuo
meniniais klausimais, savo tarpe 
rengiant paskaitas ir diskusijas 
ir kviečiant filisterius ar kitus 
autoritetingus asmenis iš šalies. 
Tokiu būdu korporacija stengėsi 
auklėti savo narius vispusiškai, 
paruošti juos gyvenimui kaip ga
lima geriau, papildyti tąi, ko tie
sioginės studijos neturi tikslo 
duoti. Be to, organizacijos steng
davosi ir ekonomiškai paremti 
mažiau pasiturinčius savo na
rius. Paprastai korporacija tu-

tingai akcentavo glaudų savo na- rėjo santykius su visa eile kitų

grupėse.
2) Nors du iš kandidatų yra 

jaunesni, tačiau jie per pirmuo
sius studijų metus yra parodę 
sumanumą bei norą darbuotis. 
Būdami veiklioje C V jie taps to 
jaunojo aktyvo dalimi nuo kurio 
priklauso Sąjungos ateitis.

3) Lietuviškoje spaudoje, veik
loje tarp amerikiečių ir kitose 
srityse šie kandidatai, įgiję pa
tartį bei prestižą, galės sėkmin
gai vesti tolimesnį Sąjungos ad
ministravimo darbą.

Horstas žibąs

sąraše kandidatuoja į Centro 
Valdybą: Kęstutis Dirkis, Danu
tė Leskaitytė, Putinas Mašalai- 
tls, Raimundas Mišauskas, Leo
nas Narbutis, Jūratė Starkutė,
Ramojus Vaitys. Į revizijos ko
misiją kandidatuoja Rasa Bet
kauskaitė, Jonas Bagdonas. Liu
das Šmulkštys. į garbės teismą 
kandidatuoja Aleksandras lija- 
sevičius, Leonas Sabaliūnas, Ri
ta Žukaitė.

• L. S. Santaros Vid. Vakarų 
suvažiavimas įvyksta rytoj, ba
landžio 26 d. Western YMCA pa
talpose 1607 Clark St., Detroit, 
Mich. Suvažiavimo pradžia 10:45 
vai.

• Tarptautinio garso pianistas 
-kompozitorius Vytautas Bacevi
čius atvyksta į Chicagą, kur ge
gužės 16 d. Chicagos Universite
to Mandell Hali duos pianino le- 
čitalį.

• Melbourne nutarta sudaryti 
Pabaltijo Studentų Tarybą, kuri 
organizuotų ir koordinuotų pa 
baltiečių studentų veiklą. Lietu
vius studentus atstovauja I. Ta
mošaitienė ir A. Žilinskas.

• Ramojus Vaitys, gavęs me
chaninės inžinerijos magistrą iš 
Illinois Institute of Technology, 
žada toliau tęsti studijas ir dės
to fiziką tame politechnikume.

• D. Bulgarauskaitė, vasarą 
baigianti chemijos studijas De
troite, pakviesta asistentauti į 
Michigano ir Fordhamo univer
sitetus. Praeitais metais Ameri
kos Cheminė Draugija jai sutei
kė atsižymėjusio studento pre
miją.

• Detroite Lituanus atstovas 
yra J. Kirvęlaitis. Jis deda pa
stangas vietoje surengti koncer
tą Lituanus naudai.

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi, 

kaip gyvena viso pasaulio lietu
viai. A

Saul S. Danaceau, 
kuris kandidaduoja į Court of 
Common Picas teisėjus, šiuo me
tu yra Cuyahoga apskr. vyr. pro
kuroro pavaduotojas. Per 22 me
tus jam yra tekę dalyvauti dau
gybėje civilinių ir kriminalinių 
bylų, jų tarpe garsiose Dr. S. 
Shepherdo, N. Walkerio ir L. 
Statlerio žmogžudysčių bylose.

S. S. Danaceau yra vienas iš 
autorių ir pra vedėjų Clevelando 
miesto charterio, kuris dabar pa
grindinis Clevelando nuėsto įsta
tymas.

Mr. Danaceau yra pasiūlytas
Cuyahoga apskr. Demokratų 
vykd. komiteto ir apskrities de
mokratų lygos. (Sk.)

Nuo šios dienos prasideda londoniečių nervams nauja kan- , 
kynė. Prie V-l jie beveik priprato. Jie išmoko pavojų apskaičiuoti, 
nes* girdėdavo V-l atskrendant, matydavo tą ugnį spiaudantį 
"smaką", žinojo, kad jis nepavojingas, kol dar virš jų stogų tarška.

Ir vis dėlto V-l veikimas buvo visam miestui labai stiprus. 
Vienas rašytojas, gyvenantis St. Johnsvvood kvartale, jį taip vaiz
duoja:

* — Kiekvienas, ausį pasiekiantis neįprastas garsas, sukelia®
baimę. Įtemptai klausomasi, žvalgomasi ir lengvai atsidūstama, 
jei tai tik sunkvežimio būta. Bet tai V-l ūžesys. Kraujas muša 
galvon, atsiranda nerimas. Staiga V-l kur nors sustoja, krenta 
žemyn, sprogsta. Visi guli po langais prie sienos, saugiausioje 
buto vietoje. Londoniečiai jau senai žino, kad V-l tiesioginis 
sprogimo stiprumas nėra toks didelis, kaip jo oro spaudimas, šis 
įlaužia sienas, nukelia stogus, išverčia medžius, bet teišmuša ma
žas duobes.

Daug pavojingesnis V-2. Jo nesigirdi, nes skrenda grei
čiau už garsą. Niekas nežino kur šovinys kris. žmonės, kurie spro
gimo pasėkoj žūva, dažniausia mirties nejaučia. Iš nieko atsiran
da milžiniškas krateris, rūkstantieji griuvėsiai.

Londoniečiai pripranta ir prie V-2. Minėtas rašytojas iš 
St. Johnswood pasakoja:

— Tai skaičiavimas su galimybe. Sakysime, žinoma, kad 
šiame astuonių milijonų mieste kas dešimt- minučių turi mirti 
penki žmonės. Baisi mintis, bet tikimasi, jog neteks jų tarpan 
patekti. V-2 negali sunaikinti aštuonis milijonus glvybių.

1944 metų šv. Barboros diena (gruodžio 4 d., artileristų, 
angliakasių globėja) Peenemiundėje. Barboros šventė — artileris
tų ir su raketom turinčių reikalo šventė. Lauke speiguota naktis. 
Ramovėje dar sėdi keletas vyrų ir geria Beaujolais, gautą iš ka
riuomenės "Marketender" atsargų.

Dr. Riedel kelja savo stiklą ir sako:
— Į sveikatą, Bernhard!
Riedel, — gražiai nuaugęs vyras, lyg "cirko direktorius", 

puikus kalbėtojas. Jis, galbūt labiau, negu kuris kitas Peenemiun
dėje, yra raketų idėjos apsėstas. Drauge jis gal mažiausia džiau
giasi, jog viskas panaudojama karui.

, — Mes čia dirbame ne tam tikslui, kuriam norėtume, —
tęsia jis, — tačiau raketa, kurią mes čia pagaminome, išvystanti 
500,000 PS. ši rakefa sukels daug pakeitimų ne vien karinėje tech
nikoje. Pagalvokite vien apie mūsų tarpplanetinės stoties projek
tą. Vieną dieną bus įmanoma mūsų raketos pagalba paleisti dirb
tinus mėnulius, iš jų sudaryti tarpplanėtines stotis ir iš pasta
rųjų skristi toliau į erdvę. )

— Išgerkime dar stiklą už pasaulio erdvės užkariavimą, 
Bernhard. Mes čia Peenemiundėje įrodėme, kad skystu kuru va
romą raketa, kurios idėja jau senai kybojo ore, *yra įvykdytas 
faktas. Tas liks mūsų nuopelnu ir tada, jei mes karą pralaimė
tume ir aš tos dienos nesulaukčiau, kada žmonija pasieks pasau
lio erdvę.

— žinote, Bernhard, keista, bet nujaučiu, kad aš asme
niškai to nebepamatysiu ... \

f I- K ,
Užsimuša Dr. Riedel

Dr. Riedel jau ir sekančios dienos nebesulaukia. Barboros 
šventė, kaip paprastai, ramovėje baigėsi vėlai ir triukšmingai. 
Svečių galvos sunkios. Bernhard gyvena kartu su Dr. Kirstein 
Koelpingsee kaimelyje. Jau kuria laikas kai ten gyvena ir Dr. 
Riedel.

Po didžiojo oro puolimo mokslininkai buvo plačiau išskirs*
tyti.

Ištuštinus paskutinius stiklus Riedel kreipiasi į Bernhard, 
kviesdamas jį drauge važiuoti. Jau trečia valanda ryto, o Bern
hard už kelių valandų turi svarbų bandymą. Jis lieka. Riedel 
išvyksta vienas. Pakeliui į Koelpingsee jis atsimuša į paplentės 
medį...

Jis buvo menedžeris
Dr. Riedel mirtimi Peenemiundė prarado tai, ką mes šian^ 

dien vadiname didelio masto menadžeriu. Prarado asmenį, kuris® 
sugebėjo daryti reklamą, kuris paruošė ir Wernher von Braun 
kelią. Be Riedel, šito fantastiško propagandisto, Braun niekad 
nebūtų turėjęs galimybės savo eksperimentams.

Riedel mirtis Wernher von Braunui buvo didesnis smūgis, 
negu rūpesčiai apie peranksti ar ore nelaiku sprogstančius V-2.

Iš "trijų didžiųjų" Peenemiundėje teliko vienas Braun. 
Thiel žuvo pirmojo Peenemiundės bombardavimo metu. Be Thiel 
ir Riedel nebūtų buvę ir V-2, kuris 1944 metams besibaigiant irgi 
nebegali gerojon pusėn pasukti karo eigos.

► v: k a. a 32 LTAf*** •»

I? A U D O N I E J I 
VI D U R AMŽIAI

TAI YRA

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO 
RAGANŲ MEDŽIONĖS

KRONIKA
PARAŠĖ

JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS

Knyga jau gauta Dirvoje. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja 
po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.

Dirva yra vienintelis još platintojas JAV. Prašom 
knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu 

laiku išsiųsti.

/

l
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Bendruomenės rinkimų 
balsuotojai

savo pareiga gali atlikti sekma
dienį nuo 9 vai. iki 7 vai. vakaro 
lietuviu salėje, čia įrengiamas 
rinkimų būstas ir budės rinkimų

Wpra vedimų pareigūnai.

Nauja Čiurlionio ansamblio 
valdyba

išrinkta įvykusiam susirinkime 
pasiskirstė pareigomis: Jaunu-

LB apylinkės susirinkime
praeitą sekmadienį buvo- daug 
kalbėta namų įsigijimo klausi
mu. Susirinkimas pavedė tą klau
simą valdybai toliau studijuoti 
ir sudaryti tam reikalui nuola
tinę komisiją, kuri nesikeistų 
su kiekvienos valdybos kadenci
ja.

Valdybos nariui Jaunučiui 
Nasvyčiui pasitraukus iš parei
gų, jo vieton kultūros reikalų 
vadovu pakviestas v-bos kandi
datas Vyt. Braziulis.

Centro v-bos pirm. St. Barz
dukas painformavo, kad centro 
valdyba yra davusi trims asme-

tis Nasvytis — pirm., Vincas, nims sutikimą steigti naują LB 
Urbaitis— vicepirmininkas, Da- apylinkę naujosios parapijos ri-
nutė Dundurienė — sekretorius, 
Zenonas Gobis — iždininkas ir 
Gytis Motiejūnas — reikalų ve
dėjas.

Inž. Rimvydas Minkūnas,
gavęs tarnybą vienoje iš didžių
jų JAV firmų, išvyko statybos 
darbams į Grenlandiją. Tai bus 
bene pirmasis lietuvis atsidūręs 
taip toli šiaurėje.

Antanas Zdanys,
Dirvos bičiulis, su šeima grįžo iš 
Floridos ir apsigyveno — 1289 
Caryl Dr., Bedford, Ohio.

Neolituanų rengiamam pobūviui

bose, tačiau jos organizavimas 
bus pradėtas tik po LB centrinių 
organų rinkimų. Vėliau Cleve
lande numatoma steigti LB apy
gardą, kuri pradėtų organizuoti 
LB apylinkes ir mažesniuose ap
linkiniuose miestuose.

Centro v-bos pirmininkas kvie
tė visus aktyviai dalyvauti sek
madienį įvykstančiuose rinki
muose ir rinkti veiklius asmenis, 
nasirvžusius bendruomenės idė
ją ugdyti.

GRANDINĖLĖ 
koncertuoja Pittsburghe

Šį sekmadienį, balandžio mėn. 
27 d. Grandinėlės šokėjai, dėklą-

. matoriai, pranešėjos atlieka šo- 
pakvietimai prie įėjimo nebus dainų, muzikos, lietuviško 
pardavinėjami, todėl juos reikia žodžio koncertą Pittsburgho Be
is anksto įsigyti. Pakvietimaituviams. Pirmą kartą bus paro- 
gaunami pas visus korporantus.Į dyta epe naujų šokių, atliekamų 

tik Clevelando Grandinėlės šokė-

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
KONCERTAS

gegužės mėn. 4 d., sekmadienį, 7 vai. vak.
SEVERANCE CHAMBER MUSIC HALL 

11001 Euclid Avė.

NAUJA PROGRAMA
Dirigentas — Alfonsas Mikulskis, kanklių vadovė — Ona Mikuls

kienė, solistės — Juzė Krištolaity tė ir Aldona Stempužienė.
Bilietai gaunami: Dirvoje, Spaudos Kioske, pas V. Urbaitį (telef. UL 1-0626) 

ir prie įėjimo.

rinkimas, kurio metu labai įdo
miai, vaizdžiai ir jautriai savo 
prisiminimus apie poetę Salomė
ją Nerį papasakojo Ignas Malė- 
nas. Energinga nauja skyriaus 
valdyba patiekė savo veiklos pla
nus. Skyriaus pirmininku dabar 
yra Algis Penkauskas, vicepirm. 
Rytas Babickas, sekr. Mirga Da- 
brikaitė, ižd. Džiugas Staniškis, 
užs. reikalų tvarkytojas Remi
gijus Vizgirdas.

Valdyba kvietė studentus ak
tyviai dalyvauti dabar vykstan
čiuose Studentų Sąjungos cen
trinių organų rinkimuose, o taip 
pat atlikti savo tautinę pareigą 
balandžio 27 d. per LB Tarybos

vyresnieji, kurie domisi studen- Moterų Labdarybės Draugija 
tų gyvenimu, kviečiami pama-' gegužės mėn. 4 d. rengia motinų 
tyti pusvalandžio filmą ”A Col- pagerbimo vakarienę Naujosios 
lege Meets a Challenge” penkta- Parapijos salėje. Rengimo komi- 
dienį (balandžio 25) 8:30 vai. siją sudaro: B. Drosutienė, M. 
vakare per 5 kanalą arba šešta- Garmienė, O. Mikelionienė, J. 
dienį (balandžio 26) 12:30 vai. Čepienė, U. Grigonienė ir p. Mac- 
po pietų per 8 kanalą ir 4:30 vai. kevičienė. Pas jas ir galima gau-

DĖMESIO! 
GLOBĖ PARCEL 
SERVICE. INC.

Persiunčia Jūsų sudarytus 
naujų daiktų siuntinius

į Lietuvą ir visus Rusijos kraš
tus, apmokant muitą siuntėjui. 
Gavėjas nieko neturi primokėti.

Galima siųsti iki 44 svarų, 
jeigu persiunčiamieji daiktai tel
pa dėžėje, kurios dydis nustaty
tas JAV pašto taisyklių.

Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų. Maistą kartu su rū
bais siųsti neleidžiama.

Įstaiga yra naujai perorgani
zuota ir klijentų patogumui nau
jose patalpose.

Gauta urmo kainomis ge
rų vilnonių medžiagų ir 
odos. šios prekes parduoda
mos siuntėjams savikaina.

Priėmimo valandos kasdien
nuo 9:30 iki 6 vai. Trečiadieniais 
nuo 9:30 iki 8 vai. šeštadieniais 
nuo 9 iki 3 vai.

Adresas: 1313 Addison Rd., 
kampas Superior ir E. 71st St. 
Tel. UT 1-0806.

po pietų per 3 kanalą.

Lietuvių Prekybos Namai 
(Baltic Trading House)

6908 Superior pasiūlo tautie
čiams:

Įvairias vilnones ir marškones 
medžiagas, skareles, vilnonius 
siūlus, odas, stiklo rėžtukus, 
plaukams kirpti mašinėles, skus-

cnc naujų ovn-ių, amvivamų . H1U1US, UUHS, SU1UU reZVUKUS
ui, balandžio 27 d. per LB tarybos i . . , . .. .... ,_ _ _ .. _ j tik Clevelando Grandinėlės šoke- . . * . . plaukams kirpti mašinėles, skusDIRVOS ,WA„-„mno ovo I ir LB Seimo atstovų rinkimus. ...nvuvnrrAo 1 ” • N uo t a ik i ngos progra m os s ve- . . t 1 tuvus ir kitus dalykus, tinkanVAKARAS-KONCERTAS L;,,.- is in Priminti ir studentų leidžiamo. . .. . .ciais dalyvauja is cleveland clain. ‘ . čius pasiuntimui į Lietuvą. Pei

ivvksta treirnžės mėti 2-1 d Slo- r*.. L-,-,»■» <10 i o v a t»« T>Lw.'Lo žurnalo LI 1 UANUo reikalai. ... ... . ,, ...jvyKsia gegužes men. z. i u. oio į y. Bakūnas, pianiste Ir. 1 lecna- mus Jus galite pasiųsti ne til
venian Auditorium salėje. (vičienė ir jaunasis smuikininkas Studentų skyrius gegužės 11 

Programa bus įvairi ir labaL g. Alkaitis, palydimas pianinu I B. lietuvių salėje ruošia įdomų 
įdomi. Su eile meninių pajėgų a. Alkaitytės. vakarą visi^a^esei ir studentų
dar tariamės, bet jau aišku, kad Grandinėlės koncertas įvyksta i bičiuliams. Programą atliks jau- 
dainuos televizijos dainininkas Pittsburgho Lietuvių Piliečių ni menininkai A. Gaigalaitė ir
Arnoldas Vokietaitis, savo kū- Klubo salėje (Jane St.) 3 vai. p. A. Karaška bei žinomas humo- 
rybą skaitys rasytojas-humoris- p. Rengia Lietuvių Bendruomc-, ristas Vitalis Žukauskas, 
tas Antanas Gustaitis. ; nė įr Vvčiai

Per
gante pasiųsti ne tik 

savo sudarytus siuntinius, bet ir 
standartinius angliškų medžiagų 
ir maisto siuntinius.

Turime didelį pasirinkimą tau
tinių išdirbinių, kaip juostų, ta
kelių, pagalvėlių, gintaro dirbi-

ti įėjimo bilietus, kurie kaštuo
ja po $2.00. Pagerbimo vakarie
nės pradžia 5 vai. p. pietų.

JUMS GERI NAMAI
Eddy Rd. — St. Clair. {mokė

jimas $1,500. 4 miegami kamba
riai, 1 šeimos namas, gaso šildy
mas, garažas, gražus sklypas,

*
2-jų šeimų namas, labai ge

ram stovyje, nauji gaso furnace, 
garažai, arti susisiekimo.

RA V NAUSNEKIS,

Namų prekyba; namų, baldų ir 
automašinų apdrauda.

11809 St. Clair 
UL 1-3919 LI 1-9216

(33)

NAMAI LENKŲ RAJONE 

$500 įmokėti
6 kamb. mūras. Gaso šildymas. 
Kaina $9,OCO.

$1000 įmokėti
6 kamb. namas. Garažas, 
šiluma. Kaina $10,500.

šaukit V. Banionj 

UT 1-0323
Chimes Kealty 
1188 E. 79 St.

Gaso
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J. C IJ U N S K A S 
LAIKRODININKAS

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

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

JUOZO KAMAICIO 
IR JONO BALEIKOS,

ST. CLAIR SHOE STORE, 
12915 St. Clair Avė.

Batų ir odos parduotuvė, dide
lis batų pasirinkimas ir žemes
nės kainos negu kitur.

Siuntimui į Europą duodama 
nuolaida.

Batų taisymas paimatnos ir 
pristatomos į namus be mokes
čio.

Darbo vai.: nuo 9 v. ryto iki 
Z v. v.

Telefonas: GL 1-5875, buto — 
GA 1-7658.
IIIIBISSIlHBIllllHIIBSIIIIIIIIIIIilISIIliflISIIIIII

THREE WAY 
PAINTING CO.

Lietuviška įmonė atlieka įvai
rius naujų ir senų namų dažymo 
ir dekoravimo, darbus iš lauko ir 
viduje. , j

Lietuviams darome nuolaida. 

J. ir E. Ignatavičiai
377 E. 1281h St. Tel. MU 1-8368 
ilUIIUIIIIIBIIilIiCHIHIBHililIllIlIUililIlIlI

Visus clevelandiečius ir visus
Dirvos skaitytojus kviečiame iš i Praėjusi antradienį Grandinė- Viktorija Vaivadaitė. 
anksto tam vakarui-koncertui lės šokėjai išpildė programą| 
rengtis. Mes laukiame svečių ir Notre Dame Academy parengi- 
iš toliau, nes tuo laiku keliai jau mc.
bus geri, o šeštadienio vakaras

Iš studentu susirinkimo4
Pereitą penktadienį įvyko Cle- 

dando studentu skyriaus susi-

ilgas ... Bus proga susitikti, pa
bendrauti, senas pažintis atnau
jinti ir naujas sudaryti.

Maloniai kviečiame atsilankyti į rengiamą 

Clevelando Ateities Klubo vakarą

SĄMOKSLAS PRIEŠ SAVUOSIUS

KURĮ VAIDINS

DETROITO DRAMOS MĖGĖJŲ 
SAMBŪRIS

VAIDINIMAS ĮVYKSTA

1958 m. balandžio 26 d. 7 vai. vak.
LIETUVIŲ SVETAINĖS SALĖJE

VAIDINIMUI UŽSIBAIGUS ŠOKIAI.

Clevelando Ateities Klubas

DĖMESIO!

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.
900 LITERARY ROAD, CLEVELAND 13, OHIO 

TEL. TOwer 1-1461
Siunčia į Lietuvi) ir j Rusiją — drabužiams medžiagą, odas, 

avalynę, maistą ir kita.

GREITAS IŠSIUNTIMAS IR PRISTATYMAS GARANTUOTAS.

Siuntinių persiuntimo išlaidos, įskaitant ir muitą, apmokamos 
čia pas mus, vietoje.

Žmonės, gyveną už Clevelando ribų, gali siųsti mums savo siun
čiamus daiktus paštu, pridėję daiktų sąrašą ir adresą, kam siuntinys 
turi būti pasiųstas. O mes, paruošę siuntinį, išsiunčiame Jį adresatui.

Pastaba: Idant negaišti miesto krautuvėse renkantis ir perkant 
tekstilės medžiagas ar odas siuntiniams, siuntėjai gali rasti ir pasi
rinkti gerų, ypač eilutėms ir apsiaustams tinkamų tekstilės medžiagų 
ir odų mūsų įstaigoje ir dargi žemesnėmis kainomis negu kur kitur.

Lietuviams — lietuviškas patarnavimas.

Darbo valandos:
Kasdien'9-9 vai.; šeštadieniais 9-7 vai.; 
sekmadieniais užmiesty gyvenantiems 1-5 vai.

33333C 3SMM

rfių, medžio drožinių, albumų,
Susirinkimui piimininkavo A -, lietuviškų plokštelių ir atvirukų, 

gis I allat-Kelpša, sekretoriavo j-s gajjte pasirinkti ir vo
kiškus radijo aparatus, patefo
nus, rašomas mašinėles ameriki-' vienos šeimos namas, dvigubas 
niu ir lietuvišku šriftu. Norį įsi- sklypas, dvigubas garažas, nau- 

muzikos mokinių koncertas įvyk-' gyti naujus baldus, pirkdami jas gaso šildytuvas ir įvažiavi- 
sta gegužės mėn. 4 d. 4 vai. lie- per mus, gaus dideles nuolaidas mas į kiemą. East 123 St., į šiau-

J. Kazėno ir P. Ambrazo

tuvių parapijos salėje. Progra
mą išpildys fortepiono, dainavi
mo ir akordeono mokiniai, kū

6 kambariu

rę nuo St. Clair.
Skambinti nuo pirmadienio iki

— pirks fabriko kainomis.
Norėdami ką nors pradžiugin

ti dovanomis, užeikite pas mus, penktadienio po 5 vai. vakaro 
riems talkininkaus Clevelando,' nes be anksčiau paminėtų tau- tel. PO 1-0489. (33)
” Ąžuolai”, išpildydami keletą tiškų dalykėlių, mes dar turime
dainų su jaunosiomis daininin-, puikių vokiškų kristalo dirbinių, 
kėmis ir akordeonų orkestru. Po kvepalų flakonų ir kt.
programos šokiai ir vaišės, kurių 
metu gros pačių mokinių orkes- rėti. 
t ra s.

Visą organizacini darbą šimet. 
sutiko atlikti K. Gaižutis talki 
namas mokinių tėvų.

Filmas apie Fenn College
Clevelando televizijos stotys fili 

lemonstruos filmą apie Fenn 
College gyvenimą. Jaunimas, ku
ris žada studijuoti, o taip pat

Prašome atsilankyti ir pasižiū-

Julius A./ Bėgam
yra kandidatas County Commis- 
sioner vietai. Jis yra baigęs Wes- 
tern Reserve universiteto teisių 
skyrių, Cleveland Marshall Law 
School, Antro Pas. karo vetera
nas, kovojęs Europos fronte. Vė
liau jis yra tarnavęs teisiniu pa
tarėju daugely, miesto komitetų 
ir įstaigų, šiuo metu yra Cleve
lando miesto juriskonsultas su
žeidimų byloms.

Jo rėmėjai tiki, kad stiprus jo 
išsimokslinimo pagrindas ir pla
ti patirtis įvairiose savivaldos 
šakose kvalifikuoja jį idealiu 

j kandidatu County Commissioner 
(Sk.)

*

vietai.

I. J. SAM A S JEWELER
r

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

pasirinkimas.

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

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.°0; ra
šykite: KARYS, 916 Willoughbv 
A ve., Brooklyn 21. N. Y.

Išnuomojamas 4 k. butas
su veranda ir garažu, Thornhill 
gatvėje.

Šaukti po 6 vai. vak. telefonu:
PO 1-8766. (34)

Išnuomojamas butas,
su baldais, 5 kamb. Kaina $75 
mėnesiui, šaukti telefonu EN 
l-C‘2,8. 1370 East 66 St. (33)
imilllllHIIHIIUIIRIIIIllHllftimHIlllllllll

Pranešama ...
NATIONVVIDE’S

naujas

ŠEIMOS
DRAUDIMAS
Vienas gyvybės draudimas pa

dengia visą jūsų šeimą . . . net 
automatiškai kiekvieną naujai 
prisidėjusį (po 14 amžiaus die
nų) NE KIEK NEPADIDeJANT 
už mokamą vieną draudimą!

Skambinkit:
PAULINA MOZURAITIS, 

Agentas 
SK 1-2183

tiimmgirmmmimiiiiigiiiiiiiimigiiimoi

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

I *•

ST. CLAIR BAKERY

6212 Superior Avenue
Sav. O’Bell-Obelenis Y

Tel. E N 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

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

produktus.
Kreipkitės į mus būsit patenkinti

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

OEkSO TELEF.; MAin 1-1773. REZIDFNCIJA: PENINSULA 2621 

Norėdami pigiai pirkti namu? mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausia pigia kairia.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

'Į Y ! 1' N A C I C O M L D I N A O

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJA

BEFORE YOU BORROW 
TO BUY A HOME

“Che
Ckwtand 

Crust Cotnpany

GET OUR L0W RATES 
AND HELPFUL TERMS

OUR ESCROW SERVICE 
PROTECTS YOU WHEN 
BUYING OR SELLING

REAL ESTATE

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143V

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia 

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi 
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis 
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visą laiką veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JAKU BS A SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Della E. Jakulis & WiIIiam J. Jakubs 

Lieensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 Si.
EN 1-1763 KE 1-7770
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1-6314, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Telefonas: IlEndersoi

Generolo Vitkausko 
„Atsiminimai"

nystėje vedžiau į kautynes prieš 
bermontininkus ir ponų Lenki
jos pulkus. Sieloje pajutau tvir
tą pasiryžimą. Nejaugi galėčiau 
tokius žmones apgauti ir piktam 
panaudoti ?!”

5.
Sniečkus, kaip pranešama, 

naudojosi generolo Vitkausko at
siminimais, bandydamas jais pa
remti savo tvirtinimą, kad bol
ševizmas Lietuvoje įsigalėjęs ne 
pašalinės jėgos dėka, o „pačiai 
liaudžiai’’ to norint. Netiesiogiai

kad į šaulių sąjungą, kuri turė
tų būti kuo ištikimiausia, nepa
kankamos ir net neįmanomos 
kontrolės dėka, prasismelkė įvai
rių „elementų”, kad visai pati
kimų valdžios rėmėjų ten yra ne 
daugiau kaip 15-20 procentų,

O štai ir vadinamojo paskuti
nio posėdžio vitkauskinė versija:

„kurį laiką niekas neprašė žo-

tūra. Tariamojo „opozicionie- j 
riaus” iškėlimu buvo norima ap
gauti tarybinę vyriausybę ir to
liau varyti seną politiką.

Pertraukos metu aš per savo 
štabo viršininką ir sustiprinto 
budėjimo aparatą dariau žygius, 
kad visose kariuomenės įgulose 
būtų užtikrinta absoliutinė rim
tis ir nenutraukiami ryšiai su 
kariuomenės vadovybe.

Po pertraukos vėl atgijo dis
kusijos: priimti Maskvos reika
lavimus ar atmesti. Kartojosi 
pirmykštis vaizdas, bet dar la
biau pakrikęs. Priešinimosi ša
lininkai pradėjo demoralizuotis 
ir nykti. Pagaliau, paklaustas 
kokia yra mano nuomonė, atsa
kiau, kad, turėdamas galvoje ir 
seniau, ir ypač dabar išryškėju
sias Lietuvos gyventojų nuotai
kas, kurios, savaime supranta
ma, yra tolygios ir kariuomenė
je, taip pat visiškai nepakanka-

džio. Kiek palaukęs, pradėjo kai- H pr,esin,mosl Pagrindą ir jo 
keistą tikslą, laikau jį visiškai

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

JOHN .1 CARNEY

COUNTY AUDITOR

ANT 60 METU SLENKSČIOA.

Kosto Kalendros sukaktį minint

PR. BASTYS

Sniečkus bandė rasti paramos kad, įvykus „Maisto” darbinin- 
savo teigimams ir generolo Raš-(kų streikui, pasirodė, jog strei- 
tikio atsiminimuose. Pastarieji kininkų tarpe yra nemaža šau- 
čia žinomi, ar bent prieinami. Su- lių, ir t.t. Po to, jis man papasa- 
pažindinsime skaitytojus ir su kojo, jog Tūbelis jau buvo ga- 
mažiau kam teprieinamais, Lie- lutinai nusistatęs, kad Šaulių są- 
tuvoj paskelbtais gen. Vitkaus- junga turi būti sumažinta nuo
ji 'atsiminimais

Tikrais atsiminimais gen. Vit
kausko rašinio negalima vadinti,

70-75 tūkstančių iki 5-6 tūkstan
čių pačių ištikimiausių ir tai be
ginklių šaulių, ir kad vietoje

kadangi juose labai maža asme- šaulių sąjungos reikia vispusiš-
ninių atsiminimų, o daugiau Len kai plėsti ir stiprinti Jaunalietu-
dri samprotavimai. Antroji jų' vių sąjungą”, 
dalis, bene bus tekusi ilgai re-1 Dabartiniam skaitytojui tas 

pasakojimas galėtų atrodyti gal 
ir patikimas, tik čia Vitkauskas 
kažkaip netyčia išsidavė, ko ver-

daguoti partinės linijos specams, 
kadangi po pirmosios dalies tę
sinys ilgai užgaišo (pradžia 
„Švyturio” 1 numery, pabaiga — 
6 numery, o „švyturys” išeina 
kas pusę mėnesio).

Panašumas su gen. Raštikio 
atsiminimais tik tas, kad ir čia 
dvi dalys, bet didžiausias skirtu
mas — kad Vitkausko abi dalys 
tik po du žurnalo puslapius ... 
Paliesime čia tik kelias vietas, 
kur Vitkauskas bando šį tą pri
dėti iš neva grynai asmeninio 
patyrimo.

1.
štai kaip Vitk°”skr:s d a b a r 

aiškina savo sutikimą priimti 
kariuomenės vado pareign, ku

tą jo Va „atmintis”. Juk Tūbelis»Va „a 
metu

bėti Smetona. Priminęs anksčiau 
Ministrų Tarybos priimtus nu
tarimus dėl priešinimosi ginklu 
ir dėl krašto vadovybės pasitrau
kimo (apie kuriuos prieš dvi die
nas buvo man kalbėjęs), Smeto
na pašildė ministrams pasisaky
ti.

Pasisakymai buvo įvairūs, 
daugumoje kažkokie vingiuoti, 
neaiškūs ir nekonkretūs. Bet ir 
pro tirštoką ministeriškų kalbų 
rūką jau buvo galima įžiūrėti, 
kad tie „narsuoliai” (kaip Mus
teikis), kurie greičiausiai pirmi 
pabėgs, dabar, svaidydami žai
bus, linkę griežtai atmesti reika
lavimus ir priešintis ginklu, o 
tie, kuriuos ne labai viliojo sku
bus bėgimas, ieškodami kažko
kių dvilypių sprendimų, painio-

Vienam iš nenuilstamų visuo
menininkų, buvusiam daugelio 
lietuviškų organizacijų priekinė
se eilėse, visuomet aktingam mū
sų tautinių reikalų gynėjui Kos
tui Kalendrai balandžio 11 d. su
ėjo lygiai 60 metų amžiaus.

1940 ritėtų kovo mėnesį ne šau
lių sąjungos „reorganizacijos” 
sumanymus siūlė, o gulėjo ka
puose ...

4.
Atpasakojęs apie vyriausybės 

posėdį 1940 metų birželio 12 die
ną, kuriame min.. pirm. Merkys 
darė pranešimą apie savo pasi
matymą su Molotovu Maskvoje, 
ir kuriame niekas nieko nekal
bėjęs, tik prezidentas dėstęs vi
sai pašalinius dalykus, Merkys 
užmigęs ir suknarkęs, tuo, girdi,

...................... . .. . duodamas „signalą baigti”, Vit-
rių (jis irgi!) labai nenoiv es: kauskas sako, kad tą patį vakarą 

"...galiu neužtarnautai atro- jjg buyęs yė] našauktas = prezi. 
.lyti nauja fašizmo išpera. Ta- j (lentūra, ir ta(b prezidentas jam
čiau, antra vertus, dar baisiau taip kalbėięs •
atrodė pamanius, kad tokiu at- „ TT m • i i •, . , . . , . , . — Hm ... lai šit kokie musųsakingu laikotarpiu atsistojus • .., . . v . . .. reikalai!... Ka gi, man jau irkariuomenes priešaky kokiam , . .. v. . . ... v i . anksčiau buvo aišku, kad neap-fasistui ar is viso maža galvojan- . . , . , ................. 'v. . . . , . , sieis be rimtų susidurimu!” Pociam karjeristui, politiškai be- . .. ... , ,v . . .. . ... , v . to jis pradėjo man pasakoti apiemaz visai neisaukleta burzuazi- , x. . . ,... . ' v, anksčiau ministrų tarybos pri-ne kariuomene, nors maždaug'
dviem trečdaliais susidedanti iš 
valstiečių ir darbininkų vaikų, 
gali būti įvairiomis klastingomis 
priemonėmis išprovokuota ir pa
naudota prieš Lietuvos liaudies, .rn ... .. . . ! jokiu buriu neturi pakliūti i prie-įnteresus. Todėl, neilgai tesvy- . , .. ... .t,., »o rankas, čia pat jis paaiškino,modamas, sutikau .

imtus nutarimus, kad, gresiant 
rimtam pavojui, reikia gintis vi
somis priemonėmis, taigi ir gink
lu, nors jokios vilties atsilaikyti 
nebūtų, ir kad krašto vadovybė

2.
kad ginkluotas susirėmimas ir 
kraujo praliejimas būtinai esą

Kaip kariuomenės vadas, gen. reikalingi tam, kod ’būtų stipres- 
Vitkauskas turėdavo reguliariai f ni mūsų motyvai, sėdant už ža- 
matytis ir tartis su prezidentu liojo stalo’. Po to Smetona, lyg
Smetona. Sakosi, turėjęs progos 
jį pažinti. Dabar jis (ar 
jam) suredagavo tokį preziden
to apibūdinimą:

„Smetona — senas, tipingas 
dvarininkų pakalikas, garbės ir 
valdžios ištroškęs reakcionierius, 
Lietuvos pagrindu visuomet lai
kęs tik stambius žemvaldžius, o 
darbo valstiečius ir darbininkus 
— tik bebalse ir beteise darbo 
jėga, kurios tariamas perteklius, 
kaip įvairių neramumų kėlėjas, 
turįs būti likviduojamas nenu
trūkstamos emigracijos pagal
ba”.

3.
Gen. Vitkauskas paliečia ir 

gen. Raštikio platokai diskutuo
tą šaulių-jaunalietuvių santykių 
klausimą: /

„Besilankydamas pas prezi
dentą ir kalbėdamas įvairiais 
klausimais, aš iš jo sužinojau 
vieną kitą įdomų dalyką. Pavyz
džiui, 1940 m. kovo mėn., tarp 
kitko, man teko kalbėtis su Sme
tona apie kažkokį šaulių Sąjun
gos klausima. Pastebėjau, joof jo 
manymu, šaulių sąjungos klau
simas iš viso pagrindinai spręs
tinas. čia jis man išdėstė moty
vus ir samprotavimus, būtent,

globėjiškai sušvelnindamas toną, 
tarė: ’Karo vadovybė, supranta
ma, taip pat jokiu būdu negali 
pakliūti priešui. Suprantama, tas 
yra susiję su pinigais. Jums as
meniškai tuojau gali būti rezer
vuota banke bent pradžiai kokie 
70 tūkstančių litų . . .’ Beklau
sant viso to, man lyg netilpo gal
voje mintys: pastūmėti savo vai-( 
dinius į liaudžiai priešišką kru
viną avantiūrą, kad subankruta
vęs fašistinis vadeiva liaudies 
nelaimei dar mėgintų kada sės
tis už ’žaliojo stalo’, o pačiam 
pabėgti . . . Juk tai niekšiškiau- 
sia išdavystė! Ir iš viso, šio pa
sikalbėjimo tikslas — ne kas ki
ta, kaip noras mane papirkti.!
Pabaigus Smetonai kalbėti, aš, 
tik trumpai įstengiau ištarti:
'Pažiūrėsime, kaip vystysis įvy
kiai .. .’ ir atsisveikinęs išėjau”.

Toliau seka jau tikra lyrika:
„Nors buvo jau vėlu, vykau

i savo štabą. įeidamas į štabą, Clevelando Grandinėlės šokėjai atlieka Klumpakojį. Kai mergai- 
nejučiomis stabtelėjau prie sar- tės sugalvoja nusiauti klumpes fžemai), berniukai neatsilieka, 
gvbinio. Tai buvo vienas iš pras-1 ir išdaigos prasideda.
čiokėliu. Veide spindėjo sąžinin- Lituanistinės mokyklos koncertas-balius įvyksta gegužės 10 d., 
‘/urnas ir pareigingumas. Dirste- 7 vai. vakaro, Slovėnų salėje. Jaunatviškoj programoj „Pavasario 
Įėjęs į jo geras akis, gyvai prisi- žiedas” dalyvauja sol. V. Verikaitis, muz. St. Gailevičius ir visa 
miniau tokius pat gerus karei-1Clevelando lituanistinės mokyklos šokėjų grupė Grandinėlė (56 
vius, liaudies sūnus, kuriuos jau- šokėjai scenoje/.

nepriimtinu.
Po dar trumpo svyravimo prie

šinimosi šalininkai visai pakriko 
ir nutilo. Juos nutildė ne koks 
nors jų sąžinės balsas, bet ben 
droji visų ponų ministrų, visų 
buržuazinių valdančiųjų sluoks
nių zoologinė baimė prieš liaudį, 
kurios nuotaikas jie puikiai ži
nojo. Jie žinojo, kad auga liau 
dies masių nepasitenkinimas 
valdžios politika ir simpatijos 
Tarybų Sąjungai.”

6.
Ištisai perrašęs savo 1940 m. 

birželio 15 d. išleistą įsakymą 
(kaip sulikti įžygiuojančią sovie
tų kariuomenę (anot Sniečkaus, 
tai buvo ne sovietų kariuomenė,
o „Lietuvos liaudis’’...), Vit-

jasi visokiuose išvedžiojimuose Aa(|skas trumpaij bet jau su ma.
ir lyg „neužbaigdami baigia” sa-1............... . . . .. , , . . . ziausiu iškraipymu, primena darvo pasisakymus. Po daugiau kaip
dvi valandas trukusių pasisaky-. v’en^
mų kažkoks sunkokas rūkas nu- „Musteikis, bebėgdamas pėr 
stelbė žaibus. Ministrai vienas po Marijampolę, suklaidino vietinės 
kito pradėjo tartum „sloguoti”, įgulos viršininką, su kuriuo bu- 
tartum ieškoti būdų nusišalinti vo nutrūkęs ryšys, įsakydamas 
nuo sunkėjančių pareigų (pats jam su savo 9 pėstininkų pulku 
pirmas Musteikis), dažniau vaik- trauktis Vokietijos link. Skubiai 
ščioti prie telefono ir t.t. Smeto-' pasiuntus tąja kryptimi vieną 
na pradėjo taip pat smukte generolą su dviem pulkininkais,
smukti, nuolat vaikščiojo į gre
timą kambarį ir lašinosi kažko
kius vaistus. Kaip vėliau paaiš
kėjo, tie ponai karštligiškai rū-

padėtis buvo atstatyta, pulkas 
grąžintas į savo įgulą”.

Po to, „prisiminęs” visas bai
sybes, kurių Lietuva būtų sulau-

'Pai buvo paprastas penktadie
nis ir sukaktuvininkas tikėjosi, 
kad visa tai praeis nepastebėta. 
Bet jo didžiausiam nustebimui, 
vakare, apie S vai., suskamba 
skambutis. Atidarius duris pra
deda rinktis į vidų jo artimiau
sieji draugai bei vienminčiai. Ei
senai užsitęsus sukaktuvininkas 
pasižiūri durų link ir garsiai 
klausia: „Sakykite, kada bus ga
las?”

Visiems suėjus į vidų, LNT 
k-to pirmininkas A. Kiršonis su
sirinkusiųjų vardu, įteikdamas 
dovaną — poilsio kėdę ir adresą, 
tarė žodį. Ir tuojau pat nuaidėjo 
Ilgiausių Metų!

Sukaktuvininkas jautriais žo-pinosi savo bėgimo reikalais, kusi, jei ne ta „motiniškoji glo- 
Prieš paskelbiant pertrauką, tar- ba” iš Rytų, Vitkauskas baigia 
tum gaivališkai' kilo sumany-1 suprantama išvada: 
mas, kad Ministrų Tarybą vis! „Komunistų partijai vadovau- 
dėlto reikia pertvarkyti, čia pat jant, mūsų liaudies pasirinktas 
ministro pirmininko pareigoms kelias yra tikras kelias į jos lai
bu vo pasiūlyta Raštikio kandida- minga ateitį”...

PAVASARIO ŽIEDAS

Kaip teisininkas priimamas 
teismo kandidatu į Šiaulių apyg. 
teismą, o 1931 m. skiriamas to 
paties teismo valstybės gynėjo 
padėjėju. Nuo 1933 m. apskr. 
viršininkas šakiuose, po metų — 
Šiauliuose, 1937 m. __Marijam
polėj. O atgavus Vilniaus kraštą 
vyksta į Švenčionėlius.

1940 m. sovietams okupavus 
Lietuvą iš pareigų atleidžiamas. 
Nuolatos kaitalioja gyvenamąją 
vietą, kad pikta NKVD akis ne
pastebėtų.

Vokiečių-Sovietų Rusijos ka
ras Kostą užklupo Vilniuje, kur 
dalyvavo partizaninėj veikloj, o 
naujai suorganizuotame Vilniaus 
Krašto Komitete jam buvo pa
vesta tvarkyti vidaus ir sveika
tos reikalus. Tas praktiškai ap
ėmė visą Vilniaus krašto gyve
nimą. Atvykęs vokiečių civilver- 
waltungas komiteto veiklą su
stabdė.

Būdamas Vilniaus apskr. vir
šininku nuo 1941 m. Kostas drą
siai gynė lietuvių interesus, ne
sibijodamas vokiečiams į akis 
pasakyti tiesos žodį. Už tai 1943 
m. pavasariop buvo areštuotas ir 
nugabentas į Kauną. Po labai 
didelių žmonos pastangų iš Ges
tapo nagų pasisekė išlaisvinti.

Teisiniais, profesiniais ir ben
drais klausimais daug rašė Poli
cijos ir Savivaldybės žurnaluose, 
kiek rečiau Lietuvos Aide ir ki
tur. Niekur nesirašė po straips
niais pilnos pavardės, o tik K. K.

Už nuopelnus Lietuvai buvo 
apdovanotas Nepriklausomybės 
medaliu, Vytauto IV 1. ordinu, 
Gedimino III 1. ordinu, Šiaulių

RINKIMAI
Balandžio mėn. 27 d., šį sek

madienį, Lietuvių Bendruomenė 
vykdo rinkimus. Renkami atsto
vai j Pasaulio Lietuvių Seimą ir 
Bendruomenės Tarybą.

Tautinės Sąjungos pirminin
kas E. Bartkus rekomenduoja 
rinkti:

J Pasaulio Lietuvių Seimo f 
atstovus

AdamkaviČių Valdą, Alksnini 
Vaclovą, Bachuną Juozą, Bakū- 
na Vladą, Bakšį Joną, Balį Joną, 
Barzduka Stasi, Blinstrubą Teo
dora. čižiūną Vaclovą, Čekanaus- 
ką-Ghase Vladą, Dilį Vladą, Cin
ku Juozą. Gurecką Algį, Izbicką 
Vytautą, Kamanta Vytautą, Ka- 
oočiu Juozą, Katiliški Mariu, Ka
volį Vvtauta, Kučiūną Aleksan
dra. Landsbergi Algirdą, Ma- 
+ioška Antaną, Mieželį Raimun
da. Mikulskį Alfonsą, Nasvytį 
Algirdą. Nemicka Broniu, Paužą 
Vlada, Pu7ina Joną, Saladžių 
Prana. Sidzikauską Vaclovą, 
Skardžiu Praną, Strazdą Zigmą, 
Smulkšti Juliu. švedą Joną. Tra 
ki Ansa, Trečioką Albiną, Trum* 
na Vincą Vaišni Antana. Virba
li .Tona, Vilėniški Igną. Zailskie- 
nę Ona ir Žilinskienę Ksaverą.

I Bendruomenės Tarybą
Adamkavičiu Valda, Bachuną 

•Tuoza. Bali .Tona. Banioni Anta
ną. čekiene Emilija. Traki Ansa, 
Ginku Juozą. Gurecką Algi, Kal
vaiti Bruno Kanočiu Juozą, Kar- 
m‘u K«^i, Katiliški Mariu, Mie
želi Raimunda. Mikulskį Alfon
są. Mnsfeiki Kaži. Nasvvti Al- 
ndrdo *Srno<ra Kaži, šmaikšti .Tu- 
’ui, Trečioką Albiną ir Žiūrį Pi
ki.

KORPORACIJOS NEO 
LITHUANIA VALDYBŲ 

ŽINIAI
Gegužės mėn. 3 d. 2 vai. po 

nietų Clevelande, 686 E. 120 St. 
(C. Modestavičiaus namuose) 
šaukiamas Korporacijos Neo Li
thuania padalinių valdybų posė
dis.

Korp. Neo Lithuania 
Valdyba

džiais padėkojo atvykusiems jį v . v, . _ .. .žvaigžde, Ugniagesių medaliu irpasveikinti ir pareiškė, kad jo 
gyvenime tai netikėta ir gal tik 
vienintelė tokia staigmena. Po 
to įvyko ponių suruoštos, specia
liai tam reikalui, vaišės.

Pažymėtina, kad reziduojąs 
Toronte Gen. Konsulas Kanadai 
min. V. Gylys su ponia taipgi 
dalyvavo šiose pagerbimo vai
šėse, kurie atvyko asmeniškai 
pasveikinti ir palinkėti sukaktu
vininkui geriausios sėkmės atei
čiai.

Dabar, nors trumpai, tegu bus 
leista prisiminti jo nueita gyve

Latvijos trijų žvaigždžių II-jo 
laipsnio ordinu.

1944 m. artėjant bolševikams 
K. Kalendra pasitraukia i Va
karus. Gyvena įvairiose Vokie
tijos vittose. Po kapituliacijos 
apsistoja Oldenburge — Litua- 
nicoj. čia suorganizuoja elektro
technikų kursus, kuriuos pats 
aktyviai lanko 3 metus. Išlaiko 
egzaminus ir gauna baigimo pa
žymėjimą.

Pasirodo, kad naujo mokslo 
darbas nenuėjo niekais. Kanado-

nimo kelią, patirtus rūpesčius ir , je, atlikęs pagal sutartį miškuo- 
vargus, o kartu ir lydėjusius jį se darbo prievolę, atvyksta į To

rontą ir gauna tarnybą HEPC of 
Ontario. šiame darbe tebėra ir 
šiandierj.

Pastoviai pradėjęs kurtis, Kos
tas Kalendra būdamas iš prigim
ties visuomenininkas, tuojau įsi
traukia j vietas visuomeninį gy
venimą. Jį matome Liet. Tarybos 
skvr. pirm. LOK pirm., Tautinės 
Lietuvių S-gos ir Rezistencinės 
Santarvės valdybose. Nuo 1955 
— 1957 m. LNT Toronto k-to pir
mininku.

Su visu nuoširdumu linkime 
brangiam sukaktuvininkui ge
riausios sėkmės visuose darbuo
se ir sulaukti didžiausio mūsų 
tautos idealo — laisvės, kurios 
ilgesiu jis čia tik ir gyvena.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. .1. KERŠIS,
609 Society for Savings BIdg. 

Telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: PENINSULA 252

pasisekimus.
Kosto tėvai kilimo žagarie- 

Čiai, susipratę lietuviai, brolio 
naudai atsisako ūkio ir išsikelia 
gyventi į Rygą. Ten penktuoju 
šeimos nariu ateina į šį pasaulį 
Kostas.

Nors Kalendrų šeima nemaža 
(3 berniukai ir 3 dukterys), ta
čiau tėvai visus savo vaikus lei
džia į mokslą. Prasidėjus 1914 
m. karui Kostas patenka kariuo
menėn ir 1917 m. baigia karo 
mokyklą. Kilus revoliucijai ir 
raudoniesiems užkirtus kelią 
grįžti į tėvynę, o be to persekio
ki n t karininkus, traukiasi į pietų 
Rusiją, Kaukazą, Ukrainą, Kry
mą, įsijungia į baltąją armiją, 
ir su jos likučiais 1920 m. paten
ka į Turkijją. Ten sueina į ryšį 
su lietuviais ir susidariusi grupė 
1921 m., per Italiją ir Vokietiją, 
sugrįžo į Lietuvą.

Grįžęs buvo mobilizuotas ir 
tarnavo karininku DLK Radvi
los husarų pulke iki 1924 m.

Išėjęs į atsargą Kostas metasi 
miškininkystės sritin ir 1926 m. 
žemės Iikio Akademijoj įsigy
ja teises būti girininku. Tačiau 
girininke amatu nesitenkina ir 
tų pačių metų rudenį stoja į Vy
tauto Didžiojo U-tą teisių fa
kultetą, kurį 1930 m. sėkmingai 
baigia, , j

DĖKOJAME 
DIRVOS

RĖMĖJAMS
Dirvai paremti skaitytojai at

siuntė šias aukas:
Čėsna J., Chicago ............... $4.00
Peteris J., Los Angeles .... 2.00
Preibys J., Detroit ........... 2.00
Navickas L., Cleveland .... 2.0(|| 
Salasevičius J., Cleveland .. 2.00
Obalis VI., Rochester ....... 2.00
Genaitis Jos., Woodhaven 2.00 
Budrevičius V„ Chicago .... 2.00
Siliūnas B., Chicago........... 2.00
Kiršonis A., Toronto ....... 2.00
Palionis T., Milwaukee .... 2.00 
Naginionis S., Montreal .... 5.00

Aukotojams tariame nuoširdų 
įčiA

• Kubos vyriausybė, kaip iš 
Havanos pranešama, numato 
prailginti nepaprastojo meto 
būklę dar 45 dienoms.

• Maltos premjeras D. Min- 
toffas ir jo kabinetas, nepasise
kus susitarti su D. Britanija, at
sistatydino.

J. S. AUTO SERVICE 
Sav. .1. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki V//’

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS

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