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Voratinkliai
Baltuosiuose Rūmuose

Nauji mokslo metai 
Vasario 16

• •

mą dieną sudaromą balansą. 
Palyginus su paskutiniais ke-

leriais metais, gimnazijos finan
sinė padėtis rodo. pagerėjimą ir 
galima manyti, kad sąmatinių 
metų pabaigai, t. y. 1958. VII. 1,

Respublikonų reikalai šiais 

kongreso rinkimo metais pablo 
go: Californijoje respublikonas 
senatorius Knovvland nominaci 
jose j gubernatorius gavo 1,547, 
600 balsų. Jo oponentas, demo 
kratų kandidatos Brown gavo 
2,150,500 balsų. Demokratas 
kandidatas į senatą Knovvlando 
vieton nominuotas 1,662,299 bal
sais.

Jei panašia proporcija balsa
vimas eis lapkričio 4 d. rinki
muose, Knovvland, paleidęs seno- 
toriaus vietą ir neišrinktas gu
bernatorium, liks paprastu pilie
čiu. Senate kaip respublikonų 
vadas, stiprus antikomunistinis 
kovotojas, jis labai naudingas; 
nebijo pasakyti savo nuomonės 
ir prezidentui Eisenhoweriui. Iki 
šiol jautęsis labai įtakingu, 
Knovvland sumanė gauti Califor
nijos gubernatoriaus vietą, o per 
ją vėliau kandidatuoti preziden
tu. Stebuklas būtu. jei demokra
tai didesniais skaičiais balsuotu 
už jį rudenį, nors to ir tikimasi.

Jei Californijos gubernato
riaus ir senatoriaus vietas lai
mės demokratai, tas neigiamai 
atsilieps ir viceprezidento Nixo- 
no kandidatūrai į prezidentus 
(jis irgi iš Californijos). šimet 
ten laimėję, demokratai turės vi-

gimnazijoje
Balandžio mėn. gimnazija vėl

pradėjo naujus, 1958/59 mokslo i kiek žymesnio pablogėjimo ne
gandą — iššluoti respublikonus | metus. į gimnaziją įstojo naujų bus. Nėra jokios abejonės, kad 

mokinių, ir šiuo metu gimnazi- gimnazijos išsilaikymas ir fi- 
jojc mokosi ir bendrabutyje yra nansinės padėties žymus page

ls valdžios

Kas tas Adams 
Buvęs Nevv Hampshire guber

natorium, Sherman Adams turi 
ilgą pažintį su tuo žydeliu, kurio Į evangelikai, 
pora tekstilės fabrikų yra ir N.
II. Kadangi N. II. žiemomis bū- Gimnazija pakvietusi iš Ang- 
na šalta, žydelis pasirūpino pa- lijos p. Giedraitienę gimnazijoje 
dovanoti savo geradariui ir brau- mokytojauti. Ponia Giedraitienė

130 mokinių. Iš jų 66 berniukai 
ir 64 mergaitės. Religinis pasi 
skirstymas — 71 katalikas ir 51

gins kailinius.

Goldfine, neprisilaikyd a m a s 
valdžios nustatytų standartų vil
nos audiniams, pakliuvo dviejų 
VVashingtono federalės valdžios 
įstaigų nemalonėn, ir kas jį ge
riausiai būtų apgynęs, jei ne 
Baltuosiuose Rūmuose sėdįs jo 
senas draugas ... Adams prisi
pažino tarpininkavęs jam tose 
įstaigose ir naudojęsis viešbu
čiais, kur Goldfine apmokėdavo 
sąskaitas. Tik nutylėjo kailinius 
ir tą brangų kilimą.

yra mokytoja su gimnazijoje 
dėstyti reikiamu pilnu cenzu. Jai 
numatoma pavesti dėstyti che
miją ir kitus gamtos dalykus 
Ponia Giedraitienė kvietimą yra 
priėmusi ir žada įsijungti į gim
nazijos pedagogų eiles tuoj po 
vasaros atostogų. Jai atvykus, ji 
galės pakeisti vieną mokytoją 
vokietę.

rėjimas yra tik dosnių ir su di
dele padėka priimamų užjūrių 
lietuvių, ypač JAV-se gyvenan 
čiųjų, kilnių aukų išdava.

Nors šiuo metu gimnazijos fi
nansinė padėtis ir yra žymiai ge
resnė, negu praeityje, tačiau ji 
nėra užtikrinta. Kiek žymesnis 
aukų sumažėjimas gali jos padė
ti labai greit ir radikaliai pablo
ginti.

Clevelando ir Chicagos neoliihuany susitikimas pasitarti. Sėdi, iš kairės: Siliūnas, Arūnas (Jas- 
paraitis, Živilė Žemgulytė, p. Mudcstaviėicnė, Eglė žemgulytė, Kęstutis Gaidžiūnas. Stovi: S, švedas

ir C. Modestavičius. >

JAV pasiruošusi gelbėti Libanoną
Valstybės sekretorius John i mahometoniškos valstybės sos- 

Foster Dulles spaudos konferen- tinėje pradedama būkštauti, kad 
cijoje pareiškė, kad JAV tam sukilimas galįs išvirsti religiniu

šiuo

sas galimybes 1960 metais lai- P°s» ir kartu su juo važinėjo 1952 
mėti keliasde šimt Californijos 
Rinkiminės kolegijos elektoriu. 
reikalingu prezidento išrinkimui.
Kai iki šiol nuo 1942 metu ten 
vadovavo respublikonai. Nixonui 
buvo lengva ir senatorium tapti 
ir Eisenhoweri paremti ir vice
prezidento vieta pasiekti.

šiuo metu Nixonas vra pirma
eilis respublikonu kandidatas i 
prezidentus, bet. im demokratai 
laimės daugiau balsu, kas įtikė
tina. respublikonams sumažės 
valimybė išrinkti savo preziden
tą.

metu gimnazija turi 14 
mokytoju. Iš jų — 8 etatiniai 
(visi lietuviai), 2 lietuviai mo
kytojauja tik su atlyginimu už 

Nors respublikonų vadai ir rei-j kelionės išlaidas, o 4 neetatiniai
<alauja prezidentą, kad jis paša- mokytojai yra vokiečiai ir dėsto 
intų Adams, Eisenhoweris atsi- dalykus, kuriems, gimnazijai 

sako tai padaryti, nes tai būtų esant Vokietijoje, naudinga yra 
iesioginis Adamso pripažinimas | turėti vokiečius mokytojus 

nusikaltėliu. Ar prezidentas at-
aikys didėjantį spaudimą?

Adams prisišliejo prie Eisen- 
nowerio, kai tas grįžo iš Euro-

metais, agituodamas jį išrinkti. 
Eisenhovveris jam atsilygino už 
paskubėjimą N. H. vardu parem
ti jo kandidatūrą. Prezidentui 
sergant, Adams jautėsi kaip 
prezidentas nenorėjo skaitytis su 
viceprezidentu Nixonu. Nesenai 
dar stebėtojai kalbėjo, kad 
Adams galvojąs statyti save 
kandidatu į prezidentus, jei 
Nixono itaka kaip nors pašlytų... 
Tūli politikieriai save labai aukš
tai vertina, nors ir patvs nėra 
švarūs. K. S. K.

šluota prieš respublikonus?
Šiomis dienomis respublikonų 

valdomuose Baltuosiuose Rū
muose pasirodė vortinklių: pa
aiškėjo, kad Kalino žydelis Ber- 
nard Goldfine, milijonierius fab
rikantas iš Lovvell, Mass., kyšių 
pagalba panaudojo savo reika
lams vyriausią prezidento Eisen- 
howerio patarėją Sherman 
Adams. Senato komisija susekė, 
kad Adams iš to žydelio gavo 
tūkstančių dolerių vertės asme
nines dovanas: žydelis apmokėjo 
virš $2,000 Adams ir šeimos 
viešbučių sąskaitas, jiems vie
šint Bostone ir Plymouth, Mass., 
padovanoio $700 vertės kailių 
paltą ir 1^2,400 vertės kilimą.

Prezidento Trumano laikais 
Baltuosiuose Rūmuose buvo pa
našus įtakų medžiotojas apdali
nęs tūlus aukštus valdininkus iš 
fabrikantų ir biznierių gauna
momis dovanomis. Kai demokra
tai buvo įgrisę kraštui visokiais 
savo šposais, respublikonai agi
tavo išrinkti Eisenhovverį prezi
dentu (1952 metais), ir jis iš- 
šluosiąs iš Baltųjų Rūmų vor
tinklius ir šiukšles. Tapęs vy
riausiu Eisenhovverio patarėju, 
"antru prezidentu", Adams jau 
antrais tarnybos metais pradėjo 
Baltuosius Rūmus užteršti.

Adams yra vienas iš tų apie 20 
Eisenhovverio patarėjų, kuri 
Nixon, tapęs prezidentu, jei Ei- 
senhovver susirgtų ar mirtų, pir
miausia pašalintų, kaip žinan
tieji jau seniau tikrino. Tarp tų 
patarėjų yra ir tokių, kurie sten
giasi reikalus pakreipti sovietų 
naudai.

Per ateinančius rinkimus de
mokratai naudos tą pačią propa-

• Prezidento patarėjas Adams
kongreso pakomisei pareiškė, 
kad jis esąs pasielgęs neprotin
gai, tačiau nepadaręs nieko, kas 
būtų neteisėta. Baltieji Rūmai 
paskelbė, kad prez. Eisenhovve- 
ris vis dar nesiruošiąs Adamso
atleisti, ir pats Adams nenuma- 
tąs atsistatydinti.

Patikrinamasis gimnazijos ba
lansas 1958. IV. 1 buvo suvestas 
DM. 211.686,66 sumai (t. y. 9 
sąmatinių mėnesių balansas). 
Balanse pajamų nurodyta DM. 
138.327.08, o išlaidų — DM. 
136.918,27. Einamosios skolos 
IV. 1 sudarė — DM. 13.322,19. 
Mėnesio būvyje skolos būna dar 
labiau sumažėjilsios, nes paja
mos dažniausiai ateina pirmomis 
mėnesio dienomis ir tuo būdu ne
gali būti įtrauktos į mėnesio pir-

POVILAS D A R G IS ,
SLA prezidentas, paskirtas vi
sam amžiui atsakingoms apygar
dos teismo pareigoms. Tokį pa
skyrimą, iš lietuvių tarpo, P. 
Dargis Pittsburghe gavo pirma
sis.

Apie paskyrimą plačiai parašė 
vietos laikraščiai ir žinią įdėjo 
pirmuose puslapiuose.

P. Dargis, be SLA prezidento 
pareigų, kiekvieną sekmadienį, 
1:30 vai. veda lietuvišką radijo 
pusvalandį, dalyvauja daugelyje 
kitų lietuviškų organizacijų.

F. Žilionis

Nauja JAV aviacijos raketa SM-73 GOOSE, kuri gali būti ir lei
džiama pirma arba drauge su strateginiais sviediniais bei bombo

nešiais priešo gynybos sistemai suklaidinti.

VISAM 
PASAULY
• Sovietų Sąjunga ir Kinija,

kaip Vakarų stebėtojai spėja, 
ruošiasi naujiems politiniams 
posūkiams, greičiausiai liečian- 
tiems santykius su Vakarais ir 
Jugoslavija.

Rusai sušaukė pasitarimams 
savo ambasadorius iš Washing- 
ono, Londono ir Paryžiaus, K i 
įija — iš Maskvos, Belgrado, 

Bukarešto, Nevv Dehli, Jakartos 
ir kitų Azijos valstybių sostinių.

• Maskvoje prasidėjo nepa
rasta komunistų partijos cent

ro komiteto sesija. Apie pasita
rimų turinį Maskva tyli, tačiau 
kai kurie informuoti sluoksniai 
sako, kad jų metu būsiančios 
paliestos ir Chruščiovo nesėk
mės: nepajėgimas suorganizuoti 
viršūnių konferenciją sovietams 
norima kryptimi, Maskvos diri
guotas Imre Nagy nužudymas, ’ 
sukėlęs pasipiktinimą visame pa
sauly, ir pagaliau Chruščiovo 
inspiruota sovietų pramonės de
centralizacija bei MTS perdavi
mas kolchozams, nedavusi lauk
tų rezultatų.

• Britanija ir JAV pakaltino 
Rusiją sulaužius diplomatinį pa
sitikėjimą, paskelbiant derybų 
apie viršūnių konferenciją pa
slaptis. Tuo pat metu Britanija 
paskelbė, kadi Vakarai esą paruo
šę pataisytą, dar neskelbtą planą 
viršūnių konferencijos reikalu.

• Prancūzija sutiko atitraukti 
savo kariuomenę iš nuošalesnių 
Tuniso vietovių ir iš naujo tar
tis su Bourguiba dėl didžiosios 
prancūzų laivyno bazės Bizerte.

» De Gaulle pareiškė, kad jis 
liepos 2 d. lankysis Alžire, drau
ge pasiimdamas dešiniųjų parti
jų smarkiai puolama kabineto 
narį socialistą Guv Mollet. Ste
bėtojų nuomone, Molleto i jungi 
mas i ši vizitą galis reikšti didįjį 
De Gaulle autoriteto egzaminą 
armijoje ir Alžiro prancūzų tar 
pe.

• Indonezijos vyriausybė pra
dėjo plataus masto ofenzyvą 
prieš sukilėlius šiaur. Celebese, 
sutikdama, kaip skelbiama, ma
žą pasipriešinimą. Sumatroje ir 
S. Celebese vyriausybininkai 
kontroliuoją miestus, sukilėliai 
esą pasitraukę į džiungles ir jas 
valdą.

Vyriausybė susitarė su komu
nistine Lenkija pirkti 24 laivus, 
kurie būsią pristatyti dar šiais 
metais. Su Jakartoje tebeviešin- 
čia lenkų prekybos delegacija 
taip pat tariamasi ir dėl ginklų 
tiekimo.

• Rusai net nebando nuslėpti, 
kad Rytų Vokietija tėra tik sa
telitas ginče su Jugoslavija: Sov. 
S-gos užs. reik. min. Gromyko, o 
ne Rytų Vokietijos įstaigos, pra
nešė Jugoslavijai, kad Jugosla
vijos sutartis su R. Vokietija 
dėl aluminijaus fabriko staty
bos nutraukiama.

yra tikromis sąlygomis pasiruo
šusi pradėti karinius veiksmus 
Libanono nepriklausomybei iš
gelbėti. Viena tų sąlygų yra: jei 

(JT gen. sekr. Hammarskjold pra
šytų tokios JAV intervencijos.

Dulles pastebėjo, kad JAV šeš 
tasis laivynas manevruojąs ry
tinėje Viduržemio jūros dalyje 
ir esąs pasiruošęs pradėti tokius 
veiksmus, tačiau korespondentų 
smulkiau klausinėjamas apie ki
tas intervencijos sąlygas, jis ne
tikėtai nutraukė spaudos konfe
renciją ir išėjo iš salės.

Vėliau Dulles ir gynybos se
kretorius McElroy posėdžiavo su 
aukštaisiais pareigūnais Penta
gone.

Tš Libanono ateinančios žinios 
skelbia, kad vis naujų "sukilė
liu" ir ginklu siuntos plaukian
čios per Sirijos sieną. JT gen. 
sekr. Hammarskjold, prieš iš
vykdamas Reirutan, spaudos at
stovams pareiškė, kad, jo žinio
mis, tik maža Sirijos pasienio 
dalis tesanti Libanono vvriausv- 
bės rankose. Dulles žodžiais, JT 
paliaubų komandoms reikėsią 
daug daugiau kariu, negu iš kar
to manvta, kad Libanono-Siriios 
sieną būtų galima uždarvti. Ta
čiau tai galutinai paaiškės, kai 
JT iren. sekr. Hammarskiold griš 
iš Libanono, viėtoie surinkęs vi
sus krizės duomenis.

Beirute kautynės tarp sukilė
liu ir vyriausvbės kariuomenės 
tęsiasi jau keturios dienos nė 
kiek nemažėianciu tempu, šios 
pusiau krikščioniškos, pusiau

IMRE NAGY NUŽUDYTAS
Sovietijos žinių agentūra Tas- 

sas paskelbė, yad Imre Nagy, 
Vengrijos premjeras 1956 m. su
kilimo metu, gen. Mal Paleter, 
tuometinis kariuomenės vadas, 
ir dar du žymesni to meto veng
rų vadai uždaroje byloje nubaus
ti mirtimi, ir ta mirties bausmė 
įvykdyta. Visa' eilė kitų vengrų 
veikėjų nubausti kalėjimu nuo 
5 iki 12 metų.

Nagy nužudymas, kiek atro
do, turi daug ryšio su blogėjan
čiai rusų-jugoslavų santykiais.

Kai Vengrijos sukilimas buvo 
sugniuždytas, Nagy su dalimi 
savo vyriausybės prisiglaudė 
Jugoslavijos pasiuntinybėje Bu
dapešte. Kadaro vyriausybei už
tikrinus laisvę ir saugumą, jie 
sutiko iš pasiuntinybės išeiti, ta 
čiau juos, vos tik įšėlusius, areš 
tavo rusai ir išvežė iš Vengrijos. 
Dėl šitokio rusų pasielgimo tarp 
Jugoslavijos ir Sov. S-gos buvo 
kilęs aštrus, bet trumpas ginčas, 
kuris pradeda atgyti naujais 
Maskvos priekaištais Titui. At
mintina. kad Nagy paskutinėmis 
revoliucijos dienomis bandė iš
traukti Vengrija iš Varšuvos 
pakto ir paskelbti neutralia Ry
tų-Vakaru politinėse grumtynė
se, o Maskvos komunizmo, teore
tikų aiškinimu, tikri komunistai 
niekad negali būti neutralūs.

karu. Dalį miesto jau visiškai 
kontroliuoja mahometonų suki 
lėliai. Jų vadas Saeb Salaam pa 
reiškė, kad sukilimas išsivysty 
siąs į tikrą pilietinį karą, jeigu 
prez. Chamoun neatsistatydins 

Britų naftos bendrovės tar 
nautojų šeimos pradėtos evakuo 
ti iš Beiruto. Iraųue Petroleum 
Co. sustabdė darbus Tripoly ir 
pradėjo savo tarnautojus gaben 
ti į uostą. JAV ambasada įspėjo 
visus amerikiečius būti pasiruo
šusius išvykti iš Libanono kiek
vienu momentu.

Šeštasis JAV laivynas patru
liuoja Viduržemio jūroje, tačiau 
lig šiol zdar nebuvo ženklų, kad 
is tuoj pat pradėtų karinius 

veiksmus.
Aštuoni JAV transportiniai 

lėktuvai antradienį nusileido 
Beirute, pristatydami Libanono 
vyriausybei šaudmenų ir smul
kių ginklų. JAV juos teikia Li- 
banonui pagal anksčiau sudary
tas užsienio pagalbos sutartis.

♦
Nors valst. sekr. Dulles spau

dos konferencijoje neišvardiio 
sąlygų, kurios paskatintų JAV 
pradėti karinius veiksmus, ta
čiau kai kurios jų yra savaime 
aiškios: jei Rusija arba Jungt. 
Arabų Respublika pradėtų pilno 
masto invaziją į Libanoną, JAV

kariuomenė tuoj pat reaguotų, 
siekdama apginti 3,000 ar dau
giau amerikiečių, tebesančių Li- 
banone, ir apsaugoti jų turtą.

Vyriausybės kalbėtojas pareiš
kė, kad Libanonas yra pasiruošęs 
prašyti anglų ir amerikiečių ka
rinės pagalbos, jei JT policinės 
komandos nebus skubiai suorga
nizuotos.

JIE ĮSIJUNGĖ Į 
DIRVOS TALKĄ
f vykdomą $20,000 talką įsi

jungė nauji šimtininkai. Jais 
yra:

, Juozas Leimonas, iš Chi- 
cagos, aktyvus Tautinės 
Sąjungos veikėjas, dabar 
įnešęs antrąją šimtinę Vil
ties Draugijai .....$100.00
Algirdas Bielskus, iš Cle- 
veland, entuzia Stingas 
sportininkų organizatorius 
ir sportinių žinių Dirvoje
redaktorius ...........$100.00

Taip pat į talką įsijungė dar 
ir šie rėmėjai:

A. Vaitkus, iš Chicagos, šio 
vajaus ankstesnį $10.00 įnašą 
papildęs naujais ............... $10.00

K. J., mūsų bičiulis iš Minne- 
sotos ...................................$10.00

Petras Ulėnas, iš Brooklyno, 
autinių organizacijų veikėjas 
...........................................$10.00

Su šiandien skelbiamais iš vi
so gauta ................... $17,420.00

Dar būtinai reikia $ 2,580.00
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REIKIA ĮAMŽINTI ANTANO OLIO 
ATMINIMAc.

JUOZAS GINKUS, Brooklyn

Kai netekome didžiojo lietuvio 
Antano Olio, pajutume, koks nuo
stolis ištiko mūsų išeivinę vi
suomenę ir pačią tautą. Dabar 
pradėjome suprasti ir rodyti pa
grįstą rūpestį, kad štai jau ne
turime žmogaus, galėjusio tiek 
daug pasitarnauti Lietuvos rei
kalams. Ne be reikalo visa lie
tuviškoji spauda ir didieji Ame
rikos laikraščiai prisimena da
bar A. Olio vaidmenį, jo darbus 
ir nuopelnus. Galime sakyti, kac 
A. Olis savo darbais jau yra pa
sistatęs sau didelį paminklą.

Nėra abejonės, kad jo kapą 
taip pat puoš puikus antkapis. 
Tačiau negalėčiau pasakyti, kad 
velionies atminimui pakaktų tik 
antkapio. Jei A. Olis buvo žymus 
lietuvis ir didelė asmenybė, tai 
ir jo atminimas turėtų būti įam
žintas ne vien akmenyje. Todėl 
keliu klausimą, kokį paminklą 
turėtų visuomenė pastatyti A. 
Oliui, kad velionis būtų gyvas ne 
tik mumyse, bet taip pat liktų 
pavyzdžiu priaugančiom ir busi
mom lietuvių kartom.

A. Olio veikla buvo plati. Jis 
rėmė mūsų tautinius ir kultūri
nius reikalus, buvo artimas spau
dai ir meno pasauliui, jautrus 
šalpai, globojo jaunimą, rūpinosi 
lietuvybės išlaikymu ir pačia 
Lietuvos byla. Todėl, ar nebūtų 
prasminga, kad kuriai nors čia 
suminėtų darbų sričiai remti

įkurtumėm Antano Olio vardo 
pastovų lėšų fondą, kurį turėtų 
sudaryti visuomenės ir organi
zacijos aukos. Toks fondas tar
tum tęstų A. Olio darbus, kuriuo
se jis dalyvavo ir kuriem atida
vė savo gyvenimo geriausias jė
gas.

Norėčiau, kad keliamu klausi
mu plačiau pasisakytų spaudoje 
plunksnos darbininkai, visuome- 
ninkai, kultūrininkai ir kiti. Iš
samiau reikalą pagvildenę gal ir 
rastumėm platesnei visuomenei 
priimtiną ir įgyvendintiną spren
dimą.

A. Olis turi nemažų nuopelnų 
ir Amerikos visuomenei. Gali
me laukti, kad Chicagos miestas 
taip pat kuriuo nors būdu pa
gerbs velionies atminimą. Ta
čiau, kad velionies atminimo 
įamžinimas būtų prasmingesnis, 
tai tuo reikalu irgi turėtumėm 
patys iš anksto pasirūpinti.

Gal kam gali atrodyti, ar ne 
per anksti keliu velionies įamži
nimo reikalą. Manau, jog geriau 
apie tai kalbėti dabar, kada visi 
jaučiame tauraus lietuvio nete
kimą ir esame pasiryžę tęsti tuos 
darbus, kuriuose jis dalyvavo ir 
netikėta mirtis juos nutraukė. 
Dabar gal būsime jautresni ke
liamam sumanymui ir, jei reikės, 
dosnesni aukomis, nei po metų 
ar kitų.
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Šią savaitę
Balys Gaidžiūnas

Su mūsų dailininkais dar blo
giau, negu su dabartiniu Vliku
__ taip parašė DirVos skaityto
jas iš Chicagos, pasiskaitęs dvie
jų dailininkų pareiškimus, pa
skelbtus lietuviškuose laikraš
čiuose. Iš tų pareiškimų aiškėja, 
kad mūsų dailininkai negali su
tilpti vienoje lietuvių dailininkų 
draugijoje, kaip sutelpa lietu
viai rašytojai, laikraštininkai, o 
dar skaudžiau, kad jie negali su
tilpti ir vienoje lietuvių dailės 
parodoje, kuri įvyks Pasaulio 
Lietuvių Seimo. metu. O negali 
sutilpti todėl, kad vieni apie ki
tus tik blogai galvoja, vieni ki
tiems priekaištauja, kad anie ne
moka kurti, gi moka tik jie vieni 

Sunku numanyti, kas gali da
bartinius lietuvius dailininkus 
nuo tų ligų išgydyti, nes tos jų 
ligos jau gerokai įsisenėjusios, 
atsineštos iš anapus vandenų. 
Bet gydyti, o. gal teisingiau pa
sakiusi gydytis, būtinai reikia, 
nes mes jau perdaug prisiklau
sėm jų pačių sakomų kalbų ir jų 
pačių rašomų raštų, kurie nei 
pačiam menui, nei mūsų ...ben
driems interesams nieko gerp ne
duoda.

♦
Dailininkų pavyzdžiu stropiai 

žengia ir neimtas skaičius mūsų 
dainos menininkų, kurie ir ku
rios, jau tiesiog reikalaute rei 
kalauja, kad būtų rašoma tik 
gerai, kad, gink Dieve, nebūtų 
padaryta jokios pastabos. Jis ai 
ji dainuojanti tik dieviškai, g 
panašus kitas dainininkas dai 
nuoja daug blogiau, atsilikęs, be
veik nemokša. O jau kuris dai 
nininkas ar dainininkė vyresnic 
amžiaus, tai tas jau tik grynas 
nesusipratimas, nevertas jokio 
dėmesio, kas juos pasikviečia 
koncertuoti, tie visiškai atsilikę 
nuo gyvenimo.

Ir tokie žodžiai, tokie priekaiš
tai. čia neišgalvoti, bet lygiai ši< 
laikraščio, lygiai kitų lietuviški 
laikraščių redaktorių asmeniška' 
patirti.

Ir Čia reikia gydytis. Liga ne 
gera, taip pat atsineštinė, tik čia 
gerokai paauginta, nes nejunta 

ma, kaip ir daugelyje sričių, gy 
venant už savo tėvynės narni 
sienų, tos didžiosios atsakomy 
bės, kurią ten jutome.

*
Kalbant apie dainos meniniu 

kus tenka prisiminti ir vieną 
jais nusiskundimą, kuri mum ■ 
dažnokai primena lietuviškosios 
organizacijos, rengiančios į vai 
rius parengimus ir norinčios 
įvairesnius dainininkus į savi 
parengimus pasikviesti.

Reikalas liečia atlyginimus 
kitaip sakant honorarą. Dažna: 
dainininkai, kurie iš kitų vieto
vių atvyksta, sakysim, i Cleve
landą, jie nesutinka važiuoti, je:‘ 
jiems, be kelionės išlaidų dar ne
apmokama $2 0 honoraras. O 
viena dainininką negi kviesis. 
Reikia dvieju, dar gero akompa
niatoriaus, tai ir suma tokio pa
rengimo, vien tiems daininin
kams apmokant, jau susidaro 
gerokai virš $5C0.

Bepiga tokią sumą išmesti di
džiosioms lietuviu kolonijoms, 
sakysim Chicagai, bet mažės-j 
nėms jau neįmanoma, nes pri-.

dėjus visas kitas rengimo išlai
das, suma darosi nepakeliama. 
Rengėjai turi nuo tokių malonu
mų susilaikyti, todėl smunka pa
čių parengimų meninė vertė, o 
jei už tokių parengimų bilietą 
lankytojui tenka mokėti per $3, 
mažėja ir lankytojų skaičius.

Mūsų dainininkams reikia rim
tai pagalvoti, nes čia minima 
$200 atlyginimų suma yra dar 
ne pati aukščiausia. Yra atsitiki
mų, kad ir iš Dirvos redakcijos 
buvo reikalaujama net iki $500 
atlyginimo, ir iš tokių daininin
kių, kurios čia yra priverstos nie
ko nedirbti dainos meno srityje, 
nes niekas jų nekviečia. Ar ne
geriau tokiems dainininkams ir 
dainininkėms būtų, kad tas pa
sakiškas atlyginimų sumas su
mažintų, kad turėtų dažnesnių 
progų su kitų kolonijų lietuviais 
pabendrauti, savo meninius ga
bumus parodyti ir tuo pačiu lie
tuviškumo dvasią pakurstyti.

žinoma, niekas negali jų pri
versti tokių patarimų klausyti,

Kas ir kur?
• Vokietijos lietuvių bendruome
nės valdyba sav (T metinę kaden
ciją baigia birželio mėn. 30 d. 
Tą dieną įvyks Krašto Tarybos 
posėdis ir bus išrinkta nauja 
valdyba. Dabar vaidyboje buvo: 
E. Simonaitis, K. Drunga, V. 
Sutkus, J. Stankaitis ir kun. A. 
Bunga.
• Bostone įvykstančio Amerikos 
Lietuvių Kongreso metu rengia
mas banketas. Pagrindiniu jo 
kalbėtoju bus senatorius John F. 
Kennedy. Banketo meninę pro

gramą atliks Stasė Daugėlienė, 
Stasys Liepas ir Onos Ivaškienės 
vadovaujamas tautinių šokių 
sambūris. Dainininkams akom
panuos Julius Gaidelis.

• Giedrė Malėnaitė, iš Andover, 
Mass., pirmąją mokine, atžymė
ta garbės medaliu, baigė šv. Pa
triko High School.

Baigusi gimnazija Giedrė įsto
jo į Lowel Technologijos institu
tą chemijos mokslų studijuoti. 
Jos tėvelis — Stepas Malėnas 
yra popierio fabriko inžinierius, 
aktyvus visuomenininkas ir nuo
širdus lietuvis.

• Lietuviu Vaizbos Butas Pitts- 
burghe liepos mėn. 13 d. rengia 
metinę šventę Lietuvių ūkyje - - 
Lithuanian Country Club. Kaip 
žinia, į tas šventes suvažiuoji! 
labai daug apylinkiiflietuvių, jas 
aplanko ir aukšti valdžios parei-

bet iš ateinančių nusiskundimų 
matyti, kad labiausiai nukenčia 
patys mūsų dainininkai. Retai 
kuriam iš jų atsiranda progų įsi
terpti į amerikinius parengimus, 
gi aukštais atlyginimais atbaido 
ir savuosius. Tat taip ir miršta

gūnai. šiais metais taip pat tiki
masi daug svečių ir šventei iš 
anksto stropiai ruošiamasi.
• Tautinių šokių vadovą, pa
ruoštą p. Saudargienės, išleidžia 
Vokietijos lietuvių bendruome
nės vadovybė, šiuo metu leidi
nys yra spaustuvėje.
• Vaga perspausdino Kazio Pla- 
čenio romano "Pulkim ant kelių" 
l dalį. Romane pasakojamas poe
to Antano Strazdo gyvenimas. 
200 psl., kaina $2.00.

• Orbis — eksporto ir importo 
bendrovė, kurios centras anks
čiau buvo Windsore, Kanadoj, 
dabar savo centrą perkėlė į Chi
cago — 2258 So. Sacramento St., 
Chicago 8, III.

OMAHA, NEBR.

ĮSTEIGTAS TAUTINĖS 
SĄJUNGOS SKYRIUS

ALTS Centro Valdybos paves
tas J. Povilaitis birželio 8 d. su
kvietė Omahoje Tautinei Sąjun
gai prijaučiančius asmenis į sky
riaus steigiamąjį susirinkimą. 
Visiems susirinkimo dalyviams 
skyriaus steigimo minčiai prita
rus ir įstojus į skyrių nariais — 
skyrius tapo įsteigtas.

Išrinkti skyriaus valdomieji 
organai.

Valdyba: J. Povilaitis __ pir
mininkas, J. čėsna — sekret., 
A. Kavaliauskas — ižd., V. Šar
ka — kand.

Kontrolės Komisija: St. Pet
rulis — pirm., V. Sederavičius 
— sekr., J. Agurkis — narys.

Steigiamasis skyriaus susirin-
lietuviškam dainos menui. Mirs- kimas nppamir§0 ir Dirvos vyk.
ta peranksti, miršta dėl nenor
maliai susidariusių sąlygų, bet iš 
dalies ir dėl savo pačių kaltės.

LAIKAS PIRKTI ŠIUKŠLIŲ PEČIŲ!
NAUJI MODELIAI! NAUJI PAGERINIMAI!
Jūs galvojate, kad jau viskas atlikta šį vakarą. 
Ne — dar kartą aūkitės batais. Dar šiukšlės rei
kės išnešti!

Štai lengvas būdas šiukšlių problemai išspręsti. 
Pirk naują dujinę šiukšlių krosnį. Sudegink visas 
šiukšles per kelias minutes . . . savo namo rūsy 
ar' a sandėly. Jokiu dūmų, jokio triukšmo, jokio 
kvape. Ir su dujomis, kurios tekaštuoja tik cen
tus dienai.

Naujos dujines uiukšliu 
krosnys yra greitesnės. 
Geresnės, negu bet kada. 
Pažiūrėk naujus modelius, 
naujus pagerinimus šiy ži
nomu firmų pas pardavė
jus dabar,

Calcinator
Caloric
Majestic
Martin
Sears-Kenmore 
Warm Morning 
Waste King

/ >\

THE EAST OHIO fiflS COMPANY

Štai puiki vandenyno kelionės 
romantika! Saulės deniai, šokiai, 
žaidimai — puikus maistas ir 
gėrimai. Turistai, pasiimkite sa
vo automobilius ir sutaupykite 
180 myliu vairavimo.

SAILINGSi
Every Sun., Mon., Tues., Wed. 
Lv. CLEVELAND 9:30 a.m. 
Ar. Detroit ... 2:50 p.m.
Lv. Detroit ... 3:20 p.m.
Ar. CLEVELAND 10:80 p.m. 
Other days leave Cleveland 5:10 
p.m., arriye Detroit 10:80 p.m. 

(CITY TIMES SII0WN)

KAINOS (mokesčius iškaitant) 
tik $5.75 į vieną pusę, $8.95 į abu 
Kalu, specialios kainos vaikams 
ir grupėms.

\

S. S. AQUARAMA
Perry-Payne Building Cleveland 13, Ohio 

SUperlor 1-1565
DOCKi Foot of West Third Street

Kitos bilietu įstaigos:
Hotel Cleveland, downtown; Gun N 
Tackle Skops nt Westgate and Shaker 

Sųuare.

Malašauskas — Girdžius, Malija i Asbury Park, N. J. kaip žinia 
Polinauskaitė — Agulė, Kostas yra apie 50 mylių atstu nuo New 
Mačiulis — Dobilas, Raimundas Yorko ir apie 45 mylias nuo Eli- 
Kiršteinas — šaltekšnis, Vladas zabetho. Susisiekimas, ypač va-
Keiba — piršlys Tarulis.

Puikias dekoracijas vaidini
mui paruošė dail. Alfonsas Dar
gis, asistuojant Juozui Sodžiui. 
Grimas Stasio Ilgūno, šviesos 
Vytauto Staškevičiaus, sufleris 
Ona Norkienė. Publikos buvo
pilnutėlė salė. B.Ig

*
Birželio 8 d. Loreta ir Mykolas 

Kanapickai atšventė 40 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Per 
vietos Liet. Radijo valandėlę Ka- 
napickus pasveikino jų vaikai ir 
anūkai.

Kanapickai gražiai paremia 
Šv. Jurgio parapijos reikalus, o 
taip pat ir visas lietuviškas or
ganizacijas ir Lietuvių Radijo 
Klubą.

sąrą labai gyvas ir patogus trau
kiniais, autobusais bei nuosavo
mis privačiomis mašinomis.

P. Lanys šiuo. metu kruopščiai 
triūsia vasarnamy, švarindamas 
bei puošdamas, kad;, gerai galėtų 
priimti visus vasarotojus.

Lietuviams savo atostogų — 
poilsio bei kitu nuliekamu laisvu 
laiku savaitgaliais čia taip pat 
bus maloni vietelė išsiblaškyti, 
pasižmonėti bei pailsėti.

CHICAGO

AKAD. SAMBŪRIO GE/GUžINė 
Birželio 22 d. Lietuvių Tauti

nis Akademinis Sambūris ir
šie metai Rochesterio IJetuviv Chicft«°j

Šv. Jurgio parapijai yra jubilie

domo $20,000 vajaus. Pažadėti 
skyriaus narių įnašai jau baigia
mi išrinkti ir artimiausiomis die
nomis bus pasiųsti Dirvai su au
kotojų sąrašu.

ALTS Centro Valdyba sky
riaus steigiamą jį susirinkimą pa
sveikino telegrama, kuri susi
rinkimo dalyvius maloniai nutei
kė. J. P.

WASHINGTON

Lietuvių moterų klubas įsistei
gė tik 1955 m., tačiau jau spėjo 
pasižymėti savo veikla.

Surengė du gerai pavykusius 
koncertus, iš kurių pelno sušelpė 
Sibire kenčiančias lietuves mo
teris, paskyrė lėšų lietuvių ka
pams Vokietijoje prižiūrėti ir 
žurnalui "Moteris" paremti.

Kiekvienais metais klubas da
lyvauja "Pageant of Peace” su 
lietuviška eglute ir programa. 
Balandžio 11 d. surengė "Vyšnių 
Balių". Buvo atsilankę svečių iš 
Baltimorės, Philadelphijos ir ki
tur. Vakaras praėjo linksmoje ir 
jaukioje nuotaikoje. Dalis pelno 
pasiųsta Vasario 16 gimnazijai.

Spalio mėnesį Washingtone 
įvyks Pabaltijo Moterų Klubų 
suvažiavimas, kurį pavesta su
organizuoti minimam klubui.

•
Lietuvių Draugijos dabartinę 

valdybą sudaro: Pr. Skardžius 
— pirm., Balys Paramskas ir 
Juozas žemaitis — vicepirm., 
Louise Jurkienė — sekr., Marga
ritai Vildžiūtė — koresp. sekr. ir
Juozas Gabrilavičius — ižd.

•
BALFo skyriaus valdybon įei

na: Kazys Škirpa — pirm., Jad
vyga Kuprėnienė — vicepirm., 
Juozas Andriušis — sekr., Louise 
Jurkienė — ižd. ir Kotrina Žal- 
kauskienė — narė.

Louise Jurkienė, gail. sesuo, 
birželio 8 d. atstovavo Washing- 
tono gailestingąsias seseris jų 
visuotiniame suvažiavime Atlan
tic City. (Reikia atminti, kad 
VVashingtone yra per 15,000 gai
lestingųjų seserų).

Jurkienė yra viena iš VVa
shingtono Amerikos Lietuvių 
Draugijos steigėjų. Ji priklauso 
visoms vietinių organizacijų val

dyboms. Be jos nepraeina nė vie
nas parengimas. Ji visada gyva, 
pilna energijos ir pasiruošusi 
kiekvienam padėti.

♦
Birželio 8 d. Pabaltijo Komi 

tetas buvo suruošęs tragiškųjų 
birželio įvykių minėjimą.

Kalbėjo visų trijų tautybių 
atstovai ir valst. pasekr. Loy W. 
Henderson. Amerikos Himną gie
dojo Barbara Darlys. Programą 
išpildė: Stasys Baranauskas, 
latvių celistas Karolis Munters 
ir estų sopranas Ive Patrason.

Minėjime dalyvavo daug žmo
nių, tik gaila, kad lietuviai ne
turėjo, kas sukalbėtų maldą. Bū 
tų buvę gražu, jei ta diena būtų 
buvusi atžymėta ir pamaldomis 
bažnyčioje, kaip anksčiau būda
vo daroma.

*
VVashingtono lietuviškasis jau

nimas savo gabumais garsina 
Lietuvos vardą.

Gabrielius Rajeckas pasižymė 
jo gabumais moksle praeitais 
metais.

Danutė Paramskaitė šį pava
sarį laimėjo kalbėtojų konkursą.

Algimantas Rūtelionis laimė
jo dainų žinovo vardą. Jis su
rinko per 30,000 amerikinių dai
nų ir laimėjo naują automobilį, 
pasirodydamas televizijoje ir t.t.

Irena Krivickaitė su pagyrimu 
baigė George Washington uni
versiteto chemijos fakultetą ir 
gavo šešis pasiūlymus tolimes
nėms studijoms. Pasirinko Lafa
yette, Ind.

Kristina Tyliūtė praeitą rude
nį įstojo į Georgetown universi
teto kalbų fakultetą.'Per viene
rius metus taip toli pažengė 
moksle, kad jai beliko tik dveji 
metai studijų, vietoje trijų.

Inž. Algimantas Kuprėnas, 
aviacijos vyr. ltn. turėjo baigti 
tarnybą ši mėnesį, tačiau jam 
buvo pasiūlyta studijuoti toliau. 
Jis grįžo iš Prancūzijos ir ruo
šiasi magistro laipsniui Air 
Force Institute of Technology. 
Studijuos dar 18 mėnesių ir už 
tai turės atitarnauti 18 mėnesių 
kariuomenė’e, tad praeis dar 
treji metai, iki grįš į civili gyve
nimą. Reikia pažymėk k?d į mi
nėtą institutą priimami tik sr 
pagyrimais baigusieji universi
tetus ir pasižymėję kariuomenė
je savo gabumais ir darbštumu.

K. J.

įiniai. 50 metų, kai gyvuoja lie
tuviška parapija, kurią pastatė, 
vadovaujant kunigams Kasakai- 
čiui ir Jonui Bakšiui, senoji lie
tuvių karta.

Šio jubiliejaus proga parapi
jos mokykla gegužės 18 d. išpildė 
programą Rochesterio lietu
viams. Programa buvo įvairi ir 
puikiai seselių mokytojų paruoš
tą. Gražiai buvo užakcentuota 
lietuviškoji dvasia Maironio poe
zija ir vaidinimėliu apie Šiluvos 
apsireiškimą. Linksmai nuteikė 
publiką "Jubiliejinio pyrago ke
pimas" scenoje.

Rochesterio lietuvių visuome
nė dėkinga seselėms mokytojoms 
už nuoširdų mokymą lietuvių 
vaikų ir ypač už palaikymą lie
tuviškos dvasios mokinių tarpe.

*
Birželio 10 d. šv. Jurgio mo

kyklos mokiniai išpildė radijo 
programą lietuvių radijo valan
dėlės metu. Buvo paminėtas 
šventas Kazimieras, padainuota 
dainų, padeklamuota eilėraščių. 
Radijo pusvalandis klausytojams 
labai patiko. Vaikai radijo pro
gramai buvo paruoštiz seselės 
Aurelijos ir Chrisestemos.

ruošia smagią iškylą__gegužinę
Sauk Trail Woods South aikštėje 
(ten, kur pernai buvo). Esant 
blogesniam orui, gegužinė vyks
ta (ten pat) tam reikalui pritai
kytam trobesy j.

Iškylos vietoje yra specialios 
krosnys, bus galima dešrelių, ar 
kitokio maisto išsikepti. Veiks ir 
bufetas? šokiams gros smagus 
akordeonas.

Visi minėtų organizacijų na
riai ir svečiai nuoširdžiai kvic- 
čikmi sekantį birželio 22 d. daly
vauti Sambūrio ir neolituanų 
ruošiamoj linksmoj gegužinėj. 
Svečiai laukiami nuo 10 vai. ryto.

J gegužinę važiuoti reikia Hal
sted St. iki Chicago Heights 26 
St., pasukti į dešinę ir važiuoti 
iki įvažiavimo į Forest Preserve 
Euclid (Ashland ir 26th gatvių 
sankryžos), tada važiuoti Ash
land St. iki aikštės Sauk Trail 
Woods South. J. Dauparas

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

ROCHESTER

Gegužės lp d. Rochesterio 
Liet. Bendruomenės Dramos gru
pė šv. Jurgio parapijos salėje su
vaidino Antano Rūko "Bubulį ir 
Dundulį". Veikalą režisavo And
rius Cieminis, asistuojant Bro
niui Vilminškui. Aktoriai: Bro
nius Velminskas — Bubulis, Bi
rutė Apanavičienė — Rožė, Kle
opatra Ruzgaitė — Radasta, Jo
nas Vaičys — Dundulis, Vladas

ELIZABETH

LIETUVIŠKAS VASARNAMIS 
ASBURY PARK, N. J.

žinomas aktyvus Elizabetho 
lietuvių kolonijos veikėjas — vi
suomenininkas — P. Lanys įsi
gijo Asbury Park, N. J., 515 
Fourth Avė., (kampas Emory 
St., telefonas: PRospect 4-6)34) 
vasarnamį, kuriame bus išnuo
mojami butai ir kambariai sezo
nui, mėnesiui, savaitei bei sa
vaitgaliams. Esant reikalui gali
ma naudotis ir virtuve.

, Tel. ofiso PRospect 8-1717 

Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiai!, ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. G6th PLACE.

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 

Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 VVest Chicago Avė. 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:20, 6-8:30 p. p. pirmad., 

antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.
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Ii A U B O N I E J I 
VIDU Ii A. M ŽIAI

TAI YRA

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO 
RAGANŲ MEDŽIONĖS

KRONIKA
PARAŠĖ

JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS

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

Dirva yra vienintėlis jos platintojas JAV. Prašom 
knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu

laiku išsiųsti.

tt <

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

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

VVelland, Ont., Canada.



DEVYNI VYRAI PRIEŠ AMERIKA

i

Aukščiausiojo Teismo pirmi
ninko Earl Warren vadovauja
mo teismo dauguma gegužės pa
baigoje panaikino žemesnių teis
mų sprendimą, atėmusį dviems 
komunistams pilietybes, radus 
juos paslėpusius žinias, kad buvo 

—komunistai. Jie turėjo būti de- 
®>ortuoj-.imi. Aukse. Teismo dau

gumos sprendimu jiems piliety
bė grąžinta.

Labai keistas yra Warreno 
vadovaujamo Teismo daugumos 
samprotavimas, prieš kurį Kon
grese vėl pakilo bruzdėjimas, ir 
rašytoja Rosalie M. Gordon iš
leido knygą, ”Nine Men Against 
America: The Supreme Court 
ant Its Attaeks Against Ameri
can Liberties” (Devyni vyrai 
prieš Ameriką: Aukščiausis 
Teismas ir jo atakavimas Ame
rikos laisvių), ši knyga yra pa
sireiškusių Aukš. Teismo išsišo
kimų ir priešvalstybinės veiklos 
išdava, prasidėjusios 1953 me
tais su Warren atėjimu. Kaip 
žinia jis yra buvęs Kalilornijos 

gubernatorius, Prezidento Eisen- 
W>werio paskirtas to teismo pir
mininku.

Senatorius Eastland, Vidaus 
Saugumo Komiteto pirmininkas, 
vėl pabrėžė, kad nuo 1956 metų 
Aukš. Teismas padarė tuziną 
sprendimų, kurie įrodo to teis
mo daugumos narių pakrypimą 
į kairę.

”Visų tų teismo sprendimų pa
stangos buvo, — sako Šen. East
land, — globoti, užtarti komu
nistus ir kriminalistus; tram
dančios įstatymų vykdytojų dar
bą; kišimasis į Kongreso pa
stangas surinkti reikalingas in- 
cormacijas apie kenkėjus, tai 
griovimas Amerikos žmonių pa
stangų apsiginti nuo kenkėjų sa
vo valstybių įstatymais.” Aukš. 
Teismas panaikino valstybių tei
sę, savais prieš komunistiniais 
įstatymais, kenkėjus bausti.

Eastland siūlo kongresui at
mesti tuos Aukš. Teismo patvar
kymus. Valstybėms privalo būti 
grąžinta savo pastangomis baus
ti susekamus komunistus, vei
kiančius krašto griovime ir agi- 
tuojančius-kurstančius jėga nu
versti krašto vyriausybę.

Jis rekomenduoja senatui: 
pravesti įstatymą, kad iš valdiš
kų vietų susekami kenksmingi 
tarnautojai būtų šalinami. Įves
ti reikalavimą sovietų atsiun
čiamiems diplomatams suteikti 
tikras žinias apie ryšius su špio
nažu ir su slaptaja policija. Pra
monės atžvilgiu išleisti įstatymą 
bausti susekamus saugumi pavo-

J. Nendriūnas savo rašiny ”šis 
tas dėl mokslinių laipsnių” Dir
vos Nr. 45 užsipuola gydytojus, 
kam jie uzurpuoja daktaro titu
lą, neteisėtai save tituluodami.

Vokietijoje, Austrijoje, Itali
joje ir kit. Europos kraštuose 
paprastas universitetinių studi
jų baigimas suteikia baigusiam 
daktaro diplomą. Bet daktaro 
diplomui universitetų reikalavi
mai įvairiuose kraštuose nevie
nodi.

JAV, Anglijoje, Prancūzijoje 
daktaro diplomui įsigyti univer
sitetai reikalauja iš baigusių 
universitetą papildomų studijų, 
išlaikant nustatytus daktaro dip
lomui įsigyti kvotimus ir apgi
nant parašytą mokslinę diserta
ciją. Taip buvo ir Lietuvoje.

Gydytojams daktaro titulą 
JAV ir kitur pripažįsta ne uni
versitetai, bet visuomenė ir gy
dytojai visuomenės neverčia juos

jings asmenis, atliekančius šni
pinėjimą.

FBI direktorius Hoover savo 
knygoje, ”Masters of Deceit” 
(Klastos Meistrai) įrodė, kiek 
giliai įsisiurbę komunizmo nuo
dai Amerikos gyvenime, prade
dant nuo liaudies iki dvasiškijos 
ir aukštų valdininkų. Dabar, lyg

.likimo ironija, ir Aukščiausis 
Teismas pasidarė to viso kenks
mingo pakrypimo dalimi.

Teismo patvarkymu, negali bū
ti areštuojami ir baudžiami ko
munistai, kad ir viešai skelbią,
agituoją, kurstą nuversti krašto 
valdžią, kol jie nebus užtikti tą 
valdžios nuvertimo darbą dirbą 
ginkluoti. KSK.

NEĮGYYENDINIMAS PAGEIDAVIMAS
STEP. NASVYTIS

tituluoti daktarais, bet J. Nen- 
driūnui nepasiseks visuomenę 
atpratinti gydytojus tituluoti 
daktarais.

Asmuo gavęs universiteto dak
taro mokslinį laipsnį, yra uni
versiteto pripažintas daktaru ir 
jis pats gali laisvai tuo laipsniu 
save tituluoti. Bet visuomenei 
nėra jokios prievolės jį tituluoti 
daktaru. Tai jos laisvas dalykas. 
Vietoje daktaro ji gali naudo
tis ir priimtu visuomenėje man- 
daugumą ir pagarbą asmeniui 
reiškiant kreipimusi ”ponas”. 
Tačiau, kreipdamiesi į gydytoją, 
mes jį niekuomet nevadiname 
vien ponu, bet pridedame dakta
ras ar tiesiai sakome daktaras.

Dėl ko mes taip darome? Dėl
to, kad taip priimta. Tai yra įsi
gyvenusi ilgametė tradicija gy
dytojus vadinti daktarais. Ir jos 
plunksnos brūkšniu nepanaikin
si.

ŠIOS LIEPSNOS VERDA TOKĮ GERĄ 
ALŲ... TOKĮ SKIRTINGĄ... J O Ę S 
KITAS AMERIKOS ALUS NEGALI 
LYGINTIS SU LENGVUMU, ŠVIESU
MU, AR PUIKIU ATSIGAIVINIMU!

Dabar už vietines kainas!

yra svi eserus:

Jums patiks

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan
AMERIKOJ VIENINTELIS UGNIM VIRTAS ALUS — VIRTAS PRIE 2000 LAIPSNIŲ!Stovyklavimo metas vėl atėjo. Ir vėl bus daug džiaugsmo ir daug gražių prisiminimų. Nuotrauka 

iš praėjusių metų Neringos tunto stovyklos. m*

Dėlko ta gydytojų profesija 
užsitarnavo JAV, kad be moks
linio pagrindo, kokį stato dak
taro laipsniui įsigyti šio krašto 
universitetai, gydytojai tituluo
jami daktarais?

Manau, kad tai padarė gydyto
jų profesijos visuomenei svarbu
mas, kad ji laiko tituluoti gydy
tojus daktarais garbės dalyku.

Liga žmogaus gyvenime yra 
blogis ir nelaimė. Ligonis su pa
garba ir pasitikėjimu žiūri į pas 
jį atsilankiusį gydytoją. Iš jo jis 
laukia ir kančių sumažinimo, ir 
sveikatos sugrąžinimo. Juk ver
ti pagarbos gydytojai, kurie tai 
padaro.

Ir kam skriauda ir nuostolis, 
jei visuomenė gydytojus vadina 
daktarais. Juk jie yra baigę uni 
versitetuose aukštą specialų me
dicinos mokslą.

Kai kurie Europos universite
tai daktaro laipsnį suteikia vi
siems medicinos mokslą baigu
siems. Koks nuostolis JAV uni
versitetų diplomuotiems dakta
rams, kad gydytojų profesijos 
žmonės tituluojami daktarais 
Ar nuo to nukenčia jų mokslin
gumas.

Manau, kad asmeniui, kuris 
yra gavęs JAV universiteto dak
taro mokslinį laipsnį, ne tiek 
svarbu daktaro laipsnis, kiek jo 
įgytos tuo laipsniu pripažintos 
mokslinės žinios.

Ar {stojai f 
VILTIES 

draugiją?

IOS ANGEIES

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBAS
Los Angeles Dailiųjų Menų 

Klubo svarbiausias tikslas yra 
lavintis, ruošiant paskaitas ir da
lyvaujant diskusijose. Pagal nu
sistovėjusias tradicijas, klubę 
pirmininko pareigos perduoda
mos tam tikram periodui (vie
nam mėnesiui) kiekvienam na
riui iš eilės. Savo kadencijai už
fiksuoti, pirmininkai (arba jo 
pakviesti mokslo žinovai) ruošia 
paskaitas iš savo srities, po ku
rių seka arbatėlė ir diskusijos.

Paskutinį mėnesį klubo pirmi
ninko pareigas ėjo muzikas Juo
zas Bertulis, todėl birželio 7 d. 
susirinkimas įvyko jo bute.

Šiemet sueina 50 metų nuo

mirties žymaus rusų kompozito
riaus Rimskij-Korsakov. Taipgi 
suėjo 130 metų nuo mirties vo
kiečių genialaus kompozit. Franz 
Schubert. Muzikas J. Bertulis 
kalbėjo aipie šiuos kompozito
rius, plokštelėmis demonstruoda
mas jų žymesnius veikalus.

Pernai suėjo 130 metų #nuo 
mirties žymiausio kompozito
riaus Ludwig van Beethoven. 
Kadangi Schubertas gyveno Mo- 
zarto ir Beethoveno kaimynystė
je, pergyveno panašius sunku
mus ir t.t., todėl prelegentas sa
vo paskaitoje trumpai paminėjo 
ir jų charakteristiką, išryškino 
jų veikalų svarbiausius bruožus, 
palygino visų kompozitorių vei
kalus ir nurodė charakteringes- 
nes ekspresijas.

Susirinkime buvo aptarti Dr. 
Vinco Kudirkos minėjimo reika-
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lai. Tuomi rūpintis pavesta klu
bo metraštininkui rašytojui Alg. 
Gustaičiui. Jis buvo, išrinktas 
metraštininku ir ateinantiems 
metams.

D. M. Klubo šeimon oficialiai 
buvo priimtas naujas narys, re- 
žisorius Gasparas Velička. Per
skaitytas jo ilgokas pareiškimas, 
po kurio Br. Raila nušvietė G. 
Veličkos nuveiktus darbus Lie
tuvoje ir išeivijoje. Patį gi G. 
Veličką padrąsino griebtis plunk
snos, nes iš to pareiškimo sti
liaus. visi pastebėjo, kad auto
rius turi literatūrinių gabumų.

Sekantis kandidatas į D. M. K. 
narius yra dailininkė Irena Jac- 
kevičiūtė-Petraitienė.

Naujam periodui pirmininko 
pareigos perduotos poetei Danu
tei Mickutei-Mitkienei. Dd. J.

PAS
BALYS GRAŽULIS

(3)
Kita jos puota vaizdavo Egipto farao

nės dvarą. Dar kitoje ji atkūrė užeigą Kali
fornijoje aukso karštligės metu. Buvo lošia
ma kauliukais, šaudoma ir mušamasi. Ne 
kartą net policija turėjo įsikišti — tai dėl 
nepadorių kostiumų, tai dėl pavojaus žmo
nių gyvybei. Seniai jos elgesiu buvo stebi
masi, atleidžiama ir džiaugiamasi. Juk ji 
buvo Rita Maru — gražiausioji, ekstra vagan- 
tiškiausioji žemės moteris.

Jos paskelbtos varžytynės iššaukė ir pro
testų bangą. Pirmas ją pasmerkė katalikų 
bažnyčios kardinolas, kaltindamas moterys
tės sakramento išjuokimu. Po jo užpuolė Mo- 

ų Lyga, prikisdama nemoralumą... Pro
tavo įvairios organizacijos, pavieniai as

menys piktinosi šeimų griovimu. Tik kai bu
vo paskelbtos varžytinių sąlygos, audra kiek 
aprimo. O sąlygos buvo šios:

Kiekvienas vyras, nevedęs, našlys, ar 
išsiskvres neanksčiau, kaip prieš šešis mė
nesius, turi teisę varžytynėse dalyvauti.

ši sąlyga nuramino moterų lygos bal
sus, bijančius, kad vyrai jų dėl aktorės ne
pamestų.

Kiekvienas turi teisę spėti tik vieną kar
tą.

Spėjantysis, prieš spėdamas, padeda ant 
stalo dešimt tūkstančių dolerių grynais arba 
banko čekį tai sumai. Mįslės neatspėjus, už

K A
statas pražūsta. Surinkti pinigai, varžytinių 
išlaidas apmokėjus, bus padalinti tarp baž
nytinių bendruomenių — proporcingai, pa
gal turimų narių skaičių.

Šis punktas užslopino bažnyčių protes
tus, bet paliko nepatenkintą mokesčių inspek
ciją. Buvo paaiškinta, kad ši pabauda simbo
lizuoja pasakoje žinomą galvos nukirtimą 
mįslės neatspėjusiam. Tačiau pikti lietužiai 
skelbė, jog ta pabauda išgalvota Ritai Maru 
nuo beturčių apsaugoti.

Varžytinės viešos. Nei laiškais, nei per 
įgaliotus asmenis spėti negalima. Varžytinių 
dalyviai spėja patys, asmeniškai.

Varžytines pravesti sudaroma komisija 
iš bažnytinių bendruomenių, miesto ir Ritos 
Maru paskirtų astovų.

Teisingą atsakymą, varžytinėms prasi
dedant, Rita Maru užrašys ant popierio ir 
įdės į voką. Varžytinių komisija voką viešai 
užantspauduos ir laikys savo žinioje, iki 
mįslė bus atspėta. Niekam neatspėjus, po 
varžytinių, vokas bus atplėštas ir atsakymas 
viešai paskelbtas.

Dalyvavimas varžytinėse reiškia pasi
žadėjimą vesti Ritą Maru. Mįslę atspėjusis 
bus sutuoktas su Rita Maru Čia pat ir tuo
jau.

Mįslės spėjimas įvyks gegužės mėnesio 
13-15 dienomis, miesto sporto aikštėje nuo

septintos iki dvyliktos valandos vakaro kas-
dien- ■ I

Varžytinių dieną paskelbus, į miestą 
pradėjo plaukti svečiai iš viso pasaulio. Laik
raščiai skelbė atskridus keletą šeikų iš ara
bų kraštų, būrį Europos grafų ir pulkus įvai
rių žinomų vyrų iš užjūrių. Tačiau Amerika 
ir čia pirmavo — tūkstančiai automobilių vi
sais keliais dūzgė į miestą. Miesto viešbučiai 
buvo persikimšę, o krautuvės ir restoranai 
darė negirdėtą apyvartą. Gi Ritos Maru at
vaizdai, įvairiausiose pozose ir kostiumuose, 
buvo pardavinėjami milijonais.

Petras Baleika, pono Goldo prekybos na
mų lifiininkės Angelės brolis, buvo dailiai nu
augęs, šviesiais garbanotais plaukais jaunuo
lis. Petras ruošėsi būti dailininku, studija
vo meno mokykloje. Ir tėvas ir motina niurz
gė, ragino imtis praktiškesnės profesijos, o 
jis ne, dailė jo pašaukimas. Ir tik Angelei 
Petrą visa širdimi remiant, tėvai nusileido. 
Nusileido, o gyveno baimėje dėl ateities. Tė
vas Baleika sirguliavo, jo uždarbis buvo men
kas ir netikras. Jei ne Angelės alga, šeimai 
tektų badauti. Tačiau, kol ji dirbo, didelio 
vargo nebuvo. Bet štai ji susižiedavo. Dar 
mėnuo ir ištekės. O ią Petro vis dar jokios 
naudos. Visa šeima būkštavo, tik Petras el
gėsi lyg to nežinotų. Tylus, užsidaręs, mokėsi, 
piešė ir svajojo vienas. Visada toks buvo — 
tylus užsisvajojęs, vengė draugų, moterų, 
mėgo vienumą. Vieninteliu jo draugu ir pa
tikėtiniu buvo sesuo Angelė, kuri jam atsi
mokėjo tokia pat meile ir supratimu.

Nuo to laiko, kai Rita Maru paskelbė

varžytines, Petras visiškai savyje užsidarė. 
Net sv Angele mažai kalbėjo. Ką nepiešė —
vis panešėjo į Ritą Maru. Ilgai vakarais sė
dėjo verandoje, į žvaigždes akis įrėmęs. Ne
nugirsdavo net motinos šaukiant prie stalo. 
Ir tik viena Angelė jį suprato ir gailėjosi ne
turinti dešimties tūkstančių dolerių. Ji grau
žėsi ir laužė galvą, kaip jam padėti-, kaip iš
to, jį žudančio, svajų pasaulio ištraukti. Ge
riausia išeitim atrodė surasti jam artimą jo 
pašaukimui darbą. Darbas jį išblaškytų ir 
šeimos padėtį sustiprintų.

Taip nusprendusi jį ėmėsi darbo. Pa
kalbėjo su savo sužadėtiniu Jonu Danovan, 
o tas prižadėjo pakalbėti su Benjaminu Mar
tinu, su kuriuo jis artimai draugavo. Po ke
lių dienų sužadėtinis jai pranešė, kad Ben
jaminas Martinas prižadėjo Petrą priimti į 
modeliavimo skyrių, jei Petras turįs bent ko
kių gabumų piešti.

Varžytinių dieną, gegužės tryliktosios 
dienos rytą, Petras, pasiėmęs pundą savo pie
šinių, nuėjo prisistatyti Benjaminui Marti
nui. Prie lifto jo jau laukė Angelės sužadėti
nis. Angelei palinkėjus laimės, Jonas Dano
van nuvedė Petrą į Benjamino kabinetą.

Benjaminas savo kabinete turėjo sve
čią. Jo sužadėtinė Etelė sėdėjo ant stalo su 
cigarete lūpose, stikliuką rankoje laikydama. 
Benjaminas pasitiko juos prię- durų.

— Prašau, prašau, — kvietė jis.
— Ar netrukdome? — klausė Jonas.
— Ak, ką čia! Juk pažįsti Etelę.
— Aš gi ir atėjau naujo, genijaus pasi

žiūrėti. Ar nepristatysi ? — juokavo Etelė.

Jonas suglumusį, nuraudusį Petrą pri
statė.

— Didysis svajotojas, — juokėsi Benja
minas. — Tokių mums ir reikia. Truputis ta
lento ir glėbys vaizduotės, žinai, moterų pa- 
rėdų be vaizduotės nesuprojektuosi. Gerai! 
Pažiūrėsim, ką gąli.

— Beny, — nutraukė jį Etelė, — nega
liu tavęs išmokyti. Sakiau ne kartą — pir
miau stikliukas, o po to biznis.

— Atsiprašau, labai atsiprašau ... La
bai ač ū, Etele! — Benjaminas skubėdamas
vykdė įsakymą.

Ilgokai žiūrėjusi į Petrą, Etelė staiga 
pasisuko į Joną.

— Juk tai tikras radinys, Jonai! Firma 
tau bus už jį visada dėkinga. Toks gražuolis! 
Beny, neužkišk jo į braižyklą. Jį turi mo
terys matyti, juo gėrėtis ...

— Etele, Etele ... — maldavo Benjami

r

nas.
— Prašau nusišypsoti, labai prašau, — 

nekreipdama dėmesio į Benjaminą, kankino 
Petrą Etelė.

— Benjaminas gali įrengti jam braižyk
lą pačioje krautuvėje, — juokavo ir Jonas. 
— Tokį stiklinį narvą ...

— žinoma! — sušuko Etelė. — Beny, ar 
girdi.

— Girdžiu, Etele, ir stebiuosi, kad už
miršai savo tėvą, — su pilnais stikliukais 
grįždamas rimtai tarė Benjaminas.

— Ak, tiesa, — atsiduso Etelė.
— O dabar prie reikalo. Ar turite ką su 

savim ? — kreipėsi į Petrą.
(Bus daugiau)

I
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Menas, kuris mintim šviečia
VIKTORAS MARICNAS

Lietuviu Studentų Santaros 
gegužes 2o — birželio 1 suruošta 
cieveianuo Jaun. uaiiiiiniKų pa
roda jos lauky tojuose šukele žy
mėtinai stiprių socialines ir es
tetines prigimties relieksų. Jie 

užsitarnauja ir viesesnio atlie
pimo spaliuos skiltyse.

"Daug atliekama, bet nedau 
gelio pastangomis ’ — tiesiai ir 
arusiai teige ar. Juozas Girnius, 
kalbėdamas I9t>6 m. Kultūros 
Kongrese. Šiandien jau nepatei
sintų lūkesčių ir gęstančių vilčių 
aidu atliepia jo iki šiol nepabott 
įspėjimai: "Nepakanka tautinę 
kultūrų tik išsaugoti; kaip daž
nai šnekama, Niekas neišlaikoma 
kitaip, kaip negęstančia kūryba. 
Vadinamasis išlaikymas visada 
baigiasi tik lavoniniu jbalzama- 
vimu. Tiek liksime gyvi, kiek 
mus pakeis naujos kartos. Bet 
jei musų atstovaujamoji lietu
viškoji kultūra liktų tik liaudi
nio lygio, musų pajėgiausi ta
lentai butų neišvengiamai pa
smerkti gnmsii svetimuosiuose, 
nerasdami galimybės savuosiuo
se reikštis. Laikydami aukštą
sias kultūros apraiškas nereika
linga "prabanga ’, patys stumtu- 
me iš savo tarpo tuos, kurių ne
patenkintų liaudiniame lygyje 
užkonservuota lietuvybė. Tik ta 
da lietuvybė liks mūsų vaikuose 
gyva, jei jie padarys ją ir savo 
asmeninio reiškimosi erdve. An
traip — eis veltui visa, kas bus 
buvę anksčiau įdiegta. Visiems 
talentams turi būti vietos musų 
tarpe, visų jų kūryba turi būti 
mūsų laukiama, nežiūrint, ar jie 
bus iš tų, kurie kalbės "visiems", 
ar jie savo kūryba bus prieina
mi tik šviesuomenei, ar dargi tik 
pačiam elitui".

Atvirai ir kritiškai j save pa
žiūrėję, turėsime prisipažinti, 
kad nereikėjo nei tų dvieju metų 
J. Griniaus įspėjimams pamirš
ti. Jie žuvo jau to paties kongre
so erzelyje. Pasimetėme ir su jo 
reikalavimu, kad tautinei gyvy
bei ir kūrybai išlaikyti pusinių 
priemonių negana, kad reikia vi
su ir viso.

Didesnėje tamsoje šviesa la
biau išsiilgstama ir toliau mato
ma. "Gyvenimas prasideda ano
je pusėje desperacijos", sako 
Jean P. Sartre, šituo lūkesčiu ir 
tikėjimu bdvo sutikta ir palydė
ta Čiurlionio Ansamblio namuos 
veikusi keturių Clevelando jau
nųjų dailininkų paroda.

Tikiu, kad pridera dar kartą 
grįžti į ją su estetinių svarsty
mų nuotaikom.

Pačia bendriausia žyme vi
siems parodos dailininkams bū
dingas nusikreipimas nuo vadi
namosios realistinės mokyklos. 
Kita: yra pavojaus, kad mūsų 
įprastinė nuotaika mene ieškoti 
tautiškumo žymių parodos kūri
nių galėjo būti palikta alkana ii 
sujaukta.

Mano pažiūra, nusigręždami 
nuo realizmo, jie yra teisūs, o 
nesinaudoti tautinėm raiškos 
priemonėm jie turi neginčytinų 
teisę.

žinau, kad daugelio lietuvių 
akyse atmesti realistinį menų 
nėra nei lengva, nei populiaru. 
Neprik! .esamybės metų mokyk
la ir spauda be mažų išimčių me
nui taikė realistinį kriterijų. Nu 
tolimas nuo realizmo reiškė ir 
nutolimą nuo meno. Kritiko ir 
publikos sprendimas, kad "taip 
gyvenime nėra" buvo minties 
sprendimas prozai ir poezijai, e 
taip pat ir dramai su daile. Net 
poezijoje tebuvo stengiamasi ieš
koti ir iškelti tik tai, kas aki 
džiugina, kas "nosį trina" ir ko 
"taip ramu klausytis". Nuosta
bus skilimas siaubė daugelio 
krikščioniškųjų intelektualų dva
sią. Giliais ir tvirtai argumen
tuotais darbais jie galėjo liudyti 
ir apginti dvasios primatą prieš 
materijų, bet, susidūrę su menu, 
jie teregėdavo jame tik kas me
džiagiška, kas visų rūšių fizi
niais matais išmatuojama. O juk 
savo grynąja forma realistinis 
menas yra materialistinės pasau
lėžiūros išraiška. Neveltui rea

lizmas yra vienintelis meno kri
terijus ir credo komunistiniame 
pasauly.

Mes vis tebesakome "realisti
nis menas". Iš tikrųjų šita sąvo
ka tepateisintina tik tada, kai 
menu esame linkę pripažinti 
kiekvieną reiškinį, kuo nors 
skirtingą nuo įprastinio. Jeigu 
mums ir suktas kortom lošimas 
menas, ir kardų rijimas cirke 
menas, tai ta pačia teise ir "rea
lusis" pasaulio perkėlimas į žo
dį, į drobę ir į molį yra menas.

Bet jeigu tikime, kad menas 
yra kūrybos vaisius, kad kūryba 
yra naujo atnešimas į pasaulį, 
pasaulio nauja buitim praturti
nimas, jeigu tikime, kad formos 
pakeitimas nėra joks naujumas, 
iš esmės, kad autentiškas nau
jumas ir kūrinys yra du vardai, 
bet tam pačiam daiktui, tai tu
rėsime prisipažinti, kad, kalbė
dami apie realistinį meną, kal
bame apie reiškinį, kurio nėra. 
Alenas kaip kūrinys nėra nei ob
jektyvuoto gyvenimo iškarpa nei 
jo dalių performavimas. Jis yra 
nauja autentiška realybė.

Berdajevas sako: "Objektyva- 
cijos plotmėje tikra kūryba ir 
tikras naujumas yra neįmanomi. 
Kas yra įmanoma, tai tik esa
mosios medžiagos perdėliojimas. 
Jokios rūšies kūrybinis nauju
mas negali kilti iš buities. Jos 
kilimas tegalimas tik iš "laisvės" 
(Laisve Berdajevas vadina dva
sią).

šitoki samprotavimai apie re
alistinę kūrybą gali mus visai 
rimtai išgąsdinti. Juk jeigu rea
listinio meno nėra, jeigu realis
tai nėra meno kūrėjai, tai kas 
lada beliktų iš visos mūsų dailės 
ir literatūros? Norint patirti, ar 
šita baimė pagrįsta, ar ne, reik- 
I ų specialiau persvarstyti pačią 
realistinio meno sampratą. •

Arčiau į praktinį sprendimą 
mus atveda šitas Ortegos Y. Gas. 
set nurodymas: "Menas neturi 
teisės egzistuoti, jeigu, siekda
mas atkurti realybę, jis be rei
kalo ją dublikuoja”.

Paisydami to nurodymo ir kri
tiškai peržvelgdami viso lietuviš
kojo meno lauką, rastume, kad 
kaikurie daigai būtų išrautini 
(tie, kurie dublikuoja realybę) 
kiti būtų naujai perkainotini, o 
visų didžiausia dauguma — į 
naujus rėžius perkeltini. Iki šioi 
mes tikrai perdaug stiprių ir žy- 
mių mūsų meno pasaulio vardų 
be rimtesnės atrankos į realistų 
sąrašus rašėm.

Šituo minčių taku mėginau 
kalbamosios parodos dalyvius 
prieiti. Mėginau kiekvienam, ku
ris kėsintųsi juos atmesti dėl 
nusigręžimo nuo realistinės mo
kyklos, duoti suprasti, kad tokio 
itmetimo jis neskubėtų meno 
vardu teisinti.

Berods, parodos dalyviai bu
vo modernistais vadinami. Nors 
šitas žodis nieko nesako nei apie 
laiką (visi laikai savo modernis
tus turėjo), nei apie mokyklą, 
nei kūrinio vertę, jis gana pa
togus, veda į greitą susišnekėji
mą. Visi sutaria, kad modernis
tas savo formų, spalvų ir per
spektyvos neima iš realybės.

Bet iš kur jis tai ima?
Leiskime, kad filosofas ir es

tetas Ortega Y. Gasset vėl mus 
įvestų į kelią. Jis vienoje savo 
studijoje apie modernųjį meną 
sako:

"Tradicinis dailininkas, tapy
damas portretą, tariasi duodąs 
tikrąjį asmenį, jis drobėje su
žymi tik schematinę atranką, 
savo paties galva arbitrariškai 
išskirtą iš daugybės gyvojo as
mens bruožų. Kas būtų, jeigu 
dailininkas pakeistų savo nuo
monę ir apsispręstų tapyti ne 
realųjį asmenį, bet savo paties 
to asmens idėją, jo įvaizdį? Iš 
tikrųjų, tuo atveju, portretas 
būtu tiesa ir niekas kitas, tik 
tiesa, ir nesėkmė būtų daugiau 
neįmanoma. Apsispręsdamas iš
skirti realybę, kūrinys tampa 
tuo, kuo jis autentiškai ir yra: 
vaizdinys, nerealybė".

Šiiį dienų modernistas meni

ninkas yra realistas savo apsi
sprendimu. Jis sako, jeigu menas 
negali būti realybė, tai nėra 
prasmės jo ir realybės pretenzi
ja padaryti. Menas yra laisvės 
vaisius, todėl jame viskas patei
sinama: bet kokia forma (ar jo
kios formos), bet kokia spalva, 
bet kokia perspektyva ir bet ko
kia proporcija. Tačiau nepatei
sinama anarchija. Viskas jame 
galima, kas telpa išgyventos idė
jos rėmuose. Idėja suponuoja 
naują realybę, kuri turi ir savo 
erdvės ir gravitacijos dėsnius. 
Savo, bet turi.

Mūsų dienų meno kūrėjas yra 
stiprioje vyraujančios realiai 
kritiškos filosofijos įtakoje. Ji 
teigia, kad jokio amžiaus ir jo
kia ontologinė ir psichologinė 
mokykla nedavė normų auten
tiškai būčiai pažinti. Nedavė, 
nes jų ir nėra, nes būtis yra lais
vė. Ji kipta, ji yra momento reiš
kinys. Jautis tik pati save gali 
surasti, kai ji pabunda savęs pa
žinimui, kai ji suvokia esanti 
laisva. Iki to laiko būtis veda 
neautentišką gyvenimą, ji yra 
tik buities, daiktinio ir socialinio 
pasaulio, elementas.

šito filosofavimo įtaka jaučia
ma mokyklose ir organizacijose, 
moksle ir mene. Moderniam kū
rėjui menas yra vaizdu atskleis
tas išsiaiškinimas su savim. Mo
dernaus dailininko kūrinys mus 
žadina ne tiek klausimui, kas čia 
rodoma, bet ką jis kalba.

Stebėdami šios parodos kūri
nius, mes neišvengiamai nubu- 
dome klausimui, kokia mintim 
jįe šviečia? Nesikreipėme į pa
čius dailininkus, laukdami atsa

kymo. Jų atsakymas mums ne 
privalomas. Mes esame laisvi pa
tys savo dialogą su kūriniu vesti. 
Negebėdami naudotis šita lais
ve, modernųjį kūrinį būsime pri
versti atmesti.

Nijolės Vedegytės - Palubins- 
kienės vaizdas dar sklidinas bui 
tinės, nerūpestingos gyvybės. 
Jame dar daug saulės, daug mei
lės kasdienos daiktui, daug spal
vingo žaismo. Dailininkė išsisa
ko visa jauna, gyvenimo nesu
drumsta, vitalinių instinktų ge
nama aistra. Į mano klausimą, 
kaip ji savo piešinį priėjo, ji da
vė tiesų ir bene vieninteliai įma
nomą atsakymą: "Aš nežinau". 
Jos ieškojimų keliai dar visom 
kryptim atviri.

Vytautas Ignatavičius - Ignas 
prakalba į mus jau didelės lais
vės jėga. Sąmoningai ištiestam 
monotoniškų žalių tonų dugne 
būtis suvesta su pačiom dramiš- 
kiausiom likiminėm stotim. Re
alistiniam piešiny šitie vaizdai 
įgautų neišvengiamą autobiogra
finę reikšmę ir žiūrovą nuteiktų 
sentimentaliai. Laisvu individua
liai simbolišku idėjos išsakymu 
kūrėjas mus pažadina kūrybiš
kai intelektaliam išgyvenimui. 
Savo kūryba Ignas nepretenzin
gai, bet ir nenuginčytinai užsi
angažuoja.

Mindaugas Nasvytis, tikiu, 
buvo kontraversiškiausias paro
dos dalyvis. Jis prisistatė su va
dinama abstraktine kūryba. Ji 
veikia mus gaivia vibracija ir 
verčia savintis autoriaus emoci
jas, darnia spalvine muzika iš 
reikštas.

Juozas Pivoriūnas skulptūri

ne kūryba atestuoja savo ma 
gišką galią medžiagą pakeisti į 
mintį ir prasmę. Jo Dovydas su
stingusiam metimo judesy tyra, 
žemiškos traukos netekusia for
ma liudija savo dangiškos misi
jos kilnumą.

Vytautas Raulinaitis jautria 
intuicija priverčia ir akmenį pra
bilti. Vaikų skulptūrose, iškel
damas į dėmesio centrą detales, 
kurios gyvenime laikomos ne
reikšmingomis, jis žadina ne 
kaltai satyrišką nuotaiką, kupiną 
nemeluotos prasmės, kaip ir 
kiekvienai autentiškas primity
vizmas. Nebūti vaiku, o vistiek 
būti primityvume įtikinamam, 
reiškia būti menininku iš Dievo 
rankos. Ir Raulinaitis juo ne
ginčytinai yra. Jo kūrinių mažo
jo gyvenimo sienose girdime bū
ties didžiojo likimo žodį.'

Turiningi ir estetiškai stiprūs 
parodos dailininkų kūriniai savo 
forma betgi nėra tautiški. Ir jie 
turi teisę tokie būti, nes kūry
bos aktas yra laisvės aktas, jis 
niekieno negali būti padiktuo
tas, ir kai jis esti padiktuotas, 
jis nustoja būti kūrybos aktu ir 
negali kūrinio gimdyti. Tačiau, 
kad ir nebūdami < tautiški savo 
forma, jie yra tautiški savo pras
me. Kol estetiškai stiprus kūrė
jas ir savųjų ir svetimųjų akyse 
drąsiai išpažįsta savo tautybę, 
tol jo kūrinys yra aštrus gink
las ir prieš nutautėjimą ir už 
krašto laisvę.

— o —
Šita prasme, neabejoju, yra 

tautiški savo apsisprendimu ir 
kūryba ir visi Clevelando jaun. 
dailininkų parodos dalyviai.

BOSTON
Birželio 13 d. Tautinės S-gos 

namuose įvyko minėjimas, ku
riame buvo pagerbti mirusieji 
veikėjai: buvęs Lietuvos prezi 
dentas Antanas Smetona ir An 
tanas Olis.

Minėjimą atidarė ir jam vado 
vavo J. Vaičaitis, kuris trumpa 
me atidarymo žodyje pirmiausia 
priminė tragiškuosius birželio 
įvykius, ir susirinkusieji susi
kaupimu pagerbė žuvusius ir te- 
bekovojančius dėl Lietuvos lais
vės.

Inž. Vytautas Izbickas savo 
kalboje apie Antaną Smetoną 
vaizdžiai apibūdino jo atsidavi
mą ir pasišventimą Lietuvai.

Rašytojas Stasys Santvaras, 
kalbėdamas apie Antaną Olį, iš
kėlė jo darbus lietuvybei ir Lie
tuvai, nurodė jį visiems sektinu 
pavyzdžiu.

Muzikinę minėjimo dalį atliko 
stud. Saulius Vaičaitis.

*
Vaičjurgis Juozas, aktyyus 

Tau t. S-gos ir kt. organizacijų 
narys, baigė universitetą ir ga
vo inžinieriaus diplomą.

Rožėno vasarvietę birželio 22 
dieną.

*
Ignas Vilėniškis susitarė su 

Brocktone gyvenančiais vien
minčiais steigti ten Tautinės Są
jungos skyrių.

#
Ona ir Albinas Šležai birželio 

21 d. švenčia 25 metų vedybų 
sukaktį. Ona Šležienė yra A 
maus Klaipėdos veikėjo Jono 
nagaičio duktė (taip pat ir Ieva 
Kavaliauskienė). Albinas Šležas 
— Lietuvos kariuomenės kapito
nas, buvęs pulko vado adjutan
tas Klaipėdoje, dabar Bostono 
šaulių būrio vadas.

♦
Sušlubavus sveikatai — va

žiuok Alaušan. Ramybė taiso 
nervus ir sveikatą. Pigu, kam
barys 3 asm. savaitei — $25.00. 
Meškeriojimas ir plaukymas eže
re, nesūrus ežero vanduo, švie
žia žuvis! Galima išsinuomoti 
kambarius savaitgaliams — $7. 
Skambinti AN 8-8384.

NEW YORK

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

M AY^
CQvvN TOWN—PUBLIC SQUARE

Kai

atostogos 

ateina! o • •

Jiems reikia 

tų stiprių 

kelnių...

Berniukų 
KELNES

Dabar proporcingai pritaiky
tos ūgiui, gerai atsiūlėtos, 
stiprios darbinės kelnės iš 
10-oz. mėlyno denim. Su stip
riu zipper ir pilnu kišenių 
komplektu. Ploniems ir vidu
tiniams nuo 6 iki 16 dydžio, 
storuliams 8 iki 16.

ON THE HEIGHTS—CEDA S CtNUh

PLONIEMS VIDUTINIAMS STORIEMS

sanforizuotos

Su padviuubintais 
keliais

1.99 PLONIEMS 
Dydis I Juosmuo

6
8

10
12
14
16

21
22
23
24
25
26

VIDUTINIAMS 
Dydis I Juosmuo

6
8

10
12
14
16

23
24
25
26
27
28

STORIEMS 
Dydis I Juosmuo

8
19
12
14
16

26
27
28 
30 
32

The May Co.’s Basement Boys’ ClothingDepartment, Downtown and On the Heights

Vyrams ir dideliems berniukams! ODA APSIUVINĖTI

Stovykliniai
BATAI
2.99

Kaip tik vasarų nešioti, ru
dos odos, gerai pasiūti ir pa-V 
togūs stovykliniai batai. Dy
džiai 2 Va iki 6 vaikams, 
iki 12 dideliems berniukams 
ir vyrams.

The May Co.’s Basement 
Men’s Shoe Department, 

Downtown and On the Heights

Birželio 10 d. įvyko šv. Petro 
lietuvių parapijinės mokyklos 
mokslo metų užbaigimo aktas.

Pamaldas laikė kun. P. Vir- 
mauskas. Pamaldų metu giedojo 
berniukų choras, per aktą pro 
gramą atliko 8 skyr. mokiniai 
sugiedodami Amerikos ir Lietu
vos himnus, šv. Kazimiero gies 
mę ir porą dainų. Programai va 
dovavo kun. J. žuromskis.

S. Dariaus legionieriai įteikė 
garbės medalius geriausiai bai
gusiems mokiniams: Glorijai 
Razvadauskaitei ir Nikolui Cas- 
perui.

Mokyklą baigė 49, iš jų nau
jųjų ateivių 14, kiti čia gimusių, 
mišrių šeimų ir nelietuvių vai
kai.

Nors parapija ir skaitosi lietu 
viška, mokykla taip pat, tačiau 
visas akto pravedimas, išskyrus, 
poros mokinių atsisveikinimo 
kalbas, vyko angliškai; ar never 
tėjo vadovautis lygybės princi
pu, bent naudoti abi kalbas ly
giai, nes sakoma, kad visi tos 
klasės mokiniai mokėję lietuviš
kai, nes lietuvių kalba buvo dės 
tomą ir net nelietuviui buvo 
įteiktas lietuvių kalbos kurso 
baigimo pažymėjimas.

Sekančią dieną visi baigusieji 
su palydovais išvyko poro-s dienų 
ekskursijai į Washington, D. C.

! *
Tragiškų jų Birželių įvykių mi

nėjimą surengė Bostono LB apy
linkės valdyba.

Minėjimą atidarė v-bos pirm. 
P. Jančauskas. Jautrią ir mo
mentui pritaikytą kalbą pasakė 
p. Venclauskas iš Worcester.

Meninėje programoje dalyva
vo Bostono Dramos Sambūrio 
aktoriai Alg. Gustaitis ir Zita 
žarankaitė, padeklamuodami ei
lėraščių.

Perskaityta Massachusets gu
bernatoriaus Furcolo proklama
cija, skelbianti birželio 14-ją 
Baltų diena. Priimtos atitinka
mos rezoliucijos, kurios pasiųs
tos: prez. Eisenhoweriui, vice
prez. Nixonui, šen. L. SaltonstalI, 
šen. F. Kennedy, kongresm. J. 
W. McCormack ir kt.

Minėjimo dalyvių skaičių su
mažino sovietinio baleto gastro
lės, kurių proga pavergtų tautų 
atstovų suorganizuotame piketa- 
vime dalyvavo ir lietuvių būrys.

Su apgailestavimu tenka pa
brėžti, kad abiejose vietose da
lyvių skaičius buvo mažas dėl 
vietinio ALTo ir ALB apylinkės 
valdybos kaltės, kurios nesusi
tarė su pabaltiečių komitetu, o 
ALTas net nutarė neprisidėti 
prie piketavimo.

Taip pat pastebėtina, kad vie
tos dvasiškiai nedalyvavo nei 
anksčiau ruoštame kun. J. Tu
mo-Vaižganto, nei dabar tragiš
kųjų birželio įvykių minėjimuo
se.

Tragiškųjų Birželio įvykių mi
nėjimas įvyko praeitą sekmadie
nį Town Hali salėje. Jį ruošė Pa
baltijo tautų komitetas, o vado
vauti šiemet iš eilės teko lietu
viams.

Minėjimas prasidėjo pamaldo
mis šv. Patriko Katedroje, kurių 
metu buvo sugiedota Marija — 
tai giesmė, kurią giedojo Lietu
vos tremtiniai užkaltuose vago
nuose, be oro, be šviesos ir van
dens, tremiami į šaltąjį Sibirą.

Pritaikytą žodį tarė vysk. J. 
Flannelly ir kun. Juškevičius, 
S? J.

Po pamaldų įvyko lietuvių, 
latvių ir estų iškilminga akade
mija, kuriai vadovavo ir įžangos 
žodį tarė šio minėjimo rengimo 
komiteto pirm. dr. A. Trimakas.

Pagrindinė kalbėtoja buvo 
kongreso narė Edna Kelly, kuri 
labai teisingai ir išsamiai api
būdino sovietų vedamą klastingą 
politiką, kurios pasėkoj yra žiau
riai paliestos ir Pabaltijo tautos.

Baigdama ji pabrėžė, kad so
vietų klastą šiuo metu jau pa
žįsta visas laisvasis pasaulis, pa
vergtas tautas užjaučia ir tikisi, 
kad jos vėl atgaus nepriklauso
mybę.

Pirm. dr. A. Trimakas paskai
tė rezoliuciją, kuri plojimu buvo 
vienbalsiai priimta, o taip pat 
daug sveikinimų bei užuojautos 
pareiškimų iš valdžios pareigū
nų.

Meninę dalį atliko estų solistė 
E. Parve, latviu — K. Kante ir 
Šturms pagrojo fleita. Iš lietuvių 
muz. A. Mrozinskas paskambi 
pianu, muz. J. Žukas ir V. Bal
trušaitis pagrojo vargonais.

Salė buvo pilna žmonių, kurių 
siąją dalį sudarė lietuviai. 

Dalyvių tarpe malėsi konsulas 
V. Stašinskas, L. L. K-to pirm. 
V. Sidzikauskas, LNT pirm. V. 
Rastenis, LT S-džio pirm. dr. B. 
Nemickas, PL Bendruomenės 
Tarybos pirm. J. Šlepetys ir kt.

E. c.

Bostono ir Brocktone šaulių 
būriai ruošia bendrą savo marių, 
šeimų ir bičiulių išvyką į Prano

Birželio 7 d., Liet. Pil. Klube, 
Brooklyne, įvyko PL Bendruo
menės New Yorko apygardos at
stovų pasitarimas, kuriame iš
klausyta PL Bendruomenės Sei
mo rengimo komiteto narių V. 
Vaitekūno ir J. Makauskio pra
nešimų apie jo eigą.

Tarp kitko J. Makauskis pra
nešė, kad atvyks 250 choristo.

Plačiau buvo svarstyta Liet^ 
vių Dienos New Yorke reikaHm 
Ši šventė įvyks birželio 29 d., 
gražioje vietoje, prie vandens ir 
engvai pasiekiama. Važiuoti 
ink Far Rockaway, Rockaway 

Blvd., netrukus už aerodromo ri- 
)ų Idlewild International mato
si iškaba Max Restaurant. Čia 
ir randasi ši graži vandens ap
supta vieta.

Pradžia 3 vai. p. p. Laukiama 
visų atsilankant, senųjų ir nau- 
ų ateivių, o ypač jaunimo!

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi, 
kaip gyvena viso pasaulio lietu

viai.
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Vai.ganio numes 2j-eriu
metų minėjimas

įvyksta birželio mėn. 22 d. 11 
vai. 30 min. Čiurlionio Ansamb
lio namu sodelyje — 10908 Mag- 
nolia Dr.

Programoje Aldonos Augusti-
navičienės paskaita.

Visi clevelandiečiai kviečiami 
dalyvauti.

šv. Kazimiero v. lituanistinės
mokyklos

mokslo metu užbaigimas įvyks 
birželio 22 d. Mokiniai organizuo
tai dalyvaus 10 vai. pamaldose, 
po to salėje atliks programėlę. 
Po programos bus premijų įtei
kimas goriausiems blokiniams.

Visi Clevelando, ypač Naujo
sios Parapijos ribose gyvena lie
tuviai nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti iškilmėse.

Papildytas Skautų Tėvų
Komitetas

Nesenai įvykusiame skautu tė- 
vų susirinkime nutarta, kad tiks
liausia yra perrinkti komitetų 
mokslo metų pradžioje, tai yra 
apie rugsėjo pradžią. Todėl da 
baldinis Skautų Tėvų Komitetas 
paprašytas eiti pareigas ligi rug
sėjo pradžios, ir jo sąstatas pa
pildytas dar vienu nariu, kuriuo 
išrinktas K. Budrys.

Tad šiuo metu Skautų Tėvų 
Komitetas yra šios sudėties:

E. Steponavičius pirm., O. žy- 
gienė ižd., A. Rukšėnas sekr. iri 
K. Budrys — narys.

X- . IŠiuo metu Komitetas rūpinasi j 
sutelkti lėšų Tautinei Skautų1 
stovyklai, kuri įvyks šiais me
tais netoli Detroito. Stovykla, 
manoma, sutrauks apie tūkstan-' 
tį skautų iš JAV, Kanados ir kai 
kurių Pietų Amerikos valstybių.

Vyresniųjų skautu iškyla
Praeita savaitę, birželio 10-15 

dienomis, 10 vyresniųjų D. L. K. 
Vytauto Didžiojo Draugovės 
skautų stovyklavo Alalher Scotu 

Reservaeijoje. Pasivadinę miško 
broliais, neaibodami lietaus ir 
šalčio, įrengę skautų patyrimo, 
laipsnio stovykla su palapinėmis, 
variais, bokštu, tiltu, lauko vir
tuve ir t.t. ,

Stovyklautojai padarė didelę 
pažangą, šeši išėjo pilną skautų 
I pat. laipsnio programą, o likę 
tik su vieno punkto trūkumu. 
Visi įsigijo eilę specialybių.

Stovyklavo: draugovės drau
gininkas — vyr. šT. A. Garlaus- 
kas, adjutantas — psl. G. Neį
manąs, draugininko pavaduoto
jas — sl. P. Žygas, * briedžių 
skiltininkas — psl. K. Gaižutis, 
apuokų skiltininkas — psl. M. 
Rinkus, vanagų skiltininkas — 
psl. S. Lazdinis, ryklių skiltinin
kas — skautas A. Rukšėnas, 
skautai — V. Venclauskas, P. 
Morkūnas, A. Daukantas.

Miško broliai nuoširdžiai dė
koja už visokeriopą pagalbą 
skautų mamytėms ir tėveliams, 
skautininkams, Pilėnų Tunto Va- 
dijai, skautams vyčiams ir se
sėms skautėms.

Baigė šv. Jurgio parapijos 
mokyklą

Vytauto Didžiojo draugovės 
skautai — Leonas Melsbakas, 
Vytautas Januškis, Benediktas 
Grigaliūnas ir Juozas Vencius 
baigė šv. Jurgio parapijos mo
kyklos 8 skyrių.

Aliaska artimoje ateityje gali tapti 49-ja Jungtinės Amerikos valstybe.

Padėkime sportininkams nuvykti 11-4612; sekretorei Elvyrai Vodo
į New Yorką!

Kaip žinome, š. m. liepos 4-6 d. 
New Yorke įvyks 8-jų š. Ameri
kos Lietuvių Sportinių Žaidynių 
vasaros rato varžybos. Varžybos 
yra ypatingos tuom i, kad jos 
vyks 29 metų sukakties nuo 1- 
sios Tautinės Olimpijados, įvy
kusios 1938 m. Kaune minėjimo 
ženkle.

Clevelando LSK Žaibas visose 
iki šiol įvykusiose žaidynėse la
bai aktyviai dalyvavo, pasižymė
damas netik gausiu dalyvių skai
čiumi, bet ir skaitlingais laimė
jimais. x

šiais metais žaibiečiai stipriai 
pasirodę žiemos rato varžybose, 
įvykusose balandžio mėn. Cleve
lande, yra pasiryžę neapsileisti 
ir New Yorke.

Tačiau čia susiduriama su 
sportininkų nugabenimo ir lėšų

palienei (šikšniutei) — tuo pa
čiu adresu arba iždininkui R. 
Babickui, 10908 Magnolia Dr., 
Gleveland 6, Ohio — telef. CE 
1-4615.

Gazolino ir kitokios išlaidos 
bus apmokėtos.

Taipogi kreipiamės į clevelan- 
diečius prašydami finansiniai 
paremti šią kelionę, nes savais 
ištekliais tikrai nepajėgiame nu
vykti, tuo labiau, kad apie 80 G 
mūsų dalyvių sudaro mokyklinis, 
nedirbantis jaunimas. Neatsisa
kykite mūsų entuziaztingam jau-

Emilis Skujeniekas
persikėlė į naujus namus — 391 
Gleveland Rd., telef. MU 1-6654.

DĖMESIO!
GLOBĖ PARCEL
SERVICE, INC.

Persiunčia Jūsų sudarytai 
naujų daiktų siuntinius

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

Galima siųsti iki 44 svarų,
.. x. . .jeigu persiunčiamieji daiktai tel-

, .\.x dėžėje, kurios dydis nustaty-
tas JAV pašto taisyklių.didelėje lietuvybės šventėje. Iš 

savos pusės, žaibiečiai yra pasi
ryžę tikrai sėkmingai atstovauti Of 
Clevelando koloniją ir ginti jos 
prestižą.

Aukas šiam reikalui prašome 
įteikti ar siųsti Klubo iždininkui

problema. Clevelandiečių dalyviu, R. Babickui, aukščiau nurodytu 
adresu.

Iš anksto dėkojam.
Clevelando LSK Žaibas

Tradicinę gegužinę
"Kario" žurnalui paremti rengia 
LVS Ramovės skyrius p. Niaurų 
ūkyje birželio 29 d.

Daugelis clevelandiečių šiuos 
senus ir gerus lietuvius pažįsta 
ir prieš keletą metų dalyvaudavo 
ten ruošiamose gegužinėse. Šiais 
metais Niaurai atremontavo ge 
gilzinėms skirtą pastatą, įrengi 
puikų barą, šokių salę ir kt. Tad 
lietaus atveju visi puikiai su- 
tilpsime pastogėje.

Gegužinės metu gros geras or
kestras, šeimininkės paruoš ska
nių užkandžių, bus gaivinančių 

ir raminančių gėrimų. Tad visi 
i gegužinę "Kariui” paremti!

Važiuoti W. 42 keliu iki 303 
kelio (Brunswick), ten sukti į 
dešinę ir važiuoti iki 38 kelio 
čia vėl sukti į dešinę. Minėtose 
kryžkelės bus užrašas "Ramovė" 
ir rodyklės.

KAS

UŽSISAKft

DIRVĄ —

TAS NESIGAILftJO!

numatoma apie 35, taigi, vyks
tant automobiliais (kas išeina 
pigiausia) reiktų apie 7 mašinų. 
Iš pačių sportininkų nesusidaro 
toks skaičius, kadangi mūsų da
lyviu ši karti) sudaro daugiau- 
šia moksleiviškas jaunimas.

Labai prašome, kas galėtų sa
vo mašina vežti sportininkus į 
New Yorką, pranešti klubo pir 
mininkui A. B’elskui, 12700 
Speedway-Overlook St., East Cle
veland 12, Ohio — telefonas LI

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 prekės 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.

WHEN BUYING
OR SEUING

A HOUSE
Ūse our Eserow Service

Protect both parties 
in the deal

Hitui itnsit Miiuact ciinuim

H t N h r f O k N A C f C O MEDINA O

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ

MONCRIEF
I

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

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

Cleveland 3, Ohio 
Tel.: HE 1-6344

Vincas Sakas pardavė savo 
krautuvę,

esančią 6924 Superior Avė.
Visiems savo klijentūms ta 

proga nuoširdžiai dėkoja, kad 
gausiai pirkdami, pakėlė krau
tuvės vardą.

Nauji savininkai krautuvę per
ima nuo birželio mėn. 22 dienos, 
todėl visos prekės, išskyrus ke
pyklų gaminius, bus parduoda
mos su 10% nuolaida.

Vienos šeimos namas
East 123 St. (į šiaurę nuo St. 

Clair) 8 kambarių, gasinis pe
čius, garažas, puikiam stovy.

Turime daugiau įvairių gerų 
namų pardavimui.

Edvardas Karnėnas 
J. G. Oshen Realty and

Insurance Service
1141 Ansel Rd.

SW 5-4808 arba ER 1-4732 
_____________ (49)

J. P. MULL-MUL1OLIS
6606 Superior

Rūpiniesi, kad is darbo neat
leisiu ? Pirk uRį — turėsi pasto
vų narną ir pajamas. Larsiduo- 
da 2 ūkiai lio ir leu akrų. Tei
raukis dėl daugiau informacijų.

E. 127 į šiaurę nuo 5t. Clair 
gražus 3 seimų namas, 2 butai 
po 5 kamb., vienas — 3 kamb., 
rami vietovė, arti visų patogu
mų, geros pajamos, liktai 
$16,800.

Mūrinis 8 kamb. namas už
miestyje, pilnas rūsys, pristaty
tas garažas, 1 akro gražus skly
pas, vaismedžiai, netoli mokyk
lų ir krautuvių, bankas įkainavo 
$26,500, prašo tik $24,990, nes 
išvyksta į kitą miestą^

E. 74 į šiaurę nuo Superior 2 
šeimų, 6 ir 5. Gerame stovyje.

Aberdeen Avė. gražus 3 mieg. 
namas, moderni virtuvė, gerai 
prižiūrėtas.

4 šelpiu mūrinis apartamentas 
East Gleveland, labai geroje vie
toje.

Turime daugiau namų įvairio
se rytų Clevelando vietovėse.
Skubiai reikia 1 ir 2 šeinių namų 
Šv. Jurgio parapijoje.

Bendradarbis:
Algimantas Dailidė

UT 1-2345 11E 1-8516
(49)

PARDUODAMI NAMAI
Dviejų šeimų, mūrinis, po 5 

kamb. Naujos parapijos rajone. 
Savininkas duoda paskolą.

Keturių miegamų mūrinis na
mas Naujos parapijos rajone.

Eddy Rd. — St. Clair labai ge
ras vienos šeimos namas.

Turime ir daugiau gerų namų.
Norintieji pirkti ar parduoti 

skambinkite:
East Shore Realty

Juozas Mikonis — Brokeris 
789 East 185 St.

Ofiso tel. IV 1-6561 
Namų — MU 1-2154

(47)

GERAS PIRKINYS
East 79 St., į šiaurę nuo Supe

rior, 5 kambariai ir vonia pir
mame aukšte, 3 kambariai antra
me. 3 automobilių garažas. Gra
žus sklypas. Tik $8,000.

Guinan Broker
WO 1-2377, vakarais G A 1-5376

(48)

Išnuomojami
2 miegami kambariai, garažas 
prie llighland Rd., grynas oras, 
pageidaujamas blaivus lietuvis 
vyras. HI 2-8583. (48)

PARDUODAMAS NAMAS
3 miegamų, puikioje būklėje. 

Pusryčių kambarys ir praustuvė 
pirmame aukšte.- Gražus kiemas, 
visi dideli kambariai. Skambinti 
HI 2-8167. (48)

I ’a rd uodamas pian i nas
už nedidelę kainą. Teiraukitės 
Dirvoje.

GERI NAMAI
Neff Rd. — East Park Dr. 

apylinkėj iš 5 kamb., ant vieno 
aukšto, naujas gaso pečius, ga
ražas. Prašo $14,700.

Gainsboro Rd. — East Cleve- 
land trijų šeimų 5x5x3, 2 nauji 
gaso pečiai, 2 garažai.

Beachview į pietus nuo Euclid 
Avė. 5 metų bungalow iš 6 kamb. 
Prašo $18,900.

E. 129 St. — Coit Rd. iš 11 
kamb. colonial vienai didelei šei
mai; du garažai. Reikalingas re
montas. Prieinama kaina.

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

Kovac Realty 
960 E. 185 St.

________ KE 1-5030___ ___

JUMS GERI NAMAI
Eddy Rd. ir St. Clair

4 miegamų, 1 šeimos namas, 
naujas gaso furnasas, garažas, 
gražus sklypas, tiktai $1,200 įmo
kėti.

Geras 2 šeimų namas
po 3 miegamus kiekviename bu
te, nauji gaso furnasai, labai 
gražiai įrengtas rūsys (recrea
tion room). $3,000 įmokėti.

*
Prie Naujos Parapijos vieno 

aukšto 3 metų bangalas. Labai 
patogi vieta, prie gero susisieki
mo ir krautuvių.

R. Nausneris

RAY NAUSNERIS,
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
11809 St. Clair

UL 1-3919 LI 1-9216
t

I. J. SAMAS JEWELER

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

J. C I J U N S K A S 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžiu? 
įpyrankes ir kitas brangenybes 
Sąžiningas ir garantuotas dar 
bas prieinamomis kainomis.

753 E. 118 St. 
Gleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-54G6

JUOZO K A MAIČIO
IR JONO BALEIKOS,

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

Batų ir odos parduotuvė, dide 
'is batų pasirinkimas ir žemes 
lės kainos negu kitur.

Siuntimui į Europą duodami 
nuolaida.

Batų taisymas paimamos h 
pristatomos į namus be mokės 
Čio.

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

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

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
landai tampa sunaikinti arbf 
sugadinti ugnies, kreipkitės 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo 
ko visada reikalauja apdraudo* 
kompanijos pirm, negu išmok: 
už nuostolius.

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

Telef.: MAin 1-1773
Rezidencija: PENINSULA 252

J. S. AUTO SERVICE 
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS

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

24 hours towin^
Dienos telef.: I1E 1-6352. 
Nakties telef.: LI 1-4611.

THREE WAY 
PAINTING CO.

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

Lietuviams darome nuolaida. 
J. ir E. Ignatavičiai

677 E. 128th St. Tel. MU 1-8368

PRANEŠAMA ... 
NATIONWIDE’S 

naujas
ŠEIMOS

DRAUDIMAS
Vienas gyvybės draudimas pa

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

Skambinkit:

PAULINA MOZURAITIS, 
Agentas 

SK 1-2183

P. J. KEKSIS
609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio

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

kitės j mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insuranee reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 

garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

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.

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

produktus.
Kreipkitės | mus h būsit patenkinti

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delia E. Jakubts & WiIIiam J. Jakubs/

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770
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Bendruomenes ir BALFo 
reikalai

Pranešimas, skaitytas Kongrese apie 
bendrines organizacijas

TEODORAS BLINSTRUBAS

I.
Platesne prasme apie bendri

nes organizacijas kalbant, rei
kėtų paliesti ištisą eilę organiza
cijų, draugijų ir sąjungų, kuriose 
sutelpa įvairi ų nusistaty
mu, pažiūrų ir ideologijų lietu
viai, sutelktomis jėgomis siekią 
tam tikrų tikslų. Tai būtų platus 
ir margas o r g a n i z a c i j u 
mišk a s . Todėl tenka kalbėti 
siauresne prasme, — geriau sa 
kant: įprastine? Ir tai sudarys 
mūsų svarbiausias ben
drines organizacijas, kurios 
Amerikos lietuvių gyvenime 
praktiškai vykdo ypatingą darbų 
pasiskirtymą ir apima, sakyčiau, 
vien® lietuviško kamieno tris pa
grindines jo veiklos šakas: poli
tinę, šalpos ir kultūrinę. Tai bū
tų:

Amerikos Lietuvių Taryba 
(ALTas),

Bendrasis Amerikos 
Fondas (BALFas)

JAV Lietuvių Bendruomenė.
Kiekviena iš tų organizacijų 

yra išvariusi ir savo gilią ir na
šią vaga Petuviškoje dirvoje ir 
apie kiekv;°na būtu galima daug 

reikš- 
nada-' 
ir lie-

Lietuvių
ir

nr i,npasakyti, iš” 
mingu ir naud' - ’
rytu Lietuvos, lietuvybė 
tuviu naudai . . .

JI.
Lietuvių Bendruo-

m e n ė gimė Amerikoje, mažai 
kieno laukiama ir dar mažiau 
kieno mylima. Daugely atvejų ji 
atsidūrė pamestinuko padėty 
Atsiranda balsu, rimtai klausian
čių, ar tikrai Lietuvių Bendruo
menė, kaip VISŲ lietuvių susi
būrimas, jau užgimė ar tik ren
giasi gimti? .. .< O jei gimė, ar 
ji išaugs i subrendus j individą, 
naudingą lietuviškai visuomenei, 
ar liks tik savotiška neūžauga, 
kuri vis kovos už savo egzisten
ciją ir bus vienam kitam pajuo
kos objektu, tinkamu savo smai
liai plunksnai ar lanksčiam lie
žuviui pasireikšti? . . .

O, rodos, gvvenant ne savoj 
žemėj, esant išeiviams ar trem
tiniams, tik bendromis visų lie
tuviu jėgomis būtu galima sėk
mingiau siekti lietuvybės išlai
kymo. rūrintis priaugančios kar
tos lietuviško švietimo ir auklė- 
jitno reikalais, imdvti ir plėsti 
savos kultūros daigus ir daly
vauti Lietuvos laisvinimo kovos 
baruose ... Tai ir yra Lietuviu 
Bendruomenės pagrindi
niai veiklos uždaviniai . . . Tr 
kas galėtu nuneigti iu svarbu
mą? Kas drįstu prisipažinti, kad. 
girdi. ”man vis tiek pat”, kaip 
šie gvvvbiniai reikalai vystysis 
ir bus svarstomi bei imami rū
pesčiu pagrindan?

Geri Amerikos keliai, bet jie 
pasirodė sunkūs Lietuviu Ben
druomenei. Gal dėl vpatingu čia 
sąlygų, gal dėl senu organizaci
jų gausumo ir i u rvškaus noro 
pavienei veiklai. Lietuviu Ben
druomenės idėiai. Ivp- nau iai idė
jai. čia buvo sunku įsiterpti. Tr 
1952 matais partiniu bei sroviniu 
pagrindu sudarvtas T,OK«s (Lai
kinasis Orrrqn?7aeinis Komifp- 

1955 rnofqiq visuotiniai 
variausias oraariqą __

tas), ir 
{Srinktp 
Taryba kav+n «n ios sndnrvta
Vvriausia Valdvba. talkininkau
jant net imtinai pilnį padaliniu, 

neįstengė pralaužti nepasitikėji

mo dvasios ir Lietuvių Bendruo
menės eilėse suburti žymesnį lie
tuvių skaičių. Ir š. m. balandžio 
mėn. 27 d. rinkimai parodė, kad 
mūsų masės dar nėra Bendruo
menės idėja pakankamai susiin 
teresavusios. Naujai išrinktai 
jos Tarybai prieš akis atsistoja
svarbus uždavinys__surasti pa
pildomų ir efektingų organizaci
nės veiklos metodų. Bet tai, tie
sa, jos svarstymų dalykas.

Ne vienam ir iš mūsų srovės, 
tautinės srovės, narių kyla pikta 
mintis: jei jau Lietuvių Ben
druomenė čia taip sunkiai pri
gyja, tai gal nurašyti ją į nuo
stolius ir leisti jai netrukdomai 
baigti savo dienas,... Tačiau čia 
pat tuoj stojasi ryški ir šviesi 
mintis: daugely atvejų tautinės 
srovės ir Lietuvių Bendruomenės 
idėjos sutampa — pirmoje eilėje 
lietuvis ir jo sąmoningas išsilai
kymas. Lietuviu Bendruomenė, 
būdama nepolitinė ir nesrovinė, 
apjungia skirtingu nusistatymų 
lietuvius, tuo ugdo vieningumo 
dvasią ir atlieka tautinės svar
bos darba. O ir daug darbų, na
šiu ir reikšmingų, ji jau spėjo 
atlikti. Be to, svarbu, — nepa
vydėtinose sąlygose.

Man malonu čia paskelbti min- 
:. kurią p. Juozas Račiūnas, tas 
’idvsis tautinės srovės Prome- 
‘ėius, š. m. brendžio mėn. 20 d. 
rhicagoje. A1 T Sąjungos sky
riaus nariu se ''rinkime, pareiš
kė: Daug lie'nvių organizacijų 
su laiku susilpnės, o gal ir žlugs. 
Tr kas tęs lietuvybės darbą? — 
Tėra vienas atsakymas — Lie
tuvių Bendruomenė. Ji turės 
tvirčiau įsikurti, sustiprėti ir iš
augti. Jos darbo barai padidės, 
ji turės savo darbą ir veiklą dar 
labiau suaktyvinti. Tr ateitis, iš
rodo, priklauso Lietuvių Ben
druomenei ...

Šviesios mintvs ir reikšmin
gos. Tikrai, trūkumai bus šali
nami, naujai ieškomi ir tobuli
nami veikimo metodai, ir vardan 
tos Lietuvos daugiau suburs ge
ros valios lietuvių, nuoširdžiai 
besisielojančių mūsų tautos rei
kalais.

Todėl mūsų, tautinės srovės, 
pozicija šiuo reikalu turėtų būti, 
manau, visai aiški:

Lietuvių Bendruomenė yra pil
nai remiama ir joje aktyviai da
lyvaujame.

III.
Apie B A L F ą nedaug 

tektų kalbėti, ir tai ne todėl, 
kad ši organizacija nebūtų to 
verta, — ne: ji atliko ir atlieka 
didelį šalpos darbą, teikdama pa
galbą į vargą patekusiems lietu
viams. Ir šiame Kongrese, ma
nau, yra nemaža asmenų, kurie 
didesnę ar mažesnę paramą iš 
BALFo yra gavę ar yra pasi
naudoję jo patarnavimu į šį 
kraštą atvykstant. Dabar jau 
galime užmiršti, kad ir šalpos 
darbe yra pasireiškęs tam tikras 
žmoniškos silpnybės veidas: daž
nokai srovinis balsas nuslopin
davo pagalbos šaukiančio aima
nas .. . Tiesa, ir šiandien dar ret
karčiais ir už jūrų marių at
skrenda aidas, kad šelpime vis 
neapsieinama be politiniu aki
niu . . . Tačiau norisi tikėti, kad 
tai sudaro retas išimtis ir yra 
gal kokių nesusipratimų išda
vos . • *

BALFas iš esmės pasilieka vi
sų lietuvių bendrinė,' nepolitinė 
ir nereliginė organizacija. Susi
kūrė Amerikoje padėti lietu
viams, dėl Antrojo Pasaulinio 
karo atsidūrusiems už Lietuvos 
ribų ir reikalingiems pašalpos. Ir 
šiame Kongrese apie jį jau nerei
kėtų toliau kalbėti: gal tektų iš 
reikšti BALFui savo pagarbą ir 
padėką už atliktą darbą, kariu 
nusistatant jo veiklą pilnai pa
remti. Ir jei toliau šiuo reikalu 
dar kalbame, tai dėl kai kurių, 
sakytume ypatingų priežasčių.

RALFo seimai, šaukiami kas 
dveji metai, renka 21 direktorių, 
kurie sudaro vyriausią "valdžią” 
Pagal susidariusią tradiciją, ge
riau — pagal nerašytą susitari
mą, buvo stengiamasi, kad Ame
rikoje vadinamos keturios pa
grindinės srovės pristato po 5 
kandidatus, kuriuos seimas "vie
nu balsu” patvirtina, sakytume, 
"išrenka”. Prie jų pridedamas 
”nuo visų” pirmininkas, ir yra 
21 asmens direktoriatas.

Tautinės srovės atstovus skir
davo ALT Sąjunga. Taip būdavo 
iki paskutinio BALFo seimo, 
įvykusio 1956 m. lapkričio mėn 
2.3-24 dienomis Detroite. Tada 
BALFo pirmininkas Dr. kan. J. 
Končius taip "patvarkė”, kad 
ALT S-gos atstovas p. Antanas 
Olis nebuvo direktorium išrink
tas, o jo vieton įstatytas kitas 
asmuo, kuris lyg turėtų atsto
vauti tautinę srovę . . .

Viename rašte, kurį BALFo 
pirmininkas prisiuntė ALT Są
jungos pirmininkui dr. S. Biežiui 
(tada jis buvo pirmininkas), p. 
Antanas Olis vra taip i vertina
mas: ”iis BALFa organizuojant 
nuoširdžiai su manim bendra
darbiavo, buvo BY-LAWS auto
rius ir visokiaronai padėjo gauti 
U. S. valdžios pripažinimą BALF 
organizacijai. Ir aš asmeniškai ir 
TALFo organizacija už tą ver
tingą jo paslauga esame labai 
dėkingi ponui Oliui ir jį gerbia
me”. (1957. III. 20).

Kitame rašte, išsiųstame pa
čiam p. Antanui Oliui, BALFo 
pirmininkas pažymi: "Jūs, po
nas Oli, buvote vienu aktingiau- 
sių tos organizacijos kūrėjų, BY- 
LAWS autorius, ilgametis vice
pirmininkas ir direktorius, taip 
pat žymus lietuvių visuomenės 
ir politikos darbuotojas patrio
tas". ..

Na, ir tokių gražių atestacijų 
žmogus pačiam tų atestacijų da
vėjui pasirodė netinkamas būti 
BALFo direktorium.

ALT Sąjungos Valdyba dėl to
kio dalyko BALFo pirmininkui 
Dr. kan. J. Končiui pareiškė pro
testą (1957. II. 17. raštas), o Są
jungos atstovus — p. Juozą Cin
kų, p. Albiną Trečioką, p. Nadą 
Rastenį ir p. Joną Valaitį — iš 
direktorių pareigų suspendavo.

Bet ir BALFo Vadovybė po to 
tuoj padarė reikšmingą žestą — 
nutarimą, ir Sąjungos atstovus 
sunkiai užšachavo: BALFo Val
dyba savo posėdy 1957 m. kovo 
mėn. 18 d. "vienbalsiai nutarė

> st
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Nauji ginklai valstybės gynybos departamento arsenaluose yra 
tankas su minas naikinančiu volu ir greičiau už garsą skrendanti 
vairuojama raketa, kuri imituoja užpuoliką. Tanko volas yra su
dėtas iš daugelio plieninių ratų 1 pėdų skersmens. Raketa, vadi 
narna "Kingfisher užregistruoja teoretinius kliudymus ir, para

šiutu nuleista, gali būti panaudojama iš naujo.

Naujas įstatymas 
apsaugoti padangų 

pirkėjus
šiame laikraštyje anksčiau 

)uvo minėta, kad atsiranda la
bai daug nesąžiningų pardavėjų, 
kurie klaidingais skelbimais ap
gauna padangų pirkėjus. Tas 
H'ivertė įsikišti valstybines jstai- 
gas.

Federal Trade commission iš
leido naują įstatymą, kuris įsi
galios rugpiūčio; mėnesio pabai
goje. šis naujasis įstatymas, su
sidedąs iš 12 punktų, privalo su
laikyti apgaulingus skelbimus, 
liečiančius padangų kokybę, kai
ną ir terminologiją. Mat, pirkė

jas dažnai nėra tikras, kokios 
rūšies padangas perka. Gi reikia 
atsiminti, kad JAV per metus 
išleidžiama virš dviejų milijardų 
dolerių padangoms.

Kadangi nėra jokių priimtų 
standartų visai padangų pramo
nei, tai minėtas įstatymas įsak
miai reikalauja tai pabrėžti. Įsta
tymas draudžia vartoti klaidi
nančius terminus, nustatant pa
dangų kokybę. įstatymas liečia 
padangų, kamerų, medžiagų, su
sijusių su padangų gamyba, skel
bimus.

Įstatymas draudžia vartoti 
terminus kaip "first line", "100 
level", "120 level” ir panašius, 
jei jie nėra reikiamai paaiškinti. 
Kitaip tariant, kiekvienas termi

pareikšti . . . (p. Antanui Oliui) įjos garbės nariu. Tačiau jei žiu- 
nuoširdžią padėką ir pakelt i Ben- rėti organizaciniu požiūriu, tai
drojo Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo GARBĖS NARIU".

Nežinia, ar p. Antanas Olis tą 
"garbę" priėmė ar ne. Tačiau 
Sąjungos atstovams, anot vieno 
iš jų, p. J. Ginkaus, kaip jis ra
šo S-gos Valdybai, "susidarė 
nauja, sakyčiau, neaiški padėtis, 
kurią galėjo ir dar gali išryškin
ti tik arba pats A. Olis, arba ALT 
Sąjungos Centro Valdyba". . . Ir 
tikrai, Sąjungos atstovai BALFe 
nebuvo tinkamai ir laiku pain
formuoti ir jų darbai BALFe 
buvo toliau tęsiami. Tr už tai jų 
nebūtų galima kaltinti. S-gos at
stovas p. Albinas Trečiokas savo 
rašte Valdybai visai aiškiai pa
sisakė: "Lietuvių Tautinę Są
jungą atstovaujantieji žmonės 
manė ir tebemano, kad konflik
tas tuo (tai reiškia — p. Antano 
Olio "pakėlimu" garbės nariu) 
buvo likviduotas ir BALFo di
rektoriai nuo Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos BALFo dirbo 
ir tebedirba".

Gal "konfliktas" likviduotas, 
o gal ir ne. Jei žiūrėti asmeniniu 
požiūriu, — taip: p. Antanas 
Olis lieka, jei tik priėmė tą "pa
kėlimą", amžintos o rga n i za c i -

tuoj kyla eilė klausimų:
1. Ar BALFo direktoriatą su

darant, laikomasi susitarimų, 
džentelmeniškų susitarimų, pa
grindų? — Paskutiniame seime, 
kaip matyta, ne!

2. Ar galima pripažinti kai 
kam kitam, negu pačiai grupės 
vadovybei, skirti kurį asmenį ir 
laikyti tos grupės atstovu? — 
Aišku, ne: tai sudarytų labai 
pavojingą precedentą.

3. Ar galima vieno nario išrin
kimą garbės nariu laikyti kaip 
satisfakciją už susitarimų pažei
dimą? — Ir čia atsakymas nei
giamas: garbės narystė ir susi
tarimų vykdymas nėra tos# pa 
čios plotmės dalykai.

Todėl ALT Sąjungos Valdyba 
šį reikalą apsvarsčiusi, ir siūlo:

BALFo organizacinėje struk
tūroje turi būti atstatyta ben 
dradarbiavimo ir susitarimų dva
sia, o iki tai bus padaryta, ALT 
Sąjungos atstovus atpalaiduoti 
nuo pilnos reprezentavimo atsa 
komybės, paliekant jų pačių nuo
žiūrai tolimesnį dalyvavimą ar 
nedalyvavimą BALFo veikloje 
iki būsimo BALFo seimo.

(Bus daugiau)

Nąujai statoma JAV aviacijos akademija netoli Colorado Springs, Colo.

Didžiam lietuviui

ANTANUI OLIUI mirus,

drauge su velionies gilaus skausmo prislėgta našle ir arti

maisiais liūdi

Lietuvių Tautinis Sąjūdis

Buvusiam mano Viršininkui

A. t A.

Pulk. ADOLFUI BIRONTUI mirus,

jo šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Viršila Petras Mockaitis

nas turi būti aiškus bet kuriam 
pirkėjui.

Terminas ”Original Eąuip
ment” negali Luti vartojamas 
toms padangoms, kurios kadaise 
buvo naudojamos automobilių 
pramonės, bet šiuo metu jau ne
benaudojamos.

Taip pat įstatymas draudžia 
naudoti "play rating" terminą, 
kuris nereiškia, kad padangos tu
ri tą patį siūlų sluoksnį, kaip ir 
"rating". Ateityje visos padan
gos bus pažymėtos tikru sluoks
niu skaičiumi.

pradėti tarp aštuntos ir devin
tos valandos, šio įpratimo aš lai
kiausi per visą karą ir jį reko
menduoju kitiems, kurie turi il-^ 
gą laiką įtemptai dirbti. Pirma
sis Jūros Lordas, admirolas 
Found, kaip tik suprato mano 
poilsio techniką, tuojau ją pri
sitaikė, tik su tuo skirtumu, kad 
jis iš ties neguldavo į lovą, bet 
užsnūsdavo fotelyje, šią tvarką 
jis vedė net taip toli, kad dažnai 
užmigdavo laike Kabineto posė
džių. Tačiau, užteko bent vieno 
tik žodžio opie laivyną, kad pa-

Naudotos padangos privalės bustų prie pilniausio aktyvumo.
būti aiškiai pažymėtos, kad jos 
tokios yra Nebus galima vartoti 
terminų kaip "new tread” arba 
"snow tread”, kurie yra klaidi
ną. nes pirkėjas nežino, ką tuo 
norima pasakyti: tik naujas pa
dangų paviršius ar naujo tipo 
paviršiaus raštas.

Įstatymas atrodo yra geras, 
tik didelis klausimas, kiek jis 
bus naudingas, šiuo metu turi
ma visa eilė gerų įstatymu, ku
rie apsaugo piliečius, bet dažnai 
jie pavartojami tik tada, jei kas 
ima ieškoti teisvbės. Visa bėda, 
kad pirkėjas dažnai pasitenkina 
nuoskauda, vietoje ėjęs bylinėtis.

Niekas nepraslydo pro jo budrią 
ausį ar suvokiančią dvasią”.

AI? ZINAI?
W. CHURCHILL APIE 

POPIETINĮ MIEGĄ
W. Churchill paskutiniojo ka

ro atsiminimuose rašo, kad karui 
prasidėjus, anglų karo kabinete 
jis buvęs beveik vienintelis toks 
prieštvaninis asmuo. Tai galėję 
duoti pagrindo priekaištui krizės 
metu, kai natūralu ir populiaru 
reikalauti jaunų žmonių jėgų ir 
naujų idėjų. Jis matęs, jog jam 
reiks daugiausia padėti energi
jos norint išsilaikyti aukštumoje 
su generacija, esančia pilname 
pajėgume ir su šviežiais naujais 
milžinais, kurie kiekvienu laiku 
galėtų iškilti. Be savo didelio pa
tyrimo ir žinių, taip pat nepa
prasto darbštumo ir protinės 
energijos, jie turėjo įprastinį 
gyvenimo būdą, kuris jam, ne
žiūrint amžiaus, padėjo išsilai
kyti pačioje aukštumoje.

Atsiminimuose W. Churchill 
rašo:

"Tam tikslui aš grįžau prie to
kio gyvenimo metodo, prie ku 
rio aš buvau priverstas Admira
litete 1914 ir 1915 m., ir kuris, 
kaip tai patyriau, žymiai pakėlė 
kasdieninį pajėgumą dirbti. Aš 
visuomet guldavau į lovą mažiau
sia bent vienai valandai tuojau 
po pietų ir pilnai naudodavausi 
ta laiminga dovana, kad galėjau 
tuoj pat užmigti giliu miegu, šis 
įpratimas man leido išspausti per 
vieną dieną pusantros dienos 
darbą. Prigimtis nesukūrė žmo
gaus, kad jis dirbtų nuo 8 vai. 
ryto ligi vidurnakčio be šio pa- 
aimintu užmiršimu atsigaivini

mo, kuris, net jei ir tęsiasi kar
tais tik dvidešimts minučių, yra 
pakankamas atnaujinti visas gy
vybines jėgas. Aš apgailestavau 
turėdamas eiti gulti kaip vaikas 
dekvieną popietį, bet buvau 
Kompensuojamas tuo, kad galė
jau dirbti per visą naktį iki 2 
vai. ryto ir net vėliau — kartais 
daug vėliau — ir naują dieną vėl

DfTftOfĮT

LIETUVIŲ STOVYKLAVIETĖJ 
BUVO ŽMONIŲ SPŪSTIS

Detroito miesto amerikiečių 
skautų ruoštoje pavasarinėje pa
rodoje dalyvavo dvi lietuvių 
skautų draugovės — MINDAU
GO skautų draugovė vadovau
jama v. sl. Algio Zaparacko ir 
globojama ps. Antano Banionio, 
ir GENEROLO GUSTAIČIO oro 
skautų draugovė vadovaujama 
si. Jono šostako ir globojama ps. 
Daveto Dūlaičio. Oro skautai bu
vo išstatę savo aviomodelius, ku
rie atkreipė dėmesį savo įvairu
mu ir konstrukcija.

MINDAUGO draugovė ameri
kiečiams pademonstravo lietu
višką stovyklavimo meną. Paro
dos draugovės stovyklos planą 
paruošė gilvelistas ps. Antanas 
Banionis, o vadovavo draugovės 
draugininkas v. sl. Algis Zapa- 
rackas. Parodėlę tvarkė v. sl. 
Česlovas Anužis.

Vos pradėjus statyti stovykli
nius įsirengimus, lietuvių drau
govės stovyklavietėn spietėsi 
būriai amerikiečių skautų vadų 
dar parodai neprasidėjus. Jie bu
vo nustebinti stovykliniais įren
gimais ir papuošimais. Tuojau 
prisistatė iš televizijos stoties 
spaudos atstovai ir skubinosi lie
tuvių stovyklavietę filmuoti, ir 
tą pat vakarą lietuvių stovykla
vietė buvo parodyta per televizi
ją.

Birželio 6 d. vakare, parodą 
atidarius, garsiakalbiai skelbė 
šimtatūkstantinei lankytojų mi
niai, kad visi nepamirškite ap
lankyti lietuvių stovyklavietę, 
ten eikite pirmiausia!

Lietuvių stovyklavietėje tris 
dienas buvo tikra žmonių spūs
tis. Visi gėrėjosi puikiu meniš
ku, samanomis, maltų plytų ir 
smulkių akmenėlių papuošalais 
dekoruotu stalu, akmenėlių au
kuru, beržo kryžiumi, skoningai 
sutvarkyta rankdarbių parodėle 
ir lietuviškais beržų vartais.

Stovyklavietėje plevėsavo lie
tuviškoji trispalvė su Amerikos 
vėliava. Jas ryte ir vakare su 
atitinkamomis ceremonij o m i s 
pakeldavo ir nuleisdavo išsirikia
vę dvylika lietuvių skautų, šių 
ceremonijų atlikimas patraukė 
vėl filmuotojų dėmesį. Pagamin
ta daug filmos, kuri bus rodoma 
amerikiečiams skautams per jų 
lavinimosi užsiėmimus: parodyti 
kaip lietuviai stovyklauja ir ko
kias gražias apeigas turi vėliavų 
pagerbimui. Lankytojas


