riaušės ir lljiii
Korespondencija iš Europos
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liauji vejai lietoj?
' V. RASTENIS

Lietuvos vardas prieš savaitę
su viršum'Sumirgėjo viso pasau
lio spaudoje. Tai buvo praneši
mas iš Maskvos, kad Lietuvos
komunistų partijai daromi ašt
rūs priekaištai už nukrypimą
nuo "stalininės tautybių politi
kos.” Būtent, partija nepasirū
pinusi parengti "čiabuvių” pa
reigūnų atsakingesnėms vietoms
administracijoje ir partijoje.
Kitaip sakant, prie "lovių” per
daug rusų, lietuviai atstumtu
Neseniai buvo pašalintas Uk
rainos rusifikatorius Melnikovas. Imtasi žygių prieš persmarkia. rusifikaciją Gruzijoje. Lat
vijoj jau po Stalino mirties vi
daus reikalu ministeriu (vyriau
siu čekistu) buvo paskirtas rusas-žydas Kolvalčukas, bet po
kelių savaičių buvo atšauktas ir
jo vieton paskirtas "kažkoks ne
žinomas latvis. Tas pats atsiti
ko Estijoj: ir ten naujas vidaus
reikalų ministeris rusas, vos ke
lias savaites toj vietoj pabuvęs,
turėjo užleisti vietą estui.
Sugretinus tuos faktus su
priekaištais Lietuvos komparti
jai, atrodo visiškai .panašu, kad
ir Lietuvoj turi papūsti nauji
vėjai, tai yra, turi sustiprėti po
zicijos, kad ir komunistų, bet
lietuvių, o ne rusų. Assoeiated
Press korespondentas spėlioja,
kad Lietuvos kompartijos apkal
tinimas, galbūt, net valymu kve
pia, o jeigu taip, tai pirmoji to
valymo auka bene būsiąs Snieč
kus, ligi šiol dar nepajudintas
partijos generalinis sekretorius,
pereitą rudenį užsienio kores
pondentų dėmesį į save atkrei
pęs savo užsipuolimu prieš gen.
Eisonhowerį.
¥

¥

Dabar vėl pasirodė naujiena.
"Komunisto” (buv. "Bolševiko”)
puslapiuose paskelbtas Fedosjevo straipsnis, kuriame yra sa
koma, jog nereikia atsitverti
tvora nuo svetimų kraštų kul
tūros, ir kuriame pasmerkia
mas ... rusiškas šovinizmas. Tai
tikra naujiena, nes ligšiol ”diT
džioji rusų tauta” buvo skelbia
ma visokios išminties ir visų
kultūros lobių vienintelis šalti
nis. Tas pats Fedosjevas vos
prieš pusmetį buvo smarkiai
kritikuotas už neatsparumą NVoznesenskio pažiūroms. Kriti
kavo Suslovas, vienas iš ketu
rių soivetinės kompartijos se-'
kretorių.
Šita proga spaudoje dar kartą
prisimenamas Melnikovo pašalinįmas ir Lietuvos kompartijos
apibarimas, spėliojant, ar tik
visi šie dalykai nebus kilę iš .vie
no slinkmės ženklai.
*

*

vikritika. Pats partijos centro
komitetas, susirinkęs visuotinio
posėdžio, save pabarė. AP ko
respondento spėliojimai, kad dėl
to turi nukentėti Sniečkus, nedaug teturi pamato. Juk per
nai Paleckis buvo dar skaudžiau
apibartas. Jam tiesiog buvo pri
kišta, kad jis globoja "buržuazi
nius nacionalistus.” Jis pažadėjo
"daugiau nebenusidėti” įr nieko
jam neatsitiko. Taigi, atrodo,
varnas varnui dar nesiskubina
akies kirsti.
Teisybė, Sniečkus savo kalbo
se papūgiškai įjungdavo kelis
privalomus sakinius apie "di
džiąją rusų tautą”. Tą darė
Žiugžda, Šimkus, Tilvytis ir vi1sos kitos smulkesniosios žuvelės.
Jei Maskvoj šiandien staiga yra
leista pakalbėti ne tik apie kitų
tautų "buržuazinį nacionaliz
mą”, bet ir apie rusišką šoviniz
mą, tai dar per optimistiška bū
tų spėti, kad komunistai
dabar staiga taps lietuviškumo
skelbėjais, skatintojais ir rėmė
jais, ir kad lietuviškos tautinės
sąmonės jie nebelaikys smerkti
nu "buržuaziniu nacionalizmu”.
Sniečkus galėtų susilaukti ne
malonumų, bet "dėl kita-ko.-Jis
žinomas stalinistas. Jei stalinistai iš tikrųjų, kaip spėjama, ga
li nusileisti. Bet kad jis nuken
tėtų už keliaklupsčiavimą prieš
rusus, to vargu galima tikėtis.
Įdomu tai, kad dar nėra žinių,
ar P. Kondakovas, Lietuvos vy
riausias čekistas, nuo pereito
pavasario Valdęs tik Saugumo
ministeriją, o dabar apėmęs Vi
daus Reikalų ministeriją (su
jungtą su Saugumo ministerija),
jau pakeistas lietuvių, panašiai
kaip Latvijoj ir Estijoj, ar ne.
Jei net Kondakovas (užėmęs
Bartašiūno, bent jau kilme lie
tuvio) vietą pasiliks, tai tas
reikš, kad toji viso pasaulio
(Perkelta j 5-tą pusi.)

Sąskrydis Kongreso užrašuose
■

VVashingtone įvykusio sąskry
džio išvakarėse, birželio 18 ir 19
dienomis, Lietuvos vardas vėl
daug kartų pateko j Amerikos
Kongreso užrašus (Congressional Records).
7088 puslapyje išspausdinta
kongresmano Lane kalba, pava
dinta ”Long Live Lithuania”.
700 metų jubiliejaus proga kal
bėtojas nurodo, kad Lietuva dau
giau už kitus žino Maskvos dvi
veidiškumą, kad ji primena
mums, jog dar 1939 Sovietų Są
junga buvo pašalinta iš Tautų
Sąjungos už Suomijos užpuoli
mą, ir kritikuoja laisvojo pasau
lio politiką. Kalba baigiama:
‘ "Dieve laimink Lietuvą! Jei
kitos tautos, didesnės ir turtin
gesnės materialiniais dalykais
turėtų nors pusę moralinio Lie
tuvos jutimo, tai nebūtų tokios
blogybės, kaip žmoniją kanki
nąs komunizmas”.
*
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Connecticut astovo Rjchard
W.
Hoffmano
pareiškime
(A3757), po nurodymo, kad ren
giamas minėjimas 700 .m. su
kakties nuo Mindaugo karalium
vainikavimo proga, kad minėji
mo garbės pirmininkas yra vi
ceprezidentas Nixonas, pirmi
ninkas gen. Wedemeyeris, ryra
pasakyta: >
- "Nuo to laiko, kai pirmas ka
ralius — karalius Mindaugas •—
buvo vainikuotas 1253 metais,
lietuviai vis buvo kultūringa,
taikos siekianti tauta.
Šiandien Lietuva yra rusų
rankose — tai agresijos aktas,
kurios piūsų kraštas ir vakarų
valstybės niekad nepripažino.
Bet laisva Lietuva gyvuoja
jos pavergtų žmonių širdyse ir
laisvų žmonių viltyje visame pa
saulyje”.

Liepos mėn. 4 d. Toronte, Ka
nadoje, įvyksta Kanados Lietu
vių Tautinės Sąjungos pirmasis
suvažiavimas. Suvaž i a v i m a s
vyks Lietuvių Namuose, 235 Ossington Avė;
Suvažiavime, be eilinių Sąjun
gos reikalų svarstymų, bus tvir
tinami Kanados Tautinės Sąjun
gos įstatai, paskelbta Kanados
Lietuvių Tautinės Sąjungos de
klaracija, renkama Sąjungos va
dovybė, priimamas dviejų metų
veiklos planas. Tai svarbūs ir
dideli darbai, kurie vėliau bus
kelrodžiu Kanados Lietuvių Tau
tinės" Sąjungos veiklai.
Į Kanados Lietuvių Tautinės
Sąjungos visuotinį narių“ suva
žiavimą yrą pakviesta ir visa
eilė bendraminčių iš JAV. Iš
Netv Yorko į suvažiavimą vyks
ta Informacijos Komisijos na
riai, , kurie dabar- atlieka visų
kraštų tautininkų ryšių parei
gas ; V. Rastenis, B.- Nemickas,
P. Ališauskas, M. Gureckas, L.
Virbickas.

Bet pro geležinę uždangą pa
stebimų reiškinių vertinimas nė‘■.ra toks paprastas. Jų permažai
regima, kad būtų galima nusta
tyti kokį nors dėsningumą. Jei
kiekvienas rašinys reikštų per
mainas galingųjų tarpe, tai Fe
dosjevas gruodžio mėnesį turė
jo dingti. Pasirodo, kad jis dar
yra ir kitus kritikuoja. Ar dabar
turi dingti jį puolęs Suslovas?
' Galbūt, bet tuo tarpu jis tebėra
vyriausioje partijos vadovybė’’ ję. Nedailu daugiau reikšmės te Kanados bendraminčiams, sugalima skirti ir lietuviškosios širenkantiems į pirmąjį Suvažia
kompartijos pabarimui.
vimą, siunčiame geriausius svei

•
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Kalbėtojas pareiškė esąs suža
vėtas minėjitno programa — lei
diniu ir paprašė, kad jame iš
spausdinta .Lietuvos istorijos
trumpa apžvalga būtų įjungta
į Kongreso Užrašus. Tai yra pa
daryta.

Pennsylvanios atstovo Edwardo J. Bonino kalba (A3827) ypa
tingai pažymėtina. Jis peržvel
gia Lietuvos istoriją ir tarp ko
kita sąko: <, į
■ "Tuo pačiu, metu ir po to (1920
metais) i jauna Lietuvos respub
lika susidūrė su lenkų šoviniz
mu, kuris pasiekė kulminacinio
taško. 1920 metų spalio 9 dieną,
kada lenkai '.užgrobė Vilnių, Lie
tuvos sostinę, ir Lietuva prara
do savo piėthjes provincijas”.
Kalboje paminėtas ir Klaipė
dos netekimtA.11139.-metais, pa
galiau bolševikų-"su naciais su
tartas visos Lietuvos užgrobi
mas. Lietuvos -viltis esanti At
lanto, Jungtinių-.Tautų Chartų
principų pritaikyme ir teisės bei
moralumo atstatyme tarptauti
niuose santykiuose.
¥

¥

, Tomis pačiomis dienoipis į už
rašus yra įjungti du kongresme
no Kersteno pareiškimai. Viena
me
jungiama
Chicagoje,
(A3792), kitame ■— New Yorke
¥
¥
(A3835) priimtos rezoliucijos
Kitas Connecticut atstovas, birželio įvykių minėjimo proga.
THE WH1TE HOUSJi
washincton
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KANADOS LIETUVIŲ
TAUTINĖS S GOS
SUVAŽIAVIMAS
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Antoni N. Sadiak, (A3815) tiks
liai išminėjęs kieno ir kodėl tas
sąskrydis rengiamas, pareiškia:
, "šis Lietuvos 700 metų su
kakties ir-jos įnašo Amerikos
kultūrai bei laisvei paminėjimas
bus ilgai atmenamas tų, kurie
jame dalyvaus, ir ta proga pri
mins kiekvienam tą baisią pa
dėtį, kurioje yra atsidūrusi toji
didi ir taikinga šalis bei jos žmo
nės”.

Skaitytojai, be abejojimo, jau
žino, kas birželio viduryje atsi
tiko Berlyno rytų dalyje ir kito
se sovietų 'okupuotose Rytų Vo
kietijos vietovėse.
Ne tik buvusioje Vokietijos
sostinėje, bet ir kituose miestuo
se gyventojai, pirmoje eilėje
darbininkai, sukėlė maištą prieš
marionetinę "Demokratinės Vo
kiečių Respublikos” vyriausybę.
Berlyno statybų darbininkai,
kuriems išvakarėje buvo pakel
tos darbo ("išdirbio”) normos,
išėjo į gatvę, šūkaudami, jog jie
esą darbininkai, bet ne vergai.
Dar nuskambėjo įvairių lokali
nės reikšmės šūkių, tačiau pats
maištas įgavo aiškų politinį po
būdį. Demonstrantai nešė pla
katus, kuriais buvo reikalauja
ma vyriausybės atsistatydinimo,
laisvų ir slaptų rinkimų, Vokie
tijos sujungimo į vieną valsty
bę ir t.t.
Maištas
buvo žiauriai numal■s
šintas sovietų tankų šūvių ir
pačių vokiečių "liaudies” polici
ninkų. Pagal bolševikinius meto
dus prasidėjo masiniai "liaudies
priešų” suėmimai, šaudymai ir
trėmimai. Sovietų zonoje vėl įsi
viešpatavo kapų tyla, būdinga
visiems sovietų okupuotiems
kraštams. Tačiau demonstrantų
šūkiai nuskambėjo ne tik po vi
są Vokietiją, bet ir nuaidėjo po
visą pasaulį, dar kartą atkreip
dami . dėmesį j Vokietijos pro
blemą.
Lygiai prieš metus, 1952 m.
birželio mėnesį, "socialistinė vie
nybės paftija” (SĖD arba Sozialistische Einheits-Partei ( mo
nopolinė politinė organizacija,
kurią diriguoja komunistai) sa
vo kongrese priėmė nutarimą
skubiai subolševikinti sovietinę
ąoną (Demokratinę Vokiečių
Respubliką). Pradėta vykdyti
priemonės, kurios lietuviams ge
rai žinomos iš pirmosios bolše
vikų okupacijos, kai po "Liau
dies Seimo” rinkimų buvo pa
skelbtos nacionalizacijos. Vo
kiečių Rytų zonoje buvo nusa
vinti amatai, pramonė ir preky
ba, ūkininkai prievarta suvaro
mi į kolchoz.us ir t.t. Bažnyčia
buvo paskelbta "liaudies priešų”
institucija, suimami kunigai,
"buožių” vaikai pavaromi iš mo
kyklų. Dviems milionams "buo
žių” buvo atimtos maisto pro
duktų kortelės ir jie pasmerkti
lėtai bado mirčiai.
Buvo žinoma, kad vyriausias

♦
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Dear General Wedemeyer:

Please extend my warmest greetings to
all those attęnding the Lithuanian Festival
of Art and Music.
In this observance of the 700th anniversary
of Lithuania, it is well that the National
Lithuanian Society of America has seen fit
to present, in cooperation with the National
Arts Foundation, the art and the music
through which the spirit of Lithuania live s
and speaks today and ever.

I send you my very best wishes for a very
successfui cėlebration.

Sincerely,

šios bolševizacijos įkvėpėjas bu nės vienybės partijos” politbiuvo VValter Ulbrichtas,’ sovietų ro komunikatas, pagal kurį vi
zonos ministerio pirmininko pa sa ligšiolinė Rytų Vokietijos vy
vaduotojas ir "socialistinės vie riausybės politika buvo apvers
nybės partijos” generalinis se ta augštyn kojomis. Pagal bol
kretorius bei (kas svarbiausia) ševikinius autokritikos metodus
Kremlio patikėtinis, ilgus metus politbiuras viešai mušėsi į krū
išbuvęs Maskvoje ir įgijęs net tinę ir pripažino savo klaidas.
Sovietų Rusijos pilietybę. Jo Kone visos bolševizacijos prie
tikslas buvo paversti Rytų Vo monės, paskelbtos prieš viene
kietiją "liaudies demokratija”. rius metus, buvo suspenduotos.
Kaip ir kitose bolševikinamo- Verslininkams grąžinamos jų
se valstybėse, taip ir Rytų Vo įmonės, ūkininkams, net dvari
kietijoje ėmė įsigalėti visuotinė ninkams, atiduodamos jų žemės,
ūkinė suirutė. Tačiau valdžia jei jie grįžta j savo ūkjus, baž
teroro priemonėmis be atodai nyčioms vėl leidžiama veikti,
ros vykdė savo planus. To pasė nuo liepos mėn. 1 d. maisto kor
koje prasidėjo masinis gyven telės žadama duoti visiems gy
tojų bėgimas j Vakarų Vokieti ventojam, net ir "nubuožintie
ją, ypač į vakarines Berlyno siems”, ir t.t. Negana to. ža
miesto zonas, šimtai tūkstančių dama išdavinėti vad. "tarpzonižmonių, daugiausia ūkininkų, nius” pasus, pagal kuriuos Rytų
spruko į vakarus. Rytų Vokieti Vokietijos gyventojams būsią
joje ėmė reikštis net tikras ba leidžiama lankytis Vakarų Vo
das.
kietijoje. ■ Pagaliau, visos šios
Taip truko iki maždaug š. m. priemonės buvo įvilktos j užsie
gegužės mėn. antrosios pusės. nio politikos tikslų siekiančias
Tuo tarpu jau buvo miręs "tė formas ta prasme, jog jomis,
vas ir mokytojas” Stalinas, val girdi, norima palengvinti visų
džią Kremlyje paėmė nauja eki vokiečių trokštamą Vokietijos
pa, kuri pradėjo "taikos ofenzy sujungimą į vieną valstybę.
vą”. Jau prieš kurį laiką imta
Rytų Vokietijos marionetinės
šnabždėti, kad Maskva rengian
(Perkelta j 5-ta pusi.)
tis pakeisti savo politiką Rytų
Vokietijoje. Gegužės pabaigoje
buvo paskelbta, kad gen. CuikoSOCIALISTAI
vas, sovietų kariuomenės vadas IŠDUODA EUROPĄ?
rytų zonoje ir kontrolinės ko
misijos pirmininkas, atšaukia Tik ką gautomis iš Londono
mas ir pati okupacinė adminis žiniomis, socialistų internacio
tracija pertvarkoma. Sudaryta nalo pirmininkas H. Spaakas,
civilinė ’.’augštoji komisija" prie talkinamas Europinio Sąjūdžio
žiūros pareigoms eiti, o jos prie- lyderio W. E. Kogono, paruošė
šakin paskirtas augštasis komi įvairiomis kalbomis memoran
saras ambasadoriaus titulu Se- dumus, kuriais kreipiasi į le
mionovas, kuris savo laiku tar miančius politinius veiksnius,
navo sovietų pasiuntinybėje ypač į Bermudo konferencijos
Kaune ir, kaip vėliau paaiškėjo, dalyvius su įtikinėjimais taikin
buvo liūdnos atminties Dekano gu būdu susitarti su Sovietų Są
zovo patikėtitliš - (Tarp Kita ko. junga,'kad ir Churchillio siūlo
yra žinių, kad Dekanozovas vėl mu naujojo Locarno pagrindu.
paskirtas Gruzijos vidaus ir sau O tatai reiškia ųe krf kitą, kaip
gumo ministeriu, t. y. grįžo į tiktai Europos, o vėliau ir viso
savo čekisto specialybę). Tais pasaulio išdavimą bolševikinei
pakeitimais Maskva pirmoje ei tiranijaj.
lėje norėjo sulyginti savo oku šiomis Spaako-Kogono užma
pacinę administraciją su vakarų čioms yra griežtai priešingas
valstybių santvarka Vakarų Vo Pan Europinio judėjimo pirmi
kietijoje ii- pabrėžti, kad prasi ninkas grafas Coudenhove-Cadedąs naujas laikotarpis Rytų lergi, vakarietiškos demokrati
Vokietijoje ir iš viso Sovietų, jos supratimo politikai, visi so
Rusijos santykiuose su Vokieti vietų pavergtų tautų ekziliniai
ja.
veiksniai ir kiekvienas bolševi
Karinės okupacinės adminis kinės vergijos priešas. Reikia ti
tracijos panaikinimas ir jos pa kėtis, kad JAV-bes teisingai
keitimas civiline augštąja komi įvertins padėtį ir apsaugos Eu
sija davė pagrindą prielaidai, ropą bei pasaulį nuo išdavimo
kad Kremlius pradės "taikos sovietiniams agresoriams, pri
ofenzyvą” taip pat Vokietijoje. versdama juos pasitraukti iš
Ilgai laukti neteko. Birželio 11 okupuotų kraštų, tame skaičiuje
d. buvo paskelbtas "socialisti ir iš Lietuvos.

Tik ką gautomis aplinkiniais ke
liais žiniomis iš Romos, tarp
LDš ir VLIKo delegacijos dery
bos jau pasibaigė. Yra sutarta
šį rudenį šaukti veiksnių konfęrenciją, kuriai programą sutar
sią VLIKo bei VT pirmininkai
su LDš bei Dr. A. Geručiu. Taip
pat yra sutarta Taikos Konfe
rencijai delegacija iš pirminin
ko LDš ir narių: Balučio, Bačkio bei dviejų VLIKo atstovų.
LDš pritarė VLIKo paruoštam
memo įteikti visoms JTO vy
riausybėms dar prieš Bermudes
konferenciją, kuriame išdėstyta
baltų pažiūra tos konferencijos
susirinkimo proga ir baltų as
piracijos.

PASAULY

• Po paskutinių sukilimų Rytų Vokietijoje, pradedama
daugiau rūpintis, kad ir ten vokiečiai gautų laisvo balsavimo tei
ses. Tas vokiečių pastangas labai palaiko amerikiečiai. Manoma,
kad tai laimėjus atsidarytų laukas daug ką Rytų Vokietijoj pa
keisti.
• Korėjoje, fronte, puolimo iniciatyvą teberado raudonieji.
Paliaubos, dėl derybų su prezidentu Rhee, negali pajudėti pirmyn.
• Prancūzijai vyriausybę sudarius Bernmdos konferencija
įvyks liepos mėn. 9 d.
• Amerikos žydų rabinų suvažiavimas priėmė rezoliuciją,
nukreiptą prieš McCarthy komunistų valymus.
• Indijoje, kalėjime mirus ar žuvus nacionalistų vadui,
sukeltos didelės demonstracijos prieš min. pirmininką Nehru.

¥

Lt. General Albert C. Wedemeyer
Lithuanian Festival of Art and Music
Presidential Ballroom
Hotel Štatler
\
,
Washington, D. C.

VLIKas yra sudaręs galimybę
ir paprašęs kun. K. Patalavičių
rūpintis sutvarkymu reguliarių
liet, kalba radijo transliacijų iš
Madrido. KP ten gyvena jau de
šimt metų ir tais reikalais jau
buvo išjudinęs prieš- pora metų,
besilankant ten vysk. Brizgiui.
¥

VLIKas yra paprašęs Dr. A.
Gerutį talkinti jo darbams Švei Pagaliau Prancūzijoje vyriausybę sudaryti parlamento pasitikė
. Tikrumoje, tai buvo net ne kinimus ir linkėjimus geriausio Prezidento Eisėnhdwerio sveikinimas Washingtdno sąskrydžiui. carijoj, ypač spaudos bei radijo jimą gavo.Joseph Laniel. Tuo ir pasibaigė penkias savaites tru
kusi valdžios krizė.
pabarimas, o tik vadinamoji Sa darbo.
‘
Plačiau apie sąskrydį skaityk 6. ps^
,
‘
reikalais.
. • i
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west Medical Center, kur jie pa
tys dirba, ir dar suteikė pagal
bą įsikurti.
HOLIDAY GREETINGS
Dr. Juozo Bartkaus pasisaky
from
mu, gydytoj'o teisių atgavimas
Dr. J. Bartkaus pavyzdys
Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas
Lithuanian Weekly,. published by
buvo ne laimės, o darbo vaisius.
American Lithuanian Presą & Radio VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos
skaitytojui visi šie norai atro- ]Egzaminams pasirengti jam, ne
Ass’n VILTIS. Ine. (Non-profit), ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui),
SCHAEFER BODY INC
dė gana tolimos svajonės.
i
1272 East 71 St, Cleveland 3, Ohio. 1272 East 71 St, Cleveland 3, Ohio.
mokėjusiam
anglų kalbos ir se
Telefonas:. HEnderson 1-6344.
Telephone: HEnderson 1-6344.
• Jeigu dabar, po ketverių me- iniai baigusiam medicinos moks
Clevelande kas ketvirtadieni.
EN 1-0025
Iasued in Cleveland every Thursday. Išeina
5009 SUPERIOR AVĖ.
tų, toji pati korespondentė vėl lus,
]
reikėję .apie 3000 darbo va
Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
Editor: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klasės
aplankytų Bartkų šeimą, turė- -]landų. Jo manymu, ir kiekvie
Entered as Second-Class matter siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
tų pripažinti, kad visų pareikšti nas
i
vyresnio amžiaus gydytojas,
December 6th, 1915, at Cleveland lande pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta
tymų.
Inder the act of March 3. 1879.
norai jau beveik 100% išsipildę. tiek darbo įdėjęs, gali drąsiai
Prenumerata metama Iš anksto:
Subscription per year in advance:
TUOJ ISIGYKIT
Tėvas Dr. Juozas Bartkus, išlai stoti į egzaminų komisiją. Iš
In the United Statės — 65.00 in Ca- Jungt Amerikos Valstybėse $5.00,
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.
nada — $5.50, elsewhere — $6.50.
kęs valstybinius egzaminus, š. savo pusės turime pridurti, kad
ŠIAS KNYGAS!
Single copie — 10 centą.
Atsk. Nr. kaina 10 centų.
m. gegužės mėn. įgijo gydytojo daugelis iš mūsų, būdami ir ki
praktikos teises ir jau turi savo tų darbo sričių atstovai, savo Aušrelė (elementorius)
Namai ant smėlio
ofisą Norwestern Medical Cen svajones galėtume paversti re
Step. Zobarskaa__________ 2.25
J. Gliaudą —
Aukštųjų Šimonių Likimas /
Nemunas
1949 m. rudenį Chcago Sun- ter, 2336 W. Chicago Avė., Chi alybe, jei pasiryžtume užsikrau
3.60
Ieva Simonaitytė_______
St Kolupaila
Times dienraštyje buvo patal cago 22, III. Sūnus Eugenijus ti ir ištesėti po 3000 darbo va Anglų kalbos gramatika
Neramu buvo Laisvės Alėjoj
pinta neseniai iš Vokietijos at- jau prieš dviejus metus baigė landų. šiuo atveju turime ne
J. Kukanauza _______ _ ___ 2.00
B. Daubaras______________
vykusios Dr. Juozo Bartkaus 1 Illinojaus valstybės technologi tik tėvo, bet ir vaikų gyvą pa Anderseno pasakos
Our Country Lithuania
jos Institutą ir šiuo metu yra vyzdį.
V. Augustinas - -------- —
-________________ .-------------- 2.00
• Romos vikaro kard. Micar'os poezija ir straipsniai. Adr.: Ga šeimos fotografija: tėvas Juo Meissner Engineering Co. vy- •
P. Glemža Anglų kalbos gramatika
zas,
motina
Eugenija,
sūnus
Eu

Po Tėvynės dangum
išleistu ediktu pranešama tikin bija, 335 Union Avė., Brooklyn
V. -Kamantauskas ........ 1.00
žodžiai vytės Nemunėlio.
genijus ir duktė Tamara Bud- resniojo inžineriaus asistentas.
tiesiems, kad Romos bažnytinia 11, N. Y.
Neatsiliko ir žentas adv. Algir
Paveikslai V. Augustino .. 2.06
AukBo kirvis
reckienė.
me tribunole yra pradėta arkiv.
das Budreckas, išlaikęs egzami
Juozas Švaistas ___
2.50 Petras Ir Liucija
• BALF’as pervedė Krašto Val
Korespondentė Miss Cou An
Jurgio Matulevičiaus beatifika
Romain Rolland ---____ _
dybai 123,50 dolerių arba 516,— gelo, kuri turėjo uždavinį supa nus, gavo Ręal Estate Brokerio PRAŠO AFIDEVITV Barabas
cijos byla. Juo tikintieji įparei
2.25 Pasaulio Lietuvių žinynas
Paer Lagerkvist ....
DM Amerikos lietuvių auką žindinti amerikiečių visuomenę teises ir rengiasi pereiti į šį biž- (Affidavit of Support) Baltasis
Vilkas
gojami prisiųsti šiam tribunolui
Anicetas Simutis_________
Gimnazijos Namams, šią sumą su atvykstančiomis D. P. šeimo’ nį.
14)0 Princas ir elgeta
K. Binkis ....................
ar tiesiogiai kardinolui visus
Džiaugiamės,
kad
lietuvių
sudėjo Burlingtono, Chicago, mis, aprašiusi Dr. Juozo Bart
Į Ameriką galėtų atvykti se Balutis
Mark Twain .....
arkiv. Matulevičiaus raštus, laiš
Pakrovimo Stotyje rytinėje ir kaus bėgimų nuo bolševikų beiį profesionalų bei verslininkų kantys asmenys, jei jiems gera
J. J. Bačiūno leidinys
1.50 Pirmas rūpestis
kus ir visa kita apie jo asmenį.
vakarinėje pamainoje dirbantie gyvenimą tremtinių stovyklose, skaičius auga. Bet ypač malonu dariai Amerikoje sudarytų afi- Bąltaragio malūnas
Jurgis Jankus ...
Ediktas bus paliktas iškabintas
, išgirsti, kai į profesionalus iš- devitus:
K. Boruta________ 2.50
ji darbininkai.
Vokietijoje,
savo
pasikalbėjime
Pragaro
pošvaistės
visose Romos bažnyčiose dii mė
i eina mūsų vienmintis. Dr. Juo“ V. Alantas_______
1) Baranauskas Viktoras-Vy- Broliai Domeikos
• lietuvių evangelikų liutero- teiravosi, kaip ši šeima norėtųį zas Bartkus yra A.L.T. S-gos
nesius.
L. Dovydėnas________ ____ 2.50
Partizanai už gelež. uždangos
nių parapija minėjo, lietuvių įsikurti laisvoje Amerikoje.- Jau Centro Valdybos narys, visuo tautas, gimęs 1922 m. Šiauliuo Buriavimas ir jūrininkystė
se, jo žmona Jeanne Lebey-BaDaumantas ____________ _ 2.50
• Birželio 22 ir 23 d.d. BALFo evangelikų reformatų generali visi šeimos nariai dirbo įvairio
B. Stundžia______________ 2.00
pirmininkas Kan. Prof. J. B. nio superintendento prof. Dr. se įmonėse. Tėvas pareiškė, kad menininkas, kietas lietuvis že ranauskas, gimusi Prancūzijoje. Didžiosios atgailos
Per Klausučių ūlytėlę
Liudas Dovydėnas ...
2.20
Končius -lankėsi pas įtakingus Povilo Jakubėno mirtį, šis mi jo svajonė būtų įsigyti gydytojo maitis ; ir savo šeimą gražiai iš Vyro profesija: šoferis, dažyto
_ __ 3.50
B. Spalis -----------senatorius ir kongresmanus spe nėjimas įvyko liuterionių baž teises. Sūnus Eugenijus, Vokie augino: sūnus Eugenijus, vilti- jas, šiuo metu dirba prie namų Džiaukis gyvenimu
Pietų vėjelis
O. Swett Marden___________ 0.70
Vytė Nemunėlis ____
1.00
cialaus įstatymo reikalu. Pirmi nyčioj Toronte birželio 7 d. ir tijoje studijavęs technikos mok riinkas, duktė Tamara, filija, •Hotyhos. Judviejų adresas. 91,
Paklydę paukščiai 1
ninkas kalbėjosi su biliaus S. Montrealyj birželio 14 d., liute slus, pasisakė norįs baigti stu abu uplūs tautinių korporacijų rne du Landy, GLICHY (Seine), Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas ________ 0X0
2.20
Jurgis Jankus______
France. ’
> •
1917 autoriumi šen. VVatkins, se rionių pamaldų būdu, t. y. spe- dijas, o žentas Algirdas Budrec- sambūrio nariai.
Daili
saulytė
Dr.
Juozas
Bartkus
yra
žemai

Paklydę paukščiai II
kas, Kauno advokatas, galvojų
natoriais Hendrickson, Taft ir ciale malda ir giesme.
2) Žostautas Antanas, gimęs
0.50 į Jurgis Jankus '______
2.60
kitais, patiekdamas visą eilę
siekti teisininkui' artimesnės čių ūkininkų sūnus, gimęs 1897 1922 m. Panevėžyje, jo žmona Gyvačių lizdas
Petras
širvokas
duomenų dėl to biliaus reikalin
specialybės. Tuo laiku dažnam m. lapkričio 30 d. Sodeikiuose, Muguette Demissy-žostautas, gi
Francois Mauriac ________ 2.60
•Šiluvos valse., Raseinių apskr.,
Juozas Švaistas
2.7b
gumo.
Gatvės Berniuko Nuotykiai
musi
Prancūzijoje.
Dukterys:
Pabučiavimas
taigi
jau
vyresniosios
kartos
at

DĖMESIO
R.
Spalis
______________
5.00
Atstovų Rūmuose yra net 17
J. i Grušas __________ .'i_^/1.50
stovas. Baigęs Šiaulių gimnaziją Jeah - Louis, Marthe - Angele, Gimdytoja
bilių įvairiais imigracijos įsta
CHICAGOS
CHICAGOS
Yveline - Antoinette, visos gi
Raudonasis
siaubas
1915
m.,
medicinos
mokslus
pra

Francois
Mauriac
________
1.75
tymų klausimais. Artimiausias
GYDYTOJAI
LIETUVIAI
Salik Vogulov ______ ______1.25
dėjo per pirmąjį pąsaulinį karą musios Prancūzijoje. Vyro pro Giesmė apie Gediminą
Šen. IVatkins biliui yra kongresB. Sruoga ir V. Petravičius 2.00 Raudonasis Tvanas
Maskvos universitete, o studijas fesija : automobilių dažytojas.
Pagaliau ir chicagiečiai
mano Jacob K. Javits bilius. 1
Tel. ofiso VIrginia 7-6583
Jų adresas: 1,’rue de Liancourt, Gintariniai vartai
Ignas Šeinius_______
baigė
jau
laisvoje
Lietuvoje,
Rezidencijos
REpublic
7-7868
galės įsigyti nerūdijančio
N. Mazalaitė______________ 2.00 Raudoni batukai
• Pirmasis Kolumbijos lietuvių
Kaune, 1923 m. Per trisdešimt Paris (14), France.
plieno (Stainless Stell) dvi-:
Dr. S. Biežis
Jurgis Savickis _____
suvažiavimas šaukiamas rugpjū
3) Kasperavičius Eduardas, Gimtojo žodžio baruose
1.50
dugnius puodus, kuriuose
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS •: • metų Dr. J. Ilartkus sąžiningai
P. Jonikas________________ 1.50 Ramybė man
čio mėn. 15-16 dienorhis Medeltarnavo savo tėvynės ir artimo gim. 1923 m. Kaišiadoryse. Jo Gyvulių ūkis
2201 West Cermak Road
verdama be vandens bei su
J. Kėkštas......................
0M
line.
gerovei, būdamas 4 ir 5 p. pulko J žmona Erika Maennel-KasperaVAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
taupomi vitaminai ir mine
George Orwell __________ 1.00
Raguvos malūnininkas
gydytojas,
žąslių
valsč.
(Trakų
vičius,
sūnus
Axel
Robertas
Trečiad.
ir
sekmAd.
ofisas
uždarytas,
ralai.
Hanfo pasakos I ir II dalis
• Po Tautinės Sąjungos sąskry
V. Tamulaitis ____________ 0.2$
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
apskr.), v.ėliau Ukmergės ir Kasperavičius, gim. 1953 m. va
- 2.75
džio VVashingtone, jo organiza
Svarbiausia — nereikia
Sudie, pone Gipse
Rezid. 3241 W. 66th I’LACE
sario 5 d. Vyras šiuo metu dirba Kazimieras Sapieha
Šiaulių
apskr.
gydytojas,
o
Vo

torius adv. A. Olis buvo pakvies
mokėti astronomiškai augšJames Hilton _______
0.7S
B. Sruoga_____ :_________ - 2.50 Šilkai ir vilkai
kietijoje tremtinių stovyklų gy darbo kuopoje. Profesija — fo
tų kainų. Pilnas komplektas
tas pas p. G. Tankersley (TanDr. Antanas Rudokas, O. D. dytojas. Jojo darbas nesiribojo tografas. Adresas: (22b) Friėd- Karoliai
Runcė Dandierinis ...
1.00
kersley yra Chicago Tribūne Mc
tik 77 doleriai. Reta proga
Tikrina akis ir pritaiko akinius
tik medicina. Visą laiką domė richstr. 2, Bad Kreuznach, Ger . Guy de Maupassant______ 2.50 Saulės laikrodžiai
Cormach duktė). Dalyvavo eilė
pasinaudoti galite kreipda
keičia stiklus ir rėmus.
Henrikas Nagyn____
1.00
Kaip . jie mus sušaudė
'
i
■
josi jaunimo auklėjimu. Keletą many.
kongresmanų, senatorių ir kitų
miesi į Cleveland Lustre
San Michael knyga 1
4701 S. Damen Avė., Chicago III.
J. Petruitis ______________ 1.80
4) Visąkaitis Ignas, gimęs
metų
buvo
GęJ,vonių
vidurinės
valstybių atstovų.
Craft atstovą, kuris atvyks
Axel Munthe ____ _____
šaukite — YA. 7-7381
2.50
mokyklos mokytojas, o Vokieti Vilniaus krašte. Adresas: 4200 Kuprelis
Priima: vakarais G iki 9, šeštad.
ta iš Clevęlando liepos 4 ir
2.00 San Michael knyga II
Ignas
šeinius
____
• Atsiųsta paminėti GABIJA,
joje tremtinių bendruomenės L. S. Co. Worms, Haleristr. 44,
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad.
Arei Munthe_________
2.50
apsistoja pas Albiną Valen
Katerijo-, ir doleriai
neperijodinis literatūrbs žurna
tik susitarus
švietimo Valdybos narys. Dėl Germany.
Vilius Bražvilius ...
2.00 šventieji akmenys
tiną,
4446
S.
Fairfield
Avė.
las Nr. 4. Red. Stp. Zobraskas.
5) Helene-’Ottilie Kemežytė Kryžkelės
savo taktingo būdo ir mokėjimo
Faustas Kirša______
— 2.00
80 psl., ‘kaina $1.00. šiame nu-^ Chicago 32, III.
Tel. offic’o ARmitage 6-0161
A Vienuolis
vienn01ia
suprasti artimą Dr. Juozas Bart von Maydell ir jos duktė. AdreA.
3.50, Šventoji Lietuva
Tel. buto GRaceland 2-9203
Jurgis Savickis ____
3.00
meryje yra 18 autorių proza,’
kus savo pacientų, mokinių, kai sas: Metzgergasse 14, Haslach Konradas Valenrodas
1.50i šventoj^ Inga
Adomas Mickevičius __
mynų bei kolegų mėgiamas .ir i. K., Germany, French zone.
Dr. Juozas Bartkus
A. Škėma______ '____
2.50
BALFo Centras Keliai ir-kryžkelės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vertinamas. Tai rodo ir tas fak
2.50 Tarp žalsvų palapinių
Putinas
________________
Norvest Medical Center
tas, kad išlaikius egzaminus,
P. Kesiūnas ________
8.00
Kaimiečiai I d.
2336 West Chicago Avė.,
keletą amerikiečių gydytojų, su
Patark ir kaimynui,
3.00, Tėvų pasakos
Reymond _____________
Chicago 22, III.
kuriais jis susipažino atlikdamas
A. Giedrius ______ ■...
1.90
Kelias j pasisekimą
VAL.: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad.,
, Tolimieji .kvadratai
interno stažą American Norkad prenumeruotų
Grabau - Grabauskas --antrad., ketvirtad., penktad.,
2.00
J. Grišmanauskas ...
... 2.00
wegian Hospital, pasiūlė' Dr. J.
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais
Lietuvių Kalbos Istorija
Bartkui užimti laisvą ofisą Nor12—4 p. p. šeštadieniais.
DIRVA
3.00 Tautosakos Lobynas
Dr. -P. Jonikas_________
J. Balys____ ___ ____

Lyrika

Viena moderniausių, lietuvių vadovaujama, baldų ir
namų įrengimų prekybos įmonė, užimanti per 15,000 kv.
pėdų ploto.

Iki $100 už naudotą
šaldytuvą

Loreta

nežiūrint metų, firmos ar stovio

už Chicagos be jokių primokėjimų.

kai jūs perkate naują 1953

i

TELEFUNKEN RADIJO APARATAI

CROSLEY

Europos stotims klausyti, televizijos aparatai, rašomosios

SHELVADOR

mašinėlės lietuvišku raidynu.

ŠALDYTUVĄ

Stasius Būdavas _______

Kainos

prasideda nuo
$1.90 į savaitę
j:

• Automatiškas
įšaldymas
• Nepalyginamas
Shelvador

Furnitūra Center, Ine

• Atskiras skyrius
• Sviesto šaldytuvas
• Penkių metų
užtikrinimas

\ R. Spalis -—_______

2.75

A. Bendorius _________

Lietuvių Literatūra

3222-24-26 So. Halsted St., Chicago 8, III
Tel. Victory 2-4226

Pranas Naujokaitis

'

Biržiška ............................... 3.00

Lietuvių kalbos vadovas

EX 1-0911

1.25

A. Giedrius ________

0.30

Ugnies pardavėjas
' Balys Rukša________

1.00

Velykų pasakos
‘ N. Butkienė _________

Red. prof. Skardžius -------- 4.50

1.00

Vidurnakčio vargonai

Lietuviškos pasakos

• Česlovas Grincevičius_ i. 1.50

J. Balys _________ -________ 2.50

Vincas Krėvė Mickevičius

Lietuvių poezijos antologija

—....... .................................... 2.00

J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 64)0

Leknčio atsiminimai (jaunimui) Vaikų knygelė
A. Giedrius

M.

i__________ 1.50

Valančius ------------------- ’ 1.80

Vieneri metai ir viena savaitė

Lietuvių archyvas

LietųvosJTalstybes
Konstitucijos

>

------------ —- ---------------------- 0.70

Varpai skamba
Stasius Būdavas ...

Vyturėliai Laukuose

Lietuva tironų Pančiuose
B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis
(Jonas Andrūnas ir Petras
Svyrius)__________________ 1.50

Mažasis Lietuviškai —
Angliškas žodynas

.

B. Gaidžiūnas ____________ 1.50

. 3j00

VikL

Šimaitis

i .2.50
4

-

6.75

Taupioji Virėja

Užuovėja
M. Katiliškis

Vilius Pėteraitis__________ 2.00
B. Pūkelevičiūtė__________ 14)0

6921 WadePark Avė.

Johh Steinback ____

_______ 2.00I

Lietuvių Tautos Kelias

Mėnuo vad. medaus

SUOPIS FURNITŲRE

1.26

Tėvelių pasakos

Metūgės

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS

2.50

Tarp pelių ir vyrų

Bolševizmo metai ■.

Įmonė atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais
įtuo 9 iki 9:30 vai. vak.
kitomis dienomis nuo 9 iki 6 vai. vak
sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. vak.

August Gailit ______

| Trylika nelaimių
1.80

Lietuva

M.

Baldai ir kiti namų įrengimai pristatomi iki 150 mylių

3.00

Tomas Nipemadis

2.00

K. Binkis _______________

Žemaičių žemė
A. Vilainis
žemaičių krikštas
.

P. ’Abelkis '..........

Žvaigždėtos naktys

N. Mazalaitė ____________ 2.50

Meškiukas Rudnosiukas

Ąagustaitytč-Vaičiūnicnė_ 1.00'

žmonės ant vieškelio

Vytė Nemunėli*__________ 2X0

- Liūidas Dovydėnas _

. Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskit*
DIRVA,

.1272 East 71 SU

■

vykių 16.694’ gyventojai. Paaiš jo kaina savo šauksmu ir liudi
kėjo, kad paliestaisiais pasisakė jimu gali prasiveržti pro gele
53,1% visų apklausiamųjų. Iš žinę uždangą ir papasakoti lais
gautų davinių nustatoma, kad vajam pasauliui apie tenykštį
buvo nužudyta: žmonoms vyrų terorą ir žmogaus pažeminimą.
Prakeiks mane ir pats nuo
BRONYS RAILA
■jų mašinas mėgo apdainuoti
JONAS RIMASAUSKAS
— 29, vyrams žmonų — 5, se Jų vardu privalome nepaliauja
širdžiausias šių straipsnių skai
ypač tokie poetai, kurie juose
serų — 9, brolių — 100, vaikams mai šaukti teisingumo mes, ku
tytojas, jei dar daugiau kalbė
riuomenės karininkas, antras — tėvų — 22, vaikams motinų —
niekad nedirbo. Mūsiškiai, dabar
(Tęsinys iš Nr. 25)
rie esame laisvi ir kuriems anie
siu apie tą "metafizinį žmogaus kitos srities, negu iš savo; fabrikuose padirbėję, nuo maši Sugrįžęs į namus svečių ne eilinis.”
5, tėvams sūnų — 37, tėvams raudonojo teroro metodai yra
prasmės laike klausimą”, į kurį griebtis metodų ne iš Savo, bet nų garbinimo ir jų nuostabiai radau. Radau tik jų paliktą raš
Šis pasipasakojimas aiškiai dukterų — 1, kitų šeimos narių
išgyventi ir kaip baisioji šmėkla
atsigręžė dalis, mūsų jaunesnių iš kitų menų, amatų, technikos muzikalaus' ūžesio apdainavimo, telį, kuris buvo tokio turinio:
nušviečia NKVD darbo meto bei artimų giminaičių — 203.
dar tebestovi prieš akis, šaukti
ar
ekonomikos,
metafizikos
ar
poetų, kaip aną sykį girdėjome
ačiū Dievui, yra galutinai iš
Kalinta: žmonoms vyrų — visiems ir visur: fabrikuose, mo
”1940 m. lapkričio mėn. 8 d. dus. Pavarčius tūkstantines buv.
Literatūros Lankų redaktoriaus agitpropagandos, štai pavyzdys gydyti. Už tat jie vis daugiau
1940-41 metų kalinių bylas, ma 120, vyrams žmonų — 6, seserų
23
vai.
30
min..skambinti
telefo

kyklose, kasdieniniame gyveni
J. Girniaus išvedžiojimuose. Ne iš to pat Niliūno kito eilėraščio: persimeta į matefiziką ...).
nu iš Šančių telef. automato, tyti, kad veik 70-80% užpildytų — 7, brolių — 166, vaikams tė me'ir net bažnyčiose. Tėvynės
Nuo jūros girdisi vėsus
galėčiau sutikti su Girniaus iš
esančio prie Halės. Mūsų kr. specialių tardymo lapelių yra vų — 57, vaikams motinų 1, tė Motinos uždėta pareiga yra at
ošimas;
vedžiojimais (čia nieko blogo),
Maža to. Jau nuo senų gady Kviesti draugą Orlovą”.
atžymėta vidurnakčio t. y. 23-5 vams sūnų — 62, tėvams dukte
remta vienodai j visų jos sūnų
Prie kranto išmestos žuvies nių daugelis poetų yra turėję
bet būtų blogiau, jei skaitytojas
vai. laikotarpyje. Gi dienos metu rų — 3, kitų šeimos narių bei
•Ką
šis
įsakymas
paskambinti
ir dukterų pečius ir ją privaloaky vieną didžiulę svajonę, —. būti
liktų nepatenkintas ir nesupra
kalėjimo kamerose miegojimas artimų giminaičių — 188.
galėjo
reikšti,
aš
numaniau.
Jie
I
me nešti.
Sapnuoja kūno gundomas dievais, sutverti naujus pašau- ‘
tęs, apie ką gi čia pagaliau kal
buvo griežčiausiai uždraustas.
Ištremta: žmonoms vyrų —
Birželinių paminėjimų proga
šventasis liūs, valdyti bent šio pasaulio būtų mane ten suėmę ir kur Tokiu būdu nesunku įsivaizduoti
bama.
99, vyrams žmonų — 71, seserų įsisąmonimane, kad pavergtų
nors
nugabenę
nužudę.
Arti

Ir velnio apsėsta sena
tautų širdis ir protus, ir, savai
į ką yra paverčiamas be poilsio — 277, brolių — 438, vaikams
Mėginsiu į tą patį reikalą pa
kraštų, o taip pat ir mūsų Lie
kaimietė, me aišku, sukurti naują žmogų. miausiomis dienomis pasisten ir maisto žmogus, kada laikas
žvelgti vienu kitu pavyzdžiu.
tėvų — 129, vaikams motinų — tuvos, laisvės kovotojų žaizdų
giau apleisti Kauną.,
Lopšyje
piktą
žuvį
Kadangi
naujų
pasaulių
sukūri

nuo laiko ant jo kailio yra iš 89, tėvams sūnų — 211, tėvams
Mes ne vienas su malonumu ir
skausmas yra ir mūsų skaus
supdama; mas ligšiol pasirodė neįmano Prasidėjus rusų-vokiečių ka bandomos visos NKVD pareigū
nauda, bent retkarčiais, gal
dukterų — 159, kitų šeimos na mas. Jis yra tramdomas tik pa
rui,
1941
m.
liepos
mėn.
26
d.
Baimingai
klausosi,
kaip
mas, o tautų valdyti poetų ne
nams žinomos tardymo ir kan rių bei artimų giminaičių —
mėgtume paskaityti kokio filo
čiu brangiausiu vaistu: laisvės
švelniai šlama prileido karaliai, diktatoriai, asmeniškai dalyvavau Petrašiū kinimo priemonės.
sofo ar šiaip išmintingesnio vy
4.878.
nų
kapinaitėse
prie
bolševikų
viltimi kraštui, sau ir visoms
Jai nusidėjėliai, pavirtę
prezidentai ir kitokie menkesnės
ro surašytus mąstymus apie me
nužudytų kalinių atkasimo. Iš
Ne tik čia pateiktieji, bet ir
ateities kartoms.
Nužudytųjų
tarpe
yra
buvę
3
medžiais.
vertės
tipeliai
(kaip
pas
mus
tafizinį žmogaus prasmės (ir jo
rūbų ten esu atpažinęs du as šimtai kitų paliudijimų kalba mažamečiai vaikai ir 7 seneliai,
(Pabaiga)
Eilėraštis pavadintas "Peisa- dabar neprileidžia nei Vlikas,
gyvenimo prasmės) klausimą
menis, su kuriais drauge teko apie komunistų klastingus paža kalintųjų — 13 senelių, ištrem
laike ir erdvėje. Lietuvio ar ko žas”, ir labai vykusiai. Jis su riti ALTas), tai reikėjo apsiri būti areštuotam Vėlinių vakarą. dus ir žiaurią jų nešamos sant
tųjų — 1264 mažamečiai vaikai
kio svetimtaučio filosofo, tai sideda dar iš poros tokių pat boti naujo žmogaus sukūrimu. Vienas iš jų buvo Lietuvos ka- varkos tikrovę.
ir 192 seneliai.
maždaug visvien, nes problema posmų. Peįsažas, vietovaizdis ar Poetai norėjo būti bent nėščio-|.
LIETUVIAI —
Dar
1947
metais
buvo
kilusi
mis
motinomis.
Nužudytieji, kalintieji ir iš
bendra. Rastume tuos klausimus bendrai vaizdas, kaip jis poeto
KREPŠINIO
Nenuostabu, kad šias tikrai girdėtais pažadais. Ir mes vis mintis nustatyti, kuris nuošim tremtieji profesijomis skirstosi
tvarkingai išdėstytus, tiesius ar čia piešiamas, yra visai puiki
MEISTERIAI
tema ar motyvas dailininkui didingas ir gundančias ambici dar tebemanome, kad naujus tis lietuvių tremtinių, gyvenan šitaip: amatininkų — 166, dar
gerai jsimbolintus atsakymus.
pasaulius, jų naują augmeniją čių Vokietijos DP stovyklose yra bininkų— 142, dvasiškių — 43,
Europos kepšinio pirmenybė
Bet ar mes ilgai ir kantriai nupiešti bet kurios manieros pa jas, nors ir žilutėliai senas, at ir gyvūniją vis dar kuria kažko
netiesioginiai paliestas pirmo karių — 340, medicinos persona se sovietų komanda išsikovojo
veikslą;
impresionistinį,
realisstovauja
ir
mūsų
Literatūros
skaitysime tais klausimais poe
kios kitos neperdaug žinomos sios bolševikų okupacijos me lo — 73. mokytojų — 392, stu- čempiono titulą okupuotų kraštų
tų eilėraščius, idėjinius mąsty ,tinį, surrealistinį ar net dabar Lankai. Tiesa, ten įdėtas tik is jėgos, o naujus žmones vis dar
tais, nužudant, kalinant, ištre dentų-moksleivių — 385, preky sportininkų, daugiausia lietuvių
paniško autoriaus, Fernando Jities
pamėgtą
abstraktinį.
Kiek
mus, jieškojimus ir kitą meta
tebegimdo moterys. Ir šis pa miant ir kitomis priemonėmis bininkų — 81, tarnautojų — rankomis ... Pirmajame koman
dalykų
galima
pamatyti
žuvies
minez,
straipsnio
vertimas,
bet
fiziką ■ jaunų žmonių, kartais
taip jau garbingai įrėmintas, saulis tokiais prastais žmogu persekiojant jų šeimų narius ir 885, ūkininkų — 1110, kitų pro dos penketuke buvo tik vienas
gal nekažinką iš viso filosofijoje akyje!...’ Visa tema — daili
rusas A. Konevas. Kiti keturi:
ninko sritis, kurią jis daug ge lyg būtų tarsi pačių žemininkų čiais vis dar tebėra apgyvendin kitus artimuosius giminaičius. fesijų — 4112.
nusimanančių? Ar tas reikalin
tas ...
lietuvis S. Butautas, latvis II.
Metais vėliau ,t. y. 1948, susita
deklaracija.
Fernando
ten
tvir

riau
atliktų,
negu
poetas
savo
Pažymėtina,
kad
gana
didelis
ga lyrikai, ar tai jos uždavinys,
Vėliau visa tai, žinoma, gali rus su atitinkamomis mūsų in nuošimtis apklausiamųjų yra Silinš, estas I. Kuliam ir kauka
tina
,kad
kritikai
niekina
poetą,
vargingu
ir
sunkiu
"scenariuar tai jos prigimtis?... Kodėl
stitucijomis, man teko pareiga pareiškę, jog jie yra netekę nuo zietis O. Korkija. Atsarginių bu
išdrįsusį kalbėti apie "griausmo pasikeisti.
poetas užsimano būti ne tuo, kuo mi”.
vo dar 4 rusai, trys lietuviai (J.
pravesti tų žinių surinkimą ir 10 iki 17 savo artimųjų.
sparną
”
.
Tas
turbūt
pasitaikė
Žinau, kad dėl mano žodžių
jis visuomet buvo, yra ir gal tu
Bet kol tas pasikeitimas įvyks, gautų davinių susumavimą. Po Nužudytieji ir Kazakstano Lagunavičius, K. Petkevičius,
Pietų
Amerikoje,
pas
mus
už
rėtų būti? Jei jis būtinai pa galima ginčytis. Galima sakyti,
daugelis mūsų būsime linkę gal
A. Laurutėnas), vienas estas ir
norsta būti "metafizikos muzi kad juk yra daugybė poemų ir tokį išsireiškimą netik kritikai, voti, kad poetams nebūtinai rei ros mėnesių laikotarpyje buvo tundrų vergai tyli. Palikusieji
vienas kaukazietis. Pabaltiečiai
bet
ir
kultūriškai
išprususi
lie

apklausta
26
lietuvių
DP
stokrašte
tik
retai
ir
brangia
kraukantu”, retai jo eilėraštis išeis romanų, kurių teikiamus vaiz
kia taip, kaulams braškant,
sudarė lygiai pusę visos koman
tuvių
visuomenė
poeto
nebeniegeras, ir iš viso tokia poezija dus būtų galima geriau nupieš
stengtis tapti dievais ar bendrai
dos: keturi lietuviai, du estai ir
■pasidaro nereikalingas ekvilib ti, negu aprašyti. Juo blogiau kintų: esame pripratę ir tai vi darytis kuo kitu, negu jie iš tik
latvis, t. y., septyni iš keturio
sai
gerai
skamba.
ristikos balastas, žmonės ima ja tiems romanams ir tokioms po
rųjų yra, buvo ir dar bent kurį
likos. (Pirmajam penketuke trys
bodėtis, ir teisingai. Nes ji ne emoms! Jei rašytojas pasiėmė
Toliau Fernando aiškina apie laiką bus.
pabaltiečiai).
savo vietoj ir atlieka ne savo dailininko uždavinį ir jam ne "pozityvų monstruali š k u m ą”
Tokios viršgamtinės, beveik
Komanda turėjo du trenerius,
uždavinį. Ir veltui skundimasis, prilygo, — juo blogiau rašyto (teigiamą pabaisumą), kuris iš virškosminės užmačios veda po
iš kurių vienas rusas ir vienas
kad "minia manęs nesupranta” ė- jui.. 'Jl'ię susimaišymai dabarti šaukiąs nuostabą ir baimę, ir eziją prie krizės, prie'to, kad ji
lietuvis — V. Kulakauskas. Pa
ar kad piliečiai nesidomi dšUgiaU1 • niuose menuose labai dažni,’ — mus turįs dominti'.’‘^Užsimena, gyvenime darosi svetima, nes
žymėtina; kad Lietuvos krepši
poezija’.
deja, ne tų menų naudai. Mūsų kad šių dienų poetai savo kūri netik neįvykdoma, bet ir mela
nio rinktinė šiais metais užėmė
Štai tame pat leidinyje, lyg Čiurlionis mėgino tapyboje per nius "velka iš negalimybės”, ir ginga. Juk ir tą pačią naują
pirmą vietą visos Sovietų Są
iliustruodamas J. Girniaus "sam duoti muziką, — bet jis buvo todėl jie genialūs. Galiausiai ra augmeniją ar gyvūniją dailinin
jungos pirmenybėse.
genialusis
Čiurlionis,
ir
visdėlto
šo:
"šių
dienų
poetas
yra
pa

pratą”, tos grupės vienas iš
kai ir skulptoriai bei modeliuo
Bokso sunkioje svorio Sovietų
stipriausių poetų A. Nyka-Niliū- vargu tuo keliu būtų toli ėjęs. saulių kūrėjas, tiksliau tariant, tojai jau seniai kuria, ir puikiai
Sąjungos čempiono vardą Algir
nas eilėraštyje Prisikėlimas dai Muzikos ir tapybos priemonės, -^- pasaulių apgyvendintojas. kuria, ir tai esmiškai jų sritis.
das Šocikas iš Kauno laiko jau
nuoja: "Mano dvasia, išsivada esmė, uždaviniai skirtingi. Ir ar Naujoji poezija kėsinasi sukurti Kam dėl to laužyti poemos kau
ketvirti metai iš eilės, o šįmet
savą, visiškai naują pasaulį, po lus? Išeina nei .augalas, nei gy
vusi iš pažinimo ir mirties griu yra būtina juos maišyti?
Varšuvoje jis laimėjo ir Euro
eto
rankomis
nulipintą
iš
nega

vėsių, instinkto vedama ir kurmį
Rašytojai yra jau statęsi vi
vulys, o tik gramatinis triokšte-;
pos čempiono vardą. Stalo teni
nešdama, sustos pavasario vi sokių •uždavinių. Realistinė-na- limybės molio... Niekados poe Įėjimas.
so Sovietų Sąjungos čempionas
dudienį prieš saulę”.... Visa tai, tūralistinė srovė savo laiku rei zija nebuvo tiek poezija, kiek ji
Asmeniškai labai mėgstu vi
yra lietuvis Saunoris.
be abejo, labai metafiziška.-ypač kalavo, jog jie aprašytų, pvz., yra šiandien. Nes ji kuria naują sokį naują, teigiamą ir net nei
. tas kurmio nešimas iš pažinimo sociologinį -ar ekonominį savo augmeniją ir gyvūniją ... Tai giamą monstruališkumą, mėgs
augščiausia aspiracija. Ji tu ir scenoje gabų magą, vel
ir mirties išsivadavusios dva epochos tarpsnį taip smulkme-.pati
Seniausias ir gražiausiai ilius
1
sios sparnais. Tas posmas, kaip niškai, išlukštentų tas sritis ri tokia didelė, kad poeto darbas kantį naujus daiktus iš skrybė
truotas lietuviškog minties žur
ir visas eilėraštis — toks bergž kiuojančius įstatymus giliau, ne dažnai tampa grubus ir kietas, lės dugno negalimybės. Bet tik
nalas.
džias mėginimas filosofuoti gud gu tai gali padaryti labiausiai o poemos kaulai traška neapra- riausiai ne aš vienas šypsausi iš
riausiais dirbtiniais simboliais prityrę ekonomistai. Kad jie at šomoj kančioj"...
tos kas antras dešimtmetis pa
MARGUTIS
ir aprašomais paveikslais, protui skleistų paveldėjimo dėsnius
Tokio dieviško manifesto nie sikartojančios poetinių deklara
nieko neduodančiais ir jausmo vikriau, negu patys gabiausi psi kas, be abejo, nedrįsime atmesti. cijų pompastikos, kaip lygiai ir
{steigė kompozitoriui
nepasiekiančiais.
chiatrai. Kad bordelius ir jų už Bet pagarbiai sutiksime, kad to iš anos kurmį nešančios metafi
A. VANAGAITIS
kulisius ir ten esančių, merginų sios Senojo Testamento genezės zikos.
Ital
r
J
HUCI
V
pHN
Man rodos, didele nelaimė, padėtį išklotų intymiau, negu knygų poezijos "poemų kaulai
Tikrajai poezijos erdvei visi
k«iKt>uri|<n ,-U*
Kaina metams $3.00
jeigu tai ne pati poezijos krizė, jas prižiūrintieji venerinių ligų tikrai traška neaprašomoj kan tie dalykai neturi prasmės. Jie
Susipažinti siunčiamas
— tas dabarties daugelio, ir ne: gydytojai. Kad į fabrikus ir jų čioj” ir kad dėl to gimdymo sta daugiau yra tik laiko mados
dovanai.
•
dūzgiančias
mašinas
įsijaustų
vien lietuvių poetų ožiškas už
čiai staugia kančioje tiek pati ženklas. Mados, kuri, tarp kitko,
sispyrimas savo poezijoje būti daugiau, negu jų konstruktoriai poezija, tiek jos skaitytojas. Meš bent mūsų lietuvišku požiūriu,
6755 So. Westem Avė,
kuo nors kitu, negu savimi; te• — inžinieriai ar jomis dirban- tik gal esame kiek sugedę ir ne- nesutampa net su laiko reikaChicago 36. III.
Rusu kalėjimuose kalinimo dokumentas
moms imti motyvus iš betkuriosi tieji operatoriai. (Fabrikus ir betaip tikime per šimtmečius I lavimais.

Vis kvatodama ji paėmė iš manęs ran
kinuką ir nesiryždama sustojo.
— Imk, imk, atminimui liks, — padėjo
Varnėnas
ir atsisukęs į mane linktelėjo.
nukas pagaliau jiems priminė mano esima.
—
Na
sudieu. Mes su Emile šiuo keliu
Perėję tiltą, jie sustojo ir Emilė apsi
suksime.
Dėkui
už kompaniją...
dairė rankinuko. Minutei suabejojau, vėliau
Ką
išgyvenau,
gali justi tik mylėjęs,
ištiesiau jj. MergaitėTyg nustebo matydama
kurio
mylimąją,
svajotąją
nusiveda kitas,'
sudraskytą daiktą, ir maniau ji dabar ir
kuris
atsidavusią,
pamilusią
gali myluoti,
apie mane prisiminsianti, kai greta su
bučiuoti
...
•
prunkštė Varnėnas. Ji irgi šyptelėjo, o Var
nėnas jau kvatojo. Jo juokas užkrėtėją.
Praėjo keli mėnesiai. Net į vestuves ne
Kvatojo dabar abudu , neatgaudami kvapo, buvau pakviestas. Tik kaip tas raupsotasis,
laikydamiesi už šonų, springdami juoku, o prisišlyjęs šaltos marmuro kolonos, slaptai
aš stovėjau laikydamas rankoje sulamdytą, stebėjau juos klaupiančius prieš kunigą. Ma
skylėtą daiktą ir kurio kyšojo nosinė, lindo čiau žiedą slenkantį ant jo piršto ...
kažkokios žirklutės, pamušalas vėpėsi. i.
Laimingasis! Net ranka be-mažiausio
Stovėjau -bejėgiško skąusmo ‘pykčio rando tuo tarpu kaip manoji Visa subjiaurosmaugiamas, kaip nuskriaustas ugnimi pla ta. . ,. '■
.
kamas vaikas, žiūrėjau į juos kvatojančius’
Išėjau
iš
bažnyčios
ii',
norėdamas
likti
•
n
•
.
ir mėginau šypsotis, nors-' krūtinė daugiau vienas, pabėgau j Panemunę mėgindamas
kraujavo, negu šuns apkandžiota ranką.
palaidoti savo degančią meilę, bet visi takai
R. SPALIS

< Tęsinys iš pereito numerio )

Pavydėjau jam, bet fakto negalėjau už
ginčyti. Niekad neįtariau, tos jo jėgos bei
vyriško drąsumo. Maniau šiaudinis gudrus
vyrukas esąs ir štai pats pasielgiau kaip
menkutis bailys pabėgdamas, jį vieną palik
damas. įvykio staigumas galėjo būti vie
nintelis pasiteisinimas, bet niekas nereika
lavo mano pasiteisinimo ir. ėjau greta jų
tylus, sugėdintas, nereikalingas. Kiek atsi
likęs, nosine nuvaliau kraują nuo jos ranki
nuko, vėliau ta pačia nosine aprišau savo
ranką, o Emilė net nepastebėjo mano nebu
vimo, bet ėjo greta jo keistai sunėrimus,
nedrąsi,, lyg vaikas prieš mokytoją, o jis
tikras savo galia, vedė ją pernelyg intymiai,
karts nuo karto pasilenkdamas prie jos vei
do, ką lig šiol vengdavo daryti. Tik rinki-

priminė man Emilę ir užkurtoji audra vis
labiau siautė. Ėjau tuo pačiu keliu kaip ir
paskutinįjį kartą. Prisiminiau kiekvieną jos
tartąjį žodį, mestąjį žvilgsnį, štai ir kalvelės,
kur, laikydamas jos ranką, lėkiau <ąnėgindamas pasislėpti nuo Varnėno. Pagaliau ir
lemtingoji aikštelė Pik čia viskhs pasikeitė:
vieta apvalyta, namiis jau stovėjo. Staiga
kaip ir tada, šoko urgzdamas springdamas
šuva, tik šį kartą grandinė jį laikė. Kažko
kios piktos jėgos stumiamas, ėjau arčiau ir
arčiau, o didžiulis šuva net duso raudama
sis ir, negalėdamas mane pasiekti,"tarškė
dantimis. Sustojau čia-pat net snukio šilumą
ir putų kyapą jutau. Trinktelėjo, durys ir
išėjo žmogelis. Kadąngi jau temo, neatpąžindamas pridėjo ranką prie akių ir, pada
ręs keletą žingsnių į mano pusę, paklausė. Ponas j ieškot, ko?
— Ne;
Ne, — nutęsiau
jutęs, sumelavau.

nejaukiai, ‘pasj

— Niekad tokio didelio šuns nemačiau.
Geras vilkas iš jo išeitų.
— A, didelis bestija, ša, Nero, — su
draudė senis šunį ir sustodamas prie ma
nęs, traukdamas pypkę kalbėjo, — labai di
delis, nebetkoks vilkas norėtų su juo prasi
dėti ir piktas. Nelabai dar ir manęs klauso,
nors jau penkis mėnesius kai jį esu pirkęs.
Vis ilgisi savo senojo šeimininko, kuris
anksčiau atvykdavo aplankyti, o dabar jau
ir pamiršo. Kai. ,šuva pradėjo loti, maniau
Varnėnas ateina...
•
— Kas?! — šūktelėjau vos nekijjęs se
niui į krūtinę.
.
— Varnėnas, Andrius' Varnėnas, kuris
man pardavė šunį. Maniau, kad jis ateina,
tik girdžiu, kad jau labai piktai šuva loja...
Ko ponas juokiatės?.... .
*
>• Kvatojąu. ©jau mišku ir vis kvatojau,
o ašaros riedėjo skruostais . J. turbūt. iš
juoko...
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kad anksčiau stovėjo. Iš kitos
AKADEMINIAME PASAULYJE
pusės, daug, kas buvo jūsų ne• Liet. Stud. S-gos JAV Cen-Į mokslus, respektyviai.
davertinta ar net visai šalin at
tro Valdyba šitaip pasiskirstė] • P. Gvildys Toronto universtumta — šiandien, mums re
pareigomis; Vyt. Kavolis —'sitete, Kanadoje, laimėjo Ontaarba švelniau: Kokiai organizacijai mes, t. y. STUDENTŲ gis, turi ir tada privalėjo turėti
pirm.. Vyt. Gylys — vicepirm., rio stalo teniso rungtynes.
ŽODIS priklausome? — Su tokiais ir panašiais klausimais redak didelės teigiamos svarbos. KaiR. Mieželis ir R. Rauchaitė —
cija yra gavusi iš savo skaitytojų — studentų ir ne studentų — kurie jūsų kalbėjo apie mūsų
• Toronto Universiteto Lietu
VYTAUTAS KAVOLIS
sekretoriai, G. Zauniūtė — iž- vių Studentų Klubas yra grie-^B
eilę laiškų.
kultūros vakarietiškumą net ir
dininkas (ir įgaliotinis rytiniams j
Klausimas, kaip ir patys laiškai, — atviras ir nuoširdus, tada, kai jo beveik ir kvapo ne
jog, norint prieiti prie jau pakraščiams), K. Kudžma — (bęsis iniciatyvos įsteigti Kana
"Jaunimo kultūros" vardu pa- tyti,
1
tačiau, drįstame teigti, labai nuodėmingas — jo autorius, taip buvo. Kiti jūsų — smerkė ir
Lietuvių Studentų Sąjungą.
ir padėti jiems formuotis, narys ryšių reikalams (įgalioti- dos
tuos savotiškus nusi- nųjų
i
,Šiuo metu registruojami studi
klausdamas, nejaučia išduoda savo buduarų, mūsų supratimu, gan tesmerkia tuos pačius Vakarus. gerbiame
1
pasikliauti raktinį nis Baltų Studentų-Federacijai),
i
nemalonią paslaptį. Tiesa, šioji paslaptis mūsuose jau seniai nu Dar kiti kalbėjo ir šiandien te- teikimus ir elgesį, kurių pagal- negalima
ir besiruošią ateinančiais
vaidmenį
anksčiau,
vaikystėje, ir L. Grinius — narys sociali- juoją
ba
jaunas
žmogus
išsilaisvina
iš
'metais studijas pradėti; regis
stojo savo paslaptingumo, nes ji taip dažna mūsų visuomenės bekalba apie mūsų tautos žy
vaidinusia
šeima
ir
formaline
savo
ankstyvesnės
priklausomy

niams reikalams (įgaliotinis tracija užbaigiama liepos 15 d.
didelės dalies užkulisiuose, kad ir nakčia, be žiburio, net ir ne- gius Vakarų kultūron, tačiau pa- '
jieškant, negalime jos nepastebėti.
mėgink ką nors panašaus prak bės ir tampa pajėgus priimti sa organizacija. Reikia sukurti to šalpos darbui). J. Šmulkštys pa Po to pravesimi valdybos rinki
JTr Kalbėjomės štai kartą su bičiuliu, pagyvenusiu, šviesiu tiškai įgyvendinti — tuoj tų pa- varankią atsakomybę už sava kius nusiteikimus ir interesus, liko įgaliotiniu Pasaulio Liet. mai bus užbaigti rugsėjo 1 d.
žmogum, šneka nukrypo apie vieną daug mūsų spaudoje savo Sų kalbėtojų būsi apkaltintas rankų reiškimąsi, šitokios kul kurie prasiskverbtų ir į inty Studentų Atstovybei, o CV kan Suinteresuoti prašomi rašyti:
tūros formos įvairios ir ne vie mias draugų "klikas" ir jas didatas Al. Petrikas perėmė In
srities klausimais rašantį lituanistą. Mūsų bičiulis tarė apie jį: mums svetimų vėjų gaudymu,
Mr. G. Šernas, 25 Triller Avė.,
"E, nerimtas žmogus." Tai mums buvo tikra naujiena. "Kodėl?” savitos lietuviškos kultūros dar nodai "kultūringos.” Vokietijo skatintų kūrybiškam reiškimui- formacijų tarnybą.
Toronto,
Ont. Savo ruožtu lin
• Studentų Fondo New Yor kime kanadiečiams sėkmės.
— Išklausėm. "Rašo visuos laikraščiuos, išskyrus raudo kymu. Kokia ten buvo mūsų va je jas išreiškė pereito šimtmečio si. Studentuose tokios pozityviai
branduolys, vadovaujant
nus!" "Todėl jis nerimtas,” — nustebom. "Aišku!"—aiškios karietiška kultūra, istorija atei gale romantiškas VVandervogel reiškiančiosis neformalios gru ko
judėjimas, vėliau — agresyvus pės pavyzdžiu gali patarnauti Gen. Konsului J. Budriui, biri.
• Lietuvių Studentų Atstovy
1 i n i j o s vyras neturi!" "Bet juk jis rašo grynai kultūriniais, tyje, gal ir netrukus, nuspręs,
ir
idealistiškas
Hitlerjugend.
vad.
Nepriklausomų
Studentų
bės
Australijoje pareigas einan
27
d.
Pr.
Lapienės
vasarvietėj
tokiais savo srities klausimais, kurie nieko bendro neturi su jokia tačiau šiandien mes, jaunieji,
"linija”! — šokom prieštarauti. Mūsų bičiulis truputį pakriko: nesibaidome jos nei teoriškai, Amerikoje jaunimo kultūra at Grupė, su kurios gyvu, bet spon Stony Brook, N. Y., kartu su čią Australijos Liet. Stud. S-gos
"Taip tai taip, bet, matai....” — Turėjome pakeisti pokalbio nei praktiškai, nes tikime, kad sižymi, būdingoje formoje, ne tanišku interesu kiekvienu stu Stud. S-gos New Yorko skyriu Sydnėjaus skyriaus valdybą da
bar sudaro: pirm. V. Doniela,
temą.
ir svetur sau daug savo ir nau atsakingumu, lėkštumu, ir, mū dentišku ir visuomeniniu klau mi surengė Joninių laužą.
sų akimis, gimnazistiško lygio simu" rašantis yra kiek apsipa • Baltų studentų kongresas sekr. P. Daukutė, ižd. V. Juršštai tokia galvosena, kaip mūsų bičiulio kaip tik ir slepia dingo galima rasti.
smagumų jieškojimu.
žinęs. Tokiuose būreliuose susi planuojamas sušaukti New Yor- kis. Valdybos adresas: Miss P.
savyje kalbamą paslaptį, paslaptį, kuri ėda didelę mūsų visuo
Gindami savo nueitą kelią ir
Visos šios skirtingos formos, formavę interesai turi didesnės ke. Pramatyta data — liepos Daukutė, 29 Cooper Rd. Yagoo- į
menės dalį: dažnas įsirėmęs laikosi savo "tikrosios" "linijos”. O
pakely savo rankomis sodintus, pereinančios nuo krašto tradici ir gilesnės įtakos žmogui, negu 25 d.
na, Sydney, N.. SS. W. Australi- (
jau tų "linijų, linijų"!...
puoselėtus ir išaugintus vaisius, jų, jaunimą veikiančių įtakų ir priklausomybė formalinėms or
jos
studentai yra stipriai parė
• A. Melnikas, studijuojąs
Tačiau ir to dar negana. — Visuomenė taip "susirikiavo”
jūs nejučiom praradote tam bet- įspūdį darančių pavyzdžių, yra ganizacijoms. Jų reikšmė' išei
VVayne universitete Detroite dai- mę LSS JAV pastangas sukurti
taip susiskirstė j "liogerius", kurie savo ruožtu vienas nuo kito
I kokią kritiką arba joje visai persunktos vienu bendru moty vijoje ypač didelė.
i lę, išstatė paveikslą Detroit In Pasaulio Liet. Stud; Atstovybę.
tokiom tvorom atsitverė, kad galų gale žmogui neliko vietos
pasiklydote ir tokiu būdu, vado vu — pasipriešinimu tam, kam
Jeigu amerikiečių jaunimo stitute of Arts vykstančioje pa • J. Gerulaitis tVayne univer
— žmogų vertinam pagal partiją, jį giriam pagal partiją, keikiam
vaudamiesi dažnai gerokai ap anksčiau priklausyta (tėvams, būklė — kaip vienbalsiai tvirti
rodoje. Amerikiečių spauda apie siteto Detroite stalo teniso var
pagal partiją ir net pagaliau žmogus kultūrinę kūrybą sveriam
dulkėjusiais kriterijais arba ne retai "senoms ir garbingoms” na psichiatrai ir sociologai —
pagal partiją. Visur partija — žmogaus niekur. Net ir nekalčiauji gerai atsiliepė.
žybose laimėjo antrą vietą.
jums brangiais sentimentais, ne tradicijoms ir panašiems autori. yra kebli ir komplikuota, kai
• R. Ošlapas ir R. Kezys bai • R. Paukštys, studijavęs anksiame kasdieniniame, privačiam gyvenime žmogų pakeitėm į par
tik ryškiai pristabdėte mūsų tetams). šis pasipriešinimas rei. jiems tereikia emancipuotis iš
tijos biletą, tuo tarpu kai mes visi, atrodo, puikiai žinome, kad
gė Brooklyno koledže, pirmasis1 sčiau Romos ir Pizos universitautos kultūrinę pažangą, atplė kalingas, nes jaunas žmogus, vaikystės priklausomybės į su— biologijos, antrasis politinių‘ tetuose, gavo poį. mokslų bakamūsų visų tikslas vienas ir tas pats: laisva ir nepriklausoma
šėte ją nuo dienos šviesos, ta
Lietuva. — Tad kuriems galams klausimas: Kokia mūsų partija? čiau dažnai, — padedant, kaip niekada nenugalėjęs ankstyves. brendimo savarankumą — juo mokslų studijas. II. Ošlapas bu• lauro laipsnį Detroite.
Nors šie mūsų žodžiai yra pakankamai aiškūs, tačiau į kon matėme, partijų programoms,— nės priklausomybės, netaps pa. sunkesnė tremties jaunimo pa- vo Liet. Stud. S-gos JAV CV
• J. Gylys žaidžia Detroito
jėgiu užimti suaugusio vaid. dėtis. Kiekvienam bręstančiam narys ir anksčiau — New Yor univ. futbolo komandoje.
kretų klausimą visai konkrečiai ir atsakome. — Jūs norite mūsų
1 ją net ir susmukdėte, parklup- mens. Rūpintis reikia, ne kai žmogui reikalingo išsilaisvinimo
ko skyriaus pirmininkas. R. Ke
partijos biletą pamatyti? — Mes jo neturime. Kokia
• A. Šlepetys yra vienintelis
1 dėte viešam kely ant kelių. Visa
mūsų partija? — — Jokia. Esame tie, kurie vertinam1 tai, .žinia, jūs neigiate ir tvirti- jaunimas "sukyla”, bet kai jo- 1problema čia paaštrinama rei zys dabar yra New Yorko sky "all-A” studentas Detroito univ.
kalavimu
visai
naujai,
be
seno

riaus pirmininku.
žmogų, bet ne partijos biletą, esame tie, kuriems augš- nat, kad žengiama teisingu bei kibs "kartų dvikovos” nematyti, '
inžinerijos fakultete. Jis aštun
kartos pagalbos ir pavyz
!
• V. Grajauskaitė baigė pran to semestro studentas.
čiau tikslas yra kur kas daugiau, negu partijų "linijos" ir jų1 doru keliu. Mes gi esame įsitiki nes tatai reikštų jaunosios kar- sios
tos abejingumą savo pačių ver- 1džio, išmokti tą vaidmenį, ku cūzų kalbos studijas Mt. St. Vintarpusavio intrygos, surizgę beveik neišlyginamom kreivėm.
• II. Mieželis, ilgametis Liet.
nę, kad anų savo "metddų” pa
gyvenimas ruošia. Senoji cent koledže New Yorke.
tybėms, ir to be skaudžių psi- riam
:
Stud. S-gos JAV CV sekretorius
sėkoje jūsų kultūrinis kūrybin chologinių konsekvencijų išdrįs karta ne tik nėra, tremtyje bręs
• EI. Apanavičiūtė su pasižy
gumas sumenko, pašlijo ir arba ti negalima.
tančiam jaunimui kaip kolekty mėjimu baigė vokiečių ir rusų ir Sž redakcijos narys, baigė
komercijos mokslus Illinois uni
jis kartoja tai, kas jau kuris
šis "senojo svieto” iki tam vui pagelbėjusi bet kuria kita kalbų studijas Manhattanville versitete Urbanoje. Studijoms
laiko galas "išdainuota”, arba
K
forma,
kaip
tik
rezoliucijomis
koledže Neiv Yorke.
tęsti priimtas į Harvardo univ.
griebiasi to, kam įgyvendinti jau tikro laipsnio atsisakymas susi (Studentų Sąjungos skyrių val
• G. Zauniūtė Marymount ko biznio mokyklą.
duria
su
nepalankia
reakcija
tiek
K. OSTRAUSKAS
jėgų beveik nebeliko. Jeigu tai
dybos beveik vienbalsiai skun ledže New Yorke išrinkta stu
• Č. Povilaitytė baigė biolo
būtų tik jūsų privatus reikalas iš senosios kartos pusės, kuri
III
gi esame abejingi partijos bi- — mes tylėtume. Tačiau kada dar iš' Senojo Egipto užsiliku džiasi, kad į juos visuomenė ne dentų draugijos Nu Sigma Kap- gijos mokslus Marian koledže
kreipia jokio dėmesio!). Jinai pa vicepirmininke. *
Marianapoly.
Anksčiau šia antrašte STU letui bei jo galiai ir šiuo atveju jūs savo kriterijus bei pažiūras, siuose popieriuose jaunimą kal taip pat, savo nesupratimu, kad
• Studentų Ateitininkų Są
tino
neregėtu
pasileidimu,
tiek
• Skulptorius A. Mončys liet,
DENTŲ ŽODŽIO 2 ir 4 nr. pasi tikime ne kurios nors partijos, — kurios mūsų neįtikina, —
kas
nors
dar
nėra
ap

jungai Jungt. Valstybėse, viešai stud. sekcijos susirinkime Pa
rodžiusiuose dviejuose straips bet žmogaus-lietuvio sugebėji mums peršate, kada teigiate, su vaikystėje įgytais meilės ir kerpėjusi lietuviškumo pilis, sa
skelbiamomis žiniomis, priklau
neliuose esame teigę, kad "jau mais ir išmintim. Negana to. kad jūsų kelias — visos tautos] pripažinimo reikalavimais.
vo egotizmu, priekaištais ir taip so 205 registruoti nariai. Moks ryžiuje skaitė paskaitą Lietu
Revoliucionierius
negali
atsi

šiuo
keliu
jūs
einate
ne
tik
viviškojo meno raida.
kelias, mes neištveriam ir "iš
noji karta, priešingai senosios
sakyti meilės ir pripažinimo, ir keblią padėtį. Momentui užmirš leiviams ateitininkams priklau
• Chicagos Liet. Stud. Drau
supratimui, yra ne tik užtekti suomeninėje-politinėje veikloje, drįstam" prieštarauti.
kime,
kad
lietuviškoji
veikla
yra
gija ruošiasi surengti vasaros
štai šie, mūsų supratimu yra tam tikslui jis susikuria savąją net jaunimo organizacijų eilėse so virš 300.
nai subrendusi išeiti į viešumą, tačiau, — kas yra dar blogiau,
• D. Stasiukynaitė, studijuo stovyklą. Draugijai dabar vado
bet ir patį gyvenimą — tautinį, ir mums, jauniesiems, tiesiog svarbiausi, pagrindiniai skirtu grupę, kurios funkcija — ar tai ja besidomintiems pristatoma
janti
Marymount koledže, už pa
būtų
Hitlerjugend,
ar
Chicagos
nesuprantama,
—
taip
pat
ir
mai bei nesutarimai, iš kurių
visuomeninį ir kultūrinį — ma
tokiomis formomis, kuriose, pa sižymėjimą moksle pakliuvo į vauja anksčiau buvęs' CV nariu
gengės,
ar
neperskiriamų
drau

kultūriniame
gyvenime,
Net
ir
Alg. Kėželis. Vicepirm. yra K.
savaime išplaukia ir kiti, smul
tuoja savais, dažnai, sa
gų klika — yra savo kolektyvi rafrazuojant A. Jakštą, nei eti Garbės Sąrašą. Ji aktyviai da Mikėnas, sekretorium L. širmukytume, perreformuotais mas čia partijos "smaigsto gaires” kesnieji (ne mažiau svarbūs!).
kos,
nei
išminties,
nei
skonio
lyvauja kai kuriose liet, organi lytė, iždininku — V. Gaškaitė ir
Kokias mes iš to darome nio, bet intymaus išgyvenimo gero.
tais: kaiką visai kitaip supran kultūros darbuotojui ir net kūzacijose.
galia,
suteikti
atsparos
kritiškai
rojui.
Tai
labai
ryšku,
kad
ir
kultūros reikalų vedėju A. Kliopraktiškas išvadas arba,!
ta, o kaiką atmeta.” Mėginome
Bet negalime užmiršti, kad
• A. Sužiedėlis baigė psicho- rė. Revizijos komisiją sudaro D.
sunkiame
prisitaikymo
prie
ne

mūsų
šiųdienėje
grožinėje
lite

kitaip tariant, ko norime,
taip pat bent keliais bruožais
jaunajai kartai stato reikalavi■ logijos studijas Bostono koledže
Miecevičiūtė, D. Jurevičiūtė ir
duoti ir šių "nesusipratimų” ratūroje, o ypač pavienių veikalų ko siekiame — paliekame labai normalaus "subrendusio mus ir Amerika (ne visi jie iš
• ir gavo dvi stipendijas tęsti stu- Marchertas.
žmogaus
”
(abejotina
sąvoka,
"kritiškuose"
įvertinimuose.
Tai

sekančiam, paskutiniam šio cik
priežastis, kurios, kaip matėme,
nes didi dalis žmonių niekada oriški!), ir pastarieji realesni,• dijoms.
• II. Jonaitytė baigė \Vestern
slypi daugiausiai skirtin gi, pas jus net ir čia nėra žmo lo skyriui.
• R. Mantautaitė ir B. Miciu- Reserve univ. Clevelando.
nesubręsta, ir juos vadiname nes mažiau ezoteriški ir "esmin
gaus
—
r
visur
partija,
visur
pa

gose gyvenimo (plačiausia
politikais) pasaulio. Dėl to, kad gesnį” žmogui, kuris nemato ga taitė su pasižymėjimu baigė šv.
• A. Macijauskas baigė Cleveprasme) sąlygose, kuriose mums gal jos liniją. (Plg. šio STU
jaunimo kultūra yra įtakingi! limybės priklausyti aukomis iš- Širdies kolegijoje Nevvtone, .land koledžą.
DENTŲ
ŽODŽIO
vedamąjį).
teko augti, vystytis ir pagaliau
Mass., mątematikos ir chemijos » • Penki lietuviai baigė tech
KONKURSAS sluogsnių pasmerkiama, ji turi
(Perkclta i 5-tą pusi.)
subręsti. Taip pat tvirtinome, Kartais atrodo, kad nuėjote jau
mestis
į
save,
ir
išvysto
ypatin

net
iki
to,
jog
galvojate
ir
vei

nologijos mokslus Illinois Tech
kad tas gyvenimas mūsų veido
Lietuvių Studentų Sąjungos gai stiprų vidinį solidarumą; ji
/
X
nologijos Institute. Du iš jų
neigiamai, kaip kad ne kiate "partija partijai” dėsniu.
JAV-se New Yorko skyrius skel nai pati suteikia. savo nariams
tremtihiai: D. Šatas ir Vyt. Šliū
maža dalis senesniųjų galvoja,
Gyvendami praeities gėrybė bia RAŠINIO KONKURSĄ šio
įvertinimo ir pripažinimo, kurio
pas. Kiti yra: S. Bernotas,
n e i š k r e i p ė.
mis ir laimėjimais, — kurių mes mis sąlygomis:
jie negali gauti už jos ribų, šis
B. Kisielius ir W. F. Brizgia.
Šį kartą stengsimės bent pra toli gražu iš kalno neneigiame,
1. Konkurse turi teisę daly solidarumas yra pagrindas svei
• "Plaukiantis Universitetas”,
bėgomis atsakyti j jau anksčiau — baigdami prarasti betkokį vauti tik LSS JAV-se nariai.
kam jaunuolio įvedimui į suau
Broniaus
Juodelio straipsnis,
iškeltus klausimus: ko mes, jau• sveiką savikritikos jausmą vis2. Rašinio tema: "Kaip aš sa gusį pasaulį. Šeima to padaryti
skirtas
Studentųžodžiui, buvo
nieji, išmokome;
kuo mes1 kam, kas lietuviška ir būdami vo profesijoje galiu ■ geriausiai nėgali-(ir ji niekada nedaro tiek,
išspausdintas -Dirvoje. Straips
skiriamės nuO jūsų, vyresniųjų. užsimerkę tam, kas "svetima”, prisidėti prie Lietuvos atstaty kiek galėtų!); ir vyresniųjų su
nis buvo jau kiek anksčiau pa
Klausimai, bent mums, didžiai galvodami, kad tai, ką jūs savo mo".
kurtos formalinės organizacijos,
rašytas, bet dėl redakcinių prie
opūs, todėl ir atsakymų, mūsų laiku esate sukūrę yra alfa ir
3. Už geriausiai parašytus ra į kurias jaunimas įspraudžiamas
žasčių
negalėjo būti iki šiol iš
supratimu, vaton vynioti nede■ omega, — jūs laikas nuo laiko šinius skiriamos premijos: 1 — — tik iš dalies;
spausdintas.
Už tai autorių at
rėtų — jie reikalauja atvirumo' vis labiau tolstate nuo šiųdienes $50.00, 2 — $30.00, 3 — $20.00.
Jau iš šių samprotavimų masiprašoma.
ir kartu nuoširdumo.
tikrovės ir tokiu būdu praranda 4. Sprendimo bešališkumui
• Vasaros metu SŽ redakcijos
te tvirtesnį pagrindą ateičiai. užtikrinti autoriai > turi pasira
bus
šis: Mr. V. Kavolis, 5317
jūsų, Vyresniųjų, dauguma, Jūs nematote, o gal ir nenorite šyti slapyvardžiu, o atskirame, na eilutę praleidžiant (double
So'. Maryland Avė., Chicago 15,
nepriklausomos Lietuvos — ta matyti, kad nuo anų dienų ma- uždarame voke pažymėti savo spače).
III.
da natūralaus — partinio gyve• rios laiko nutekėjo, kurio per- tikrąją pavardę, ten pat įrašant 7. Rašinius atsiuntę autoriai
visas rašinio spausdinimo teises >
nimo įtakoje, šios dienos tauti-■ spektyvoje, šių dienų bei aplin- savo slapyvardį.
5. Rašinius siųsti šiuo adresu: perleidžia LSS New Yorko Sky
• niai visuomeninį veikimą su• Ros ir patirties akivaizdoje .daug
KAS .
pranta beveik tik paskirų par- kas iš anų dienų nubluko, daug R. Kezys, 100 Cdbk St., Brooklyn riui.
. .
■ tijų ribose ir ne tik taip su kas paaiškėjo ne taip narsūs bu 6, N. Y. Paskutinė rašinių įtei Rašinių įvertinimo' komisiją
. . UŽSISAKĖ
...
pranta, bet tuo keliu praktiškai vę, "nei kad save -patys gyrė"; kimo diena — 1953 m. liepos-31 sudaro Dr. V." Vilimas, rašyto
jas. A. šešplaukis-Tyruolis, R. Buvęs 'prezidentas Herbert Hoover ir prezidentas Eisenhowerjį. ir vykdo. Kitaip' tariant, jūsų daug kas turėjo ir dar turi būti d.
DIRVĄ
6. Rašinys neturi būti ilgesnis Ošlapas, R. Kezys ir K. Čerkė- sveikinasi Thedore Roosevelt gyven. vietos. Sagamore Hill, Long
veiklos išeities taškas ir kelro "nubronzinta”, nukelta, kad" ir
Island, atidarymo iškilmėse. .
TAS NESIGAILĖJO!
dis yra dažniausiai partija.'Mes skauddnčia širdim; žemiau, nei 8 puslapių, rašytų mašinėle, vie- liūnas.
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STUDENTIŠKOS VEIKLOS...

Grįžusiiįjįj i Lietuvą likimas

(Atkelta iš 4-to puslapio)
nepasotinamumu taip skirtingas
nuo savotiškai išmintingo klasi
laikomam
komitetui.
Grįžęs
iš
Maskva ima įsitikinti, kad sta
(Atkelta iš 1-mo pusi.)
•
f
'
kinio, yra viena iš reakcijų, bū
universiteto,
net
ir
desperatiš

Vokietijos Krašto Valdybą bilietą į Tauragę. Tauragėje, se kuris valdė vieną ūkį kaime.. Tas vyriausybės posūkis tikrai buvo lininis sklerozes yra sukaustęs
dingų bešakniam ir savęs bi
kai
jaunas
pilietis
negali
nepa,
Šiomis' dienomis aplankė jauna noje Vytauto gatvėje, kurios ūkis jau priklausė kolchozui, o staigus. Visa tai, kas dar prieš likusį pasaulį į daugiau ar -ma
jančiam, nes nežinančiam už ko
justi
baisaus
lietuviškos
veiklos
lietuvaitė, -kilusi iš Tauragės, naujo pavadinimo nebeprisime partizanų ryšininkas buvo to kelias dienas buVo laikoma sun žiau vieningą bloką. Bolševikų
nusitverti, žmogui.
kiu nusikaltimu, ūmai vėl buvo vadovybei aišku, kad pakelyje į tuščiaviduriškumo ir rutinos pe
kuri 1945 m. iš Luebecko, rusų na, nes lietuviai gatves tebeva kolchozo brigadierius.
lėsių.
O
rutina,
jei
ji
nėra
jo
Modernusis žmogus kada nors
įkalbėta, grįžo j Lietuvą, o da dina senais pavadinimais, rado
Kai prasidėjo vokiečių regis leista. Bet, be abejojimo, nei Vakarų Europą skersai kelio
paties, atstumia jauną žmogų susiras sau naują, liberalų tikė
bar, apsimetusi vokietaite, at dėdės šeimą savųjų namų griu tracija, tai to vokiečio prikalbė Semionovas, nei Grotewohl-Ul- riogso Vokietija. Tad ne tiktai
net dar labiau negu išmintis.
jimą; jis negrįš į fanatiškus vi
vyko su vokiečių transportu į vėsiuose, įsitaisiusią su šešiais ta, užsiregistravo kaip vokietė, brichto vyriausybė negalėjo pri vakarų pasauliui yra aišku, kad
šiandieninė
jaunuomenės
'vei

duramžius. Bet žmogui, kuris
Vokietijos
problemai
tenka
pir

leisti,
kad
gyventojai
pasinaudos
vakarų Vokietiją.
vaikais rūsyse. Dėdė ir jas pri nurodydama, kad. pametusi do
Ji su seserimi ir dėde 1944 m. ėmė, nors gyventi nebuvo iš ko. kumentus ir pameluodama, kad pirmųjų "laisvių” proga maiš maeilė reikšmė, bet tos pat nuo kla Amerikoje remiasi atsivež jau sykį pradėjo kvestionuoti,
pasitraukė į Vokietiją. Kulme Ji ėjusi pas, apylinkės ūkininkus gimusi Karaliaučiuje, o ne Tau tui sukelti. O taip tikrai atsiti monės negali nesilaikyti nė Mas tais psichologiniais ištekliais ir kas anksčiau buvo šventa, vie
pasimetė su dėde ir, likusi su uždarbiauti ar kiek prasimaitin ragėje. Tas vokietis ir jo vienas ko. Ne tik Berlyne, bet ir Mag kva. Nors-ir iš priešingų intere inercija; ir, išskyrus individua nintelis kelias į ' k ą nors
savo penkerių metų seserimi, at ti. Taip pat pradėjusi lankyti draugas milicijoje paliudijo, kad deburge, Leipcige, Dresdene, Ge sų ir siekdamos priešingų tikslų lius atvejus (bet kultūra visada žadančią ateitį yra visiškas, besidūrė Glueckstadte. Ji pati ka mokyklą, kuri betgi buvusi ru ji gimusi Karaliaučiuje. Jis pra roje ir kituose sovietų okupaci abi pusės jaučia, kad reikia vėl pasikliauja tais išskirtinais in atodairis sąmoningumas. Tai
dividualiais atvejais), jinai nėra būtų visos Vakarų civilizacijos
ro pabaigoje buvo v.os devynių siška. Joje į lietuvių kalba bu mokęs ją ir vokiškai, nors ji nės zonos miestuose prasidėjo paritinti Vokietijos uolą.
pajėgusi išspręsti pagrindinės pozityvusai kelias.. Bet šis sąmo
metų mergytė. Po kapituliacijos, vusi tik vieną kartą savaitėje. nebuvusi taip gerai išmokusi ir riaušės, padegimai, įsiveržimai
Kas liečia specialiai Berlyną,
1945 metų rudenį, Luebecko su Po kelių mėnesių metė lankiusi turėjusi dėl to per tardymą var j kalėjimus ir politinių kalinių Fai neužmirškime, kad buv. Vo problemos: kaip pajungti šiuos ningumo sau pačiam ir kūrybi
visuomeniškumo
kelias
sirado rusų konsulatą arba įstai tą mokyklą, kurioje vistiek nie go, nes ten vis griebdavosi lie paleidimai, masinės demonstra kietijos sostinė sudaro tarytum motyvacinius išteklius, įgytus nio
lietuviškoje
šeimoje,
į
tokį
vi

mums
taipgi
pagelbėtų
išspręsti
cijos
su
politiniais
šūkiais
ir
t.t.
gą, kurią tuomet taip vadinda ko nesuprato ir dvejus metus, tuvių kalbos, nemokėdama pa
salą sovietų jūroje. Vakarų pa
vo. Konsulate buvo vienas lie 1947-49 lankiusi vadinamą "su kankamai vokiškai, ir sukėlusi Maskva savo "taikos ofenzyvos” sauliui Berlynas kelia daug rū suomeninį gyvenimą, jog žmo ir pastebėtą išeivių jaunimo psi
tuvis karininkas, majoro laips augusių gimnaziją".
tardytojų įtarimą. Jai visdėlto rėmuose paskelbtais varžtų at pesčių. Bet taip pat sovietams gaus asmeniniai pareikalavimai chologinę problemą. Lietuviškos
nyje, kuris ją prikalbinėjo grįž Toji "suaugusių gimnazija” iš pavyko pro visus tikrinimus pra leidimais siekė įsiteikti gyven jis yra kietas riešutas. Savo lai (laimės troškimas) jį vestų į veiklos su jaunimu užduotis nė
ti j Lietuvą. Ji su seserimi buvo tikrųjų buvusi vargo mokykla; eiti ir patekti į vakarų Vokietiją tojams, o išėjo atvirkščiai, šū ku sovietai, paskelbdami Berly bendruomeniškai kūrybingą iš ra vien lietuvybė; jokiu būdu ne
mažiau svarbi — asmens inte
apgyvendinta įstaigoje didelia vieno senuko mokytojo vedama. kartu su ją globojusiu vokiečiu. viai į demonstrantus, sušaudy no ekonominę blokadą, bandė raišką ?
Veikimas, kuris tik tenkina gralumo išvystymas; pagalba
me kambaryje, kuriame rinkosi Jis su žmona buvo jos vieninte
Inf. mai, suėmimai, apsiausties sto vakariečius iš buv. sostinės iš
vio paskelbimas ir kitos priemo stumti. Bet "oro tilto” dėka va asmeninius polinkius ar įpro kelyje iš nenormalių brendimo
tokie rusų privilioti repatrian liai mokytojai, o mokiniai buvo
nės dar labiau paaštrino būklę. karai atsilaikė ir sovietai, nete čius, arba tiktai reikalauja "pa sąlygų į prasmingą ateitį.
tai,. Po dviejų savaičių susirin visokio amžiaus ir išsilavinimo.
Dar kartą pasitvirtino sena tie kę prestižo, gavo nusileisti. Dėl siaukojimo”, nesuaktyvindamas
ko apie 20 asmenų ir pirmuoju Mokykla neturėjusi jokių teisių.
Išeivijoje jauno žmogaus vys
NAUJI
VĖJAI
sa, kad diktatūra negali švelnin anos blokados tik per plauką tų išteklių žmogaus charaktery, tymuisi yra, esmėje, trys keliai,
transportu buvo išgabenti į Gar Mokytojui buvo mokamas moki
kurie
jį
patys
kartais
stumia
į
ti savo teroro rėžimo, nes tuo buvo išvengta karinio susidūri
diną.
nių tėvų mažas atlyginimas. Mo
kurių du baisiai pavojingi ir tik
LIETUVOJE
ji pjauna šaką, ant kurios pati mo tarp vakarų ir rytų, šiandien savęs užsimiršimą — yra sek trečiasis socialinių mokslų švie
Kol buvo rusų įstaigos Lue- kytojui trūko ir vadovėlių ir
(Atkelta iš 1-mo pusi.)
sėdi. Diktatūra ir teroras vienas riaušės Berlyne vėl pasauliui lūs, ir jo pagrindai lengvai duo soje normalus. Pirmasis, ne vi
becke žinioje, visi buvo labai mokslo priemonių. Mokė iš ke
spaudoj
išgarsinta
savikritika
be kito neįmanomi. Kai tik žmo pirštu prikišamai parodė, kad dasi paplaunami likimo atstovų sai retas, kelias — asimiliacija.
lių
pas
jį
dar
užsilikusių
vado

globojami. Pakelėje į Gardiną
praktikoje
neturi
jokios
reikš

nės Rytų Vokietijoje pajuto šio čia stovi parako statinė,' kuri smūgių ar pavargimo.
maistas taip pat buvo geras ir vėlių, juos paskolindamas mo
Mūsų studentijoje neretas ai Užsimirštant šaknis, glūdinčias
mės.
Tad
ir
apie
kokius
naujus
kią tokią "laisvę”, jie tuojau pat kiekvienu laiku gali užsidegti.
niekas grįžtančių jų neskriaudė. kiniams. Ji ten mokėsi skaityti,
stringo
darbingumo ir pervar pačios asmenybės pamatuose,
Reikalai visai pakitėjo Gardine. rašyti, skaičiuoti, paišybos ir vėjus Lietuvoj dėl to maža pa pabandė nusikratyti rėžimu, ku Ką, pav., reiškią Dancigas paly
gimo ciklas liudija, jog veikla norima sėkmingai prisitaikyti
Jie ten buvo suvaryti į požemi rankdarbių. Mokytojui 1949 m. grindo kalbėti. Gerai bent tai, ris kaip koks baisus slogutis ginus su Berlynu?
nėra pagrindžiama veikėjo as prie naujų sąlygų! — Ir tiktai
nių bunkerių stovyklą, kur jau susirgus, jos daugiau nebelankė. ■kad toji partijos centro komite juos slegia jau kelinti metai.
padidinama prie jokių sąlygų
Kitame straipsnyje pažvelg meny, nėra naudojama kaip prie neprisitaikiusių žmonių skaičius,
buvo apie 900 tokių sugrįžėlių. Išeito mokslo pažymėjimui gavo to savikritika sudarė progos pa Bolševikinė diktatūra į maištą
Daugumas buvo Ukrainai. Lie tik paprastu mokytojo raštelį, saulio spaudai atkreipti dėmesį atsikirto dar labiau sugriežtintu sime, kaip Vokietijos problema monė visuomenei naudingomis kuriais mūsų pasaulis ir taip li
veikia vakarų ir rytų užsienio formomis išreikšti save (studen
teroru.
tuvių buvo gal apie 300. Čia visų kad pas jį tokį tai laiką mokėsi. į Lietuvą.
gi ausų apdovanotas, žaidžian
•
*
politikos ėjimus tarptautinėje tiška veikla turėtų būti viena
pirma atėmė sugrįžėliams visus Mokykla buvusi mokytojo bute,
čiam su savimi gręsia jei ne kas
Kokias pasėkas turės Rytų
didelė
jos
dvasios
inscenizaci

daiktus, rūbus, brangenybes ir špelverio name, Birutės ir Da žymesnės reikšmės permaina Vokietijos gyventojų maištas, šachmatų lentoje.
ja!), o, priešingai, kaip apsigy dar blogiau, tai, kiekvienu at
Lietuvoje yra vadinamų s r i viską, kas tik buvc/vertinga. Jai riaus-Girėno gatvių kampe.
šiuo metu dar neįmanoma pasa
nimo priemonė nuo savęs supra veju, šešėlio gyvenimas: be at
č i ų panaikinimas. Lietuvos
atėmė dar iš motinos paveldėti}
kyti, Kaip ten bebūtų, riaušės
timo. Nenorėdamas pasilikti vie sparos taško savyje, be nugar
padalinimas į keturias sritis
ATGAI. l VOKIETIJĄ
auksinį laikrodėlį ir šiaip viską.
sovietų
rojuje
sudavė
Maskvai
nas su savimi, kas jį verstų pa kaulio, be tikėjimo — ir lėta,
("oblastis”) buvo įvykdytas tik
Nors buvo vaikas, turėjo tuojau
Nustojusi lankyti mokyklą, prieš trejus metus. Tada buvo skaudų smūgį, kurį vakarų de NUTEISTI LIETUVIAI sinerti į savo sielos gelmes — vulgari mirtis savyje, imponuo
eiti į darbą, rinkti šakas ir pan. gavusi darbo alinėje. Bet 1950
janti savo bevaisiškumu. Lygiai
mokratijos, be abejojimo, tin
Iš Maskvos į Lietuvą impor o.tai turi savų pavojų — vienas nesėkmingas, lygiai neurotiškas,
Valgis buvo neapsakomai blogas. m. turėjusi bėgti, nes milicija aiškinta, kad tuo labai patobu kamai pripagandiškai išnaudos.
linamas administracinis sutvar
tuotas rusiškas prokuroras G. tampa alkoholiku, kitas — vi ir dar labiau nerealus yra ban
Pietums davė kažin kokių mir
pradėjo įtarinėti dėl ryšių su kymas. Estijoje toks padalini Politiškai protaujančius žmones
kytų grūdų sriubos ir vieną 50
Bacharovas, kalbėdamas apie suomenininku.
atsispirti psichologinėm
partizanais. Ji iš tikrųjų parti mas buvo įvestas vos pernai va betgi daugiaušįa įdomauja, ar
Kai veikėjas metasi į veiklą, dymas
1
gramų riekutę duonos. Vėliau zanus pažinojusi. Jų buvę kelio
"socialistinį teisingumą”, prasi
Amerikos įtakom.
Maskva
pasuks'
ratą
atgal
san

jos
savyje
kūrybiškai
neišgy-,'
sarą. Ir štai dabar vėl viskas
duonos normą padidino iki 100
se jai pažįstamose šeimose. Jie šalin, lygiai Lietuvoj, lygiai Lat tykiuose su Vokietija. Kitais žo taria apie keleto lietuvių nubau vendamas, o j ieškodamas ten už
Vienintelis kelias, kuris iš
gramų.
turėjo normalius dokumentus ir vijoj ir Estijoj. Kodėl tai daro džiais tariant, ąį- Ulbrichtui vėl dimą :
simiršimo, garbės, ar socialinio •saugos neiškreiptą žmogų (ir
Suaugusius tardė ir klausinė dieną daugelis iš jų net turėjo
bus leista toliau bolševikinti Ry
1. Alytaus rajono finansinų bendravimo smagumo — jis psi- ]
jo. Jaunus vyrus paėmė neva darbo. Jie tik naktimis eidavo ma, nežinia. Bet viena aišku, tų Vokietiją, ar bus varoma to skyriaus mokesčių agentas V. chologiškai nepatikimas, nes to- |lietuvį, nes kiekvieno mūsų, lie
tuviškoje šeimoje augusio, žmo
kad
panaikinant
tas
"oblastis
”
),
vienai dienai darbams. Aiškino, į žygius.
liau savotiška NEPo linija, ar kalvaitis esąs patrauktas atsa kie motyvai ištvermingumo ne- (giškumo pamatuose neišdildoma
vien
Lietuvoje
atkrinta
209
sri

kad kitą dieną grįšią. Kai ne
vėl bus nuleista geležinė uždan komybėn už tai, kad "eidamas užtikrina. Tik gilus savęs są- glūdi
Pabėgusi iš Tauragės, atsidū
j
lietuvybė, ir vieną prara
grįžo, tai artimuosius ir moti rusi Šilutėje. Ten nesiregistra- čių deputatai (tik šių metų va ga ir Rytų Vokietija aklinai už tarnybines pareigas šiurkščiai
moningumas gali ištraukti stag- .sime tik kartu su kitu!) yra su
sario
22
d.
"išrinkti
”
),
išynksnas ramino, kad grįšią po savai vo, bet vargo elgetaudama. Ka
daryta nuo likusio pasaulio? Į pažeidinėjo piliečių teises.”
nuojančią veiklą iš formalisti- (derinimas savyje: (1) sąmonin
tės. Bet taip iš jų niekas ir ne dangi Lietuvoje ūkininkai jau ta didžiulės sričių įstaigos su šiuos ir panašius klausimus at
šimtais
tarnautojų,
panaikinti
2. Jonas Gustaitis, Prienų nių, biurokratinių, demagoginių gumo savo pačių pagrindams
begrįžo ir jų likimas liko neži buvo šulikviduoti ir neturtingi,
sakymą duos sovietų laikysena
sritiniai
radijo
mazgai,
kurie
Ždanovo vardo kolūkio pirminin vėžių ir įkvėpti jai gyvąją dva (tai, kas gilu ir miela), ir (2)
nomas.
tai dažnai traukiniais slapta nu duodavo atskiras programas iš per artimiausias savaites, nes
kas, Kauno srities teismo esąs sią, kuri neišsenka, nes plaukia išsireiškimo naujoje aplinkoje.
važiuodavusi į Rygą ir elgeta Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos, ga Vokietijos problema darosi vis
griežtai nubaustas už tai, kad ne iš reikalavimų, o iš vidaus. Politiniams pabėgėliams ir jų
vusi arba padėjusi dirbti pas limas dalykas, kad bus ar jau labiau aktuali. Maskva, atleis
TAURAGĖJE
"sėkmingai grobstė kolūkio lė Tik savęs perpratimo keliu pri vaikams tai turėtų būti lengviau
apylinkės ūkininkus. Šilutės apy yra panaikinti ir sritiniai laik dama kiek vadeles Rytų Vokie
eisime būdų, kuriais mūsų ben negu seniesiems išeiviams buvo,
Luebecko "konsulate” lietuvis linkėje susipažinusi su vienu
tijoje, bandė demagoginėmis šas”.
druomeninis gyvenimas galėtų nes mūsų motyvacijos — kai tik
raščiai
("Kauno
Tiesa
”
,
Šiaulių
karininkas ją raminęs, kad Tau partizanų ryšininku vokiečiu,
priemonėmis perimti iniciatyvą
3. Šiaulių "Stumbro"’ (buv. mums patiems suvaidinti' jam jas patys perprasime ir, supra
"Raudonoji Vėliava”, "Tarybinė
ragė esanti nesugriauta ir ten
į savu rankas. Berlyno ir kitų Nurokų) odų fabriko sandėlio priklausantį vaidmenį: padary
/--------------- — ----- . -------Klaipėda”, Vilniaus "Raudonoji
tę, pagerbsime — mus ves ir į
būsią gera gyventi. Kai ji paga
miestų darbininkai, išeidami į vedėjas Jonas Laurinaitis, tū ti mus sveikesniais žmonėmis, kitiems priimtinas išraiškos for
žvaigždė
”
),
turės
būti
panaikin

liau atvažiavo į Tauragę, tai ra IŠTIKUS GAISRO
ti ir partijos sritiniai organai gatvę, atkreipė iš naujo pasaulio las Vielovičius, Steponaitis, Pet kurie savo gyvenime galėtų iš mas, kurios mūsų gyvenimą
do jau nuo pat stoties tik griu
su komitetais ir didelėmis, po dėmesį į tirkąsias žaizdas, ku- raitis ir Kizelevičilis esą nuteis siskleisti be baimės tuo būdu įkvėps tuo, ką poetai vadina
NELAIMEI
vėsius, taip kad iš pirmo žvilgs
rios ėda vokiečių tautos kūną, ti kalėti už tai, kad "suorgani
nio miesto negalima buvo pa Kada jūsų namai arba ra daug skyrių turinčiomis kance Vokietija yra pačiame Europos zavo odų grobstymą ir padarė apnuoginti kokį savo paties kilnumu, ir mūsų vidiniam pa
skaudulį.
liarijomis
Vilniuje,
Kaune,
Šiau

sauliui duos, laisvės, ramybės, ir
žinti.
kandai tampa sunaikinti arba
viduryje, jos klausimo neiš- valstybei daugiau kaip 30,000
Jeigu
visuomeniškumas
bus
liuose
ir
Klaipėdoje.
Vadinasi,
tvirto pasitikėjimo.
Į Tauragę pateko pro Kauną. sugadinti ugnies, kreipkitės į
paverstas rutinos dalyku (ko
išnyksta keliolika šimtų, gal net sprendus joks pastovumas šiame rublių nuostolį.
Iš Gardino jas su transportu
Ligšiolinis studentiškas vei
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- arti 2000 tarnybų. Šis dalykas, kontinente neįmanomas.
Tai yra tokios pačios rūšies kiu, deja, tampa Vasario 16 mi kimas Amerikoje daugiau nesą
nuvežė j Kauną ir paleido, be
nėjimai),
jis
praras
bet
kokią
apBe
abejojimo,
būtų
naivu
pri

mo,
ko
visada
reikalauja
be abejo, bus praktiškai labiau
nuteisimai, kaip ir vokiečių oku
maisto ir be pinigų. Arti stoties
moningai vystėsi užsibrėžtąja,
jas užkalbino vienas mielašir- draudos kompanijos pirm, ne-■ juntamas, nei teorija apie rei leisti, kad Maskva tokio pasto pacijos metais vokiško teismo žmogišką reikšmę. Rutina bū gera linkme. Ateities uždaviniai
dinga
tam,
kuris
bijo
išgyventi
kalą daugiau kreipti dėmesio j vumo nori. Priešingai, ji sten nuteisimai už nuosavo paršiuko
dingas žmogus, kuris, sužinojęs gu išmoka už nuostolius.
pats save, nes tai reikalauja būtų: plačiau išvystyti "jauni
vietinių nacionaliniu pajėgų pa giasi toje Europos dalyje, kuri pardavimą ar paskerdimą.
jų likimą, nuvedęs prie netolie
P. J. KERŠIS
pastangų ir daug vaizduotės; mo kultūrą", įsisąmoninant į
se stoties buvusių būdelių, nu 716 Society for Saving Bld. rengimą atsakingoms vietoms. nėra patekusi po jos letena, su
bet ši baimė pastato daugybę vi savo pačių vertybinius ir as
kelti
suirutę,
palaikyti
nerimas

Prie apygardų panaikinimo pri
pirko joms maisto ir davė 20
Telef.: MAin 1-1773.
DIRVĄ
sokių užsitvėrimų tarp žmogaus menybės pagrindus (iš to sa
rublių, už kuriuos ji galėjo sau Rezidencija: PENINSULA 2521 dėjus dar dešimties ministerijų tį, drumsti ramybę, skaldyti va
veiksmų ir jo vidinio pasaulio vaime išplauks kūrybingas kri
ir seseriai nupirkti geležinkelio s—:--------------------- - ———— išnykimą (prijungimą prie ki karų pasaulį, nes tiktai tokiu
LAUKIA
(rutina yra viena jų), ir tarp jų tiškumas visoms senoms verty
tų), susidaro gana žymus ad• būdu ji gali tikėtis išplėsti bolpalaidoja jo kūrybinę potenciją. bėms) ; pagilinti tarpusavio so
ministracinio aparato susiauri. ševikinį viešpatavimą už dabar
Tokia
veikla — išryškinti ste lidarumą, kaip šios kultūros
tinių
ribų.
Bet,
antra
vertus,
JOSŲ TALKOS!
nimas, kuris stipriai atsilieps
reotipiniais mandagumais, amži bendrininkų, kaip sąjungininkų
krašte ekonominiu atžvilgiu.
nai tais pačiais klausimais (ir kartų dvikovoje, visai nepaisant
Kiek tų susiaurinimų bus palies
net tais pačiais komplimen tulžies, tykštančios iš partijų
ti rusai komunistai ir kiek lietu
LIETUVIU DIENOS
tais!), dirbtine šypsena, ir visiš lyderių rašalinės; suteikti vieviai, ir ypač kiek bus paliesti
Iliustruotas
mėnesinis
žurnalas,
leidžiamas
lietuvių
ku charakterio užslėpimu '(jeiį nas kitam tą nuoširdumo para
lietuviai nekomunistai, sunku
ir anglų kalbomis, užsisakytinas visiems.
pasitaiko kas užslėpti) — yra mą ii- pripažinimą, kurio akade
spręsti, bet reikia turėti galvo
"Lietuvių
Dienos
”
duoda
kiekviename
numeryje
per
40
gana būdinga daugeliui ameri minė bendruomenė yra pilnai paje, kad daugumoje panaikinamų
.puošnių, įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio
kiečių ; net draugysčių jieškomaį jėgi; giliau įtikėti savo kelio’
postų turėjo būti kaip tik ko
lietuvių gyvenimo ir veiklos.
pagal Dale Carnegie ir kt. kny prasmingumu, kaip vienintelio
munistams tarnybomis, išstu"Lietuvių
Dienų
”
kiekviename
numeryje
skaitytojas
ras
gose pramatytas taisykles, ši kelio, Ryškiausias ateities užda
miant iš jų mažiau ištikimus,
įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės
tai, ir, sakysime, faktas, kad iš vinys yra jauno kraujo patrau
šiuo atveju padorūs lietuviai ga
medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.
12 Nevv Yorke gimstančių vai kimas šios dvasios darban, ir
li’ nąujasiąs permainas pajusti
kų vienas pakliūva į psichiatrinę sąmoningas atsikfeipimas į iš
"Lietuvių Dienos”, turi anglišką skyrių, parašai po nuo
ligoninę, pareina nuo tų pačių eivijoje bręstančio jaunimo' žpiotraukomis duodami abiems kalbomis,- todėl šis-žurnalas
prieinamas ir čia .gimusiems
.girnų
priežasčių: nenormalių 'jaunys giškąją" problemą.
bei kitataučiams.

Specialus prezidentu Eisenhowerio. pasiuntinys, nuvykęs tartis
su Korėjos prezidentu Rh.ee, tariasi su gen. Mark Clark.

"Lietuvių Dienų” vienas
viena numeris siunčiamas susipažinimui nemokamai, pritsiuntus
prfeiui
savo adresą. Metinė prenumerata 4..00 dol.- Admįnistracijos
Admįn:
adresas: "Lietuvių Djenos”, 9204 S. Broadivay , Los Angeles 3, Calif.
draugiją?

tės ir sUaugaus gyvenimo sąly
gų, pilnų prieštaravimų ir kon
fliktų, kurių. niekas nevienija,
jok'sai tikėjimas. .neintegruoja.
Modernusis hedonizmas; savo

Dvidešimtajame amžiuje gy
venti pasmerktas žmogus tik
pats save gali išganyti, ir tai jis
gali padaryti tik savoj bendruo
menėj.
■ ,

sąskrydi

K. S. KARPIUS

Sąskrydžio įspūdžiai Washingtone
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GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends

35-rių metų sukakčiai atžy prašome nepaslėpti jas savo al
mėti Jubiliejinis Skautų Sąskry bumuose, bet siųskite jas Skau
dis jau prasidėjo. Skautės pra tų Aidui. Leiskite skautiškajam
dėjo rinktis jau birželio 27 d. jaunimui jomis pasigerėti! Re
Stovyklos atidarymas įvyko bir dakcijos adresas: Mr. Stp. Kai
želio 30 d.
rys, 102 Queebec Avė., Toronto,
Jubiliejinio Sąskrydžio. aktas Ont., Canada.
įvyks liepos 4 d. po piet. Kvie
čiame lietuviškąją visuomenę
SKAUTIŠKI SVEIKINIMAI
aplankyti stovykla u j a n ė i u s
S. VENCLAUSKIENEI
skautus, pajusti mūsų vyresnio
Skautų Aido Nr. G atspausdin
jo amžiumi skautiško jaunimo
pulsą ir įsitikinti, kad jo nuo tas toks sveikinimas seniausiai
taikos yra persunktos ryžtumu amžiumi skautininkei ir mūsų
ir darbais tarnauti Dievui, Tėvy jaunimo mylėtojai:
nei ir Artimui.
”Buv. LSS Tarybos narę sktn.
Gausus vyresn. skaučių-tų at STANISLAVĄ VENCLIAUSvykimas į Jubiliejinį’ Sąskrydį KIENĘ, š. m. birželio mėn. 27
geriausias įrodymas, kad lietu d. švenčiančiu savo 80 metų su
viškas jaunimas nejieško sveti kaktį, su dideliu dėkingumu ir
mų dievų, bet buriasi vieningai pagarba sveikina ilgiausių metų
po savąją lietuviška vėliava ir linkėdamos
ateityje sudarys tvirtą pagrin-. Seserijos ir Brolijos Vadijos”.
dą lietuviškai bendruomenei.
l’LSS Seserijos Vadija

''Mano sieloj šiandien šventė”| vo. Didelis paminklinis akmuo
__ taip jautėsi lietuviai suvažia- ; ant jo kapo buvo pastatytas
vę į sąskrydį IVashingtone, bir- ;amerikiečių lietuvių aukomis.
želio 20-21 dienomis, ir tą šven- Ir
1 įvairiomis progomis lietuviai
tę ypač iškilmingai pergyveno tą
I kapą aplanko, padeda gėlių.
tremtiniai lietuviai, kurių sąs- ’Tas atlikta ir šį kartą. Gėles pa
dvi žuvusių karių motinos,
krydyje buvo didesnė dalis, negu dėjo
<
senųjų amerikiečių. Seniesiems Ona
i
Biežienė iš Chicagos, ir Ju
tai jau kelintas toks įvykis, nuo 1lė Styles iš Floridos. Dr. Biežis
1 pasaulinio karo pradžios va- ]pasakė trumpą kalbą. Ceremo
žinėjusiems pas prezidentus, se- nijose
i
dalyvavo keli U.S. ka
natorius, kongresmanus ir vals- riai,
i
tam tikslui priskirti.
tybės sekretorius Lietuvos rei Apie G vai. vakare, Statler
kalais. Malonu buvo tėmyti nau- viešbutyje,
■
įvyko lietuvių meno
jųjų lietuvių, tremtinių nuotaiką parodos atidarymas, kokteilis, ir
Amerikos sostinėje, kur atvyko apie
i
8 vai., didysis banketas,
ne taip sau pasidairyti, bet su 'kuriame dalyvavo eilė senatorių,
viltimi, kad šioje iškiloje daly kongresmanų, žymių amerikie
vaudami jie prideda ir savo įna- čių,
.
spaudos atstovų, čiurlionies
ša priešų pavergtos jų tėvynės ansamblis,
;
vadovaujamas A. Mi
Lietuvos užtarimui. Nes kur ki kulskio, dideliam simfoniniam
tur ir kur geriau galima tai pa orkestrui pritariant, sugiedojo
daryti, jei ne šioje didžioje sos himnus, ir eilę liaudies dainų.
tinėje!
Tas orkestras sugrojo ir lietu
Už šio sąskrydžio surengimą, viškų kūrinių, diriguojant J.
kaip ir už pirmesnes -misijas Kačinskui.
Puikiai, didingai pasireiškė šį
IVashingtone, vis tais pačiais
tikslais (1944 ir 1945 metais), vakarą tokioje rinktinėje publi
kreditas priklauso tautininkų koje ir mūsų pianistas Andrius
sumaniai grupei. Niekas kitas Kuprevičius, kuris čia atvykęs
nedrįso tokias iškilas Washing- iš Argentinos.
Vakaro programai vadovavo
tone rengti (turint mintyje ir
1945 metus), kaip tik tautinin Adv. Olis. Kalbėjo ALTS pirmi
ninkas Adv. Lapinskas, ir svar
kai.
Apie iškilas IVashingtone kal biausią kalbą pasakė Leit. Gen.
bant, kartu noriu priminti apie Albert C. Wedemeyer, Lietuvos
panašią, didingą iškilą, kokią pirmutinio karaliaus Mindaugo,
tautininkai surengė San Fran- Lietuvos istorijos ir šių dienų
cisco mieste, United Nations or Lietuvos reikalais. Didelė salė
ganizavimo proga, 1945 metais, buvo užpildyta.
Vėliava nuo Kapitoliaus — do
kur j savo pokylį sukvietė ne
tik Amerikos, bet ir kitų valsty vana ALTS. Antrą sąskrydžio
bių atstovus, dalyvavusius U.N. dieną, birželio 20, lietuviai rin
kūrime. Ten taip pat, katedroje, kosi į šv. Motiejaus katedrą Wabuvo iškilmingos pamaldos ge shingtone, iškilmingoms pa
gužės 20, arkivyskupui Mitty maldoms. ši katedra ypatinga
mielai pritariant tam lietuviu tuo, kad pastatyta kryžiaus pa
žygiui ir leidžiant specialiais vidalo, keturkampė. Vargonai
kvietimais suprašyti įžymesnius bei choro patalpos įrengtos to
žmones į iškilmingas pamaldas. kiam pat augštyje, kaip ir alto
Ten, kaip ir dabar Washingtone, rius, kairėje altoriaus pusėje.
vietoje pamokslo, parinktas dva Mišias laikantiems kunigams to
siškis pasakė prakalbą apie Lie kiu būdu lengviau su vargonais
"susikalbėti”, nes viskas greta.
tuvą ir lietuvių tautą.
Pradedant pamaldas čiurlio
Įdomu paminėti, kad mūsų
katalikų-krikščionių srovė Ame nies ansamblis didingai užtrau
rikoje visada sakydavo — ”Pas kė "Pulkim ant kelių”. Tik gai
mus katalikus yra minios, pas la, kad šimtai lietuvių- dalyvių
tautininkus — protas”. Ir taip pačioje bažnyčioje nedrįso tą
ir šiandien, kaip matome iš tau giesmę giedoti taip, kaip jie gie
tininkų darbų. Dabar, tiesa, ka dojo Lietuvos bažnyčiose, kada
talikams atvyko daug proto iš net bažnyčios sienos drebėdavo.
tremties, bet tautininkams taip Bet choras atgiedojo puikiai, ir
svetimi, dalyvavę pamaldose,
pat padaugėjo.
Birželio 19. Sąskrydžio pro minios giedojimo nepasigedo.
grama pravesta visa, kaip nu Ansamblis giedojo visą mišių
matyta, su vienu nenumatytu laiką.
Katedros dvasiškio pamoks
dideliu priedu, antrą vakarą už
baigiant iškilą.
las buvo taip pat Mindaugo
Pirmą dieną, iškilmingo posė krikšto, karūnavimosi karalium,
džio metu Mayflovver viešbuty ir bendrai lietuvių tautos tema,
je, patys lietuviai atliko savoi labai gerai paruošta, net be klaiposėdį, iškeldami tikslus, ir ati• du, kokias dažnai amerikiečiai
duodami kreditus tiems, kam jiei padaro apie kitas tautas kalbėpriklauso. Kaip žinoma, šį sąs■ darni.
krydį sumanė ir pravedė iki iš Po pietų, kas tik norėjo, dakilmingo galo Amerikos Lietu■ lyvavo Lietuvos Atstovybės pavių Tautinė Sąjunga, pirmuti• talpose ministro P. žadeikio ir
niam Sąjungos pirmininkui Adv.. ponios priėmime. Tremtiniai
Antanui A. Oliui pasiūlius ir da■ ypač nepaprastai sujaudinti bubartiniam Sąjungos pirminin■ vo matydami Lietuvos valstykui Adv. A. taipinskui, kartu sui bines patalpas laisvoje AmeriOliu ir kitais komiteto nariaisi koje.
ir talkininkais, rūpestingai įvyk Po pietų 4 vai., paskutinis vie
džius.
šas koncertas su gausia prograPirmą kartą daugelis dalyviųi ma Statler viešbutyje. Jau ankišgirdo ir Čiurlionio ansamblį,, sti iš ryto, norėdami visas antkuris čia atliko giina sudėtingąi ros dienos apeigas matyti, atvy
programą.
ko vėl šimtai ikitų lietuvių, dauBirželio 20, po pietų, kas tik: giausia iš artimos Baltimore ko
norėjo nuvyko į Arlington Na- lonijos. Ir čia matėsi daug lie
cionales Kapines. Pakeliui į ka tuvių tremtinių jaunimo. ' .
pines, autobusai apvežiojo ir ap Koncerte, skirtame daugiau
rodė kai kurias miesto įžymes jau lietuviams, nepaprastai pui
nes vietas. Kapinėse aplankė I kiai pasireiškė čiurlionies an
Pasaulinio Karo Amerikos Ne samblis ir. pianistas Kuprevičius.
žinomojo Kareivio kapą ir matė Ansambliui keletoje dainų solis
mažas ceremonijas, kokios esti tė buvo. Vincė Jonuškaitė.
prie to kapo kas valandą, pakei Apie 6 valandą vakaro, kon
čiant garbės sargybą. Nuo čia certo metu, dalyvius nustebino
nuvyko prie leitenanto Samuel įdomus pranešimas, kad Ameri-.
Harrią kapo, kuris nelaiminga kos Lietuvių Tautinei Sąjungai,
me įvykyje, susišaudyme Kau šio sąskrydžio' organizatorei,
ne, vasario 27, 1920 metais, žu- Washingtone, padovanojama di

I

VASAROS
STOVYKLŲ
REIKŠME
VAIKAMS

Mamyt, kodėl šis medis toks
laibas; turi tiek mažai šakelių,
o spyglius galėčiau net pati su
skaičiuoti — tarė kartą, trečią
skyrių lankanti, Dalytė. Buvo
gražaus pavasario sekmadienio
po'pietė. Atitrūkę nuo miesto
triukšmo, dulkių ir dūmais tvan
kaus oro ėjome gražiu, žaliu pušinėliu. Paukštelių čiulbesį kar
tais nutraukdavo lengvas niedžių lapų šlamėjimas ir upelio
čiurlenimas.
Mano brangioji, kiekvienas
gamtos augalas siekia savo gy
vybei išlaikyti šaltinio, kuris jį
stiprintų, duotų reikiamos ener
gijos ir šilumos. Tas gyvybės
šaltinis yra saulutė ir jos gai
vinantieji spinduliai. Kiekvienas
medis stiebiasi augštyn, vis ar
čiau saulės, arčiau gyvybės šal
tinio, bet ne kiekvienam tatai
sekasi. Jei jo dirvožemis blogas,
jis neįstengia savo šaknimis su
SKAUTŲ PASAULYJE
rinkti pakankamai drėgmės;
Neseniai Havanoje, Kuboje, savo menkomis šakelėmis ir ne
ŠIŲ METŲ VASAROS
buvo
trečioji tarpamerikinė skaitlingais lapeliais nepagauna
STOVYKLOS
skautų konferencija. Joje buvo pakankamai saulės spindulių. Jis
Visi vienetai prašomi, stovyk atstovaujamos skautų organiza negali susilyginti su kitais. Jo
loms pasibaigus, kaip galima cijos iš keturiolikos Pietų Ame likimas labai abejotinas, nes lie
greičiau atsiųsti redakcijai sto rikos valstybių, Kanados ir JAV. ka silpnas ir lepus. Dažniausia
vyklų nuotraukas, įspūdžius, Stebėtojais dalyvavo skautės, jis nudžiusta, dar prieš laiką
dienoraščius ir pan. Mielieji Raudonasis Kryžius ir UNES mirštą.
skautų bičiuliai, kurie lankyda CO. Tarpamerikinio Skautų Ko
žmogui ar kitam kokiam šios
mi skautiškąsias stovyklas pa miteto pirmininku išrinktas Ro žemės gyviui taip pat reikalin
darys gražių nuotraukų, irgi meo Jaim iš Kubos.
gos gamtos teikiamos dovanos,
Tarptautinio Skautų Biuro žmogus, mažai matąs saulę, es
Londone
direktorius anglų pulk. ti labai lepus, silpnas, išblyškęs.
delė Amerikos vėliava, kuri tą
J.
S.
Wilson
pasitraukė iš savo Jo organizmas, jo kūno, jėgos da
visą dieną plevėsavo U.S. Kapirosi labai neatsparios, įvairioms
toliails bokšto stiebe, virš 300 pareigų su jo kadencijos pabai oro permainoms ar siaučian
ga.
Mūsų
skautai
minės
pasi

pėdų augštumoje. Vėliavą atne
čioms ligoms. Vaikas, praleidęs
šė Chicagos atstovas Kongrese traukiantį direktorių nevienodais ilgesnį laiką namuose, miesto
Sheen, kurio tas sumanymas jausmais. Pulk. J. S. IVilson kar triukšme, kvėpavęs dūmais pri
tais parodė tremties skautams
greičiausia ir buvo.
nepaprasta jautrumą bei užuo sotintu oru, reikalingas poilsio
Ta vėliava, specialiai tai die jautą, o kartais liko nesupran gamtos pavėsyje, saulės spindu
nai iškelta virš Washingtono tamai šaltas;^! | > ■
lių žaisme. Juo labiau reikia tin
miesto, vakare Ijuvų nuleista.‘ar
kamo poilsio mūsų tremties jau
Tarpt.'Skautų Komitetas nau nosioms jėgoms, kurios bus taip
tuoj atnešta į lietuvių sueigos
juoju Tarpt. Skautų Biuro di reikalingos krašto atstatymo
salę.
Dalyvių šimtai tą žinią priėmė rektorium įšriųko kanadietį gen. darbui. Tam. tikslui šiais metais
dideliu entuziazmu ir ašaromis D. C. Sprv, kuris yra Kanados organizuojamos vaikų vasaros
akyse. Tas įvykis iššaukė čiur Skautų Brolijos Vyriausiasis stovyklos Vakarų Vokietijoje
lionies ansamblį skobomis susi Skautininkas. Turime vilties, esantiems mūsų vaikučiams, čia,
rikiuoti salės užpakalyje, nes kad naujasis idirektorius įneš jie suvažiavę iš įvairiu vietovių,
choras buvo nuo estrados nuli naujų minčių į T. S. Biuro veik sudaro vieną, jaukią šeimą, čia
pęs, ir sugiedoti Lietuvos ir lą ir naujų pažiūrų į- skautų jie bendrauja, be jokių rūpesčių
Amerikos himnus, visiems daly brolijif iš analus geležinės "už naudojasi gražios gamtos tei
dangos tęstinumą.
viams pritariant.
kiamais malonumais: nuo ryto
Viso sąskrydžio metu oras
iki vakaro maudosi saulės spin
Washingtone buvo nepaprastai
duliuose, plukdosi vandenyje;
DIRVĄ UŽSISAKYTI
gražus, nors karštas, bet karšsočiai pavalgę gražiai pasportuo
tis netrukdė iškilmių programą galima ir šiandien, nėra reikalo ja. čia nenutrūkstamai skamba
pravesti.
jų krikštąvimai, lietuviškos dai
Visi dalyvavę sąskrydyje, laukti nei mętų, nei mėnesio nos, tautiniai šokiai ir žaidimai,
ypač naujieji ateiviai tremtiniai,
čia trispalvė plevėsuoja,. Lietu
pabaigos!
šią iškilmę amžinai atsimins.
vos istorijos ar geografijos pa
mokos suartina vaikučius su pa
liktuoju kraštu, čia jis susitin
T E R R A ATPIGINO KNYGAS
ki su savo broliukais ar sesutė
VASARA, "ATOSTOGOS GAMTOJE — TAT 'GERIAUSIA
mis iš Žemaitijos, Augštaitijos,
PROGA PRISIMINTI LIETUVIŠKĄ KNYGĄ. KIEKVIE
Suvalkijos, Dzūkijos ar Klaipė
NA ŠIŲ KNYGŲ ĮDOMI, VERTINGA IR BŪTINA JŪSŲ
dos krašto. Lietuviškas žodis
KNYGŲ LENTYNOJE
juos suartina, o Vakarinės mal
.$3.50
1. Marius Katiliškis, Užuovėja, apysakos .......
dos ir tautos himno aidai juos
.. 2.50
2. Antanas Škėma, šventoji Inga, novelės ....
sumigdo nakties poilsiui, čia jie
. 3.00
3. Dr. P. Jonikas, Lietuvių Kalbos Istorija.......
viešpačiai, čia jų karalystė, pa
..2.50
4. Putinas, Keliai ir Kryžkeliai, poezija ..........
tyrusiųjų skautų, skaučių, dva
.. 2.00
5. Kazys Binkis, Lyrika, poezijos rinktinė .......
sios globėjų vadovaujama, čia
. 2.25
6. Prosper Merimee, Kolombą, romanas ...........
jie norėtų net visą vasarą pra
. 2.50
7. August Gailit, Tomas Nipernadis, romanas
leisti, nes tik čia pajunta nerū
.. 1.75
pestingą. poilsį, nekaltą vaikiš
8. Francois Mauriac, Gimdytoja, romanas ...... .
.. 1.50
ką džiaugsmą ir pilną pasitenki
9. Luigi Piraiidello, Pirmoji Naktis, novelės ...
.. 2.50
nimą. čia gražu ir gera. Tik čia
10. L. Dovydėnas, Broliai Domeikos, romanas ...
.. 2.50
mūsų vaikučiai pajunta ir įver
11. Kazys Boruta, Baltaragio Malūnas, romanas
.. 2.50
tina meilę ir pasišventimą tų
12. Balys Sruoga, Kazimieras Sapiega .............
..2.00
tautiečių, kurie atsižadėdami sa
13. Balys Sruoga, Giesmė-apie Gediminą
.. 2.50'
vo sunkiai uždirbto cento, skiria
14. Guy de Maupassant,’ Karoliai, novelės........ '..
.. 2.50
jį tokioms stovykloms išlaikyti.
15. Axel Munthe, San Michele Knyga I....... .......
.. 2,50
16. Axel Munthe, San Michele Knyga II ............
Mieli tautiečiai! Suteikit ir
.. 2.25
17. Paer Lagerkvist, Barabas, romanas ....._
šiais metais Vokietijoje pasiliKITŲ LEIDYKLŲ LEIDINIAI

3!50
18. J. Simonaitytė, Aukštųjų Šimonių Likimas
19. A. Baronas, Debesys Plaukia Pažemiu ......
2.50
-20. Šatrijos Ragana, Sename Dvare .................
2^00
PIRKDAMI TERROS LEIDINIŲ Už 10 DOL. AR
i DAUGIAU, GAUNATE TERROS KNYGOS KLUBO NA
RIAMS TAIKOMĄ 30% NUOLAIDĄ. PASINAUDOKITE
ŠIUO PAPIGINIMU, IR NETEKS SKŲSTIS MŪSŲ KNY. ' GŲ BRANGUMU.
.
■ UŽSAKYMAMS ADRESAS:
r \

T E R R A
;
748 W. 33rd St.
Chicago 16, III.

kusiems daujgumoje bedarbio
pašalpą gaunantiems lietuviams,
galimybę jų vaikams praleisti
atostogų dalį vasaros vaikų stoyyklose. Už jūsų aukas mūsų
jaunimas bus labai dėkingas,' o
jūsų skirtoji auka — yra auka
Tėvynei. '
Aukas vasaros stovykloms
prašome siųsti per BALFo cent
rą Amerikoje: United Lithuanian Relief FUnd of America,
Ine. 1'05 Grand St., Brooklyn 11,
N. Y.-

CLEVELAND FEDERATION
OF LABOR

THOMAS E. McDONALD

President
WILLIAM FINEGAN
Secretary

ORNAMENTAL IRON
Over 35 Years Experience
COMMERCIAL — INDUSTRIAL — RESIDENTIAL
Specializing in
Irort, Bronze, Brass, Balconies, Grills, Hand Rails,
Iron Stairs, Pipe Railings, Ornamentai Screen Doorą^
Fre Estimates — Statisfaction Guaranteed
Statė Wide Service

DANTE TERZANO & SONS
11915 Mayfield Rd.
SlVeetbriar 1-7230
If No Answer Gali RE. 1-5993 — CE 1-0421
Evening Calls; SW 1-8916

HOLIDAY GREETINGS
To Ali Our Friends and Patrons

INDEPENDENT LUBER CO

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

SOL’S

DELICATESSEN

SERVING CLEVELANDS FINEST DELICATESSEN

17126 KINSMAN RD

VARCO PRODUCTS INC
STEEL FABRICATORS

Edward Vlack, General Mgr.
480 GREEN RD.

IV 1-6895

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali Our Friends and Patrons

BOILER SETTING — FURANCE WORK

Over 40 Years Experience
8220 BROADWAY

. /

Greetings and Best Wishes to Our Many Friends
for a Pleasant Holiday

THE PRESSMAN REALITY CO
EVERY RE AI, ESTATE SERVICE
ST. CLAIR, COR. E. 105th ST.

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons

NICOLETTI’S BARBER SHOP
,t>

6 BĄRBERS — MANICURIST — SHOE SHINNING SERVICE

2017 EAST 105th ST.
■

IX-‘. ’t

.

•t.

<>

vZ

.
'

r i?

L

WA 1-9791

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday
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19620 NOTTINGHAM RD.
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SLA 136 KUOPOS
SUSIRINKIMAS

1
* II' | Į

U LA

KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ
ŠVENTĖ LIEPOS 12 D.

Kultūriniuose Darželiuose bus
paminėta Ohio valstybės 150
metų sukaktis. Programa įvyks
Juguslavų darželio aikštėje.
Prasidės 1 vai. p. p. Dalyvaus
įvairių tautų atstovai^ su savo
tautiniais rūbais. Lietuvius at
stovaus skautų grupė vadovau
jama Dr. K. Žilinskienės, šven
tėje dlayvaus miesto valdybos
nariai.
»
Po programos bus darželių ap
žiūrėjimas ir’ įvairių tautinių
Valgių išbandymas. Lietuviai
taip pat turės savo skoningų
valgių stalą. Visi clevelandiečiai
kviečiami gausiai į šią šventę
atsilankyti.

\ (

SKAUTAI STOVYKLAUJA

Vytauto vardo skautų drau
govės skautai M. Motiejūnas, V.
Malcanas, G. Bartkus, VI. Maciejauškas, T. Juodvalkis, R. Kudukis, V. Motiejūnas ir E. Žydavičius praeitą savaitę išvyko
į lietuvių skautų jubiliejinę sto
vyklą Kanadoje, prie Niagaros.
Stovykloje išbus daugiau savai
tę laiko.
Šią savaitę į stovyklą išvyks
ta skautų brolijos vadijos narys
v. sktn. V. Kizlaitis, rajono va
deiva v. sktn. Vs. šenbergas,
Clevelando skautų vietininkas j.
sktn. VI. Petukauskas, jūrų
skautų valties Naras jūrų skau
tai, keletas skautų vyčių ir jų
kandidatų.

SLA 136 kuopos narių susi
rinkimas įvyks liepos mėn. 4 d.
11:30 vai. Lietuvių salėje. Na
riai kviečiami būtinai dalyvau
ti- *
. „.:UA

ATSTOVAUJA FORDO
AUTOMOBILIAMS
V. Balašaitis (1025 E. 74, tel.
EX 1-9669) mums praneša, kad
atstovauja Fordo automobilių
firmų; Per jį galima geromis są
lygomis pirkti naujus ir važinė
tus .automobilius.

A. M. PRAŠKEVIČIAI ’!
DETROITĄ

BALF PADĖKA

Balfo 55 sk. piknikas, įvykęs
A. M. Praškevičius ir ponia
savaitei laiko išvyko atostogų į š. m. birželio 21 d., praėjo labai
gražiai. Visiems, kurie prisidė
Detroitą.
jo prie šio pikniko parengimo ir
pravedimo, priklauso gili mūsų
RA Y NAUSNERIS
padėka. Ypač tenka padėkoti
savaitei atostogų išvyko į Wa- Clevelando lituanistinės mokyk
shingtoną, D. C. pas savo arti los mokyt. Stasienei ir Tamuliomuosius.- Įstaigoje pavaduoja nienei ir mokinėms už gražų iš
pildymą meninės dalies; E. Bri
padėjėjai.
džiuvienei, I. Navickienei, A.
Makarskienei, E. Mikšienei, S.
S. J. LOZORAIČIAI NAUJAM Laniauskienei ir K. Magilienei
BUTE
už šeimininkavimą pikniką, ren
S. ir J. Lozoraičiai persikėlė giant ir jo metu; K. Kizevičieį naują butą: 1323 Russell Rd.,1 nei, O. Žukauskienei, A. Makarskienei, I. Navickienei, S. Latelef.: HE 1-4330.
niauskienei, E. Bridžiuvienei ir
Z. Amšiejienei už paaukotus bu
IŠNUOMOJAMAS BUTAS
fetui maisto produktus; A. Ber•
GALIMA PIRKTI IR VISĄ
žinskui, M. Drosučiui, A. TelyNAMĄ
čėnui, J. Rimašauskui'ir J. Mar
Išnuomojamas gražus butas cinkevičiui už pasidarbavimų
keturių šeimų mūriniam name.
laike pikniko.
Atsiradus pirkėjui namas ge
romis sąlygomis ir paVduodaNuoširdžiai dėkui. .
mas.
Balfo 55 Sk. Valdyba
/
11146 Superior Avė. .
Telef. CE 1-6658

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO
LIETUVIAI DAŽYTOJAI —

DEKORATORIAI

dabar jūsų kaimynistėj
menininko priežiūroje darbus at
7106 Superior Avė.
lieka greitai ir sąžiningai.
Tel. HE 2-0144'
Namų dažymą ir vidaus deko
ravimą duoda metams išsimokė- Bet kuriuo laiku, bet kokios
rūšies foto patarvimas Jums.
jimui.
Kreiptis telefonu: EX 1-4245 Modernūs portretai, vestuvių,

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
Išnuomojamas kambarys E.
94 netoli Superior. Atskiras
įėjimas, garažas. Teirautis. Tel.
GA 1-9007 po 5 v. v.

PARDUODAMAS NAMAS

V

■

•

,
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GOOD NEIMSI

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

OUR SAVINGS INTEREST
RATE DOUBLED

Europinių žurnalų ir filmų
žvaigždžių fotografas, dabir
CLEVELANDE.

NAUJA REAL
ESTATE ĮSTAIGA

z a
year*
Effective from
July 1, 1953
‘Formerly 1%

Cleveland
ist. Comp
THI BARK 10 M Ali THl RIOFIC

WE WELCOME YOUR SAVINGS
mikhj

rtooui Mrctrr rujvfUNcr

corpomticu

PATVARKYMAI

Nuo birželio mėn. pakeistas Banko darbo laikas.
Pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais Bankas atidarytas nuo 9:30 iki 2:30 vai. p. p. Trečiadieniai ir šeš
tadieniais nuo 9:30 iki 12 vai. Penktadieniais nuo 9:30 iki
9:30 ir nuo 4:30 iki 6 vai. vak.
Taupytojai už indėlius nuo liepos mėn. 1 d. gaus
Įnešti indėliai iki liepos 10 d., procentų gaus nuo
liepos 1 d.
Bankas baigtas remontuoti, padidintos patalpos ir
labai patogus klijėntams.

Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie
ta. Kiekviena knygutė apdrausta Federal Insurance Corp
iki $10.000.

THE SUPERIOR SAVINOS
AND LOAN ASS’N
6712 Superior Avė.

H

Cleveland, Ohio

GERESNIŲ Namų Statytojai
pasirenka MONCRIEF
ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ
0

P J KERSIS
716 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
OFiSO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULĄ 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesėiuoee, kreip
kitės į mano, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą*
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

__________ j__

-

,

Pilnai padengta apdrauda

WM

UTah 1-4515

DFBBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue

Cleveland 3, Ohio

Wėlke9is Fanera! Kome
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
Aldona IVilkelis - Wirby

Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HĄMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVĖ.

? .

atliekami sąžiningai, greitai ir
pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tel.
HE 2-0683 (vakarais nuo 6 iki
11 vai.) arba —; 1505 Addison
Rd.

Ukilmių, vaiky ir kitos nu®traukos.

Clevelando ir apylinkių lietu
viams pranešama, Kad atidaryta
nauja, lietuvio vedama Real
Estate įstaiga — 7032 Wade
Park. Avenue.
Kiekvienas gaus greitą ir tei
singą patarnavimų. Todėl tu rintieji ką parduoti ar mainyti, no
PARDUODAMA RADIO IR rintieji namus ar ūkius pirkti,
PATEFONAS
kreipkitės:
WADE PARK REALTY
RCA Victor, už nedidelę kainų.
7032 VVade Park Avė.
Telef. MU 1 1593
Tel. HE 2-2922
Namų telefonas: E V 1-1952 š
LIETUVIŲ SALĖ
Savininkas A. Kazakevičius
(36)
išnuomojama
koncertams, šokiams, vestu
vėms ir kitokiems parengi
mams.
NAUJI BANKO

SUOPIS FURNITURE

‘A
fe

BEI DEKORAVIMO DARBAI

8 kambariai, 5 miegamieji.
Naujas gaso šildymas. 1326 East
78 pi.
Šaukti: FA 1-3931
FA 1-3600

Jubiliejinėje lietuvių skautų
KVIEČIAMAS ORGANIZACIJŲ
stovykloje
Kanadoje, kuri tęsis
POSĖDIS
nuo birželio 27 d. iki liepos 5 d.
Ryšium su projektuojama ru stovyklauja iš įvairių Kanados
denį surengti Clevelando Lietu ir J.A.V. vietovių per 100 lie
vių diena, šiam klausimui aptar tuvių skautininkų, skautų dva
ti liepos 7 d. 8 vai. čiurlionieėių sios vadų, skautų vyčių, jūrų
patalpoj Lietuvių Bendruomenės skautų bei vyresnio amžiaus
apylinkės valdyba kviečia visų! skautų. Be to, dalyvauja skautų
Clevelando lietuvių organizacijų skiltys iš Toronto, Hamiltono ir
(politinių bei visuomeninių, kul Clevelando.
tūrinių ir švietimo, susivieniji Stovykloje dalyvauja ir LSB
LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ
mų, jaunimo, sporto, moterų ir vyriausias skautininkas prof.
t.t.) pirmininkų arba jų įgalio Stp. Kairys ir visi vadijos na
PIX BEVERAGE
IR SALĖ
tų atstovų posėdį. Reikalas aiš- riai. Taipgi į stovyklos atidary
45
rūšių
alaus
—
visoki
gaivi

6835 SUPERIOR AVĖ.
,.s ir svarbus, tad laukiama į jį mų atvyko iš Chicagos vyr. sktn.
nantieji gėrimai,
atsiliepiant. Atskirų pranešimų K. Palčiauskas.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando
kvietimų nebus.
vynas ir šampanas
lietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
.
(prancūziškas)
nėje.
Penktadieniais specialūs parengimai.
*
LANKĖSI SLA PIRM.
Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
ADV. KALINAUSKAS
ČIURLIONIEĖIŲ SEZONO
Turime Baltos Meškos alų.
kimus,
atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.
UžBAlGTUVĖS
Praėjusios savaitės pabaigo Parengiama vestuvėms, baliams,
pobūviams.
Nemokamas
prista

čiurlioniečiai, koncertų sezonų je, vykdamas į Detroitą, Cleve
tymas dieną ir naktį. Atdara ir
užbaigdami, kasmet susirenka lande lankėsi SLA pirmininkas
trečiadieniais iki 1 vai.
adv.
Kalinauskas,
iš
Bostono.
Su
į specialiai šaukiamus posėdžius.
Į juos pakviečia čiurlionieėių clevelandiečiais SLA veikėjais 6903 Superior Avė. EX 1-3311
draugus, rėmėjus, visuomenės turėjo pasikalbėjimą.
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys
atstovus, šių metų sezono už
NAUJIENA
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto, kambariui
baigimas įvyko birželio 28 d.
LANKĖSI DR. J. BALYS
clevelandiečiams
!
Pirm. Karnėnas padarė metinę
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS
Kam kentėti vasaros karščius,
Dr. J. Balys, dabar dirbęs
apžvalgą, Ansamblio Tarybos
6921 Wade Park
EX 1-0911
nutarimu buvo apdovanota eilė Kongreso bibliotekoje, lankėsi kada Jūs galite vėsiame kamba
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
ryje
ramiai
praleisti
laiką,
ge

Dirvos
redakcijoje
tvarkydamas
čiurlionieėių. Kalbėjo ansamblio
lietuviškoje krautuvėje
vad. A. Mikulskis, Bendruome savo knygos — Tautosakos Lo rai išsimiegoti, ir gerai pasilsėti.
Skambinkite
tel.
HE
1-8602
byno
III
dalies
spausdinimų.
nės pirm. St. Barzdukas ir kt.
arba užeikite į lietuvišką krau
tuvę 6113 St. Clair Avė. ir mes
EMILIO SKUJENIEKO
LANKĖSI NEW YORKE
I. J. S AMAS, JEWELER
jums pademonstruosime ir ap-1
SUKAKTIS
Dail. K. Žilinskas, Dr. Žilins skaičiuosime kokio galingumo
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Lietuvių Latvių Vienybės kienė ir jų duktė tris dienas vie oro šaldymo aparatas būtų Jū
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
Clevelando skyrius liepos mėn. šėje New Yorke. Dr. M. Žilins sų namams reikalingas.
.1
pasirinkimas.
4 d. 7 vai. Bohemian National kienė skaitė paskaitų pabaltieTų
aparatų
kainos
nėra
di

Hali patalpose (4939 Broadvvay čių moterų susirinkime, dail. K.
’ g 7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre |
Avė.) rengia rašytojo Emilio Žilinskas aplankė eilę dailės mu delės ir įmokėjus mažų sumą
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
|
pinigų Jūs turėsite patogiai vė
Skujenieko 50 metų amžiaus su ziejų.
sius kambarius savo bute.
kakties minėjimą.
Taip pat . jeigu dar neturite
Dalyvaujantieji praneša: A.
BENDRUOMENEI AUKOJO televizijos savo namuose, tai pa
Mikoliūnui, telef.: HE 1-8267.
sinaudokite mūsų birželio mė
Lietuvių Bendruomenės apy nesio televizijų išpardavimu.
atidaryta nauja
DR. V. KUDIRKOS
linkės socialiniams reikalams Jūs galite įsigyti puikų televi
DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS per J. Nasvytienę aukojo! P.
LEIMON’S CAFE
Dr. Vinco Kudirkos Draugijos Liuždiuvienė 3 dol., J. Liudžius zijos aparatą už labai pigią kai
narių susirinkimas įvyks liepos ir P. J. žiūrys po 2 dol., J. Nas- ną. Taigi skambinkite tel. HE
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
mėn. 9 d. 8 vai. vakaro Lietuvių vytienė 1 dol., J. Daugėlienė, S. 1-8602 arba užeikite į C. & F.
International Stores, 6113 St.
salėje.
Januševičiūtė, V. Nagevičienė ir Clair Avė.
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
Turto rašt. A. M. Praškevičius Gr. Natkevičienė po pusę dol.
Mes pasistengsime kuo ge
Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant
Visiems ačiū!
riausiai jums patarnauti.
DR. D. DEGESYS
geram orkestrui
Sekmadieniais klausykitės lie
dvi savaites atostogavęs Rytinė ČIURLIONIEĖIŲ GEGUŽINĖ tuviškos radijo programos.
KE 1-9737
se valstybėse grįžo į Clevelandą.
731 E. 185 ST.
įvyks liepos 19 d. (sekmadienį)
Karnėnų sodyboje prie Richntond kelio (175 Rd., buv. Šulcų
Pirkit pas savus
sodyboj) už 300 jardų nuo kryž
Shorc Enough
Tik Studebakerį!
kelės Richmond Rd. ir Solon Rd.
Amžinai nerūdijančio plieno
■Kviečiami čiurlioniečiai, , jų
virimo puodus dabar • gali
šeimos ir Čiurlionio ansamblio
NAUDOKITĖS PROGA!
bičiuliai.
ma užsisakyti ir išsimokė
Sutaupysit pinigą pirk
tinai. Mažas komplektas 4
PARDUODAMI NAMAI
dami per savus, viertus iš
dol. didelis 8 dol. mėnesiui.
East 81 St., netoli Superior,
geriausių ir ekonomiškiau
Be nuošimčių.
10 kambarių namas. Didelis
».
sių mašinų/
sklypas.' Dviejų augštų sandė
VYTAUTAS I’AŠAKARNIS
liai užpakaly. Geras amatinin
*
EiiDELAC STUDEBAKER kui dirbtuvei.
Cleveland Lustre Craft Co.
"9- <noon|,oA
’ ‘
' ¥•
, '
. . ■■/
c'ulu,, boal:
Šaukti Joną žemaitį.
1219 East 61 ■
East
94,
netoli
Superior,
8
’
kam

8003 Broadway Avė.'
Tel. EN 1-7770
barių vienos šeimos, naujas ga
Cleveland 5, Ohio.
?"«. • šZ°°dhl,da' POplflar .U. S. HIGHWAY 6, su miles .east of Sandusky
so
šildymas.
Kaina
.
$10,800.
Telef. BĖ 1-4100.
Nemokamas demonstravi»
n
through
į Finest BATHING BEAČ
^bor Day
,
mas. * .
Ray Nausneris
Namų telef.: LI 1-0476
•I
UL 1-3919
LI 1-9216
I
intheWorld
Priimanti užsakymai.
J
11809 St. Clair
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TALIS STUDIO

HEnderson 1-9292

JAKUBS <fc SON
FUNERAL home
.* Vėsinamas oras Jūsų patogumui
j,
Della E. Jakulis & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsam’uotojai. 25 metai simpatingo įr rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
ENdicott 1-1763
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Ryšium su paskutiniu laiku
siautusiomis audromis prisiims
narna, kad stipriausias JAV. omL
kanas 1900 metais Texase pa“
reikalavo 6300 žmonių gyvybių.

— Nors Australija ir turi ne- vistiek
i
neimama.. Patys darbi
¥
paaiškinę, kad'jie nenorį
tobulumų, ji man meilesnė la- ninkai
i
darbiriinkų, nes. tada
biau, nei aš pajėgiu apsakyti, papildomų
j
Garsioje autostradoje ”New
po to, kai aš apsilankiau Ru- jiems
,
reikia savo uždarbį su
Jersey turnpike” per pirmuosius
jais dalintis, žinoma, Australi
sijoje.
Prieš kiek laiko tūlas Tifton, tris šių metų mėnesius surinkta
Taip pasakė Glen Finglėtones, jos uosto darbininkui tokia tvar
Georgia gyventojas tapo našliu. 3,590.000 dolerių kelio mokes
Australijos uostų darbininkų ka pasibaisėtina!
čio, 27,7% daugiau, negu tuo
Savo 26 vaikams prižiūrėti jis
profesinių sąjungų vadovybės
Kai uoste nesą darbo,'uosto parvedė į namus pamotę, taip pačiu praėjusių metų laikotar
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 , East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: IIEnderson
narys, kuris buvo specialiai nu
piu. Tiek pinigų sudėjot 4.084.500
1-6244. Redaktorius Balys GA1D2I0NAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).
darbininkai turį'taisyti kranti pat našlę su... 18 vaikų.
siųstas į Sovietus apsižvalgyti ir
autovežimių.
nes ar užtvankas. — Toks daly
*
patikrinti, argi ten iš tikrųjų
♦
kas, — sako Fingletonas, —
Neseniai pasaulio bokso čem
taip yra, kaip daugelis pasako Australijoj •_ sukeltų didžiausį piono titulo netekęs Joe Louis
Prieš kiek laiko šioje skiltyje
ja.
triukšmą.
ėmėsi naujo darbo — dainuoti. rašėme, kad šiaurės Dakotoje
šis jo pareiškimas sukėlė tik
Netrukus pasirodysiančios jo kiekvienas, sukakęs 18 metų, be
jokių leidimų gali vairuoti ma-4R
rą sąmyšį uostų darbininkų tar — Dokų darbininkai uždirba įdainuotos plokštelės.
šiną. Turime pasakyti, kad jau^^
Prof. J. Kaminskas, šiuo metu
B. Ii. NAUJOKAS
visi junginiai ar organai, kurie 1pe, . kur komunistų įtaka buvo apie 200 rublių per savaitę, bet
•
ir šiaurės Dakątoje ši tvarka,
gana stipri. Buvo laukta, kai sviesto svaras kaštuoja 14
laikomas autoritetingiausia lie
nesubordinuoti Vilkui, nelaiko dar
1
Kanadoje esančios pardavinė
Fingletono pranešimas bus rublių ir cukraus svaras 5 rub jamos spalvotos cigaretės. Jos kaip ir visur kitur, nukeliavo į
tuvių socialdemokratų asmeny
Vliko instrukcijų sau privalo- kad
I
liai, o kiti dalykai irgi panašiai
palankus ...
bei konsulatai, veikė ką ga- momis. Į tokių separatinių sam- Sovietams
be, socialdemokratiškos Lietu- bės
I
'
skirtos ir esančios perkamos praeitį.
•
— Sovietų sistema, kokia ji brangūs, tai toks atlyginimas moterų. Cigaretės spalvą mote
ir oficialaus statuso nu- būrių sąrašą turėtų būti įsak
vių Darbininkų Sąjungos šuva- lėdami
I
Lietuvos pasiuntiny miai įrašyta ne tik Rezistencijos nušviečiama tame krašte, kai- visiškai nepakankamas, — sako rys taikančios prie suknelės
Praėjusiais metais krašte bu
žiavime padarė pranešimą apie stojusieji
i
pareigūnai. Veikė net ir pa Santarvė, kurią, kaip matyti iš kuriais atvejais, galbūt, būtų Figletonas.
dabartinius lietuviškos politikos bių
1
spalvos, kaip piniginės, batukų vo surasta ir konfiskuota 20.000
skiri
asmenys vienu ar kitu bū tolesnės pranešimo eigos, pra priimtina teoriškai, — aiškino • Neseniai iš sovietų grįžusi ir pan. aprangos dalykų spalvų. nelegalių spirito varyklų.
rūpesčius. Neliečiant samprota- i
*
Lietuvos reikalą judindami. nešėjas čia turi galvoje, bet ir Figletonas, — bet praktikoje tai Naujosios Zelandijos penkių as
vinių apie bendrą politinę pade- du
'
♦
yra ir dabar. Ir tebeveikia: Amerikos Lietuvių Taryba, Lie yra - ne kas kita, kaip visiškas menų delegacija visiškai patvir
Amerikos
vaistininkų
kažku
tį ir jos įtaką Lietuvos reika- Jie
■
Florida yra vienintelė valsty
lams, reikėtų padaryti kaikurių mažiau ar daugiau sutartinai su tuvos Laisvės Komitetas ir gal minties ir veikimo laisvės atė tino Figletono pranešimą, kad bė, leidžianti ruošti gaidžių peš rį draugija apskaičiavo, kad pra
pastabų apie pranešime pareikš Vliku, bet formaliai jam visiškai daugelis kitų organizacijų ar as mimas nuo paprasčiausio gatvės tai yra tironiškos reglamentaci tynių spektaklius. Kitose vals- ėjusiais metais amerikiečiai su
tas pažiūras j vienus kitus kon neatsakingi. Atsiranda ir nau menų, kurie ką nors padaro sa- žmogelio. "Laisvės” žodis ten jos kraštas, kur lygiai laisvė, tybėse tokie "spektakliai” ren- vartojo apie 16 miliardų aspiri
no tablečių ir išleido 85 miliokrečius lietuviškosios politikos jos iniciatyvos, kuri taip pat; vo iniciatyva — ne būtinai prie labai dažnai ne tik naudojamas, kaip ir žmoniško gyvenimo są giami slaptai.
bet ir išnaudojamas.
lygos yra prarastos. Tiesa, kol
gali tik savo laisvu apsisprendi šingai Vilkui, bet be Vliko.
nus dolerių kitiems galvos skau
reiškinius.
» *
Komunistai šokosi Figletoną N. Zelandijos delegacija tebebu Kiekvienas amerikietis per smų malšinantiems vaistams.
mu įsipareigoti ar neįsipareigo
Antra, „ nei Diplomatijos še kaip nors apšmeižti, bet papras vo Maskvoj, Sovietų pasiuntiny
”... vieninteliu ir atsakomin- ti būti atsakinga Vilkui. Vadi
metus vidutiniškai gauna 80
gu mūsų kovai vadovaujančiu nasi, yra organų, kurie mažiauI fas nei apskritai diplomatinės tieji uosto darbininkai sukėlė bė N. Zelandijoj pasiskubino pa
šiuo metu krašte periodiniai
svarų pašto.
įstaigos
neturi
jokio
reikalo
dar
organu laisvuose vakaruose mes ar daugiau Lietuvos reikalu vei
jam didžiausias ovacijas, kai jis skelbti tos delegacijos "pareiš
spaudžiami
345 įvairūs "komik
*
laikėme ir laikome VLIK’ą” — kia, bet kurių atsakingumas yra kaip nors "patikrinti” (t. y., j visus klausimus atsakė tiesiai, kimą”, neva duotą prieš grįžMoteriai vyrą susirasti leng sai”.
garantuoti)
sau
nepriklausomą
ryškiais faktais, iš kurių buvo' tant namo. 'Uis "pareiškimas"
pareiškė prof. Kaminskas, regi toks pats, kaip ir Vliko, t. y.
♦
viausia Kalifornijoje. Ten esan
mai kalbėdamas .lietuvių social nukeltas į neapibrėžtą ateitį. To vaidmenį Lietuvos reikalų atsto matyti, kad jis tiesą sako. Dar' skambėjo labai gražiai: "Jokios
Ne
visų
laisvų
kraštų gyven
čios
646.618
panelės
982.971
vavime. Diplomatinės įstaigos,' užsilikę profesinių sąjungų va• darbo prievartos sovietuose nėdemokratų vadovybės vardu.
kiose aplinkybėse vargu ar tin
kiek jos turi ne nuo mūsų tega- dovybėse komunistai po to pra■ ra; žmonės tenai laisvi ir lai jaunikaičiams. Kitos kategori tojai veržiasi Amerikon. Antai
Sakydamas "atsakomingu”, ka Vilkui ir "vienintelio” epite- linčias priklausyti veikimo są
jos — persiskyrusių jų ir našlių Švedijos kvota (3314 per metus)
dėjo "griūti” vienas po kito.
mingi; jie pilni pasitikėjimo ša- — santykis yra kitoks': 697.472 esanti neišnaudota metų metais.
prof. Kaminskas čia, greičiausia, tas.
lygas,
tą
nepriklausomą
vaidme
¥
¥
Didžiausio įspūdžio darbinin-• vim ir savarankumo; poilsio va•
norėjo pabrėžti, kad Vliką laiko
moterys ir 296.097 vyrai.
nį turi užtikrintą ir jį turėjo jau1 kams padarė Figletono praneši"Kovai
• landomis jie lanko gerus koniš
pat
pradžių
vado

a t S a k i n g u organu. Bet
Greitai
skaitąs
žmogus suge
anksčiau, negu atsirado Vlikas.
reikia pastebėti, kad pats Vilkas vavo iš organizuotos mūsų vi Diplomatinės įstaigos buvo pri• irias; ’ lcad sovietuose streikasi certus, baletus, operas; švietimo
Didžiausias krašto aukso san ba per 1 minutę perskaityti
nelaiko saVęs atsakingu prieš suomenės išėjęs VLIK’as”, — klausomos nuo Lietuvos Užsie griežtai draudžiamas ir laiko■ sistema ten pažangiausia visame dėlis yra Fort Knox, Kentucky. žodžių.
mas baudžiamu sabotažu. O• pasaulyje; kultūros rūmai yra
* r
nieką kitą, išskyrus "visą tau sakoma tolinus pranešime.
Jo vertė siekia 8 miliardų dole
nių Reikalų ministerijos, kol1 Australijoj kaip tik komunistai“
f tikra revoliucija kaip savo ap- rių. 16 metų auksas nebuvo tik
tą". Jis nekartą yra pabrėžęs
Argi? Kiek prisimename, pir Lietuva buvo laisva. Įvykus oku
1951 metais sukako 100
buvo svarbiausi streikų kursty• imtim taip ir kultūrinėmis gė
negalįs sau leisti būti kaip nors mutinis pasipriešinimas prieš pacijai, diplomatinės misijos ta
rintas. Dabar nauji šeimininkai tų nuo pirmos "Dėdė Tomo
tojai uostuose ...
rybėmis,' kurias jie teikia”.
atsakingam prieš ką nors emi Lietuvos okupaciją buvo pareik po faktiškai nepriklausomos, ne
sandėlius patikrino ir juos rado belės” laidos pasirodymo.. Per tą
Toliau Figletonas papasakojo'
gracijoje. O "visai tautai” da štas Lietuvos diplomatų: jie vie teko organo, kuriam turėtų duo
Figletonas, išgirdęš šį "pra tvarkingus.
laiką tos knygos parduota šeši
bartinėse sąlygose jis fiziškai ninteliai tada galėjo tai padary ti apyskaitas ir iš kurio turėtų saviškiams, kad Odesos uosto nešimą”, viešai pareiškė: "Fui”!
Sandėlio darbininkai avi ba ir pusė milionai egz.
*
negali atsakyti, kadangi nėra ti. Toliau atsirado Amerikos gauti instrukcijas bei įsakymus. darbininkų, darbo sąlygos jį tie Ir visi jį puikiai suprato.
tus, kurių viršūnės yra plieni
tam reikiamo kontakto. Taigi Lietuvių Taryba. Paskui kūrėsi Jos faktiškai tegalėjo Lietuvai siog prįtrėnkusios. Jis patyręs,
nės. Esą, daugelis darbininkų
Daugelis berniukų (ir mūsiš
praktiškai šiuo metu Vilkas nė rezistencinis judėjimas, pogrin atstovauti visiškai savarankiai, kad kiekvieno doko grupės va
suplojo savo kojų didžiuosius kių) susiranda darbą taip vadi
ra (ir nei nenori būti) prieš nie džio veikimas Lietuvoje ir už arba tą atstovavimą koordinuo dovas tenai gauna šalia savo
pirštus, kai kilnojamo aukso ga namų "bolių” mėtymo salėse.
ką atsakingas. Jo atsakomybė sieniuose. 1941 metų sukilimas jamos ar subordinuodamos tik normalaus atlyginimo dar prie
balas išsmunka iš rankų. Nauji Liūdna pranašystė jiems:, esan
”
GUZIKAI
”
Iš
faktiškai yra tik teorinė: gal juk buvo gi aiškus pasipriešini nustatytu ir jų pripažintu san dą 20% visos grupės uždarbio.
batai apsaugo nuo minėtos ne čios išrastos elektrinės mašinos,
PROPAGANDOS
prieš savo sąžinę, gal prieš is mas ir aiškūs žygiai Lietuvos tykiu su Diplomatijos' šefu. Vli Tačiau jei grupė nespėja atlikti
laimės.
kurios taip tobūlai atliekančios
*
toriją ar kaip nors panašiai. nepriklausomybei atstatyti. To kas atsirado vėliau, paskui jis darbo, papildomų darbininkų
įvairius žaidimo patarnavimus,
Lietuvoje kas nors norėdamas
Bet tai atsakomybė, kad nors, o liau ištisa eilė pogrindžio orga atsidūrė irgi užsieniuose, ir tik
pasakyti, kad toks ir toks daly Mormonų sekta daugiausia kad su šių metų pabaiga visiš
d a b a r Mikas niekam neturi nizacijų vokiečių okupacijos me tada kilo klausimas, ar diploma
Kam ne kam, o prof. Kamins kas yra niekam vertas, sakyda pasekėjų turi Utah valstybėje, kai išstums berniukus iš darbo.
duoti apyskaitų, iš nieko nerei tu. Vlikas susikūrė tik 1943 me- tijai kartais nereikėtų atsižadė kui tikriausiai yra žinoma, kuo vo "guzikaš”, t. y., saga, pigi šis tikėjimas draudžia rūkyti ir
.
*
kalauja savo planų tvirtinimo ir■ tų gale, jo veiklą plačiau pasi- ti savo turimos veikimo nepri ne tik p. Lozoraitis, bet ir visi prekė. Tačiau bolševikijoj sagos gerti
svaigiuosius
gėrimus.
Yalės universitetas pirmas
niekas nėra kompetentingas im■ reiškė 1911 m. Vasario 16 de- klausomybės ir pasiduoti Vliko diplomatijos pareigūnai remia yra ne tik brangios, bet ir sun Kompensuodamiesi, mormonai šiame krašte 1861 metais sutei
tis prieš jį sankcijų už nepa• klaracijos paskelbimu. Tai argi autoritetui. Jeigu Vlikas būtų savo nusistatymą nepavesti Vli- kiai gaunamos.
valgo daug saldumynų. Tuo pa kė filosofijos daktaro laipsnį.
klusnumą. Tad tokį organą lai• "iš pat pradžių”?
«
aiškinamas faktas, kad Utah
tobulai suorganizuotas, t. y. tu stitucijų veiklos. Jam negali bu
Vienas estas sugalvojo pada valstybėje suvalgoma daugiau Patefono plokštelių per metus
♦ *
kyti a t s a k i n g u kažin
rėtų tokias ne tik pajėgumo bet ko dispozicijon diplomatinių in
ar tikslu ...
Toliau pranešėjas jau pasi ir teisines kvalifikacijas, kurios stitucijų veiklos. Jam negali bū ryti biznį. Jis nuvyko iš Talino sia saldumynų — kasmet 20 nuperkamą už 100 milionu doleBet, kaiĮi nėra kas priverstų traukia nuo pirmykščio teigimo būtų pakankamos tam, kad pa ti nežinoma, kad tie motyvai yra į Leningradą ir ten nusipirko di svarų nuo galvos.
Vliką būti prieš ką nors efek "vieninteliu ir atsakingu orga siuntinybėms tiktų pasiduoti jo visiškai kiti, nieko bendra netu delį kiekį propagandinių plokš
tyviai atsakingą, taip ir Vil nu laikome” ir pasitenkina tik- jurisdikcijon, tai gal tas klausi rį su būsimo Lietuvos režimo telių su visokiomis "didžiųjų va
kas negali priversti, kad kiek pageidavimu, sakydamas: "Kad mas jau seniai būtų išsispren- problema. Tad toks tvirtinimas, dų ir mokytojų” prakalbomis.
vienas lietuvių visuomeninis ar ir netobulai sudarytas, jis yra dęs kitaip, negu dabar yra. Bet kaip čia pacituotasis, visiškai Plokštelės labai pigios. Įstaiga,
valstybinis organas būtų atsa vienintelis, kuris turėt ų pats pranešėjas pripažįsta, kad nesiderina su viešo partijos va kurioje plokštelės buvo nupirk
kingas Mikui, šiose sąlygose yra jungti mūsų jėgas ir joms va Vlikas yra netobulai su dovybės pareiškimo rimtumu, tos, labai apsidžiaugė, nes tuo
įmanoma bet kam imtis iniciaty dovauti”. Su tuo jau galima su darytas. Kaip tik tas netobulu nes paprastai tokiems tvirtini būdu jai pavyko įvykdyti par
■1
4
vos tą ar kitą Lietuvos, reikalu tikti. Bet. reikia padaryti rezer mas ir verčia diplomatines insti mams yra taikomas nepamatuo davimo planą bent keliais šim
daryti ir Mikas neturi jokių vų dėl išvadų, kurios iš to pa tucijas apsiriboti b e n d. ra tos insinuacijos vardas. Ir pats tais procentų. Toks pirkėjas at
rodė tiesiog retenybė. Nedaug
priemonių priversti, kad tam geidavimo daromos. Būtent:
dai- b i a v i m u su Vliku,, bet pranešėjas prasitaria, kad jam
truko, kad tas estas irgi būtų
būtų gautas jo leidimas ar kad
"Dėl to mes negalime patei susilaikyti nuo p a s i d a v i - tiktai "atrodo”,, jog p. Lozorai
ta iniciatyva būtų būtinai su sinti separatinių sąjūdžių. Ne m o visiškon jo dispozicijon ... tis nuo "pretenzijas” sieja su paskelbtas didvyriu už nepa
sieta su atsakomybe prieš Vliką. galime pateisinti ir p. Lozorai Faktiškai yra tokia padėtis, kad režimo palikimu. Bet "atrody prastą pasišventimą komunisti
Vlikas dar nebuvo nei gimęs čio pretenzijų, kad jis diploma ne diplomatinės institucijos sie mas” yra persilpnas motyvas pa nės "evangelijos” platinime...
nei atgimęs, o užsieniuose jau tų šefo titulu nori sau ir mūsų kia užtikrinti sau laisvas veiki remti tokiems svarbiems teigi
Visa bėda, kad estas, pirkda
buvo visuomeninių ir valstybinių pasiuntiniams patikrinti beveik mo rankas (kam gi joms dar mams.
mas tas plokšteles, turėjo visai
lietuvių organų, veikiančių Lie nepriklausomą vaidmenį Lietu siekti to, ką jos seniai turi?),
kitą sumanymą. Jis nei nesiren
¥
*
tuvos reikalais. Jau buvo Ame vos reikalo atstovavime”.
bet Vlikas siekia praplėsti savo
Išskaičiavęs visą eilę Vliko gė tų plokštelių į apyvartą leis
rikos Lietuvių Taryba, buvo ir
Visų pirma, kas tai yra ”se- jurisdikciją ant diplomatinių in negalavimų, prof. Kaminskas ti. Jis jas parsivežęs sudaužė,
išlikusios Lietuvos pasiuntiny- paratiniai sąjūdžiai”. Turbūt, stitucijų.
konstatuoja, kad: "Vlikas turi sutirpdė ir pridarė daug... sa
Jei Vlikas būtų tikrai tobulai nedaug šansų suaktyvinti mūsų gų. Taline žmonės nudžiugo: ga
sudarytas, arba net ir taip kaip emigrantinę visuomenę, kad lai lima gauti sagų, ir netgi gana
dabar sudarytas, bet tobuliau ku ir tinkamu stiprumu ginti pigiai! O kadangi "žaliava” bu
vo pigi, tai ir gamintojas, nors
veiktų, tai jokių kitų separati Lietuvos reikalą vietose”.
nių sąjūdžių neatsirastų, arba
Kaip gi suderinti tą liūdną ir pigiai sagas pardavinėdamas,
jeigu jau ir tada atsirastų, tai konstatavimą su nusistatymu uždirbo.
lengva būtų prisidėti prie jų laikyti tokį nedaug šansų tetu
Deja, kažkas užuodė, -iš ko
smerkimo. Bet dabar, deja, vi rintį organą vieninteliu visos tos sagos pagamintos, ir įskun
suomenė perdaug mato ir šiokių veiklos Vadovu ? "Neturėk kitų
dė. Vargšas estas buvo suimtas
ir tokių pateisinimų tokiems są komitetų, kaip tik mane vieną"
jūdžiams, o tiems pateisinimams — įsakoma, bet kartu pripažįs ir nuteistas už "išeikvojimą" ir
medžiagos teikia ne kas kitas, tama, kad tas vienas neturi šan spekuliaciją. Mat, jis buvo vals
kaip Vliko veikimas ...
su atlikti savo uždavinį... Tai tybinės krautuvės vedėjas. Plok
¥
*
ar taip ir palikti?
šteles pirko krautuvės pinigais
"Juo labiau, kad p. Lozoraitis
Pranešėjas dar dėsto visą eilę Nors juos ir grąžino krautuvei
nuo pat pradžios iki dabar, at bandymų-svarstytų priemonių,
su kaupu iš pajamų už sagas,
rodo, sieja savo pretenzijas su kaip tą "tik mane vieną” pa
vadistinio pas mus režimo pa stiprinti, bet problemos išspren tačiau vistiek buvo pripažintas Viešosios svarstyklės sveria tik iki 300 svarų. Niek Galanos- 26
Egipto karininkai pasirašo, proklemaciją, kuria Egiptą skelbia likimu”, — priduria
prof. Ka- dimo tose priemonėse irgi neat kaltas: negalima vadų išmintie^ metų Chicagietis, turi eiti į- Presbyterian ligoninę pasisverti, nes
i
versti "guzikais”!
jo svoris dabar 415 svarų.
respublika
minskas.
randa. '
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Pastabos dėl pranešimo
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