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ATLANTO LAIVAI DIDŽIUOSIUOSE EŽERUOSE
Atidarytas St. Lawrence vandens kelias, kaštavęs 

apie $500,000,000
Balandžio 25 d. atidary

tas St. Lawrence jūrų ke
lias Atlanto laivams į Di
džiuosius Ežerus, į jų uos
tus, kartu jr Į Clevelandą. 
Iki šiol retkarčiais teat- 
plaukdavo tik koks mažes
nis laivas iš Europos. Da
bar jau atplauks it dideli 
laivai, kurie iki šiol tega
lėdavo pasiekti tik Montrea- 
H-

Šis svarbus vandens ke
lias turėjo būti padarytas 
prieš 50 metų. Bet tai turi 
savo istoriją. Jau daugiau, 
kaip 50 metų kongrese lai
vų bendrovės tą klausimą 
kėlė, siūlė planus St. Law- 
rence upei pagilinti, kad At
lanto laivai galėtų į Didžių
jų Ežerų uostus įplaukti, 
reikalavo skirti tam reika
lui pinigų, bet geležinkelių 
bendrovės vis laimėdavo, ir 
laivų bendrovių projektai 
būdavo atmetami. Geležin
keliai sakydavo, kad jie pa
jėgią importuojamas prekes 
pristatyti į krašto gilumą, 
ir tikrai pajėgdavo, bet 
prekės būdavo žymiai bran
gesnės.

Eisenhoweriui tapus pre
zidentu, kongrese nutarta 
skirti to kelio paruošimui 
reikalingus milijonus dole
rių. Kanada tam projektui 
buvo pasiruošusi jau se
niau ; pagal planus daugu
mas upės gilinimo ir perka
sų įrengimų išpuolė Kana
dos pusėje, todėl Kanada 
tiems darbams davė dides
nes sumas pinigų, ir penke
rius metus apie 20,000 dar
bininkų dirbo, kol kelias bu
vo paruoštas. Pastatyta 
daug šliuzų laivams iškelti 
ir nuleisti žemyn ten, kur 
yra upės kritimas. Tiesi
nant kai kurias dalis, van
deniu užlieti kaimai ir 
ūkiai, gyventojus perkėlus 
kitur.

Tuo būdu dideli laivai jau 
gali nuplaukti iki Port Col- 
borne, Kanadoje, apie 450 
mylių į vakarus nuo Mon- 
trealio, ir pasiekti Erie eže
rą. Iš čia didieji vandenyno 
prekiniai laivai pasieks Du- 
luth, patį toliausią uostą 
Superior ežero vakariniame 
gale, už 2,400 mylių nuo 
Atlanto. Iš ten jau belieka 
apie 3,000' mylių iki kito 
vandenyno, Pacifiko.

Atidarymo dieną apie 70 
laivų, suplaukę iš daugelio 
Europos kraštų su įvairio
mis prekėmis, pasileido ke
lionėn į Vakarus, į Didžiųjų 
ežerų uostus, kur jų ne
kantriai laukė tų prekių už-

Kaune vaizdas iš Aleksoto.

K. S. KARPIUS

sakytojai, tikėdami iš tos 
naujenybės padaryti biznį. 
Atgal tie laivai daugiausia 
gabens grūdus.
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EISENHOWER AND 
SNELL LOCKS

Kelionė į 600 pėdų aukščio 
kalną

Įdomi to viso 2,400 mylių 
vandens kelio į krašto vidu
rį pusė yra ta, kad laivai 
turi, taip sakant, užplaukti 
į 600 pėdų aukščio kalną.

Ties Montrealiu vanduo 
yra lygus jūrų paviršiui, o 
pasiekę Erie ežerą Colborne 
uoste, laivai atsiranda 573 
pėdų aukšty virš jūrų pa
viršiaus.

M a č i u s ieji Niagaros 
krioklį žino, kad iš Ontario 
į Erie ežerą Niagaros upe 
laivai įplaukti negali. Už 10 
mylių Į vakarus nuo Niaga
ros krioklio Kanada seno
kai turi iškasusi Welland 
kanalą tarp Ontario ir Erie, 
kuriuo laivai pasiekia Erie 
ežerą.

Erie ežero vandens pavir
šius yra 573 pėdų aukšty 
virš jūros paviršiaus, šiuo 
ežeru laivai jau gali laisvai 
plaukti į kitus didžiuosius 
ežerus šiaurvakariuose. Hu- 
ron ežeras, pietinė dalimi 
atsiremiąs . į Detroitą, yra 
580 pėdų aukšty. Tokiam 
pat aukšty vanduo yra ir 
Michigano ežere, pasukus į 
vakarus. Bet Superior ežero 
vandens paviršius yra 602 
pėdų aukšty, šin ežeran 
įplaukti yra taip pat iš se
niau įrengtas perkasas lai
vams iškelti ir nuleisti, va
dinamas Soo Locks, kur Ka-

' Lietuvos X 
nacionalinė į 
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nados ir JAV pusėje yra 
du miestukai tuo pačiu var
du — Sault Ste. Marie.

Soo perkasu naudojasi di
deli ežerų laivai, gabendami 
geležies rūdą ir grūdus iš

LAKE ST.FRANCIS 
SECTION-30 MILĖS

Duluth apylinkių į pramo
nės miestus ežerų pakraš
čiuose.

Oficialios to jūrų kelio 
atidarymo iškilmės įvyks 
birželio 26 d.,‘ jose dalyvaus 
prez. Eisenhoweris ir Ang; 
Ii jos karalienė Elzbieta II.

Sezonu metu kasmet Di
džiųjų ežerų uostus aplan
kys tūkstančiai laivų iš sve
timų kraštų, kas priduos 
tiems uostams tarptautinės 
atmosferos.

Kanada ir JAV miestai 
paežerėse, tikėdamiesi pre
kybos pagyvėjimo, gilins 
uostus, stato, o kiti jau pa
statė laivams reikalingas 
prieplaukas.

Natiįausios žinias
rikiečių pasiūlymui šaukti• Valst. sekr. Herter Pa

ryžiuje pareiškė, kad ketu
rių užs. reik, ministerių pa
sitarimai užtruksią ilgiau, 
negu buvo planuota, nes 
esama iškilusių naujų nuo
monių skirtumų. Galį pri
reikti dar vienos tų pačių 
ministerių konferencijos su
sitikimo su Gromyku išva
karėse.

• Vak. Vokietija yra nu
sistačiusi griežtai priešin
tis britų idėjai sumažinti 
karuomenės ir ginklų kie
kius Vid. Europoje ir ame-

Detroite įvykusioje neolithuanų šventėje pakeltasis į seniorus J. Gilvydis bučiuoja 
korporacijos vėliavą. Iš kairės: R. Nemickas (Chicago), N. Balsytė (Cleveland), J. Gil
vydis (Detroit) ir E. Gilvydytė (Detroit). Plačiau apie šventę 6 psl.

K. Gaidžiūno nuotrauka

PlaHsburgh

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS 
DEŠIMTMEČIO SEIMO PROGRAMA

Vieta: Detroit, The She- 
raton-Cadillac Hotel.

Laikas: 1957 m. gegužės 
30 ir 31 d.
šeštadienis, gegužės 30 d.

8:30 — 10:30 — Regis
tracija.

10:30 — 12:30 — Seimo 
atidarymas — Himnai. Gar
bės Prezidiumo sudarymas. 
Sąjungos Pirmininko žodis. 
Sveikinimai. Sąjungos veik
los dešimtmetis. Antano 
Olio ir Dr. Colney akademi
ja.
Z:00 — 3:30 — Darbo pre
zidiumo sudarymas. Komi
sijų sudarymas. Valdybos 
ir revizijos komisijos pra
nešimai : 

abiejų Vokietijų atstovų 
konferenciją, kuri būtų pir
masis žingsnis į suvieniji
mą. šis kanclerio Adenaue
rio. paskelbtas nusistaty
mas sukėlė naujų sunkumų 
Paryžiuje prasid ėjusiai 
konferencijai.

• Varšuvos pakto konfe
rencija nutarė imtis nuosai
kesnio tono, kad Vakarus 
paskatinus laikytis "lanks
tesnės” linijos busimosiose 
derybose su Sovietija. Tuo 
nutarimu siekiama palenk
ti savo naudai JAV nusi
statymą, kuris lemtų Pa
ryžiaus konferencijos nuta
rimus. Varšuvos pasitari
muose dalyvavo septynių 
Rytų Europos ir komunisti
nės Kinijos atstovai.

• Komunistinė Kinija pa
skelbė tariamus pasikeiti
mus savo hierarchijoje. 
Nauju premjeru paskirtas 
Liušaoči, Mao liko partijos 
galva.

• JAV ir devyniolika 
Amerikos respublikų paža
dėjo pagalbą Panamai, mal
šinant iš Kubos išsikėlusių 
avantiūristų "sukilimą”.

• Indija pareiškė protes
tą komunistinei Kinijai dėl 
kaltinimų, kad "indų eks- 
pansionistai" sukėlę revo
liuciją Tibete. Premjeras 
Nehru oficialioje kalboje 
apeliavo, kad Kinija res
pektuotų Tibeto autonomi
ją-

Tadas Meckaus&as 
4207 fineIid St.
S . Chicago, Ind.

a. Sekretoriatas ir ben
drinės organizacijos; b. Or
ganizaciniai reikalai; c. 
Spauda ir informacija; d. 
Finansinė apyskaita ; e. Pir
mininko pranešimas; f. Re
vizijos komisijos praneši
mas. Diskusijos.

3:30 — 4:30 — Tautinio 
darbo derinimas. Diskusi
jos.

4:30 — 7:00 — Komisijų 
posėdžiai. Vilties Draugijos 
susirinkimas.
7:00 — Banketas. Į ateitį 
žengiant. Meninė dalis. Šo
kiai.
Sekmadienis, gegužės 31 d.

Pamaldų laikas.
10:00 — 11:00 — Prane

šimas apie L. N. Talkos ir
L. N. Fondo veiklą. Sąjun
gos atstovo A. L. T. Vykdo
mame Komitete pranešimas. 
Sąjungos atstovo BALFe 
pranešimas. Diskusijos ir 
sumanymai.

11:00 — 12:30 — Sąjun
gos ateities veikla. Disku
sijos ir sumanymai. Sąjun
gos centrinių organų rinki
mai.

12:30 — 2:00 — Komisi
jų posėdžiai.

2:00 — 3:30 — Skyrių 
veiklos apžvalga — semina
ras.

Pagrindiniai dalyviai — 
Los Angeles, Boston, Omą- 
ha, Chicago.

Skyriai — Brooklyn, Wa- 
terbury, Worcester, Balti- 

more, Richmond Hill, Cleve
land, Elizabeth, Cicero, 
East Chicago, Wisconsin.

3:20 — 4:00 — Komisijų 
pranešimai.

4:00 — 4:30 — Rezoliu
cijų priėmimas.

5:00 — Seimo uždary
mas.

Pastaba. Pranešėjai ir ki
ti seimo ir banketo progra
mos dalyviai bus paskelbti 
kiek vėliau.

TARĖSI LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖJE

Balandžio 9 d. Lietuvos 
Pasiuntinybėje įvyko Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovų pasitarimas tas 
įstaigas liečiantiems bendro 
pobūdžio klausimams ap
tarti.

Balandžio 8-10 d. Lietu
vos Pasiuntinybėje įvyko 
taip pat Lietuvos pareigū
nų pasitarimas, kuriame da
lyvavo J. Kaje K as — Lie
tuvos atstovas, J. Budrys 
— Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke, ir P. 
Daužvardis — Lietuvos 
Konsulas Chicagoje.

Balandžio mėn. 23 d. Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovai lankėsi Valstybės 
Departamente ir įteikė no
tas ryšium su įvyksiančia 
užsienių reikalų ministerių 
konfererenija žeenevoje.
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Tarp noru ir piniginių išteklių
Vasario 16-osios Gimnazijos klausimais

Prieš mane guli keli laiš
kai, nesenai atsiųsti iš Vo
kietijos, duodantieji dau
giau žinių apie dabartinę 
Vasario 16-osios gimnazijos 
padėtį. Ir visi tie laiškai sa
ko, kad padėtis tokia, ties 
kuria verta rimčiau susi 
mąstyti, ar tą gimnaziją pa
jėgsime materialiai išlaikyti 
o pati gimnazija ar pajėgs 
surasti jai reikalingus mo
kytojus. Ir ne tik mokyto
jus, bet ir mokinius.

Daviniai sako, jog Vasa
rio 16-osios gimnazijos rė
mėjų būreliai, kurių didžio
ji dauguma buvo JAV. pa
skutiniais metais parodė di
deles pavargimo žymes. 
Daug būrelių pairo, nemaža 
savo pažadus labai suvėli
na, o kai kurie ir jokios gy
vybės neberodo, žinoma, to
kiai būrelių padėčiai esant, 
numatytosios paramos da
lis atpuola, o kitokie paja
mų šaltiniai taip pat nelabai 
greit atsiranda. Tat ir gim 
nazijos tolimesnė ateitis vi
są laiką turi kaboti tarp di
delių norų ją išlaikyti ir ne
tikrai žinomų piniginių pa
jamų, be kurių ir didžiausi 
norai sudūžta.

Nėra dviejų nuomonių, 
kad Vasario 16-osios gim
nazijos buvimas Vokietijoje 
yra lietuviams atlikęs labai 
didelį teigiamą įnašą. Vie
na, ten lietuviškai brendo ir 
tebebręsta keli šimtai lietu
vių vaikų, kurie, tokios gim
nazijos neturint, labai greit 
lietuviškajai ateičiai pra
pultų. Antra, mūsų pajėgu
mas tokią gimnaziją išlai
kyti gal pačiu tvirčiausiu 
argumentu kalba vokie
čiams, kad esame ne šiaip 
sau molio Motiejai, bet mo
kantieji pakelti tremtį ir 
kovoti dėl rytojaus laisvės

Jei taip atsitiktų, kad Va
sario 16-osios gimnaziją 
tektų uždaryti dėl lėšų sto
kos, mes padarytume nedo
vanotiną klaidą ir vargiai 
atleidžiamą nuodėmę. O kad 
tai neįvyktų, jau dabar me
tas pagalvoti apie tos gim
nazijos išlaikymui reikalin 
gų lėšų telkimą. Ir telkimą 
naujais metodais, nes senie
ji nuolat besikartoją, visa
da pabosta, neša nepataiso
mas pavargimo pasekmes.

Ir iš pačios Vokietijos va
dovaujančių lietuvių ateina 
žinios, kad ir jie pripažįsta, 
jog gimnazijos lėšų telki
mui reikia ieškoti naujų me
todų. Neabejojama, kad 
juos galima surasti, bet rei
kia galvą pasukti, su žino
vais pasitarti, susiderinti. 
Ir tokiam naujų kelių ieško
jimui turėtų tartis Vokieti
jos ir JAV Lietuvių Ben
druomenės vadovybės, žino
ma, lygiagrečiai jie turi tar
tis ir su kitų kraštų Ben
druomenių vadovy b ė m i s, 
nes sąlygos kiekvienam 
krašte skirtingos, o taip pat
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skirtingos ir lėšų gavimo 
priemonės.

Jei Vasario 16-osios gim
nazija turėtų užsidaryti dėl 
mokytojų stokos, mes taip 
pat padarytume didelę klai
dą. Turint tiek daug inte
lektualinių jėgų, kurių ne
maža vargsta fabrikiniuose 
fiziniuose darbuose, moky
tojų trūkumą, turint gim
nazijai išlaikyti lėšų, turė
tume labai nesunkiai iš
spręsti.

Jei gimnazija turėtų už
sidaryti dėl mokinių nebe
buvimo, mes savęs nebega
lėtume kaltinti. Tik nesino
ri tikėti, kad tai gali tuoj 
atsitikti. Viena, pačioj Vo
kietijoj dar yra likęs nema
žas lietuvių skaičius, o ant
ra, ir iš kitų Europos vals
tybių, kur lietuvių yra, su 
Vasario 16-osios gimnazija 
susisiekimas nėra nė kiek 
sunkesnis, negu tarp didžių
jų JAV lietuvių kolonijų.

(b. g.)

Iš ugnim kaitinamu Stroh’s katilu 
gaunam tikrai gaivinanti Amerikoj aluj

Stroh’s pirmiausia gaminamas dėl skonio. Todėl jis
verdamas ugnim prie 2000 laips. Ir ši karšta tempe
ratūra duoda puikiausi skonį, susidedantį iš puikiau
sių dalių, kurios duoda lengvumą, švelnumą ir ne
prilygstančių rūšį. Pabandykit šį Amerikoj vienin
telį, ugnim verdamą alų šiandien ... ir jūs pasaky
sit, kad tai geriausias atsigaivinimo alus, kokį tik 
esat ragavę’

Jums patiks

jis šviesesnis!

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan DABAR UŽ VIETINES KAINAS!

Svajoti galima, bet naudos nebus
Perskaičiau Dirvoje ko

respondenciją iš Raltimo- 
'rės, kad Britų Hondūro lie
tuviškosios koloniza c i j o s 
propagatoriai pareiškė, jog 
ten esą galima sukurti lie
tuviškąją koloniją su vals
tybine lietuvių kalba. Esą, 
toji teritorija yra tinkama 
Pietų Amerikos lieuviams 
kolonizuoti. Perskaitęs pa
galvojau, kad kuris nors 
linksmo būdo koresponden
tas juokus krečia.

Sunku buvo patikėti, kad 
prof. K. Pakštas galėtų taip 
kalbėti, šių metų, balandžio 
mėn. 16 d. Dirvos numery
je buvo jau paties prof. K. 
Pakšto pasirašytas straips
nis, kurį pavadino Atsargi
nės Tėvynės reikalu. Ten 
juodu ant balto parašyta, 
kad "išsilaisvinusiai Lietu
vai naujas lietuviškos etniš
kos žemės priedas irgi tik
rai būtų labai naudingas".

Į panašius teigimus galiu 
tik tiek pasakyti, kad sva
jonių pirkti nereikia. Tat 
ir eisiu tiesiai prie reikalo:

1) Guatemala jau nuo 
praeito šimtmečio yra kon
flikte su Anglija dėl šios 
teritorijos. Anglai Hondū
ro Guatemalai neduoda, o 
ims ir padovanos lietu
viams. Jeigu anglai bus pri
versti pasitraukti iš Hon
dūro, Guatemala be jokios 
ceremonijos okupuos šią te
ritoriją.

2) Prof. K. Pakšto tvir
tinimas, kad anglai, pran
cūzai ir ispanai turi savo 
atsargines tėvynes, tuo tar
pu lietuviuose šioji idėja 
dar nėra prigijusi. Tos tau
tos turi savo kolonijas, o ne 
atsargines tėvynes. Į tas 
kolonijas yra žiūrima, kad 
ateityje reikės jas prarasti, 
o ne bėdos atveju ten krau
stytis.

3) Tvirtinimas, kad Bri
tų Hondūro lietuvių koloni
ja galėtų tapti pusiau nepri
klausoma valstybe, kitais 
žodžiais sakant, būtų pusiau 
ir priklausoma. Tai kuriuo 
gi būdu, šioji jau priklauso-

VLADAS VESELAUSKAS 

ma kolonija butų galima 
perleisti Lietuvai?

4) Prof. K. Pakštas New 
Yorke pareiškė, kad pasi
rašyti autonomijai yra rei
kalinga apie pusės milijono 
dolerių, žinoma, už pusmi- 
lijonį dolerių lietuviai Britų 
Hondūre pusdykiai galėtų 
autonomiškai miškus kirsti.

5) Kazys S. Karpius su 
ponia neseniai lankė anglų 
valdomas salas. Kelionės 
įspūdžius spausdino Dirvo
je. Juose pažymėjo, kad tų 
salų policininkai yra vieti
niai gyventojai, o vyresnie
ji jau anglai. Britų Hondū
re būtų tas pats. Prastai 
apmokami policininkai ir 
laiškanešiai galėtų būti vie
nas kitas ir lietuvis, tik te
gul Britų Hondūro lieuvis 
kolonistas nesvajoja tapti 
nors ir žemu gubernatūros 
tarnautoju.

6) Prof. K. Pakštas savo 
anksty vesniuose aprašy
muose tvirtina, kad Britų 
Hondūro gyventojai kalba

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE
LB Tarybos sesija

LB Tarybos Prezidiumas, 
atsižvelgdamas į esamų LB 
reikalų aktualumą, balan
džio 3 įvykusiame savo pa
sitarime nutarė sušaukti 
LB Tarybą 2-osios sesijos. 
Sesija šaukiama liepos 4-6 
d. Chicagoje.

Suformuota LB 
Informacijos žinyba

Vykdydama LB Tarybos 
nutarimą, LB Centro Val
dyba balandžio 1 posėdy pa
tvirtino LB Informacijos 
žinybos statutą. Informaci
jos žinybos tikslas — sklei
sti LB idėją ir tikslus, įtai
goti jų įgyvendinimą, infor
muoti apie LB veiklą. Iž 
yra savaiminga LB institu
cija, bet atskirus darbus ir 

kreoliškai. Aš esu išgyvenęs 
virš 25-kių metų tarp žmo
nių, kurie save kreolais va
dina, bet pirmą kartą gir
džiu, kad egzistuotų kreolų 
kalba. Kreolai nėra jokia at
skira rasė, nei atskira tau
ta. Kreolas (ispaniškai crio- 
llo j reiškia ten gimęs ir ten 
augęs. Vokiečių, lenkų arba 
ir liefuvių vaikai gimę Lo
tynų Amerikoje irgi yra 
kreolai. Kreolų kalba jiems 
reiškia vietinę, o ne ateivių 
kalba. O vietinė kalba jiems 
yra ispanų kalba.

P. S. Aš asmeniškai esu 
matęs jau kelias panašias 
kolonizacijas, ir visos pasi
baigė niekais.' Yra žmonių 
ir labai nukentėjusių. Gra
žiausia, kad propagatoriai 
niekad nevažiavo, tik ragi
no kitus. Nukentėjusieji, 
paprastai, vėliau labai kei
kia tuos laikraščius, kurie 
spausdina tik palankius 
straipsnius. Pastebėjau, kad 
lietuviški laikraščiai Hon
dūro reikalu laikosi nuoša
liai. Spausdina ir palankius 
ir nepalankius straipsnius, 
patys, nė savo komentarų 
nedėdami.

uždavinius jai taip pat ga
lės pavesti LB Taryba ir 
LB Centro Valdyba.

Iž vadovauja jos valdyba, 
kurios narius išrinko LB 
Taryba 1958 m. Clevelande 
įvykusioj sesijoj. Pareigo
mis pasiskirstė šiaip: pirm. 
G. Galva, vicepirm. A. Juš
ka, sekr. J. Jasaitis.

Centrinė švietimo Taryba
LB Centro Valdyba kovo 

11 posėdy priėmė LB Cent
rinės švietimo Tarybos sta
tutą. Taryba yra LB orga
nas lituanistinio švietimo 
reikalams. Ją sudaro: pirm. 
J. Tamulis, vicepirm. J. Ig- 
natonis ir motina M. Aloy
za, sekr. A. Dundulis, nariai 
A. Rūgytė ir M. Krikščiū
nas.

CV biuletenis Nr. 17
Jau suredaguotas ir ati

duotas spausdinti LB Cent
ro Valdybos leidžiamo biu
letenio Nr. 17. LB Centrinei 
Apylinkei užsakius biulete
nį visiems tautinio solidaru
mo įnašus mokantiems šios 
apylinkės nariams, Nr. 17 
jau spausdinama 1000 egz. 
Biuletenis eina 8 psl. ir tei
kia LB dirbamo darbo vaiz
dą bei reikalingiausias in
formacijas. Jį galima pre
numeruoti. Kaina 1 dol. me
tams. CV inf.

DETROIT
PENKERIŲ METŲ 

SUKAKTIS
Dariaus - Girėno klubas, 

kuris gražiai reiškiasi kul
tūriniame ir visuomeninia
me darbe, švenčia penkerių 
metu sukaktį. Sukakties po
būvis įvyks 1753 W. Han 
cock, "Dunabe Hali", gegu
žės 2 d., 8 vai. vakaro.

TUNTO SUEIGA
Baltijos tunto šv. Jurgio 
sueiga įvyks gegužės 3 d., 
12:30 vai. Western YMCA, 
1601 Clark. Skautai daly
vauja uniformuoti.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg^ 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his "Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

APIE NUODINGAS 
MINTIS

Mielas Dirvos skaitytojas 
Venecueloje perskaitė ru
siškai parašytą Pasternako 
knygą ir užaliarmavo čia 
mus visus, kad būtume at
sargūs ir su ta knyga ir su 
visu Nobelio institutu Šve
dijoje. Dalykai nuodingi! 
(Dirva, Nr. 28).

Kadangi aš, kaip ir dau
gelis mano kartos suemi- 
gran t ėjusių "tremtinių", 
maskoliško druko neįker
tam, tai mums apsinuodyti 
pavojaus nėra. Nebūdami 
tačiau egoistai, mes esame 
smarkiai susirūpinę, ką da
ryti su tuo mielu tautiečiu 
Venecueloje, kuris šią nuo
dingą knygą rusiškai per
skaitė ir todėl, galimas da
lykas, apsinuodijo. Pagalba 
apsinuodijimo atveju pri
klauso nuo to, kaip stiprūs 
nuodai, o to mes, rusiškai 
nesuprantantieji, negalime 
išsiaiškinti. Todėl, deja, 
šiuo metu padėti niekuo ne
galime ir laukiame progos, 
kada knyga bus išleista lie
tuviškai, kad galėtume su
sipažinti su tais nuodais ir 
nelaimės atveju padėti sa
vo artimui.

Dėl to Nobelio instituto 
Švedijoje, tai dalykai pas 
mus, lietuvius, atrodo visai 
neblogai. Kolkas dar joks 
tautietis savo gero vardo 
nėra sutepęs Nobelio premi
ja. O kadangi mūsų spaudo
je priminimų apie tai ne
trūksta, tai atrodo ir atei
tyje sugebėsime išlikti No
belio premijom neapsinuo
diję. Nebent tik koks ne
klaužada . . . Arba per nesu
sipratimą, kad neatsirastų 
kokio Nobelio premijos ver
to lietuviško darbo, nes ta
da po keliasdešimt metų 
nebegalėsime pasididžiuoti 
esą vienintelė Europos tau
ta, kuriai atsargumo santy
kiuose su Nobelio institutu 
tikrai netrūko.

Netrūksta nuodingų min
čių tačiau, ir pas mus, lietu
vius. Kad ir toks Balys 
Sruoga su savo Milžino Pa- 
unksme. Baisu. Tvirtina, 
kad mūsų kunigaikščiai ra
šyti nemokėjo, nors kardus 
valdė geriau, negu šiandie
ninė studentija špagas (kas 
dar kartą įrodo, jog jauni
mas nebeįvertina senų lie
tuviškų! tradicijų). Ir mes 
neprotestuojame. O nepri
klausomybės laikais, kaip 
man vyresni draugai pasa
koja, kažkas tą jo vaidini
mą išgraužė iš Valstybinio 
teatro, žodžiu, rūpinomės 
sava kultūra. Tik, kodėl 
šiandieną slepiame tuos, 
kurie tada pasirūpino, kad 
liaudis neapsinuodytų to
kiom nedorom mintim. Gal 
jie dar gyvi tebėra, o mes 
pagerbiame tik numirusius. 
Visgi būtų neblogai kartais 
pagerbti ir gyvus didvyrius. 
Taiiri norėčiau paprašyti, 
kad gal kas iš vyresniųjų 
galėtų paaiškinti, kas buvo 
tie mūsų lietuviškos kultū
ros didv.. . . , atsiprašau, 
žiurkės.

Z. V. Rekašius,
JV. Lafayette, Ind.
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STASIO SANTVARO ATIDARI LANGAI
Nekvalifikuoto skaitytojo pastabos

A n f inuosmūkinis* mani
festas reikalavo, kad laik
raščiai rašytų apie visus 
lietuvių kultūrinio gyveni
mo įvykius, ne vien apie 
"savuosius”.

Matau, kad Dirva reika
lavimo nevykdo. Pereitų 
žiemų pasirodė keletas nau
jų lietuviškų knygų, o Dir
va dar ne apie visas pa
rašė. Nerašė ir apie savo 
redakcinės kolegijos nario 
Stasio Santvaro poezijos 
rinkinį — Atidari langai, 
Lietuvių Enciklopedijos iš
leistų 1958 (1959?) metais. 
Tas, žinoma, išteisina Dir
vų nuo priekaišto, kad "sa
vuosius proteguoja”, bet 
vis dėlto ...

* *
Manifestas reikalavo, kad 

meninės kūrybos kritika bū
tų patikėta kvalifikuotiems 
kritikams. Reikal a u t o j ų 
tarpe buvo tokių kritikų. O 
dr. J. Girnius išaiškino, kad 
jie įsipareigojo ir patys da
ryti tai, ko iš kitų reikalau
ja. Tai kažin kodėl dabar 
tie kvalifikuoti kritikai ty
li: ar laikraščiai (šiuo at
veju Dirva) jų neįsileidžia, 
ar jie savo įsipareigojimo 
nevykdo ?

* «
Kol visa tai paaiškės, pa

sikalbėkim apie St. Santva
ro poezijos rinkinį bent mes, 
n e k valifikuoti skaitytojai, 
savo tarpe. Mes, žinoma, 
kiekvienas turim savo ne
kvalifikuotų mastų literatū
ros kūriniams. Nesusiprati
mams išvengti, — štai 
"metrai”, kokius teturiu, 
imdamas į rankas poezijos 
knygų:

1) Negerbiu dabar eilė
mis rašomų proklamacijų, 
editorialų ir pamokslų. Te
gu tokios eilės lieka Kudir- 
kos-Maironio laikų privile
gija.

2) Netraukia ir gražby
lingai rimuotas dėstymas 
jausmų — pergyvenimų, 
liečiančių asmenines, arba 
ir tautines ar žmonijos pro
blemas. Nebent poetas pa
taiko pasakyti tatai naujes

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETŲ RUSIJĄ 
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, IR KITAS RESPUBLIKAS.

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūšy firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
135 WEST 14th STREET Liconsod by USSR Atdara kasdien nuo 9-6;
NEW YORK 11, N. Y. Sekmadieniais nuo 9-4.

Tol.: pHolsoa 3-2583 MŪSŲ SKYRIAI
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(oro paštu laike 7—12 dienų). Įstaigose yra pirmos rūšies pasirinkimas įvairių prekių. Rei
kalaukite mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas 
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Atsiminkite, kad mes esame specialistai visa kame, kas liečia siuntinių persiuntimų.

niu, dėmesį atkreipiančiu, 
būdu. Bet tai juo toliau, juo 
sunkiau, nes tų būdų jau 
tiek daug išnaudota ... Ta
čiau, kai skaitytojas poeto 
"išsisakyme" sutinka, tai, 
kas sukelia "rezonansų” jo 
paties jausmuose ar minčių 
eigoj, tada poeto kalbėjimo 
būdas nebe taip jau svarbu, 
nes tada skaitytojas vistiek 
gyvena drauge su poetu ir 
kūrinys nebenuslenka pro 
šalį.

3. Su didoku klaustuku 
prieinu prie "eiliuotos filo
sofijos", kuri neretai virsta 
kažkuo panašiu į "šaradų” 
("quiz”), įmantriai sudary
tų iš gudrių mįslių ir tik 
aiškiaregiams teatspėjamų 
simbolių ... Tokia poezija 
(eiliuoti gudriai užmaskuo
tos filosofijos traktatai) 
o-ali būti ir labai aukšto po
lėkio poezija, bet poetas, ty
čia padaręs jų įkandamų tik 
už jį patį gudresniems, ne
turi pagrindo skųstis, jei 
"visuomenė” jo nesupranta 
ir ... nevertina.

Kas gi belieka poezijoj 
"priimtina” ?

Iš savo pusės, pirmenybę 
atiduodu į geras eilėdaros 
formas įvilktam epui ir sa
tyrai ... Bet tai tik indivi
dualus skonis.

St. Santvaro poezija yra 
perdėm iš antrosios katego
rijos: lyrika asmeninėmis, 
tautinėmis, visuoti n ė m i s 
(žmogaus bei žmonijos) te
momis. Tad imu tų poezijos 
pluoštų neperpalankiausiai 
jam nusiteikęs ...

* *
Santvaro lyrikos posmus 

drauge su autorium pergy
vens. skaitys ir gal dūsau
dami kartos sentimentalūs 
ir liūdnai nusiteikusieji 
skaitytojai. Kurie gyveni
me mato dar ne vien tik 
negailestingai ir be atvan
gos plakančių rykštę, tie 
greičiausia pasitenkins abe
jingu žvilgterėjimu.

Rinkiny daug, labai daug 
liūdesio. Arba, kaip vienas 
cinikas sako — labai juodu 
rašalu rašyta... Iš maž

daug devynių dešimčių eilė
raščių vos keletas yra švie
sios, giedrios, optimistiškos 
nuotaikos.

Santvaras ir pats seniai 
žino, kokį įspūdį daugeliui 
daro jo lyrika. Dar prieš 
1936 metus rašytame eilė
rašty (ženklai, 59 psl.) jis 
jau sakė r

„Galbūt perjuodo stiklo mano 
akiniai, * Galbūt yra giedrių 
pakrančių — * Labai norėčiau 
ap'sirikt savo nerime * Ir su 
kiekvienu švęsti džiaugsmo šven
čių. *** Bet dar negrįžta paukš
čiai su alyvų šakele, * Upeliuo
se ir upėse vanduo dar drums
tas — * Nepykite kad ėjome 
per ūkanas ir prieblandas, * Kad 
kojas sužeidė šakoti stagarai ir 
grumstai. ***”

* *
Gaila, kad rinkinyje ne

žymėta, kada ir kur kurie 
eilėraščiai parašyti. Tai ne
būtų reikalinga, žiūrint į 
eilėraščius visai abstrakčiai . 
Bet St. Santvaro liūdesys, 
skundai, kartėlis dažniaui 
turi konkretų objektų, 
"pirštu neparodytų", bet 
"neo-simboliškai” nusakyta. 
Eilėraščio data, vieta būtu 
dažnam skaitytojui rodyk
lė numanyti, kokiose aplin
kybėse ir kas sukėlė kaip 
tik tokių poeto reakcijų, ir 
autorius skaitytojui gal 
taptų artimesnis, jo lyrikoj 
glūdįs nusiteikimas gal bū
tų ryškiau atkuriamas ir 
pergyvenamas. Tam tikro 
laiko gyvenimas, jaunystė, 
žmonių santykiai, visuome
nė, Lietuva yra objektai 
sielojimosi, kuris Santvaro 
lyrikoj paprastai sruvena 
melancholiška srove, arba 
retkarčiais ir protestuoian 
čiu priekaištu sukunkuliuo- 
.ja.

Tik iš prasitarimo kny
gos gale galima nustatyti, 
kokiame maždaug laikotar
pyje, katrame dešimtmety
je kuris eilėraštis galėjo 
būti gimęs. Iš to atranda
me, kad ne vien dabartis 
yra St. Santvarų liūdnai 
nuteikusi. Liūdna ir pesi
mistiška jo lyrika buvo jau

Kai du poetai susitinka, aišku, kalbasi tik apie poezijų. Nuotraukoje vieno tokio 
pašnekesio metu St. Santvaras (kairėje) ir M. Vaitkus. Dirvos nuotrauka.

ir prieš 20, ir prieš 30 metų, 
ir jaunystėj, ir tėvynėj .. . 
Kai aplinkui būdavo tiek 
daug narsių pasiraginimų 
pasitikinčiu žvilgsniu žiūrė
ti rytojun ir džiugiai ženg
ti ateitin, — jaunas Santva
ras jau tada juodo varno 
balsu pranašiškai posmavo: 

„Juoda naktis per žemę eina,
* Tiktai prašvinta erdvėsna iš
lėkę žiburiai. * Girti balsai nu
traukė klaikių dainų, * Nežino
mo likimo kaukė šypsosi gud
riai... *** Gal dar juokausi- 
mės, gal dar dainuosim * Žalių 
kaimų bekraštėj žalumoj, * O 
gal, kaip prirakinti šunes, staug'- 
sim * Grūmuojančių vergijų glū
dumoj.” ***

Sunku net patikėti, kad 
toks Kalėdų rytas, genero
le! buvo jau 1938 metais iš
leistame leidinyje. Juk

„O vade, tu sakei, kad einame 
tėvynės ginti, * Dabar liepi 
mums griaut kitų žmonių na
mus ... *
taip ir rodo 1939-45 metus...

Ryškiai iš kitų eilių išsi
skiria pasišnekėjimas su 
mirtimi (58 psl.). Tai dar 
lyg ir keturvėjiškas "pasi
spardymas" netgi prieš 
mirties šmėklų:

„Bet jeigu tu išgųsdinsi sar
gybų, * Jei tu pritaikinsi raktus 
prie mano vartų — * Iš pata
lynės taip baltos, kaip sniegas, 
aš pakilsiu * Tau šį nuolankų ir 
mandagų žodį tartų: *** Mada- 
me, jei mano kalendoriaus pa
skutinis lapas nudrėkstas * Tai 
aš prašau, aš nuoširdžiai dar 
noriu — * Išeit į miestų, nueit 
į spaustuvę * Ir atsispausdint 
dar šimtų kalendorių...” ***

* *
Pirmų kart spausdinamie

ji (naujausieji) eilėraščiai 
rodo, kad Santvaro lyrikoj 
anksčiau tik retkarčiais te- 
pasirodydavusi religinė te
matika dabar užėmė joje 
jau vyraujančių vietų.

Prieš 1938 metus parašy
tas Credo baigėsi priekaiš
tu:

„Tikiu, o Dieve, kad ir sieloje 
negimsta atdūsiai * Be valios 

Tavo ir žinios ... * Įspėtum kū
dikį, tamsoj paklydusį, * Par- 
vestumei namuosna iš bedugnės 
nežinios. —” ***

Dabar Santvaras šitaip 
"nebepiktžodžiauja". Dabar 
jo eilėse liejasi susižavėji
mo kupinas tikėjimas, arba 
tikėjimo kupini prašymai. 
Tik kartų (Audėjas, 146 
psl.) nežymiai dar prasiki
ša priekaištinga gaida:

„Kodėl pavasario neatneši į 
mano Širdį, * Kodėl, kodėl tokie 
atšalę reginiai? —” *

* *
Neprilygstamų įspūdį pa

lieka Raidės pakalnės pa
kraštėly (161 psl.). Ir čia, 
turbūt, nebe reikšmės yra

WELK DUOTU IR DAUGIAU 
lietuviškos muzikos, jei klausy

tojai pageidautų
Dar truputį dėl Lawr. Welk 

transliacijų
Dirvos Nr. 30 tilpo trum

pas pranešimas, apie trans
liuotų lietuviškų dainelę: 
"Sėdžiu už stalelio". Per
skaičius matosi, jog rašyta 
vien tam, kad paminėjus 
patį faktų. Rašė gi asmuo, 
kuris apie tai iš anksto ne
buvo painformuotas. Gra
žu, kad ir šis faktas paste
bėtas. Bet gal gerbiamieji 
skaitytojai nesupyks, kad 
šis įvykis bus nušviestas 
kiek platėliau.

Amerikos spauda rašo 
(deja, tiksliai negaliu nuro
dyti), kad Mr. Lawrence 
Welk yra skiriamas prie ži
nomiausių Amerikos Įžy
mybių. Jo transliacijas per 

Nukelta į 4 psl. 

Visų metų 
ORO VfiDINIMAS

♦ ŠALDO vasarų • ŠILDO žiemų
Aplankyk savo kaimynystės Moncrief pardavėjų

1MONCRIEF

konkretaus motyvo ir ob
jekto atspėjimas. Kas to 
neatspės, tam gal tai bus 
tik pašaliečio neliečių dūsa
vimai, nežinia dėl ko ir ne
žinia kodėl būtent toki... 
O Juk tai — šalia tautosa
kininkų užrašytųjų senovės 
lietuvių laidotuvių raudų, 
kuriose širdies skausmo 
šauksmas skęsta žodingoje 
paprotinės formos aimana
vimų jūroje — XX amžiaus 
lietuviška rauda prie sū
naus kapo:

„Tu tik akmenio raidėm spin
dėsi * Seno miesto pakalnės ne
žymiam pakraštėly...” *

Vo Rastenis

KM • 1 M.

wg wacow your sAvmcs

KURIAMA "RASEINIŲ 
_ _ _  RESPUBLIKA”_ _ _

Iš naujai išleistos K. Žuko prisiminimų knygos 
"Žvilgsnis į praeitį”

Ir štai, jei tik neklystu, 1918 m. rugsėjo 30 dienų, 
Viktoro Kuraičio iniciatyva Raseinių žemės Ūkio Drau
gijos didžiulėje krautuvėje buvo sušauktas raseiniškių 
mitingas. Susirinko apie 200 žmonių, o netilpusieji viduje 
stovėjo turgaus aikštėje, čia buvo žmonių įvairių luomų 
ir pažiūrų. Buvo abu kunigai ir daug žydų, buvo lietuviai 
miesčionys, darbininkai, amatininkai.

Viešu balsavimu buvo išrinktas 12 žmonių komitetas, 
kurio pirmininku minia išrinko Viktorų Kuraitį.

Į tų komitetų pateko kunigas Karosas, advokatas 
Lėvy, buvęs rusų karininkas, teisininkas Krasnauskas, 
trys buvę katorgininkai plėšikai: Judkė, Dovidkė ir Pus- 
kepalaitis, gerokai komunistuojantis Antanas Kavaliaus
kas, namų savininkas Radavičius, skardininkas Kacas, 
pirklys Kaplanas ir aš. Katorgininkų Judkės ir Dovidkės 
pavardžių beveik niekas nežinojo, jie patys nenoriai, rei
kalui atsiradus, jas sakydavo, todėl nebeatsimenu ir aš.

Kitų dienų naujai išrinktas komitetas susirinko po
sėdžio. Buvo nutarta pasivadinti "Raseinių respublika”. 

Pats Viktoras Kuraitis buvo vadinamas ar pirmininku, 
ar prezidentu. Man buvo pavesta kuo greičiausiai suda
ryti miesto ir apylinkės apsaugos planų, kad tamsusis 
elementas nepaimtų šeimininkavimo į savo rankas.

Pagal mano parengtų planų geresnei miesto ir apy
linkių apsaugai reikalinga turėti 30 apmokamų ir 60 
"garbės” milicininkų. Pastarųjų pareiga būtų patruliuoti 
mieste naktimis, o dienos metu teikti pagalbų pagal mano 
reikalavimų. Reikia pažymėti, kad komiteto nariai, buvę 
katorgininkai, rodė gana didelį "valstybinį supratimų" ir 
visų laikų buvo už tai, kad tvarka turi būti griežtai palai
koma. Tokios pat nuomonės buvo ir gerokai komunistuo
jantis Antanas Kavaliauskas.

Susiradau 30 milicininkų. Geri, pareigingi tai buvo 
vyrai. Iš jų 5 — buvę rusų policininkai. Ypačiai geri buvo 
Zaica ir Legeckas. 60 garbės milicininkų buvo daugiausia 
jauni žydai, kurių tarpe pasižymėjo Abromas Mogilevskis, 
vėliau narsus mūsų kariuomenės karininkas.

Sau padėjėju pasirinkau buv. rusų kariuomenės ka
rininkų Ėlzbergį. Visiems milicininkams ir sau su padė
jėju prašiau algos po 50 markių per mėnesį. Komitetas 
man paskyrė 125, o Elzbergiui 100 markių.

PIRMOJO PAŠTO LIETUVOJE ĮSTEIGIMAS
Okupacijos laikais Raseiniuose buvo veikli pašto 

įstaiga, kūri atlikdavo visas pašto operacijas. Stebėtina, 
kad visoje įstaigoje tebuvo... tik vienas jaunas karei
viukas. Darbas jam ėjo labai sklandžiai. Spalio mėn. pra

džioje išnyko daugumas vokiečių valdininkų, jų tarpe ir 
tas paštininkas. Buvo reikalas organizuoti savo paštų.

Raseiniuose gyveno buvęs rusų pašto valdininkas 
Lopata, kuriam mūsų komitetas ir pavedė organizuoti 
paštų. Jis susitarė su atitinkamais vokiečių pareigūnais 
Kaune ir Šiauliuose, ir tik po kelių dienų pertraukos pra
dėjome gauti paštų iš šilinės garlaivių prieplaukos, o vė
liau, Nemunui sustojus, iš Lyduvėnų stoties.

Mūsų komitete kilo pašto mokesčio klausimas. Nuta
rėme išleisti savo pašto ženklus. Lapkričio mėn. pradžioje 
Kadušino spaustuvėje buvo išspausdinti pirmieji lietu
viški pašto ženklai: "Raseinių pačta 7 kapeikos” ir "Ra
seinių pačta 3 kapeikos", kurie dabar yra didelė filate- 
listinė retenybė.

(O kad taip žmogus būtum numatęs ir iš savo 125 
markių algos bent dešimtį lapų būtum nusipirkęs!).

Kauno centrino pašto didžiojoje salėje nepriklauso
mybės laikais buvo nupiešti paluby visi lietuviški pašto 
ženklai ir jų pirmoje vietoje — "Raseinių pačta”. Tai 
buvo aiškus įrodymas, kad Raseinių "respublika” pra
dėjo tvarkyti savo administracinį aparatų anksčiau, negu 
Lietuvos Respublika.

Paštas gerai veikė, tik jau tarnautojų buvo ne vienas, 
bet, rodos, keturi žmonės. Vieton lenkiško laikraščio pra
dėjome gauti iš Vilniaus savo oficiozų "Lietuvų”, iš kurio 
sužinojome apie Lietuvos vyriausybės sudarymų.
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WELK DUOTŲ IR DAUGIAU...
Atkelta iš 3 psL 

televiziją stebi apie 55 mi
lijonai žmonių, jo translia
cijų per radiją klausosi kiti 
apie 90 milijonų žmonių. Jo 
muzikinis ansamblis suside
da vien iš solistų — profe
sionalų. Su savo ansambliu 
Mr. L. W. atlieka nevien 
lengvą (Champagne) muzi
ką, kurią užperka firmos, 
bet duoda ir rimtesnės mu
zikos koncertus. Taip pat 
gana daug turi įrašęs į plok

šteles. Ir štai, per tokį tele
vizijos tinklą buvo paleistas 
lietuviškos muzikos pirma
sis ledlaužys. Nuopelnas 
yra p. Alg. Gustaičio.

Po ilgesnių pastangų A. 
Gustaičiui pavyko gauti au- 
dijenciją pas L. Welk. Bet 
— neilgiau trijų minučių. 
O kai jiedu išsikalbėjo, už
sitęsė net 15 min. Pagavęs 
momentą, A. G. užklausė, 
kodėl netransliuojama lie
tuvių muzika? L. W., lyg ir 

svarstydamas, sako: "Ge
rai, duokite". To užteko. A. 
G. skubiai kreipėsi į vietos 
muzikus asmeniškai, į kitur 
gyvenančius per spaudą. Iš 
surinktų kūrinių komisija 
atrinko: "Lelijų valsą” iš 
Juozo Bertulio baleto: "Gul- 

* bė —< Karalaitė" (tema,:
"Sėdžiu už stalelio”). Todėl 
esu suvaržytas plačiau išsi
tarti (aš pats buvau pasiun
tęs tris įvairaus žanro dai
nas).

Dalykėlis buvo grotas ne 
ištisai (be įžangos, be re- 

prizų, be finalo). Autorius 
neminėtas (bet šiuo atveju 
tas svarbos nesudaro), tik 
pranešta, kad, daugeliui pa
geidaujant, duodama graži 
lietuvių daina. Vedamąją 
melodiją akordeonu atliko 
ansamblio muzikos progra
mos tvarkytojas, muzikos 
žinovas M. Floren, prita
riant keturiem instrumen
tam. Kad daugiau atkreipus 
klausytojų dėmesį, taipgi, 
kad pagerbus pačius lietu
vius, pats L. W. ir jo daini
ninkė solistė (primadona)

Miss Elis Lon grojimo metu 
šoko valsą.

Po koncerto mudviem su 
A. Gustaičiu pavyko gauti 
audijenciją pas L. Welk. 
Klausėme jo, kodėl nevisas 
dalykėlis buvo atliktas, ir 
kodėl grojo nepilnas orkes
tras? Jis sako: pirmu pasi
rodymu negalima klausyto
jų perkrauti. Bet, jei atsi
ras atsiliepimų ir pageida
vimų, galima bus duoti ir 
daugiau. Televizijai šios 
dainos žanras esąs visai tin
kamas.

Reikėtų, kad Mr. L. Welk 
gautų daugiau padėkos laiš
kų ir prašymų dažniau 
transliuoti lietuvių muzikos. 
Jo adresas yra šis: Mr. 
Lawrence Welk, ABC Ame
rican Broadcastin Co. — T. 
V., Hollywood, Calif.

O gal kai kas pasakys, 
kad ši pozicija yra nereika
lingai iškovota? Bet — jau 
atlikta. Kitiems kompozito
riams kelias atdaras. Pasė
kos priklauso nuo Tamstų.

Juozas Bertulis

GERIAU 
REGU PINIGAI!

DLUE CROSS atpalaiduoja nuo baimės, kad 
nepajėgsite sumokėti ligoninės sąskaitas, 

kurios duodamos kaip reikalingos pašalpos. 
Šios pašalpos nėra nustatytos kuriai nors pini
ginei sumai. Bet jos yra sudarytos iš jums rei
kalingo ligoninės patarnavimo, duodamo jūsų 
sutartyje.

Tas atpalaiduoja jus nuo ligoninės sąskaitų 
baimės — jums yra verta daugiau, negu nu
statyti piniginiai mokesčiai šeimos ar asme
ninės ligos atveju. Dėl to mes sakom, kad 
Blue Cross draudimas yra geriau, negu pini
gai — ir virš 1,770,000 žmonių Northeastern 
Ohio dėl tos priežasties turi Blue Cross drau
dimą.

Atsipalaidavimas nuo ligoninės sąskaitų rū
pesčių padeda žmonėms gauti sveikatos pa
tarnavimą, kuris yra reikalingas greitam ir 
saugiam pasveikimui. Mažiau laiko yra pra
leista nuo produktyvinio darbo namuose, ofise, 
fabrike ar ūkyje. Natūralu, kad mes daugiau 
pagaminame ir daugiau turime; faktas yra, 
kad mes turime aukščiausią gyvenimo lygį, ir

Blue Cross draudimas yra jo svarbi dalis. 
Puikus sveikatos patarnavimas duodamas dak
tarų, slaugių ir mūsų ligoninių, turi svarbų 
vaidmenį šiame aukšto lygio gyvenime. Blue 
Cross duoda galimybę apmpkėti sąskaitas. O 
šis duoda galimybę žmonėms pasinaudoti ligo
ninių gydymo patarnavimais.

I
Į ^jl^^/"Answers to your J

i i
i Ouestions about Blue Cross" i
i i

Write for the Blue Cross Booklet of ”Answers on 
Blue Cross rates, hospital costs and ūse of hospitals”. 
Address: Blue Cross of Northeast Ohio, 2042 East

I Ninth Street, CIeveland 15, Ohio. I
I I
| PLEASE PRINT |

I I
I Name___________________________________________ |
I I
| Street___________________________________________ |
I I
| City------------------------------------Zone___ Statė------------- |
I I

(hm. of TtodfaMtt Ofao SPONSORED BY THESE NON-PROFIT HOSPITALS:

CLEVELAND
Booth Memorial
CIeveland Clinic
CIeveland Metropolitan General 
Florence Crittenton Home 
Evangelical Deaconess
Fairview Park
Forest City
Forest Hill
Grace
Jewish Convalescent
Lutheran
Mt. Slnai

Polyclinic
St. Alexis
Saint Ann
St. John's
St. Luke's
St. Vincent Charity
Mary B. Talbert
University (Babies and 

Childrens, Hanna House, 
Hanna Pavilion, Lakeside, 
MacDonald House, 
Benjamin Rose)

VVoman's

CLEVELAND 
SUBURBS
Bay View Hospital 
Bedford Municipal 
Brentwood
Doctors 
Euclid-Glenville 
Garfleld Heights 
Huron Road 
Lakevrood 
Marymount 
Rainbovv
Southwest Community 
Suburban Community

AKRON
Akron City
Akron General
Children's
St. Thomas

MANSFIELD

Mansfield General

NORTHEAST OHIO
Amherst — Amherst 
Ashland — Samaritan 
Ashtabula — General 
Barberton — Citizens
Chardon — Corey
Conneaut — Brovvn Memorial 
Cuyahoga Falls — Green Cross 
Elyria — Memorial
Geneva — Memorial of, 
Lodi — Lodi Community
Lorain — St. Joseph

Loudonville — Kettering
Medina — Community
Oberlin — Allen Memorial
Orrville — Community Osteopathic 
Orrville — Dunlap Memorial 
Painesville — Lake County Memorial 
Ravenna — Robinson Memorial 
Shelby — Memorial
Wadsworth — Municipal
Willard — Municipal
Mooster — Community
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Jų nuotykiai dar nesibaigė... 2

GARSUSIS ANGLŲ AGENTAS BALTASIS TRIUŠIS 
IŠGELBĖJO OHO SKORZENY

Šių dienų pasaka (2)

Apleistoje aukso kasykloje
Otto Skorzeny, pačia

me Madrido centre turįs 
importo ir eksporto kon
torą, yra tas pats, kurį 
1947 m. karo nusikaltė
lių teisme amerikiečių 
prokuroras Rosenfeld pa
vadino pavojing i a u s i u 
žmogumi Europoje, tas 
pats, apie kurį Madride 
sklido gandai, kad Korė
jos karo pradžioje ame
rikiečiai jį norėję panau
doti vokiečių armijoms 
organizuoti.

Dachau teismo salėje įsi
viešpatavo tyla.

— Kaip jūs manote, — 
paklausė Skorzenio gynė
jas pik. Robert Durst, kreip
damasis į Baltąjį Triušį, — 
ar sąjungininkų kariai nau
dojosi vokiečių uniformo
mis operacijose, kurios bu
vo nukreiptos prieš vokie
čių kariuomenę?

— Aišku, — atsakė Bal
tasis Triušis, kurio tikroji 
pavardė buvo Yeo Thomas.

—Gal galite nurodyti pa
vyzdį ?

— Vienas mano draugų 
buvo vokiečių kalinamas 
Rennes kalėjime Prancūzi
joje. Norėdamas jį išlais
vinti, aš papirkau sargą ir 
sužinojau sargybų pasikei
timo valandą. Po to perdir
bau sunkvežimį į kalėjimo 
automobilį ir savo žmones 
perrengiau vokiečių unifor
momis.

— Kur jūs gavote tas 
uniformas ?

— Dažnai mes jas vog
davome iš vokiečių sandė
lių, bet, kai skubiai prireik
davo, nesivaržydavome nu
dobti vokietį karininką ar 
kareivį.

— Ar jūs naudojotės be
laisvių dokumentais ?

— Aišku. Belaisvio parei
ga prie savęs neturėti jo
kių dokumentų. Jei jis turi, 
tai niekas nekaltas, šie do
kumentai būdavo geresni 
už padirbtus. Anuo atveju 
mums reikėjo dokumentų, 
kad mus įleistų su sunkve
žimiu į kalėjimo kiemą.

— Ar buvote ginkluoti?
— Taip. Mes galėjome 

sūšidurti su sargybiniu, ku
ris nebūtų patikėjęs mūsų 
dokumentais.

— Ką tuo atveju būtu
mėte darę?

— Mes būtumėm jį lik
vidavę.

— Klausinėjimas baigtas, 
— pareiškė pik. Durst.

— Gal pik. Rosenfeld no
ri liudininką apklausti? — 
pasiūlė teismo pirmininkas.

Bet prokuroras pik. Ro
senfeld, kuris visą laiką 
bandė trukdyti liudininko 
parodymą, nuo klausinėji
mų atsisakė. Skorzenio ne
bebuvo galima pasmerkti už 
veiksmus, kuriuos darydavo 
ir sąjungininkų kariai. Bal
tasis Triušis šypsodamasis 
žingsniavo iš liudininko 
vietos. Skorzeny davė ženk
lą kitiems aštuoniems kalti
namiems vokiečiams, ir jie 
visi staiga, ramiai išsitem
pę'kaltinamųjų suole, kariš
kai pagerbė riterišką ang
lą liudininką.

— Aš nesu nusistatęs 
prieš karo nusikaltėlių teis
mus, — sako Skorzeny, — 
bet 1947 metais Vokietijo
je buvo perdaug tų neobjek
tyvių teismų. Ar ne keista, 
kad visi teisiamieji buvo 
karą pralaimėjusio krašto 
kariai.

— Ar jūs po to dar matė
te Baltąjį Triušį? — pa
klausė prancūzas žurnalis
tas.

— Ne. Man net neleido 
jam padėkoti. Jis tą patį 
vakarą išvyko iš Dachau į 
Londoną. Aš jam parašiau 
laišką ir jis man atsakė: 
”Jūs nuveikėte didelius dar

bus karo metu, ir aš esu įsi
tikinęs, kad sugebėsite iš
sisukti. Jei jums kada pri
reiks prieglaudos, aš turiu 
butą Paryžiuje ...” Ir jis 
man davė kvepalų gaminto
jo Molyneaux adresą, pas 
kurį prieš karą jis buvo pre
kybos direktoriumi.

— Ar jus išteisino?
— Taip, bet nepaleido. 

Net ir po teismo sprendimo 
prokuroras Rosenfeld tebe
tvirtino, kad aš esąs pavo
jingiausias žmogus Europo
je, ir manęs negalima pa
leisti. Sugalvojo, kad Čeko
slovakija manęs reikalau
janti už kažkokius karo nu
sikaltimus. Aš protestavau. 
Patikrinus pasirodė, kad 
kaltinimai buvo išgalvoti. 
Bet mane vis tebelaikė ka
lėjimuose, kilnodami iš vie
no į kitą. Tai buvo denacifi- 
kacijos epochoj, kada rei
kėdavo užpildyti anketas iš 
130 klausimų ... Iki to lai
ko aš žinojau karo pravar
des, čia susipažinau su ka
lėjimo pravardėmis. Ameri
kiečiai mus vadino "žebro
mis”, "katėmis” ir t.t. Ma
no pagelbininkas kap. Kari 
Radi buvo vadinamas 
"Duonkepiu”. Aš buvau va
dinamas "Abelių”. Nesu
prantu, kodėl ne "Kainu”. 
Vieną 1948 m. dieną mane 
perkėlė į Nuernbergą. Mat 
vienas vokiečių lakūnas 
tvirtino matęs Hitlerį gyvą 
drauge su manimi išlipantį 
iš lėktuvo, praslinkus ke
lioms dienoms po jo nusi
žudymo. Vėl nauji klausinė
jimai ir tampymai. Paga
liau visa tai man įgriso. Aš 
parašiau Baltajam Triušiui, 
klausdamas patarimo. Jis 
man trumpai atsakė: 
"Bėk!” Ir 1948 m. liepos 27 
d. aš pabėgau.

Eagle ženklai 
padidina 
santaupas
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— Ar šitas randas žande 
yra karo žaizda?

— Ne, tai studentiškos 
dvikovos žaizda.

— Ar savo studijas sky
rėte armijos tarnybai?

— Nieko panašaus. Aš 
buvau linkęs į civilinę inži
neriją, nors mano šeimoje 
visi vyrai buvo karininkai.

— Ar esate austras?
— Aš esu vokietis, gimęs 

Austrijoje. Mano tėvo gimi
nės buvo kilę iš Pomerani
jos ir vadinosi Skorcenzin.

Toliau Skorzeny paaiški
no, kad buvimas Nuernber- 
go kalėjme jam faktiškai 
padėjo. Ten sėdėdamas, jis 
susidraugavo su Krupp, 
Flick ir I. G. Farben direk
toriais, kurie dabar jam pa
vedė atstovauti savo firmas 
Ispanijoje.

Skorzenio karinė karjera 
buvo trumpa. 1939 m. jis 
beveik nepalietė šautuvo ir, 
kai kilo karas, turėjo savo 
statybos įmonę. Jis norėjo 
būti lakūnu, bet rasta, kad 
persenas, jam tada buvo 31 
metai. Susirgęs Rusijoje, 
buvo perkeltas į Frieden- 
thal stovyklos "specialų da
linį”. Ir vieną liepos šešta
dienį ...

— Aš nuvykau į Berlyną 
su draugais pasilinksminti. 
Vakare paskambinau į sto
vyklą teiraudamasis, kas 
nauja. Sužinojau, kad ma
nęs visą dieną ieškojo. Ry
tą buvau girdėjęs, kad Ita
lijoje suėmė Mussolinį, da
bar Hitlerio štabas reikala
vo, kad kuo greičiausiai ten 
nuvykčiau. Aš liepiau Rad
ijui atvykti į aerodromą su 
mano uniforma.

Kitame numery: ” Aš
jums pavedu išgelbėti ma
no draugą”, pasakė Skor- 
zeniui Hitleris.

Ką tas įrašas galėjo reik
šti? Vietovardį? Radėjo 
pavardę? Kur jis galėjo bū
ti rastas ? žinoma, netoli, 
nes nebūtų atsidūręs šioje 
įstaigoje. Bet kur?

Trys vyrai ilgai tarėsi, 
tačiau nieko negalėjo iš
spręsti, iki Breton minera
lų registracijos įstaigoje 
rado naują išeities tašką. 
Maždaug už 130 km. nuo 
Sault Ste-Marie buvo kai
melis, vardu Long. Blind 
River srityje. Toje apylin
kėje prieš 25 metus buvo 
ieškoma aukso.

Apleistoje aukso kasykloje
Gunterman, Breton ir 

Joubin automobiliu nuvyko 
į Long ir rado apleistąsias 
aukso kasyklas. Geologas 
nusivylė. Jos atrodė, kaip 
akmenų skaldykla. Akmuo, 
kurį trys vyrai godžiai iš
laužė, didžiąja dalimi buvo 
rūdos aptrauktas kvarcas. 
Niekur jokio ženklo suak
menėjusio deguto, pagal ku
rio pėdsakus Kanadoje lig- 
šiol buvo atrandama urano 
rūda.

Tačiau Geigerio aparatas 
kažkodėl veikė. Akmenyse 
turėjo slypėti uranas.

Kai Joubin užlipo ant uo
los viršaus, ūžimas aparate 
sustiprėjo. Geologas šokinė
jo nuo briaunos ant briau
nos. Visur tas pat. Aparato 
raudonoji švieselė degė be 
pertraukos, ausinėse čirškė
jo, lyg vandens užpylus ant 
karšto akmens. Paskubomis 
vyrai prisirankiojo akmenų, 
suslėpė juos atsivežtuose 
maišuose ir grįžo atgal. Nie
kas jų nepastebėjo. Urano 
rezervų paslaptis priklausė 
jiems.

Breton užregistravo savo 
pretenzijas į apleistąją auk 
so kasyklą. Akmenų pavyz
džiai buvo pasiųsti į valdinę 
laboratoriją.

TROPICAL WEAVE
55% Dacron, 45% Rayon

KOSTIUMAI

DYDŽIAI
Reguliarūs 37 iki 46

Trumpi 37 iki 44 
Ilgi 37 iki 46 

Stambūs 40 iki 48
Trumpi stambūs 

40 iki 46

•Pilki • Tan • Navy • Charcoal

LYGIOSE IR MAIŠYTOSE SPALVOSE

Nauji vienos eilės 3 sagų Tropiniai kostiu
mai garsaus gamintojo, gerai žinomo dėl 
puikios medžiagų rūšies ir gero darbo. Pir
kite dabar vasarai ir sutaupykite. Jūs ste
bėsitės,. kaip šie kostiumai tinka. Pasirin
kite iš šio didelio dydžių skaičiaus.

The May C o.’s Basement Mn’s Clothing Defiarhnent 
Uowntown and On the Heigjitt

M ai i and Phone Ordfrt Filled ... C a ll CHerry 1-3000

Po kelių dienų grįžę tyri
mų duomenys ištiko juos, 
lyg mirties sprendimas: la
bai silpni urano pėdsakai-. 
Tokio kiekio nepakako ko
mercinei eksploatacijai.

Franc Joubin priėjo išva
dos, kad Geigerio aparatas 
taip smarkiai veikęs, rea
guodamas į bevertį torį. 
Breton atsisakė savo pre
tenzijų, ir Gunterman nu
sprendė, kad Kanada, ne
paisant visų gandų, nėra 
greito praturtėjimo kraš
tas.

Geologas išvyko iš Blind 
River rajono. Kiti metai jį 
užklupo, beieškant geležies 
rūdos Labradore ir sidabro 
Meksikoje. Jis aptiko vario 
rezervų pėdsakus Venezue- 
loje ir aukso Gvijanoje. Ta
čiau mintis apie Long ka
syklą jo niekad neapleido. 
O jei vis dėlto ne toris ver
tė Geigerio aparatą veikti?

Vieną dieną jis išsitrau
kė senuosius akmenų pavyz
džius ir pradėjo juose ieš
koti torio. Jo akys išsiplė
tė. Rankos pradėjo drebėti. 
Akmenys neturėjo nė tru
pučio torio. Joubin pasijuto, 
lyg smūgio ištiktas. Tad 
Geigerį veikti vertė urano 
rūda. Ir jei jos neturėjo pa
viršiuje rasti akmenys, tai 
ji turi slypėti giliau.

Tokia buvo Joubin teori
ja. Tą teoriją nesunku bū
tų patikrinti, — galvojo 
Joubin nemigo naktimis, — 
jei turėčiau 30,000 dolerių. 
Tiek kaštuotų gręžimai, 
bandant išimti pavyzdžius 
iš gilumos.

Trejus metus ieškojo 
pinigų

Bet Joubin neturėjo 30,- 
000 dolerių, ir niekas neno
rėjo jam jų duoti. Didžio
sios gręžimo firmos, į ku
rias jis kreipėsi, atsisakė 
rizikuoti. Urano rūda Blind 

River srityje — tai atrodė 
neįtikima. To netvirtino jo
ki geologiniai duomenys. 
Tuo atveju urano rūdą būtų 
galima rasti jau po Toron
to namais.

Trejus metus Joubin ieš
kojo žmogaus, kuris būtų 
linkęs paaukoti 30,000 do
lerių jo teorijai patikrinti. 
1953 metais rado.

Jis vadinosi Joe Hirsh- 
horn, Lietuvoje gimęs New 
Yorko prekybininkas, var
gingai užaugęs Brooklyno 
priemesty. Joe Hirshhorn 
neklausė jokių geologų nuo
monių. Jis nesuprato tai. 
Jo, tarnautojai juokdavosi, 
kad vargu beatskirtų anglį 
nuo komposto. Hirshhorn 
buvo biržos spekuliantas ir 
meno kūrinių rinkėjas. Bet 
jis turėjo instinktą. Ir tas 
instinktas paskatino jį in
vestuoti 30,000 dolerių.

1953 m. pavasarį buvo 
įvykdyti bandomieji gręži
mai. Akmenų pavyzdžius 
Joubin šį kartą pasiuntė į 
Vancouverį. Po nervingo 
laukimo dienų pagaliau gau
tas atsakymas: iš 56 akme
nų penkiasdešimt reagavo 
teigiamai. Urano rūdos kie
kis — 0.1 nuošimčio. To pa
kako, kad eksploatacija bū
tu pateisinta..

Niekas Vancouvervje ne
žinojo, iš kur pavyzdžiai bu
vo atsiųsti, ir Hirshhornas 
su Joubin savo radinį slėpė. 
Jie turėjo susitvarkyti pir
ma, negu kas nors užėjo jų 
pėdsakus*

Birželio mėnesį 80 inži
nierių, geologų ir teisininkų 
grupė, vadovaujama paties 
Joubin, išvyko iš South 
Porcoupine. Kelionė buvo 
taip suorganizuota, kad nie
kas nežinojo, kur vykstama. 
Lėktuvai skrido aplinkiniais 
keliais. Ištisas savaites eks
pedicijos dalyviai nesusiti
ko su jokiu žmogumi. Jų už
davinys buvo sritį išdalinti 
i sklypus, kaip to reikalau
ja Kanados kasyklų įstaty
mas. Reikalingi dokumentai 
buvo gaminami vietoje ir 
pagaminus tą pačią dieną ir 
valandą įteikti visoms On- 
tario mineralų registracijos 
Įstaigoms. Iš viso buvo 
Įteikta 1400 prašymų, ku
riuose buvo pareikštos pre
tenzijos į 220 k v. km.

Istorijos pabaiga trum
pa. Kai pasklido žinia apie 
urano išteklių radimą Blind 
River srityje, Kanadoje ki
lo tokia audra, kokios nėra 
buvę nuo aukso karštinės 
laikų. Per keletą savaičių 
buvo įregistruota dar 8,000 
pretenzijų, tari, u Joubin 
užregistruotieji sklypai bu
vo patys turtingiausi.

Joe Hirshhorn ir Franc 
Joubin per naktį tapo Ka
nados urano karaliais. In
vestavę 30,000 dolerių, jie 
atrado tokius didelius urano 
kiekius, kad Kanada galbūt 
jau šiais metais pralenks 
visas kitas pasaulio kasyk
las. Pagal laikinius skaičia
vimus, tie ištekliai siekią 
daug bilijonų dolerių.

"šiam žemės ruožely", — 
pasakė Kanados kasyklų 
ministeris, "tūno didesni že
mės turtai, negu Kolumbas 
bet kada galėjo svajoti. 
Mes turime didžiausius pa
saulyje išteklius to paslap
tingojo mineralo, kuris gali 
vienu smūgiu pakeisti viso 
pasaulio gyvenimo lygį”.

(Pabaiga)

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas 
brangenybes. Sąžiningas ir 
garantuotas darbas prieina
momis kainomis.

753 E. 118 St. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.; U 1-5466
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3 AKADEMINIS GYVENIMAS^
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Redaktorius Kęstutis Gaidžiūnas. Redakcinis kolektyvas — Dalia Maurukaitė, 

Eglė žemgulytė, Benito Nausėda. Visą medžiagą siųsti K. Gaidžiūnas, 
317 Corning Dr., Cleveland 8, Ohio.

New Yorko neolithuanai klausosi dail. Pr. Lapės paskaitos. Iš kairės: A. Noakaitė, 
M. Sperauskienė, I. Vakselytė, A. Smetona, D. Maurukaitė, A. Gudaitė, K. Paprockaitė, 
V. Lušytė, S. Sirusas, V. Sutkutė, J. Tysliava, Jr. ir dail. Pr. Lapė.

POKALBIS IDEOLOGINIAIS KLAUSIMAIS
Visos organizacijos turi 

numatytus tikslus, kurių 
aiškumas ir realumas ga
rantuoja joms pritarimą ir 
narių gausumą. Pradžioje 
jos gali ir neturėti pasise
kimo. Bet kai tik visuome
nėje aiškumas ir realumas 
pasidaro populiarus ir ak
tualus, tuojau pasekėjų 
skaičius išauga. Ypatingai 
tokia masinė tendencija pa
stebima gyvybinius tautos 
interesus palietus. Todėl ir 
nereikia stebėtis, kad tada 
ne tik viename organizuota
me vienete, bet ir jo santy
kiuose su kitais organizuo
tais vienetais, atsiranda 
kur kas didesnis vieningu
mas ir prieš tai nebuvęs so- 
1 i darumas bendradarbiauti, 
šiai minčiai pailiustruoti, 
kaip pavyzdį, galime paimti 
Lietuvos laisvinimo akciją.

Būna žmonių, apie ku
riuos sakoma, kad jie netu
ri jokios ideologijos. Toks 
pasakymas, galbūt, nėra vi
sai teisingas ar bent tiks
lus. žmogaus, visai be jo
kios ideologijos, jeigu jis 
yra psichiniai sveikas, jo
kiu būdu negalima įsivaiz
duoti. Apie „neturinčius 
ideologijos” galima pasaky
ti, kad jie turi ideologiją, 
tik jų ideologija yra nešio
toja tokių tikslų, kurie mū
sų akyse negali būti laiko
mi vertingi.

Dėl įprastinio ir objekty
vaus ideologijos supratimų 
skirtumo daug ginčijamasi 
tarp įvairių ideologinių sro
vių. kurios viena kitai priki
ša ideologijos stoką. Norint 
surasti šiems ginčams sprę
sti objektyvinį pagrindą, 
reikia turėti praktiškesnį ir 
s p e c i ališkesnį ideologijos 
supratimą.

Dažnai sakoma, kad žmo
gus turi ideologiją, kada jo

P. A.

siekimas atitinka jo vyriau
sią gyvenimo tikslą, ir net 
iš anksto tam tikslui susL 
darytas provizorines prie
mones, kurios pareina nuo 
žmogaus pasaulėžiūrinio nu
siteikimo. Neman y k i m e, 
kad ideologija ir pasaulėžiū
ra yra vienas ir tas pats, 
Pasaulėžiūra laiko atžvilgiu 
yra pirmesnis ir bendresnis 
dalykas už ideologiją. Gal
būt, dėl šios aplinkybės kai 
kurių organizacijų ar pa
vienių asmenų ideologijos 
„šlubuoja” ir apie juos pa
prastai sakoma, kad jie ne
turi aiškios ideologijos. Gal
būt, jie neturi aiškios ideo
logijos tik dėl to, kad jie 
dar nespėjo nustatyti tvir
tų pasaulėžiūros principų, 
kurie yra kiekvienos ideo
logijos esminis privalumas. 
Burtis į organizacijas ir 
ten dirbti verčia arba inte
resų bendrumas arba idė
jinių siekimų bei tikslų, o 
taip pat, svarbesniųjų prie
monių vienodumas ar suta
pimas.

Gerai suprantama, kad 
kiekvienas žmogus turi ir 
tam tikrą asmeninį tikslą ir 
jo siekimą. Bet žmogus, 
ypatingai studentas, kaip 
busimasis inteligentas, turi 
būti sąmoningas, žinoti, 
kaip jo siekimas solidari
zuoja su bendru tautos ir 
visos žmonijos siekimu. To 
sąmoningumo mokslus ei
nąs jaunimas ir pasiekia tik 
per įvairias ideologines or
ganizacijas. Tat studentai 
pirmoj eilėj tų privalumų 
turėtų stengtis įsigyti, da
lyvaudami akademinėse or
ganizacijose bei korporaci
jose. Tose sudentų organi
zacijose visada turi būti 
tautinis auklėjimas ir visa

pusiškas lavinimasis,, prisi
laikant ideologijos ribose 
nustatytų veiklos normų.

Korporacija Neo-Lithua
nia turi aiškią ideologiją, 
kurią trumpai galima ir nu
sakyti : Lietuvių tautos 
didybė, jos gerovė ir valin
ga, kilni bei tauri asmeny
bė. Be abejojimo, tautos 
didybė ir jos gerovė supo
nuoja ir visos žmonijos di
dybę ir gerovę, nes žmonija 
tik iš tautų, kaip tam' tikrų 
organiškų vienetų, ir susi
deda. Klaidinga būtų ma
nyti, kad teoretiškai yra vis 
tiek sakyti: ar žmonija su
sideda tiesiog iš individų, 
arba jos sudedamosios da
lys yra tautos, supranta
mos kaip tam tikros bend
ros sąmonės formos orga
niškai jungiamos grupės. 
Kiek giliau galvojąs žmo
gus visada pripažins tikra 
tik paskutiniąją supoziciją, 
nes jos tikrumą įrodo ir pa
ti istorija, pats gyvenimo 
patyrimas.

Remiantis idealistinės fi
losofijos atstovo Hėgelio 
mintimis (G. W. Fr. Hegel 
„Philosophie der Weltge- 
schichte”, I-II t.), kad vi
sos pasaulio kultūros yra ir 
gali būti tik tautinės ir tik 
per jąsias teįmanomas pa
saulio kultūros kūrimas. 
Todėl ir neolithuanų, kaip 
tam tikro organiško viene
to, tautos reikšmės supra
timas teikia jų ideologijai 
tą aiškų ir realų tikslo tu
rėjimą. Iš čia aiškėja ir 
studentų neolithuanų socia
linės tautinės veiklos reika
lingumas platesnėj visuo
menėje. Tačiau tai dar ne
reiškia studento dalyvavi
mo realioje partinėje ar po
litinėje veikloje.

Tiesa, studentas, jei jo 
ideologinis bei pasaulėžiūri
nis subrendimas yra pakan
kamas, gali dalyvauti ir re
alioje partinėje ar politinė
je veikloje. Bet tik kaipo 
pavienis individas ar kaipo 
kitos, bet ne korporacijos 
narys. Mat, korporacija yra 
toji gilesnio ideologinio įsi
sąmoninimo stadija, kuri 
geriausiai gali prirengti 
jaunuolį tautos vadovavi
mui ir jos politikai vesti. 
Todėl nenuostabu, kad jau

ni žmonės, pradėję nagri
nėti realiosios politikos pro
blemas, neretai dėl nenuo
seklumo, nesugeba giliai 
svarstyti politinių įvykių ir 
faktų tikrosios padėties. 
Tenka pastebėti, kad ir da
bar kai kurios studentų or
ganizacijos ar atskiri jų 
nariai, neturėdami tikro ir 
visiško subrendimo, pana
šius nesugebėjimus demon
struoja.

Neolithuanai studen tai, 
tokius reiškinius turi visa
da rimtai ir giliai apsvars
tyti, o būdami sąmoningi 
savo ideologijoje, likti kuo 
toliausiai nuo savo nedrau
gų etikos, nes ji yra sveti
ma aukštiesiems tautos 
tikslams ir jos vieningo ben
dradarbiavimo siekimo rea
lizavimui.

MŪSŲ VEIKLA
• LST Korp! Neo-Lithu

ania trečiasis visuotinis su
važiavimas įvyks lapkričio 
mėn. 26-28., d. New Yorke, 
Statler Hotel.

• Neo-lithuanų pobūvis 
New Yorke, Vienybės na
muose, įvyko balandžio 10 
d. Jame dail. P. Lapė skai
tė Įdomią paskaitą apie me
ną. Joje buvo duota meno 
vystymosi eiga amžių bė
gyje, nušviečiant kiek smul
kiau šių dienų svarbiausias 
meniško išsireiškimo kryp
tis.

Be korporantų pobūvyje- 
paskaitoje dalyvavo ir kitų 
studentų korporacijų atsto
vai.

• Detroite, kaip ir kitose 
vietovėse, greta vyresniųjų 
(seniorų ir filisterių), yra 
susiorganizavęs būrelis ju
morų. Paskutiniuoju laiku 
jie turėjo keletą sueigų, ku
riose buvo aiškintasi Korpl 
Neo-Lithuania ideolo gija, 
tradicijos ir kt. Detroite ju
morų tėvūnu yra aktyvus 
korporantas ir žinomas vi
suomenininkas J. Gaižutis.

KORPORACIJOS ŠVENTĖ 
DETROITE

Balandžio 18 d. Detroit 
Leland viešbutyje įvyko 
Korp! Neo-Lithuania meti
nė šventė. Ta šventė Detroi
to korporantams ir visai 
Korporacijai buvo nekas
dieninis įvykis. Ši šventė 
buvo pirmoji Detroite.

Šventė pradėta iškilmin
gu posėdžiu. Kol. J. Gaižu
tis savo žodyje trumpai at
pasakojo Korp! Neo-Lithu
ania istoriją Nepriklauso
moje Lietuvoje ir tremties 
metais.

Keturi pirmieji Detroito 
juniorai buvo pakelti į se- 
niorus — E. Gilvydytė, J. 
Gilvydis, M. Gilvydis ir K. 
Dragutis. Perskaičius ju
morų pavardes, ir matant 
tris vienos šeimos narius, 
šventės dalyviai sukėlė 
triukšmingas ovacijas.

Antras nepaprastas įvy
kis buvo Dr. Gurskytės-Pau- 
žienės pakėlimas į garbės 
filisterius už didelius nuo
pelnus lietuvybei. Tai yra 
retas Įvykis, nes iki šiol 
Amerikoje buvo pakelti tik 
keturi asmenys.

Šventės proga sveikino 
Chicagos, Clevelando ir To
ronto skyrių atstovai, o 
taip pat ir eilė kitų studen
tų organizacijų atstovų. 
Buvo prskaityta eilė sveiki
nimų raštu.

Meninę dalį išpildė Cle
velando seniorai, juniorai ir

moksleiviai neo-lithuanaipš- 
pildydami tautinių šokių ir 
gražiojo žodžio programą.

Trečioj šventės daly buvo 
bendros vaišės ir šokiai, šio
je šventėje, kaip ir kitose 
metinėse šventėse, suvažia

vo gausus būrys korporan
tų iš kitų skyrių. Skaičiumi 
pranešė Clevelandas — da
lyvavo virš 35 nariai. Gau
sus būrys taip pat atvyko 
iš Chicagos, Toronto ir kitų 
vietovių.

™" Banga 1260 !
KLAUSYKITĖS TĖVYNĖS GARSŲ 

RADIJO PROGRAMOS

naujuoju laiku nuo gegužės 3 d. ;;
SEKMADIENIAIS nuo 5:00 iki 5:30 p. p. I; 

Programoje dalyvauja žymiausi mūsų chorai, ;• 
dainininkai ir instrumentalistai. Įdomus ■■ 

"Kas buvo, kas yra, kas bus” žinių skyrius, ;•

DIDŽIAUSIA, PATIKIMIAUSIA, SU 25 METŲ 
PRAKTIKA, APMUITINTŲ SIUNTINIŲ Į LIETU
VĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR VISUS RUSIJOS KRAš 

TUS, PERSIUNTIMO ĮSTAIGA.
SU INTURISTO LEIDIMU

GLOBĖ PARCEL SERVICE Ine.
Siuntiniai pilnai apdrausti, gavėjas nieko neturi primokėti.

Siuntėjai įsitikino, kad per GLOBĖ PARCEL SERVICE 
INC. siunčiami siuntiniai, greičiausiai, tvarkingiausiai pa
siekia adresatą. Prašykite, prisiusime katalogus su pilna 
informacija, drabužių bei ąvąlynės dydžių Nr., iš rusiškų į 
amerikietiškus. Ir kainoraščius, kiek už kurį daiktą reikia 
mokėti muito.

Siuntėjų patogumui įstaigoje turime gerų vilnonių ir 
rajoninių medžiagų, odų, batukų, vilnonių skarų, skarelių, 
skustuvų, plaukams kirpti mašinėlių, stiklui deimanto rėž
tukų, lovatiesių ir t.t. Garantuojame, kad niekur kitur, už 
tokias žemas kainas, šių prekių negalėsite nupirkti. Šios 
prekės parduodamos tik siuntėjams.

šios įstaigos tarnautojai lietuviai.
Darbo valandos: Kasdien nuo 9:30 - 6. 

Trečiadieniais 9:30-8. šeštadieniai 9-3.
ADRESAS:

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC.
1313 Addison Rd.

Corner Superior Avė. & E. 71 St.
Tel. UTah 1-0806 & UTah 1-0807

SIUNTINIAI SIUNČIAMI TIESIOG Iš CLEVELANDO.

I. J. S AM A S 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

EAST CLEVELAND-EUCLID &. SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

❖ 4
?LIETUVIŲ KLUBAS

6835 SUPERIOR AVĖ EX 1-1143

Detroite neolithuanų šventėje keliamieji į senjorus 
duoda priesaiką. Iš kairės: E. Gilvydytė, J. Gilvydis, M. 
Gilvydis ir K. Dragutis. K. Gaidžiūno nuotrauka.

1
" Lietuvių Klubo Direkcija visus lietuvius ir jų draugus

kviečia nepamiršti 1959 m. lietuvių klubo.

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klu
bas turi įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, 
galite klausytis muzikos, lietuviu radijo valandėlės. Visą 
laiką veikia televizijos aparatas. Penktadieniais veikia lie
tuviškų valgių virtuvė.

i Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

•>
. — •>

J

SAVINGS 
EARN

ACCOUNTS 
INSUREO TO 

'10.000

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODELING LOAN3

CORNER 68TH —SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & VVilliam 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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• I jaunųjų dainininkų kon>- 
kursinį koncertų atvyksta Vil
ties Draugijos pirm. J. Bačiūnas 
su ponia, Tautinės Sąjungos 
pirm. E. Bartkus su ponia ir kt.

Bilietai šeštadienį Dirvoje par
duodami iki 3 vai. Gi nuo 5 vaL 
bilietai parduodami prie įėjimo. 
Prašome bilietais pasirūpinti iš 
anksto.

• Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos mokinių pamaldos už 
visas komunistinėj vergijoj ken
čiančias lietuves motinas įvyks 
gegužės 3 dieną, 10 vai. Moki
niai organizuotai dalyvaus pa
maldose. Kviečiami tėveliai ir 
visi Clevelando lietuviai taip pat 
šiose pamaldose dalyvauti.

Radijo Klubo susirinkimas
Beveik prieš dešimt metų Cle

velande pradėta lietuviška radi
jo programa ruošiasi kokiu nors 
gražesniu kultūriniu įvykiu pa
žymėti savo sukaktį. Šį sekma
dienį, gegužės 3 dieną, 11 vai. 30 
min. lietuvių salėje šaukiamas 
metinis Radijo Klubo narių susi
rinkimas, kuriame bus renkama 
nauja valdyba, kontrolės komi
sija ir taip pat svarstoma, kaip 
paminėti radijo veiklos dešimt
metį. Radijo Klubo valdyba, ku
rią sudaro pirmininkas A. Mi
kulskis, vicepirmininkas inž. P. 
Žiūrys, sekretorius P. Balčiūnas, 
iždininkas J. Kaklauskas ir pro-, 
gramos vedėjas J. Stempužis, 
šiomis dienomis sėkmingai už
baigė savo piniginį vajų, sutelk
dami radijui iš klausytojų 925 
dol. Nuo gegužės 3 dienos Tėvy
nės Garsų radijas taip pat gau
na radijo stoty patogesnį laiką 
ir savo programas transliuos 
sekmadieniais nuo 5 vai. iki 5 
vai. 30 min. p. p.

• Balfo 55 skyriaus metinis 
susirinkimas kviečiamas gegu
žės 3 dieną, 4 v. p. p. Naujosios 
Parapijos salėje. Visi skyriaus 
nariai, rėmėjai ir svečiai malo
niai prašomi susirinkime daly
vauti.

• SLA 14 kuopos narių susi
rinkimas įvyks gegužės 5 d., 7 
vai. vakare, lietuvių salės sve
tainėje. Susirinkime, be įprasti
nių kuopos reikalų, bus svarsto
mas SLA senelių ir poilsio namų 
įsigijimo klausimas. Visi nariai 
"kviečiami susirinkime dalyvauti 
ir šiuo svarbiu reikalu pareikšti 
savo nuomonę.

• Juliaus Kazėno mokinių me
tinis koncertas, skirtas Motinos 
Dienai paminėti, įvyks gegužės 
10 dieną Naujosios Parapijos 
salėje. Koncertą globoja Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetas ir pelnas skiria
mas šios mokyklos reikalams.

Bilietus galima įsigyti iš ank
sto pas tėvų komiteto narius ar
ba koncerto dieną prie įėjimo. 
Suaugusiems įėjimas $1, moks
leiviams — nemokamai. Bus ge
rų, skanių užkandžių, puikių gė
rimų. šokiams gros gera muzi
ka. Kviečiami visi. Pradžia 5:30 
vai. vak.

• D. L. K. Birutės D-jos, Cle
velando skyr. balandžio 18 d. 
surengtas kartūno vakaras pra
ėjo nuotaikingai. Tą nuotaiką 
sudarė gausiai atsilankę svečiai. 
Jiems priklauso lietuviškas ačiū.

Programą atlikusiems: baleri
noms p.p. I. Stasaitei ir T. Kris- 
toforovai, stud. A. Garlauskui", 
A. Rukšėnui ir p. Raulinaitienės 
vadovaujamos ritminės grupės 
šokėjoms — dėkui.

Didelį galvosūkį turėjo Jury 
komisija, susidedanti iš p. S. 
Smetonienės, p. Abraitienės, p. 
Mikulskio, p. Stempužio ir p. 
Raulinaičio, premijuoti meniš
kiausią kartūno suknelę. Premi
jos buvo paskirtos: p. Linkaus- 
kienei, p. I. Stasaitei ir p. Staš- 
kūnienei. Dovanas įteikė p. So
fija Smetonienė.

Priklauso nuoširdi padėka p.p. 
birutietėms, atlikusioms savo už
davinius kantriai, su noru ir iš
tvermingai, nors ir gana sunkio
se aplinkybėse.

V. Nagevičienė, 
Draugijos pirmininkė

Grandinėlės išvažiuoją
Šį šeštadienį, 6:30 vai. ryto 

visi Grandinėlės šokėjai autobu
su išvažiuoja į Chicagą. Tos pa
čios dienos vakare (7 vai.) Jau
nimo namų scenoje atliks šokio, 
muzikos, lietuviško žodžio kon
certą "Grandinėlė šoka”.

Chicagos programoje dalyvau
ja visas Grandinėlės kolektyvas.

Šokėjos: A. Alkaitytė, A. Bal
čiūnaitė, D. Bružaitė, D. čyvaitė, 
K. Cook, J. Gailiušytė, M. Gai- 
liušytė, R. Gaidžiūnaitė, N. Gar-

CATHY BATUS ELENA BLANDYTĖ

Sį šeštadienį, gegužės 2 d.
Dalyvaukite Dirvos ruošiamame jaunųjų dainininkų varžybų

KONCERTE
ir padėkit išrinkti pačius geriausius

JULIA LUIZA

DAIVA MONGIRDAITĖ

laite, I. Geležiūtė, L. Kaspera- 
vičiūtė, V. Karosaitė, J. Kava
liūnaitė, R. Laniaųskaitė, R. 
Mockutė, J. Orintaitė, N. Petke
vičiūtė, K. Stankaitytė, Ig. Sta- 
saitė, E. šenbergaitė, R. žagars- 
kaitė, R. Žygaitė.

Šokėjai: R. Dumbrys, K. Gai
žutis, V. Kasperavičius, A. Mo- 
deštavičius, G. Neimanas, J. Rin
kus, A. Rukšėnas, A. Šenbergas, 
J. Šenbergas, V. Šlapelis, G. 
Sniečkus, V. Stankevičius, M. 
Venslauskas, K. Žygas. Akordeo
nistai: V. Benokraitis. R. Zylė.

Programos dalį atlieka šokė
ja L. Kasperavičiūtė, smuik. S. 
Alkaitis ir jo vedamas trio.♦

Gegužės 3 d., 3 vai. p. p. 
Grandinėlės šokėjai dalyvauja 
Clevelando 10-tame Tautų festi
valyje. Festivalis įvyksta Music 
Hali scenoje.

Sekantį šeštadienį, gegužės 9 
’d. Grandinėlės šokėjai pasirodo 
Norman Wayn programoje 
”Dance Party”. Kanalas — 5, 
WEWS. Laikas — 12 vai. dienos.

Smarkiai atpigintas siuntinių 
į Lietuvą pasiuntimas

Siunčiantiems siuntinius į Lie
tuvą gegužės mėnesyje Lietuvių

Varžybų koncertas įvyksta 
Slovenian Auditorium 

6409 St. Clair Avė, Cleveland.
Pradžia 6:30 vai.

Bilietai po $2.50, $2.00, $1.50 ir moksleiviams po $1.00 
jau parduodami Dirvoje.

ĮSIGYKIT Iš ANKSTO, KAD TURĖTUMĖT GERESNĘ VIETĄ 
Po koncerto šokiai, bufetas ir kitos pramogos.

Balsavimo lapeliai geriausiems dainininkams išrinkti 
bus duodami prie įėjimo.

GENEVIEVE MACZIS

R. MALCANAITĖ-PETRAUSKIENĖ IRENA PROTOSEVIČIUTĖ

Prekybos Namai duos labai di
deles nuolaidas:

1) nuo visų čia perkamų da
lykų siuntinio sudarymui duoda
ma 10% nuolaidos, taip, kad dau
gelio perkamų dalykų kaina nu
kris net žemiau urmo kainų;

2) 10% visų pasiuntimo išlai
dų padengs įmonė, jei tik siuntė
jas bent pusę siuntinio vertės 
susipirks vietoje.

Toks dvigubas atpiginimas 
siuntėjui sutaupys apie 15-25 
dolerių už vieną siuntinėlį.

Ta pat proga primename gerb. 
klientams, kad rašomų mašinė
lių Smith Corona pavasario pa- 
piginimai net ligi 25 dol. už ra
šomą mašinėlę tęsis taip pat 
visą gegužės mėnesį.

Tat pasinaudokite gegužės 
mėnesio didelių atpiginimų pro
gomis!

Lietuvių Prekybos Namai 
6905 Superior Avė.

Rūtos viloje
prie Pymotuning ežero, siūloma 
pasinaudoti poilsiui geru oru, 
skaidriu vandenimi, dideliu mo
dernišku paplūdymiu (beach), 
plaukiojimo sportu, žvejyba ir 
pilna ramybe.

Išnuomojami 2 apartamentai 
su atskirais įėjimais — visam

sezonui mėnesiui, ar savaitėmis. 
Užsisakyti WH 2-4500 — V. Na
gevičienė.

NAUJAS NAMAS
Vienos šeimos, 2 miegamieji, 

ir senesnis 4 miegamųjų su eks
tra sklypu Nauj. parapijos ra
jone.

E. 126 gatvėje, j šiaurę nuo 
St. Clair, geras dviejų šeimų na
mas, galima nupirkti su mažu 
įmokejimu.

_Skambinkite
EAST SHORE REALTY

Juozas Mikonis — brokeris
780 E. 185 St. IV 1-6561

MU 1-2154 
(36)

8 kamb. namas
E. 72 St. Nuo sienos iki sienos 

kilimai. Gaso šildymas. 1% ma
šinos garažas. Automatinis van
dens šildymas. 1155 E. 72 St.

(35)

J. P. MULL-MULIOLIS 
6606 Superior Avė.

1 šeimos, tik 6 metų se
numo, 3 mieg. 2 vonios, gra

ži virtuvė, didelis sklypas 
50x230, vaismedžiai, labai 
patogioj vietoje netoli 
krautuvių. Summit Dr. į 
šiaurę nuo Mayfield Rd., 
Mayfield Heights miestely
je. Prašo $21,900.

1 šeimos, 4 mieg., gaso 
krosnis. Įmokėti $1,200 ar 
mažiau.

1 šeimos, 3 mieg. Parduos 
už $9,800 arba geriausią 
pasiūlymą.

1 šeimos, 8 kamb., gaso 
— karšto vandens šildy
mas, kilimai, kieto medžio 
grindys, 2 garažai, labai 
gražus kiemas, viskas ge
rame stovyje, neseniai išde- 
koruota, puikus finansavi
mas, nedidelis įmokėjimas, 
prašo $12,500.

1 šeimos, 4 mieg., nauja 
gaso krosnis, naujas gara
žas, reikia dažyti iš lauko 
ir dekoruoti iš vidaus, bet 
pirkėjas gali daug pinigų 
sutaupyti, pats atlikdamas 
dažymo darbus.

2 šeimų po 5 kamb., 2

kamb. trečiame aukšte, po
ilsio kamb. rūsyje, gaso šil
dymas, visi popieriai nuo 
sienų ir lubų nuimti, ir tin
kas gražiai nudažytas. Ge
ras East Cleveland rajonas. 
Prašo $19,900. Priimam pa
siūlymus.

4 šeimų mūrinis po 6 
kamb. 4 garažai, geroje apy
linkėje, prašo $28,000.

2 šeimų mūrinis ir 4 šei
mų mūrinis ant vieno skly
po, garažai. Patogi vieta gy
venti ir puiki investacija. 
Abu pastatai labai patrauk
lūs. Prašo $36,000.

25 šeimų su 22 garažais 
geroje vietoje. Įmokėti apie 
$50,000.

Jei nori parduoti namus, 
skubiai kreipkis i mus. Tu
rime pirkėjų bet kurioje 
Clevelando, East Clevelan
do, Euclid ir kt. vietovėje.

Galime už gerą kainą par
duoti jūsų namus juodukų 
rajone.
Bendradarbiai: 
Algimantas Dailidė ir kt.

UT 1-2345 HE 1-8516
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DIRVA ™
Kas ir kur? ĮSPŪDŽIAI IŠ SKAUTORAMOS

• Vytautą Abraitį, aktyvų 
ALT S-gos, ALT ir BALF 
veikėją New Yorke, balan
džio 22 d. tarnyboje ištiko 
nelaimė. Iš 8-ių pėdų aukš
čio nukrito ant plieninio 
bloko ir labai susitrenkė nu
garą. Buvo be sąmonės nu
vežtas į ligoninę, iš kur po 
kelių dienų grįžo, bet šešias 
savaites turės gulėti namie. 
Jo didžiausias rūpestis pa
sveikti iki ALT S-gos Seimo 
Detroite.

• Generalinis konsulas New 
Yorke Jonas Budrys gegu
žės 22 dieną švenčia 70 me
tų sukaktį. Ta proga jubi
liatui, vienam iš Lietuvos 
valstybės tęstinumo vykdy
tojui, PLR New Yorko Apy
gardos iniciatyva, iš lietu
vių organizacijų atstovų bei 
visuomenės veikėjų suda
rytas komitetas, gegužės 23 
d. ruošia akademiją-minė- 
jimą.

Komitetą sudaro: adv. J. 
Šlepetys — pirm., V. Alks
ninis,. inž. I. Gasiliūnas, 
V. Jonuškaitė - Leskaitienė, 
J. Mačiūnas, Vyt. Stašins^ 
kas, A. Simutis, dr. B. Ne- 
mickas, A. Koncė, J. Mau
rukas, D. Penikas, E. čekie- 
nė, P. šimienė ir kt.

Norintieji šios garbingos 
sukakties proga jubiliatą 
sveikinti raštu, prašomi 
siųsti: J. Šlepetys, 4712 39 
PI., L. I. C., New York.

Dr. Gurskytė - Paužienė, 
balandžio 18 d. neolithuanų 
šventėje Detroite, už nuo
pelnus lietuvybei, buvo pa
kelta Į Korp! Neo-Lithua- 
nia garbės filisterius. Anks
čiau į garbės filisterius 
Amerikoje buvo pakelti J. 
Bačiūnas, dr. St. Biežis, dr. 
J. Bartkus iy gen. P. Ple
chavičius.

• Dirvos Nr. 33 liko nepa
keista data. Vietoj balan
džio 23 d. turėjo būti ba
landžio 27 d. Atsiprašome.
• Lindeno Birutės moterų 
choras balandžio 18 d. su
rengė Saliomėjai Staniuly- 
tei-Mulks 25-erių metų mu
zikinio darbo pagerbimą. 
Susirinko gausus būrys ger
bėjų ir svečių. Pagerbimas 
praėjo pakilia nuotaika, o 
sukaktuvininkei buvo staig
mena, nes apie pagerbimo 
rengimą nieko nežinojo.
• L. T. A. Sambūrio, Chica
goje valdybos pirmininku 
išrinktas Korp! Neo-Lithu- 
ania filisteris Jonas Našliū- 
nas (vicepirm), J. Pročkys 
(sekr.), Step. Trinkauskas 
(ižd.) ir J. Juodikis (v-bos 
narys).

Valdyba pasiekiama per 
A. Siliūną, 6839 So. Rock-

Chicagos Jaunimo Centro 
erdviame vestibiulyje di
džiausia žmonių spūstis. 
Nuo kasininko langelio tie
siasi dvigubai susirangiusi 
žmonių eilė, kuriuos galas 
baigiasi koridoriuje. Vesti
biulyje ir prie didžiosios sa
lės durų pilna vyresniojo 
amžiaus svečių, daugybė ne
seniai skautiškąsias eiles 
apleidusiųjų, o visų tarpe 
juda, kaip gyvasis sidabras, 
uniformuoti skautai ir 
skautės.

Tai trečioji skautorama 
Chicagoje, įvykusi balan
džio 19 d., suruošta visų 
tuntų, vadovaujant ir glo
bojant Chicagos Skautams 
Remti Draugijos.

Lauke švilpia atsigavęs 
žiemos vėjas ir svaido tan
kius lietaus lašus. Nežiūrint 
nepatogaus oro, būriais 
traukia į skautoramą skau- 
tai-ės, rėmėjai, tėvai ir bi
čiuliai, net su būsimu skau- 
tijai prieaugliu, pažiūrėti, 
ką čia tie skautai parodys.

Laužo šviesoje...
Laikas jau "pūsti laužą" 

ir pradėti programą, tačiau 
vestibiulyje tebestovi il
giausia eilė prie bilietų, 
kaip kadaise Vokietijos sto
vyklose prie maisto.

— Gal reikalinga talkos ? 
Greičiau žmones aprūpin- 
sim, — siūlausi vyriausiam 
kasininkui inž. J. Jurkūnui.

— Kad nebėra bilietų. Vi
sos vietos išparduotos! Pa
dėtis labai nemaloni. Eilė 
stovi ir laukia, kas bus. Ne
gi gali siųsti namo skautiš
kojo jaunimo bičiulius, no
rinčius būti skautoramoje! 
Negalima.

— Įleiskite visus su pa
pildomais bilietais, — ko
manduoja atsiradęs čia vy
riausias tvarkdarys.

— Susiaurinsim abu sa
lės takus ir pristatysime 
pusšimtį kėdžių ar daugiau.

Pristačius reikiamas kė
des ir visus susodinus, su 
pavėlavimu prasideda skau- 
toramos programa.

Scenoje sušvinta imitaci
nio laužo liepsnos ir prieš 
publiką atsiranda laužave- 
dys dviejuose asmenyse: 
ps. VI. Vijeikis ir ps. Vyt. 
Černius. Nuskamba prieky- 

well St., Chicago 29, III., te
lefonas PRospect 8-0149.
• Bostone gegužės 3 d. įvyk
sta amerikiečių ir lietuvių 
menininkų popietė, kurią 
rengia Boston Center for 
Adult Education. Muzikus 
atstovauja B. Kool, Julius 
Gaidelis, J. Bavicchi ir J. 
Kačinskas. Poetus J. 
Holmes ir St. Santvaras. 
Dailininkus A. Acker ir V. 
Vizgirda.

Meno popietė įvyksta 
3:30 vai. p. pietų 5 Com- 
monwealth Avė., Ballroom 
salėje.
• Ralfo centro valdybai nu- 
tarus, nuo balandžio 20 d. 
Balfas nebetarpin i.n k a u s 
maisto ir rūbų siuntinių 
siuntime į Sibirą ar Lietu
vą. Tokius siuntinius Bal
fas užsakydavo Šveicarijo
je (tekstilės siuntiniai nr. 
237 ir "X") už individualiai 
tam tikslui atsiųstas Balfui 
aukas.

Taip pat Balfas toliau ne- 
besiųs iš JAV individualinių 
siuntinių su Amerikoje gau
namais vaistais.

Vaistų siuntimas iš Vo
kietijos (vokiški ir ameri
koniški vaistai) bus vykdo
mas ir toliau ta pat tvarka, 
kokia buvo ligi šiol. 

je sėdinčių skaučių ir skau
tų dainos, raketos ir šūkiai. 
Pasikėlus uždangai, scenoje 
pasirodo "Aušros Vartų" 
tunto skaučių iškyla su dai
nomis, šokiais, žaidimais, 
linksmais sesių veidais ir 
nelaiminga Katre — tingi
ne skaute. Jūrų skautai pa
rodo stovyklos virtuvės dar
bų sunkumą, ypač kai už
puola indėnai ir kai arklys 
suėda bulves ir daržoves. 
Skautiškus vaizdus paįvai
rina "Neringos" jūrų skau- 
tų-čių tautinių šokių grupė 
su trankiais šokiais.

Didžiausius žiūrovų aplo
dismentus susilaukia 5-6 
metų amžiaus šokėjų gru
pės sušoktas "Lenciūgėlis", 
su mažiems labai vykusia 
vaidyba.

Jūrų skautės demons
truoja komišką jūreivių šo
kį ir po jų scenoje plazdena 
S. Velbasio studijos mažoji 
balerina.

Trumpam laikui scena 
paverčiama kino ekranu ir 
čia demonstruojama ps. R. 
Račiūno susuktas spalvotas 
filmas iš skautiškojo gy
venimo. Patriotiniais moty
vais sujungti skautiško gy
venimo vaizdai tuntų bei 
tautinėje stovykloje ir 40 
m. sukakties minėjime, 
skautoramos dalyvių buvo 
sutikti su entuziazmu. Ps. 
VI. Vijeikio atliktas pras
mingas ir lankstus filmo 
aiškinimas, kaip ir pats fil
mas gerai derinosi su visa 
programa.

Stipriausia skautoramos 
programos dalimi galima 
laikyti "Kernavės" skaučių 
tunto operos "Carmen” hu
moristinę imitaciją skautiš
koje iškyloje. "Carmen" ro
lę čia gerai atliko ir solo 
dainavo skautė N. Linkevi
čiūtė, kuri, kaip teko vė
liau patirti, dalyvauja ir 
"Dirvos” jaunųjų daininin
kių konkurse.

"Lituanicos” tunto skau
tai patiekė vaizdelį "Patyri
mo laipsnio egzaminai" ir 
skautų seksteto deklamaci
ją. Didesnio pagyrimo ver
tas buvo ši>s deklamacinis 
montažas "Mano Lietuva", 
supintas iš poemų ir eilė
raščių ištraukų, ir skautų 
atmintinai deklamuotas.

S k a u t oramai įvairumo 
suteikė ir Chicagos latvių 
skautų-čių tautinių šokių 
grupės dalyvavimas, kurie 
čia pašoko kelis tautinius 
šokius.

Programos pabaigoje ne
trumpą žodį tarė Chicagos 
Skautams Remti Dr-jos val
dybos pirm. dr. St. Biežis, 
nušviesdamas dr-jos atlie
kamus darbus ir dėkoda
mas visiems atsilankiu
siems, visiems prisidėju- 
siems ir visiems remian- 
tiems skautiškąją veiklą. 
Be dr-jos valdybos ir tuntų 
vadovybių, skauto r a m o s 
rengime didžiausius darbus 
atlaikė v. s. A. Aglinskas, 
ps. VI. Vijeikis, ps. Vyt. 
Černius ir Kęstutis Butkus.

Prie pabaigtuvių stalo
Skautoramos metu buvo 

surengta ir stalų dengimo 
parodėlė, kurioje dalyvavo 
visi trys skaučių tuntai.

"Aušros Vartų” skaučių 
tunto ruoštas Velykų stalas 
imponavo gražiais margu
čiais, įvairiais valgiais, ska
nia gira ir Velykų bei pa
vasario papuošimais. "Ker
navės" skaučių tunto pa- 
padengtame pabaigt u v i ų 
stale gulėjo pasipūtęs var
pų vainikas, tik gaila, kad 
nesimatė tokios pat juostos 
p a b a igtuvių šeimininkui.

Tautinės Sąjungos Chicagos skyriaus surengta žibuoklių šventė sutraukė didelį 
būrį svečių. Viršuje: viena grupė prie žibuoklėmis papuošto stalo. Apačioje: svečiai 
linksminasi.

Valgiai ir dekoracijos buvo 
p r i t a i k intos momentui. 
"Juodkrantės" jūrų skaučių 
tunto Kūčių stalas buvo gra
žiai papuoštas, tačiau jam 
trūko bent pusės reikiamų 
valgių, kurių didelė dalis 
buvo išvardinta meniškai 
padarytame Kūčių bei jų 
valgių aprašymo plakate.

Po skautoramos mažojo
je salėje įvyko užbaigtuvių 
kavutė skautų bičiuliams ir 
rėmėjams, kurie parėmė 
skautiją morališkai ir ma
teriališkai. Be abejo, ge
riausi pasisekimą turėjo šis 
skautoramos užbaigt u v i ų 
stalas su skaniais užkan
džiais, kavute ir meistriškai 
padarytu punšu, kuriuo vi
sus vaišino ponia Biežienė.

Kavutei vadovavo dr. St. 
Biežis ir dr-jos sekretorius 
dr. A. Kalvaitis, beskam
bant skaučių-tų dainoms. 
Dainos liejosi viena po ki
tos, o dr-jos kasininkas re
gistravo iš mielų svečių gau
namas aukas.

Jautriausia auka $100 bu
vo iš ponios V. Olienės, ve
lionio adv. Antano Olio, tau
raus ir pavyzdingo lietuvio 
atminimui pagerbti. Di
džiausia auka $150 buvo 
gauta iš prekybininko J. 
Karvelio, kuriam buvo su
traukta ilgiausių ir pelnin
gų metų, širdinga $50 auka 
buvo gauta iš "nežinomo" 
skautų mecenato. Mielos ir 
reikšmingos aukos buvo 
gautos iš SLA 322 kuopos 
— $30; Št. Balzeko, dr. M. 
ir S. Budrių, Chicagos Sa
vings and Loan Assn. ir dr. 
Dauparo po $25; inž. J. Jur
kūno ir Kunig. Birutės Dr- 
jos po $20; dr. J. Kalvaičio, 
J. Lieponio, p. Mačiuikienės, 
p. Tumų, SLA 134 kuopos 
ir Mažosios Lietuvos Dr-jos 
po $10; p. Babickų, Don 
Kuraičio, J. Paplėno ir O. 
Zallskienės po $5

III-ją Skautoramą Chica
goje taip pat aukomis pa
rėmė Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga, dr. St. 
Biežis ir bankininkas J. Ka- 
zanauskas, paaukodami po 
$50.00, Lietuvių Tautinis 
Sambūris aukojo $25.00,

Prieš skautoramą buvo 
gauta aukų ir iš eilės kitų 
asmenų, kurių pavardės čia 
nepaminėtos, o ir dabar dar 
nevėlu aukas siųsti dr-jos 
iždininkui J. Jurkūnui, 3259

Chicagos lietuviai
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Nors East Chicagos ALT 
S-gos skyrius tebėra dar 
"vystykluose", bet jau pra
deda po truputį įsijungti į 
Tautinės Sąjungos veiklą. 
Narių skaičiumi gerokai pa
augęs ir net prašokęs dėtas 
viltis.

Tautinės Sąjungos seime, 
kuris įvyks gegužės mėn. 
30-31 d.d. Detroite, skyrių 
numatoma gausiai atsto
vauti. Tuo reikalu gegužės 
2 d. (šeštadienį) 7 vai. va
karei, p.p. Bagdanskių rezi
dencijoje, 4207 Euclid Avė. 
East Chicago, šaukiamas 
narių susirinkimas. Yra pa-

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

ir paragink 
už siprenumeruoti

West 66 St., Chicago 29, III.
Visiems auko j u s i e m s 

skautų vardu padėkos žodį 
tarė Vidurio rajono vado 
pavaduotojas ps. Vi. Vijei
kis. Iš skautoramos, kartu 
su aukomis, buvo gauta apie 
$1500, kurie bus panaudoti 
p. Rako dovanotos skautų- 
čių stovyklavietės įrengi
mams pastatyti.

Br. Juodelis

Jerašūnai sako iki pasimatymo savo draugams Clėve- 
lande, persikeldami gyventi į Sacramento, Cal. Nuotrau
koje iš kairės: J. Laikūnaitė, E. Jerašūnas, A. Babickas, 
P. Apanius, L. Jerašūnienė ir V. Vaivadaitė.

V. Bacevičiaus nuotrauka.

kviestas centro valdybos at
stovas padaryti pranešimą. 
Visi nariai kviečiami daly
vauti. A. M.

PUOTA MARIŲ 
PAKRANTĖJE

Jūrų skautų veiklos vasa
ros sezono atidarymo pro
ga visa Chicagos jūrų skau- 
tija ruošia tradicinį šokių 
vakarą, pavadintą "Puota 
Marių pakrantėje", kuris 
įvyks gegužės 2 dieną "Ma
rine Ballroom” salėje, Chi
cagoje.

Kaip ir visada, gros pui
kus Heinz Karney kontinen- 
talinis orkestras ir veik tur
tingas baras ir bufetas. Sa
lės vadovybei leidus, šį kar
tą bus įruoštos nepaprastos 
salės dekoracijos, sumai
šant jūrų gelmes su dan
gaus mėlyne ir pavasario 
žiedais, ir viską iliuminuo
jant egzotinėmis šviesomis 
rytų stiliumi.'

Visa lietuviškoji visuome
nė ir jūrinės idėjos mylėto
jai kviečiami atsilankyti.

Br. X

Vienas žmogus po figų 
varžybų nupirko papūgą. 
Pasiimdamas pastebėjo, jog 
jis manąs, kad ši papūga 
kalba. Varžytinių vedėjas 
nustebo:

— Kalba? Ji visą pusva
landį varžėsi su tavimi dėl 
kainos.« .
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