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Balandžio-April 30, 1953
Cleveland, Ohio

Z

jo sūnūs, tarp jų ir Dag, nors
ir paveldėjo tėvo gabumus, par
tiniu požiūriu nusišėrė. Apartiriiai kaip ir neutralūs pasireiš
kimai juk tai taip pat bolševikų
V
skonyje.
ŠVEDAI DŽIAUGIASI J. T. GENERALINIU SEKRETORIUM. — ŽAVISI MASKVOS "TAI
Prezidentas Eisenhovver pa
reiškė neperseniai,
kad jei
KIA” POLITIKA. — KAS TAS’ NAUJASIS SEKRETORIUS? — BLAIVUS BALSAS ŠVEDI
Kremlius parodytų tikrą susi
fei
JOS POLITIKOJ. — ESTAI DAR LABIAU SUSISKALDĖ.
taikymo norą, tai gali tikėtis,
kad JAV vyriausybė pasitiks jį
I
f
(Mūsų Švedijos bendradarbio)
toliau nei pusiaukelėje. Iš ame
rikiečių balsavimo už HammarKalbėdamas balandžio H-tą toj generalinio sekretoriaus vie parinktas tokiai atsakingai ir
skjoeldą ir kitų paraginimo už
Linkoepinge Švedijos krašto ap tą?
eksponuotai vietai. Bet kad jį balsuoti<atrodo, kad tai jau
Tautinės Sąjungos seime dalyvavęs Pennsvlvanijos gubernatorius John S. Fine sveikinasi su A.
saugos ministeris Torsten NilMorgon-Tidningen, socialde džiaugsmas būtų bendras ir la- j
bus padaryta, nusileista bolše
son nustatė patenkintas, kad mokratų partijos vyriausio or bai didelis, toli gražu ne. Kai- ,vikams daugiau nei per vidurį. Oliu. Iš kairės: John Brenza, A. Olis, Charles Cheleden, gubernatorius Fine, Ant. J. Kanin ir
teisėjas Michael O’DonnelI.
švedas buvo išrinktas Jungtinių gano ir vyriausybės oficiozo ofi kurie liberalų ir dešiniųjų laik- r
Todėl ir plojo Vyšinskis taip
Tautų Organizacijos generaliniu cialus rusų politikos žinovas raščiai atvirai juokauja, kad (
garsiai ir nuoširdžiai, Hammarsekretorium tik todėl, kad di Nils Lindh, komentuodamas bol Dag Hammarskjoeld (tariama f
skjoeldą New Yorke instaliuo
džiosios valstybės vertina Šve ševikų šnipų areštus Vakarų Dag Hammaršiold) tai bus ne jant. Maskva iš patirties žino,
dijos laikysenos liniją, jos ne Vokietijoj, kaltina Amerikon su daugiau kaip Maskvos Ny Dag jkad ji po nesulyginamų'burnoji
utralitetą. Ministeris pirminin vizitais nukeliavusį Konradą (Nauja Diena, komunistų vy- ]
mų paruošiamosios artilerijos
kas Tage Erlander kalbėdamas Adenauerj, kad jis tokia savo ne riausias organas Švedijoj). Ar- ,
staigiu, netikėtu, nors ir nežy
dieną vėliau taip pat ta pat pro apdairia politika gali sugriauti ba dar geriau: Molotovo Skydas. ,miu posūkiu, kartais labai daug
Kaip švedų dienraštis "Da toriaus Kalnberzinio, iš Rusijos
ga reiškė nemažo pasitenkinimo, visas gražias Maskvos taikos Hammar reiškia švediškai kūjį, gali laimėti.
gelis Nyheter” praneša, Latvi importuoto latvio. Straipsnyje,
nors ir nesigriebdamas tokių pastangas. Prieš dvi savaites o skjoeld skydą.joje laukiama naujų valymų, be kitko, buvo reikalaujama, kad
Bet kas žino, gali kada nors
plačių išvadų. Bet ir jam žodis taip Lindh nerašinėjo. Jis su Nejau būtų pagrindo tokiems
Visuomenininko Juozo Bačiū- nes tiek Rygos, tiek Maskvos saugumas pasienio Latvijos res
atsitikti, jei dabar taip ir neat
neutralitetas suskam darydavo savo bolševikų politi pravardžiavimams ? Oficialiais
rodo, kad ir Hammarskjoeld, no 60 metų sukakties minėjimas radijas pareikalavo su šaknimis publikoje privalo būti stiprina
bo ir kartą ir kitą atgijusiu kos vertinimais oficiozo skiltyse tvirtinimais Hammarskjoeld iš
visomis
priemonėmis.
kaip ir Lie savu laiku, bus pri- ‘‘ įvyksta Clevelande, Cleveland išrauti "trockininkų, solialdemo- mas
švelnumu.
sveiką kontrastą Arthur Lund- rinktas prancūzų pasiūlymu, bet
verstas apvilti Maskvą ir jos Hotel patalpose, gegužės mėn. kratų ir sionistų likučius”. *'Lat- "Trockininkai, socialdemokratai
Pastaraisiais metais rodėsi ne kyisto raudonoms panegirikoms. atrodo tikriau — Kremliaus pa lūkesius.
I vijos Beria”, saugumo ministe- ir sionistai turi būti iš šaknų
16 d. 7:30 vai.
utraliteto sąvoka • vadovaujan O ką žmogus pasakysi apie tokį siūlymu per Paryžių. Kodės jis
Iš visų švedų ]>olitikų teisin Minėjimo garbės komitetą su ' ris Alfops Noviks, dingo iš savo išnaikinti. Tauta turi budėti
čių švedų politikų lūpose įvynio prajovą? Anądien išplūdo libe Maskvai po norvego Lie, "Korė
giausiai įvertina padėtį dešinių daro: Tautinės Sąjungos pirmi pareigų, o jo vietoje buvo pa prieš visus rėžimo priešininkus
ta vaton, vadinosi laisvumu'nuo ralų popietinis Stockholme, Ex- jos karo organizatoriaus”, būtų
jų partijos vadas Jarl Hjalmar- ninkas A. Lapinskas, adv. A. skirtas gudas N. K. Kovalčiukas. bei pasipriešintoj hs.”
aliantų. Bęt tuo laisvumu vis pressen, sąvo vyresnįjį to paties taip priimtinas? Ligi savo išrin
Pasak Rygos radiją, Latvijos
son, per pernykščius parlamento Olis, Dr. M. J. Colnev, inž. P. J-!Į Žinia apie saugumo ministedėlto buvo suprantamas, ir jau tėvo vaiką ir brolį Dagens Ny- kimo Hammarskoeld buvo Šve
komunistų
laikraštis "Cinia”
žiūrvs,
Dr.
S.
T.
Tamošaitis,
rio
Pritraukimą
prieš
kurį
lairinkimus savo partiją labai
čiamas, kultūrinis ir visuome hetęr, krašto didžiausią ir rim dijos užsienio reikalų ministeriu
smarkiai priekin pastūmėjęs ir Marija Sims ir K. S. Karpius. k?. Pranešėir "Sovietskaja Lat- kovo, 15 d. pakartojo tuos reika
ninis giminingumas Vakarams. čiausią dienraštį, kam tas dar be portfelio, specialiai užsienio
liberalų padedamas atėmęs so Minėjimo techniškais reikalais vl-)a • Pranešta buvo tik tiek, lavimus : "Paskutiniai buržua
Neutralumas gi tai neutralumas ir dabar įtarinėja Kremlių ir pa prekybos reikalams. Tai dar ne
"atleistas” iš pa ziniai nacionalistinei likučiai
b”zI Noviks
*
cialdemokratams jų- daugiame rūpinasi Clevelando Tautinės kad
ir viena ir kita prasme. Tik prieš taria šiuo metu Švedijai ir vi tiek daug. Svarbiausia: jis pasi
reigų, o jo vieton paskirtas Ko kolūkiuose, administracijoje ir
tę absoliučią daugumą. Per sa Sąjungos skyrius.
trejetą metų užsienio reikalų sam Vakarų pasauliui didžiau rodė nuoširdžiu Oesten Uundėno
vo kalbą Oerebro mieste balan Organizacijos ir pavieniai as- valčiukas. Noviks savo poste iš- visose viešose įstaigose privalo
ministeris Oesten Undėn ir jo sio proto šaltumo ir atsargumo. užsienio politikos mokiniu, pri
G.
džio 11-tą jis aiškiai ir vyriš menys, norintieji ta proga Juo- sėdėjo nuo 1944 m. Jis buvo se- būti tuoj likviduoti.”
pasekėjai parlamento suoluose ir Girdi, Dagens Nyheter geistų dengto ai- pliko neutralizmo se
*
Bačiūną vienokia ar kitokia nas komunistas ir piieš karą
kai klausia: - "Nejaugi naujus zą
...... .
Q£wlciiz-k Irnlaiimn n4 nolarrolH
spaudoje droždavo stačiai, kad trečio pasaulinio karo ir dabar kėju. O neutralizmas Maskvai signalus iš Maskvos galima aiš forma
”Neue Zuericher Zeitung”
prisiminti, kreipiasi šiuo sėdė->° kalėjime už nelegalų koRytų ir Vakarų blokai abu to nesilaiko iš apmaudo, kad gali tai visados geras kąsnis, tai
1272
East
71
mun>st*ni veikimą. Po pirmosios skelbia iš Berlyno gautą žinią,
kinti kaip bolševikų valdovų po adresu: DIRVA,
kie pat juodi puodai. Suprantant, mybės jam menkėja.
kaip nuluptas ežys. — Nuo ant litikos tikrą lūžį? Nieko nebūtų St., Cleveland 3, Ohio tel HE Sovietų Pabaltijo okupacijos jis kad sovietų karinis teismas Rykad toks sugretinimas Vaka Kaip tai galėjo atsitikti? Už ro pasaulinio karo metų švedai
pavojingesnio, jei žmonių Vaka 1-6344. Tuo pačiu adresu užsisa- tarnavo sovietų NKVD' ir pas , tų Vokietijoje, apkaltinęs špio
rams . skaudus, o raudonam Expressen nugaros stovi ir kuž mielai simbolizuoja savo kraštą
ruose atsakymas į šį klausimą komi bilietai ir į minėjimo va- kui grįžo Į Latviją jau kaip ge nažu, pasmerkė mirti 6 Rytų
Kremliaus puodui tai tik malo da stipresni žydų interesai. Po kaip spigliuotą, neįkandamą ežį.
nerolas, Lenino bei kitais oikli- zonos motorizuotos policijos ka
išplauktų iš jų jausminių norų karienę.
nus sviesto patepimas. Prie to klaikios komedijos Maskvoje su — Ištikimumą
neutralizmui ir intensyvaus taikos išsiilgimo.
nais apkarstytas. Noviks buvo rininkus. Karininkai buvo sušau
kio ant vienos lentos civilizuotų žydais gydytojais jie jau apmir- Hammarskoeld įrodė anksčiau
visų latvių pabaisa. Jo, kaip dyti Brandenburgo kalėjime. .
Pirmiau reikėtų paklausti: Ar
Vakarų ir barbarizmo apniauk šo pakartus žydus ir pačioj Mas savo straipsniais spaudoje. Ir
slaptosios polilijos ir milicijos Teroras siaučia visu smarkumu.
IŠ KUR VOKIEČIŲ
bolševikai sutinka atidaryti var
tų Rytų sodinimo šiandien dar kvoj ir Prahoj ir kitur. "Hab faktais Strassburge, atstovauda
šefo,
įsakymu buvo įvykdytas Dėl to netenka stebėtis, kad per
KOMUNISTAI GAUNA
tus j savo koncentracijos stovyk
negrįžta. Bet pirmas žodis ištar die Ton, Joske!” Iki naujų neti mas Švediją Europos bendradar
deportacijos
ir naktiniai suėmi pastaruosius 5 metus j laisvę
PINIGŲ?
las, kuriose kenčia šimtai tūks
tas, ir jei Malenkovo-Berijos-Mo- kėtumų ir smūgių.
biavimo taryboje. Kiekvieną tančių žmonių, išplėšti pavergto
mai. Kovą 15 d. Maskvos radi pabėgo apie 15.000 tik iš vienos
"Volksbote” skelbia, iš kur jas perskaitė iš "Pravdos” Rytų Vokietijos, tarp jų 348 as
tovo po Stalino nugęibimo pra Ne visur tvaikas paveikė iki kartą, kai ten šalia ekonominių se valstybėse iš savų namų ? Ar
Vokietijos bolševikai gauna sa straipsnį, parašytą Latvijos ko: menys iš Lietuvos, Latvijos ir
dėtas taikos tono vaidinimas — tokio laipsnio žmones ir spaudą. reikalų buvo paliečiami grynai
bolševikai sutinka leisti tose
ofenzyva bus tęsiama toliau ir Pačių socialdemokratų spaudoje politiniai, o dar lafciau kariniai,
vo propagandai palaikyti milio-| rnunistų partijos pirmojo sekre- Estijos.
valstybėse rinkinius pilna ir pa nines pinigų sumas.
dar ryškiau, reikia laukti ir šve ir pasikalbėjimuose su jais die jis demonstratyviai pastatyda
Bulgarijoj ir Rumunijoj —
tikima demokratine tvarka? Ar
Vak. Vokietijoje partijos aps
dų .neutraliteto didesnio išsiryš- na iš dienos girdėt įspėjimų ne vo savo diglius ir grasindavo vi
karo stovis. Čekoslovakijoj karo
bolševikai sutinka grąžinti Bal kričių apmokamų pareigūnų
Vokietijoje "Tautos plebiscitui" vadas įsakė "dar budriau budė
kinimo. Jei prancūzams politi daryti didesnių išvadų iš Mask siems laikams iš tarybos išsi tijos valstybėms jų nepriklauso
skaičius siekia 374, jiems talki pravesti teko išleisti po 500.000 ti prieš visokius priešus”...
kams, atrodo visokių apgaulių vos naujos gaidelės. Sutinkama, nešdinti.
mybę ir atlyginti visus joms pa
na 342 padėjėjai. Vidutiniškai DM, Hamburgo uosto darbininkų
patyrusiems, po naujų , nors ir kad po žiaurių faktų didelių kal
Asmeniškai Hammarskjoeld darytus neapsakomus nuosto mėnesinis jiems išmokamas at streikui Vokietijos KP paremti
labai šykščių Kremliaus teatro nų reikėtų palaukti naujų faktų,
neatrodo, kad būtų koks bolševi lius?” Hjalmarson pabrėžia: lyginimas siekia 420 ir 336 DM. paskyrė 700.000 DM, Opelio fab
gestų pradėjo protas svaigti, tai kurie tuos kalnus pralėtų versti.
kas. Jis rašo ir kalba nepapras "Būtų didžiausia nelaimė, jei vi.
Prie apmokamų pareigūnų rikų streikui 200.000 DM. Su
ko pageidauti iš švedų, apdova- Taip, kiekvienam švedui smagu,
tai lanksčiai ir kultūringai. Net lingais balsais iš Maskvos demo tenka taip pat priskirti dar 75 skaičius visas KP Vokietijoje
nuotų svarbioj pasaulinėj vie- kad vienas švedas taip netikėtai
tiek lanksčiai, kaip savo dokto kratinis pasaulis leistų save ap atskirų kraštų pirmininkus, se gaunamas legalias pajamas, kas
Vilties-Dirvos namams šią sa
rato darbe "Keliaujančios kon gauti ir suskaldyti.”
kretorius, skyrių vedėjus, tar mėnuo tenka dar pridėti 1,5 mivaitę savo aukas atsiuntė;
Tokio švėdo bolševikai nieka nautojus ir šoferius, kuriems iš
junktūros”, kaip juokdariai
lionai DM.
Variakojis J., Chicago....... ($1.00
tvirtina, kad daktaro titulas jam dos nesutiktų įsileisti Jungtinių mokama 196.000 DM.
"Volksbote” daro išvadą, kad
Nastopka M., Cleveland .... 1.00
buvo pripažintas tik todėl, kad Tautų sekretariato vadovybėn.
Be šių grynai personalui ski didžioji piniginės paramos dalis
jo oponentai nieko, ničnieko ne Taip drąsiai ir atvirai kaip riamų sumų, kas mėnuo kom. ateina iš Rytų zonos SĖD kasos, Čibiras Jeronimas, Dayton. 2.00
suprato. Hammarskjoeld mėgs Jarl Hjalmarson nepasisako joks spaudai remti išleidžiama dar taip pat legalaus ir nelegalaus Vyliaudas Balys, Elizabeth. 5.00
Vilkisius Mot., Lawrence 5.00
ta kalnus, gamtą, šių dienų pran kitas vadovaujančių švedų po po 200.000 DM. Norėtam Vak. su Rytų zona biznio.
Paplėnas Jonas, Chicago ..... 5.00
cūzų, anglų ir švedų nesupran litikų. Liberalų vadas profeso
Tamošiūnas J., Detroit ..... 5.00
tamą lyriką. Bet tai jam netruk rius Bertil Ohlin galvoja taip
Kęsgailą Step., Montreal 5.00
do būti geru ir kietu administra pat blaiviai ir taip pat neįsivaiz
VISAM PASAULY
Narjauskas M., Detroit ..... 5.00
torium. Jo ligšiolinis karjeros duoja visuotinos taikos kaimynų
Tallat-Kelpšienė
J.,
kelias, per ekonominių mokslų ar kitų tautų sąskaita, bet jis
• Kubos atstovas JT — Emilio Nunez Purtuando jau keCleveland .................... 5.00
docentūrą, per valstybės banką, atsargus, perdaug atsargus. Ne- liais atvejais'
iškėlė Lietuvos žaizdas. Lietuvos
.
. Žurnalistų
.
. S-gos
_
Masiulis B., East- Chicago 2:00
finansų minisiteriją ir užsienioi nuostabu todėl, kad liberalų vy Valdyba jam pareiškė nuoširdžią padėką.
Kovaitis
Br., Rockford .... 2.00
departamentą tai patvirtina. Tai riausias organas, Dagens Nyhe• NATO Taryba, Amerikai paspaudus, priėmė vienbalsę
matyt ir duoda gerai informuo■ ter, jį neretai pakritikuoja, o rezuliuciją, patariančią tuojau patvirtinti jungtinės armijos su Taraila Jonas, AVorcester 2.00
Tamošiūnas V., Detroit .... 5.00
tiems bolševikams vilties, kadI užsienio politikos klausimais tartį, kad Vokietijos jėga galėtų įsijungti į planą.
'Visiems aukotojams reiškia
jis New Yorke, Jungtnių Vals■ karštai paremia dešiniųjų vadą,
• Indokinijoje pastaruoju laiku į svarbias pozicijas pasi me širdingą padėką. Taip pat ti
tybių sekretariate mokės apgin Jarl Hjalmarson.
><
Užsienio reikalų ministeriui stūmėjo komunistinė kariuomenė. Prancūzams tie pasistūmėji kimės, kad ir kiti skaitytojai sa
ti komunistinių tarnautojų in
■
.
.
vo auka namus papems. Namai
teresus, Lie flirto su Maskvai Undėnui neprireikė imtis prieš mai kelia daug naujų rūpesčių.
• šį pirmadienį per įvairias radijo stotis buvo pranešta ko bus atidaryti gegužės mėn. 17
laikais tiek gausiai iš visų kraš- estų egzilinę vyriausybę vieno
kių ar kitokių priemonių. Ne- munistinėms aviacijos jėgoms Korėjoje, kad lakūnas, į Sąjungi d., bet namų tvarkymo darbai
tų priv.aisintais.
Dag
Hammarskjoeld,
gimęs
i
lauktu ir Vargiai įtikėtinu būdu ninkų rankas pristatęs MIG lėktuyą gaus $100.000 ir teisę apsi dar reikalingi stiprios piniginės
t
paramos. Ir jos tikimės iš Jūsų.
1905 metais, yra 'kilęs ,.iš aris estai patys "susitvarkė”. Paetso gyventi JAV. Paskelbimas padarytas gen. M. W. Cl.ark vardu.
• Į Anglijos karalienės Elzbietos II karūnacijos iškilmes
tokratinės, aiškių konservatyvių šalininkai susirinkę kur tai Vo
*
pažiūrų šeimos. Tėvas, teisės kietijoj su teisininku Maureriu jau pradėjo keliauti įvairių kraštų pirmieji pasiuntiniai — mėgs
AR PAŽĮSTI ŠĮ KRAŠTĄ
.
profesorius Hjalmar H., pirmojo priekyje išrinko kitą vyriausy- tą papramogauti.
f
Anglijos karalienė Elzbieta II ir jos vyrąs Edinburgo kunigaikš-• didžiojo karo metu buvo Švedi bę.
*. Anjerikoje gegužės inėn. viduryje ruošiamasi išbandyti skyrius DIRVOJE šiame n-ryje
Tadas Brasta I atominę patranką.
tis, pasiruošę karūnacijos iškilmėms;
jos ministeriu'pirmininku. Bet
dedamas paskutinį kartą.

Vakarai - Rytai ir JT sekretam
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Our Country Lithuania
Aušrelė (elementorius)
V. Augustinas y---------Step. Zobarskas _________ 2.25
V. R. SPORTO APYGARDOS Ibaigą nepajėgė atsispirti žaibie- Aukštųjų
Šimonių Likimas
Po
Tėvynės dangum
PIRMENYBĖS CLEVELANDE ,čių spartai., Paskutinėse šešta
3.50
Ieva Simonaitytė ____
žodžiai vytės Nemunėlio.
dienio rungtynėse Perkūnas įvei- aAnglų kalbos gramatika
Paveikslai V. Augustino —
Balandžio 25-26 dienomis, Cle
kė pirmenybių^ favoritus Ginta
J. Kukanauza__ ____ „.
2.00 Petras ir Liucija
velande įvyko Vidurinių Rytų
rą, pasekme 59:48 (33:20). Gin- Anderseno pasakos
Romain Rolland _________
Sporto Apygardos 1952-53 metų
2.00 Pasaulio Lietuvių žinynas
tariečiai šiose rungtynėse pasi
sezono kamuolio žaidimų pirme
Anglų kalbos gramatika
Anicetas Simutis .
nybės. Programoje buvo vyrų reiškė žemiau savo įprastos for- * V. Kamantauskas ___ ... 1.00
Princas ir elgeta
mos
ir
pagal
žaidimo
eigą
pra

ir moterų tinklinis ir vyrų krep
Aukso kirvis
Mark Twain____
šinis. Pirmenybių rengėjai buvo laimėjo gal net peraugėta pasek
2.50 Pirmas rūpestis
Juozas švaistas _____
me.
Pereitų metų veiklos apžvalgą Clevelando LSK žaibas, V. R.
Barabas
Jurgis Jankus__
Sekmadienį pirmose rungty
2.25
padarė Skyriaus pirmininkas K. Sporto apygardos vadovybei pa
Paer Lagerkvist_____
Pragaro
pošvaistės
Andruškevičius. Iš pranešimo vedus. Pirmenybėse dalyvavo nėse Gintaras įtikinančiai įvei Balutis
V. Alantas .......
J
J.
J.
Bačiūno
leidinys
_____
1.50
kė
žaibą
55:34
(22:11).
GHntapaaiškėjo, kad skyrius, nors ir Chicagos LSK Gintaras ir Per
Partizanai už geiež. uždangos
nesireklamuodamas, yra išvaręs kūnas, Clevelando Veteranai ir riečiai šiose rungtynėse pasiro Baltaragio malūnas
Daumantas _________
2.50
K. Boruta____
dė
žymiai
geresnėje
formoje,
platų veiklos barą ir turi gerą LSK žaibas. Kaip matome, da
Per
Klausučių ūlytėlę
Broliai
Domeikos
vardą kitų Montrealyje veikian lyvių skaičius buvo negausus. Iš negu šeštadienį.' Ypatingai pasi
Liudas Dovydėnas ....
L.
Dovydėnas
—*
______
_
2.50
čių lietuviškų organizacijų tar veikiančiųjų sporto apygardos žymėjo tiksliais metimais, ko Buriavimas ir jūrininkystė
Pietų vėjelis
• Kanados Lietuvių Tautinės pelėmis. Yra daug vilčių, kad jo
pe.
ribose klubų 1 pasigedomę Chica kaip tik šį kartą trūko žaibieB. Stundžia______ -_____ 2.00
Vytė Nemunėlis _____
Sąjungosirsuvažiavimas įvyks patentas įgalins sėkmingiau ko
čiarns. žaibo sudėtyje stigo Didžiosios atgailos
Paklydę, paukščiai I
Naujon skyriaus valdybon iš gos ASK Lituanicos ir Detroito augščiausio jų žaidiko J. ZorsToronte, birželio mėn. 13 d.
voti ir su žmonių džiova.
8.50
R. Spalis ____ :____
Jurgis Jankus
rinkti ir pareigomis pasiskirstė.: LSK Kovo. Tačiau ir iš dalyva kos, kas labai palengvino Ginta Doleris iš Pittsburgho
• Lietuvos Ministeris Londone • Liet, šalpos Draugija, gavusi
vusių
klubų
su
visomis
koman

Paklydę
paukščiai II
pirmininkas — K. Andruškevi
0.80
Stepas
Zobarskas
..
B. K. Balutis, ryšium su vadi iš amerikiečių Laisvosios Euro čius, vicepirmininkas — A. La domis aikštėn išėjo tik Chica ro "milžinui” Gaškai sukrauti
Jurgis Jankus .
Daili saulytė
gerą
taškų
kapitalą,
šiaip
pa

namąja naujosios Sovietų vy pos Komiteto pašalpą, išsinuo pinas, sekretorius — Stp. Kęs gos Gintaras ir Clevelando žai
0.50 Petras širvokas
riausybės "taikos politika” įtei mojo VLIKo VT būstą Paryžiu gailą, iždininkas — Z. Lapinas bas, tuo tarpu kai ©hicagos Per čiame žaidime žaibiečiai parodė Gatvės Berniuko Nuotykiai
Juozas švaistas
visai
neblogą
susižaidimą
ir
gra

kė britų vyriausybei notą.
je ir plečia savo veiklą.
R. Spalis ____________ 5.00 Raudonasis Tvanas
ir vald. narys :— A. .Drevinskie- kūnas ir Clevelando Veteranai žių nėrinių, tačiau didelė nesėk
Gimdytoja
pasirodė tik su vyrų krepšiniu.
Ignas Šeinius ..
• Vasario 16 d. gimnazija darbą • šauliuose išeinąs rajoninis lai nė.
mė mėtymuose privedė prie šiek
Francois Mauriac _______ 1.75
Moterų
krepsinyje
užsiregistra

Raudoni
batukai
naujame būste pradės greičiau kraštis "Raudonoji Vėliava” ko
Į pirmąjį Kanados Lietuvių
tiek perdidelio pralaimėjimo. Giesmė apie Gediminą
- Jurgis Savickis
siai tik nuo rudens. Ligi to laiko vo 31 d. numeryje praneša, kad Tautinės S-gos skyrių atstovų vo tik LSK žaibo komanda, to Paskutines rungtynes turėjo
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00 Ramybė man
numatoma nupirktuosius prie Šiaulių srityje yra 586 sustam suvažiavimą, kuris įvyks birže dėl ši šaka turėjo būti iš pro žaisti Perkūnas su Veteranais, Gintariniai vartai
J. KėkštaB_____
Mannheimo - Heidelbergo rūmus binti kolūkiai. Kiekvienam iš jų lio mėn. 13 d. Toronte, Montrea gramos išbraukta. Ta proga ten tačiau pastariesiems neatvykus
N. Mazalaitė____________ 2.00 Raguvos malūnininkas
ka
apgailestauti,
kad
joks
kitas
atremontuoti. Namai su remon tenka vidutiniškai maždaug 2300 lio skyrių atstovauti išrinkti:
V. Tamulaitis ..
laimėjimas be žaidimo atiteko Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas_______ .______ - 1.50 Sudie, pone čipse
tu atsieis apie DM 300.000, arba ha. žemės.
K. Andruškevičius, S. Kęsgailą, sporto klubas iki šio laiko dar perkūniečiams. Iš veteranų pu
nesuorganizavo
moterų
krepši

Gyvulių ūkis
apie 75.000 dol. Naujos gimnazi
JameB Hilton ..
Z. Lapinas, J. Juodviršienė ir
• Andrius Kuprevičius, žymusis
nio komandos, nors šią šaką kul- sės tai buvo labai nesportiškas
George Orwell _________ 1.00 šilkai ir vilkai
jos pastatymas atsieitų apie 1
A. Lapinas.
pasielgimas,
bijant
pralaimėji

Haufo pasakos I ir II dalis
Runcė Dandierin is
mil. DM. Pirmoji rata jau įmo lietuvių pianistas, su dideliu pa Nors beveik visi skyriaus na tyvuoti atrodo tikrai atsirastų. mo nestoti į rilngtynes.
Pirmenybės praėjo sportiško
2.75 Saulės laikrodžiai
kėta. Mokinių skaičius gimnazi sisekimu koncertavęs Europos riai yra lietuvių gimnazijos
Henrikas Nagyi.__
ir Pietų Amerikos teatruose, o
je ir draugiškoje dvasioje. Gali Vyrų.tiklinyje dalyvavo tik 2 Kazimieras Sapieha
joje nuolat didėja.
B. Sruoga ___________
2.50 San Micfiael knyga I
šiuo metu duodąs piano rečita Diepholze rėmėjai, nariai dar ma būtų nusiskųsti tik mažoku komandos: Chicagos Gintaras ir
Axel Munthe______
• P. L. B. Romos apylinkės pir lius• « J. A. V-biu*■ ir Kanados did- apsidėjo specialiu nuolatiniu mo dalyvių skaičiumi. Pirmenybes■ Clevelando žaibas. Gal kiek ne Karoliai
San Michaol knyga II
Guy de Maupassant ...
2.50
mininko kun. V. Mincevičiaus in miesčiuose, atvyksta ir į Los kesčiu remti kitas lietuviška.* globojo J.A.V. Liet. B-nės Cle lauktai, tačiau įtikinančiai Gin
Axel Munthe ___
tervencijų dėka Italijos vidaus Angeles, Calif., miestą, Gegu mokyklas, esančias Vokietijoje. velando Apylinkė, kartu paskir taras įveikė pirmenybių favori Kaip jie mus sušaudė
šventieji
akmenys
Į skyrių įstojo 4 nauji nariai. dama ir gražią dovaną — trofė tą žaibą 2:0 (15:10) (15:9); lai
J. Petraitis _________
1.80
reikalų ministerija išleido pa žės mėn. 9 d. (šeštadienį) 7:30
Faustas Kirša_
Kuprelis
tvarkymą, kuriuo sugrįžimo vi vai. vakaro rengiamas jo kon
jų vyrų krepšinio nugalėtojams. mėdamas apygardos nugalėtojo
šventoji Lietuva
Ignas šeinius ____ T—
2.00
za į Italiją, galiojanti 3 mėne certas Patriotic Auditorium, Iš LOS ANGELES SKYRIAUS Antrą dovaną — vyrų tinklinio titulą ir Liet. Kultūros Fondo
Jurgis Savickis
Kalorijom ir doleriai
šventoji Inga
sius, čia gyvenantiems lietu 1816 S. Figueroa St' Koncertą
laimėtojams,' paskyrė Liet. Kul dovaną. Gintariečiai paskutiniu
VEIKLOS
Vilius Bražvilius_____
2.00
A. Škėma_____
viams išduodama tuoj pat vietos rengia "Lietuvių Dienos”.
tūros Fondas ir trečią dovaną — laiku padarė tinklinyje tikrai diTarp žalsvų palapinių
Amerikos Lietuvių Tautinės moterų tinklinio' nugalėtojoms,, dėlę pažangą ir tikrai buvo verti Kryžkelės
apskrities policijos viršininko, ir
A. Vienuolis___ _____
3.50
P. Kesiūnas .________
Sąjungos Los Angeles skyriaus
jau nebereikia kreiptis į vidąus
padovanojo . patys pirmenybiųi pergalės, žaibo komanda pasi- Konrodas Valenrodas
Tėvį pasakos
neseniai
išrinktoji
valdyba
šio

1.50
Adomas Mickevičius ..
reikalų ministeriją, kaip buvo Seniausias ir gražiausiai ilius
rengėjai — LSK žaibas. MalonuI rodė visa klase žemiau savo tuA. Giedrius ....____
ligi tol. Tuo būdu panaikinama truot.as lietuviškos minties žur mis dienomis įvykusiame posė konstatuoti, kad mūsų organiza■ retosios formos sezono metu ir, Lyrika
Tolimieji kvadratai
2.00
dyje pareigomis pasiskirstė cijos įvertina: sportinį judėjimąį nors savo sudėtyje ir turėdama K K. Binkis ___________
ilga procedūra, trunkanti keletą
J. Grišmanauskas ...
nalas.
taip:
pirmininku
—
Br.
Gedimi

Lietuva
Tautosakos Lobynas
savaičių. Vizos tiek įvažiuojant,
ir jį morališkai ir medžiagiškaii techniškai gerų žaidėjų, neparo
2.75
A. Bendorius _______
nas (skyriui pirmininkavęs ir remia.
J. Balys__________ :.
tiek išvažiuojant duodamos į lie
;;j *
dė komandinio susižąidimo ir koMARGUTIS
Lietuvių
Literatūra
iki
šiol),
vicepirmininku
—
Ch.
Tomas Nipemadis
tuviškus pasus.
Dabar duosime pačių varžybų! vingumo bei drausmingumo (kai
Pranas Naujokaitis _____ 2.00
Lukšis, sekretorium — dr. P. trumpą apžvalgą, pradedant vy■ kurie žaidėjai atvyko rungty
August Gailit
Lietuvių Tautos Kelias
Įsteigė kompozitorius
• Ir Kanados spauda šiltai at
Trylika nelaimių
Pamataitis, iždininku —.J. Mi rų krepšiniu.„Vyrų krepšinyje nėms baigiantis).
M. Biržiška
____ ....„ 3.00
siliepia apie lietuvio prof. A.
R. Spalis ....
A. VANAGAITIS
liūnas ir nariu — V. Karazija.
dalyvavo 4 komandos: Chicagos
Tarp pelių ir vyrų
Moterų tinklinyje dalyvavo Lietuvių kalbos vadovas
Zubrio tyrinėjimų rezultatus
Kaina metams $3.00
Red. prof. Skardžius ...__ 4.50
Perkūnas ir Gintaras bei Cleve- (
John Steinback
Susipažinti siunčiamas
jieškant sėkmingesnių vaistų ko
taip pat tik 2 komandos: Gin Lietuviškos pasakos
ELIZABETH SKYRIUS
Tėvelių pasakos
lando
Veteranai
jr
žaibas.
Buvo
.
dovanai.
taras ir žaibas. Įdomioje ir per
voti su džiova. Lietuvoje jis yra
RUOŠIAS l WASHINGTONĄ
J. Balys______ -_________ 2.50
A. Giedrius ....
žaidžiama taškų sistema (kiek- ]
profesoriavęs Vytauto D. Un-te,
mainingoje kovoje gintarietės
Ugnies pardavėjas
6755 So. Western Avė
vienas su kiekvienu). Nugalėto laimėjo 2:1 (15:12) (14:16) Lietuvių poezijos antologija
Balandžio
mėn.
19
d.
čia
įvy

o dabar jau 3 metai dirba To
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00
Balys Rukša ..
ko vietos ALTS skyriaus susi jais išėjo ir J.A.V. Liet. B-nės, (15:5). Malonu pastebėti, kad Lekučio atsiminimai (jaunimui) Velykų pasakos
Chicago 36. III.
ronto un-to laboratorijose. Jo
rinkimas. Jame J. Juška padarė Clevelando Ap. dovaną gavo Chi moterų tinklinio klasė labai pa
N. Butkienė_
A. Giedrius ____________ 1.50 i
darbas davė gražių vaisių su
platų pranešimą iš įvykusio Są cagos Perkūnas laimėjęs visus kilo ir šios rungtynės tikrai bu Lietuvių archyvas
Vidurnakčio vargonai
jungos Seimo Philadelphijoje. susitikimus. Antroje vietoje li vo pademonstravimas geriausios
Česlovas Grincevičius ___
Bolševizmo metai
3.00
Vincas Krėvė Mickevičius
Be to, apsvarstytas "Vilties” ko Chicagos Gintaras, laimėjęs mūsų moterų tinklinio klasės Lietuvos Valstybes
Draugijos rėmimo klausimais ir 2 ir pralaimėjęs 1 rungtynes. tremtyje, žaibietės techniškai Konstitucijos
0.70 Vaikų knygelė
pasidalyta mintimis įvairiais ki Trečion vieton su 1 laimėjimu ir pasirėdė geresnės už gintarieM. Valančius
Lietuva
tironų
Pančiuose
tais klausimais. Taip pat nutar 2 pralaimėjimais buvo nustum tes, tačiau pastarosios pademon
Vieneri metai ir viena savaitė
B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis
ta surengti ekskursiją j Wa- tas CĮevelan'’'' žaibas ir pasku stravo geresnį komandinį susi
(Jonas Andrūnaę k Petras
B. Gaidžiūnas ___
Svyrius)________________ 1.50 Varpai skamba
shingtoną birželio 20-21 d., kada tinėje vietoje ūko Clevelando žaidimą ir, ypatingai, kovingu
Mažasis
Lietuviška!
—
Taip, Coke turi vaišingumo
ten bus paminėta Lietuvos vals Veteranai, pralaimėję visus 3 mą, kas ir nulėmė pergalę Gin
Stasius Būdavas_
v ietį) kiekvienos šeimos
Angliškas žodynas
tybės įsteigimo 700 metų sukak susitikimus.
Vyturėliai
Laukuose
taro naudai. Nugalėtojos gavo
širdyje. Jauni ir seni
Vilius Pėteraitis _________ 2.00
Vikt Šimaitis
tis. Ekskursijos reikalais rūpin Pirmose rungtynėse susitiko LSK žaibo paskirtą dovaną —
mėgsta jos nepalyginamą
Metūgės
Taupioji Virėja
tis susirinkimas pavedė A. Zen- Perkūnas ir žaibas: Perkūniečiai taurę.
skonį... jos atgaivinantį
B. Pūkelevičiūtė____ ____ 1.00
kui
ir
D.
švenčiūnui.
Jie
sure

puikumą.
turėjo labai pasispausti prieš
Mėnuo vad. medaus
Užuovėja
gistruos dalyvius ir išaiškins žaibiečius, kuriuos išimtinai su Pirmenybes uždarė J. A. V.
N. Mazalaitė __________ 2.50
Liet.
B-nės,
Clevelando
Ap.
pir

M. Katiliškis
3.50
susisiekimo priemones. Norintie darė jauniai, .kad pergalė neišMeškiukas Rudnosiukas
žemaičių žemė
ji šioje ekskursijoje dalvauti pa slystų iš rankų. Tik paskutinėse mininkas St. Barzdukas, savo
Vytė Nemunėlis —-______ 2.00
A. Vilainls ______
. 1.50
geidauja platesnių informacijų minutėse, išsifolavus porai žai uždaromajame žodyje pabrėž Namai ant smėlio
žemaičių krikštas
damas
sportinio
judėjimo
reikš

J. Gliaudą
2.00
iš ALTS centro. Labiausiai tai bo žaidėjų, perkūniečiams pavy
P. Abolkis __ :___
.. 3.50
žvaigždėtos naktys
liečia išlaidų klausimą, būtent, ko atsiplėšti, keletą taškų. Pa mę jaunimo auklėjimo bei lie Nemunas.
tuvybės
išlaikymo
darbe,
kartu
St. Kolupaila ___________ 2.5(1
Augustaitytė-Vaičiūnienė_ 1.00
kiek dalyviai Washingtone turės sekmė 61:54. Pagrindiniai Per
Žmonės ant vieškelio
lūtiniausių išlaidų. Gal būt, kūno ramsčiai buvo Dirvianskas išreikšdamas bendruomenės pri Neramu buvo Laisvės Alėjoj
LiOdas Dovydėnas .
l.<
B. Daubaras_____________ 1.50
ALTs Centro Valdyba tuo klau ir Zubkus, tuo tarpu kai žaibo tarimą ir paramą.
Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite
Baigiant
tenka
pasidžiaugti
simu netrukus painformuos vi komandoje, ryškiau pasireiškus
DIRVA. 1272 East 71 SL
sporto apygardos pastangomis
sus skyrius.
Bliumentaliui ir J. Kijauskui, išjudinti sportinį gyvenimą. Vie
Narys
visi sužaidė apylygiai.
na iš konkrečių priemonių ir yra
Antrose rungtynėse Chicagos apygardinių pirmenybių organi
l DETROITĄ ATVYKSTA
Gintaras pelnytai laimėjo prieš zavimas įvairiose sporto šakose.
ALTS PIRMININKAS
LIETUVIŲ DIENOS
Clevelando Veteranus, pasekme
ADV. A. LAPINSKAS
36:32 (19:19). .Tenka pastebė
Iliustruotas mėnesinis žurnalas, leidžiamas lietuvių
Amer. Lietuvių Tautines Są ti, kad šios rungtynės pasižymė STALO TENISO APYGARDOS
ir anglų kalbomis, užsisakytinas visiems.
PIRMENYBĖS
CHICAGOJE
jungos pirmininkas adv. A. La jo nemažu brutualumu iš vete
Bonus
"Lietuvių Dięnos” duoda kiekviename numeryje per 40
pinskas atvyksta Detroitan .ir ranų pusės, kas patį žaidimo ly Gegužės 2 d., Chicagoje įvyks
puošnių, įdomių ir aktualių nuotraukų iš višo pasaulio
darys pranešimą apie Lietuvos gį gerokai numušė. Trečiose Vid. Rytų Sporto Ap. stalo tenilietuvių gyvenimo- ir veiklos.
'
700 metų sukakčiai ir Mindau- rungtynėse žaibas norą ir ne so pirmenybės. Pirmenybes,
"Lietuvių Dienų”, kiekviename numeryje skaitytojai ras
gio karūnacijai paminėti lietu lauktai, tačiau visai pelnytai nu sporto apygardos-vadovybei pa
įdomit) ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės *
vių sąskrydį tVashingtone, bir galėjo Veteranus 40:32. Išlaikę vedus, rengia Chicagos tSK Gin
medžiagos '■ iš pasaulio lietuvių gyvenimo.
v
želio 20 ir 21.d. Kartu su p. La aoylygj ^aidimą didesnę dalį žai taras. Programoje vyrų ir mo
"Lietuvių Dienos" turi anglišką skyrių, parašai po nuo
pinsku iš Chicagos atvyksta P. dimo, veteranai į rungtynių pa- terų komandinės, vienetų ir vi
traukomis duodami abiems kalbomis, todėl šis žurnalas
Linkus, ■ ALTS _ centro sekreto
sų dvejetų, varžybos. Clevelan
prieinamas ir čia gimusiems bei kitataučiams.
rius ir Jonas'Valaitis to sąskry
"Lietuvių Dienų” vienas numeris siunčiamas susipažini?
do LSK žaibo vyrų komandą at
džio reikalų vedėjas.
tame pobūvyje Dr. ir, ponios J. stovaus J. Nasvy.tis, H. Johanmui nemokamai, prisiuntus savo adresą. Metinė prenu
BOTTLED UNDER AUTHOHY OF TIIE. COCACOLA COMPANY DY
šie veikėjai dalyvaus ir pada J. Sims namuose, gegužės 2 d„ sonas ir A. Liutkevičius, o niomerata 4.00 dol. Administracijos adresas: "Lietuvių Diė, CLEVELAND COCA-COLA BOTTLING' COMPANY
rys šiuos svarbius pranešimuB 7 vai. vakare, 2207 Oakman terų
K. Laikūnienė ir St.
nos", 9204 S. Broadway, Uos Angeles 3, Calif.
ke” l» a'recUtored Irsde mark.
« 1953. THE COCA COLA COMPANY
«•
ALTS Detroito skyriaus sureng- Blvd.
”
Juodvalkytė.
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Lietuviškas Bavaitraštis, leidžiamas
METINIS KANADOS
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos
ir Radijo D-jos (Inkorp: ne pelnui),
LIETUVIŲ
TAUTINĖS
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
SĄJUNGOS MONTREALIO
Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande kas ketvirtadienį.
SKYRIAUS NARIŲ
Redaktorius: Balys GaidžiūnaB.
SUSIRINKIMAS
įregistruota kaip antros klasės
siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
Balandžio mėn.' 18 d. įvyko
lande pagal 1879 m. kovo 8 d. įsta
tymų.
Kanados Lietuvių Tautinės Są
Prenumerata metams iš anksto:
Jungt. Amerikos Valstybėse $5.00, jungos Montrealio Skyriaus vi
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.00.
suotinas narių susirinkimas.
Atsk. Nr. kaina 10 centų.

Įtik visai šeimai...
parnešk namo Coke dėžę
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Nr. 18 * 1953 m. balandžio 30 d

Apie pritrenkiantį originalumą

va”, balandžio 1), kuris irgi paabejojo,'kad A. Škėma pasiduo
da pagundai (o aš sakyčiąu, ty
čia veda save į. pagundą) suvai
dinti "Buergerschreck”, t. y„
ramių piliečių baubą. Baubas vis
baubas — nors kartais ir labai
originalus, bet jo greičiau kratomasi, o ne jieškoma.
Jei kas drįstų sakyti, kad A.
Škėma neparodė stipraus rašy
tojo talento, jokiu būdu su tuo
nesutikčiau. Bet man susidarė
įspūdis, kad tą talentą jis pri
taikė literatūrinei "paprikai"
gaminti. O paprika, kaip žinome,
ne taip jau daugeliui patraukli,
ir tiems patiems ne nuolatos.'
Todėl aš sakyčiau A. Landsber
giui : nenustebk, jei nesubėgsime
šio originalumo sutikti su nenu
tilsiančiais fanfarais.

Petras ir Liucija

visų laisvųjų kraštų penktosios
kolonos taip subjaurojo pacifiz
mą,' tokį atsargų padarė jį, kad
mes tiesiog bodimės juo ir vi
sais Picaso balandžiais. Kam gi
šitokiu metu dar mus masiškai
maitinti tuo pacifizmu? Ar ne
bėra šiai dienai kitokio pakaitaB. K.

Įžanginis klausimas: ar turiu
V. RASTBNIS
Beskaitant A. Škėmos knygą,
Romain Rollandas lietuviui nuolių meilę, rašytojas taip pat
teisę ką nors sakyti, apie litera
daugeliu atvejų man vaideno
skaitytojui
mažai tepažįstamas, bando gvildenti karo beprasmiš
tūrinį kūrinį? Rodos, kaiką ga
si... dailininkas. Bet dailinin
ir tąs vienas nedidukas jo ro kumą, žiaurumą ir net kvailu
liu. Ne viską. Ne tiek, kiek gali nalumo problemos. A. Lands kas, kuris nepiešia vadinamųjų
manas, Petras ir Li'usija, Lie- mą ("Juk kelias pakankamai
kalbėti literatūrinės kompozici- bergis, pats būdamas vienas iš "dailių” dalykų, o kuris pina iš
tuvoje tebuvo \ išspausdintas platus visiems. Tad kam reikia
^ms teorijų, pripažintųjų esteti- originalumo jieškotojų ("Pro drastiškų bruožų nesuvokiamą
(dabar jį perspausdino "Gabi- to pasiutimo, tos savižudy.stės ?
■W<U reikalavimų bei literatūros za”), klausia "Vienybėje” (ba chaosą, kuriame gal ir yra kokia
Kam reikia tų puikybės pilnų
ja”).
istorijoje žinomų literatūrinių landžio 10): "Ar mes sugebame idėja, 'o gal jos nei nėra, bet
R. Rollandas, Nobelio premi tėvynių, tų plėšikiškų valstybių
krypčių ("mokyklų”) žinovai. pasitikti originalumą?”’Jis ori kuris palieka neapibūdinamą,
ATPIGINTA
jos laureatas, šiandien jau ka ir tautų, kurioms žudymas —
Tokių žinovų nedaug, ir aš tik ginalumą laiko bene svarbiau slegiantį įspūdį. Pagalvojau apie
puose, buvo, be kita ko, didelis šventa pareiga? Kam reikia tų „KNYGŲ LENTYNA
rai nesu vienas iš jų. Bet viešai siu A. Škėmos kūrinių požymiu Čiurlionį, kuris, kaip sakoma,
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
pacifistas, šitoje savo knygoje, žudynių iš viso? To pasaulio,
paskelbtas literatūrinis kūrinys, ir išvadoje įtaigoja štai ką: bandė išreikšti (ar ir išreiškė)
nimo
Komitetas atpigino jo lei
kuris
pats
save
ryja?").
Rašy

vaizduojančioje
karo
meto
Pa

jeigu
jūs
(t.
y.,
skaitytojai),
lygiai kaip ir kitos srities meni
garsus spalvomis. Iš to asociaci
ryžių ir šitose niūriose nuotai tojas šitokias nuomones reiškia džiamo bibliografinio biuletenio
ninko (arba net ir visuomeninin nepasitiksite šios knygos su iš ja: Škėma, galbūt, yra moder
kose užsimezgusią dviejų jau- ne savo veikėjų lūpomis, bet "Knygų Lentynos” prenumera
ko!) viešas pasirodymas savai skėstomis rankomis, tai tas nus rašytojas, kuriame glūdi pa
pats, kaip knygos autorius.
tos kainą 1953 metams. Euro
me yra patiekiamas, ne vien ži reikš, kad neįvertinate origina sislėpęs modernus dailininkas...
Pati Petro ir Liucijos meilės pos, Afrikos, P. Amerikos ir
novams, o visiems, kas tik bus lumo, nesuprantate jo.
Atrodo, kad jis rašo, vartoda
kaip ir nešvankios kalbos rimta istorija naivi ir tragiška. Pet Australijos šalyse iki vieno (1)
pakankamai paslankus į tą pasi Aš susilaikau nuo A.J&ėmos mas modernaus dailininko meto
me susirinkime ar pobūvyje. x ras — studentas ir busimasis dolerio su persiuntimu. JAV-se
rodymą pažvelgti. Kai man su originalumo vertinimo plačiųjų dus. Jei taip, tai įdomu, origina
H. Nagys paminėjo lygiagre kareivis, kuris stengiasi apie ir Kanadoj prenumeratos kaina
•
•
daroma tokia proga, tuo pačiu literatūros vandenų visuoinoje. lu! Bet kad rezultatas — bau*
tę tarp A. Škėmos ii' J. Savickio. nieką kitą negalvoti, tik apie nepakeista: 1 dol. 50 c. metams.
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žymes

žinovai
sako,
kad
Škėma
jiems
esu paskatinamas (tad įgyju ir
gus ...
Tiesa, lygiagretė yra ne tik pa savo meilę. Jam niūriomis die Pašto perlaidas ir čekius adre
teisę) susidaryti nuomonę apie primena Kafką, Camus, Sartre
Aš, rodos, bent jau pagal ka niuose būreliuose visaip pakal vadinime
("šventoji
Inga”, nomis tai lyg vienintelis išga suoti :
bama.
Kartais
ir
"riebiai
”
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tai, ką aš matau, girdžiu ar skai
lendorių, visiškai XX-jo amžiaus
Šventoji
Žemė
”
).
Lygiagretė,
nymas šioje žemėje (o apie ki
tau. Ar turiu teisę tą savo nuo nai literatūros pasaulyje pasi žmogus. Ir karai pergyventi, ir juo augštesnis intelektualinis ir
Lithuanian Bibliographic
galbūt, yra ir ta, kad ir J. Sa tą pasaulį jis negalvoja). Viską
monę kam nors pasakyti ?, Ma rodžiusius rašytojus. Jau vien "miestų žiburiai” ne naujiena, ypač estetinis išsilavinimas, juo
Service,
vickis mėgdavo, taip sakant, jis bando statyti ant principų,
nau, kad taip. O ar yra ribos, tas duoda pagrindo manyti, kad nekalbant jau apie iki absurdiš labiau to vengiama. To vengia
602 Harvey St.,
"subliuznyti”. Bet jis tai darė lyg ant kortos. Liucija, jaunutė
kaip plačiai tokią savo nuomonę A. Škėma apskritai literatūroje kumo žmogų pažeminančias si ma taip pat juo labiau, juo ap
Danville, III., USA.
elegantiškai,
taip,
kaip
mažiau
dailininkė, gyvenimiškai yra žy
galiu skleisti? Manau, kad ne, nėra toks jau originalus, Gal tuacijas XX-jo amžiaus inkvizi linka yra viešesnė. Tegu, saky
ar
daugiau
net
ir
"prie
stalo
”
"7*
miai praktiškesnė. Ji piešia gerų
nes kas gi gali jas nustatyti... originalus jis tik mūsiškės lite- torių naguose. O visdėlto man sime, žmonės ir suaugę, tegu
būtų leistina. A. Škėma šioj sri
Vadinasi, galiu tą nuomonę ir ratūros ribose.
tokia klaikybė, kokią A. jiems "seksualijos” nėra jokia ty nesistengia būti nei elegan paveikslų prastas reprodukcijas,
I
I
nes reikia iš ko nors gyventi,
Bet ne tai svarbu, čia yra Škėma taip meistriškai supina paslaptis ir atitinkamas žodyviešai rašyti. Tarp pasakymo ir
I
• I
P ROTE CT
viešo parašymo tik toks skirtu- daug kasdieniškesnis klausimas: iš fantastiškiausii) absurdų, vi mas ne naujiena, bet viešumoje tiškas, nei mandagus. Priešingai, nors jaunuolį pradžioje erzina
I
I
mas, kad pastaruoju atveju nuo ar kiekvienas originalumas įdo siškai neatrodo esanti .tiesa apie tuo brutaliai švaistytis nepriim atrodo, kad tyčia nori būti bru tai, kad ji verčiasi pigiu me
I
I
YOUR RIGHT
monė bus plačiau paskleista. Tad mus? Šiaip jau žmonių santy tą aplinką, kurioje mums šiais ta. Jei draugijoje atsiranda, kas talus. žinoma, skonio dalykas. nu. Ji, priversta užsidirbti, duo
I
Bet,
nors
mes
jau
ir
peržengėm
I
braviruoja,
rodydamasis
turįs
nos kąsnį, sutiktų eiti net ginklų
didesnė atsakomybė. Ir rizika. kiuose "originalai” yra mėgs laikais tenka gyventi. O kas ne
I
TO DRIVE
Atsakomybė — todėl, kad taip tami, bet toli gražu ne visi. Ori atrodo tiesa, tas ima atrodyti dūmų nebijančias akis ir galįs per pusę to begėdiškojo XX-jo gaminti, nors Petras tuo taip
amžiaus,
tačiau
vis
dar
daugu

pat bjaurisi. Tik meilė priver
.UNDER NEW STATĖ LAW
daugiau ką galima suklaidinti, ginalumas originalumui nelygu. šmeižimu ... šitoks originalu narsiai "vadinti dalykus tikrais
jei pats būsi sūklydęs. Rizika — Smagu turėti draugėje tokį "ori. mas, kurio pagrinde tiek daug vardais”, tai toks gali būt i pa mas tebeturime paveldėję "senų čia juos viską užmiršti ir tesi
todėl, kad plačiau paskleisi apie ginalą”, kuris turi naujų kalbos sutirštinto pesimizmo ir persū prašytas net ir išeiti, nes toks prietarų”. . Tie "prietarai" gal rūpinti savim. O Did. Penktasave neigiamą nuomonę, jei nie temų, kuris originaliai sąmojin dytos paniekos "laiko dvasiai”, elgesys paprastai laikomas kitų verčia mus šiek tiek- ir paveid- ; dienj, kai jie nueina į bažnyčią,
mainiauti, rodytis, lyg niekad1 baigiasi jų meilė: bombardavi
kus nušnekėsi... Tai atsakomy gai elgiasi, bet jei kas savo "ori pergreit darosi įkyrus ... Au- negerbimu .
bei ir rizikai sumažinti, iš anks ginalumą” ima rodyti laikyčiai toriaus valia žiūrėti į pasaulį
čia jau ir prieiname prie to nebūtumėm girdėję dalykų, ku mo metu griūdamas prislegia
..... ”> kad
— - ir nežmoniškai,
...
savus akinius. Bet'jergu aš, "pikantiškojo” reikalo. Ai Škė riuos iš tikrųjų žinome, bet jie juos piliorius.
to atsižadu kalbėti apie'literatū masis šūkio
Gaukit žemos kainos
rinį kūrinį tais požiūriais, kur bei tik kitoniškai”, tai tokio jeigu daugelis j tokį originalu ma, tarp kitų savo originalumų, tebepalaiko mumyse tokį esteKnyga iliustruota. Kas tų
Farm Bureau automobilio
tetinį
skonį,
kuris
visdėlto
ver

tik žinovai komptentingi. Bet "originalo” paprastai vengiama. mą nepuls, kaip musės j medų, gana dažnai demonstruoja ir to
iliustracijų autorius? Mazarelis?
apdraudą — sutaupykit iki
manau, kad kaiką valia yra Kur baigiasi mielo, įdomaus ir — tai kas gi? Ar mums belieka kį originalumą: įterpti, netgi vi čia mus bent jau brutaliuosius Vis dėlto tokius dalykus būtų
20%. Vienoda ir pastovi
nepraustaburniškumus
išspjau

ir paprastam skaitytojui pasa priimtino originalumo ribos ir tik pasmerkimas, intelektualiai siškai be jokios logiškos prie
verta pažymėti.
Nepažymėta bendrovės politika... grei
ti.
kyti. Tuo remdamasis ir ryž kur prasideda nuobodulys, įkyru ir kultūriškai atsilikusios minios žasties, kokį realistiškiausiai
taip pat, kas Lietuvoje buvo iš tas, draugiškas patarnavi
Argi jau taip būtina tą skonį leidęs pirmąją’ vertimo laidą
tuosi išsitarti apie vieną kny mas ar net viešas akibrokštas vardas? Dovanokit, nors neko seksualų vaizdą ar posaki, daž
mas. Tai antras didžiausias
gą, literatūros žinovų ir ne ži — tai pareina nuo aplinkos pa kios nuomonės esu apie tą mū niausiai nevengiant ir "tikruo kitaip lavinti ir pratintis prie (rodos, "šviesos" knygynas).
auto apdraudėjas.
novų jau "čiupinėtą”, bet be pročių, pažiūriu, skonio . .. Bet, sų XX-jį amžių, bet dar neno-1 sius vardus” pavartoti. Tai da nešvankumų? Argi literatūra Šitokius nutylėjimus praktikuo
šaukite:
veik nepaliestą tuo požiūriu, ku sakysim, jei kas savo "origina rėčiau sutikti, kad jo dvasia yra roma išspausdintoje knygoje, nerastų vertingesnės paskirties? ja ne viena "Gabija”, perspaus
PAULINA
MOZURAITIS
ris ir ne žinovui prieinamas. Ta lumą” bandytų parodyti ateida pavirtusi tokiu monstrumu, ko vadinasi, viešiausioje vietoje.
Netvirtinu, kad A. Škėmos kū dinusi šią knygelę.
13706
Benwood
Avė.
knyga yra A. Škėmos "šventoji mas į svečius apatiniais teapsi- kį A. Škėma piešia savo ”Apo- Toks viešas, kur buvus kur ne riniai perdaug pasižymi tomis
Skaitytojas taip pat pasigen
Telephone: LO 1-7795.
rengęs, tai bent tik laukiniai kaliptiškose variacijose” (Varia buvus, peršokmėjimas iš siur ne sur-, o super-realistiškomis da žinių apie autorių. Bent pus
Inga.”
* *
žmonės tokio "originalo” neiš cijose — nuo "įvairumo”, ar realistinių fantazijų į realistiš- "seksualijomis”, bet visdėlto ir lapėlis jų labai praverstų.
Dalykas, kurį rengiuosi pa mestų lauk.
B. Kaz-tis
nuo tyčia, originalumo vardan, kiaušį kūno dalių, kad ir žo tiek jų, kiek yra, jau sudaro
liesti, yra klek "pikantiškas”.
Yra, man rodos, panašumo j rodomo "variotiškumo”?).
džiais, apčiupinėjimą, man re šaukštelį deguto, kuris visumai P.S. šitos minties nekėliau pra
Todėl prašau atleisti, kad eisiu tai ir su originalumu literatū» »
gis, literatūrinio tobulumo kū suteikia "degutiško” skonio, te džioje, bet ji gal ir verta viešu
prie jo didelėmis užuolankomis. roję.
Aš būčiau linkęs sutikti su riniui nei kiek neprideda, o skai gu toji visuma būtų net ir iš mos. Kam "Gabijai” šiandien
* *
Dėl to noriu pradėti nuo origiHenriku Nagiu ("Nepr. Lietu- tytoją dažnai šokiruoja, panašiai gryniausio medaus.
prireikė Rollando? Sovietai ir

IDALC IPAILOJIE
JO VEIKLA VOKIEČIŲ KARO ŽVALGYB OS TARNYBOJE IR MIRTIS — 2-ROJO
PASAULINIO KARO METAI
Vertė VLADAS MINGĖLA
\ TvainyB iš pereito numerio )

žygis sekasi. Vokiečiai susirūpino. Juk šių
laikų modernaus karo vesti be informacinės
tarnybos, be žinių tiekimo tarnybos, beveik
neįmanoma. Vėlgi prisistato Idalo Palesse.
( Jis buvo vokiečių pusėj. Tačiau jis vėl ryž(\5si įsijungti į darbą. Tamsią naktį vokie
čiai nugabena jį numatyton vietovėn, į ali
jantų užnugarį — išlaipina jį ant kranto.
Trumpu laiku genijalusis Idalo Palesse su
geba gauti darbo amerikiečių amunicijos
bazėj. Vėl čia padėjo kalbamo- pulkininko
, pažintis ir jo rekomendacija. Tarp vokiečių
karo žvalgybos štabo ir Idalo Palesse užsi
mezgė ryšys. Vėl vokiečių reikalai pagerėjo,'.
nes iš priešo pusės pradėjo plaukti žinios
skubios, rimtos, patikimos ir svarbios.

Kartą, dėl savo žinių svarbumo ir konk
retumo, Idalo Palesse vos ne vos išvengė
pirties. Jo paties nurodymu, vokiečių bom
bonešių eskadrilės, 'staiga ir netikėtai puolė
tą bazę, kurioje Idalo Palesse tarnavo. Bazė
buvo visiškai sunaikinta. Kiek vėliau amerjkiečių CIC nustatė Palesse siunčiamosios

radijo stoties vietovę. Jam ir čia pastarnavo
instinktas ir laimė: jis prasiveržė pro amerikieoių-anglų fronto liniją — laimingai pa
siekė vokiečių kariuomenės pozicijas.

LAIKAS BĖGA. KRAUJAS LIEJASI
Vis daugiau ir daugiau karo laimė kryil
sta alijantų kariuomenės pusėn. Kaskart vo
kiečiams’sunkėja žvalgybos uždavinių spren
dimas. Traukiantis darosi vis sunkiau ir sun
kiau ūžmegsti ryšį, su užnugary. likusiais
šnipais. Nors voras ir mezga savo voratink
lį vėl ir vėl, bet nesėkmė jį lydi. 1943 m.
gale, vokiečiams dar pavyksta įsibrauti į
amerikiečių slaptąją tarnybą. KVėl keli šalto
kraujo, drąsūs agentai ėmė veikti. Jų tarpe
vėl matėme tą drąsuolį ■— Idalo Palesse. Jis
vėl, laisvu noru, pats pasisiūlė šį pavojingą
žygį atlikti. Jis aprūpinamas vokiečių karoligoninėj ką tik mirusio amerikiečių CIC
agento dokumentais.
Ryšys užmezgiamas savotišku būdu. Vokiečių pozicijų pusėj įrengiamas klastingas

trumpų bangų siųstuvas. Idalo Palesse mė
gina įeiti į sąlytį su amerikiečių CIC: dirba
mirusio amerikiečio vardu. Uždavinys —
melaginga informacija klaidinti alijantus.
Sekasi. Idalo Palesse įsigyja pasitikėjimą.
Neįtariama. Gauna slapto kodo šifrą — slap
taraštį. Įsakoma skubiai veikti. Reikia or
ganizuoti vokiečių valdomoje srityje municijos — amunicijos ir kt. karinių medžiagų
sandėlių sprogdinimą, vykdyti karinėse dirb
tuvėse sabotažo veiksmus, sprogdinti tiltus,
padeginėti kariniai svarbius pastatus bei
sandelius. Įsakymas ir šiuo atveju vykdo
mas stropiai, greit, numatytu laiku ir tiks
lumu. Bet Palesse "suorganizuota sabotažo
grupė” "pakliuvo į vokiečių rankas.” Tuo
taipū Palessei "pavyksta laimingai pabėgti.”
Vaidinimas buvo puikiai surežisuotas. Ame
rikiečių CIC įtikinta, jog agentas yra jų.
Išvykęs Palesse kiton sritin užmezgiu ryšį
su amerikiečių žvalgybos štabu, žaidimas vėl
pradedamas iš "naujo. Alijantų kariuomenė
išlaipinama Romos m. pietuose. Gerai Pra
dėtą Palesse. darbą vokiečių karo žvalgybos
vadovybė perduoda vienam savo agentui vokiečiui. Palesse tuo laiku iškeliamas Ancio
prietileio,srities svarbių žinių tiekimui. Betgi, amerikiečiai .greit pastebėjo, jog ameri
kiečio agento vardu veikęs vokietis nėra tas
tas asmuoj kuriuo jie pasitikėjo. Kurį laiką
amerikiečių kontržalgyba palaikė dąr radijo
ryšį su tuo pseudo amerikiečiu; Pastebėti

skirtumai darbe. Iškilo netikslumai. Tele
gramų stilius ir kt. smulkmenos parodė, jog
vokiečių pusėje esąs agentas nėra iš viso
amerikietis. Dar toliau tęsdami tyrimus ame
rikiečiai pastebėjo ir suprato, kad Idalo Pa
lesse veda dvigubą žaidimą: tarnauja ne tik .
amerikiečiams, bet ir vokiečiams, o gal ir
iš viso tik vokiečiams. Atsiranda išdavikų.
Pagalau pavyksta sužinoti Idalo Palesse pa
vestą naują užduotį. Bet pats Palesse nieko
blogo nenujaučia. Išvykęs naujon vieton sku
ba su CIC užmegzti radijo ryšį.
Naujoj vietovėj atsidūręs Palesse pa
stebi, jog alijantai ruošiasi stambaus masto
puolimui: iškrauna galybes sunkiųjų ginklų,
tankų, patrankų ir kt. karo reikmenų. Jis
skubiai painformuoja vokiečius. Tačiau čia
jo darbas-atydžiai amerikiečių sekamas. Mė
ginta pagauti šį vertingą paukštį... Laimė
ir šį kartą padeda jam pasprukti iš paspęstų
spąstų. Veikti juo toliau juo labiau darosi
sunku, beveik neįmanoma. Jis vis dar renka
žinias apie amerikiečių ir anglų kariuomenių
pasiruošimus. Ruošiasi sprukti atgal pas vokiečius. Bet tą žygį nesiseka įvykdyti. Niekieno žeme, — nuolatos raketų ir šveičiančių sviedinių, apšaudoma, neįmanoma perbėgti. Jis jaučia, jog aplink jį tariamas geležinis žiedas vis traukiasi, vis siaurėja, -i
o jis to žiedo vidury. Ėalesse din- traukiasi į
Nettuno. Sekančią naktį jis dar bandys pasiekti vokiečių fronto -linijas. Jis blaškosi,

kaip medžiojamas žvėris, kol jį, beeinantį
naktį, pagauna amerikiečių MP sargyba. Su
laikomas, kadangi jis ėjo draudžiamu laiku.
Nuvedamas sargybų bustinėn. Nuodugniai
iškratomas. Jo dokumentai (svetima pavar
de) atrodo tvarkoj, bet patikrinus visus pas
jį rastus popierius, jų tarpe rastas anglų
pulkininko rekomendacinis laiškas. Tas laiš
kas mini jau kitų pavardę. Patikrinus slaptą
CIC kartoteką paaiškėjo ir to laiško savinin
ko tikroji pavardė. Idalo Palesse padarė fa
tališką klaidą, nes jeigu jis būtų tą laišką
sunaikinęs, jo asmuo nebūtų atpažintas. Iš
siginti nebuvo įmanoma. Karo lauko teismas,
po trumpo bylos išnagrinėjimo nuteisiamas
mirtį, sušaudant.

Jdalo Palesse prašo kunigą. Jam leidžia
ma atlikti paskutinioji išpažintis.
1944 m. balandžio 30 d., ankstį rytą, auš
ros pazarame ėmus dažyti ir auksu spalvinti
dangų — Idalo Palesse sušaudomas.
Ir šią paskutinę valandą jis prašė akių
neužrišti. Jis miršta drąsiai, pakelta galva.

. Idalo Palesse buvo vienas iš tūkstančių
vokiečiams tarnavusių agentų — šnipų. Skiri
tuma‘- tačiau tas> jog čia “P^ytasis agentas
dirbo Vokiečiams ne dėl pinigo, bet idėjinių
^itikinimų vedamas. Tokie, šnipai patys pavojingiaūsį.

(Pabaiga)
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Ar sukurs lietuviškus laužus?
L.S.B. Vokietijos Rajono Va
deiva sktn. A. Venclauskas rašo
užjūrio skautams bei jų bičiu
liams;
"Artėja vasara, o bu ja ir
skautų stovyklos. Mes, Vokieti
joje pąlikę skautai ir skautės
taip pat norėtume susirinkti iš
įvairių vietovių ir drauge pastovyklauti. Juk žinote, kad skau
tas be stovyklos, kaip kunigas
be altoriaus. Bet, atvirai sakant,
neturime lėšų.
Sesės — broliai, jei Jūs galė
tumėt mums padėti, mes atsily
gintume Jums nuoširdžiu darbu.

1

Noro dirbti ir energijos mums religinio ugdymo propramos eg
Suk
netrūksta. Po pereitų metų va zaminus arba gauti dvasios va
M
te
saros Stovyklų įsisteigė 4 nauji dovo liudijimą, kadi jis žino reli
Lietuvių Vasario 16 Gimnazi taip pat reikės tokių sūnų ir pinigus Gimnazija patogiai ir
skautų vienetai. Tikimės, po šių ginę programą. .
ja šių metų balandžio mėn. 14 dukterų, kurie netik svetur, bet greitai gauna. Bet kam patoges
f
metų įsisteigtų dar. Tik per sto Šios ,programos tekstas yra
dieną pradėjo 4-tuosius mokslo savo gimtojoje žemėje galėtų ni kiti siuntimo būdai, prašom
V '■
vyklas ne tik mes patys sustip- "Tau, Škiltininke” knygoje 67-70 J
metus. Jie vadinsis 1953-1954 gražiai ir naudingai jos labui naudotis anais, kaip ir pernai
rėjame, bet ir surandame dau pusi.
mokslo metai.
darbuotis. Tas yra didysis mūsų kaikurių tautiečių buvo daroma.
giau pritarėjų ir entuziastų. Tik
Niagaros stovykloje (birželio
Čia pat tenka tuos metus pa tikslas, ir to tikslo kaip įmany Gimnazija lygiai pat visiems bus
padėkime mums!
Padėkime 30 — liepos 5 d.) bus ir liet,
aiškinti ir atitaisyti iki šiol pa dami siekiam. Tik mūsų vienų dėkinga. Tiktai siunčiant per
mums, nors truputį, bet greitai, skautų katalikų dvasios vadovų
sitaikančią klaidą.
pastangų, kad ir didžiausių, čia Balfą, Baltas taip pat stiprina
nes jau laikas artėja, o mes dar suvažiavimas. Visi dvasios va
Šioje Vakarų Vokietijos (Nie- nepakanka. Be Jūsų pagelbos mas ir tuo būdu juo labiau įga
nežinome ar savo svajonę —- dovai yra prašomi tas dienas re
dersachsų) provincijoje nauji mūsų užsimojimai ir darbai ne linamas daugiau padėti Vokieti
stovyklą galėsime įvykdyti. Lai zervuoti šiam svarbiam pasima
mokslo metai prasideda balan įvykdomi. ■
joje jr kitur likusiems ir vargs
ką nustatėme: liepos 1 d.; vietą tymui. Būtų gera, kad: jie kaip Naujas JAV ambasadorius į če^A
džio mėnesio pradžioje, o bai Dar kartį’ prašom praėjusių tantiems mūsų tautiečiams, taip
pasirinkome: tokią, kad primin galima greičiau apie savo daly
gias kitais kalendoriniais me-lmetų Rėmėjų Būrelius apsiimti pat ir Gimnazijai.
tų Lietuvą - prie upelio, pušynė vavimą praneštų sktn. kun. J. koslovakiją yra George Wadstais kovo mėnesio pabaigoje. Į ir
i toliau globoti po vieną mokinį.
Lauksime pasitikėdami. Moks
lyje. O LIETUVIŠKĄ DVASIĄ Vaišniui, S. J., 5541 S. Paulina worth. Anksčiau ambasadorium
tą laiką derinas ir lietuvių mo- ,Jei kas norėtų pakeisti globoti lo metus pradėjome su malda, su
yra buvęs Irake ir Turkijoje.
SUKURSIME PATYS.
St., Chieago 36, III.
kyklos. Lietuvių Vasario 16 nį,
i prašom ir apie tai rašyti, nes džiaugsmu ir pasiryžimu. Labai (kur kam bus patogiau), visose
Per šv. Kalėdas broliai Lapi
..Gimnazija oficialiai tuo vardu ]praėjusiais metais nevisiems tikimės,-kad mūsų darbo be lai lietuvių — katalikų bažnyčiose nai iš Bostono su vyresn. sklltn.
SUJUDO SKAUTAI
b'ūvo pavadinta 1951 metų va- pagėl
;
jų norą buvo paskirti, šį ko nereikės nutraukti.
laikomos iškilmingos pamaldos Algiu Banevičium pryšakyje nu
WATERBURY
'sario 16 dieną, taigi jau 1950-51 met gal galėsim keliamus pagei
Per šviesą į laisvę ir žmoniš Arkv. J. Skvirecko intencija.
džiugino mus savo netikėta pa Paskutiniuoju metu pagyvėjo
mokslo metų pabaigoje. O kad davimus patenkinti. Taip pat nu kumą!
2. Tą pačią dieną surengiamos rama. Dėkojame, Broliai. Parė vietos skautų veikla. Be jau mi
tuos 1950-51 m. metus baigė jau manau, kad kaikurie Būreliai Lietuvių Vasario 16 Gimnazija iškilmingos akademijos su ati mėte mus ne tik materialiai, bet nėtų jaun. skautų vaidinimo ir
FILMAS APIE LIETUVĄ
Vasario 16-sios vardu, tai tie šiais metais negalės įsipareigoti
laikraštėlio, pažymėtina šių me Šių metų gegužės 3 d. Watertinkama paskaita apie mūsų di ir moraliai. To neužmiršime!
metai ir buvo pirmieji, toliau ar bus išsiskirstę, išvažinėję j
Budime!
tų kovo 29 d. vyr. skaučių būre bury, 48 Green St„ salėje, ALTS
dįjį kultūrininką, pirmąjį viso
savo rėžtu 1951-52 — jau ant kitus miestus, dėl to prašom or
Sktn. A. Venclauskas lio, vądovaujamo psk. J. Pečiū vietos skyriaus iniciatyva, bus
Šventojo Rašto vertėją lietuvių
rieji, 1952-53 — tretieji, o da ganizuoti naujų Būrelių. Gimna
L.S.B. Vokietijos Rajono rienės suorganizuota išvyka į rodoma naujausias Motuzų fil
kalbon, tam pašventusį visą sa
bar pradėti ketvirtieji. Skaitant zija užtikrina, kad ir šiais me
Vadeiva.”
vietos Meno Muziejų. Išvykos mas apie Lietuvą. Be kitako, bus
vo gražųjį amželį; antroji aka
ką tik praėjusiuosius mokslo tais atsargiai ir taupiai vartos
šis
mūsų
skautų-čių
šauksmas metu dail. A. Melnikas dalyvius parodyti ir nepriklausomos Lie
demijos
dalis
meninė.
Rugsėjo
18
dieną
1953
metais
metus antraisiais, Vasario 16 sunkiai tautiečių uždirbtą pini
3. — jų, bene svarbiausiu • iš Vokietijos perduodamas ne tik supažindino su meno kryptimis tuvos pašto ženklai.
Gimnazijos amžius kaikur vie gą, o ką sutaupys, palaikys sun Kauno Arkivyskupui — Metro
punktu, eina platesnės monogra, užjūriuose ■ skautaujančiam jau- bei tendencijomis istorijos bė
politui
Juozapui
SKVIREC

nais metais būdavo sumažina kesnei nežinomai dienai.
Filmas apie Lietuvą Motuzų
fijos paruošimas ir jos išleidi. nimui, bet ir visiems gerąšir- gyje ir savo paskaitą pailiustra
mas.
Būrelių vadovus prašom, kaip KUI sukanka aštuonesdešimts
kruopščiai
ir vaizdingai paruoš
mas. Tam tikslui jau yra davę, džiams lietuviams. Ne tik Diep- vo gausiais muziejaus ekspona
Lietuvių patarlė sako: nauji ir pernai, atsiųsti Gimnazijai metų amžiaus. Tai nepaprastai
tas ir toli pralenkia ikišiol Wa.
holzo
gimnazija
bei
vargo
mo

tais.
Gaila,
kad
išvykoje
daly

•savo pasižadėjimus ir atitinka
metai — nauji lapai. O mes sa Būrelių narių sąrašus, pasisa sukakčiai — jubilėjui atminti,
terbury demonstruotus panašius
ma fnedžiaga ruošiama. Tikima kyklos; bet ir Skautiškųsios va vavo neperdideliš dalyvių skai
J.
E.
vyskupui
Vincentui
Brizkom; nauji metai — nauji rū kyti, nuo kurio iki kurio laike
vaizdus. Todėl reikia tikėtis, kad
saros
stovyklos
gaivina
Vokie

čius.
si, kad atsiras ir ne viena auka,
pesčiai. Antai anuos mokslo me apsiima šelpimą ir kokių turi giui vadovaujant, Chicagoje yra
šj kartą retas kuris praleistų
tijoje
pasilikusių
lietuviukų
dva
.
Balandžio
26
d.
skautės
ir
reikalinga monografijos išleidi
tus pabaigėm su 156 mokiniais, pageidavimų dėl mokinio pasky sudarytas iš įvairių lietuviškų
sią. Jie sustiprėja ir kūnu ir skautai mini savo patrono Šv. nepasižiūrėjęs gražių Lietuvos
katalikų organizacijų komitetas, mo išlaidoms padengti.
o šiuos pradėjom su 181 ir dar rimo.
vaizdų ir ta proga neprisiminęs
(
Kadangi Arkv. J. Skvirecko dvasia. Padėjime jiems greito Jurgio šventę. 10 vai. bažnyčioje savo gimtąjį ar tėvų kraštą.
yra pąduotų prašymų, šiais me Ir visus kitus geros valios kurio pavedimu skelbiamas šis
mis
aukomis
tame
darbe.
Aukas
numatomos
skautams
skirtos
tais Rėmėjų Būrelių susiorgani tautiečius, kur negalima sudary atsišaukimas — kvietimas į vi visas gyvenimas buvo pašvęstas• siųskite, adresu: Adolfas Venc
pamaldos, o 11 vai. buv. Lietu Bus du seansai, kurių pradžia:
zavo 198, ir kaikurie iš jų jau ti Būrelio, labai prašom padėti same pasaulyje pasklidusius lie tanų kad lietuvių tautai duoti lauskas, Hannover, Hegelstr. 6,
vių salėje iškilminga sueiga, į 2 ir 5 va), po piet.
įvykdė pasižadėjimą, o didžioji Gimnazijai vienkartinėmis au tuvius — katalikus tam garbin pilną viso šventojo Rašto Ver• Germany, Brit. Zone..
kurią kviečiama atsilankyti vi
dauguma baigia vykdyti, keli komis. Visų aukos, kad ir ma gam jubilėjui pasiruošti ir gali timą, kuriuo visi lygiai juo gali
suomenė.
MAŽAS SUSIDOMĖJIMAS
tuo
pačiu
metu
jį
apvaikš

mai
naudotis,
tai
Chicagos
Komite

Būreliai, atrodo, negalės tesėti. žiausios, bus su nuoširdžiu dė
APIE SKAUTŲ DVASINĮ
BENDRUOMENE
Gegužės
10
d.
skautai
ir
atei

čioti.
tas
kviečia
ir
prašo
visą
lietu

Į išsiuntinėtus Būreliams Gim kingumu priimtos.
AUKLĖJIMĄ
tininkai
bendrai
ruošia
Motinos
Taikydamasis
prie
vietos
są

viškąją
spaudą
neatsisakyti
pa

nazijos atsišaukimus ir prašy Pinigus prašom, kaip ir anais
Balandžio 19 d., įvyko pirma
Prieš Velykas Liet. Skautų Dienos minėjimą. 11 vai. numa sis, po valdybos perrinkimo,
mus apsiimti po vieną mokinį metais, siųsti per Bendrąjį Ame. lygų, Chicagos lietuvių komite skelbti šį atsišaukimą ir iš viso
išlaikyti ir šiais metais, deja,, rikos Lietuvių šalpos Fondą tas J. E. Arkivyskupo — Met deramai prisiminti tą retą su Brolijos dvasios vadovas sktn. toma atitinkama programa su ALB \Vaterburio apylinkės su
dar maža kas teatsiliepė. Dėl to• (United Lithuanian Relief Fund ropolito jubilėjų yra nutaręs mi kaktį, pagerbiant pirmoj eilėj kun. J. Vaišnys, S. J., lankėsi platesne menine dalim, skirta sirinkimai. Tačiau bendruome
ne be pagrindo sakom, kad nau• of America, Ine., 105 Grand nėti š. m. rugsėjo 13 dieną, sek didįjį mūsų tautos kultūrininką, Toronte, -kur Brolijos Vadi jos motinoms ir visai lietuviškai vi nės veikla susidomėjimas buvo
madienį. Kadangi mūsų garbin mokslininką, Vytauto Didžiojo posėdyje buvo aptarti skautų re suomenei.
mažas, ką rodė apytuštė salė.
ji metai — nauji rūpesčiai.
Street, Brooklyn 11, N. Y.). Taip
go Sukaktuvininko gimtadienis Universiteto profesorių, Lietu liginio auklėjimo reikalai. Su
"Baltijos” vietininkijos skau Buvo Dr. J. Vėbros paskaita
Praėjusiųjų metų patyrimas
išpuola darbo dieną, tai minėji vos Bažnytinės Provincijos pir tarta šiais klausimais:
tai birželio 17-25 dienomis sto "Ateities gyvenimo perspekty
parodė, kad sudėjus visas išlai
mui sutarta pasirinkti sekma mąjį Metropolitą ir šimtų-šim1) Dvasios vadovai turėtų ma vyklaus’ Detroito apylinkėse. vos”. Dalis buvo atėję tik pa
DAR NEVĖLU,
das, vieno mokinio išlaikymas
atsieina daugiau kaip 20 dolerių bet veikiai gali būti PERVĖLU, dienį prieš tą sukaktį, arba se tais Lietuvos kunigų mokytoją tyti visus .skautus ir pravesti Platesnių informacijų skautų skaitos pasiklausyti, nes po jos
jiems religinį pašnekesį nors tėveliai ir suinteresuotieji gali salė dar labiau ištuštėjo.
mėnesiui. Bet Gimnazija tikisi, norint įsigyti rinktinę rašomąją kantį sekmadienį, rugsėjo 20 d., ir globėją.
Chicagos Lietuvių-Katalikų kartą į du mėnesius. Ar tai at gauti pas vietos skautų vado
kad ir šiais metais parems ją mašinėlę lietuvišku arba ameri kur vietoš sąlygos tai atlikti lei
Bet kaikurių intencijos, kaip
Arkv. J. Skvirecko
džia.
likti draugovėmis ar skiltimis, vių.
savo gėrybėmis BALFas ir kiti konišku raidynu.
šiame susirinkime išryškėjo, dar
Jei
kitose
JAV
lietuvių
kolo

Jubilėjui
ruošti
Komitetas
susitariama
su
vienetų
vadovais.
tautiečiai vienkartinėmis auko
labiau gali atgrasyti visuomenę
2) Dvasios vadovai, kaip pil
mis, dėl to Rėmėjų Būrelių pra Rašomosios visų geriausių fir nijose ar iš viso kituose žemės P. S. Visi turintieji asmeniškų
PARĖMĖ JŪRŲ SKAUTUS nuo bendruomenės susirinkimų
kontinentuose,
kur
šiuo
metu
atsiminimų
apie
garbingą

nateisiai atitinkamų vadijų na
šom aukotis tais pačiais 20 do mų, o jų tarpe garsiosios
jį Sukaktuvininką, medžia riai, turi teisę ir pareigą daly P. Urbonas paaukojo $25 Chi lankymų. Užuot pasvarsčius kaip
”Smith-Corona”, gaunamos iš lietuviai gyvena, kiltų mintis,
lerių mėnesiui. ' •
kaip Chicagos lietuviai yra nuta
gą monografijos papildy vauti atitinkamų vadijų posė cagos kpt. M. Kukučio jūrų pagyvinti bendruomenės veiklą
Pernai BALFo Pirmininkas simokėtinai.
rę tą jubilėjų minėti, tai keliais
mui prašoma siųsti Chica džiuose.
skautų laivui — plaukiojimo pa ir pritraukti daugiau narių
Kan. Dr. J. B. Končius ir VLIKo
V. BARTKUS
sakiniais to minėjimo planą ga
gos Komitetui, 6812 S. 3) Įžodį duodantieji arba j statui įsigyti. Jūrų skautai reiš (kaip pranešė pirmininkas, labai
Vykdomosios Tarybos Pirminin 712 E. 92 St., Cleveland 8, Ohio. lime taip atpasakoti:
Washtenaw Avė., Chieago augštesnį patyrimo laipsnį ke kia jam nepaprastą padėką. Ge nedaug naujų narių teįsirašo ir
kas K. žalkauskas ir kiti, lan
29, III.
TEL.: LI 1-6716
1. Rugsėjo 13 d., ar 20 d.,
— SKS — esantieji bendruomenėje sun
liami skautai privalo išlaikyti ro vėjo!
kydami "Vasario 16 Gimnaziją,
kiai sumoka solidarumo mokes
gėrėjosi, kiek čia gražaus lie
tį) valdančiojo bloko asmenys
tuviško jaunimo, ir įvairiomis
tuoj pat pasireiškė priekabin
progomis raštu ir žodžiu teigė,
gais susirinkime pranešimą da
kad ši Gimnazija rimtai palaiky
riusiam LOKo pareigas einan
tina, kad susispietusiam čia jau
čiam Dr. M. J. Colney.. Gavosi
nimui verta padėti šviestis lie Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps
įspūdis, kad jį pasikvietė ne tam,
tuviškoje mokslo įstaigoje. O
kad painformuotų kas daroma
mes ir dar sakome: kaip dabar
LOKe, o tam, kad suvestų se
paleistume ir kur dėtume tuos
M r. J. D. Charleson, privatus Kenwill
nas sąskaitas, ryšium su bu
Corp. atstovas pirmadienį ir antradienį,
181 berniukų ir mergaičių, jau
vusiu skundu. Dr. V. Šmulkštys
bei. 27-28, aprodys šio nepaprasto Magikelerius metus čia besimokiusių
net iškėlė tokį keistą ir provo
Koter naudingumų.
ir besitikėjusių toliau mokytis?
kuojantį klausimą, esą kokios
Daugelis iš jų paliko vokiečių
LOKas yra nuomonės apie WaNaujas
mokyklas ir atėjo šen, kad mie
terburio apylinkę.- Bet keisčiau
Regular
2.79
liau jiems tarp saviškių, kad jų
sia— ką einas LOKo pirmininko
DAŽYMO
tėvai panorėjo auklėti ir mokytipareigas Dr. Colney pranešė, tai
juos lietuviškoje mokykloje. Kai
čia pat dalyvavęs to pačio LOKo
81x99
—
Colių
dydžio
kurie iš jų, išėję iš privalomojo
antrininkas Valaitis -beveik vi^k
72x108 — Colių dydžio
mokslo amžiaus, būtų turėję įsi
ką paneigė arba kritikavo. AtJ^F
jungti į vokiečių ūkį ir veikiau
rodo, jis tai puikiausiai galėtų
Visiems dažams
siai būtų nutautę svetimųjų jū
Kainuoją 5.a0
padaryti pačiame LOKe, o.; ne
roje, o čia jiė gali išlikti savo
politūroms
apylinkės susirinkime, nors, tie
tautai ir gimtajam kraštui.
sa,, nusiskundė, kad dąžnai LOK
Todėl, Mieli Tautiečiai, kuria
posėdžiuose paliekamas už du
me žemės krašte Jūs bebūtu
rų1
mėt, prašom įvertinti mūsų pa
Tokios kalbos nei LOKo au
Jūs
žinote,
kad
”
Sa-Von
’
’
stangas- ir gerus mūsų norus,
toritetą didina, nei bendruome
pavadinimas reiškia iabora- .
jau labai konkrečiu darbu pa
torijoj išmėginta . X Jums
ne susidomėjimą skatina. Salė
grįstus, ir ateiti mums į pagelgeros rūšies ir nešiojimo ga
MAGI-KOTER
je
pasigirdo balsų, kad panašių
bą — padėti išlaikyti Vasario 16
rantija. Dabar labai žemu
Gimnaziją. O tuos- Tautiečius;
kiršinančių
kalbų apylinkės su- ■
kaina jūsų piniginei. Kiek
viena pora celiulioide suvy-kurie gražiai tesėjo praėjusiais
- • Nelnšina dažų
sirinkime kitą kartą būtų ven
niota, paruošta naudojimui.
• Nudažo 2/iki 3 kartų greičiau
metais, prašom ir toliau tęsti
giama. Pirmininkaujančiui. tek^A
Padaro ir * pradedanti prityrusiu!
■ • Nepalieka jokių šepečio žymių
■ kilnų Gimnazijos 'Rėmėjo įsipa
įjį>4leg.
2.98
vertė
—
81x108....2.49
net' įsikarščiavusį LOKo antr^R
• Kiekvieno' pripildymo užtenka
reigojimą. Mes nuoširdžiai ti ■<>
■3.‘
Reg. 3.19 vertė — 90xl08....2.74
.3(1 iki 75 kvadr. pėdų.
ninką Valaitį sudriiusti ir nu
Pagalviu užvalkalai
„59c
kime, kad Lietuvių Tauta gy
traukti
jo puolančią kalba. .
Pašto ir telefono užsakymai priimam!
l'atšo ir telefono užsakymai pri
Su kiekvienu Magi - Koter ,
vens, ir visur reikės jai šviesių,
.
šeštadienį
iki
5:3tf
ir
pirmadienį
9
ryto
imami
šeštadieni
iki
5:30
ir
pir

pirkiniu
mea
duodame
regu

Taip
"veikia” pirmoji ir jau
susipratusių sūnų . ir dukterų.
iki 9 vakaro, šaukite. CHerry t-3000
madienį. šaukti CHerry '1-3000
liarų 1 colio 39 c. šerių šepe
Mes nuoširdžiai tikime, kad Lie
išgarsėjusi
ALB Waterbųrio
The Muy Co.’įj Basement Domestfcs
Paint J
The May Co.’s. Basement ~
tį tik už 19 c.
tuva netrukus bus laisva, ir jai
Department
.apylinkė. .
'
Department - ■

Ketvirtieji mokslo metai

Atsišaukimas

THE MAY CO

4.95

1949- 50 fiskaliniais metais šia
me krašte įsikūrė " 249,187 ir
1950- 51 m. — 205;717 ateivių.
Nuo 1948 m. birželio 25 d. įsi
Balandžio 10-12 dienomis įvy mėn. pradėta leisti "ELTA-Pregaliojusio DP įstatymo ligi 19bl
.m. birželio 30 d. šio krašto kran- 'ko VLIKo posėdis. Jame, be ki ssedienst (ELTOS biuletenis Vo
tus pasiekė 247,927 DP emigran. ta
' ko, atskirų tarnybų valdyto kiečių k.), šio biuletenio reika
jai. pateikė savo darbo planus, lingumas jau seniai buvo jaučia
tai.
Kurie svetimšaliai neįsileidžia- 1davė atliktų darbų apyskaitas, mas. Sustabdžius Vokietijos feiemi į JAV?
Ibuvo priimtas 1952 m. IV-jo tuvių Bendruomenės Informaci
Atsisveikinant su savo skaitytojais
sąmatos apyskaita, pa jos Biuletenio vokiečių kalba lei
Politiniu požiūriu neįsileidžia- ketvirčio
■
Paskutinį kartą
mi: esą ar kada nors buvę šių 1pildyta nauja VT sąmata ir pa dimą, jo aktualumas dar padi
dėjo. šiuo metu ELTOS biulete
eilė nutarimų.
grupių nariais — anarchistai, daryta
1
Dirvoje dedamas šis skyrius Tie skaitytojai, per 4 ar, blo- ■
kurie priešingi organizuotai val VT nariai padarė tokius pra nio vokiečių k. leidižama yra po
paskutinį kartą, tad leiskite tar glausiu atveju, per 7 minutes 'džiai, nariai ar turį ryšių su ko- :nešimus: VT pirmininkas K. žal- 200 egz. ir siuntinėjama į 12
ti keletą žodžių pabaigai. Gal perskaitę vieno n-rio straipsnį, munistų ar kita kuria totaiistme 'kauskas, apžvelgęs politinę pa valstybių. Jį gauna pirmoje ei
būt, atsiras skaitytojų, kurie at gal nenusivokia visoje tos partija, išpažįstu pasaulinio koT idėtį, nusakė tas aplinkybes, ku lėje spaudos biurai, radiofonai,
sidus — na, pagaliau, mūsų kan straipsnių serijos "fabrikavimo” munizmo doktrinas ar galį siek rios apsunkina tiek VT darbą, laikraščių redakcijos,’ parlamen
kinimas baigiasi. Kitaip tariant, technikoje. O ji buvo tokia — ti JAV įvesti totalistinę diktatū tiek bendrai mūsų politinių in tarai, mokslinės institucijos bei
jūsų "kankintojas” tariasi savo straipsniui parengti nepakako rą.
stitucijų veiklą,, ir palietė atei atskiri tais klausimais besido
darbą užbaigęs ir gali pasitrauk rašomosios mašinėlės, bet savai Ar reikalingi vari, "pirmieji ties VT veikimo gaires. Su ne mintieji asmenys.
ti. Pažvelgęs j praeitį šių eilu tės bėgyje vieną ar du kartus poj^eriai”?
Finansų Tarnybos ir Tautos
paprastai didelėmis kliūtimis
čių autorius gali kiek ir pasi teko lankytis miesto bibliotekoje
Pagal naująjį imigracijos įsta tenka susidurti Lietuvybės Išlai Fondo Valdytojas painformavo
girti; Dirvoje šis skyrius pra- (library), peržvelgti visą eilę tymą — nebūtinai. Tačiau kiek kymo Tarnybai..Kiek vieno kraš apie laisvinimo akcijai lėšų tel
dėtas 1951 m. rugpjūčio mėn. enciklopedijų, knygų, pačiam vienas ateivis, dėl darbo ir kt. to bendruomenė veikia specifi- kimą. Tautos Fondo išleisti Lie
30 d. Jis iš viso pasirodė
įsigyti kai kurias knygas, sekti priežasčių, sukakęs 13 m. amž. nėse sąlygose,' todėl bendros tuvio Pasai ir ženkliukai eilėje
72 kartus
kai kuriuos žurnalus bei dienraš tuos popierius gali įsigyti per veiklos liniją nustatyti dažnais kraštų jau sėkmingai platinami Kanados gubernatorius Vincent Massay sutinka Japonijos karū
atseit, tariant, kad vieno
čius ir kt. šeštadienį ar sekma vietos imigracijos - natūralizaci atvejais iš . viso nėra galima. ir žada sudaryti efektingą prie nos princą Akihito. Princas dabar susipažįsta su įvairiomis Vals
medžiaga tilptų bent į 5-6 kny- idienį vėl 3-5 vai. darbas su ma jos įstaigas.
tybėmis ir vyksta į Elzbietos II karūnaciją.
Bendruomenių bendradarbiavi monę lėšų mobilizacijai. Ta pa
gos puslapius, susidarytų 400 šinėle
i
ir štai skaitytojai gauna
Kaip įgyjamą JAV pilietybė? mą apsunkina daugelyje valsty čia proga buvo aptarti lėšų tel
pusi, knyga. Ir visa tai atsiekta ituos sausuosius, nuobodžiuosius,
Pirmoji sąlyga — reikia būti bių įstatymai, draudžiantieji kimo JAV-ėse reikalai ir duota
nejučiomis, iš dalies autoriaus iskaitmenimis išmargintus pasa pagal įstatymą įsileistam nuo bet kokią organizaciją, kurios tam tikrų sugestijų Tautos Fon kviečia mūsų plačiąją visuome
nę į politinės veiklos talką ir
DAR VIENAS
užsispyrimu, noru reikalą pri- 1kojimus apie gyvenamąjį kraš lat gyventi JAV. Pilietybę gali centras būtų užsienyje. Pasaulio dui.
vesti ligi pabaigos, ir iš dalies ■tą, jo atsiekimus bei laimėjimus. ma įgyti šiame krašte išgyvenus Lietuvių Seimo sušaukimas to Užsienio Reikalų Tarnybos tuo būdu sudaro naują padėtį
ŠELPĖJŲ BŪRELIS
patiems skaitytojams pageidau Geriau būtų buvę trumpiau ir 5 melus, o padavęs galutiną pra dėl vis dar tebėra nerealizuoja- Valdytojas, padaręs tarptautinės organizaciniu požiūriu, nutarta
jant. ’
|be skaičių? Taip, reiktų sutikti, šymą turi ligi padavimo laike mas LIT tikslas. Ypač sunku šio j politikos apžvalgą, pranešė apie nuo š. m. gegužės 1 d. VLIKo
HARTFORD, CONN.
Mėgdamas vartyti įvairius ai- Ibet, mielieji, autorius buvo pasi be pertraukos išgyventi JAV še tikslo siekti, kada stambiausia planuojamą politinė veiklos tal įgaliotinių ir. tolygių institucijų
Hartforde susidarė dar vienas
veikla sustabdyti. (Tautos Fondo
manachus, enciklopedijas, šio nešęs duoti kuo pilnesnį vaizdą šis mėn. Prašantysis pilietybės lietuvių bendruomenė — JAV ką.
šelpėjų būrelis Diepholzo Vasa
Atstovybių
bei
Įgaliotinių
in

skyriaus autorius 1951 m. va ir vaizdingesniais palyginimais, turi: mokėti raštu, žodžiu anglų lietuviai — dar nėra susiorga Be kitų, dar buvo padaryti šie
rio 16-osios Dienos gimnazijai
sarą peržvelgęs Nęw Yorke iš tad jam ir buvo nelengva iš kalbą, per visą laukimo laiką nizavę į PLB. šiais metais bir nutarimai: atsižvelgdamas į tai, stitucijų šis VLIKo nutarimas
šelpti, šiam būreliui pradžią da
neliečia.
TFV).
Buvę
šių
insti

leistą "The World Almanac” ta vengti tų ištęsimų ir tų skait parodyti, atitinkamai Konstitu želio gąle rengiamas Vokietijo kad PLB Vokietijos Krašto Val
vė Tėvynės Mylėtojų Draugijos
tucijų
VLIKo
bendradarbiai
rė sau: tiek daug jame žinių menų. Jis tikisi, kad vis dėlto cijos nuostatams, gerą moralinį je Europos PLB suvažiavimas, dyba pirko Lietuvių gimnazijai
nariai, o vėliau prisidėjo ir kiti.
kviečiami
įsijungti
į
VLIKo
po

apie Ameriką, kodėl nepasitar vaizdas apie kraštą, kuriame charakterį, pagaliau, žinoti ir kuriame organizuoti VT pasky namus ir ryšium su tuo turi di
litinės
veiklos
talką,
o
jiems
už
Būrelį sudaro:
nauti savo skaitytojams, kodėl tenka gyventi, gal bus pasidaręs suprasti JAV valdymosi princi rė piniginę pašalpą.
delių išlaidų, VLIKas niitarė jai
atliktus darbus pareikšta padėA. Valkienė, W. Chase-čejų nesupažindinti su šiuo įdo kiek aiškesnis ir gal skaitytojai pų bei formų pagrindus. Nemo
Informacijos Tarnybos Valdy nubraukti skolų DM 5.700,—.
kauskas, K. Vailionis, A. Stan
miuoju, dar mažai mums pažįs bus įgiję kiek daugiau žinių. Jei kantiems anglų kalbos sudaro tojas pranešė, kad ateityje nu (Antra tiek tų skolų buvo nu ,ka.
Tris dienas posėdžiavęs VLIK kevičienė, M. Valavičius, Vai.
taip, tai autoriaus — "pedago mos trys išimtys: pilietybę gali matoma jo tarnybą dar išplėsti, braukta praeitais metais. TFV).
tamu kraštu?
Ir Dirva pradėjo spausdinti go" uždavinys gUlės būti laiko- gauti fiziniai nepajėgią rašyti aktyviau ir iųtensyviau įjun Be to, VLIKas tos gimnazijos išsiskirstė. Kitas iš eilės posė Balčiūnas, Ė. Krasauskienė, Ild.
Krasauskas, P. šimoliūnas, J.
tokius straipsnius. Pradžioje pa ma^-atliktu ir visas, dažnai įky ar kalbėti, turėję 50 m. amž. giant į bendrąj antikomunistinę namų pirkimo reikalams pasky dis šaukiamas balandžio gale.
Asevičius, St. Mineika, P. Kasirodė trumpos žinios apie kraš rus ir įtempimo reikalavęs dar 1952 m. gruodžio 24 d. ir JAV veiklą, turinčią tikslą demas rė grynais pinigais dar 5.000,—
DIRVĄ
zakas, J. Augustinius, B. Račto upes, miestus, muziejus, kal bas nebus nuėjęs niekais. Gal teisėtai išgyvenę 20 metų. Vedę, kuoti Sovietų agresyvius sieki DM.
kaįtis, J. Bakšys/ P. Baltrukonis,
nus ir, atrodo, atsirado skaity būt visi tie straipsniai kada nors ištekėję už JAV piliečių ir ati mus. šioje veikloje iš svarbes Lietuvių mokyklų nelankančių
LAUKIA
V. Puzėnas, A. Kirkųtis, T. Se
tojų pritarimas. Kai 1951 me pasirodys knygos formoje, gal tarnavę JAV kariuomenėje pi nių uždavinių bus radijo trans vasaros stovykloms paremti
JCSŲ TALK0S1
reika ię Z. Strazdas.
S.
tams pasibaigus tie straipsniai . uos kas kitas dar papildys. Sa lietybę gauna nelaukiant 5 me liacijų plėtimas ir į,,organizavi VLIKas iš savo lėšų paskyrė
buvo' nutraukti, Dirvos redakto vo ruožtu, šio krašto gyvenimu tų.
mas. Ta proga buvo paskirta, dm'i.ooo,—.
rius kartą jų autorių "puolė" — susidomėjusiems būtų verta at Kaip su nepiliečių kelionėmis kaip kad buvo ir praeityje da Turint galvoj, kad VLIKas
girdi, atnaujink juos vėl, pagei kreipti dėmesį į A. Simučio "Pa į užsienius?
roma, piniginė parama Vatika
Vokiškos radio aparatų firmos KOERTING atstovas
dauja skaitytojai. Ką gi, jei taip, saulio Lietuvių žinyną".
Gyvenantieji JAV ir turį "pir no siųstuvo lietuviškajai valan
tenka nusilenkti tai valiai ir vėl
ST. GRABLIAUSKAS, gyv.
Jau minėte, kad rašant nau muosius popierius", laikomi dar dėlei paremti. .
ELIZABETHE
5 Thomns Park, So. Bospradėti darbą, t. y. ji tęsti.
Apžvelgdamas atliktus dar
dotasi įvairiais šaltiniais. Vienam Lietuvos piliečiais, tad vykdami
ton 27, Mass., siūlo viso
ĮSTEIGTA
ALB
mis bangomis ir F. M.
į
užjūrius
iš
Lietuvos
konsulatų
1952 m. balandžio mėn. 3 d. straipsniui parašyti be žurnalų,
bus, Informacijos Tarnybos Val
penkių
modelių ■ radio
APYLINKĖ
pasirodė 14-sis Dirvos n-ris. su knygų, eilinių dienraščių, pa JAV turi gauti Lietuvos užsie dytojas nurodė, kad nuo sausio
aparatus. Kainos nuo 100
dolerių.
Balandžio mėn. 12 d. Elizaatnaujintuoju skyrium. Savaitė prastai naudotasi bent 3-5 enci nio pasą. Emigracijos — natū
Tnip pat skubiai reikalingi
beth, N. J. įvyko steigiamasis
po savaitės sekė po straipsnį ir klopedijų patiekta medžiaga. O ralizacijos įstaigoje reikia išsi
didesniuose miestuose at
ALB apylinkės susirinkimas. Su
štai dasiirta ligi šios dienos, iš toji literatūra, šaltiniai buvo to imti leidimą grįžti į JAV — stolių žmonėmis.
stovai
Permit
to
Re-enter
the
US.
Jis
Ar
amerikiečiai
didžiausi
al

sirinkimą parengė ir jį sušaukė
viso sukorus, ’"vienu atsikvėpi kie : The Columbia Encyclopedia
*
per vasario 16 dienos minėjimą
mu”, 56 straipsnius. ____
(1950 m. laida), enciklopedijos duodamas ligi metų laiko. .Su koholio mėgėjai?
Fortune žurnalas šį klausimą išrinktoji organizacinė komisi
Nėra reikalo čia atpasakoti vi __ Americana, Britannica, Ca- tokiu leidimu ir Lietuvos užs.
są įdėtą medžiagą, nes rašyta tholic, Collier’s, E. Britannica pasu (išskyrus Vak. Vokietiją tyrinėjęs ir priėjęs išvadų, kad ja, kuriai pirmininkavo žinomas
beveik apie viską. Pradėta pačiu Book of the Year (1950-1952), tokio paso daug Europos vals amerikiečiai pastaruoju ‘metu vietos veikėjas I. Budreckas. Be
kraštu, jo sritimis, oru, klimatu, The Americana ir Collier’s An- tybių nepripažįsta ar bent daro keičią savuosius gėrimo papro to, į šią komisiją įėjo komp. J.
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos
mineralais, plačiai • paliestas nual 1952, The New Internatio- sunkumų), pasirūpinus paskirų čius gerojon pusėn. Ištyrus al Žilevičius, B. Vyliaudas, W. Sen
ir skelbimų reikalais:
Amerikos pasididžiavimas—kra nal Year Book — 1951,10 Event- valstybių vizas, jau galima ke koholio suvartojimą per pasku kus, K. Jankūnas, Bartys, Baliauti.
Tenka
grįžti
metams
ne

tinį
šimtą
metų,
išaiškinta,
kad
gočius, Džiovalis ir Bernotas.
što ūkis, pramonė, nepraleistos ful Years, (1937-1946), The
Baltimore, Md.
Montreal, Canada
krašte sutinkamos gamtos gro World Almanac and Book of pasibaigus, nes priešingai nu geriamojo amžiaus amerikiečiai
Nors susirinkimas ir nebuvo
Antanas česonis
Stepas Kęsgailą,
žybės, pagaliau papasakota ir Facts (1952!, 1953 m.j; knygos stoja galios visas JAV praleis šiuo metu sunaudoja tikrojo al gausus, bet tą negausumą užpil
1323 Hollins St.
6882 Beaulieu St.
apie kultūrinį gyvenimą. Galbūt, — D. Butcher ”Exploring our tas laikąs ligi pilietybės gavi koholio vieną galoną vienam dė susirinkusiųjų vieningumas
So. Boston, Mass.
Toronto, Canada
autorius susidurs ir su priekaiš National Parks and Monuments” mo. Vykstant iš JAV į Kanadą asm., tuo tarpu 1915 m. suvarto ir aktyvus dalyvavimas visus
Brunonas Kalvaitis,
Jonas Paršeliūnas,
ar
Meksiką
jokie
leidimai
ar
vi

davo 2,25 gal. šiaip kraštas turi klausimus svarstant. Susirinki
tais — o kodėl nepaminėti ban (1951), E. C. Case, D. R. Bergs545 East Broadivay.
62 Pauline Avė.
zos
nereikalingi
—
pakanka
tu

beveik
4
mil.
tikrų
alkoholikų.
mui
vadovavo
B.
Vyliaudas
ir
se

kai, sportas, emigracijos įstaty mark "Modern World GeograBrockton,
Mass.
mai, kodėl nenušviesta- konsti phy (1949, C. Colby, A. Foster rėti žaliąją svetimšalių, DP re Dar amerikiečių tyrinėtojai pri kretoriavo K. Jankūnas. Susi
Welland, Canada
Bačiulis A.,
tucija ir kiti ’ įstatymai ? žino "Economic Geography” (1947), gistracijos kortelę, būtinai su duria, kad trys kraštai — Pran rinkimas, išklausęs gyvą kun.
Žukauskas Kazys
9 Broad St.
cūzija, Šveicarija ir Chile turi Dr. Starkaus kalbą, vienbalsiai
ma, dar šio to trūksta, bet, ger H. Lehmann-Haupt ir kt. "The fotografija.
87 Thorold Rd. •
Kokia registracija privaloma didesnį alkoholiku nuošimtį kaip nutarė ALB Elizabetho apylinkę
biamieji, nėra taip jau lengva Book in America" (1939), J.
Chicago, III.
Anglijoje
’
svetimšaliams?
JAV. Iš kitos pusės, šiame kraš įsteigti ir priėmė tam tikrą de
Jonas Paplėnas,
viską paliesti, ypač, kai jauti Lait, L. Mortimer "Chicago ConDainora
Daunoras
Jei kas jau buvo 4 kartus už- te priskaitoma daugiau kaip 65 klaraciją.
4416 So. Hermitage Avė.,
daug užimąs vietos ir ... ban fidential” (1950), M. Bergren,
49 Thornton Avė.
’
pildęs
DP
registracijos
blankus,
mil.
vad.
"normaliųjų"
gėrėjų,
YArd 7-0191
Į pirmąją šios apylinkės val
dąs skaitytojų kantrybę. Tokio V. Norden Vadovas po Chicagą
Thurnham Green,
dybą išrinko: pirm. komp. J. Ži
pobūdžio straipsniai tikrumoje (1952), Vadovai po New Yorką, tai registravimasis privalomas kurie geria iš pamėgimo.
Dayton,
Ohio
London W. 4
Į
ir
toliau,
einant
McCarran
Imi

Kada įvyks perversmas Girno levičių, vicepirm. B. Vyliaudą,
turėtų būti dedami žurnale ar periodika — sav. žurnalas "US
J. A. Urbonas,
sekr. K. Jankūną, ižd. Ig. BudAustralijoje
spausdinami atskira knyga, o Nevvs and World Report” Wa- gracijos įstatymu. Tokia regis- se?
1302 Lamar St.
Povilas Lukošiūnas,
Jau pasirodo viena kita trijų recką, kartot. Bartį, iždin. pa
jei, palyginti, taip ilgai juos dė shingtone (1951-53 m.), ”New, tracija atliekama kiekvienais
Detroit, Mich.
Box 1665 M, G.P.O.,
jo savaitraštis, tai tektų dėkoti York Times”, vietos dienraščiaij metais sausio mėn., dažniausiai matavimų filmą, bet tikrasis jų ved. W. Senkų ir nariu — A.
VI. Pauža,
asmenini įteikiant blankus per antplūdis laukiamas nuo ši(Į me Zenkų. Į kontrolės komisiją iš
Adelaide, S. A.
pačiai redakcijai ir skaitytojų> ir kt.
9124 Quincy Avė.
"susidomėjimui.
Autorius jaučia,-kad medžia- pašto įstaigas. Neatlikusiems tos tų rudens, šalia vienos didžiųjų rinkti: pirm. Bagočiųs, sekr. J.
Australia
Galimas dalykas, skyrius bū• gos galėjo panaudoti- daugiau, pareigos svetimšaliams (nors ir filmų "Thė Robe”, pasirodys Juška ir nariu K. Lanauskas. ,
P. Ambraza
Newark, New Jersey
tų buvęs baigtas, anksčiau ir‘ tikslingiau, bet. ••. dirbant ne- pastoviai gyvenantiems JAV, bent keliolika kitų. Kai kurios jų
Visi susirinkusieji Įmokėjo so
A. S.' Trečiokas, ,
29 Elsemere St.
straipsniai būtų- išėję trumpes• normaliose sąlygose susidurta ir bet neturintiems pilietybės) grę- bus žiūrimos su specialiais aki lidarumo mokestį, o Ig. Budrec
314 \Valnut St.
Kensington
ni ,jei autorius nebūtų pavartęsi su sunkumais. Jis dar kartą, at- sia piniginės baudos, kalėjimo niais, kai kurios, vad. Cinema- kas pradžiai paaukojo. 10 dole
Sydney
neblogo Case-Bergsmark vado• sisveikindamas, tikisi, kad jam bausmė ar net, kaip Clevelande, seope, -,tų akinių nereikalaus. rių. Susirinkimas baigtas Tau New York-Brooklyne
Brazilija
Antanas Sodaitis,
vėlio "Modern World Geogra-■ bus atleista už visus trūkumus jie' gali būti ir deportuoti, jei Hollyvvoode šiuo metu didelė tos Himnu.
Meldutis Laupinaitis,
57-56, 63rd St.,
Kaip kitose vietose, taip ir čia
phy.” Toji knyga paskatino sis bei nejšvengiamai įsibrovusias būtų suimti dėl kurių kitų nusi karštligė, tiriami įvairūs . tokių
Caixa Postal ll8
Maspeth, N. Y.
filmų metodai.
temingai apžvelgti visas tas ūkio klaidas. Buvo gerų norų patar kaltimų.
jauSiahias plačiosios visuomenės
Sao Paulo
Kiek
žūtų
atominio
puolimo
Kada
bus
spalvota
televizija?
ar pramonės šakas, įsiveliant į nauti ypatingai .mūsų naujie
tarpe tam tikras abejingumas
Omaha, Nebr.
Colombia
Dėl įvairių kliūčių ji JAV vis’ Bendruomenės steigimo klausitaip "nuobodžius”, dalykus, kaip siems ateivias JAV ir kiek tai metu?
J. Povilaitis,
„ K. Klastauskas,
Amerikos civilinės gynybos dar negalėjo pasirodyti. Tačiau,, mais. Jos idėjos atrodo tolimos
pieno ūkį ar medvilnę, tabaką, autoriui yra pavykę, tegul jie
5617 So. 31 St.
Apariado nae 2336
įstaiga neseniai apskaičiavo, kad kaip pranešama iš VVashingto-• ir svetimos, o kai kam vis dar
anglis ar naftą, elektronus. Ir sprendžia.
Waterbury,
Conn.
Medellin
jei
S.
Rusija'
šiandien
pradėtų
no
šaltinių
.pašalinus
visas
kliu.
autorius pats "kankinosi” rašy
■
neaiškios
ar
nesuprantamos.
Būt
1
Vladas Varneckas, •
atominį . Amerikos puolimą iš' tis, numatoma, kad nuo 1954 m.■ tų verta šį klausimą populiarindamas apie tuos sausuosius da
Venecueloje
'KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI oro, tai -būtų paliesti 89 didieji
2157 N. Main'SL
i pradžios gyventojai,galės žiūrė;; ti visomis priemonėmis ir visais
lykus,.tačiau noras suteikti bent
Antanas Diržys,
JAV miestai — 400 lėktuvų šui ti jau spalvotos televizijos prp-- .būdais, kol jis prigis ir įgaus vi
apipilnį kurios nors, srities vaiz Riek imigravo į JAV?
Avenida Alayon No. 6
Hamilton, Canada
,
dą vertė "nepalūžti” ir... to- Nuo 1820 m. į JAV iš įvairių atominėmis bombomis per vienąi gramų.
sas pilietines teises Amerikos
Oeste
Antanas Mingėla,
Parengė V. Alseika lietuvių visuomenėje.
. liau "kankinti” skaitytojus.
kraštų įvažiavo 39,531,199 asm. dieną padarytų 11 milionų nuoMaracay, Edo, Aragua
190 Cathėrine St. S.
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SENIAU IR DABAR

jančiais šiaurės lietuviais, prieš
kelis metus surengė pirmutinį,
lietuvių piknikų. Ir nuo to laiko
piknikai buvo pakartojama kas
/
žiemų. Vėliau, daugiau lietuvių
K. S, KARPIUS
Balandžio 11 d. Chicagoje Ma paroda,, kurioje dalyvauja ma
("Čiurlionio” ansamblio gegužės mėn. 10 d.,
čia atsikėlus, nemažai ir cleveria High School patalpose buvo žiau asmenų, turi ir daug pliusų.
koncerto proga)
MIAMI LIETUVIŲ
ti Florida, taip kaip mes, nuvir landiečių, kurie prisidėjo prie
atidaryta lietuvių dailininkų Tokioje parodoje dailininkai,ga
visuomeninio
darbo,
įsikūrė
■
ir
KOLONIJA
to į vieną grabę ir tuo baigėsi
meno
paroda. Tęsės ligi balan li išstatyti didesnį savo darbų
Sakoma, kad.dideli darbai nu- jgramoje,
pasirodys
pagar
draugijėlės, kuopos, moterų.klu
Visas Floridos traukimo taš jų kelionė. Tokie atsitikimai yra bas, ir pagaliau ALT rėmėjų dirbami ir reikšmingi žygiai sėjusi
i
šio krašto lietuvai džio 23 d. Parodoje dalyvavo skaičių ir tuo būdu pilniau save
dažni. Pavojų sudaro kelio augšįvykdomi ne tuščiažodžiavmu, tė
■ — dainininkė, Paulina Stoska, penki dailininkai: Adomas Gal reprezentuoti. Meno mėgėjams
kas yra Miami miestas, dar la
tumas ir griovių gilumas, nes grupė. Jau pradėjo rengti ir Va bet kietu darbu bei pasišventi- '
jau Miami Beach, atskiras ku
buv. Metropolįtain Operos žvaig dikas, Vytautas K. Jonynas, Vy šiuo atveju sudaroma sąlygas
kas į juos nusirita, kitaip nepa sario 16-tos minėjimus, į kuriuos mu. šią sena tiesų dar kartą pa
rortinis miestas. Iš Miami ten
ždė. Įdomu pažymėti, kad šį tautas Košuba (visi trys iš New geriau pažinti pačius kūrėjus ir
tenka kaip augštyn ratais, ir stengiasi suvažiuoti ir plačiau tvirtino muzikas Alfonsas Mi
nuvažiuojama supiltais ir tiltais
koncertų remia ne tik savieji Yorko), Juozas Pautienius ir susidaryti tikslesnį vaizdų apie
prigeria. Jei kitas paskui atva Floridoje išsimėtę lietuviai.
kulskis,
su
savo
vadovaujamo
sujungtais keliais.
tautiečiai, bet ir .amerikiečių ke Kazimieras žoromskis (iš Chi jųjų kūrybą. Sakysim šioje pa
Matant Floridos, ypatingai
rodoje labai įdomu buvo stebė
Didmiestis Miami, apie 250,- žiavęs pamato nelaimę, pagelbėt Miami kolonijos lietuvius, iš taip "Čiurlionio” ansamblio bendra lios kultūrinės institucijos, bū cagos).
negali. Kol nuvažiuoja ir prane
ti dailininko Jonyno nueitas ke
Vyriausias
parodos
dalyvis
darbiais.
000 gyventojų, smarkiai augąs,
tent, "Cleveland Press” Leidyk
ša policijai, praeina dvi ar trys plačiai suvažiavusius, susitelku
lias, kaip iš grynai realistiniai
prof.
Adomas
Galdikas,
kuris
era toliausiu į pietus nusikišęs
la,
"Federation
of
Women
valandos. Ir niekas neištraukia sius dirbti lietuvybei, man pri Kai A. Mikulskis, atvykęs
šiais metais švenčia savo 60>me- klasinių darbų palaipsniui per
-’idelis miestas. Jo kaimyClubs
”
,
"International
Arts
In

siminė
Dr.
Vinco
Kudirkos
ei

prieš nepilnus ketverius metus
mas gyvas.
s M ami Beach miestas, apie
stitute” ir "Folk Arts Associa- tų sukaktį. Tad ši paroda yra einama prie drąsios, laisvos, tie
Kaip amžinai niekam kitam lėraščio "Gražu, Gražiau, Gra į Dėdės Šamo kraštų, atnaujino
7, 0 gyventojų, yra tas nuotion”. Koncerto globėjas — rengta kartu ir Adomo Galdiko siog abstraktinės kūrybos. Pa
netikusius plotus, šiuos pelky žiausių” žodžiai, nors, taikyti lie- kūrybinį darbą, anuo metu ne
tabus kurortinis miestas, kuris
BALFo'68-jo Skyriaus Valdyba garbingai sukakčiai ir jojo veik našus procesas vyksta ir su Ka
nus valstybė nacionalizavo ir, tuviams išsimėčiusiems anais vienas rimtai suabejojo, ar nau
su Centro pritarimu.
* lai pagerbti. Dėlto ir pačioje pa zimiero Žoromskio kūryba, ku
sutraukia milionierius ir pras
1947 metais prez. Truman ofi laikais plačioje Rusijoje ir Len jose ir neįprastose sąlygose tų
ris Amerikoje pirmą kartą pa
čiokus. Milionieriai gyvena puoš
"Čiurlionio” ansamblis šį kar rodoje daugiausia vietos' skirta
cialiai padarė tų sritį Everglades kijoje, labai atitinku ir mums, darbą tęsės. Ir reikia pasakyti,
sirodo su gausesniu savo darbų
sukaktuvininkui,
Adomas
Gal
niuose viešbučiuose, kurie turi
Nacionaliu Parku. Greta to par amerikiečiams. Visi jie piniguo- kad tokios abejonės kilo ne be tų pasirodys su žymiai padidė dikas buvo išstatęs 30 tapybos skaičiumi. Palyginus jojo Ispa
savo privačius-pliažus Atlanto
ko, kur niekad žmonės negalės, ti, atrodo, gali kur nori eiti, gy- pagrindo. Ansamblio eilės buvo jusių dainininkų sųstatu (apie ir akvarelės darbų, daugiausia nijos vaizdus, daugiau realistinio
pakraštyje.
pasigerėti, jei bent tik vietomis( vent, maišytis su svetimais, lie gerokai praretėjusios: šį kraštą 80 balsų) ir atnaujinta progra Lietuvos gamtos vaizdų;
pobūdžio, su vėlesniaisiais dar
Iš St. Petersburgo, apie 250 įrengtuose stebėjimo punktuo tuviams atsukti pečius, tačiau pasiekė tik branduolys, o daugu ma. Koncerto programa susidės
bais, ypač "Paskutinė Vakarie
Vytautas
K.
Jonynas
dalyva

mylių važiavimo į Miami, rei- se, yra Seminole indėnų rezervar atvykę jieško vieni kitų, telkia ma bendradarbių emigraciniai iš kultyvuotų lietuvių muzikos
ne”, aiškiai matosi, kad dailinin
kia pervažiuoti vakarinio pa- cija; jų iš viso esama apie 650. si į krūvų, palaiko vieningumų, vėjai išblaškė po kitus kraštus. kūrinių, liaudies dainų su kank vo su 26 grafikos ir akvarelės kas jieško naujų kelių,, tiek jo
kraščio, prie Meksikos įlankos, Ir, sako, tik jie vieni temoka ir, dirba tautai reikalingus darbus, Sambūrį teko papildyti naujais lėmis ir tautinių šokių. Vieš darbais. Vytautas Košūba buvo sios išpildyme.
remia Lietuvos laisvinimo bylą. bendradarbiais, juos paruošti ir nia, Polina Stoska, išpildys mūsų išstatęs vienų monumentalę
miestelius ir kurortus, 'ir pas nepaklysta tuose pelkynuose.
"sulyginti” į darnų kūrybinį ir svetimų kompozitorių, kūri skulptūrą "Kristus nuo Kry Chicagos meno mėgėjai laukia
kui, virš 100 mylių kelio, išpilto
Mums Floridoje važinėjant,
žiaus”. Juozas Pautienius paro ir daugiau panašių meno parodų,
vienetų. Ir tokį darbų, reikalau nius bei operų arijas.
tais bauginančiais pelkynais, spaudoje pasirodė gera žinia, PAGERBTA KRIMINALINĖ
dė 14 • ir Kazimieras žoromskis per kurias galėtų geriau pažinti
"Čiurlionio
”
ansamblio
sezono
jantį begalinės energijos ir nedžunglėmis, kur iš viso tik vie kad'po didelių pastangų išrastas LITERATŪRA
ir pamėgti savuosius kūrėjus.
12 tapybos darbų.
užbaigimo
koncertas
—
vienas
mažesnio
pasišventimo,
A.
Mi

nas kelias tėra per tūkstančius būdas ir pastatyta jau dirbtuvė
Ateinančiais
metais sukanka 70
Paroda
buvo
gausiai
lankoma.
Garsiai
Amerikos
Metropoli

žymiausių
Clevelando
lietuvių
kulskis įvykdė per nepilna pus
ketvirtainių mylių ploto. Per vi iš tos milžiniškos Floridos
metų
prof.
Adomui
Varnui. Tad
kultūrinių
parengimų.
Tai
įvy

Parduota
per
20
paveikslų,
dau

tan
operai
iš
New
Yorko
atsi

metį. 1950 m. kovo mėn. 26 d.,
durį Floridos, per tas augštesnes džunglių žolės daryti laikraštinį
ir ši sukaktis turėtų būti tinka
kis,
j
kurį
turėtų
atkreipti
giausiai
Galdiko
ir
Jonyno.
Pa

lankius,
Clevelande,
noriu
at

puošniuose
Severance
Hali
Rū

sritis kur užveista apelsinų ir ki popierį. Sako, padarytas toks pomai atžymėta.
P; G.
tais cirtiniais vaisiais sodai, proi pieris kaštuoja apie $80 tonui, kreipti dėmesį į operų turinį. muose, įvyko pirmasis "Čiurlio dėmesį visi mūsų tautiečiai — žymėtina, kad pirkėjai buvo iš
senieji,
naujieji
ir
čia
gimusieji.
imtinai
naujai
atvykusieji
lie

Juk
tai
daugumoje
pati
kriminio
”
pasirodymas.
K
šalį Okeechobee ežero, eina ki■ kai šiaurėje iš medžio gamina
CHICAGOS KOMUNISTAI
Savo atsilankymu į koncertų, tuviai.
*
tas kelias pietryčių kryptimi į mas laikraštinis popieris kaš- nališkiausia literatūra, kokia
NETEKO SAVO VĖLIAVOS
mes
pagerbsime
"Čiurlionio
”
ko

Ši
paroda
Chicagos
lietuvių
šviesuomenė
piktinasi,
jei
.ta
li

Miami, bet tie keliai vienas nuo1 tuoja $126 tonui.
Nuo pirmojo didžiojo "Čiur
lektyvų ir jo kiekvienų bendra kultūriniame gyvenime yra di Balandžio 14 d. People Audi
kito yra apie 80 mylių tolumo.
Pakeliui važiuojant, be dau teratūra pardavinėjama knyge lionio” pasirodymo Clevelande,
Trečias, pats didysis, kelias ei gybės Floridos savų paukščių, lėse. Bet operose, kriminalinė li jau suėjo treji metai. Per tų lai darbį paskirai. Jie tų gražų lie delis įvykis. Tiesa, joje dalyva torium salėje, 2457 W. Chicago
na visu Atlanto pakraščiu, proi kurie yra keisti, matėsi taip pat teratūra, papuošta didinga mu ką ansamblis atliko gražius ir tuviškos dainos garsinimo darbų vo tik penki lietuviai dailininkai, Avė., komunistai surengė Roosenors pačioje Chicagoje turime velto — Stalino atminčiai pa
visus to pakraščio kurortus.
mūsų šiaurės ežerų laukinės an- zika, nejučiomis padaryta visos šio krašto lietuvių kultūros rai su pasišventimu dirbo sunkiais
tremties-metais,
tų
darbų
su
ta
žymiai daugiau dailininku. Bet gerbti mitingą, kurį bepradedant
šviesuomenės
gerbimo
ir
pasi

doje reikšmingus žygius. "Čiur
Girdėjot apie Afrikos tyruose! tys, kurių tūkstančiai suskren
•
pačia
meile
bei
pasišventimu
dir

gerėjimo
objektu.
Clevelande
nauji ateiviai Ukrainai ir kit.
lionio” lietuviškoji daina pra
pakliuvusiems keleiviams ap- da čia žiemavoti. Jų pilnos ba
ba
ir
šiandiena,
tam
kilniam
rei

užbaigė muštynėmis ir raudono
sireiškiusius miražus, kai jiems los ir pakelių griovai-perkasai. statytose aštuonios eoperose pa skambėjo amerikinių didmiesčių
kalui aukodami visas savo-lais sirinkime senoji Amerikos lietu sios komunistų vėliavos sudegi
pristinga vandens. Bet mi
šiuose pelkynuose amžinai ra pildoma 10 žmogžudysčių pa tokiose koncertnėse salėse, apie
vių karta skaičiumi beveik vir
nimų.
ražai nėra vien tik Afrikos tyrų miai gyvena krokodilai ir aliga prastais žemais, ištvirkavimo kurias mūsų tautiečiai anksčiau vąsias valandas.
šijo naujuosius ateivius.
,
Andrius
Jogaųdas
motyvais.
nedrįsdavo net pagalvoti.
keliautojams. Man pasitaikė per toriai, įvairios gyvatės. Augš■ — Mes jiems pakartosime ir
gyventi miražą važiuojant šiais tesnėše vietose yra meškučių ir
Pvz., imant Clevelande staty čiurlioniečių koncertai,šiaurės
vėl tą pat, jei jie panašias de
MIRĖ ADV. J. GRISIUS
Floridos nuobodžiais - vienodais panterų; gilesniuose vandenyse tų operų vienų; "Don Giovanni”, Amerikos didmiesčiuose reikš
monstracijas surengs ateityje—
pelkynais.
LOS ANGELES
pakraštyje esama taip vadinamų ji tuoj pat prasideda: ištvirkė mingi dviem atvejais. Pirmiau
Neseniai Los Angeles mirė čia pareiškė Ukrainai.
Įvažiuojant'j pelkynus, neap- jūrų karvių.
lis moterų suvedžiotojas karys sia, kad jų lietdviškoji daina,
prieš porų metų iš Chicagos per Sekmadienio popietyje prie
sižiūrėjom, kad reikia gasolino
Mes važiavom pas ponių Julę Don Giovanni įsiveržia į savo žavėjusi ir gųodusi tremtinius PIRMOJI JAV LB APYLINKE sikėlęs
advokatas
Grišius mitingo salės susirinko apie
PRIE PACIFIKO
prisipildyti, o kelio apie 60 my Styles, kur buvom pakviesti viršininko, komendanto namus, kietais vargo metais Vakarų Vo
(Grish). Palaidotas Chicagoje. 1500 žmonių minia su prieškolių tiesiai per džiungles. Pradė atostogauti. Ji yra sesuo Petro tikslu išgėdint jo dukterį, kurią kietijoje,'— pasiekė ausis bei
Balandžio 19 d. Los Angeles
Velionis buvo karštas katali munistiniais plakatais ir tik pra.
jo atsirasti ir baimė ir rūpestis: nės Stoškienės, kurios duktė Po jis įsižiūrėjo. Ir kai ji sukelia širdis ne tik naujųjų ateivių, bet mieste įvyko JAV Lietuvių Ben kas, bažnytinėse organizacijose dedant komunistams mitingą,
ar davažiuosim anų pusę pelky lina Stoska yra išgarsėjusi triukšmą, ir kieman išbėga jos ir senosios išeivių kartos tautie druomenės Los Angeles apylin užėmė vadovaujamas vietas, bet minios dalis ūžtelėjo į salę...
nų? Ir tikrai, pradėjo matytis operos dainininkė ir atvyksta j tėvas žiūrėti kas atsitiko, Don čius, — kurių galbūt nevienas kės stengiamasis susirinkimas, mokėjo labai blaiviai žiūrėti į Išvartė ten esančius stalus ir su.
tolumose gasolino stotys, tik ro Clevelandą dainuoti čiurlionies Giovanni kardu tėvų nužudo. Ji jau buvo pamiršęs savo gimtojo kuriame dalyvavo ir įsiregistra lietuviškus reikalus, buvo didžiai daužė kėdės. Nuplėšė nuo sienų
dos važiuok ir privažiuosi. Kai koncerte gegužės 10. Pora dienų baigiasi, kai brolis nužudo savo krašto gražiąją dairią, kurią ka vo 126 lietuviai. Susirinkimas tolerantingas, dėlko čia gyven komunistinius plakatus, o ten
privažiuoji tų vietą, tėra kiek vėliau atvyko ir p. Stoškienė. seserį, įtardamas ją kalta jų tė daise patsai yra dainavęs po žyd praėjo sklandžiai, be jokių dis damas nors ir trumpų laikų už buvusių raudonųjų vėliavų su
augštesnis krūmokšlis ar augš- Abi tos seserys yra našlės, iš vo nužudyme.
riuoju Tėviškės dangum, arba kusijų srovinėmis temomis, be sitarnavo visų lietuvių pagar kuju ir pjautuvu, išmetę į gat
ta žolių kuokšte. Bet toliau vėl Worcester, Mass. Ponia Styles
Operose "Rigoletto”, "La Gio- girdėjęs savo tėvus dainuojant... jokių ginčų. Į apylinkės valdybų bos.
vę, sudegino. Būtų nukentėjas,
pasirodo tokie patys "oazai” ga neteko ir savo sūnaus leitenanto conda”, "Carmen”, "Tosca”, ”11 Antra, lietuviškoji daina pasie išrinkta: Audronis, Gediminas,
Neseniai, prieš mirtį, kalbė sako, ir mitingo vadas kažkoks
solino stotys, ir džiaugsmas ir lakūno, kuris užsimušė lėktuvo Trovatore", "Madame Butter- kė ir daugelį amerikiečių, kurie dr. Pamataitis, Skirius ir Pa damas su šių eilučių autorium Rossen, bet policija jį nuo mi
■•iltis ima kad ten davažiavus nelaimėje antro pasaulinio karo fly”, "La Forza dėl Destino”. dar niekada nebuvo girdėję kaip žiūra (kandidatai: Seliukas, Af- apie ginčus mūsų spaudoje, lie nios, išgelbėjo.
;au rasi gasolino. Rodos ten ma metu.- Ji turi savo gražių vilų "Cavalleria Rusticana”, "Paglia- dainuoja tos tautos žmonės, ku tukienė, dr. Alminauskis, Misiū tuviškos politikos temomis, ap Įsikarščiavusių minią nuratosi namelis, prie jo pora gaso šiaurės Miami dalyje, ir yra vie cci”, "Faust”, "La Traviata” riuos anksčiau jie mėgdavo ’’gri- nienė ir Hriškevičius). Į kont gailestavo, kad taip anksti yra minti'buvo iššauktą apie 60 po
lino siurblių. Ir taip visą kelią. na iš pirmutinių lietuvių dar pagrindinės temos yra ištvirkė noriais pravardžiuoti.
rolės komisijų: Masaitis, Bakū- miręs Prezidentas Smetona, nes, licijos atstovų.
• '
Kol tikrai privažiavom stotį. , buotojų, padėjusi išauginti ir lių, tai vyrų, tai moterų, gyve
nas ir Kiškis.
esu, jam gyvam esant, jis galė - Po išvaikyto mitingo A. J.
Kelias į Miami, einąs iš va- išreklamuoti Miami lietuvių ko nimo vaizdavimas, su kerštavi "Čiurlionio” ansamblis, baig Susirinkimų sveikino Diploma tų daug kų. pasakyti ’ ir berei Zabrosky užšokęs ant vieno au
t-arn per tą pelkynų, pavadin- lonijų.
mo, žudymo ir mirties pabaigo damas kūrybinio darbo trečiuo tijos šefas min. Lozoraitis, kalingi ginčai būtų arba liovęsi tomobilio stogo paaiškino miniai,
Trail. Aviem jo šoJų radau besidarbuojančių pi mis.
sius metus šiame krašte, gegu VLIKo pirmininkas M. Krupa arba bent smarkiai aptilę.
kad jis esąs antibolševikinės
••"•'dens grioviai, ir nigų surinkimui baigiamam sta Ir jei tos knygelės būtų par žės mėn. 10 d., koncertuos vėl vičius, konsulas Budrys, konsu J. GrišiUs, gįimęs ir augęs grupės vadas ir prabilo ukrainų
■
; Q n..<:?Hta — gyvas nie- tyti Miami Lietuvių Amreikos davinėjamos greta šių dienų Severance Hali Rūmuose, kur las Daužvardis, prel. Balkūnas Amerikoje, yra lankėsis Lietu kalba, ragindamas minių visur
• o > -nisu-p Kitą dienų, po mū- Piliečių Klubo namui-salei.
Amerikoje esamos kriminalinės, įvyko ir jo pirmasis pasirody ir Australijos Lietuvių Bend voje kaip Amerikos lietuvių de ir visuomet kovoti prieš komu
—. —n-a'’av:mo. keturi turistai
Ponia Styles, susitarus su ki žemos rūšies literatūros, jos bū mas;
Didelis . ir
turinin ruomenės vadovybė.
legatas Pasaulio Lietuvių Kon nizmų. ’
iš šin-rės važiuodami pasigerė- tais anksčiau į Miami suvažiuo- tų lygiai pasmerktos.
gas koncertas, kurio proCharakteringa, kad šiame su- greso metu.
J. K.
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Dainuoja Čiurlioniečiai

Dailės paroda Chicagoje
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Nr. 18 * 1953 m. balandžio 30 d.

KUN. A. SPURGIO JUBILĖJUJ

J. SALASEVIČIUI 60 METŲ

PADĖKA

;< Savings v/ill a!ways
šv. Jurgio parapijos salėje šį
Vidurinių Rytų Sporto Apyg.
J. Salasevičius balandžio mėn.
sekmadienį, buvo paminėtas jo 23 d. atšventė 60 metų amžiaus vadovybė ir Clevelando LSK žai
be i m portą n t to the
20 metų kunigystės jubilėjus. sukaktį.
bas reiškia nuoširdžią padėką IŠTIKUS GAISRO
man w h o wa n t s to
Apie 250 svečių ir šeši kunigai
J.A.V. Liet. B-nės Clevelando
NELAIMEI
Apylinkei ir Lietuvių Kultūros
bei solenizanto jaunesnysis bro
LAIMINGIEJI
look into the fu ture
lis dalyvavo iškilmingoje vaka
Fondui Už sporto apygardos ka Kada jūsų narna! - arba ra
w i t h a f e e I i n g of
Praėjusį šeštadienį Lituanis
MINĖJIMAS, PRAKALBOS, 40.,metų. Buvo kilusi iš Garliar rienėje. Specialus parapijiečių tinės Vysk. Valančiaus mokyk muolio žaidimų pirmenybių, įvy kandai tampa sunaikinti arba
sccurity and personai
kusių
balandžio
25-26
dienomis
komitetas,
Novickienės
vadovau

sugadinti ugnies, kreipkitės į
VILTIES NAMO
vos valsčiaus. Palaidota balan
los tėvų komiteto pobūvyje rė Clevelan’de, globojimą ir dovanų
jamas,
suorganizavo
šias
vaišes.
P.
J.
KERŠIS,
dėl
apkainaviindependence!
ATIDARYMAS
džio 26 d. Bedfordo kapuose.
paskyrimą pirmenybių nugalėto, mo, ko visada reikalauja apKaip paprastai, klebonas Vil- mėjams dovanas laimėjo:
Magd.
ir
Antanui
Zdaniams,
100
dol.
pinigais
—
Elvyra
Gegužės 16 d. 7:30 vai. vaka
jams.
kutaitis neleido lietuviškoms or
draudos kompanijos pirm, ne
Savers always welcome
ro Clevelande, Cleveland Hotel seniems Dirvos skaitytojams ir ganizacijoms nei žodžiu nei raš šikšniūtė (bilieto Nr. 36405);
V. R. Sp. Apygarda ir gu išmoka už nuostolius,
1
patalpose, įvyksta Juozo Račiū bičiuliams, nuoširdžiausia užuo tu jubiliatą sveikinti. Maža to, vyr. laikrodį — Jaun. Nasvytis
LSK žaibas
no 60 m. sukakties minėjimas. jauta.
į iškilmes išsikvietė būrį poli (Nr. 36398); įv. prekių už 25,
KERŠIS
(Nr.
Pakvietimai į minėjimą gauna
cijos, kuri turėjo saugoti klebo dol. — Kasperavičius
MIRĖ I. SUŠINSKIENĖS
VIKTORAS
PETERIS
35143);
radijo
aparatą
—
Ka

mi Dirvoje, pas J. Salasevičienę,
716 Society for Saving BId.
ną Vilkutaitj. Mat, klebonas įsir
MOTINA
PRANCŪZIJOJ
f Cleveland
K. S. Karpių ir J. Leimoną. Pra
kalbėjo sau į galvą, kad trem zys Bruožis (Nr. 35131); elektr.
Telef. MAin 1-1773.
Crust Conipantj
šome iš anksto jais apsirūpinti.
Balandžio mėn. 26 d. Clevelan tiniai ruošiasi jį akmenimis ap laikrodį — Andrius Bridžius
Clevelandietis stud. Viktoras
(Nr. 35472).
Gegužės 17 d. 11:30, tuoj po de mirė L. Juodvalkienė — I. mėtyti.
Peteris karinę tarnybą atlieka Rezidencija: PENINSULA 2521
Dalis dovanų įteikta laimėto Prancūzijoje.
pamaldų, Lietuvių salėje adv, Sušinskienės motina. Palaidota
A. Olio ir Tautinės Sąjungos balandžio mėn. 29 d. Į Ameriką VOKIŠKŲ RADIJO APARATŲ jams tuojau po išlošimo. Neatsiėmusieji laimėtojai dovanų ga
pirmininko A. Lapinsko prakal atvažiavo prieš trejus metus.
ATSTOVAS
ŠVAROS SAVAITE
vimo reikalu susitaria su komi
bos. Visi rezervuokitės laiką
LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ
St.
Grabliauskas
iš
’
Bostono
į
teto
kasininku
(tel.
EN
1-1082).
BENDLERIS
Iš
LIGONINĖS
Clevelande nuo gegužės mėn.
šias įdomias prakalbas išgirsti.
Clevelandą atvyksta gegužės
IŠĖJO
Po prakalbų Vilties namo ati
2 iki 9 dienos rengiama švaros
IRSALĖ
mėn. 5-6 dienomis. Interesantai
SLA 136 KUOPOS
savaitė. Visi prašomi apsitvar
darymas.
širdies negalavimais susirgęs jį galės sutikti Dirvoje.
6835 SUPERIOR AVĖ.
SUSIRINKIMAS
kyti ne tik savo namuose, kie
insp. Bendleris iš ligoninės jau
— sk —
MOKYKIAJS VAKARAS
muose
ir
nušluoti
šaligatvius,
Klubo
ir
salės
vadovybė kviečia visus Clevelando
SLA 136 kuoptos narių susiišėjo, bet dar ilgesnį laiką turės
švaros
savaitė
pradedama
gegu

lietuvius
įstoti
į
Lietuvių
Klubą ir nuolat lankytis svetai
rinkimas įvyks gegužės mėn. 3
Į lituanistinės mokyklos vaka gydytis. Jis dabar pasiekiamas:
BALETO KONCERTAS
žės 1 d. vakare, 8 vai., paradu
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.
d. 11:30 Lietuvių salėje.
rą pereitą šeštadienį atėjo virš Post Office Box 527, Clevejand
Euclid gatvėje.
Gegužės mėn. 17 d. Little
Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
300 svečių. Vakaro programą 7, Ohio.
kimus,
atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.
Theatre
salėje
”
Atėities
”
klubas
ANTRAS SŪNUS Į
atliko solistė J. Krištolaitytė —
PRANEŠIMAS SPORTO
Daugėlienė, A. Bielskaus vado NAUJA BALF 55 SKYRIAUS rengia baleto solistės, N. Y. CarKARIUOMENĘ
nagie Hali primadonos, koncer
VALDYBA
INSTRUKTORIŲ KURSŲ
vaujamas studenčių trio ir mo
tavusios Europos didmiesčiuose Kovo 7 d., V. M. Matulioniu
REIKALAIS
kyklos tautinių šokėjų grupė,
Įvykusiam BALF 55 skyriaus ir dabar dalyvaujančios Ameri sūnus Kęstutis, buvo pašauktas
vadovaujama L. Sagio. Progra narių susirinkime į valdybą iš
PAVASARIS !
atlikti karinės tarnybos. Paskir Anksčiau spaudoje skelbti,
ma buvo įvairi ir nuotaikinga. rinkta: Vikt. Amšiejus, P. Mik kos televizijos programoje Aldo
Vyr.
FASK-to
rengiami
sporto
tas
j
armiją.
Pavasaris
yra naujų sumanymų ir veikimo laikas.
nos šlepetytės, baleto solisto Al
Pranešėjas — V. Raulinaitis.
šys, L. Staškūnas, J. Balbatas fonso Liepino ir pianisto Alekso
Prieš metus laiko vyresnysis instruktorių parengimo bei pa
Pavasarį kyla noras pirkti, statyti, taisyti arba pagerinti
Gausiai įvairių užkandžių 'bu ir P. Makarskas. Į kontrolės ko
namus.
sūnus — Vytautas taip pat bu sitobulinimo kursai - stovykla
fetui suaukojo pačių mokinių misiją :J. Sadauskas, F. Navic Mrozinsko pirmąjį koncertą.
įvyks
birželio
17-26
dienomis,
vo
pašauktas
karinei
tarnybai.
Tiems visiems reikalams Lietuvių Banke galima
Bilietai gaunami Spaudos kios
mamos, šio vakaro, kuri rengė kas ir S. Laniauskas.
Camp Channing, Pullman, Mich.
Jis
buvo
paskirtas
į
marinų
kor

gauti
paskolą
lengvomis išsimokėjimo sąlygomis.
ke,
pas
Viktorą
Palubinską
—
mokyklos tėvų komitetas, pel
Lietuvių Bankas per ilgą eilę metų turi didelį paty
telef. HE 1-8423 ir pas Petrą pusą. Dabar jis jau yra išlaikęs (netoli nuo Chicagos, Michigano
nas paskirtas lituanistinės mo
PAPIGINTI BILIETAI
seržanto egzaminus ir dirba ba ežero pakrantėje).’ Kursuose
rimą ir Jums geriausiai gali padėti.
Gruodį — tel. HE 1-8424. '
kyklos reikalams.
— sk" — taliono raštinėje Camp Lejeune kviečiami dalyvauti lietuvių
'Nuo šio savaitgalio Dirvoje,
sporto klubų ir kitų jaunimo or
Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie
stovykloje North Carolina.
Spaudos kioske ir pas kitus pla
IŠVYKSTA Į ANGLIJĄ
ta. Kiekviena knygutė apdrausta Federal Insurance Corp
Matolionių šeima Amerikon ganizacijų nariai bei narės, su
tintojus į ČIURLIONIO ansam
NAMAI PARDAVIMUI
kakę 18 metų .amžiaus ir fiziniai
Ponia Kvedarienė, savininkė blio koncertą', bus parduodami
iki $10.000.
atvyko prieš trejus metus.
sveiki. Stovykla turi geras patal
Erie kavinės, gegužės 13 d., lai papiginti bilietai jaunimui, šių Didelis pasirinkimas
Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai.
pas ir visus sportinius įrengimus.
vu Queen Mary išvyksta į Ang bilietų po $1.00 ir 1.50 yra ribo
VERDI REGUIEM
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:00 vai.
Dviejų
šeimų,
7
ir
6
kamba

Kursų mokestis, įskaitant kelio
liją pažiūrėti Anglijos karalie tas skaičius, todėl suinteresuo
CLEVELANDE
nės nuo Chicagos iki stovyklos,
nės karūnacijos ir vėliau aplan tieji turi paskubėti juos įsigyti. riai. Gaso šildymas. Garažai.
THE SUPERIOR SAVINGS
Šią savaitę Clevelando simfo maisto ir patalpų išlaidas —
kyti savo motiną South Bank, Taip'pat, pranešama, kad visos Dvigubas sklypas. Dibble gat
vėj.
Kaina
$15,500.
•
ninis
orkestras
rengia
paskuti

AND LOAN ASS’N. ! i
$32.00. Pusė mokesčio ($16.00)
Anglijoj. Grįš rugpjūčio mėnesį. ložės į šį koncertą jau išparduo
niuosius sezono koncertus. Ket- turi būti įmokėta nevėliau ge
6712 Superior Avė.
HE 1-2498
tos. Kiti likę bilietai šią savai
Dviejų šeimų, 5 ir 4 kamba virtadienį ir šeštadienį 8:30 vai.
MIRĖ MARIJA
tę bus platinami lietuvių tarpe, riai. Garažai. Wright gatvėj ir sekmadienį 3 vai. žinomasis- gužės 10 d., pinigus siunčiant
Cleveland, Ohio
šiuo adresu: Edm. Vengianskas,
KARPIUS-KARPAVIČIENĖ o savaitę prieš koncertą bilietai
Kaina $8.750.
Verdi kūrinys Severance Hali 6100 go. Peoria Avė., Chicago
Balandžio mėn. 23 d. mirė bus perduoti platinti amerikiečių
statomas dalyvaujant orkestrui 21, III. Clevelandiečiai tai gali
Magdalenos Zdanienės motina— bilietų agentūroms. Todėl lietu Vienos šeimos, 6 kambariai. (dir. George Szell) ir solistams
atlikti ir smulkesnes informaci
Marija Karpienė - Karpavičienė. viai turėtų šį savaitgalį apsirū Paruoštas 3 augštas. Gera sta bei chorui.
jas gauti pas Alg. Bielskų, 771
Ji į Ameriką buvo atvykusi prieš pinti likusiais geresniais bilie tyba ir gerai išlaikytas., Gaso
E. 91st St., Cleveland 8, Ohio.
ORO VĖDINIMAS
tais.
— sk — šildymas. 2 garažai. Melbourne
Tel. LI 1-2429.
TURINTIS LICENZIJĄ NAMŲ
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą
gatvėj. Kaina $13.7Q0.
POLYNA STOSKA
Aplankykit savo kaimynistės Moncrief pardavėjų
DĖMESIO LIETUVIAI!
PARDAVĖJAS
VILTIS
jungtiniame su Čiurlionio an Vienos šeimos, 7 kambariai.
laukia jūsų
Jeigu jums namuose ko pri sambliu koncerte išpildys Gai- Du garažai. East 89 gatvėj. Kai. ir kalbantis lietuviškai gali gau
ti gerą pasiūlymą ir gerus pro
talkos!
trūksta — atminkite lietuvišką levičiaus, Laumenskienės, Ka- na $8.000.
centus. Teirautis:
*
krautuvę — 6113 St. Clair gat vecko ir Tallat-Kelpšos kūrinius.
Emmett Gerity,
vėje. Ten rasite televizijos apa Solistė į Clevelandą iš New Yor- Vienos šeimos, 7 kambariai.
MA
1-2013
arba YE 2-0468
716 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
TALIS STUDIO
ratų pradedant nuo $176.95; ko atskrenda lėktuvu gegužės 9 2 kambariai trečiam augšte. Ga
puikių gazinių ir elektrinių vir d., šeštadienį. Jos akompaniato so šildymas. Garažai. Didelis
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
dabar jūsų kaimynistėj
tuvių 94.95; siuvamų ir skal rium bus Clevelando simfoninio sklypas. East 81, netoli Supe
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
JIEŠKO MOTERS
biamų mašinų ; šaldytuvų ; oro orkestro dirigentas Louis Lane. rior. Kaina $12.000.
7106 Superior Avė.
kitės į mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą Įvai
saugoti paaugusias mergaites,
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
vėsinimo aparatų; įvairiausių Poly na Stoska savo laiške rašo,
Tel. HE 2-0144
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymar
baldų: miegamųjų, valgomojo kad ji didžiuojasi, galėdama su
Vienos šeimos. 5 kambariai. Darbas visas 6 dienas savaitėje.
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.
kambario; virtuvės stalų ir kė Čiurlionio ansambliu dalyvauti .Jaukus namas. Garažas; East 72 Skambinti po 6 vai. vakaro tel.: Bet kuriuo laiku, bet kokios
EX 1-9688
džių ir t.t.
koncerte ir tiki, kad koncertas gatvėj. Kaina $7.500.
rūšies foto patarvimas Jums.
Viską gausite jums prieinama bus sėkmingas.
Visais reikalais kreiptis:
Modernūs portretai, vestuvių,
Pilnai padengta apdrauda
UTah 1-4515
iškilmių, vaikų ir kitos nuokaina. Skambinkit HE 1-8602
P. P. MULIOLIS,
WM DFBBS PAINT3NG CO.
arba užeikite j 6113 St. Clair TAUTINIŲ RŪBŲ VAKARAS 6606 Superior
UT 1-2345 IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI ttnuMoa.
WM. DEBESIS
Avė. Duodame ilgam išsimokėFOTOGRAFIJOS MEISTERIS
su
visais
patogumais
ir
virtuve.
Clevelando skautų-čių tunto
Europinių žurnalų ir filmų
jimui įnešus labai mažą sumą.
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
Yra baldai. Kreiptis:
PARDUODAMAS NAMAS
tėvų — rėmėjų komitetas ge
žvaigždžių fotografas, dabu
Duodame ir dideles nuolaidas.
8715 Meridan
7526 Star Avenue
Cleveland 3, Ohio
CLEVELANDE.
gužės'30-tą dieną Lietuvių sa East 95 gatvėj, netoli Supe
Sekmadieniais klausykite lie
lėje rengia Tautinių r ū - rior. Labai geras pirkinys. 4
tuviškos radijo programos nuo
b ų vakarą, su. tautinių rūbų miegamieji. Gaso šildymas,
3 iki 3:15 vai. iš stoties WJM0,
paradu ir stilingiausių bei puoš
. Ray Nausneris
banga 1540.
ATIDARYTA NAUJA
niausių kostiumų premijavimu. UL 1-3919
LI 1-9216
Visos lietuvės, turinčios tau
11809 St. Clair
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
LEIMON ’S CAFE
tinius rūbus kviečiamos dalyvau
Aldona Wilkeiis - Wirby
Pirkit pas savuosius ti jais pasipuošusios tautinių
NAMŲ
REMONTAS,
DAŽYMO
Pilnas laidotuvių patarnavimas
rūbų parade, o turinčios vertin
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Amžini nerūdijančio plieno
gus, išlaikyto stiliaus bei būdin BEI.DEKORAVIMO DARBAI
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—
virimo puodai gaunami pas
Alus. Vynas; Degtinė. Konjakai. Kiti įvėrimai
gesnius rūbus kviečiamos daly atliekami sąžiningai,' greitai ir
Vytautą Pašakarnį,- 1219
6202 SUPERIOR AVĖ.
HEnderson 1-9292
vauti tautinių rūbų konkurse, pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tel.
Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant:
E. 61 St., Cleveland, Ohio.
kuris įvyks čia pat po parado ir HE 2-0683 (vakarais nuo 6 iki
, Tel. EN 1-7,770.
- .
geram orkestrui
bus visuomenei pristatyti ir ap 11 vai.') arba — 1505 Addison
Pilnas komplektas $69.95.
dovanoti premijomis. Norinčios Rd.
Čia pat galima užsisakyti
dalyvauti tautinių rūbų konkur
vienintelį pasaulyje dulkių. se prašomos iš anksto registruo
Siurblį — Sanitatorių su
tis .pas ponią Stasę Mockuvienę,
PIXBEVERAGE
patentuotu ne tik dulkes,
laišku ar telefonu. Adresas; 7207
FUNERAL HOME
45 rūšių alaus — visoki gaivi
bet ir bakterijas sulaikan
Lockyear St., tel. HE. 1-3608.
L
J.
S
AM
AŠ,
JEWELER
Vėsinamas
oras Jūsų patogumui
čiu maišeliu. Su visais prie
nantieji gėrimai;
Rūbams premijuoti jury ko
J
1
dais $94.50 arba po 7.00
vynas ir šampanas
misiją sudaro ponios: Ona Mi
1 .
Šveicariški ir geriausi Amerikps laikrodžiai
Į
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
dolerius mėnesiui išsimokė
kulskienė, Dr. Marija žilįnskie(prancūziškas)
Laikrodžių
taisymas.
Brangenybės.
Įvairus
dovanų
I
tinai.'
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
nė ir .sktn. Jonaitienė.
Parengiama vestuvėms, baliams, |
.
pasirinkimas.
I
pobūviams. Nemokamas prista
Nemokamas demonstravi
| 7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre |
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
tymas dieną ir naktį. Atdara ir
mas.
Patarh kaimynui
|
.
Telef.:
EX
1-3969.
Bute:
WĄ
1-2354
I
trečiadieniais.
6621Edna
Avenue
ENdicott 1*1768
Priimami užsakymai.
prenumeruoti
D I R V A!
6903 Superior Avė. EX 1-3311

MONCRIEF

P J KERSIS

Wilkelis Funeral Home

JAKUBS & SON

.......

....
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Kame tie stabdžiai .ir varikliai?
J. ANTANAITIS
iš noro pasitarnauti bendruo
menei, o tik save prisistatyti
bendruomenės šalininkais, žiū
Tai yra didelis stabdys bend rėkite, mes ALB remiame, tik
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Clevetand 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson
1-6344.•Redaktorius Balys GAID2IŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).
ruomenės organizavime. Išjudi jūs esate tam priešingi. Taigi,
nimui abejingosios visuomenės, jūs, o ne mes atsakingi už ben
reikia skambaus ir nuolatinio druomenės nepasisekimus, už
ALB idėjos propagavimo. Rei tuos baslius...
kia neišleisti iš akių spaudos
Tuo būdu tam tikra dalis vi
vaidmens bendruomenės organi suomenės surikiuojama j bend
Iškylančius spaudoje ruomenės priešiniųkų gretas.
Retas pavyzdys, kaip vienas asmuo, lietuvis Vladas Hriškevičius, j sugebėjo zavime.
bendruomenės atžvilgiu neigia Dažnai visai neužtarnautai, o
vesti plačią prieskomunistinę propagandą amerikiečių visuomenės tarpe mumus reikia tinkamai nušvies
kartais tik dėl to, kad kas nors
tyti mums apie komunizmą, bet ti, į juos reaguoti.
Lygiai prieš metus DIRVOJE
atskiru klausimu turi kiek kito
Rodos, prie LOKo sudarytos kią, negu jie, nuomonę. Toks vi
teko plačiau rašyti apie lietuvio
ir galėjote pasiūlyti geriausius
tremtinio Vlado Hriškevičiaus
sprendimus saugotis nuo jo pa įvairios komisijos, net ir pro suomenės skaldymas į du kraš
pagandos .reikalams. O kur jos tutinumus, j bendruomenės rė- Muz. ALFONSAS MIKULSKIS, Čiurlionio Ansamblio vadovas,
vojaus.”
propagaiūimę veiklą amerikiečių
visuomenėje Kalifornijoje, kur
Whittier bažnyčios (kvakerių) veikla? Tokia ar panaši komisi mėjus ir priešininkus, tik didi- ■1940 metais Vilniuje įsteigęs M. ,K. Čiurlionio vardo ansamblį,
per 13 metu dirigavo 500 koncertų.
jis, dalyvaudamas su prakalbo
parapija, kuriai priklauso vice ja, jei pats LOKas neaprėpia, na visuomenės pasyvumą bend
gegužės
10 dieną, 4 vai. 30 min. Severance Hali, Cle*
mis šimtuose amerikiečių drau
prezidentas R. Nixon ir jo šei kaip tik nuolat ir nuolat turėtų ruomenės atžvilgiu. Jos šalinta- Sekmadienį,
‘
jis diriguos iškilmingąjį koncertą, kuriame dalyvaus ir
ma, kviečia Hriškevičių ir jo judinti tą visuomenės pasivumą, • kų skaičių anaiptol tokiu būdu velande,
gijų susirinkimų, yra kalbėjęs
'
Amerikos lietuvaitė, Metropolitan Operos dainininkė, solistė
dukterį pakartotinai atvykti su skatinai į organizuotos bendruo nepadidinama.
apie komunizmo pavojų ir tai, .
.
POLYNA STOSKA. •’
menės gretas tą lietuviškos iš Kitas vėl kraštutinumas, tai
pranešimais.
kuo amerikiečiai galėtų prisidė
ti jam pašalinti.
Canoga Park Rotary klubas: eivijos daugumą, kuri nepreten ALB pervertinti. Girdi, Chica"Tai buvo vieno asmens kruaza- duoja į jokias vadovybės ir ku gą turėsianti , iki 100.000 bend
Malonu pastebėti, jog šioji V.
PABALIUOS GYVENOJAI IR
ri užsidariusi tik savo asmeniš ruomenės narių, nes apie tiek
da prieš komunizmą”.
Hriškevičiaus
(amerikiečiams
kų
rūpesčių
kiaute.
Vienas televizijos programos
joje gyvena mūšų tautiečių. O
dažnai perstatomo, kaip John
VOKIEČIU UŽSIENIO SKOLOS
vedėjas, iš spaudos susipažinęs
Bet tiktai sumani propagandą visoje Amerikoje bendruomenė
Rees) veikla, kaip pasirodė, ne
a) Už prieškarinius įsiskoli
su Hriškevičiaus prakalbomis, pasitarnaus ALB. Priešingai, skaičiuos šimtais tūkstančių sa Yra susitarta tarpo Vokietijos
buvo koks atsitiktinis reiškinys
(Bonn) iš vienos pusės ir alian- nimus užsienyje, ir
prašo
lietuvį
tremtinį
suteikti
bloga
propaganda
gali
tik
pa

vo narių, kurie .tik po 1 dolerį
ar tik trumpalaikis lietuvio
b j Už karo nuostolius (apie
tų iš kitos pusės (atstovaujamų
tremtinio entuziazmas ir pasise metu, krūvon sudėti, sudaro net jam patarimų ir naujos medžia kenkti. Kažkieno paleistas šūkis, metinio mokesčio sudės tokias
karo
nuostolius bus pranešta at
per
Ameriką,
Britaniją
ir
Pran

kimas. Hriškevičiaus valia ir už keturius storus tomus, kuriuos gos tolimesnėms programos su kad visi lietuviai automatiškai sumas, kurias nei ALTas suren cūziją) dėl vokiečių vyriausybės skilai kiek vėliau).
daryti.
I
priklauso
kuriamai
bendruome

ka,
nei
jokia
kita
organizacija
simojimai pasirodė, kaip pasto pavartęs kiekvienas gali įsiti
čia tiktai paduoda’me informa
atsiteisimo už jos skolas,- kurios
vus, gerai organizuotas, vis gi kinti, kaip vienas žmogus, ne Kitas Rotary klubas, atsidė nei, yra. nevykęs, greičiau jis pajėgia sutelkti, žinoma, tos su
cijas apie prieškarinius Vokie
yrą dvejopos:
kodamas
už
paskaitą
nutaria
pa

tik
priešingų
rezultatų
atneša.
mos įgalins milžiniškus darbus
lėjantis ir platėjantis darbas, turtingas tremtinys, turįs ora
tijos įsipareigojimus užsienie
atliekantis milžinišką vaidmenį toriaus talentą, sugebėjimus, pa dovanoti (ir padovanoja) gerą Kaikas net sau išsiaiškina, kad, atlikti. Tai vis gražios svajonės.
čiams.
girdi, jei automatiškai bendruo
Kiekvieną įvykį reikia realiai džiais. Nuo to bendrluomenės
amerikiečių visuomenėje, gili tyrimą ir stiprų užsimojimą vi automobilių.
Lietuviai ir kiti Pabaltiečiai,
menei
priklausau,
tai
nėra
ko
įvertinti. Nenaudinga yra ne tik reikalai nejuda pirmyn. Tiesa, •kurie randasi čia JAV-ėse, kaipo
nant jos įsisąmoninimą apie ko sas atsiduoti kovai prieš Mask Pagaliau, neminint vardo, ga
munizmo grėsmę pasauliui.
vos tironiją,- — kaip vienas žmo lima pažymėti vieną beveik link čia galvos sukti. Ar susirinki nedavertinti, bet ir pervertinti. reikia pramatyti bendruomenės imigrantai ir kreditoriai, turi
Jūsų korespondentas šiomis gus gali atlikti, turbūt, daugiau smo pobūdžio atsitikimą. Vienos mus lankysiu, ar ne, ar nario ALB atžvilgiu, piatome, dalykus stabdžius, bet reikia atrasti ir tokią pat teisę kaip it Amerikos
v
į
dienomis vėl buvo aplankęs Vla už tūkstančius...
tikybinės mokyklos vadovybė, mokestį gnokėsiu ar ne, vistiek pervertinančių.
variklius, kurie nuolatos tą ben piliečiai kelti pretenzijas dėl
šia proga prisimena atsitiki druomenės srovę neštų.
Vartant
šiuos
atsiliepimus,
dą Hriškevičių ir buvo papildo
po paskaitos nusprendusi, kad bendruomenėje automatiškai esu
jiems prigulinčio atlyginimo iš
mai įtikintas apie jo platėjančią joks reporteris negalėtų atsi prakalbininkas parodęs tokias ir pasiliksiu. Tai kam dar ta mas dar iš nepriklausomos Lie-Į
Vokietijos. Tą teisę pirmiausiai
Vysk.
V.
Brizgys
Clevelande
ir nenutrūkstamą veiklą, šiuo spirti pagundai pacituoti ir lie augštas religinio žmogaus kvali nauja organizacija, jeigu visi tu vos laikų, kai tūlas daržinin
turi lietuviai šiame krašte gy
bendruomenės
veikėjams
nuro

metu mūsų paskaitininkas įvai tuvių visuomenei bent kelis bū fikacijas, jog jis. pasiūlė jam lietuviai automatiškai savo ben kystės profesorius, bepropaguodė, kad daugiau reikia rūpintis . venantieji bet ne tie kurie dabar
riuose amerikiečių klubuose bei dingesnius atsiliepimus, idant pasidaryti tuojau pat tos religi druomenei priklauso ? Nesusipra. damas pomidorų reikšmę, viena
ne sąmoningais lietuviais, bet tebegyvena už taip vadinamos
draugijose Kalifornijoje ir už visi galėtume netik pasidžiaugti, nės grupes ministeriu (kunigu) tę ir tendehcingi asmenys tame me suvažiavime paskelbė šūkį,
ypatingai
tais, kurie nebesirėiš- geležinės uždangos. Keliamos
šūkyje
įžiūri
tik
pasipinigavimo
esą per pomidorus atvaduosime
jos ribų yra jau turėjęs per 500 bet' ne vienas gal ir pasisemti ir apsiėmė duoti prideramai gekia
lietuviškam
gyvenime (žiūr. pretenzijos gali būti bent sekan
Vilnių...
prakalbų, dažniausia kaip pa įkvėpimo iš šio reto ir nuosta-lrą išlaikymą jo šeimai. Paskui tendencijas.
čių trijų rūšių:
>
DIRVA,
Nr.
13).
žinoma, niekas neginčija po
grindinis kalbėtojas (principai baus mūsų nacionalinės rezisten. buvo nustebę ir aiškiai nusivylę,
1.
Kai
pretenzija
liečia
tiesio

NENAUDINGI
midorų naudingumą; jų dar ver
štai kur tikrieji ALB veiklos giniai Vokietijos vyriausybę,
speaker). Vietinė spauda apie cijos pavyzdžio užsieniuose.
' kai prelegentas, deja, pąreiškė
KRAŠTUTINUMAI
tėjo daugiau auginti anuometi barai. Dar mažai bus atsiekta, tai savo reikalavimus siunčia
jo pasirodymą yra įdėjusi per
nesijaučiąs galįs priimti tokį
50 ilgų straipsnių ir per kęlis
Kalifornijos Exchange klubo malonų pasiūlymą ...
Tiek spaudoje, tiek šiaip po nėje Lietuvoje. Bet nuėjimas iki sutelkus į bendruomenės gretas sekančiu adresu:
šimtus trumpesnių pranešimų. vadovybė rašo: "Mūsą nariai ga
kalbiuose mėstama lietuvius rū tokio kraštutinumo tik nusišyp jau organizuotus, susipratusius
Foreign Bondholders
ir aktyvius lietuvius, kurie ir
Pagaliau, tebūnie leista viena šiuoti į ALB pritariančius ir sojimą sukėlė.
Retas lietuvis ir turbūt dar li džiaugtis, savo tarpe turėję
Protectivę Council,
Panašių rezultatų galima su-| dolerį lietuviškai veiklai ir atlie 90 Broėd Street?
nei vienas tremtinys ligšiol ne- žymiausią kalbėtoją prieš ko citata angliškai, šimtatūkstan nepritariančius ar net priešingus
buvo taip plačiai . apibūdintas munizmą ir jo pavojus visoje tinių Optimist.Intėrnational klu jai. Tai dažniausiai darome ne silaukti iš tokių, iki kraštutinu-l kamą savo laiką ne nuo šiandien
New York, N. Y.
mų nueito, bendruomenės daly kitoms organizacijoms atiduoda.
bų Amerikoje vyriausias prezi
amerikiečių spaudoje, kaip mū Amerikos tautoje.”
2. Jeigu kas turi dolerinius
kų perdėjimų.
ALB reikia naujų, dar neorgani bondsus įvairių Vokietijos pri
Los Angeles Optimistų klu dentas R. P. Nall rašo: ,
sų '.'propagandos ambasadorius”
Amerikos Lietuvių Bendruo zuotų lietuvių. Ji turi plėšti dar vačių korporacijų, tai mūsiškiai
”It was a priviledge to listen opportunity to hear you in perJohn Rees-Vladas Hriškęvičius. bas: "Jūsų pranešimas — tai
menė nei automatiškai gyveni apžėlusius dirvonus, kuriuos ki pretendentai kreipiasi šituo ad
į
vieno asmens Demokratijos ar to your enlightening and in- son.
"Your lpackground, education me stojasi, nei pasakiškais skai tų organizacijų veikla negali pa resu :
V. Hriškevičiaus populiarumas mija, galėjusi sukelti didžiau teresting talk concerning your
;
and
personai experiences ”Be- čiais ji kada nors operuos. Visų siekti. Ji į savo gretas ypač tu The United Statės Committee
sias
ovacijas
mūsų
bendrai
ko

lite
and
experiences
”
Bihind
the
pasidarė toks didelis, kad beveik
Iron Curtain”, delivered' recentlj' hind the Iron Curtain” especial- tik sutartinoms pastangoms ji ri rikiuoti tuos lietuvius kurie
nėra dienos, kada jis nebūtų pa vai”.
for German Corporation
Vienas Rotary klubas: ”... before the Los Angeles Down- ly ąualify you to help all freę- pajėgs apjungti žymią dalį JAV į esamas organizacijas nesutel Dollar Bonds,
kviečiamas su paskaitomis į vis
naujas ir naujas vietas. Nekartą Džiaugėmės ir dėkojame, turėję town Club. My attention had dom loving persona in your lietuvių ir nuveikti didesnius pa, kurie jomis nesusižavi. Tesu,
910 Seventeenth St., N. W.,
telkia juos Amerikos Lietuvių
tą pačią dieną, jei sąlygos lei vakar visuotinai pripažintą žy been called to the exceptional adopted America to a better un- darbus.
IVashington 6, D. C.
Šiandien matome, kad įsistei Bendruomenė. Iš jų piniginių
džia, jis turi du pranešimus. miausią kalbėtoją prieš komu merit of your taĮk by many derstanding of their personai
3. Tie.mūsų piliečiai, kurie tu
individuals representing Service concern with this issue. I hope gusios ALB apylinkės dar per įnašų, laiko ir pasiaukojimo te ri reikalą su bendromis vokiečių
Tenka įsivaizduoti, kaip dėl to nizmą Kalifornijoje.”
Los Augeles airių Friendly Clubs, Civic and Religious you will be able to continue your mažą kolonijų dalį įtraukia į sa sudaro pagrindinį .kapitalą lietu komercinio pobūdžio obligacijo
paskaitininkas turi skubėti ' ir
kiek privargti, jau nekalbant Spns of St. Patriek vyriausias Groups, and Patriotic Organi- public speaking activities in an vo organizuotą veiklą. Dabarti vybei išeivijoj išlaikyti.
mis, tai šiame krašte gyveną
apie tolimesnes keliones, kurios prezidentas': "Jūsų kalbą paly zations before which you had ever increasing number of com- niai jų narių skaičiai ir sude ALB organizavimas yra gero kreditoriai turi pasirūpinti kondamos lėšos, toli gražu, mus kai pavėluotas ir perlėtas. Taip1 taktuoti savo skolininkus Vodėjo didesnes ovacijos, negu mū appeared1. Your special know- munities”,...
užtrunka po kelias dienas.
negali patenkinti. Daug dar rei pat to darbo apimtis kolkas ne■ kietijoje normaliu būdu, nes
Amerikiečių draugijų, klubų, sų .žinomiems žymiausiems kal ledge and ąualifications to deal
Iš tikrųjų, būtų laikas, kad kės sumanumo, pastangų ir ge visai patenkinama. Pažvelgus įi tiems reikalams atlikinėti nėra
with thi's critical subject, have
patriotinių organizacijų ir įvai bėtojams.”
rių religinių grupių ar bažnyčių
Luteronų bažnyčios vadovy been strongly emphasized, and šie pastarieji žodžiai daugiau at ros valios parodyti, kol ALB iš įsisteigusių apylinkių narių są• suformuotas joks komitetas.
laiškai, padėkos, įvertinimai šiuo bė: "Jūs netik sugebėjote išdės I was glad to be afforded the kreiptų dėmesio ir iš lietuviškos augs iki tokios padėties, kuriai rašus, rasime, kad juos beveik
šios instrukcijos liečia laikovisuomenės bei jos stambiųjų ji gyveniman pašaukta.
išimtinai sudaro jau iš seniau,> tarpį kai visi pirmiau įvykę suOpera vimas astronomiškais Į prieš bendruomenės įsisteigifną,> sitarimai įsigalios. Tas įsigalioorganizacijų pusės. Mes turime
eilę gabių ir kvalifikuotų žmo skaičiais nieko gero bendruome organizuotieji lietuviai. Gal tik: jimas numatomas apie galą genių, kurie veikia patys vieni, be nei neduoda. Nebent .tik be pa vienas-kitas iš neorganizuotos1 gūžio ar birželio ^mėnesį šių mejokios pagalbos, paramos ir net grindo nugąsdintų kitų organi lietuviškos visuomenės ir vie-• tų. Kas'turėtų šios rūšies pre
nas-kitas senasis ateivis.
reikiamo supratimo iš savo tau zacijų veikėjus...
tenzijų turėtų negaišdamas paBent tuo tarpu yra žalingas
tiečių pusės. Be abejo, patyrę
Nors tie sąmoningieji lietu-■ daryti virš nurodytus žingsnius.
tai, mes jais džiaugiamės ir net kraštutinumas, kalbėti, kad ALI viai, kurie dabar sudaro daugedidžiuojamės.- Tačiau to neuž Bendruomenęs bus viskas: ir' lio lietuviškų organizacijų na
tektų. Mūsų stambiosios ■ įvai ALTas, ir BALFas, ir lietuvių rius ir valdybas, bus nepamai
raus pobūdžio organizacijos vi seimas ir t.t. Niekas tiksliai ne nomi bendruomenės varikliai,
sai nesunkiai galėtų patalkinin gali išpranašauti, kas bus poi bet varomoji.jėga, tas neišsenkauti, kad pralaužtieji ledai bū penkių, dešimties ar dvidešim• karnas vanduo, kuris bendruome
tų vis sėkmingiau laužomi to ties metų; kada Lietuva bus iš nės variklius suktų, yra neorgalaisvinta ir kiek išeivių bei trem• nizuotoji išeivijos visuomenė.
liau.
Truputis iniciatyvos .ir ryšių tinių į ją sugriš. Bet, kaip mi- Amerikos Lietuvių, bendruomesu amerikiečių organizacijomis nėta, tokių kalbų nestinga, nors»| ries istorinis vaidmuo ir jos at
galėtų prisidėti prie to, kad- to jos nė kiek nepadeda, o tik stab siradimo pasiteisinimas, pareis
kie pasireiškę ir pasižymėję kal do bendruomenės organizavimą. nuo to, kiek ji pajėgs sutelkti
bėtojai, kaip Vladas Hriškevi- Jos yra tie linksniuojami bas neorganizuotų, iš dalies lietuviš
čius, gautų progos užsukti mė liai,- tik į kitų organizacijų ra kai sunkiai kalbančių bei galvo
'
jančių ir lietuvybei žūstančių
nesiui laitam į visą eilę didžiųjų tus.
tautiečių. Tai yrą tikrasis jos
plačiosios Amerikos miestų, ypač
ten, kur pradinę talką pasirū Kalbant 'apie bendruomenės kelias, kuriuo einant, jokiai or
pintų suteikti mūsų stambiųjų rikiavimą, bene perdaug mėgs ganizacijai nesudarys konkuren
Šie afrjkiečiai, Mau-Mau organizacijos nariai, kaitinami įvykdę žmogžudystės. Jie varomi į teis- politinių ir kitokių organizacijų tama nusiskųsti ir tuo pačiu pa cijos ir su nieku veikimo barūo- Jack K. McFall yra pasiūlytas
JAV ministeriu j Suomiją.
B. R. siteisinti atsiradusiais . stab- se nesivaržys.
centrai.
.
mą.
.
( Tęsinys iš pereito nr.)
VISUOMENĖS PASYVUMAS
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