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GAULLE LAIMĖJIMAS
Plebiscitas Prancūzijoje, 

kurio metu tauta turėjo pa
sisakyti už ar prieš De 
Gaulle politiką Alžiro at
žvilgiu, pasibaigė nepapras-

ŠIANDIEN
IR RYTOJ

☆ ☆ ☆
GYVENIMIŠKAS 

SPRENDIMAS
Australijoje'leidžiamas laik

raštis Mūsų Pastogė balandžio 
7 d. vedamajame skelbia Syd- 
nėjaus lietuvių bendruomenės 
nariams pranešimą, su kuriuo 
verta susipažinti ne tik mūsų 
skaitytojams, bet ir ALB-nės 
apylinkių valdyboms.

Reikalas, atrodo paprastas, 
bet bendruomenės gyvenime 
būdingas, Australijos LB Kraš
to Komitetas, susitaręs su di
dele Sydnejaus bendrove, išsi
derėjo bendruomenės nariams 
toje bendrovėje perkamoms 
prekėms nuolaidą.

Bendruomenės tikslas, iš
rūpinti savo nariams lengvatų. 
Tai pirmas bandymas. Dėl to 
bandymo prasmingumo štai ką 
rašo Mūsų Pastogė:

"Jeigu šitoks ar panašus žy
gis būtųbuvęs bandomas anks
čiau, ypač mūsų kūrimosi lai
kais, kada apgalvodami leidom 
ne tik svarus, bet ir penus, 
mes būtume labai daug pinigų 
sutaupę. Tačiau ir dabar dar 
nėra pervėlu. Kiekvienu atve
ju mums ko nors trūksta, ir 
mes esame priversti mokėti 
augštas kainas nors kitu atve
ju tą pat{ dalyką perkant bū
tų galima gerokai sutaupyti. 
Štai dabar yra tokia galimybė- 
išnaudokime ją visų pirma 
patys pasinaudodami, o antra 
tos pačios firmos akyse Įsigy
sime pasitikėjimo, kad su lie
tuviška bendruomene galima 
ir net apsimoka dėtis.

Teisybė, ilgesnį laiką pagy
venę šiame krašte jau spėjome 
prisitaikinti prie vietos sąlygų 
ir kaip ir kiti australai, mes 
patys turime savo lokalinį 
krautuvininką, kirpėją, gydy
toją ir pan. Tad visai nenuos
tabu, kad iš vieno priemies
čio į kitą nevažiuoja žmonės 
pirktis svaro sviesto ar deš
ros pas lietuvį prekybininką, 
nors ir kaip norėtų išlaiky
ti principą - savi pas savus. 
Tačiau višai kitaip reikalas 
atrodo, kada tą patį daiktą 
gali gauti žymiai pigiau, ir 
nors sugaišti valandėlę laiko 
daugiau, bet sutaupysi keletą 
ar net kelioliką svarų.

Iš kitos pusės šitą dabar
tinės Krašto Valdybos žings
nį tektų tik nuoširdžiai pa
sveikinti: tai yra konkretus 
žygis ir kaip tik pirmoj ei
lėj pačių bendruomenės na
rių labui ir gerovei. Ligšiol
inė mūsų visuomeninė veikla 
buvo grindžiama vien tik ide
alistine baze. Kaip matome, 
tasai idealizmas jau baigia
mas išsemti. Kodėl gi šalia 
idealizmo nepabandyti duoti 
žmonėms ir ko nors konkre
taus, kas ne tik kad duotų 
jiems šiokios tokios naudos, 
bet tuo pačiu sužadintų ir tą 
patį jau blėstantį idealizmą? 
Krašto Valdyba, {ieškodama 
šiuo keliu bendruomenės na
riams atitinkamos paspirties, 
išeina su konkrečiais sumany
mais. Visas šios akcijos pasi
sekimas priklausys nuo mūsų 
pačių: ar mes mokėsime tą 
progą išnaudoti. -Paprastai nuo 
seno mūsuoseįsigalėjęsnepa
grįstas paprotys žiūrėti | visą 
tai, kas mūsų pačių daroma, su 
nepasitikėjimu, lyg tai eitų 

(Nukelta J 2 psl.) 

tai įsakmiu De Gaulle lai
mėjimu.

”40 milijonų prancūzų 
Prancūzijoje prieš 1 milijo
ną čia”, prasitarė nusimi
nęs senas prancūzas Alžire.

Daugelis prancūzų Alžire 
pirmą kartą priėjo išvados, 
kad paliaubos su kovotojais 
už Alžiro nepriklausomybę 
ir po to seksima Alžiro ne
priklausomybė jau yra ne
bepakeičiami.

Ko daugiausia lieka pran
cūzų kilmės alžiriečiams 
prisibijoti, vėliau seksimo 
keršto už slaptosios armi
jos šiuo metu vykdytas žu
dynes. "Visiems nusibodo 
kraujas šaligatviuose”, kaip 
vienas jų išsireiškė.

Prancūzijos vyriausybė, 
susilaukusi tokio tautos pri
tarimo savai politikai, arti
miausiu laiku paskelbs nau
jus parlamento rinkimus. 
Oficialiais duomenimis, už 
vyriausybės paliaubų su Al
žiru, politiką pasisakė 17,- 
505,473 balsai, prieš — 
1,794,553.

Gen. Charles de Gaulle

Politinės partijos, numa
tydamos artėjančią rinki
minę kovą, jau savaip pra
dėjo komentuoti plebiscito 
rezultatus. Girdi, tai tik 
pritarimas paliauboms, o ne 
De Gaulle politikai, kaip to
kiai.

Artėjantieji rinkimai į 
parlamentą parodys, ar ple
biscitas buvo už taiką, ar

CASTRO IŠTROŠKĘS 
DOLERIŲ...

Karinio tribunolo Kuboje nutei
stus invazijos dalyvius galima 
išpirkti už 62 milijonų užstatą.

Washingtonas paskelbė, kad 
oficialiai atsisakoma būti dalyviu 
tokiame sandėryje su komunis
tine Kuba. Bet nebus daromos 
kliūtys privačiai iniciatyvai. 

Algirdas Kaz. Kapočius, baigęs Bostono Universiteto Aeronauti
kos mokyklą buvo pašauktas atlikti karinę prievolę. Jis stojo | JAV 
Laivyno Aviacijos mokyklą, išėjo visą apmokymo kursą, gavo visų 
rūšių lėktuvų bei helikopterių lakūno laipsni. Ta pačia proga jis bu
vo pakeltas J JAV Laivyno Aviacijos karininko rangą. Alg. K. Kapo
čius Aviacijos mokyklą baigė su pasižymėjimais. Būdamas mokyk
loj, jis buvo išrinktas mėnesio geriausiu skraidymo studentu. Nuot
raukoj Alg. K. Kapočius priima lakūno-karininko diplomą iš savo 
viršininko. Šiuo metu jis praleidžia atostogas Bostone, po kurių 
vyks paskyrimo vieton. Algirdas Kaz. Kapočius yra Liet. Enciklo
pedijos leidėjo J. Kapočiaus sūnus.Rykliai ir mažos žuvys.

kartu ir pasitikėjimas De 
Gaulle. Partijos vistiek jau 
pradeda nuneigti De Gaulle 
ir jo vyriausybės vaidmenį 
taikos su Alžiru laimėji
muose ir atrodo, kad prasi
dės nauja kova, kuri parla
mento siekimuose įprasta, 
bet gal jau nebe tiek pavo
jinga.
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J. Matulaitienės vadovaujama tautinių šokių grupė pasirodžiusi New Yorko universiteto tarptau
tiniame festivalyje.

KUR KRYPS SOVIETU POLITINĖ STRATEGIJA!
Pastaruoju metu sovietų 

politinės strategijos stebė
tojai pakankamai aiškiai iš
ryškino savo tarpe esamas 
s kl r t i n gas "mokyklas". 
Juos reikėtų rūšiuoti į ang- 
lo-saksų ir prancūzų sovie
tinių reikalų žinovus.

Anglo-saksų mokykla lie
ka prie savo nuomonės, kad 
Chruščiovas ir toliau steng
sis vengti atominio karo, 
kad jis ir toliau liks pri
spaustas vidinių ekonomi
nių problemų. Tą teoriją, 
svarbiausia, remia ir rau
donoji Kinija, kuri, žiūrė
dama į savo "turtingąjį 
brolį”, sako savo draugams 
komunistams, kad Chruš
čiovas ir turtingoji Rusija 
jau ir taip nebetinkanti va
dovauti komunistinei revo
liucijai. Jau ji — dekaden
tiška.

Anglų nuomone, toks ki
niečių argumentas esąs įti

V

New Yorko universitete {vykusiame tarptautiniame studentų festivalyje universiteto prezidentas J.
M. Hester su žmona apžiūri lietuvaičių suruoštos parodos eksponatus. Nuotraukoje iš kairės: Eglė 
Žilionytė, Kristina Škėmaitė, Mrs J. M. Hester, Laima Vasiliauskaitė, universiteto prezidentas J. 
M. Hester.

kinantis. Tat, jų manymu, 
Sovietų Sąjunga ir nebe- 
spausianti pasaulinės revo
liucijos link, o pasiduosian- 
ti naujosios generacijos 
spaudimui, reikalaujančiam 
didesnio gerbūvio viduje. 
Toje generacijoje besireiš
kianti daugiau patriotizmo 
nei komunizmo įtaka ir jo
je nebėra noro, kad viskas, 
kas jau laimėta, būtų su
naikinta vienos bombos 
sprogimu.

Toks Sovietų S-gos izo- 
liacionizmo propagavi m a s 
griežtai paneigiamas, net 
p a s m e rkiamas, prancūzų 
"mokyklos" stebėtojų. Ne 
pirmą kartą jie atkreipė 
pasaulio dėmesį į tai, kad 
toks, sąmoningas ar nesą
moningas, sovietinės eks
pansijos sumažėjimo "įžiū- 
rėjimas" veda prie politikos 
"užmerktomis akimis”. Tai 
yra švirkštas tolimesnių 

nuolaidų politikai. Prancū
zai j šaltąjį karą žiūri, kaip 
į ištvermės lenktynes. Tik 
Vakarų vieningumas ir su
tarimas galįs sulaikyti so
vietus nuo tolimesnių eks
pansijos užmačių, ne kiti 
sumetimai. Neatsižvelgiant 
visų reikalavimų padidinti 
kasdieninio vartojimo pre
kių kiekį ir jų kokybę, nėra 
jokių duomenų, kad sovie
tai mažintų savo išlaidas 
ginklavimuisi ar propagan
dai.

Tų dviejų "mokyklų” 
spėliojimus susumavę japo
nai daro štai kokias išvadas 
— Sovietų Sąjungos ūkiniai 
interesai ir komunizmo idė
jų eksportas turi eiti lygia

LIETUVIAI NEW YORKO 
UNIVERSITETO FESTIVALYJE

New Yorko Universitete 
kovo 23 d. vykusiame tarp
tautiniame studentų festi
valyje, kuriame dalyvavo 
26 tautos, pasirodė ir lietu
viai.

Studenčių Eglės žiliony- 
tės, Daivos Audėnaitės, 
Kristinos škėmaitės ir Lai
mos Vasiliauskaitės pastan
gomis buvo labai skoningai 
suruošta parodėlė — kios
kas (tautiniai audiniai, ke
ramika, medžio drožiniai ir 
kt.) ir pasirodyta spektak
lyje su tautiniais šokiais. 
Šokius atliko J. Matulaitie
nės vadovaujama tautinių 
šokių grupė.

Studentu suruoštą paro
dą aplankė universiteto va
dovybė ir eilė Jungtimi! 
Tautų diplomatų, New Yor
ke reziduoją konsulai ir 
daugybė studentų bei jų 
svečių. Festivalio meninę 
programą žiūrėjo daugiau 
kaip 1,000 žiūrovų. Susido
mėjimas buvo atžymėtas - 
universiteto leidži a m a m e 
laikraštyje ”Square Jour- 
nal", 

greta. Tai balanso išlaiky
mo klausimas, i kurį turįs 
aiškiai atsakyti Chruščio
vas. Pasukus iam "izoliaci- 
jonizmo” kryptim, jis gali 
prarasti vadovaujantį vaid
menį pasaulio komunizmui 
Kinijos naudai. Nenusilei- 
dęs vidaus ekonominių inte
resu reikalavimams (dau
giau sviesto vietoj pabūk
lų), Chruščiovas gali pra
rasti parama jaunosios, 
stiprėjančios biurokratų ir 
technikos specialistų para
mos. Bet — tai jau jo paties 
galvosūkis.
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Punsko (Lenkijoje) lietuvių mokyklos mokiniai kovo mėn. suvaidinę "Žiemos pasaką". Mūsų ko
respondentas atsiprašo, kad nuotrauka išėjo nevykusi, nes buvo labai šalta ir jaunieji "artistai" dre
bėję...

1962 m. balandžio 11 d.

EUROPOS BENDROJI RINKA IR AMERIKA

kitų kraštų, Amerika atsigriebs 
su kitomis pramonės šakomis. 
Nes jau ir iki šiol Amerikos 
kapitalas yra labai gausus ir 
aktyvus kituose kontinentuose. 
Antra vertus, jei kaikurių savo 
pramonės produktų JAV savo gy
ventojams mažiau parduos, kada 
jie daugiau pirks gal pigesnes ir 
tinkamesnes prekes iš kitų kraš
tų, Amerika galės atsigauti ma
žindama savo bilijonus užsienio 
kraštų ir'savo sąjungininkų pa
ramai, nes tie kraštai jau bus 
pajėgūs patys geriau ekonomiš
kai tvarkytis ir nebus reikalingi 
Amerikos pagalbos.

AMERIKOS KAPITALAS JAU 
DABAR DALYVAUJA BENDRO
JE RINKOJE

Iš 1961 m. Amerikos pramonės 
korporacijų pranešimų matyti, 
kad Amerikos privatinio kapitalo 
investavimas užjūryje didėja. Šių 
metų gale daugiau kaip 4,000 A- 
merikos bendrovių bus investavę 
7 bilijonus dolerių savo įmonėse 
Europoje ir arti tiek Lotynų Ame
rikoje, Australijoje, Pietų Afri
koje, Japonijoje, Indijoje, Filipi
nuose ir Pacifiko vandenynų sa-

Belgijoj, Danijoj, Švedijoj, Nor
vegijoj, Suomijoj, Šveicarijoj, O- 
landijoj ir Konge.

Du Pont bendrovės užjūrinis 
veikimas taip pat yra milžiniš
kas. Jos 1961 m. užjūriniai par
davimai pakilo 26%,-viso 368 mi
lijonų dolerių sumai, kas yra dvi
gubai daugiau negu ji eksportuoja 
iš šio krašto. Du Pont gamina 
chemikalus, plastiką, tekstilę, 
sprogstamąją medžiagą, trąšas, 
filmus ir Įvairius dažus Kanadoj, 
Japonijoj, Venecueloj, Švedijoj, 
Šveicarijoj, Olandijoj, Belgijoj, 
Prancūzijoj, Vokietijoj, Anglijoj, 
Šiaurės Airijoj ir Meksikoj.

Eastman Kodak Co. Įmonės 
Kanadoj, Anglijoj, Prancūzijoj, 
Vokietijoj ir Austrijoj 1961 m. 
prie bendrovės dividentų prisi
dėjo 12 su puse %. Po 20 mili
jonų dolerių padidinimo 1960 m., 
Eastman toliau investavo 26 mi
lijonus dolerių Į tas Įmones 1961 
m., gi didžuma tų pinigų gauta iš 
užjūrinių Įmonių.

Net National Biscuit Co. per
nai atidarė savo Įmones Angli
joj ir gamina savo populiarius 
biskvitus anglams, o su partne
riu italu jau ir Italijoj gamina. 
Patiems amerikiečiams savo
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Visa savo galybe ir visu auto
ritetu užsiangažavusi Europoje, 
kad išvengti dar baisesnio karo, 
Amerika yra labai suinteresuo
ta Laisvos Europos vienybe. Jos 
noras, kad Europa sueitų Į to
kią federaciją, kokia praktikuo
jama Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, negali taip greitai išsi
pildyti, kadangi sienos Europoje 
yra nepalyginamos su sienomis 
Amerikoje, kur jos išvestos, pa
lyginti, dar neseniai, kada JAV 
buvo reta žmonių, ir jos neski
ria atskirų senų tautų.

Laisviems europiečiams su
prantant tampresnio vieningumo 
reikalą, didžiųjų europiečių vyrų 
rastas būdas eiti prie Europos 
federacijos Įgyvendinimo pama
žu, pirmiausia griaunant ekono
mines sienas, trukdančias tarp
tautini susisiekimą, turizmą, 
prekybą, mažinant ar visai pa
naikinant muitus eksportui ir im
portui. Pirmiausia tokias sienas 
pradėjo griauti Benelux -- Bel
gija, Olandija ir Luxenburgas. 
Dabar jau turime Europos Bend
rąją Rinką, kurią sudaro, be pa
minėtųjų dar šios valstybės 
Prancūzija, Italija, Vakarų Vo
kietija ir Anglija. Amerika irgi 
žada prisidėti. Tikimasi, kad pri
sidės ir kitos Laisvosios Euro
pos valstybės.

Bendroji Rinka jau rodo teigia
mybes, kurios duoda gerų vilčių 
ateičiai. Sumažinti muitai atidarė 
kelią Įvairių pramonės produktų 
varžyboms ir pasirinkimui, nes

vartotojai perka reikalingas pre
kes ne tiek pagal jų gamybos kraš 
to kilmę kiek pagal jų geresnĮ 
tinkamumą ir kainą. Rezultate, 
tarptautinė prekyba gyvėja, visų 
kraštų žmonės daugiau bendra
darbiauja ekonomiškai, kas veda 
prie didesnio susipratimo, o tai 
jau ir yra kelias Į glaudesni 
kultūrinĮ suartėjimą ir Į poli
tinę vienybę, kurios dar vis trūks

ta Laisvojoe Europoje komunis
tinio bloko grėsmės akivaizdoje.

Rengdamos! Įstoti Į Bendrąją 
Rinką t Amerika nesibijo galimų 
kaikurių sutrikimų savo pramo
nėje, kaip to nepabijojo Anglija, 
kuri buvo priversta dėl to atite
kamai persitvarkyti su savo do
minijomis. Jeigu viena kuri pra
monės šaka laikinai kiek nuken
tės, turint galvoj "dumpingą" iš

lose. Maždaug apie 7,000 JAV produktus gamina Kanadoj, Pran-
bendrovių yra investavę apie 5 
bilijonus Kanadoje. Tai yra gi
gantiškas 1950-1960 metų išsi
vystymas.

Savaime aišku, kad toks gau
sus Amerikos kapitalo investavi
mas užjūryje buvo paskatintas ne 
vien dėl to, jog čia yra perdaug 
pinigų, kiek dėl darbo jėgos bran
gumo Amerikoje. Nauda dviguba: 
amerikiečių Įmonės užjūryje ra-

cūzijoj, Meksikoj ir Venecueloj. 
Su vokiečiais partneriais R.J.

Reynolds Tobacco Co., vadovau
janti cigarų gamintoja Amerikoj, 
1961 m. pradėjo gaminti "Gelten" 
ir "Reyno" cigarus Vakarų Euro
pai.

Galima sakyti, Amerikos visų 
rūšių pramonė jau eilę metų da
lyvauja užjūrinėj gamyboj irpre-

kyboj, todėl yra suprantamas A- 
merikos interesas dalyvauti Bend
rojoj Europos Rinkoj, kuri reiš
kia naują gadynę tautų bendradar
biavime ir net kovoje prieš ko
munistinio bloko grėsmę.

J. Nendrė

Karalaitis su "daktaru" ir palydovais, "Žiemos pasakoj" išgeb 
bėjęs našlaitę.

do pigesnę darbo jėgą ir naujus 
pagamintų produktų pirkėjus. Be 
to, amerikiečių Įmonės užjūryje 
atidengė tenykščius investorius, 
kurie yra amerikiečiųĮmoniųda- 
lininkai.

Imkim Ford Motor Co., kuri 
savo pardavimus iš užjflrinės 
produkcijos padidino 5%, dabar 
tūri vieną trečdali britų automo
bilių -- sunkvežimių rinkos. Ji 
turi užjūryje daugiau kaip 100,000 
darbininkų. Iš 6 bilijonų dolerių 
pardavimų arti 2 bilijonai doler- 
rių ateina iš Ford International, 
kuri gamina automobilius Angli
joj, Airijoj, Vokietijoj, Austri
joj, Brazilijoj, Čilėje, Argenti
noj, Venecueloj, Kolumbijoj , U- 
ragvajuj, Meksikoj, Kanadoj, 
Australijoj, Malajuose, Naujojoj 
Zelandijoj, Pietų Afrikoj, Pran
cūzijoj, Italijoj, Portugalijoj,

Mr. (ommon

The Stroh Brewery Co., Detroit 26, Michigan

i"*» Profits!
YOUR SAVINGS START EARNING 4X 
INTEREST NOW AT ST. CLAIR SAVINGS 

ASSOCIATION ... ANO INTEREST IS PAIO 

TWICE A YEAR ...ON JUNE 30TH AND

DECEMBER 3IST...SAVE REGULARLY AT ST. CLAIR SAVINGS

FOR A SECURE FUTURE... YOUR SAVINGS GROW PROFITABLY

NAUJAS PASIŪLYMAS 
DĖL NUSIGINKLAVIMO

Šiomis dienomis Maskvą pa
sieks naujas, Mashingtono ir 
Londono suderintas, kreipimasis 
Į Chruščiovą, prašant sutikti su 
Vakarų pasiūlymu, draudžiantį 
tolimesnius atominių ginklų ban
dymus. Chruščiovo sutikimas ga
li dar atidėti JAV daromus pasi
ruošimus atominiams bandy
mams atmosferoje.

Derybose su sovietų delegaci
ja dėl sutarties, draudžiančios 
atominius bandymus, JAV atsto
vai 20 punktų nusileido, derinda
miesi prie sovietų tuo klausimu 
pažiūrų ir reikalavimų. Tačiau, 
juo arčiau JAV delegatai artėjo 
sovietų pozicijai, juo sovietai 
kiečiau laikėsi kitais klausimais 
net traukdamiesi nuo savo anks
tyvesnių pasiūlymų, kad tik dery
bos nepasisektų.

Seka - dar vienas siūlymas de
rėtis.

ŠIANDIEN IR RYTOJ
(Atkelta iš 1 psl.) 

pačių žmonių išnaudojimui. 
Šioje vietoje apie tai negali 
būti jokios kalbos, nes nei 
Krašto Valdyba Į ŠĮ biznĮ in
vestuoja kokio nors kapitalo, 
nei pati užsiima prekyba. Vie- 
nintėlis jos žygis buvo tar
tis ir aiškintis, o iš to pa
tiems bendruomenės nariams 
yra konkreti nauda. O tai jau 
yra šis tas, nes juk geriau 
kuo nors prisidėti, negu nuo
lat iš pačios bendruomenės 
narių prašyti. Pagaliau ir tas 
pats prašymas labiau pasitei
sina, jeigu žmonės mato ir 
jaučia, kad ir jų reikalais do
mimasi." AMERICA’S ONLY FIRE-BREWED BEER

Premium 
quality alvvays . .

popular prices 
|l everyvvhere!

X. ....... .

so light. so right and oh,so refreshing!

enjoy < i

ŠTROH’S 1
and taste 

\ what į 
fire-brewing | 
\ does for
B. beer
■k flavor!

MfrHttMMvtr.OUAU tr couū. 1

AT 4X INTEREST.

Ali Savings Doposited 
through APRIL EARN

Current Rote

T. CLAIR 
AVINGS

013 EAST 1851h STPEFT 
26000 EUCLID AVENUE 

6235 ST CLAIR AVENUE

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-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 j mus ir būsit patenkinti.
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AKIBROKŠTAS KREMLIUI
Kremlius atsiuntė j Washingtoną vaiky dailės darbų 

parodą. Į jos atidarymą pakvietė Informacijos Valdybos 
direktorių, šis, turbūt iš katalogo, pamatęs, kas toj paro
doj yra, nesutiko nueiti į atidarymo iškilmes. Ir atvirai 
pasakė, kodėl. Būtent, vaikų dailės darbeliai parodoje su
skirstyti pagal "respublikas”. Reprezentuojamos ir Es
tijos, Latvijos bei Lietuvos "tarybinės respublikos”. In
formacijos Valdybos direktorius nurodė, kad parodoje 
tie kraštai "reprezentuojami”, kaip Sovietijos dalis. Bet 
šio krašto vyriausybė laiko tuos kraštus j Sovietiją įjung
tus tik smurtu, todėl to įjungimo nepripažįsta teisėtu, tad 
ir neturi noro dalyvauti tokiame parengime, kur smurto 
pasekmė rodoma, kaip normalus faktas.

šalia prezidento lietuvių delegacijai vasario 16 dieną 
duotos audiencijos, šis vyriausybės pasielgimas yra ant
ras iš eilės per šį trumpą laiką akibrokštas Kremliui dėl 
Lietuvos ir jos bendro likimo kaimynų. Pažymėtina, kad 
šį akibrokštą padarė Informacijos Valdybos direktorius 
Edward R. Murrow, "beržininkų” (J. Birch Society ir 
pan.) sluoksniuose įtrauktas į "žymiųjų prokomunistų" 
sąrašus...

Toki pirštu prikišami Kremliaus nusikaltimo primi
nimai be abejo, yra dūmų šūsniai tiesiai į Kremlaus akis. 
Tačiau nereikia pamiršti, kad tai "geros” akys — dūmų 
nelabai bijo. Paroda vistiek vyksta, nors atidaryta šio 
krašto vyriausybės atstovui ir nedalyvaujant.

Mums įsidėmėtina, kad tokio pobūdžio demonstracija 
iš Kremliaus pusės jau nebe pirmoji Amerikoje. Kai aną
met New Yorko Colliseume buvo jų pramonės paroda, ten 
irgi buvo visų "respublikų” herbai, buvo ir statistikos 
lentos, kuriose buvo įrašyti taip pat ir Pabaltijų kraštų 
vardai. Tuomet Amerikos valdžios atstovai to kažkaip 
nepastebėjo. Dabartinis pastabumas ir atitinkamas pasi
elgimas todėl juo labiau reikšmingas. Įdomus dabar klau
simas, kaip bus flu busimąja pasauline pramonės paroda 
New Yorke, kur Kremlius, lyg niekur nieko, žada įsirengti 
"visų penkiolikos” respublikų paviljonus: kokia į tai bus 
šio krašto vyriausybės — ir New Yorko valdžios, kaip 
šeimininkų — reakcija? Lietuvos pasiuntinybei Washing- 
tone ir Lietuvos generaliniam konsulatui New Yorke bene 
laikas jau dabar atkreipti atitinkamų vietų dėmesį į tą 
Kremliaus užsimojimą.

Tiesa, toki konfliktėliai yra savo rūšies "dviašmeniai 
peiliai, štai, jau yra buvę visa eilė atvejų, kad", tarptau
tinėse sporto rungtynėse bei olimpiadose, net ir Ameri
koj, dalyvavo sportininkų lietuvių. Sovietiniai sportininkų 
vadai užsieniuose neskirsto jų pagal "respublikas”: vi
siems ant krūtinių dedą tą patį antspaudą — "CCCP" 
(t. y., "SSSR”), čionykščių žiūrovų akyse visi tie sporti
ninkai atrodo rusai. Mums lietuvių sportininkų 
gaila, kad jiems uždėtas toks antspaudas, o jiems patiems 
nesuvaldomai pikta ir skaudu, girdint kaip juos visi laiko 
ir vadina rusais.

Vienų tokių rungtynių metu vietos spaudos atsto
vams buvo paaiškinta, kas yra kas toje "rusų” sporti
ninkų grupėje. Rytojaus dieną lietuvaitei sportininkei, 
vos tik išėjus į aikštę, publika sukėlė karščiausias ovaci
jas. Rusams publika liko pabrėžtai šaltoka. Visi nerašai 
sportininkai nušvito, pajutę, kad publika juos atpažino ir 
pripažino tuo, kas jie iš tikrųjų yra.

Dabar, šios vaikų darbelių parodos metu, Kremliaus 
atstovams, žinoma, nebuvo smagu pajusti įsakmų prie
kaištą dėl jų nusikaltimo, padaryto ir tebędaromo prieš 
Lietuvą, Latviją, Estiją. Bet apsamanojusi jų sąžinė ne
nustelbs jų išradingumo ir tam dalykui klastingai pavar
toti savo naudai. Jie, galbūt, pasakys ir Lietuvos vaikams, 
kad "Amerikos imperialistai nenori, kad jus lietuviais 
vadintumėm”. Arba, gal sakys, kad "imperialistai iš viso 
nenori jūsų matyti”! Panašiai jie aiškins ir, jeigu šio 
krašto vyriausybė pasisakys, kad Pabaltijo "respublikų” 
paviljonai — dėl Maskvos tenai įvykdyto smurto — čia 
nepriimtini, arba, sakysim, jei kokiai menininkų grupei, 
pavyzdžiui, švedo ansambliui, būtų atsakytas priėmimas. 
Nors tai būtų padaryta tik norint pabrėžti, jog tai yra 
ne smurtininkų, o jų aukų paniekinimas ir nuo jų nusi
sukimas ...

Bet vistiek,įsakmus smurto pasmerkimas yra svar
bus. Svarbesnis net ir už tą pavojų, kad smurtininkas pa
smerkimą gali namie išvirkščiai pavaizduoti. Tik 
reikia priedo dar ir kitų priemonių, kurios smurto aukoms 
girdimai ir suprantamai išaiškintu tikrąją to pasmerkimo 
prasmę. Akibrokštai yra dar tik "laikymasis apkasuose”, 
bet ne ofenzyva prieš smurtą. (vr)

LINKĖJIMAI DIRVAI

Taip jau |vyko ir, gal būt, 
buvo galima iš anksto nuspėti, 
kad nesidomėjimas lietuviškuo
ju gyvenimu atėjo pirmiausia kul
tūrinio gyvenimo nuosmukiu. Sa
lės kultūrinių parengimų bei pas
kaitų metu liko tuščios. Šiandien 
tik reta paskaita padengia net 
nominalineskokios palėpės ar rū
sio išlaidas. Tas pats ir su vaidi
nimais, minėjimais, visuomeni
niais suėjimais ir t,t. Galima sa
kyti kad ir pačių parengimų lygis 
smarkiai krito. Bet kam rengti 
jei niekas neateina. Visuomenė 
pasitraukė | lietuviško kultūrinio 
ir politinio gyvenimo nesiangaža- 
vimą. Tai beveik racionaliniai 

prisiimta pozicija. Pasirodo, kad 
lietuviu būti buvo garbinga tol, 
kol buvo naudinga.

Visa tai reiškia visuomenės 
sumasėjimą. Sumasėjimas veda Į 
totalistinių rėžimų įsigalėjimą. 
Žodžiu,dėl.sau pramatomų pato
gumų ištaustąs lietuvis yra joks 
kovotojas prieš bolševizmą,nes 
jis kaip tik savo sumasėjimu su
daro sąlygas totalistinio rėžimo 
galiai, ar tai būtų iš kairės, ar 
iš dešinės.

Pabėgėlis lietuvis nėra pras
mingas vien tik dėl savo pabė
gimo. Jis yra tik tiek prasmin
gas, kiek jis kovoja dėl laisvės. 
Nusivylęs vėl atgauna savo pras
mingumą, o daugiau žemėn linkęs 
neišvirsta menkyste. Visa ne
laimė kad perdaug nusivylusių 
ir perdaug menkystų. Tas ver
tinimas yra pagal išeivių nuotai
kas, o ne pagal jų darbus. Mat, 
darbų beveik ir nebuvo. O jų ne
buvo, nes nebuvo nuotaikos. Ar
ba kitaip išsireiškus, buvo kito
kia nuotaika ir kitokie darbai. 
Vietoj kovos prieš kominizmą, 
vietoj darbų dėl laisvės vietoj 
kultūros puoselėjimo, vi eroj gre
tų suvienijimo augo indėliai ban-

Prie ramaus ežerėlio...

Kieno kaimyne
Ar nešat jūs,pasaulyje paklydę 

broliai.
Jos vardą, jos gyvybę ir jos 

garbę širdyje?
Artėja tėviškės dienųpakran
tės atitolę ...

(O jūs vis tolate, vis tolate, 
deja...)

B. Brazdžionis

Pabusk, lietuwi, isz to miego 
kieto

Pasižiūrekle kajp daros ant 
svieto.

Wienybe, 1886

Nėra to blogio, kurs neišeitų į 
gerą...

Vienybės leidėjų "išganinga" i- 
dėja pasikviesti naujuoju redak
torium buvusią Draugo korespon
dentę JTO, Draugo leidėjams tu
rėjo būti tikra dangaus palaima.

Grįžusi iš "privačios” kelio
nės po okupuotą Lietuvą su 30 
svarų prifilmuotų spalvotų kino 
filmų, Draugo bendradarbė savo 

STASYS ŽYMANTAS

kuose, kūrėsi barai, stegtasi pa
simesti kitų jūroje, vertinta tik 
tai kas gali būti paliesta ir su
valgyta. Ir visa tai vyko vietoj 
pirmų dalykų, o ne šalia jų.

Todėl šiandien lietuvių sąmo
ningoji spauda turi svarbų užda
vinį. Ji turi išlaikyti idealųprin- 
cipingumą šiame nesąmoningumo 
lietuje. Viena, kad spauda yra te
likęs beveik vienintėlis efektin
gas būdas prasimušti | visuome
nę. Nesiangažuojama tik susiti
kimams ir darbams, bet visvien 
skaitomas lietuvių laikraštis. Gal 
tik iš žingeidumo ką kitas tau
tietis daro. Ir tegul toks tautietis 
nebūna vien tik patenkinamas pa
gal savo reikalavimus, bet te
gul jam būna atveriamas tikrasis 
vaizdas. Nebūtinai jis taps sąmo
ningu, bet tuomet tegul jis būna 
neramus. O pasiryžtantiems 
šiandien ir ateityje tevirsta lie
tuvių spauda tikru minčių pasi
dalinimu. Aišku, tai perdaug lauk
ti iš visos lietuviškos spaudos, 
bet tai linkėtina Dirvai.

r
Saulius Simoliūnas
New Yorko valstija

KELIOS PASTABOS
šios pastabos atsiranda ste

bint Dirvos Redakcijas darbą.
Pasikeitė redaktorius. Vadi

nasi, mūsų žmonių sakymu, Dir
voj "nauja šluota". O nauja šluo
ta "gražiai ir šluoja". Taigi no
rėčiau, kad ji iš Dirvos iššluo
tų tokius dalykus kaip veda
mą jame (vietininko linksny ra
šoma nosinė ą! - Nr. 39), grę- 
sia (lietuvių kalbos rašybos dės
niais šj žod| reikia rašyti be no
sinės - Nr. 41 pirmojo puslapio 
antraštė) ir kt.

Norėčiau, kad nebūtų taisomi 
taisyklingai parašyti dalykai. An
tai, pasakymas "komitetas pir
mojo posėdžio buvo sušauktas" 
nutaisytas l "komitetas pirmam 
posėdžiui buvo sušauktas" (Nr. 
40). Tai prieš lietuvių kalbos dės
nius: su slankos veiksmažodžiais 
(ar iš jų padarytomis lytimis) 
vartojame vad. siekinio kllminin-

ką. Plg. šiuos pavyzdžius: Jieda- 
bar renkasi posėdžio (Lietu
vių kalbos vadovas 104), buvo be
einąs posėdžio, tuoj eisiu po
sėdžio, šaukė j| posėdžio 
(J. Jablonskio Rinktiniai raštai 
580).

Norėčiau, kad būtų sekama, kas 
kitų teikiama bei siūloma. Antai, 
Gimtoji Kalba (1961 m. Nr. 3 -4) 
siūlo vartoti lietuvių veiks
niai, lietuvių visuomenė, 
ne lietuviškieji veiksniai, 
lietuviška visuomenė, nes 
pirmaip geriau: "lietuviškie
ji veiksniai gali reikšti ir tokius 
veiksnius, kurie tik panašūs | 
lietuvių veiksnius" (43psl.). Dir
va šio gero patarimo nepaiso ir 
vedamajame rašo: lietuviš
koji spauda (N r. 39). Vadinasi, 
ši spauda gali nebūti lietu
vių spauda, bet tik panaši | 
lietuvių spaudą.

ST. BARZDUKAS 
Cleveland, Ohio

dienraščiui pasidarė pernelyg 
sunki...

Buvo įdomu stebėti, kaip po vi
so tokioje kelionėje įgyto patyri
mo nauja Vienybės redaktorė ims 
pildyti leidėjų pažadą padaryti 
Vienybę "įdomiausiu VISŲ lietu
vių skaitomu laikraščiu" ir "ne
užmiršti mūsų kraujo, mūsų dva
sios brolių anapus..."

Neilgai reikėjo laukti.
Sausio 12 d. Vienybės numery

je pasirodė pirmos tokios savo
tiškos žinios apie kai kuriuos mū
sų kraujo, bet jau svetimos dva
sios brolius anapus geležinės už
dangos:

-"Poetas Eduardas Mieželai
tis, kuris yra ir Lietuvos Rašy
tojų Sąjungos pirmininkas, perei
tais metais daug keliavo po užsie
nius..."

-"Sausio mėn. rašytojui Anta
nui Venclovai sukako 55 m. am
žiaus..."

-Suėjo 50 metų "rašytojui Vy
tautui Sirijos Giriai, kuris kartu 
ir rašytojas ir gydytojas. Jo tai 
parašytas scenarijus filmui ”A- 
domas nori būti žmogum", už 
kur| lietuviai laimėjo pasaulinę 
premiją...”

Tokios pat didžios svarbos ir 
to pat kvapo buvo ir kitos Vieny
bės pradėtos teikti smulkios ir 
nesmulkios žinios "iš Lietuvos”.

Kokios Lietuvos? Sovietų oku
puotos ir prieš okupantus kovo
jančios tautos, ar tos vadinamos 
"tarybų" Lietuvos, bolševikinės 
Maskvos sovietinės provincijos, 
kurią savo kelionėse po užsie
nius uoliai propaguoja Vienybės 
garbinami, bet Tėvynėje neken
čiami dabartiniai sovietiniai a- 
ristokratai Venclova ir Mieže
laitis?

Lietuviai Tėvynėje, kaip mums 
pasakoja inž. J. Miklovas, tuos 
draugus ražytojus menkai tever
tina ir juos su pašaipa vadina 
okupacinės rusų politikos štam- 
puotojais. (Žr. Inž. J. Miklovo 
pasikalbėjimas Drauge II dalyje,

būsi?
1962.1. 27 d. "Tenykštis gyveni
mas metų metais j| stebėjusio 
akimis").

O Vienybė mums rūpinasi jų|- 
vairaus amžiaus sukaktis minėti 
lyg gausių savųjų veikėjų sukak
čių jau būtume pritrūkę...

įdomu, kokią gi pasaulinę pre
miją ir kokie lietuviai ją laimė
jo už nepriklausomą Lietuvą juo
džiausioje, teršiančioje šviesoje 
vaizduojančią Vytauto Sirijos Gi
ros filmą "Adomas nori būti žmo
gum"? Lietuviai Tėvynėje apiešj 
"premijuotą", kartu rašytoją ir 
gydytoją irgi pašaipiai atsiliepia 
jog jis tikrai esąs geriausias gy
dytojas poetų tarpe ir geriausias 
poetas gydytojų tarpe.

Ar nebus tik Algirdas Gustai
tis ir Alė Rūta tok| žymų lietu
vių "laimėjimą" nuo mūsų nus
lėpę?

Tai va, kokių mūsų išeivijoje 
esama "užkietėjusių nacionalis
tų", kurie, kaip pamokslauja nau
joji Vienybės redaktorė:-"užsis- 
pyrusiai neigia esančius daly
kus... savo teisėtame nusistaty
me prieš Tėvynėje esant| reži
mą, per tą savo neapykantą ne
nori matyti faktų... užsispyrusiai 
viską neigia dėl paties neigimo,.. 
ir užkerta kelią mums patiems 
susidaryti tikrą Lietuvos gyveni
mo vaizdą". (Vienybė, 1962.1.19 d. 
"Dėl gyvenimo Lietuvojevertini- 
mo").

PROPOGANDA BE PRIETARU

Šitoks užsienio lietuvių infor
mavimas apie anapus esančius 
mūsų kraujo brolius "iš origi
nalių šaltinių"su visais reikšmin 
gaiš nutylėjimais apie bų bro
lių ir jų darbų tikrą dvasią, bu
vo tik pirmosios "raudonspalvės" 
aguonėlės Vienybės moterų rūtų 
darželyje.

Sausio 19 d. numeryje ryškio
je, žymioje vietoje atsirado jau 
visas tam tikslui skirtas speci
alus, iliustruotas skyrius:"Trum 
pos Lietuvos gyvenimo apybrai
žos". Tas apybraižas puošė di
delių raidžių patrauklios.patrio
tinės antraštės: -"Lietuva metų 
lūžyje", "Lietuva mano, brangi 
Tėvyne", "Kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka", "Nuo rytų šalies, 
kaip sparnai debesies" ir kt.

Vienybės išrasto naujo bendra
darbio Ernesto Keturakio apy
braižos "iš Lietuvos" jau nebuvo 
tie "atsitiktiniai straipsniai be 
prietarų", apie kuriuos kalbėjo 
sovietinis aristokratas E. Mieže
laitis. Tai buvo patyrusio gerai 
žinančio ko norinčio ir ko sie

kiančio agitpropininkogudriai su
manyta ir planingai vykdoma Lie
tuvos sovietinio gyvenimo ir so
vietinės santvarkos propaganda, 
didesnio patrauklumo dėliai at
miešta švelniais ir nepavojingais 
kriticizmais ir lietuvių jausmus 
dilginančia, bet jų laisvės kovos 
ryžtą migdančia lyrika.

O greta šių apybraižų, iške
liančių sovietinės santvarkos at- 
siekimus, specialame Vienybės 
skyrelyje "Mūsų spaudos skilty
se" radosi naujai linijai būdin
gos ir jai pilnai atitinkančios už
sienio lietuvių spaudos - Nepri
klausomos Lietuvos, Draugo,

Dirvos vedamųjų apžvalgėlės. 
Pavyzdžiui:-

-"Lietuviškuose baruose nė 
vieno ryškesnio laimėjimo, o 
pralaimėjimų gana daug..."

-"Mes visi jaučiame, kad mū
sų lietuviškoji veikla vargsta dėl 
vienybės stokos. Auklėjimo dar
buose, visuomeniniame veikime 
nugalėjus išorines sunkenybes, 
atrandame dar sunkesnes išvidi
nes..."

-"Lietuviškame gyvenime 1961 
metai ritosi įprastine monotone 
vaga..."

-"Nepastebėta jokių didesnių 
ar originalesnių pastangų išeiti 
l kovą prieš lietuviškumo vėžius 
ir juos nugalėti." (Žr. Vieny
bė, 1962 1.12 d. "Mūsų spaudos 
skiltyse".)

Ir taip, iš vienos pusės Er
nestas Keturakis skelbia apie 
"nepaprastus metus lietuvių tau
tai suvedant sovietinėje Lietuvoje 
1961 m. pasiektų laimėjimų ba
lansą", o iš kitos pusės Vieny
bės nurodoma, kad užsienio lie
tuviškuose baruose per tuos pat 
metus "nepasiekta nė vieno ryš
kesnio laimėjimo, o pralaimėji
mų buvę gana daug..."

Suprantama dabar, kodėl ko
munistinės Laisvės bimbininkai 
Vienybei pasiūlė iš viso to pasi
daryti tokią išvadą: atvirai tapti 
Laisvės ir Vilnies "kaiminka”, 
kitaip sakant komunistų kolobo- 
rante, ir "iš vien kovojant už 
bendruosius liaudies idealus pa
laikyti glaudžius ryšius su tėvų 
kraštu", t.y. su okupuotosios Lie
tuvos sovietiniu rėžimu.

Taip, mat, būsiąs užtikrintas 
ilgesnis lietuvybės gyvavimas A- 
merikoje! Bimbininkai nutylėjo 
tik vieną dalykaą. Toji Lietuvy
bė būtų tautinė tik savo forma, o 
jos turinys būtų jau ne lietuviškas 
o maskoliškai bolševikiškas.
AR BERLYNO SIENA 
BROOKLYNE?

ALTos ir LB vadovai tebesi
džiaugia Amerikos prezidento 
duotu jiems užtikrinimu, jog A- 
merika toliau laikysis Lietuvos 
aneksijos nepripažinimo princi
po.

Prezidento priimti jauni ir se
ni lietuvių pranašai, kurie poeto 
Henriko Nagio žodžiais tariant: -

...tebevaikšto ant baltų debesų, 
jų nekaltos pėdos šviečia kaip 
platina, nepalietuslos žemės 

dulkių ir žemės žolės, 
iš to aukšto mėlyno dangaus ne
pastebėjo, kad tuo pat metu se- 
niausiame Amerikos lietuvių 
laikraštyje tas pripažinimas jau 
yra vykdomas.

Nesislėpdamas ir neslslapsty- 
damasis, aiškiai ir atvirai,vienu 
plunksnos mostu Ernestas Ke
turakis išbraukė iš laisvųjų lie
tuvių politinio leksikono tokius 
žodžius kaip "okupacija, okupan
tai, okupuota"... Tų žodžių skai
tytojas taip pat veltui ieškotų 
Vienybės redaktorės kelionės 
aprašyme "New Yorkas - Vil
nius ir atgal".

Tai pirma tokia ryški pastan
ga laisvoje lietuvių spaudoje ne
tiesiogiai paveikti ir perlaužti 
teisingą principini lietuvių nusi
statymą nepripažinti tarptautinio 
sovietų nusikaltimo-priverstinio 
Lietuvos nepriklausomybės pa
naikinimo.

Sovietiniai agitpropininkai la
bai gerai žino ir supranta, kad 
toks principinis lietuvių ir va
kariečių nusistatymas, kuriuo 
šiandien remiasi visa Lietuvos 
nepriklausomybės gynimo byla, 
yra vienas pačių svarbiausių tei
sinių ir moralinių laisvųjų lietu
vių argumentų ir ginklų Jų kovo
je dėl okupuoto krašto laisvės.

Todėl komunistai dės visas 
pastangas tą ginklą lietuviams 
išmušti iš rankų. Todėl jie net 
okupuotoje Lietuvoje leidžiamo
je mokslinėje literatūroje žod
žio nepriklausomybė kitaip ne
rašo, kaip kabutėse, o nepriklau
soma Lietuva 1918-40 metais jų 
akimis žiūrint tėra buvęs tik lai
kinis, atsitiktinis, trumpas bur
žuazijos viešpatavimo laikotar
pis. Todėl komunistai visokiais 
būdais mėgina ir mėgins įtikinė
ti, kad dabartinė sovietinės Lie
tuvos padėtis yra normali, pas
tovi, amžina, nekeičiama...

Bolševikai buvo priversti Ber
lyne pastatyti sieną apsaugoti 
Rytų Vokietiją nuo Vakarų įta
kos.

Nejau po ilgų metų lietuvių 
rezistencijos patyrimo mūsų tau
tinė ir valstybinė sąmonė būtų 
jau tik atbukusi ir apsilpusi, kad 
norėdami apsisaugoti nuo Mask
vos agltpropininkų mūsų tarpe 
skleidžiamos klastos ir vylių, 
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Reinoldas sušuko iam čia nekartojamą keiksmažodi. 

Papurtės storulio veidas ratamsėio, lyg gavęs botago 
kirti. Jis žengė link Reinoldo. pakėlė ranką piktam smū
giui — ir atbulas krito ant stalo, dejuodamas iš skausmo, 
kuri sukėlė Reinoldo staigiai mesta koja. Sekundę jis iš- 
tūnoio tokioje būklėje, pusiau sudribęs ant stalo, aima
nuodamas ir gaudydamas orą, o jo žmonės vis tebesto
vėjo nejudėdami. Ng sustingę nuo ivvkio netikėtumo, stai
gumo ir baisumo. Kaip tik tą akimirką plačiai atsivėrė 
durys ir vidun įsiveržė ledinio oro kamuoliai.

Reinoldas krūptelėjo kėdėje. Plačiai atvertose dury
se stovėjo vyras, kuris aštriomis mėlynomis akimis — 
tas mėlynumas buvo labai šviesus ir intensyvus — ste
bėjo kiekvieną scenos smulkmeną. Jis buvo lieknas, pla
čiapetis ir aukštas, tankiais tamsiais plaukais beveik 
liesdamas durų rėmus, dėvįs karinį mundurą su stačia 
apikakle, antpečius ir odinį apsiaustą, kuris buvo toks il
gas, kad po juo dingo jo blizgančių batų aulai. Veidas 
atitiko akių. išraišką: tankūs antakiai, plačios šnervės 
virš trumpų ūselių, plonos lūpos — visa tai suteikė vei
dui neaptariamą autoritetingumą, pabrėžiantį, kad tas 
žmogus reikalauja staigaus ir besąlyginio klusnumo.

Jam pakako dviejų sekundžių situacijai suvokti — 
ir Reinoldas spėjo, kad tam žmogui niekada nereikėjo 
daugiau, kaip dviejų sekundžių. Jis neparodė nustebimo, 
neklausinėjo ’ Kas čia atsitiko?” arba ”Ką, po velnių, tai 
turi reikšti?”, bet lėtu žingsniu perėjo kambarį, pasi
lenkė virš sugnežusio valdininko; paėmė jį už apikaklės 
ir staigiu judesiu pastatė ant kojų, nekreipdamas dėme
sio j jo išbalusį veidą ir dejavimus.

— Idijote! — pasakė. Balsas atitiko jo elgesį, buvo 
šaltas, nešališkas, be jokios moduliacijos. — Jei kitą 
kartą kuri nors asmenį... tardysi, nelįsk arti jo kojų. — 
Galva linktelėdamas link Reinoldo, paklausė: — Kas yra 
tas vyras, ko jį klausinėjai ir kodėl?

Policijos valdininkas sviedė piktą žvilgsnį į Reinoldą, 
atsikvėpė ir girgždančiu balsu tarė:

— Jis vadinasi Johann Buhl, yra pirklys iš Vienos, 
tačiau aš tuo netikiu. Jis yra šnipas, mėšlinas fašistų šni
pas.

— žinoma! — vyras žaliu munduru ironiškai nusi
šypsojo. — Visi šnipai yra mėšlini fašistai. Bet aš klau
siau ne tamstos nuomonės, mane domina tik faktai. Iš 
kur tamsta žinai jo pavardę?

— Jis rodė dokumentus. Bet jie, žinoma, suklastoti.
— Aš noriu juos pamatyti.
Valdininkas parodė ranka stalą. Dabar jis jau beveik 

galėjo atsitiesti.
— Ten guli jie, — pasakė.
— Aš noriu juos pamatyti.
Antras reikalavimas buvo tiksli pirmojo kopija. Val

dininkas taip skubiai griebė dokumentus, kad nuo greito 
judesio vėl turėjo iš skausmo susiriesti, bet dokumentus 
padavė atvykėliui, kuris žinovo žvilgsniu tikrino.

— Puikiai pagaminti, tiesiog žavėtinai. Galėtų būti 
net tikri, bet, žinoma, nėra, šis vyras iš tikrųjų yra 
mūsų žmogus.

Reinoldui tik su dideliu vargu pavyko atleisti mėš
lungiškai sugniaužtus kumščius. Tas žmogus buvo nepa
prastai pavojingas, pavojingesnis už visą armiją valdi
ninko formato asilų. Kiekvienas bandymas apgauti tokį 
žmogų būtų grynas laiko eikvojimas.

— Jūsų žmogus? Jūsų žmogus? — klausinėjo poli
cijos valdininkas, galutinai susimaišęs. — Ką norite tuo 
pasakyti?

— Aš čia statau klausimus, drauguži. Sakai, tas vy
ras yra šnipas. Kokiu būdu?

— Jis. teigia, kad sieną peržengęs šį vakarą, — aiš
kino mažasis storulis, kuris, kaip atrodo, savo pamoką 
greit išmoko. — Bet siena tuo metu jau buvo uždaryta.

— Taip, taip, — svetimasis atsirėmė nugara į sieną, 
iš plokščios cigaretinės išsiėmė rusišką cigaretę — ciga- 
retinė buvo auksinė, ne misinginė arba nikeliuota, taigi, 
tas žmogus turėjo būti aukštas viršininkas — įsikišo ci
garetę į burną ir įdėmiai stebėjo Reinoldą.

Tylą nutraukė policijos valdininkas. Jis jau buvo 
spėjęs bent iš dalies atgauti prarastąją pusiausvyrą.

— Kodėl aš turiu leistis tamstos įsakinėjamas, — 
pasišiaušė. — Aš tamstos niekada savo gyvenime nesu 
matęs. Aš čia sargybos viršininkas, o kas esi tamsta?

Praėjo maždaug dešimt sekundžių — dešimt sekun
džių, kurias atvykėlis praleido, labai įdėmiai peržvelgda
mas Reinoldą nuo galvos iki kojų, kol tartum atsitiktinai 
žvilgterėjo į šalį ir iš viršaus pasižiūrėjo į mažąjį polici
jos valdininką. Jo žvilgsnis buvo dar šaltesnis, tiesiog le
dinis, bet veido išraiška nebuvo pasikeitusi. Policininkas 
nuo to žvilgsnio keistai krūptelėjo, atsitraukė ir bailiai 
prisiglaudė srie savo rašomojo stalo briaunos.

— Tuo tarpu esu atlaidus, nors ir nedažnai. Pirmą 
kartą užmiršime, ką tamsta pasakei ir kaip tamsta tai 
pasakei. — Jis kryptelėjo galva į Reinoldą, ir jo tonas 
paaštrėjo: — To vyro burna sukruvinta. Ar jis bandė 
suimant priešintis?

— Jis nenorėjo atsakyti į mano klausimą ir...
— Kas tamstai suteikė teisę suimtąjį tardyti arba 

blogai su juo elgtis? — balsas kirto, kaip botagas. — 
Tamsta, pasigailėtinas, idijotiškas stuobri! Tamsta galė
jai pridaryti žalos, kurios vėliau net nebus įmanoma ati
taisyti! Jei dar bent vieną kartą peržengsi savo kompe
tenciją, aš pats pasirūpinsiu, kad galėtum atsikvėpti ir 
pailsėti po visų tarnybos pareigų. Galbūt atostogas pa
jūryje — kaip patiktų Konatantą? (B. d.)
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Vasario 16 gimnazijos evangelikai mokiniai, vadovaujami mokytojo Fr. Skėrio, dalyvavo ekskur
sijoj l istorines Pietų Vokietijos vietas. Nuotraukoje mokiniai su savo mokytojais ir ekskursijos 
vadovu prie Martyno Liuterio paminklo Wormse. Fr_ skėrio nuotrauka

KO SKAUGIU VADOVĖS PAGEIDAUTU IŠ TĖVU
Šių metų kovo mėn 28 dienos 

dienraštyje "Draugas" buvo {dė
tas Balio Augino straipsnis: "Ko 
tėvai pageidautų iš skautų vado
vo".

Straipsnyje iškeltos mintys ir 
pageidavimai aiškiai byloja apie 
susirūpinusi ir lietuvybės reika
lais besisielojanti tėvą, bei jo 
norą, kad skautų organizacija 
ateitų šeimai talkon ir padėtų 
išugdyti lietuvišką jaunimą.

Tokius tėvų pasisakymus ir 
pageidavimus skaučių vadovės 
priima visu nuoširdumu.

Nors straipsnyjebuvominimas 
tik vadovas, bet mes tikime, kad 
tai buvo rašoma tik {prastinę 
forma, žinant, kad skautų organi
zaciją sudaro abiejų lyčių jauni
mas. Atseit, ko reikalaujama iš 
vadovo, tas pat liečia ir vadovę.

L.S.S. Skaučių Seserijos Tau
tinio Auklėjimo skyriaus, tiesio
ginė pareiga rūpintis išugdyti 
skautes sąmoningomis lietuvai
tėmis, skiepyti jaunose jų širdy
se meilę savo tėvų žemei, su
pratimą ir branginimą lietuvių 
tautos praeities, lietuvių tautos 
sukrauto kultūros lobyno, pažini
mo Lietuvos istorijos, pamėgimo 
lietuvių kalbos, dainų, papročių.

Todėl Tautinio Auklėjimo sky
rius yra giliai dėkingas tiems tė
vams, kurie kelia visus šiuos klau 
Simus spaudoje, kurie kartu su 
skaučių vadovėmis šiais reika
lais sielojasi ir jais rūpinasi.. 
Tėvų iškelti pageidavimai yra vi
sai natūralūs, teisingi ir, rodos, 
tokie paprasti, bet kartu ir la
bai dideli.

Suglaudus straipsnyje iškeltas 
mintis, tėvai norėtų, kad skautų 
vadovas būtų: energingas, kupi
nas takto, išradingas, jaučiąs 
jaunimo pulsą, populiarus, tvirto 
būdo spinduliuojąs savo vidine 
jėga, sugebąs savarankiškai va
dovauti, tyros lietuviškos sielos 
giliai suprantąs lietuvišką reika-

KIENO KAIMYNE...
(Atkelta iš 3 psl.)

mes turėtume galvoti apie Ber
lyno sieną Brooklyne?

*
Burtas mestas.
Ar senąjai VVienybei Lietuw- 

nikų iš tiesų belieka tapti bol-' 
ševikinės Laisvės ir Vilnies 
"kaiminka" ir komunistų kolo-

lą, sugebąs lietuvišką kibirkš
tį perteikti jaunajai kartai, sąmo
ningas lietuvis, lietuviškai galvo
jąs, sugebąs sukurti aplink save 
lietuvišką aplinką, mokąs suda
ryti lietuvišką nuotaiką, kraštu
tinis idealistas ir lietuvybės re
prezentantas.

Asmuo tur}s visus šiuos pri
valumus ištikrųjų būtų pats to
buliausias vadovas, kuriuo ga
lėtų didžiuotis kiekviena lietu
viška organizacija, turėdama j{ 
savo eilėse.

Ar tokių vadovų iš viso yra 
ir ar įmanoma tokių mūsų iš
ugdyti? Atsakymas labai aiškus: 
buvo, yra ir bus, bet reikia pa
brėžti,mūsų sąlygose jokia or
ganizacija, be tėvų pagalbos, to
kių vadovų niekada nepajėgs iš
ugdyti.

Negalima paneigti įtakos ir 
aplinkos, kurioje jaunuolis reiš
kiasi. Bet tėvų ir organizacijos 
nuoširdžios pastangos yra nule- 
menčios.

Šeima yra pats pagrindinis 
pradas, kuris įrašo pirmuosius 
žodžius l tyrą kūdikio sielą, ku
ri nutiesia pirmąsias gaires 
žmogaus gyvenimo keliui.

Organizacija gali šitą {našą 
tik papildyti, nutiestas gaires 
sustiprinti ir saugoti, kad bręs
tantis žmogus nenueitų l klyst
kelius.

Kadangi šeimai jau paties gy
venimo yra uždėta didžiausia at
sakomybė prieš tautą ir prieš 
būsimą žmogų skaučių vado
vės pageidautų iš tėvų:

1. Kad jaunutis daigelis šei
moje būtų Lietuvos meilės rasa 
palaistomas, lietuviška pasaka 
užmigdomas ir lietuviška daina 
prižadinamas.

2. Mes prašome tėvų: ne bari
mu, ne piktu žodžiu ir prievarta 
skiepykite jaunose sielose lie
tuvybės idėją, bet išsamiais pa
sikalbėjimais, gražių pavyzdžių 
nurodymais, diskusijomis laik
raščiuose Ir knygose keliamais 
klausimais, kurie paskatins jau
nuolius daugiau skaityti, pamil
ti lietuvišką pasaką, lietuvišką 
žod}, lietuvišką knygą.

3. Šiais Maironio metais pa
tikrinkite savo biblioteką, ar jo
je kartais netrūksta lietuviškų 
knygų, kurios būtų tinkamos ir 
{domios jaunimui.

4. Patikrinkite save: kiek ang-

liškų žodžių įterpiate l savo kas
dieninę kalbą.

5. Nekritikuokite organizacijos 
vadovų jaunimo akyse, nes tuo 
griaunate jų autoritetą ir sukelia- 
te nepasitikėjimą. Pažeidžiant 
vieną autoritetą sunaikinama jau
nuolio širdyje pagarba autorite
tui iš viso.

6. Patikrinkite, ar skiriatesa- 
vo vaikų tautinės sąmonės ugdy
mui bent 10-tą dalĮ to laiko, ku
ri skiriate saviems reikalams, 
saviems malonumams.

7. Jei jūsų vaikai nekalba lie
tuviškai, nekaltinkite jų, bet ieš
kokite kaltės savyje.

8. Ne paslaptis kad yra tėvų 
kurie įrodinėja, kad jų vaikai ne
sugeba abi kalbas mokytis iš 
karto. Atseit, lietuvių kalba nu
rašoma l nuostolius. Šitoks tė
vų aiškinimas yra tik pigus pa
siteisinimas darant tautai di
džiausią nusikaltimą. Jei jų val
kai nėra atsilikėlių mokyklose, 
reiškia jie yra normalūs vaikai 
ir kaip tokie gali ne tik dvi, bet 
ir tris kalbas mokytis iš karto. 
Mes prašome sąmoningų lietu
vių tėvų, gyvu pavyzdžiu Įrody
kite jų klaidas.

9. Taip pat yra tėvų kurie aiš
kinasi norj anglų kalbą išmokti 
iš savo vaikų.

Mes prašome tėvų, kurie su
prantate kokia baisi žala yra da
roma lietuviškam jaunimui, nu
rodykite jiems visomis progo
mis, kaip brangiai jie apmoka už
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šitokias anglų kalbos pamokas. 
Nurodykite Jiems kad Jie susina 
Ir menkina savo valkų sielą, 
silpnina jų protavimą ir visųsvar. 
blausia didžiai nusikalsta visai 
lietuvių tautai. Tokiems tėvams 
nėra atleidimo. Jokia organiza
cija tokių vaikų jau nebeišgel
bės.

10. Visokeriopai paremkiteva- 
dovų darbą: Dalyvaukite skautų 
tėvų susirinkimuose, lankykite 
jų stovyklas, prisidėkite prie jų 
rengiamų švenčių ir minėjimų, 
padėkite tavo vaikams sąžinin
gai atlikti savo einamas parei
gas organizacijoj.

Kodėl mes iš tėvų viso to pa
geidaujame ir kodėl mes kelia
me visus šiuos klausimus?

Jei bent 50*7o tėvų mus iš
klausytų ir rimtai susirūpintų 
savo vaikų tautiniu auklėjimu, 
lietuvybės išsaugojimo problema 
būtų labai lengvai išsprendžiama.

Jaunimo vadovai gali būti ge-
riaušių norų, gali būti ir patys 
idealiausi, bet atsimušę l bea- 
todairinl tėvų abejiškumą, nusto
ja ūpo dirbti, pajunta savo pa
siaukojimo beprasmiškumą, ne
tenka ryžto ir atsisako iš pa
reigų. Todėl ne organizacijos 
rankose lietuviško jaunimo atei
tis, bet tėvų, nes ir organiza
cijų vadovai tų pačių tėvų vai
kai. Jei vieni tėvai gali tautai 
duoti net vadovus, tai kiti pri
valėtų duoti bent sąmoningus 
narius.

Gal pagalvosite, kad Jei tė
vai duos organizacijai jau sąmo
ningus lietuvius vaikus, tai kam 
ta organizacija, kokia jos pa
skirtis? Organizacijoj vaikas 
auga, bręsta, tampa jaunuoliu, 
vyru ir moterimi, šitas žmo
gaus gyvenimo laikotarpis yra 
pats nepastoviausias ir pats sli
džiausias. Ir tik šitame laiko
tarpyje formuojasi visa žmo
gaus asmenybė. Todėl organi
zacijos darbas, iš vaiko išug
dyti asmenybę, iš vaiko išug
dyti sąmoningą lietuvišką jauną
ją kartą, kuri jaus ir reikšis, 
kaip tikram lietuviui dera.

Tad mieli tėveliai, ir Jūsų ir 
mūsų darbas yra labai sunkus. 
Ir jums ir mums lietuvių tauta 
yra uždėjusi didelę atsakomybę, 
kurią visi be išimties nežiūrint 
kaip sunkus būtų mūsų darbas, 
turime jausti, turime tesėti ir 
kantriai nešti, nes tai yra gim
tosios žemės uždėta pareiga.

L.S.S. Seserijos Vadi- 
jos Tautinio Auklėjimo 

'Skyrius

Amerikos Lietuvių Montessory Draugijos pirmininkė D. Petruly
tė buvo apdovanota gėlėmis per draugijos suruoštą parodą. Nuot
raukoje iš kairės: Vakarienė, Slapšienė, Petrutytė, Paūžuolienė, 
Vaišvilienė. a. Gulbinsko nuotrauka

Kas Dirvos neskaito

borante?
Ar Vienybė, tęsdama garbingas 

laisvos tautinės lietuvių spaudos 
tradicijas , atsities iš dabarti
nio krypinėjimo ir pakrikimo ir 
liks ištikima Darbininko, Kelei
vio, Draugo, Naujienų ir Dirvos 
kaimyne VISŲ lietuvių kovoje dėl 
sovietinės okupacijos pašalinimo 
ir laisvės Lietuvai grąžinimo.

Kieno tat bus pergalė tame 
mikroskopiškai mažame, bet 
mums reikšmingame kovos bare 
vykstančio konflikto tarp laisvo
jo ir sovietinio pasaulio?

Vienybei tėra galimas tik vie1 
nas garbingas kelias. Tai tas pats 
kelias, kurj ji pati sau pasistatė 
prieš 76 metus, kada Lietuvos 
laisvės prošvaistės viltis buvo 
daug mažesnė kaip šiandien:

Lietuvos wiraj, nieko mes 
netbokim,

Mejle broliszka susyvieno- 
kim.

Czesas jau akis atidarytie 
Lietuvos warda auksztaj pa- 
statitie.

metinį dividendų už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupvtojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the Vnited Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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EDVARDAS ŠULAITIS

21-JO AMŽIAUS PARODA

Taip atrodo vadinamoji "Space 
Needle" pasaulinėje parodoje 
Seattle mieste, kurios viršūnėje 
bus Įrengtas restoranas.

ti 2,000 ar 3,000 mylių ir ją 
rasi. Dabartiniais laikais, kada 
lėktuvai traukia po 400 ar dau
giau mylių per valandą, tokie 
atstumai yra tik juokas.

Čia kalbėdamas apie Amerikos 
Vakarus, plačiau apsistosiu ties 
dviejomis prie Pacifiko esančio
mis valstybėmis - VVashingtono 
ir Oregono, nes apie jas mes ne
daug ką lietuvių spaudoje girdi
me. Apie trečiąją iš Pacifiko 
valstybių - Californiją nerašy-

Kada kas nors man sako, kad 
Amerika neturi gražios gamtos, 
kad Šia blogas klimatas, reikia 
susispaudus gyventi, nėra gali
mybių prasimušti, tiems nedaug 
galvodamas sakau: "Patrauk J 
Vakarus, tautieti! Ten tu rasi, 
ko tavo širdis geidžia ir galėsi 
ramiai leisti savo amželj. Ten 
tiek daug erdvės, gamtos grožy
bių, šviežio oro ir kitų gėrybių".

Gyvenant New Yorke, Chica
goje ar kitame kuriame nors A- 
merikos Rytų ar Vid. Vakarų 
mieste, iš tiesų, yra sunku pa
galvoti, jog yra ir "kita Ameri
ka" - ne už jūrių marių, bet čia 
pat. Žinoma, tik reikia pakeliau-

Seattle lietuvių grupė vienoje gegužinėje. Nuotrauka 
metais.

siu, nes ji lietuviams jau nėra 
"nežinoma žemė".

Šių eilučių autoriui prieš kur{ 
laiką yra tekę apie 2 metus laiko 
praleisti prie Pacifiko, netoli 
Seattle miesto, ir pakeliauti pa
gal vandenyną nuo pietų - Mek
sikos sienos iki šiaurės - Kana
dos ribų.

Šio straipsnio autorius E. bulaitis prie Fort Lewis vartų.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

51/ty MOKAME UŽ BONU
TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės

ST.
& LOAN ASSN.

1447 Si. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,

sekretorius
Blship 2-1397

DIRVA

PATRAUK 1 VAKARUS, TAUTIETI!

Šiemet Į Amerikos Vakarus yra 
atkreiptas ypatingas dėmesys, ka 
dangi ten Įvyks pasaulinė paroda 
(pirmoji nuo 1939 m. New Yorko 
parodos), pavadinta "Century 21 
vardu. Ji bus atidaryta Seattle 
mieste balandžio mėn. 21 d. ir

gabenami lankytojai Į parodą.
Sunku yra aprašyti visus nau

jumus, kuriuos galės pamatyti 
parodos lankytojai. Jie yra pla
čiai sužymėti parodos rengimo 
komiteto mums atsiųstoje rek
laminėje literatūroje. Geriausia, 
visi, kas tik gali, nuvažiuokime 
ten patys ir savo akimis Įsiti
kinkime.

SEATTLE - INDĖNU 
"CHIEF’O" VARDAS

Vienu iš svarbiausųjų priePa
cifiko esančių miestų yra Seattle 
miestas, esantis netoli Kanados 
sienos. Tai pats didžiausias 
Washingtono valstybės (vadina
mos "Evergreen Statė" vardu) 
miestas, turintis nemažą uostą. 
Iš jo ir nemaža lietuvių Korėjos 
karo metu ir vėlesniais metais 

'F iškeliavo Į Korėją, Japoniją, bei 
kitas vietas, kur tik siuntė Dė
dė Šamas.

Pats Seattle miestas, kaip ir 
kiti didesnieji gyventojų susibū
rimai prie Pacifiko, savo amžiu
mi nėra senas. Jo pradžia yra 
skaitoma nuo 1851 metų, kuomet, 
kaip Istorija mums sako, jau bu
vo Įsikūrusi nedidelė pionierių 
grupė. Ta pati istorija mums pa
sakoja, kad tuomet tą pionierių 
grupę užpuolę priešai iš kitų in
dėnų giminių. Čia užpultuosius 
apsigyvenusius dabartinio Seat
tle miesto vakarinėje dalyje, iš
gelbėjo indėnų vadas - Chief 
Seattle, kurio garbei buvo pava
dinta naujakurių kolonija.

Padarius užuomazgą, kolonija 
sparčiai pradėjo augti ir jau 1900 
metais čia buvo priskaitoma virš 
80;000 žmonių. Atvyko nemaža 
medkirčių, kuriečiapradėjoeks- 

daryta 1955 Ploatuoti miškus, davusius pra
džią vietinei pramonei. 1884 m.

Būrelis Portlando lietuvių Vasario 16 parengimo metu.

tęsis iki spalio mėn 21 d. Šioje 
parodoje bus pažvelgta Į 21-jĮ 
amžių: kaip žmonės tada gyvens, 
kokių išradimų tada turėsime, 
į kokias planetas keliausime. 
Kaip parodos rengėjai teigia, ji 
bus pati Įdomiausia paroda bet 
kada vykusi pasaulyje. Parodos 
pavilijono viduryje jau yra pa
statyta net 600 pėdų aukščio 
"Space Needle" - erdvės adata, 
kurios viršuje Įrengtame resto
rane žmonės galės valgyti ir 
kartu stebėti gražiuosius apylin
kių vaizdus iš besisukančios 
"adatos" viršūnės. Ši adata pada
rys vieną pilną apsisukimą per 1 
valandą. Taip pat viena iš nauje
nybių bus vieno bėgio traukinė
liai, kuriais iš miesto centrobus

buvo pratiestas pirmasis gele
žinkelis - "Northern Pacific", o 
vėliau ji, sekusios kitos geležin
kelio linijos, taip pat prisidėjo 
prie miesto išaugimo. Nemaža 
žmonių suviliojo ir aukso dulkės, 
kurių ieškotojams Seattle buvo 
poilsio stotimi jų kelionėje Į šiau
rę. 1897 m. "City ofTopeca"gar- 
laivis pirmasis Į Seattle atvežė 
aukso dulkių, kurios buvo rastos 
Klondike vietovėje. Aukso ieško
tojų, kurių tarpe buvo ir vienas, 
kitas lietuvis, tada laukė ne tik 
dideli turtai, bet ir vargas bei 
dažna mirtis. Daug auksu sugun
dytų žmonių tada nesugrĮžo iš 
tolimosios šiaurės.

Panamos kanalo atidarymas 
(1914 m. ) irgi turėjo Įtakos Į

LIETUVIŠKI ŠORIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y.

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiusti..........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:....
Name

No. Street City Statė

Nr. 43 — 5

Taip atrodo VVashingtono valstijos sostinė Olympia, žiūrint iš 
valdžios pastato bokšto.

miesto išaugimą. Tada buvo sus
tiprinta Seattle pozicija, išsiple- 
čiant laivų judėjimui, prekybai 
ir pramonei. Ypatingai miesto 
augimui Įtakos turėjo II pas. ka
ras, kada čia buvo Įkurti lėktu
vų ir laivų statymo fabrikai. 
Šiuo metu mieste priskaitoma 
virš pusės milijono gyventojų 
ir jų skaičius auga kas metai.

SEATTLE LIETUVIAI

Šalia gausiais skaičiais pasi
žyminčių mieste gyvenančių ja
ponų, italų, skandinavų ir kitų, 
čia užtinkame nedideli būrĮ lie

tuvių. Galima sakyti, jog čia gy
vena apie 100 lietuvių šeimų, ku
rių dauguma yra senieji ateiviai, 
nors yra ir naujųjų šio krašto gy
ventojų. Tačiau šiuos čia reikia 
skaičiuoti tik dešimtimis. Anks
čiau čia senosios kartos emig
rantų daugiau buvo, bet jie, sa
vo amželĮ atgyvenę pasitraukia 
amžinam poilsiui.

Kada šių eilučių autoriui teko 
lankytis DLK Gedimino draugi
jos suruoštame pasilinksminime 
Polish Hali patalpose, vienas iš 
senųjų gyventojų - Baltramiejus 
Sutka (prieš 60 metų atvykęs iš

(Nukelta Į 6 psl.)

Erie Tacomos yra garsūs gėlių ūkiai, iš kurių pavasari siun
čiamos gėlės Į tolimiausias Amerikos vietas.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA
UinUICCT MAISTO ir LIKERIŲ 
mlUnLOl KRAUTUVŲ
2515 West 69 St. Marquette Parke

Telef. RE 7-1731
3AV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA
Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai!

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT ................5th.4.79
2. MARTEL 3 star Cognac .... 5th.5-39
3. VVHITE HORSE

SCOTCH WHISKY ..............5th.4.98
4. MARTINI or

MANHATTAN KVORTA ... 5th. 2-98
5. CANADIAN WHISKY

8 metų senumo....................5th. 3.98
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY  ....................5th.5-29
7. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA...... ....... 5th. 3.59
8. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT............... .......... 5th. 3-98
9. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th. 2-98

10. KIJAFA vynas........... . ....... 5th. 1.75
11. BORDEAUX pranc. vynai ... 5th. .98
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!
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PAPATRAUK I VAKARUS, TAUTIETI!
(Atkelta iš 5 psl.)

Simno parapijos), dėdamas plo
kšteles ant savo patefono, liūd
nai pratarė:

-Anksčiau dažnai orkestrą šo
kiams nusamdydavome ir šokė
jų būdavo du pilni kambariai, o 
dabar, štai, ir vieną neužpildo- 

me.
Paklausus, kas čia atsitiko, jis 

pridėjo: - Jie iškeliavo ten, iš 
kur nesugrįžtama. Pažiūrėk, į 
mūsų likusiųjų veidus; visi mes 
ten greitai iškeliausime!".

Ar Baltramiejus vis dar savo 
patefonu linksmina Seattle lie

tuvius, šiuo tarpu nežinome. Bet 
žinome, jog dalis iš tų, kurie 
dar prie jo muzikos šoko prieš 
6 metus, jau yra iškeliavę...

Nors ir negausūs skaičiumi, 
Seattle lietuviai bando savo tar
pe bendrauti. Tas bendravimas 
pasireiškia veikla DLK Gedimi
no draugijoje, savo narių gimta
dienių minėjimais, gegužinėmis 

vasaros metu. Praėjusių metų 
vasarą iš ten atvykęs tautietis 
pasakojo, jog stengiamasi įsteig
ti lietuvių sporto klubą. Labai 
skundėsi, kad lietuvių jaunimą 
šiuo metu jau labai yra sunku iš
laikyti savųjų tarpe, nes, esant 
mažam lietuvių būriui, jis grei
tai paskęsta vietinių gyventojų 
tarpe.

Iš labiau žinomų Seattle lietu
vių yra Žitkų šeima, kurių dvi 
dukros studijuoja vietos univer
sitetuose. Viename šių univer
sitetų nuo praėjusio semestro 
pradžios pradėjo skaityti paskai
tas lietuviams gerai pažįstamas 
mokslo vyras iš Anglijos R. 
Seally (jo žmona lietuvaitė - Sa- 
dūnaitė), kuris apie lietuviškus 

papročius geriau nusimano ne
gu daugumas iŠ mūsų.

Seattle lietuviai (beje, jų tarpe, 
yra ir paraudonavusių) labai lau
kia daugiau savo tautiečių iš ki
tų vietovių. Jų didelė dalis yra 
nuoširdūs žmonės, kurie mielai 
priima atvykusius, parodydami 
iš tėvynės atsineštus artimo mei
lės papročius.

Vaikai dažnai susižeidžia. Jei turite šeimą, jums tai yra ne paslaptis, 
įsibrėžimai, lūžimai, įsipiovimai — kartais ir sunkesnės ligos. Gerai 
tokiais atvejais, kai turi Mėlynojo Kryžiaus draudimą, ar ne? Dėl to, 
kad Mėlynasis Kryžius apmoka liganinės sąskaitą, net pirmosios pa
galbos išlaidas. Ir kai jūsų šeima yra apsaugota Mėlynojo Kryžiaus, 
jūs esate tikras, kad šeimos nariai gaus ligoninės paslaugas, kurių 
jiems tikrai reikia. Šiandien Mėlynasis Kryžius siūlo įvairių pro
gramų, nuo pagrindinio padengimo iki plačiausiai galimos globos. Dau
giau ir daugiau žmonių pageidauja plačiausios apimties plano dėl to, 
kad jis suteikia žymiai daugiau tikrumo už nedidelį papildomą at

lyginimą. Klauskit apie tai jūsų darbovietėje. Jei gi jūsų darbdavys ne
sinaudoja Mėlynuoju Kryžium, nuo jūsų priklauso, kad tuo planu būtų 
pradėta naudotis. Ateis diena, kai teks juo pasinaudoti, o kai ateis, 
sutiksite, — gerai turėti Mėlynąjį Kryžių.

BLUE CROSS OF NORTHEAST OHIO
Jungtinis planas su Mėlynojo šydo (Blue Shield) planu.

Patvirtintas medicinos profesijos • Laiduojamas žemiau išvardintą ne-pelno 
(non profit) ligoninių.

CLEVELAND
Booth Mamorlal
Clavaland Cllnlc
Clavaland Matropolltan Gunarai
Evangallcal Daaconass
Falrvlaw Park
Foraat Clty
Graca
Lutharan
MISI n ai
Polycllnlc

St Al»xls
St. Ann
St. Jo h n'a
St. Luke's
St. V/ncant Char/ty
Unlvarslty (Bablas and 

Chlldrana, Hanna Housa, 
Hanna Pavlllon, Lakas Ida, 
MacDona/d Housa, 
Banjamln Bosą)

Woman'a

CLEVELAND 
SUBURBS
Bay Vlew 
Bedford Munlclpal 
Brantwood
Doctors 
Euclid- Glen vilią 
Garfla/d Halghts 
Huron Road
Lakawood 
Marymount

Parma Commun/ty 

Ra/nbow

Southvrest Commun/ty 

Suburban Commun/ty

AKRON
Akron Clty

Akron Ganarat 

Chlldran'a 

St. Thomaa

MANSFIELD
Mansflald Ganarat

NORTHEAST OHIO
Amharst-Amharat 

Ashland- Samarltan 

Ashtabula-Ganaral 

Barbarton-Cltlzans 

Chardon-Gaauga Communlty 

Connaaut-Brown Mamorlal

Cuyahoga Falls-Graan Cross 

Elyrla-Mamorlal 

Geneva-Mamorlal of Ganeva 

Lodl-Lodl Communlty 

Loraln-St. Josaph 

Loudonvllla-Kettarlng 

Madlson-NoHhaastam Ohio 
Ganarat

Medina—Communlty 

Obarlln-Allan Mamorlal

Orrvllla-Communlty Ostaopathlc 

Orrvllla-Dunlap Mamorlal 

Palnasvllla-Laka County Mamorlal 

Ravanna-Rob/nson Mamorlal 

Shalby-Mamorlal 

Wadsworth-Munlclpal 

Walllngton-Southam Loratn County 

Wlllard-Municlpal

Wooatar- Communlty
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NAUJI PASKYRIMAI

Saule...

EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SANTAUPAS

CLEVELANDE 
Ik APYLINKĖSE
• Inž. Pijų žiūrį, grįžusį 

iš ligoninės, jo namuose ba
landžio 8 d. aplankė AL 
B-nės Tarybos Prezidiumo 
pirmininkas St. Barzdukas 
su žmona ir Dirvos redakto
rius J. čiuberkis.

Kaip visuomet, jautrus 
mūsų visuomeninio gyveni
mo reikalams, inž. Pijus 
Žiūrys su lankytojais pasi
dalino lietuviškoje veikloje 
turtinga patirtimi ir laikas 
prabėgo pamiršus, jog vie
nas iš mūsų senosios kartos 
ąžuolų buvo užpultas ligos.

Linkime jam greito pa
sveikimo.

• Pauliaus Augiaus gra
fikos darbų pomirtinė paro- 
da atidaroma Čiurlionio an
samblio namuose, 10908 
Magnolia Dr., Cleveland, 
Ohio š. m. balandžio 14 d,, 
7 vai. vakaro.

Parodos atidarymo metu 
apie Pauliaus Augiaus kū
rybą skaitys paskaitą Aldo
na Augustinavičienė.

Paroda tęsiama balandžio 
15 d., sekmadienį nuo 12 
ligi 10 vai. vakaro.

Clevelando jūrų skautai ir skautės su vadovais po jubiliejinės sueigos kovo 18 d. Paskutinėje ei
lėje iš kairės stovi Kpt. St. Dariaus laivo vadas V. Petukauskas, jūrų skaučių vadovė L. Brizgienė. 
Dešinėje, laivo adj. G. Sniečkus ir laivo vado pavaduotojas H. Pikturna. j. Garlos nuotrauka

tik 26 mokiniai. Andrius 
Raulinaitis priklauso Cleve
lando lietuviu skautų orga
nizacijai ir pianinu skam
binti mokosi tik pirmi me
tai.

DETROIT
Pirmojo Lietuvos kareivio 

"St. Butkaus”
Detroito šaulių kuopa š. 

m. balandžio 15 d., 12 vai.
15 min. šaukia visuotiną 
kuopos narių susirinkimą 
"Gaivos” patalpose.

Visus narius ir prijau
čiančius valdyba prašo da
lyvauti.

Balfo 76 sk. susirinkimas
Balandžio 1 d. šauktas 

susirinkimas dėl mažo da
lyvių skaičiaus neįvyko.

Naujas metinis Balfo 76 
sk. narių susirinkimas šau
kiamas sekmadienį, balan
džio 15 d., 12 vai. 30 min. 
ispanų namuose. Visi na- 

kviečiami dalyvauti.

Susirinkimas bus skaito
mas teisėtu nežiūrint daly
vių skaičiaus. Valdyba

ALIAS tradicinis balius
Amerikos Lietuvių Inži

nierių ir Architektų Sąjun
gos Detroito skyrius, š. m. 
gegužės mėn. 12 d., šešta
dienį, rengia tradicinį ba
lių.

Parengimas įvyks Sts. 
Constantine ir Helen salėje, 
4801 Aakman Blvd. prie 
West Chicago Blvd. Progra
moje dalyvaus Clevelando 
p. Babicko oktetas. Gros 
puikus orkestras. Stalus 
prašome užsisakyti iš anks
to pas inž. V. Memeną tol. 
LU 2-7853. Stalų išdėstymo 
planą galima pamatyti V. 
Paužos krautuvėje.

Detroito Skyr. Valdyba

• Vilius Bražėnas, iš Con- 
necticut, tarnybos reikalais 
atvykęs į Warren, Ohio, ba
landžio 7-8 d. lankėsi Cleve
lande.

šeštadienj, balandžio 7 d. 
jis apsilankė Dirvos redak
cijoje ir tarėsi spaudos ir 
b e n d radarbiavimo klausi
mais.

Sekmadieni, balandžio 8 
d. V. Bražėnas skaitė pa
skaitą Kariu Ramovės su
sirinkime.

• Lietuvos oartizanų ko
vų dainos, išleistos Lietuvos 
N e p riklausomybės Fondo, 
jau gautos iš rišyklos. Cle
velande jas galima gauti 
nas Vytautą Stuogį — 1198 
East 84 St., tel. SW 5-4676; 
Marijų Blyną — 6823 Bay- 
liss Avė., telef. 361-8165: 
Vfada Ramanauską — 
18310 Marcella Rd., telef. 
IV 1-6700 ir Dirvoje.

• Andrius Raulinaitis, 9 
metų amž., dailininko Vy
tauto ir Aldonos Raulinai- 
čiu sūnus, praeitą šeštadie
nį, balandžio 7 d., Kent uni
versitete suruoštame šiau
rės Ohio muzikos klubų fes
tivalyje, kuriame dalyvavo 
250 varžovu, gavo aukš
čiausi įvertinimą savo kate- 
goriioie už skambinimą pi
anu. Konkurse aukščiausiais 
įvertinimais buvo atžymėti

• Maironio metu komiteto 
posėdy bal. 7 dalyvavo Pr. 
Ambrazas, A. Balašaitienė, 
St. Bąrzdukas, Vyt. Braziu
lis, F. Eidimtas, Pr. Kara
lius, P. Mikšys, Alf. Mikuls
kis, Z. Peckus.

Slandesniam darbui ko
mitetas išsirinko prezidiu
mą: pirm. St. Barzduką, vi- 
cepirm. F. Eidimtą, sekr. 
Pr. Karalių, ižd. P. Mikšį.

Toliau svarstyta Mairo
nio metų programa. Mairo
nio gimimo data (spalio 21) 
šiemet sutampa su sekma
dieniu, tad šią dieną ren
giamos iškilmingos pamal
dos. Plačiajai visuomenei 
skiriama Vaidilos teatro 
Maironio veikalo (ar veika
lų ištraukų) vaidinimas ir 
akademija su Čiurlionio an
samblio ir solistų koncertu. 
Kultūriniame lietuvių dar
žely, kur stovi Maironio pa
minklinis biustas, progra
mą duos lietuvių jaunimas. 
Jaunimas taip pat turės va
karą salėj su Maironio kū
rinių deklamavimu, skaity
mu ir konkursiniais raši
niais. Atskirus minėjimus 
taip pat rengs abi lituanis
tinės šeštadieninės mokyk
los, tai daryti taip pat kvie
čiamos ir visos lietuvių or
ganizacijos. Jei sąlygos leis, 
bus rengiama Maironio kū
rinių ir šių kūrinių iliustra
cinių darbų paroda. Tėvy
nės garsų radijas duos at
skirą Maironio valandą.

Posėdy buvo pasiskirsty
ta darbais, aptartos paren-

girnų datos, numatytos sa
lės ir kt.

Maironio metų minėjimas 
ir' įprasminimas yra visų 
reikalas, tad komitetas į 
Clevelando ir apylinkių lie
tuvius kreipsis atsišauki
mu, kurio tekstą posėdy ap
svarstė ir priėmė.

cialiai paruoštos žemės 
kambarinėms gėlėms.

Užsukit pas Vincą
A p a n i ų, jūsų sodiniu- 

_
12518 Lake Shore Blvd., 
Cleveland 8, Ohio, arba šau
kit telefonu PO 1-5614.

Nuolat auganti ir besiplečian
ti STROH alaus darykla tik ką 
paskelbė apie (vykusius persona
lo pakeitimus bendrovės parda
vimo skyriuje.

Arthur W. Bentler, detroitie- 
tis, paskirtas Detroito miesto 
pardavimo skyriaus vedėju. Sa
vo karjerą Stroh bendrovėje jis 
pradėjo jau prieš 25 metus ir per 
tą laiką, eidamas Įvairias atsa
kingas pareigas, atsižymėjo par
davimų srityje.
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JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

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

6621 Edna Avenue 
EN 1*1763

Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu

meruoti DIRVĄ,

MAY4BASEMENT
Vyrų aukštos kokybes

TRUMPOM

BANLON
SPORTINIAI

936 East 185 St.
KE 1'7770

DOWNTOWN - HEIGHTS - PARMATOvVN - SOUTH GATE

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi... Pasirink antrą spalvą, 
šaukit CHerry 1-3070

BASEMENT MEN’S FURNISHINGS DEPARTMENT 
THE MAY CO., ALL 4 STORES, INCLUDING SOUTHGATE

Thomas H. Scultorpe, taip pat
detroitietis, pasižymėjęs parda
vimo ir rinkos tyrimo srityse,
paskirtas Stroh bendrovės parda
vimų plėtimo skyriaus vedėju.

Thomas H. Scultorpe, taip pat 
detroitietis, pasižymėjęs parda
vimo ir rinkos tyrimo srityse, 
paskirtas Stroh bendrovės parda
vimų plėtimo skyriaus vedėju.

KREIPKITĖS I SAVO 
SODININKĄ

P a v yzdingai sutvarkyta 
sodyba yra kiekvieno šeimi
ninko pasididžiavimas ir di
delis įnašas į jūsų apylinkės 
gyvenimą.

Mes turime Jums pasiū
lyti žemaūgių vaisinių me
delių, vaiskrūmių, spalvin
gų rožių, įvairių dekoraty
vinių krūmų, pievoms Agri- 
co trąšų, piktžolėms naikin
ti chemikalų, durpių ir sėk
lų.

Taip pat galite gauti spe-

RANKOVĖM

MARŠKINIAI

3
Mock fanono trumpos rankovės, įvairūs apykaklių 
stiliai, visi puikaus BanLon* texturuoto nylono. Bal
ti, raudoni, mėlyni, alyviniai, tamsūs, oranžiniai, gel. 
toni, žalsvi, juodi, žali ir lelijavi. S, M, L, XL dydžių.

Vyrų ”Martex‘ chalatai

Specialūs pirkiniai pagarsėjusių savo koky
be ”Martęx” medvilnės chalatai, paprastai 
parduodami už didesnę kainų! Šalikinės apy
kaklės, 3 kišenių stiliaus ir S, M, L, XL dy
džių rudos ir šviesiai rudos spalvos.
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KAS IR KUR?
• Muz. Mykolas Saulius, 
Denverio Simfoninio Or
kestro violenčelista's, š. m. 
kovo mėn. 27 d. buvo ap
dovanotas aukso medaliu. 
Orkestro vadovybė įvertino 
ir pagerbė muz. Mykolą 
Saulių už jo 10-ties metų 
darbą Denverio simfonijo
je.
• Lietuvos Atstovas Wa- 
shingtone J. Rajeckas su 
žmona dalyvavo Kamerūno 
a m b a sadoriaus priėmime 
prezidento Ahmadon Ahid- 
jo garbei, jo vizito Wa- 
shingtone proga.

Ponai Rajeckai taip pat 
dalyvavo Togo prezidento ir 
Brazilijos prezidento pri
ėmimuose. \
• Dr. V. Melnykas, River- 
side, III. mokėdamas prenu
meratą už Dirvą, prisiuntė 
$5.00 auką.
• R. O. Patt, CIevelande, 
mokėdamas prenume ratą 
už Dirvą, prisiuntė $5.00 
auką.
• St. Andukas, Baltimore, 
mokė damas prenumeratą 
už Dirvą, prisiuntė $5.00 
auką.
• A. Traška, Chicago, mo
kėdamas prenumeratą už 
Dirvą, prisiuntė $5.00 auką.
• O. Kremeris, Chicago, 
mokė damas prenumeratą 
už Dirvą, prisiuntė $2.00 
auką.
• K. Bubelis, Toronto, mo
kėdamas prenumeratą už 
Dirvą, prisiuntė $2.00 auką.

PRADEDA VEIKTI
PASAULIO LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS 
KULTŪROS TARYBA
Pranešame, jog yra 

įsteigta ir jau pradeda veik
ti P. L. B. Kultūros Taryba: 
pirmininkas — prof. Dr. 
Jonas Puzinas, vicepirm. — 
Leonardas Dambriūnas, se
kretorius — Aleksas Vaš
kelis, nariai — prof. Dr. 
Vincas Maciūnas, Dr. Kos
tas Ostrauskas, prof. Dr. 
Antanas • Salys, Vincas 
Tumpa. Tarybos adresas: 

Kol. ALFAI ir BENIUI SIMONAIČIAM,

mirus jų mylimai motinai Lietuvoje, reiškiame 

gilią užuojautą

Mat as Naujokas.
Albinas Stiklą kis

Mielam bičiuliui

ALFAI SIMONAIČIUI,

mielai motulei Tėvynėje mirus, gilią užuojautą

reiškia

Regina ir Jonas čiuberkiai

Inž. VYTAUTUI MATULEVIČIUI
ir šeimai, Lietuvoje mirus jo tėveliui, reiškiame
gilią užuojautą

S. E. Bubeliai L. M. Gvildžiai,
G. V. Butkiai, Z. S. Kryževičiui,
S. A. Ciplijauskai, K. E. šlekiai,
V. K. Gapučiai, V. J. Yčai.

prof. Dr. J. Puzinas, 1311 
Wyoming Avė., Philadel- 
phia, Pa., U.S.A.

Džiaugiamės, kad ši Kul
tūros Taryba yra iš tikrai 
a u t o r itetingų asmenybių 
bei intelektualų — akade
mikų, o drauge ir iš akty
vių bendruomenės bei vi
suomenės veikėjų.

Gėrimės ir esame giliai 
dėkingi visiems P.L.B. Kul
tūros Tarybos nariams, kad 
jie — jau be to turėdami 
daug darbo ir nelengvas są
lygas — pasiaukodami pri
ėmė šias naujas pareigas ir 
atsakomybę.

P.L.B. Kultūros Tarybos 
funkcijas apibūdina Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
Konstitucija: ”Str. 24. Lie
tuvių Kultūros bei kultūri
nio veikimo perspektyvai 
ryškinti ii- planuoti, rūpin
tis lietuvių išeivijos švieti
mo, mokslo ir meno kėlimu, 
lietuviams mokslinink a m s 
ir menininkams remti yra 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Kultūros Taryba.

P. L. B. Valdyba nuošir
džiai kviečia visų kraštų 
Lietuvių Bendruomenes:

• Solidariai paklusti P.
L. B. Kultūros Tarybos Ko
ordinacinei iniciatyvai ir 
programinėms gairėms vi
same kultūriniame bare.

• Tikslingumo ir bendro 
plano dėliai, didesnį kolek
tyvinį kultūros bei švieti
mo darbą užsimojant ar 
planuojant, bendrauti ir su
siderinti su P. L. B. Kultū
ros Taryba.

• Gyvai ir pozityviai re
aguoti į P. L. B. Kultūros 
Tarybos nutarimus, iškel
tąsias idėjas, konkrečius 
projektus bei planus.

• Ne tik neužleisti, o nuo
lat aktyvinti ir gilinti kul
tūrinį veikimą.

P. L. B. Kultūros Tarybą 
viltingai sveikindami ir 
daug gero tikėdamiesi, ne
galime tačiau užmiršti, kad 
jos veikla tegalės būti sėk
minga ir reikšminga tik vi
siems mums sutartinai ben
dradarbiaujant, tik dauge
liui solidariai, intensyviai ir 
nuoširdžiai veikiant.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba

Solistė DAIVA MONGIRDAITE* ir Bostono MOTERŲ TRIO, susidedantis iš S. Daugėlienės, I. Mic- 
kūnienės, ir V. Mališauskaitės, vadovaujamas komp. Juliaus Gaidelio, išpildys meninę programą 
didžiausiame Naujosios Anglijos lietuvių meno ir šokių vakare Velykų dieną, Lietuvių Piliečių Drau
gijos didžioje salėje, 368 Broadway, So. Bostone. Vakarą rengia Lapinai, būrelio veiklos dešimtme
čio sukakties proga. Pradžia 6:30 vai. Jžanga 2,50 dol. Šokiams gros The Continentals orkestras.

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
A. L. T. S-gos nariti 

susirinkimas
Kovo mėn. 30 d. savuose 

namuose įvyko ALT S-gos 
Bostono skyriaus narių su
sirinkimas, kurį pradėjo 
pirm. A. Matjoška pakvies
damas pirmininkauti — J. 
Vaičaitį ir sekretoriauti — 
Janukėną. Praėjusio susi
rinkimo protokalas priim
tas vienbalsiai. Apie namų 
finansinę padėtį kalbėjo A. 
Matjoška. Kadangi skolos 
išmokėtos, todėl nutarta na
mų išlaikymo mokestį kiek
vienam nariui sumažinti iki 
3 dol. Susirinkimas pareiš
kė padėką buvusiam ALT 
S-gos pirm. inž. Bartkui už 
auką 50 dol. a. a. Olio pa
veikslo įsigijimui. Tautinės 
S-gos namai Bostone, jų vi
dus, išpuoštas tautiniais or
namentais ir mūsų didžiųjų 
tautos veikėjų biustais ir 
paveikslais. Olio didelis pa
veikslas taip pat puošia mū
sų salę. Kiekvienas, kuris 
čia atsilanko, jaučia lietu
viška nuotaiką.

Prašvta narius daugiau 
lankyti subatvakarius, p. 
Vaičaičiui pavęsta išleisti 
keturių rūšių atvirutes iš 
mūsų namuose esančių bius
tų ir paveikslų, "Vilties” 
d-jai metinė auka pakelta 
iki 50 dol., inž. Dačvs pasiū
lė paskelbti piniginį vajų ir 
"Vilties” d-jos naudai su
rinkti 500 dol.

A. L. Bendruomenės 
susirinkimas

Kovo mėn. 31 d. A. L. 
Tautinės S-gos namuose 
įvyko A. L. Bendruomenės 
Bostono apylinkės narių su
sirinkimas. Dėl esamo mies
te autobusų streiko atvyko 
21 nariai. Susirinkimui pir
mininkavo inž. Kubilius, se
kretoriavo — inž. Nenortas. 
Metine veiklos apyskaitą 
padarė apylinkės pirm, Žiū
kus. kasos apvskaita — 
Jurgelevičius ir Ren. Komi
sijos — Sonda. Apylinkėm 
valdyba turėjo apie 2000 
dol. pajamų, šiuo metu ka
soje yra apie 70 dol. Buvo 
suruoštas pagerbimas prel. 
P. Virmauskiui, kurio pel
nas paskirtas parapijos mo
kyklų remontui, nes tomis 
pačiomis patalpomis jau de
šimtį metų naudojasi ir li
tuanistinė mokykla, nupirk
ta knygų geriausiai baigu
siems lituanistinę mokyklą 
mokiniams, surengta prof. 
Ereto paskaita.

Dėl valdybos rinkimų pro
cedūros kilo ilgos diskusi
jos, kas paveikė kai kurios 
narius ir jie atsisakė būti

"Tėvynės Garsų" vakaras Bostone CHICAGO

kandidatais į valdybą. Pa
galiau į valdybą buvo iš
rinkti: Jurgelevičius, Karo
sas ir inž. Skudzinskąs, or
ganizacijų atstovai išrinkti 
valdybos nariais — ryšinin
kais. Į Rev. K-ją išrinkta: 
Sonda "Keleivio” red., p. 
Galinienė ir stud. Šležas.

Inž. Izbickas siūlė dau
giau dėmesio kreipti į Kul
tūros Fondą, p. Ivaškienė 
siūlo suruošti bendruome
nės šventę, p. žičkus — ne
pamiršti rugsėjo 8 d. Tau
tos šventės minėjimo. A. 
Matjoška patikino, kad šią 
šventę numato suruošti 
ALt S-gos Bostono skyrius.

Naująjai valdybai linkė
tina sėkmės lietuvybės iš
laikymo darbe.

Maironio minėjimas
Balandžio mėn. 1 d. Lais

vės Varpas surengė iškil
mingą Maironio minėjimą 
Amerikos Lietuvių Pil. Klu
bo didžioje auditorijoje. 
Scena buvo dekoruota tau
tiniais audiniais, o viduryje 
buvo didelis Maironio pa
veikslas. Kadangi Laisvės 
Varpo vadovai yra žinomi 
Bostone ir jo apylinkėje, 
kaip rimtų — kultūringų 
parengimų rengėjai, tad 
lankytojų niekados netrūk
sta. Taip ir šį kartą, salė 
atsilankiusiųjų buvo pilnai 
pripildyta, buvo matyti 
daug jaunimo.

Minėjimas buvo pradėtas 
malda: "Marija, Marija”, 
garsais, po to, griežiant ge
dulingą maršą, Nepriklau 
somybės laikais girdimą 
Karo muziejaus sodelyje 
prie vėliavos pagerbimo iš
kilmių. Korp. Neo Lithua- 
nia nariai padėjo gėlių 
puokštes prie savo Garbės 
nario Maironio paveikslo. 
Po to Laisvės Varpo vedė
jas p. Viščinis trumpai api
būdino Maironio reikšmę 
mūsų laikams pakviesda
mas rašyt. St. Santvarą sa
vo paskaitoje plačiau apibū
dinti Maironį.

St. Santvaras, labai ge
rai pažino Maironį ne tik iš 
jo raštų, bet ir asmeniškai. 
Jis nukėlė klausytojus Į 
tuos 18G3 m. sukilimo lai
kus. kai Maironis buvo vos 
tik vienerių metų kūdikis. 
Maironio tėvų ir visos tau
tos išgyventi anų laikų įvy
kiai padarė gilios Įtakos 
Maironiui. Savo raštuose 
kėlė Lietuvos grožį, lietuvių 
tautos meilę tikėdamasis 
jai laisvės iš rusų priespau
dos. Anot Santvaro, šie lai
kai mums atitinka aniems 
priespaudos laikams, todėl 
ypatingai svarbu, kad mes

(sk) 
visi, o ypač mūsų jaunimas 
gerai pažintų Maironio raš
tus, juos skaitytų. Pats ra
šytojas Santvaras būdamas 
Vilniuje 1915 metais gim
nazijos literatūros vakarė
liuose deklamuodavo tik 
Maironio eilėraščius ir jis 
jais nepaprastai didžiavosi. 
N e p riklausomybės laikais 
rašyt. Santvaras turėjo pro
gos asmeniškai pažinti Mai
ronį, kas jo, kaip poeto, to
limesnei veiklai padarė la
bai didelės įtakos. Kiek 
Maironio raštai populiarūs 
mūsų tautoje rodo tas fak
tas, kad "Pavasario Balsų” 
išleista 16 laidų.

Rašyt. Santvaro iškeltos 
mintys žavėjo ne tik senes
niuosius, bet ir jaunimą. 
Būtų gera, kad rašyt. St. 
Santvaras savo mintis apie 
Maironį paskelbtų spaudo
je, tuo padėtų ne vien tik 
bostoniškius, bet visą mū
sų išeiviją pilnai pažinti 
Maironį jr jo kūrybą.

Po rašyt. Santvaro pa
skaitos Bostono dramos ra
telio nariai, vad. p. Gustai- 
tienės atliko meninę pro
gramą iš Maironio rečiau 
girdimų ir skaitomų raštų. 
Reikia pasakyti, kad tos 
dramos kolektyvas, kurį 
sudaro daugumoje jauni
mas, meninę programą at
liko žavėtinai. Programą 
atliko: A. Antanavičius, R. 
Ausięjutė, G. Čepas, akt. N. 
Nikolskytė ir 11 metų Vaič- 
jurgytė, kuri už eilėraštį 
"Šarka” sulaukė daugiau
siai plojimų. Deklamato
riam akomponavo komp. J. 
Gaidelis. Minėjimo progra
ma buvo paįvairinta Mairo
nio dainomis iš plokštelių. 
Minėjimas baigtas Tautos 
himnu.

Reikia pasakyti, kad mi
nėjimas buvo originalus, 
įdomus ir nevarginantis.

♦
ALT S-gos namuose bu

vo įsibrovę nežinomi pikta
dariai. padaryta nežymių 
nuostolių, policija įvyki ty
ria.

Suhatvakaris
Tradicinis ALT S-gos 

ruošiamas suhatvakaris ba
landžio mėn. dėl Velykų 
švenčiu neįvyks. Sekantis ir 
paskutinis šio sezono subat- 
vakaris bus gegužės mėn. 
19 d. su specialia Motinos 
dienos pagerbimo progra
ma. Prašoma visus Bostono 
ir apylinkės lietuvius šiame 
paskutiniame subatvakarv- 
je skaitlingai dalyvauti.

Parapijos banketas
So. Bostono lietuvių pa

rapija balandžio mėn. 29 d. 
Amerikos Lietuvių Pil. Klu-

DUODAMAS PAPILDO
MAS OPEROS 
SPEKTAKLIS

Visuomenei pageidaujant, 
Aidos opera bus kartojama 
dar ir balandžio mėn. 14 d., 
8 vai. vak. (buvo numatyta 
tik bal. 15 d.).

šiame spektaklyje Am- 
neri vaidmenyje pasirodys 
solistė iš Clevelando Aldona 
Stempužienė.

Bilietus tam spektakliui 
galima užsisakyti šiuo ad
resu — 7224 So. Rockwell, 
Chicago 29, III. arba telefo
nu: RE 7-0235.

Įkurta veteranarijos 
gydytojų žmonių draugija 

Š. m. kovo mėn. 31 d. 
Sharkos svetainėje įvyko 
Lietuvių veterinarijos gy
dytojų draugijos metinis 
susirinkimas ir draugiškas 
pobūvis. Ta proga buvo įgy
vendinta jau seniau pavie
niui kelta mintis įkurti Ve
terinarijos gydytojų žmo
nų draugiją. Ten pat išrink
ta ir valdyba, kurią sudaro:
I. Kriaučeliūnienė — pirm.,
F. Kurgonienė — vicepirm. 
ir H. Milaknienė — kores
pondentė. Kultūriniais rei
kalais rūpintis komisiją su
daro: K. Giniotienė, G. Kar- 
nauskienė ir K. Leparskie- 
nė.

Be kitų gražių veiklos 
planų, pagrindinis draugi
jos tikslas bus šalpos reika
lai, kultūriniai ir lietuviš
kumo išlaikymas šeimose.

Draugija kviečia visas 
veterinarijos gyd. žmonas, 
kurios dėl atstumo ar dėl 
kitų priežasčių negalėjo da
lyvauti steigiamajame susi
rinkime, įstoti į draugiją ir 
kartu bendradarbiauti. Dėl 
informacijos kreiptis pas I. 
Kriaučeliūnienę, 12500 Pavė
ne Rd., Palos Pk., III. Telef. 
GI 8-2323.

bo patalpose rengia didelį 
banketą su specialia meninę 
programa. Pelnas skyria- 
mas parapijos mokyklų ir 
kt. pastatų remontui. Para
pijos kunigai ir banketo ko
mitetas prašo visus lietu
vius parapijiečius skaitlin
gai bankete dalyvauti. D.

BALTŲ KONCERTAS 
BOSTONE

Paskutinysis šios sesijos 
koncertas įvyks balandžio 
mėn. 13-tą dieną, 8 vai. 30 
min. vakare Jordan Hali pa
talpose.

Koncerto programą išpil
dys estų smuikininkė CE- 
LIA AUMERE, viena iš pa
jėgiausių estų smuikinin
kių.

Celia Aumere savo muzi
kines studijas pradėjo turė
dama vos penkis metus am
žiaus. Vėliau, baigusi Es
tijos Valstybinę konserva
toriją, sovietams okupavus 
Estiją, pasitraukė į Švediją 
ir, gavusi Švedijos kara
liaus stipendiją, toliau gili
no savo studijas Švedijoje. 
Celia Aumere turėjo eilę re
čitalių Londono, Briusely
je, Vienoje, Hamburge, Os
le, Kopenhagoje, Stockhol- 
me ir kituose Europos mies
tuose. Visur susilaukė šiltą 
publikos priėmimą ir labai 
gerą muzikos kritikų įver
tinimą.

Dabartiniu metu Celia 
Aumere gyvena Šveicarijo
je ir dėsto smuiko pamokas 
Lucerno Muzikos Konserva
torijoje.

Akompaniatore yra pa
kviesta p. Dagmar Kokker, 
kuri irgi turėjo eilę savo 
piano rečitalių Latvijoje, 
Estijoje, Anglijoje, Vokie
tijoje, Kanadoje ir Ameri
koje.

Bostono ir apylinkės lie
tuviai prašomi nepraleisti 
tokios retos progos.

Bilietus bus galima gauti 
prie įėjimo. Studentams bi
lieto kaina tik vienas dol.
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