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Prarastos levo žemes 
niekas neatstos

E. čEKIENg

Suaugęs medis, išrautas su 
šaknimis ir perkeltas į naują že
mę, retai kada prigyja, žmogus, 
išplėštas iš tėvynės, kurioje liko 
jo gimtieji namai, tėvai ir bro
liai, nuosavybė, o taip pat miš
kai ir pievos, su kuriais jį rišo 
ne tik materialinis, bet dar stip
riau ir dvasinis ryšys, (be jo lie
tuvis pusantro šimtmečio, be 
ekonominės gerovės ir laisvės 
gyvendamas, nebūtų savy išpuo- 
selėjęs to tautinio jausmo, ku
rio dėka Lietuva vėl buvo ne
priklausoma), tuo labiau sveti
moj žemėj neprigys.

Gyvendami savam krašte, rū
pinomės ne vien savo asmenine 
gerove, bet ir tėvynės, tartum sa
vo motinos likimu, nes jautėm, 
žinojom, jog kai nelaimės pri
spaudžia ją, tuo pačiu ir jos vai
kų veidai instinktyviai lieka rū
pesčių iškreipti. Turtinga, laisva 
ir laiminga tėvų žemė, laimingi 
ir jos vaikai.

Dabar jau eilė metų, kai so
vietinis teroras mus išblaškė į 
visus kraštus. Didžioji tautos 
dalis kenčia dar ligi šiol negir
dėto žiaurumo priespaudą, apie 
kurią mums taip-t^i.lK.
kinti laisvąjį pasaulį, kol paga
liau Vengrijos ir Lenkijos įvy
kiai parodė vakarams tikrąjį, 
klastingą Kremliaus valdovų vei
dą ir atskleidė tiesą, kad nebe 
pagrindo visos Maskvos paverg
tos tautos šaukiasi pagalbos.

Mes šiam krašte, palyginti, 
neblogai įsikūrę ir tie, kurių ry
šis su tėvyne daugiau buvo eko
nominis, negu tautinis-dvasinis, 
čia dedasi atradę laisvę ir gero
vę, atseit, patogų prieglobstį, 
naują tėvynę. Jie darosi abejin
gi tautos reikalams ir lietuvy
bei. Tačiau, tai tik iliuzijos, ne
ilgai trunkančios. Prarastos tėvų 
žemės niekas negali pavaduoti. 
Ir juo kultūringesnis žmogus, 
juo tautinis ryšis su tėvyne yra 
stipresnis.

Šiandie daugelis iš mūs jau ne-1 
randa sau atsakymo, kaip mūsų 
tauta vėl turi nugalėti sunkumus I 
bei gyva išlikti.

Ir kaip tenka nustebti, kad 
mūsų pirmieji šio krašto ateiviai, 
kurių ryšis su tėvyne buvo ne 
materialinis, nes jie skurdą caro 
laikais palikę išvyko, o tik jun
gė tautinio jausmo stiprumas, 
jie nepaklydo plačiam, prabanga 
viliojančiam pasauly, bet ėmėsi 
konkretaus tautinio darbo: pri
steigė organizacijų, sukūrė savo 
spaudą, surinko, daug milionų 
dolerių Lietuvos reikalams ir k. 
O mus, vos keletai metų praslin
kus naujam krašte, pradeda ap
imti abejingumas, mažėja lietu
vių visuomenės pastangos rūpin
tis Lietuvos išlaisvinimu ir pla
tesniu bei planingesniu ta kryp
tim veikimu. O gal net mažėja 
ir viltys. į mūsų nepriklausomos 
valstybės atstatymą.

Nekartą tenka net išgirsti, jog 
aš lietuvis buvau ir paliksiu, nė
ra prasmės jokioj veikloj po su
sirinkimus laiką gaišinti, lietu
višką spaudą, kultūrinę, ar apla
mai Lietuvos laisvinimo akciją, 
sunkiai uždirbant remti. Esą, 
tikslas vistiek nepasiekiamas.

Deja, taip nėra. Tai tik naujos 
gyvenimo aplinkos neigiama įta
ka. Ir tenka pripažinti, jog daž
nai reikalinga daug drąsos ir 
ryžto pasipriešinti toms praktiš
ko gyvenimo sugestijoms ir te-

klausiant, kokios iš to bus man 
asmeniškos naudos, daugiau ar 
mažiau, kad ir menkiausiu .įnašu 
dėtis, prie tautinio jausmo sustip
rinimo ir dėti pastangas būti pil
nutiniu lietuviu, ne tik savo že
mėje, bet ir svetur.

Galvoti vien apie didžius dar
bus, kurie šiose sąlygose sunkiai 
įgyvendinami ir dėl to į bet ko
kią mažesnę lietuvišką veiklą 
numoti ranka, nėra tikslu, nes 
juo didesnės, aukštesnės parei
gos, juo blogiau jos atliekamos. 
Juo platesnė darbo dirva, juo blo
giau ji nudirbama. O tai parodo 
ir valstybinio gyvenimo pavyz
džiai, kaip Sovietų Sąjunga, Hit
lerinė Vokietija ir kt.

Nė viena organizacija, nė vie
nas Lietuvos laisvinimo veiks
nys, nė viena valstybės santvar
ka neveikia tobulai, nors jų sta
tutai ir tiksliai surašyti.

Mūsų didžiausią lietuviškiems, 
reikalams abejingumą kelia ne
suradimas vieningo ir bendro 
darbo kelio. Esame įsitikinę, jog 
nesant vienybės, kito kelio į tą 
patį didįjį — Lietuvos atstaty
mo ir lietuvybės išlaikymo tiks
lą lyg ir nebūtų. Bet gi užmirš 
tam, kad ir kiekviena organiza
cija ir net paskiri asmenys lie
tuviškam darbo bare gali nuveik
ti nė kiek nemažiau.

Jei norim išeivijoj išlaikyti lie
tuvybę, yra būtina remti lietu
viškas institucijas, jose patiems 
dalyvauti, stebėti jų darbus, 
reikšti objektyvią kritiką. Kiek
vienas didelis tikslas, didelis 
svarbus darbas reikalauja daug 
jėgų, visų lietuvių dėmesio ir 
paramos.

Politiniams reikalams turime

Carlos Garda

Naujasis Pilipinų prezidentas 
Carlos Garcia, kaip ir lėktuvo 
katastrofoje žuvęs R. Magsay- 
say, yra kietas kovotojas prieš 
komunistines užmačiai ir JAV 

draugas.

jai, mano, kad Maskvai reikėjo 
pradėti nuo Suomijos, nes tvar
ka būtų buvusi gražesnė. Vienok, 
iš kitos pusės pastebi, kad Suo
mija ir taip jau kietai prispaus
ta, kad pro ją buvo galima ir 
prašokti, visada spėjant jai ne 
tik pagrasinti, bet ir įsakyti.

Po Skandinavijos kraštų Mas
kva nukrypo į Izraelį ir Prancū
ziją. Ir vis tai taikos vardan. Da
bar laukiama, kam Maskva pa
siųs naujų grasinimų notą. Tik 
dar gerai, kad mažai kas tokių 
naujų Maskvos ėjimų paisė.

Vliką, į kurį buvo visų lietuvių 
dėmesys nukreiptas, kaip į vie
ningo Lietuvos laisvinimo orga
ną. ta (

Iš jo tikėtosios tos aukščiau
sios lietuvių vienybės, deja ne
sulaukta. O dėl to Lietuvos lais
vinimo darbe negali likti abejin
gi ir tie, kurie dėl Vliko nepasie
kiamos vienybės, jo neberemia.

Prie Lietuvos nepriklausomy
bės bylos gynimo prisidėti yra 
kiekvieno laisvėje gyvenančio lie
tuvio pareiga.

Niekas neturi teisės spręsti, 
kas vertas ar nevertas tą teisę 
ir pareigą vykdyti.

To vieningumo iš Vliko nesu
laukiant, įsikūrė Lietuvos Ne
priklausomybės Talka, glaudžiai 
bendradarbiaujanti su Lietuvos 
Diplomatine Tarnyba.

LNT laikosi principo neapsiri
boti vien politine veikla, nes kul
tūrinis ginklas laisvės ir lietu
vybės išlaikymo kovoje, bent 
šiuo metu, nemažesnis už politi
nį. Bet kultūrinės kovos rezulta
tai ateina daug vėliau ir per kul
tūrines vertybes laimėta kova 
ilgesniam laikui užtikrins tautos 
atsparumą lietuvybei ir gilesnius 
pėdsakus paliks svetimuose.

NEBANDYKIT NE 
PAJUDĖTI

Vengriją liečiančios žinios nė 
įtiek nemažėja. Viena, kad pa
čioje Vengrijoje, kad ir kaip ten 
komunistai siautėja, tvarka dar 
nėra atstatyta, o antra, Maskva 
visomis išgalėmis laisvąjį pasau
lį stengiasi įtikinti, kad ten buvo 
sukilę tik vakariečių sukurstyta 
saujelė išnaudotojų ir jie jau su
tvarkyti. Gyvenimas dabar gra
žus, sotus ir ramus.

Paskutinios žinios iš Vengri
jos sako, kad ten gyvenimas tie
siog baisus. Ir materialinis ir 
dvasinis, kad žmonės einą iš kan
trybės. Ir tai kantrybei suval
dyti, Maskvoje 9 dienas sėdėjo 
iškamšinis ministeris pirminin
kas Kadar. Ir per tą laiką pasi
rašė visus Kremliaus paruoštus 
raštus, kurie Maskvos vadinami 
sutartimis. Iš jų aiškėja, kad 
Maskvos kariuomenė Vengrijoj 
pasiliks neribotą laiką ir Mask
va neva duosianti Vengrijai eko
nominę pagalbą.

Tos vadinamos sutartys nieko 
daugiau nereiškia, tik Vengrijos 
gyventojams įsakymą: nebandy
kit nė pajudėti, nes būsit su
triuškinti. O taip pat ir ekono
minį įsakymą: pakentėkit, Mas
kva žada atsiųsti gerybių. O jei 
jų niekad ir neatsiųs, tai bus 
koks nors komunistinis iešminin
kas, kada nors nubaustas, kad 
neįvykdė planų ...

JAV atšaukė draudimą 
amerikiečiams keliauti

į Egiptą, Izraelį, Siriją ir Jorda
ną. Draudimas buvo įvestas, ka
da spalio 29, 1956 Izraelis pra
dėjo pulti Egiptą. Taip pat Vals
tybės Departamentas į tuos kraš
tus grąžina per 200 įvairių dip
lomatinių tarnautojų.

Tas atšaukimas rodo, kad toje 
erdvėje padėtis atslugusi ir bent 
artimiausiu metu nenumatoma 
aštrių įvykių.

Pavasario dienos — didelis džiaugsmas teniso sporto mėgėjams.
Nuotraukoj amerikietė T. Fenstrupp, besirengdama rungtynėms 

su Anglija. ■ ' /

įsitikino blogu politikavimu

Gen. N. F. Twining paskirtas 
JAV vyriausiuoju kariuomenės 
štabo viršininku. Jis taip pat yra 
aviacijos štabo viršininkas. Laik
raštininkai juokauja, kad avia
cija1 pirmą kartą okupavo visą 

JAV kariuomenę ...

MASKVA PRADĖJO 
GRASINIMŲ BANGĄ

Maskva išradinga. Kai baigia 
vieną savo kovos barą, tuoj pra
deda kitą, kad tik visą laiką bū
tų puolime.
Dabar eilė atėjo grasinimų ban

gai. Pirmiausia, atsiėmė iki šiol 
dažnais atvejais nuolankus Mas
kvos tarnas — Švedija. Ir ne už 
ką kitą, bet už Pabaltijo kraštų 
šnipus, kurie esą Švedijoje turį 
savo prieglobstį. Tai, be abejo
jimo, buvo atsilyginimas už su
draustus Maskvos šnipus, kurie 
švedams jau pridarė tikrai daug 
nemalonumų.

Po to eilė atėjo Norvegijai, čia 
jau net sū atominiais grasini
mais, jei Norvegija neatsime- 
sianti iš NATO. Bet Norvegija, 
nors jie netolyse, iš Suomijos pa
grobtoje žemėje ir turi labai 
stiprias ir Norvegijai pavojingas 
karines bazes, neišsigando.

Skandinavijos reikalų stebėto

Kipro salos nacionalistų vadą ar
kivyskupą Makarios anglai pa
leido iš internavimo. Jis gali bet 
kur vykti, tik ne į Kipro salą. |

Lietuvių Fronto Bičiulių 
biuletenis, kovo mėn. 25 d., 
savo narius informuoja apie 
naujai papūtusius vėjus iš 
VLIKo ir kai kurių jų gru
pių narių vestus pasitari
mus.

Nesam tikri, ar tie įvy
kiai visai teisingai atpasa
koti, bet kadangi jie įdomūs, 
dalį biuletenio pranešimo 
p e r s p ausdiname. Tikime, 
kad pranešime paliestieji ar
timiausiu laiku pasisakys 
patys. Red.

L. F. B. biuletenyje rašoma:
"Nutrukus Laisvosios Euro

pos Komiteto paramai Vlikui, la
bai susiaurėjo Vliko veiklos ga
limumai. Vaidylai pritapus prie 
Olio, ir Alto parama pasidarė 
neaiški. Tuo būdu, greta Vliko 
politinės krizės, greta vilkinių 
grupių nepajėgumo sudaryti 
Vykdomąją Tarybą pastaruoju 
metu dar prisidėjo ir piniginės 
problemos. Visa to akivaizdoje 
pačiuose Vliko sluogsniuose pa
sigirdo balsų apie Vliko irimą. 
Esą jei jau VT priešakyje beliko 
p. J. Glemža ir, pasak "Naujie
nų”, VT garbės nariais p. J. Nor- 
kaitį ir p. dr. P. Karvelį, jei Vli
ko pirmininkui siūloma grįžti į 
Torontą, vicepirmininkui — pa
sitraukti į poilsį, o sekretoriui 
jo paties partija savo garbės teis
me kelianti bylą ir Tautos Fondo 
likučiai tirpte tirpstą, — Vliko 
perspektyvos pasidariusios labai 
neaiškios.

Iš vilkinių sluogsnių patiria
ma, kad tokios perspektyvos pir
miausia paaiškėjusios KD sluog- 
sniams. Liaudininkai apie jas tik 
kiek vėliau patyrę. Tačiau pa
dėčiai, už kurią kaip tik labiau
siai atsakingi liaudininkai, gel
bėti iniciatyvos pirmieji stėrėsi 
liaudininkai. Jie tuo norį ne tik 
Vliko gelbėtojų laurų, t. y. tak
tinių sau laimėjimų, bet juo la
biau siekią susidaryti sau stra
teginių patogumų ateičiai, t. y. 
vadinamos laicistinės aritmeti
kos dominavimo laisvinimo orga
nizacijoje.

Savo ruožtu tokį liaudininkų 
planą labai parėmę liaudininkiš- 
ki LRS sluogsniai (Žilinskas, 
Raila ir pn.), kurie su prof. S. 
Žymanto pasitraukimu iš Londo
no ir perėjimu dirbti į Voice of 
America pajutę LRS pozicijų di
delį pašlijimą ir Tautininkų Są
jungos (? Red.) aiškų domina
vimą LNT plotmėje, šiokiomis 
aplinkybėmis įvyko LNT atsto
vų pasitarimas su liaudininkais. 
Susitikimo tarpininku-ryšininku 
buvo LRS lyderis VI. Žilinskas.

Liaudininkai buvo dosnūs
Kovo 16 d. New Yorke susiti

ko LNT atstovai (Alksninis — 
LLKS, Virbickas — LAS, Ne-

mickas — TS ir Žilinskas — 
LRS) su liaudininkų atstovais J. 
Pajauju-Javis, K. Škirpa ir A. 
Novickiu. Susitikimo pirminin
kavimą liaudininkai pasiūlę LNT 
žmogui. Pirmininkavo Žilinskas.

Iš pasitarimo dalyvių apie tą 
pasitarimą tenka patirti šiokių 
duomenų:

Pasitarimui pirmininkavęs Ži
linskas pakvietęs Pajaujį išdės
tyti susitikimo tikslą. Pajaujis 
dėstęs, kad laisvinimo veiksnių 
padėtis esanti labai pašlijusi, 
kad visuomenė laukianti vieny
bės, neišskiriant nė pačių tauti
ninkų, pvz. Blinstrubas Chicago
je esąs aiškiai už vienybę. Liau
dininkai todėl norį su LNT ap
tarti, kaip atstatyti ir įvykdyti 
vienybė laisvinimo organizacijo
je.

Nemickas pirmiausia kėlė pro
cedūros klausimą: kas čia ir ko
kiu titulu kalba. Jam Pajaujis 
paaiškinęs, kad jie kalbą liaudi
ninkų vardu, bet tam tikra pras
me ir Vliko vardu. O kai Nemic
kas pastebėjęs, kad LNT atsto
vai negalį už Vliką kalbėti, ogi 
ir patys liaudininkai esą nedide
lė Vliko dalis, todėl ir tokio pa
sitarimo reikšmė galinti būt la
bai problematiška, Pajaujis su
tikęs, kad pasitarimas nekompe
tentingas Vliko atžvilgiu spren
dimus daryti, bet liaudininkai 
esą galima laikyti Vliko parla
mentarais (tarpininkais) ir pa
sitarimo prieitas išvadas kompe
tentingi pateikti Vlikui ar jo 
grupėms spręsti. Konkrečiai Pa
jaujis pasiūlė pasitarimui svar
styti iš Vliko pasitraukusių gru
pių grįžimą.

Dėl grįžimo Nemickas pareiš
kęs abejonių, nes esą tautininkų 
ir kovotojų "išėjimo priežastys 
nėra pašalintos.” Todėl esą šio
mis aplinkybėmis tegalinti būt 
kalba apie LNT ir Vliko veiklos 
derinimą.

Škirpai pasiteiravus, kas gi

VISAM 
PASAULY

Laivai Sueso kanalu
jau plaukia kaip ir normaliais 
laikais. Egiptas stropiai renka 
mokesčius ir kartoja seną nusi
statymą, kad kol su Izraeliu ne
bus sutvarkyti visi reikalai, jo 
laivai pro Suesą nepraplauks.

Dėl Gaza srities Nasseras kiek 
nusileido ir ten kol kas pasiliks 
J. Tautų daliniai.

• Skersvėjai unijų vadovybė
se, kuriuos paleido kongresinis 
tyrinėjimų komitetas, tikrai iš
eisiąs į gerą patiems darbinin
kams.

Per ilgus laikus unijų vadovy
bėse susisuko gūžtas įvairiausi 
sukčiai ir surinktų pinigų eikvo
tojai. Vien šoferių unijos prezi
dentas Beck, oficialiais duome
nimis, išeikvojo virš $320,000.

• Iškilus JAV konstitucijos 
papildymams, kurie aiškiai ap
tartų, kada Prezidentas negali 
eiti pareigų ir kas jį pavaduoja, 
davė pagrindą kalboms, kad Ei- 
senhoweris tikrai negaluojąs ir 
gali pasiprašyti ilgesnių atosto
gų.

• Irano ministeris pirmininkas 
Hussein Ala atsistatidino, po ira
niečių banditų nužudymo trijų 
amerikiečių ir dviejų pačių ira
niečių. Ala jau buvo senyvas 74 
m. amžiaus politikas. Į jo vietą 
numatomas energingas Dr. M. 
Eghbal, 49 metų.

• 320 vengrų pabėgėlių į Ju- 
guslaviją, neradę ten tikėtos 
prieglaudos, grįžo atgal į Ven
griją.

Adm. A. Burke dar dvejų metų 
terminui paskirtas laivyno ope

racijų vadu.

konkrečiai LNT grupėms kliudo 
grįžti į Vliką, Nemielas .. 
pagrindines dvi sąlygas: a. vi
suomenės konsoydaciją ir b. san
tykių su vadinada diplomatine 
tarnyba sutvarkymą.

Pajaujis apgailestavo, kad ne- 
sant vieningo laisvinimo organo 
praktiškai neįmanomas sklandus 
veiksnių bendradarbiavimas, ne* 
vieni kitiems kliudo. Žilinskas 
pritaręs Pajaujui ir pasisakęs už 
išjungimą iš pasitarimo svars
tymų Vliko santykių su dipl. tar
nyba ir tenkinimąsi svarstymais 
tik visuomeninės konsolidacijos 
plotmėje. Dėl visuomeninės kon
solidacijos Nemickas kėlęs min
tį paieškoti laisvinimo vienin
gam organui naujos bazės, at
remtos į visuomenę, ne į fikcijas, 
pažymėdamas, kad tokią bazę 
galėtų sudaryti rinkimai. Toks 
rinktas "parlamentukas” esą gal 
ir su diplomatais nesunkiai susi
prastų.

"Rinkimų būdu sudaryti Vliką 
mes remti negalime”, — pareiš
kęs Pajaujis, nes tai būtų trem
tinių organas, ogi tremtinių jau 
daug kas esą turį svetimą pilie
tybę, be to, ko gera rinkimus ga
lėtų laimėti frontininkai... Į tai 
Nemickas pastebėjęs, kad ir da
bartiniame Vlike jau dauguma 
esanti kitų valstybių piliečiai. 
(Faktiškai ir pačių liaudininkų 
pirmininkas yra jau kitos vals
tybės pilietis, netgi savo pavar
dę suamerikoninęs!). Gelbėda
mas Pajaujį, Žilinskas įsiterpęs 
su pastaba, kad Nemicko pasisa
kymas dėl rinkimų nesąs LNT 
pasisakymas, čia Nemickas pa
sitikslinęs, kad tikrai rinkimų 
mintis nesanti LNT mintis, bet 
tik tautininkų ir kovotojų. Jie 
tatai jau būdami Vlike kėlę. 
Alksninis (LLKS) patvirtinęs 
Nemicką, pagyręs Vliką, kad pri
ėmęs vilniečius ir pastebėjęs, kad 
visuomeninei konsolidacijai rei
kia ir frontininkai įtraukti.

Nemickas vėl priminęs, kad po 
tautininkų ir kovotojų pasitrau
kimo Vlike sąlygos nepasikeitu- 
sios ir todėl jiems nėra kaip grįž
ti. Į tai Pajaujis paaiškinęs, kad 
po to Vlike daug kas pasikeitę: 
nebesą Krupavičiaus, Matulio
nis esąs sukalbamas, bet ir jis 
galima pakeisti, o Vlikas būtina 
išlaikyti, nes jis iš Lietuvos, jį 
<indf>rP*'”ioq goriosios rw’*ffiw, 
Dėl senųjų partijų rę!’ ’ ‘
mickas nurodęs Vengrijos atve
jį. Vengrijos įvykiai parodę, kad 

(Perkelta | 8 pusi)
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Balys Gaidžiūnas

Vilties Draugija iš narių tur
tinių ir piniginių įnašų yra įsi
gijusi spaustuvę ir savus namus. 
Draugija leidžia Dirvos savait
raštį. #

Šio meto Vilties Draugijos fi
nansinė padėtis, suglaustai ta
riant yra tokia, kad jei valdyba 
norėtų, ji gali iš kasoje esamų 
pinigų išmokėti visas dar turi
mas namo pirkimo skolas. Namo 
vertė yra $18,000. Kitų jokių 
skolų nėra. Bet kadangi Draugi
jos apyvartai reikalingi pinigai, 
tai Draugija tą galės padaryti 
tik tada, kai į Draugijos kasą 
susitelks kiek daugiau pinigų.

Besiartinantis seimas ir yra ge
ra proga, tuos labai taupiai ve
damus Vilties Draugijos finan
sinius reikalus pagerinti. Ir to
dėl mes labai nuoširdžiai kvie
čiame visus Tautinės Sąjungos 
narius, o taip pat ir kitus lietu-

KAS ir KUR
• Lietuvių tautinių šokių šventė 
Chicagoje bus pradėta visų tau
tinių šokių grupių paradu. Ame
rikoj esančios tautinių šokių 
grupės įsigyja JAV ir Lietuvos 
vėliavas, o iš Kanados atvyks
tančios atsiveža Kanados ir Lie
tuvos vėliavas.
• Bostonietis radijo prekybinin
kas B. Grabliauskas, atostogau
jąs Floridoje, atsiuntė geriausius 
linkėjimus ir glėbį Floridos vaiz
dų.

čius, reikia skaityti puikiai pa- 
vukusia. Virš 100 dalyvių, jų 
tarpe apie trečdalis studentijos, 
toli perviršyje* rengėjų viltis.

Antrojoje Gyvosios Lietuvy
bės Mėnesio programoje, balan
džio 7 d. 4 vai. p. p. Lietuvių 
Auditorijoje Vytautas Kavolis 
skaitys paskaita "Lietuvių Cha
rakterio Problemos”. Po paskai
tos diskusijos. Tuo pat metu 
įvyks Danutės Sakalauskaitės 
darbų peržvalga.

Chicagoje Santaros skyrius 
šiuos parengimus vygdo kartu 
su Sambūriu "Šviesa”.

• • •

• Dail. Romo Viesulo kūrinių
parodą balandžio 7 d. Tautinės 
S-gos namuose, 484 E. 4th St., 
So. Boston, rengia Bostono stu
dentai santariečiai. Dailininkas 
Viesulas — vienas iš jaunesnių
jų ir, nors Amerikoje daugely 
parodų dalyvavęs ir gavęs įvai
rių atžymėjimų __ lietuvių vi
suomenei ne per daug pažįsta
mas. Gyvosios Lietuvybės Akci
jos proga, studentai santariečiai 
tikisi turėsią progos bent Bos
tono visuomenę bei studentiją 
plačiau su šiuo reikšmingu jau
nu kūrėju supažindinti. Iškilmin
gas parodos atidarymas įvyks 2 
vai. p. p., kurio metu dail Vikto
ras Vizgirda tars žodį.

• Urbanos skyriaus susirinki
me paskaitą "Lietuviai kaip tau
tinė mažuma istorijos perspež- 
tyvoje ir šiandien” skaitė Eglė 
Zabarauskaitė. Įdomiai paruošta 
tema sukėlė plačias diskusijas. 
Tuo skyrius pradėjo Gyvosios 
Lietuvybės Mėnesį, šios akcijos 
užbaigimui Urbanoje ruošiamas 
rajoninis Santaros sąskrydis ba
landžio mėn. 27-28 d.d. Pagrindi- 
rię paskaitą sutiko skaityti Juo
zas Bachunas, stipriai prisidėjęs 
prie išlaikymo daugelio lietuviš
kojo gyvenimo apraiškų. Balan
džio 27 d. įvyks viešas vakaras 
su menine programa, o sekma
dienį numatyta iškyla į Illinois 
universiteto apylinkes. Skyriui 
gražiai vadovauja Albertas Ke
relis. "Kanapėlės” ir Santaros 
metinės knygos platinimu rūpi
nasi valdybos narė kultūriniams 
reikalams Lionė Liškūnaitė.

• Raimundas Mišauskas orga
nizuoja studentiškosios spaudos 
sekciją- per Jaunimo Kongresą 
Chicagoje birželio mėn. 30 d.

• Liudas Šmulkštys įeina į 
Jaunimo Kongresui ruošti tech
nikinę komisiją. Komisija rūpi
nasi patalpų, nakvynių ir tech
nikinių įrengimų reikalais.

• Vladas MuchJia-Miklius, Jo
nė Kondratavičiūtė, Rimvydas 
Kaminskas išrinkti į naująją 
Santaros Los Angeles skyriaus 
valdybą.

• Bostono ir New Yorko san
tariečiai dalyvavo Waterbury 
santariečių steigiamajame susi
rinkime. Buvo pravesti debatai 
apie Santaros dvasią ir planus.

• Santaros Detroito skyrius 
turėjo susirinkimą pas Zenoną 
Rekašių, kuriame buvo aptarti 
visi Santaros dabartiniai darbai. 
Gilių diskusijų sukėlė straipsnis 
"Atsisveikinimas su Lietuva — 
susitikimas su lietuvybe” iš
spausdintas Santaros metinėje 
knygoje.

• New Yorko skyrius savo Gy
vosios Lietuvybės Mėnesio pro
gramoje yra numatęs pravesti 
tris susirinkimus ir išvyką į li
teratūrinę konferenciją Bostone. 
Pirmieji debatai tema "Kas yrk 
esmiško šiandieninėje lietuvybė
je?” dalyvaujant V. Krivickiui. 
D. švipaitei ir R. Grudzinskaitei 
įvyks balandžio mėn. 5 d. 8 vai. 
skyriaus pirmininko V. Vaitaičio 
namuose. Gyvosios Lietuvybės 
Mėnesio susirinkiuai bus praves
ti daugiausia studentiškoje plot
mėje ir juose dalyvauti kviečia
mi visi studentai. Sekantis su
ėjimas tema ”Kas vyrauja lie
tuvių jaunimo judėjimuose (tra
dicija, žaidimas, darbas, tikėji
mas) ?”, įvyks balandžio 12 d.

• "Krambambuolis”, dvikarti- 
nis Chicagos Santaros skyriaus 
humoro leidinys pirmos balan
džio proga išėjo iš spaudos. Tai 
25 puslapių, storais viršeliais, 
įdomus žurnalas savo plunksna 
grynai iš humoristinio taško ap
žvelgęs visą mūsų studentijos 
gyvenimą.

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

JUDGE B. D. NiCOLA

COMMON PLEAS COURT

14 d. 12 vai. 15 min. Hispanos 
Unidos didžiojoje salėje šaukia, 
visų pasižadėjusiųjų namų įsigį- 
giją remti susirinkimą, kuris tu
rės padaryti esminius nutarimus 
dėl tolimesnės veiklos.

Komitetas kviečia visus pasi
žadėjusiuosius namų įsigijimą 
remti būtinai šiame susirinkime 
dalyvauti.
• Lietuvių Bibliografinė Tarny
ba Perkelta iš Danville, III (40000 
gyv.) j netolimą Westville, III. 
(4200 gyv.). Naujas adresas: 
Lithuanian Bibliographical Ser
vice, 203 Madison Street, West- 
ville, Illinois. Tuo pačiu adresu 
prašoma siųsti ir prenumeratą 
"Knygų Lentynai”, Tarnybos 
biuleteniui (1956-1957 m. tiktai 
$2.00 už 6 Nr. Nr. JAV-se ir Ka
nadoje ir $1.00 kituose kraštuo
se), o taip pat naujus leidinius, 
jei norima, kad jie būtų tiksliai 
aprašyti biuletenyje.

Šiemet Tarnyba gauna bemaž 
visus laisvajame pasaulyje lei
džiamus liet, laikraščius ir žur
nalus, tačiau su knygų leidyklo
mis žymiai prasčiau, nes negau
name kaip tik stambesnių JAV 
liet, leidyklų knygų. Labai gaila, 
kad Tarnyba neturi lėšų kny
goms įsigyti...

Paieškomi — Juozas Žakas ir 
Mildred (Milda) Vojnovich. Ieš
ko Žakienės sesuo Smalstięnė iš 
Lietuvos. Teirautis: Juozas Dau
noras, 6920 S. Artesian Avenue, 
Chicago 29, III.

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

«

RELYON FURNITURE MOVING & 
STORAGE CO.

1837 EAST 55ih STREET HE 1-0422

• Tautinių šokių vadovė ir re
pertuaro komisijos narys Irena 
šilingienė balandžio mėn. prade
da tautinių šokių grupių, esan- 
•čių už Chicagos ribų, lankymą. 
Bus aplankytos visos tautinių 
šokių grupės JAV ir Kanadoje, 
įsiregistravusios dalyvauti pir
mojoj JAV ir Kanados lietuvių 
tautinių šokių šventėj.
• Pabaltijo Moterų Taryba, ku
rioj lietuves atstovauja Ligi j a 
Bieliukienė, balandžio 7 d., Estų 
namuose, New Yorke, rengia 10 
metų nuo įsisteigimo, sukakties 
minėjimą, kuriame prograą at
liks visų trijų tautų žymios mo
terų meninės jėgos.
• Lietuvių Moterų Atstovybės 
Klubo Ncw Yorke nauą valdybą 
sudaro: V. Jonuškaitė — pirm., 
M. Kregždienė — vicepirm., B. 
Dilmonienė — sekr., E. Legec- 
kienė — ižd., T. Penikienė ir A. 
Birutienė.

Bal. 28 d. šis moterų klubas 
rengia tradicinį lietuvišką Vely
kų stalą. Ta proga bus paskaita 
ir mūsų literatai paskaitys savo 
kūrinių.

Bal. 14 d. įvyks klubo narių iš
kyla į New Yorko veikėjos bei 
lietuviškų reikalų aktyvios rė
mėjos Pr. Lapienės vasarvietę 
Stony Brook Lodge, L. I.
• Kas galėtų paskolinti lenkų 
okupacijos laikais išleistą Vilniu
je vienkartinį leidinį "Aukštyn, 
tolyn, pirmyn”, prašomas pra
nešti K. Baronui, 131 Kensing- 
ton Avė. N., Hamilton, Canada. 
Leidinys reikalingas žinoms apie 
Vilniaus krašto lietuvių sportinį 
gyvenimą L. E.
• Detroito Lietuvių Namams Įsi
gyti Komitetas balandžio mėn.

Clevelande, birželio mėn. 1-2 
dienomis susirinks dvimetiniam 
seimui Tautinės Sąjungos skyrių 
veikėjai. Tuo pačiu laiku Cleve
lande įvyks ir Vilties Draugijos 
narių susirinkimas. Tiksli Vil
ties Draugijos narių posėdžiavi
mo tvarka bus pranešta kiek vė
liau, kada ji bus suderinta su 
Tautinės Sąjungos seimo posė
džiais.

Birželio mėnuo jau ne už kal
nų, likę tik du mėnesiai. Tauti
nės Sąjungos centro valdyba yra 
išsiuntinėjusi skyriams ir tary
bos nariams pranešimus, kad 
skyriai gerai pasirengtų seimui. 
Būtent, dabar-apsvarstytų seime 
keltinus klausimus ir juos raš
tu praneštų centro valdybai. Cen
tro valdyba visus klausimus nori 
suderinti ir jiems svarstyti skirs 
atitinkamą laiką. Juk žinia, kad 
liors seimas ir tęsiasi uvi menas, į 
bet laiko visaip pritrūksta, todėl 
iš anksto planuojamas visų rei- 

■ kalų geras suderinimas, paleng
vins visus klausimus greičiau ir 
sklandžiau spręsti. -

Vilties Draugijos nariams, pa
gal įregistravimo nuostatus, apie 
įvykstantį seimą turi būti pra
nešta raštu. Tas įr bus padaryta, 
pridedant ir Vilties Draugijos 
veiklos apyskaitas, reikalingus 
įgaliojimus-, jei nariai patys ne
galės susirinkime dalyvauti. To
kiu atveju jie gali įgalioti kitus 
Vilties Draugijos narius juos su
sirinkime atstovauti.

Per kelerius Vilties Draugijos 
veiklos metus daugelio narių ad
resai yra pasikeitę, šia proga 
mes prašome tų Vilties Draugi
jos narių, kurių adresai nuo pa
skutiniojo susirinkimo yra pasi
keitę, nedelsiant juos mums pra
nešti, kad siunčiamieji įgalioji
mai ir kita informacija apie Vil
ties Draugijos veiklą, galėtų lai
ku pasiekti.

Į Vilties Draugiją su savo pi
niginiu įnašu iki šiol yra įstoję 
239 nariai. Tai toli gražu ne tiek, 
kiek Vilties Draugijoje narių ga
lėtų būti ir savo įnašu paremti 
tautinės spaudos leidimą. Iki šiol 
įstojusieji nariai, turtu ir pini
gai į Vilites Draugiją yra įnešę 
$15.377. Taigi ir įneštasis turtas 
nėra toks, kokio tikėtasi ir koks 
galėtų būti.

šis laikas yra labai gera pro
ga, dar nesantiems Vilties Drau
gijos nariais, jais pasidaryti. 
Reikia tik Dirvos redakcijos ad- 
resu pasiųsti mažą pareiškimą, 
kad nori įstoti nariu į Vilties 
Draugiją ir įneša nario mokes
tį. O mokestis yra toks: Įnešu- 
sieji $10 gauna Vilties Draugijos 
reikalų sprendime 1 balsą. Įnešu- 
sieji $25 gauna 5 balsus. Įnešu- 
sieji $100 gauna 10 balsų. Įne- 
šusieji $500 ar daugiau gauna 
20 balsų.

Mes gerai nujaučiame, kad yra 
ir tokių narių, kurie dėl įvairių 
naujakurystės sunkumų, anks
čiau j Draugiją stodami yra įne
šę pačią minimalę sumą. Bet da
bar, keliams metams praėjus ir 
naujakurystės sunkumus nuga
lėjus, tą sumą nesunkiai gali pa
didinti. Taigi jie visi mielai kvie
čiami ateinančio susirinkimo, 
proga tuos savo įnašus padidinti j ELECTRI^ SEWER CLEANING
ir tuo pačiu padidinti Draugijos'X 7405 Superior Avė. EX 1-0739 — Res. EX 1-2335
finansinį pajėgumą. |

nors seimas ir tęsiasi dvi dienas, , v'us’ . kurie nori, kad tautinė
spauda ne tik išsilaikytų, bet ir 
dar platesnį darbo barą galėtų 
užimti, stoti nariais į Vilties 
Draugiją arba jau nariais esan
čius padidinti savo įnašus.

Dabartinę Vilties Draugijos 
valdybą sudaro: Juozas Bačiū- 
nas — pirm., Ant. Lapinskas — 
vicepirmininkas, Vincas Rastenis 
__ sekretorius, Bronius Nemic- 
kas — iždininkas. (Jam efekty
viai negalint pareigų eiti, jį Cle
velande pavaduoja pirmasis val
dybos kandidatas V. Orintas) ir 
narys, reikalų' vedėjas — Balys 
Gaidžiūnas.

Dit

Švarcas P., Collinsville .... 2.C0 
Balceris Ed., Chicago .......
Simonaitis Alf., Chicago .... 
Satkevijius J.,

St. Catharines ..........
Račys M. Tillsonburg .......
Juodikis J., Chicago..........
Šadeika C., Detroit ..........

2.00
1.00Mūsų rėmėjai

Prenumeratą pratęsdami 
vos fondui aukas atsiuntė:
Adomavičius VI., S. Boston $3.00 
Arnastauskas I., Paterson 0.50' IKrakauskas Alf., Chicago 2.00 j Vaišnys A., Waterbury ....
Jokūbaitis V., Cleveland .... 2.00 Noakas E., Ozone Park ....
Bubelis J., Toronto ..........  6.00
Dautartas L., Clęveland .... 2.00
Maciuika A. Chicago ....... 0.50
Matusevičius X, Chicago .... 1.00
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Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

Tel. offic’o EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė 

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

antrad., ketvirtad., penktad., 
Tik susitarus trečiadieniais.
11-2 p. p. šeštadieniais.

4.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
2.00

Liaukus J., Brooklyn
Urmanavičius, Detroit

Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū. 1

1NKWYORK
KORP! NEO-LITHUANIA 

ALUTIS

Balandžio mėn. 6 dieną (šešta
dienį) 7 vai. vak. Lietuvių Ame- 
£
280 Union Avė., Brooklyn, N. Y. 
Korp! Neo-Lithuania New Yor
ke ruošia tradicinį Korporacijos 
alutį.

Alučio metu kalbės Pasiunti
nybės Patarėjas Dr. A. Gerutis. 
ivorp! Neo-Lithuania Valdyba 
maloniai kviečia visus korporan- 
tus, korporantes su šeimomis ir 
svečiais į šį alutį atsilankyti. 
Korporantai bei korporantė ren
kasi uniformuoti.

Į Korporacijos alutį kviečiami 
visi Lietuvių Studentų Sąjungos, 
Lietuvių Studentų Santaros bei 
Studentų Skautų Korp! Vytis 
nariai.

SANTARIEČIŲ 
GYVENIME

LITERATŪROS POPIETĖ 
CHICAGOJE

Pirmajame Gyvosios Lietuvy
bės Mėnesio parengime Chicago
je .rašytojas Stasys Tamulaitis 
skaitė paskaitą "Mūsų literatū
ros keliai ir kryžkeliai”. Paskai
toje buvo paliesta lietuvių išeivi
jos kūryba ir jos, bei ją kurian
čių rašytojų pasireiškią trūku
mai. Iškelta Viša eilė kritiškų 
momentų, pabrėžta, jog rašyto
jams reikia daugiau domėtis sa
viaukla, filosofija ir pajusti kan
čios bei skausmo prasmę.

Paskaita buvo įdomi ir intri
guojanti, bet gal tik kiek ištęsta 
ir vietomis nukrypusi nuo prele
gento užsibrėžto tikslo duoti mū
sų išeivijos literatūros apžvalgą.

Po paskaitos pravestoje litera
tūros popietėje savo kūrinius 
skaitė Marius Katiliškis, Juzė 
Augustaitytė-Vaičiūnienė ir Al
gimantais Mackus.

Savo duotoje gyvoje ir įvai
riaspalvėje ištraukoje iš knygos 
"Smėlis užneša mūsų pėdas” Ma
rius Katiliškis užintrigavo visus 
klausytojus. Mariaus Katiliškio 
kūryba visuomet yra sutinkama 
su pasigerėjimu ir sugeba sudo
minti skaitytoją net jei jis ir nė
ra pats pergyvenęs tą aplinką, 
apie kurią kalba rašytojas. Gy
vas pavyzdis buvo Mariaus Ka
tiliškio- skaityta ištrauka apie 
Lietuvos kaimą per santariečių

likos Piliečių Klubo patalpose,1 suvažiavimą. Dauguma jaunimo

MAX SOLOMON PLUMBING & JIEATING

nepažįsta lietuviškojo kaimo, bet 
duotoji ištrauka sužavėjo visus.

Juoze Augustaitytė-Vaičiūnie- 
nė, kaip visuomet, savo gražiais 
eilėraščiais sukėlė malonius pri
siminimus ir buvo publikos gy
vai priimta.

Algimantas Mackus įdomiais 
ir kiek modernistiniais eilėraš
čiais stipriai pagavo klausytoją. 
Jo pasirodymas tikrai yra džiu
ginantis ir reikia tikėtis, jog jį 
girdėsime dar ne vieną kartą.

Ta pačia proga įvyko Vytauto 
O. Virkau darbų peržvalga. Jo 
modernistiniai kūriniai sukėlė 
nemažai kontroversijų bei dis
kusijų. Konservatyvesniesiems 
žiūrovams daugiau patiko jo 
iliustracijos — litografija Mila
šiaus knygai "Miguel Manara”.

Literatūros popietė, kurią gra
žiai pravedė Valdas Adamkavi-

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons 
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CRUXTON PIANO 
MOVING & STORAGE

6514 St. Clair Avenue EN 1-7777

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

J. & E. FABRICATING CO.

CUSTOM BUILT FORMICA SINK TOPS and BAR TOPS

1970 East 84th St. ' SW 1-2711

GREETINGS and BEST W1SHES
For a Pleasant Holiday

MOR-FLO HEATER COMPANY
MANUFACTURING HOT WATER HEATERS

AND PLUMBING SUPPLIES
2176 EAST 76ih STREET UT 1-2300

HOLIDAY GREETINGS

LOUISVILLE TITLE
INSURANCE COMPANY

Standard Building MAin 1-2075

Best Wishes to Our Friends and Patrons

KAFEL BUILDERS end REALTY CO.

902 East 222 St. RE 1-0400

BEST VV1SHES
To All the Lithuanian People

CARL NEWMAN
MASON CONTRACTOR

450 Lioyd Road RE 1-2705
Euclid, Ohio

ia
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PUSIAU SLAPTAI
Balandžio linksmybėms paminėti puslapis.

Yra pas mus ir kitur...
Yra čia pas mus, Clevelande, 

toks kadai buvęs "smetoninio 
oficiozo” reporteris, labai mo
kytas. Beveik ištisą dešimtmetį 
ėjęs teisių mokslus Kaune ir, 
bent iki "kruvinosios diktatūros" 
galo niekaip nespėjęs jų baigti. 
Nenuostabu. Juk visi žino, kad 
mokslui galo nėra. O "dvasiniai 
fakultetai” (t. y„ spiritiniai) ir
gi smarkiai konkuravo su tokiais 
fakultetais, kaip teisių ... Taip 
Smetona ir liko kaltas, kad re
porteris neiškilo nei į redakto
rius, nei į direktorius. Dabar pa
togus laikas spyriais atsilyginti 
— "tegu pažins ...”, anot tos 
pasakėčios.

Yra ir toks pulkininkas, kurio 
Smetona po gruodžio 17-tos, nors 
ir partiečio, ne tik nesusiprato 
nei kariuomenės vadu nei minis- 
teriu iškelti, bet su kuriuo pasi
elgė tiesiog skandalingai — j 
pensininkus išstūmė. Tai dabar 
irgi tulžies kartybės liejasi per 
briaunas.

Ir dar yra toks redaktorius 
Čikagoj, kuris, nors ir labai 
smarkauja prieš bolševikuoj an
čių s kolegas, bet kai tik išalksta 
dar bent kartelį krimstelti vėlio- 
niui Smetonai, tai ir uždainuoja 
iš Dekanozovo testamente palik
tų gaidų.

Trys mušketieriai susipažino 
ir "ant alaus” pasivadino. Pul
kininkas šiukšlina, reporteris 
kapsto, redaktoriui neša, o tas 
kaip balzamu sau širdį jomis gai
vina. Svaigtelėjo redaktoriui gal
va nuo to balzamo, ir pragydo 
redaktorius akurat kaip Dekano- 

, zovas su Pozdniakovu prieš 17 
metų iš Kauno Laisvės alėjos 4 
nr. liepęs visam pasauliui triū- 
byti;

— Smetona "Net Ir Neprotes
tavo” !

__Smetona perdavė preziden
to pareigas Merkiui ir pabėgo!

— Merkys rezignavo iš minis- 
terio pirmininko pareigų ir pa
skyrė savo vietoj Paleckį!

— Merkys rezignavo ir iš pre
zidento pareigų, ir taip Paleckis 
pagal smetoninę konstituciją li
ko Lietuvos prezidentu!

— Paleckis pavedė naują ka
lbinėtą sudaryti Gedvilai! (Čia 
redaktorius bus kiek nusukęs 
akis nuo Dekanozovo-Pozdniako- 
vo gaidų, nes pamiršo, kad Pa
leckis naujo kabineto nesudari- 
nėjo, nes užteko anų dviejų kom
pozitorių sudarytojo kabineto, 
kuriame po Paleckio pirmininku 

f liko Krėvė, o Gedvilas tik vidaus 
reikalų ministeriu, nors ir galin
gesniu už pirmininką).

Nuo tos, daug kartų iš rytų 
šalelės jau girdėtos dainos, ne
jučiomis snustelėjau. Ir regiu ... 
Regiu "Naujienų" redakciją. Ap
suptą beveik iš visų pusių. Dide
lis būrys kaimynų iš "Vilnies" 
veržiasi į vidų, šaukdami: "Rei
kalaujam redaktoriaus, kuris bū
tų mums visiškai patikimas. Ga
na to dviveidžio! Su klerikalais 
bičiuliaujasi ir prieš mus Efbya- 
jui liudija!”

Regiu, kad redaktorius užsi
sklendė kabinete ir telefonu šau
kiasi į apačią:

— Organizuokim pasipriešini
mą!

— Daktare, nieko nebus, jų 
daugiau, — atsiliepia iš apačios.

— Tai pažadėkit jiems, kad 
pastatysim redaktorium tą, ku
ris Voldemarą šovė, fašistinį Lie
tuvos karininką nužudė ir dar 
kitą buvo beveik nužudęs!

Tyla. Paskui pranešimas: — 
Jie sako patys pasakysią, kas bus 
redaktorium ...

— Tai priešinkimės!
— Negalim, Daktare ...
— Še tau, boba, devintinės ... 
Redaktorius, regiu, čiumpa 

nuo stalo keletą neatplėštų laiš
kų, kažkokį antspaudą ir skubiai 
lipa pro langą. Gaisriniais laip
tais leidžiasi žemyn, raitojasi 
kelnes, ritasi per augštą tvorą į 
kitą kiemą. Administratorius iš 
apatinio lango desperatiškai mo
ja ranka ir kviečia grįžti, aima

nuodamas: — Daktare, ką mes 
vieni darysim ...

— Liekat, tai likit, o aš pro
testuoju! — atkerta redakorius 
ir smunka į kitą tvoros šoną. Ir 
regiu, skuba į geležinkelių stotį, 
krato kišenes, atplėšia porą pa
siimtų laiškų, randa ten keletą 
žaliukų atsiųstų prenumeratai 
pratęsti, sukrapšto kažkiek ir 
perka biletą tiesiai į Bostoną.

Ir vėl regiu, redakorius jau 
Bostone. Prakaitą šluostydama
sis griūte įgriūva draugiškon re
dakcijom Ten niekas nepasitin
ka, bet ant stalo jau guli naujos 
"Naujienos”. Redaktorius grie
bia skaityti. O ten didžiulėmis 
raidėmis:

"Draugai! Klerikalų ir žval
gybos veidmainiškas tarnas pa
bėgo iš mūsų Redaksijos. Visas 
tiesas laikraščiui rėdyti paliko 
Gudeliui. Gudelis nominavo me- 
nadžeriaus urėdan draugą Vai
norą, paskui jis rezignavo. Drau
gas Vainoras, pagal Grigaičio tie
sas, parėmė Rėdytojo ofisą, o jo 
naujai paskirta pavaduotoja 
draugė Nora atsisėdo menadže- 
rio ofisan, bet apsidairiusi irgi 
rezignavo. Draugą Vainorą pa
liekame Rėdytoju, kuris viską pa
sirašys, bet nerėdvs, o menadže- 
rium ir tikruoju Rėdytoju pasi
kvietėm mūsų ištikimąjį draugą 
L. Joniką. Taip sulig paties bu
vusio ir gėdinusi pabėgusio rė
dytojo tiesas draugų valia įsitei
sėjo mūsų laikraštyje. Tegyvuo
ja mūsų laisvas ir nepriklauso
mas laikraštis ir teisėti jo rėdy
tojai!”

— Protestuoju, protestuoju, 
protestuoju! — ėmė šaukti re
daktorius, kumščiu trankydamas

į stalą. Bet kambary nieko ne
buvo. Tik regiu, eina šaligatviu 
Bimba. Pagalvojau, kad gal nuo 
kamantinėtojų bus pasišalinęs iš 
Brooklino. Eina, ir skaito. Skai
to "Naujienas". Kovo 23-čios. 
Tai, manau sau, tą apžvalgą, kur 
Daktaras jį smarkiai pavanojo. 
Staiga, ties redakcijos langu 
Bimba stabteli. Tai Daktaro pro
testai, ir ypač trankymas į stalą 
bus jį išbudinęs iš gilaus susi
mąstymo. žiūriu, ką darys. Ogi 
tas ciniškai šypteli, atlenkia tų 
pačių, kovo 23-čiosios "Naujie
nų" puslapį, kurį jis pats skaitė, 
atsuka editorialą ir prispaudžia 
prie lango stiklo, kad Daktaras 
pamatytų.

Daktaras stabteli, žiūri. Skai
to ir išsižioja. Ten matyti ant
raštė: ....

"Net Ir Neprotestavo!”
O Bimba: — Ce-che-che-che... 
Oi, kaip ciniškai tas Bimba 

kikeno! Net nubudau ...
Nieks nebus, reikia sapninin

ko. Ir ką gi:
"PULKININKĄ matyti reiš

kia: jeigu pulką veda — vainos 
greit nelauk; jeigu kareivį muš- 
travoja — turėsi nemalonų pa
sikalbėjimą su žmona; (vis ne 
tas ... o, štai jau panašu!) ... 
jeigu norintį būti generolu ar 
ministeriu (tas pats ir GENE
ROLĄ matyti norintį būti mar
šalu arba prezidentu) — gausi 
pasiskaitymų pamokin ančių, 
kaip save apsijuokinti.”

"REPORTERĮ matyti reiškia: 
jeigu paprastą — gali išgirsti 
pletkų. jeigu perbėgėlį — žiūrėk 
ŠIUKŠLININKAS". Taigi žiū
riu:

"ŠIUKŠLININKĄ matyti reiš
kia: — neimk j galvą, nes pri
šiukšlins."
. "REDAKTORIŲ matyti reiš

kia: jei... (keli pavyzdžiai vis 
netinka). Gale: ... jei iš mark
sistų giminės, tai žinok, kad kaip 
vilką penėsi, vistiek miškan dai
rysis.”

Aš TIK UŽ VIENYBĘ TAUTIEČIAI!
Davė' jie čia man tokius marš

kinius ir dryžas kelnes. Nėra nei 
sagų, nei virvelės, turiu rankom 
pasilaikyti, kad ant kulnų nenu
smuktų. Viską kitą atėmė, net 
ir šukų nepaliko. Aš žinau, kad 
nesu kvailas, bet žmona mane 
atidavė į ligoninę. Namo nelei
džia, o manęs darbai laukia. Vis 
dar nėra vienybės tautiečių tar
pe, be manęs ir negali būti. Ma
no galva pilna išminties geriau
sių planų, bet ligoninėje ką tu su 
jais!... Aniems čia vieta, o už
darė mane.

Prasidėjo viskas visai laimin
gai. Kai, ačiū Dievui, iš Vliko du 
trečdaliai liko, mano galvai ir lie
žuviui neaprėpiamo darbo atsi
rado. Tik dabar ėmiau suprasti, 
kodėl dangus mane ne į Vorkutą, 
o į Ameriką atsiuntė. Vienybei 
tautiečių tarpe atstatyti!

Sumečiau planą ir išėjau jo 
vykdyti.

Pirmiausiai nuėjau į Talką.
— Ar jūs norite vienybės? — 

paklausiau tiesiog ir iš karto.
— Norime, ir dar kaip! — ko

ne vienu balsu atsakė Talkos vy
rai.

— Tai užsidarykite. Žinote, aš 
jus myliu, jūs geri vyrai, bet 
vistiek esate kietojo režimo mė
gėjai, smetonininkai, džiovinin
kai, jums nepritinka čia gyviems 
būti. O va, užsidarytumėt, tai 
vardan tos Lietuvos, vienybė vėl 
žydėtų!

— Neturime dabar laiko, ma
tai, reikia vėl naujam sąskry
džiui ruoštis! — atsakė talkinin
kai ir sukišę galvas ėmė tartis.

Grįžiu kitą sykį, pagalvojau, 
o tuo tarpu eisiu į Nepriklauso
mybės Fondą.

Fondo tautietis mane tuojau 
pasodino, cigaretę pasiūlė. Aš per 
visą gyvenimą nerūkiau, bet pa
ėmiau. Dėl vienybės, pamaniau, 
įsidėsiu bent į kišenių. Bet fon- 
dininkaS tuoj uždege, patraukiau 
ir užsikosėjau. Išsisprengsėjęs 
tuojau ir klausiu:

— Sakyk, ar Fondas nori vie
nybės ?

— Tai kaip čia dabar vieny
bės nenorėsi!

— Tai uždaryk savo Fondą. 
Yra Altas, yra Balfas, yra Tau
tos Fondas, jie tvarkoj, o jūsų 
Fondas netvarkoj. Jis priešvals
tybinis, prelato neklauso. Užsi
darykit, sakau, o šiaip — tauta 
sukils.

Fondo žmogus išima iš stal
čiaus tokį lapą ir sako sau, lyg 
manęs negirdėjęs:

— Matai, tai paaukosi jau, ko
kį dolerį, ar ką?

Nežinau, koks nelabasis galvą 
apsuko, bet išėmiau dolerį ir pa
dėjau ant stalo. O fondininkas 
užrašė mano vardą, pavardę, su
mą ir dar pasirašyt pakišo. Pa
sirašiau.

— Tai ar užsidarysit? — vėl 
įkibau klausti...

— Manau, kad dar ne, — at
sakė ir pakilęs kažkur išėjo.

Nuėjau j Dirvą. Redaktorius 
sėdi ir rankraščius braukinėja.

— Ar nori vienybės, priete- 
liau?

— Noriu,:— ir vėl rankraščius 
sklaido.

— Tai uždaryk Dirvą. Aš nesa
kau, kad Dirva bloga. Bet vieny
bę ardo. Tokia, lyg ir neaiški, ši
tam kraštui netinka ir gana. Už
daryk, tu ją. Juk laikraščių ir 
šiaip dar liks tiek ir tiek. Užda
rysi, ką?

— Neuždarysiu, — atsakė re
daktorius ir nunešė rankraščius 
linotipui.

Parašiau laišką pačiam Sta
siui Lozoraičiui.

— Pasitrauk, prieteliau. Tu jo
kių popierių neturi. Kybartų ak
tai negeri, Urbšio telegrama gry
nas niekis, italai Tavęs nepripa
žįsta. Tik vienybę ardai ir de
mokratiją bjaurioji. Pasitrauk, 
kol dar tauta nesukilo. Laukiu 
skubaus atsakymo.

Kitą dieną oro paštu gavau iš 
Romos siuntinėlį. Atidaręs radau 
buteliuką su šone įrėžtais gra
mais ir užmautu čiulpuku. Buvo 
ir raštelis:

Už Vienybę!
Iš kovos fronto už tautos vie

nybę nepabėgau. Vaikščiojau į 
Talką, j Fondą ir į Dirvą. Iš S. 
Lozoraičio gavau dar lūpinę ar-

monikėlę ir šilkinį arlekiną. Nak
tim per sapną ėmiau rėkauti. 
Daužydavau indus. Ant žmonos 
nesustojau rėkęs. Vis dėl tautos 
vienybės. Kovojau, kaip Tarza
nas su beždžionėm. Bet kai įspy
riau žmonai į blauzdą, ji paskam
bino kažkokiem žmonėms, tie įsi
sodino mane į baltą mašiną su 
žaliu kryžium ir čia atvežė. Kel
nes turiu rankom prisilaikyti. 
Bet aš uždarysiu dar ir Talką, 
ir Fondą, ir Lozoraitį, kad vie
nybė triumfuotų!

Matas Inkstas

Visi nepriimtieji į 
Karo Mokykla yra 

ateitininkai
Nors tuo klausimu jau nema

žai buvo kalbėta, mūsų spaudoje, 
bet kadangi tuo reikalu turėjo 
laiko pasisakyti tokie mūsų žy
mūs politikai, kaip buv. Vliko 
pirmininkas ir kiti, tai reikia 
manyti, jog tas daug padeda ir 
Lietuvos laisvinimo reikalams. O 
jeigu taip, tai norėčiau ir aš prie 
to prisidėti.

Kiek teko pastebėti spaudoje, 
nusiskundė tik trys nuskriaus
tieji, kurie nebuvo priimti į Ka
ro Mokyklą: J. Gaigalas, A. Da- 
mušis ir Jurgis Mikaila. Aš ne
abejoju, kad tokių "nuskriaus
tųjų” buvo ir daugiau, bet kiti 
kažkodėl dar tyli. Greičiausia ty
li todėl, kad jie buvo neąteiti- 
ninkai.

Savo laiku buvęs Karo Mokyk
los aukštas pareigūnas ir kalbė
davęs labai tarmiškai rytų aukš
taičių tarme, kartą taip išsireiš
kė : žmogus be karo mokslo ir be 
tikybos tai yra kiaula. Taigi pil
nai galima suprasti ir pateisinti 
tuos nuskriaustuosius, kurie taip 
griaudžiai skundžiasi netekę ga
limybės gauti to karo "makslo”. 
Bet iš kitos pusės galima juos 
paguosti ir nuraminti. Nors 
jiems nebuvo duota' galimybės 
gauti karo "makslo”, bet tikyba 
nebuvo atimta. Na, tai reikalas 
nebuvo toks tragiškas!...

Na, kaip ten bebūtų, su ta Ka
ro Mokykla ‘reikalas nebuvo vi
sai tvarkoje. Jeigu jau tiek daug 
buvo tų nuskriaustų, tai ar ne
geriau būtų buvę neskriausti tų 
žmonių, o įsteigti antrą Karo 
Mokyklą. Tuo atveju būtume tu
rėję daugiau karininkų ir pre
zidentas būtų turėjęs iš ko pa
sirinkti kariuomenės vadą. O da
bar, kaip matyti iš Raštikio at
siminimų, p. Raštikis buvo tik 
politinis makliorius ir ultimatu
mams priiminėti viršininkas.

Na, bet dabar jau reikalą tai
syti yra pervėlu. Viskas, ką mes 
galime, tai nuskriaustiesiams pa
reikšti gilią užuojautą.

Atsitiktinai kartą teko pasi
kalbėti su vienu šios šalies kari
ninku. Jo nuomone tas karo 
"makslas” nėra jau taip lengvai 
prieinamas ir čia. Esą, tokių nu
skriaustųjų kaip mūsiškių triju
lė, galima būtų priskaityti visą 
milioninę. Jeigu ir čia toks di
delis skaičius negali patekti į 
Karo Mokyklą, aišku, jie visi yra 
ateitininkai. Tai matote, kokia 
neišpasakyta daugybė tų ateiti
ninkų !....

Patartina ir mūsų nuskriaus
tiesiams sueiti į kontaktą su kitų 
šalių nelaimės draugais, tai• ir 
paguodos ir užuojautos būtų kur 
kas daugiau ir ateitininkų atsi
rastų dar daugiau.

“i--------------

KARŠTI LINKĖJIMAI ALT 
VALDŽIAI

Pijui Grigaičiui. Ir toliau dėti 
beviltiškas pastangas tikinant, 
kad niekad nedraugauta nei su 
Bimba, nei su Mizara ir niekad 
neturėta su jais bendro fronto. 
Net pačiam pradėti tikėti, kad 
visa tai darė Juozas Bačiūnas ...

Leonardui šimučiui. Velykinę 
atliekant prisipažinti, kad dėl 
garbės pasidavei socialdemokra
tui, o tas už nosies vedžioja ne 
tik po Chicagą, bet ir po Wa- 
shingtoną.

Mykolui Vaidylai. Pagaliau nu
kariauti Bendruomenę, perimti 
jos iždą, ir P. Grigaičio įsakymu 
viską išmokėti VLIKui. Sava

ALKANOS MINTYS
Mes suaukojam pinigus ALT- 

ui. ALTas juos atiduoda VLIKui, 
o VLIKas per savo Eltos biule
tenį mus kolioja. Ir tas darbas 
vadinasi Lietuvos laisvinimu, — 
pasakė "Pusiau slaptai" redak
torius

♦

Aš palaikau Nasserą. Man pa
tinka diktatoriai.

V. Alseika
*

Velniop Čiurlionio ansamblį. 
Sudarysiu pijokų chorą, kurio 
kiekviena repeticija baigsis de
mokratišku išgėrimu — pareiškė 
Alf. Mikulskis, kada gerai įgėrę

nuomonė ir šiuo atveju nereika
linga.

Antanui Oliui. Vieną vienin
telį kartą pasakyti Grigaičiui, 
Šimučiui ir Vaidylai, ką iš tikrų
jų apie juos galvoji.

pijokai buvo ir drausmingi ir ge
rai dainavo.

Ką ta Stempužienė, ar ji savo 
balsu gali lygintis su manuoju 
— pareiškė V. Bakūnas, po A. 
Banio minėjimo koncerto Cleve
lande.

PATARIMAI
Antanui Jasmantui. Pasitei

rauti Antano Maceinos, ar ir jis 
tos nuomonės, kad naujoji Ais
čio ir Brazdžionio poezija jau ka
put.

. •
St. Barzdukui, sulaukus pen

kiasdešimt metų, pagaliau, su
rasti, ką daryti, kad ir kiti ką 
nors darytų.

Naujose pareigose
Sveikiname panelę S. Narkeliū- 
naitę, per J. Tautas įsijungusią 
į motinų sąjūdį.

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PERSIŲSTI 
SIUNTINIUS I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

ir kitus kraštus vis dar laikoma

PARCELS TO RUSSIA, INC.
BROOKLYN. N. Y.

Ši firma įgaliota Intourist Maskvoje, čia vietoje rinkti muitus 
už siunčiamus daiktus j SSSR.

Kadangi visos agentūros uždarytos, patobulinimui patarnavimo ir pa- 
akubinimui siuntiniu pristatymo j SSSR, kartu klijentų patogumui, jau iki šiol 

PARCELS TO RUSSIA, INC.
atidarė skyrius:
11601 Jos. Campau Avė., Detroit 12, Mich., Tel. TOvvnsend 8-0298 
651 Albany Avė., Hartford, Conn. CHapel 7-5164
121 So. Vermont St., Ix>s Angeles, Calif,, Tel. DUnkirk 5-6550 
78 Second Avė., New York City, N. Y., Tel. ORchard 4-1540.

Galima beveik viskas siųsti «— nauji ir dėvėti rūbai, maisto produktai, 
o taip pat visokiausi vaistai, Streptomicin, Penicilin, Rimofon ir kiti. Vaistai 
siunčiami oro paštu gavėjui pristatomi per 7-10 dienų.

NAUJIENA, dabar galima siųsti "ANTI-POLIO SERUM” 
Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės {vairiais alfabetais, akordijonai, 

siuvamos mašinos.
Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašą.

Naujas adresas:

PARCELS TO RUSSIA, Ine.
1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y.

(Už kampo buvusios vietos). Tel. INgersol 7-6468, 7272
Įstaiga pirmąjame aukšte. Patikrintas laisvas automobilių 

pasistatymas. Įstaiga atidaryta kasdien, įskaitant sekmadienius 
nuo 9 iki 6 vai. ir. šeštadien. 9-4 vai.

Firmos veikimas pertvarkytas, kiekvienas siuntinys išsiunčiamas neati
dėliojant ir paskyrimo vietą pasiekia per 7 savaites, oro pašto siuntiniai fer 
7-10 dienų.

Jums patiks

Dabar už vietines kainas!

yra šviesesnis!
t

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

AMERIKOJ VIENINTELIS UGNIM VERDAMAS ALUS PRIE 2000 LAIPS.!

TAIP DRAUGAS PAGERBĖ
POETĄ ANTANĄ MIŠKINĮ
1955 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 

Draugo numery buvo atspaustas 
labai keistas Antano Miškinio 
eilėraštis, štai jis su visais Drau
go ženklais ir atstumais tarp 
eilučių:

Jei parduoti kas patinka, 
Neskubėk tuoj į rinką. 
Siūlau gerą patarimą — 
Tuoj j Draugą duok skelbimą

— o —
Gerai žinau lyg poterius, 
Kas do dalia dalužė . . .
Vai kas mane nugirdė,
Ar tujen, ar gegužis,

A. Miškinis
Jei Antanas Miškinis miręs, 

jis paskaitęs pirmą ketureilį ap
sivertė karste. Gi jei tebėra gy
vas — tikrai meldžiasi už Drau
go redaktorių išradingumą.

Greetings and Best Wishes 
To My Many Friends

BILL’S PURE OIL 
SERVICE

WHERE YOU GET THE 
FINEST IN SERVICE

905 EAST 185th ST.
IV 1-9614

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CLEVELAND 
REGISTER AND 

GRILL COMPANY 

3188 EAST 80th ST.
VU 3-4418
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

JULIUS J. PETRASH

STATĖ SENATOR

Išsigina nemirkčiodamas

GREETINGS and BEST W1SHES
For a Pleasant Holiday

JUDGE JOSEPH STEARNS

OF THE MUNICIPAL COURT

To Our Friends and Patrons 
GREETINGS and BEST W1SHES

MOSHER-LALLY 
CHEVROLET CO.

SEE THE NEW MOST OUTSTANDING 
1957 CHEVROLET

. I

566 Broadway Bedford, Ohio BE 2-1880
«

Geriausi, sveikinimai ir linkėjimai

EDWARD J. STUPKA 
INSURANCE CO.
GENERAL INSURANCE

3896 East 131st Street WY 1-6090

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Many Friends

SPRAYON PRODUCTS, INC.

2075 East 65th Street HE 2-2900

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

JACOBSON FURNITURE CO.
Complete Line of Furniture 

Appliances and Television 
2847 LORAIN AVENUE WO 1-8287

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

The GuardĖan Burglar Proof 
Equipment

2115 Center Street PR 1-6960

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

TEDDY BEAR STORE’S, INC.

746 East 185th Street IV 1-8877

"Naujienų” redaktorius — ap- tik taip, kaip jis sako, panašiai 
žvalgininkas, kovo 27 d. dar kar- kaip ir su tomis rezoliucijomis... 
tą gindamas savo "neklaidingu- Gali, 
mą’’ ir vėl iš pradžios kartoja 
vis tą patį, kad 1955 metų ALT 
suvažiavime priimtoji rezoliuci
ja dėl ALT lėšų skyrimo, liečia 
ką tik nori, bet jokiu būdu ne 
Vliką. Visai kaip toj pasakoj 
apie "kirpta” ir ”suksta”. Ka
dangi klausimas nebeaktualus, 
nes kas norėjo, išvadas tuo rei
kalu jau pasidarė, nebėra pras
mės prie jo ir begrįžti. Atžymė- 
tina tik štai kas. Esą:

"Nemickas rašo: ’P. Grigaitis 
apšaukė J. Bačiūnų melagium, 
kvailiu ir t.t.’ Mes dar kartą per
skaitėme ’N.’ Apžvalgos straips
nį (vas. 11 d.) nuo pradžios iki 
galo. Jame nėra nei 'melagių’, nei 
'kvailių’. Vadinasi, Nemickas, ci
tuodamas tuos Gaidžiūno sugal
votus epitetus, parodo, kad sar
matos jausmas jam, iš tiesų, sve
timas”.

Nieko kita nelieka, kaip pa
kartoti ištraukas iš P. Grigaičio 
"apžvalgų” serijos, pašvęstos J. 
Bačiūnui "pagarbinti”. Kreipia
me dėmesį, kad tai buvo ne vien 
tik vasario 11 dienos "apžvlaga”. 
Bet pradėkim nuo tos, apie kurią 
P. Grigaitis sakosi "Mes dar kar
tą perskaitėme” (pabaukimai 
mūsų):

1) "J. J. Banhunas vėl rašo 
netiesą, šmeiždamas Amerikos 
Lietuvių Tarybą”.

Tuo "vėl” jau yra tvirtinama 
tai, kas buvo sakyta ankstyves
nėj, vasario 4 d. tiradoj. Toliau 
•ia prikišamas netiesos rašymas 
(tai yra, prikišamas melavimas), 
ir dar šmeižimas, šmeižimas 
Amerikos Lietuvių Tarybos. Ka
dangi J. Bačiūno priekaištai fak
tiškai buvo nukreipti j P. Gri
gaičio "interpretacijas”, į kurias 
tik jis ir teatsiliepė (kaip žirk
lės!) tai išeina, kad pas P. Gri
gaitį "ALT tai Aš”.

2) ?’J. J. Bachuno pasakoje yra 
visai iškreipti ALT 1955 metų 
nutarimai”.

B. Nemickas tekstais įrodė, 
kad tuos nutarimus iškraipė ne 
J. Bačiūnas, o kaip tik P. Grigai
tis, dėl ko J. Bačiūnas visai pa
matuotai ir kėlė balsą. P. Gri
gaitis vadina tatai "pasaka”.

3) ”0 betgi J. J. Bachunas dar 
ir šiandien kartoja netiesą, kuri 
jau buvo išaiškinta pereitą lap
kričio mėn.”

"Išaiškino” tik P. Grigaitis, 
bet tas "išaiškinimas” nieko ne
rodą, išskyrus tai, kad, jeigu P. 
Grigaitis užsimano su katra re
zoliucija nesiskaityti, tai ir ne
siskaito (nes daugelis Taryboj 
nenori būti per "Naujienas” ap
šaukti vienybės ardytojais, be
sarmačiais ar dar blogiau). Argi 
ne taip savo laiku išėjo su Ta
rybos nutarimu dėl Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės?

O dabar žvilgterkim į kitas dvi 
"apžvalgas”, kurių P. Grigaitis 
"dar kartą neperskaitė”, bet ku
rias vertėjo perskaityti prieš iš
siginant J. Bačiūno adresu pa
bertų "perliukų", štai, vasario 4 
d. "apžvalga”:

”J. J. Bachuno prasimany
mai ... Bet J. J. Bachunas, ka- 
žinkodėl užsimanė dabar paskelb
ti spaudoje nebūtų dalykų... ir 
pašmeižti Amerikos Lietuvių Ta
rybos pareigūnus!... šitoje Ba
chuno pasakoje yra ne tik visa 
eilė prasilenkimų su tiesa, bet ir 
aiškus melas ... Aiškus melas. 
Čia yra aiškus J. J. Bachuno me
las ... Dėl kvailos Bachuno iro
nijos ...’’

O štai ir vasario 16 dienos "ap
žvalga” :

”J. J. Bachuno prasimanymus 
ir šmeižtus prieš Amerikos Lie
tuvių Tarybą ... Bachunas Pra
simano nebūtus dalykus ir vieto
tomis net per akis savo netie
są... Tautininko Bachuno melus 
jie ima už gryną pinigą”.

Po viso to P. Grigaitis nei ne
mirkčiodamas tvirtina, kad išva- 
dinimas melagium bei kvailiu yra 
tik ... Gaidžiūno ir Nemicko pra
simanymas.

Žinoma, P. Grigaitis gali ir vėl 
kartoti, kad viskas yra ir buvo

pavyzdžiui, iškilmingai 
"aiškinti”, kad — matot, juk ten 
visiškai nebuvo žodžio "melagis”, 
o buvo tik "męlas”, ir nebuvo pa
sakyta "kvailys”, o buvo tik 
"kvailos”...

Bet toki pasitensinimai tinka 
nebent tik aklai P. Grigaitį įsi
mylėjusiems, arba įtikėjusiems 
absoliučiu, už paties popiežiaus 
didesniu jo neklaidingumu. Atsi
prašom, kad tokio tikėjimo netu
rim.

Šiaip ar taip aiškinkis, viestiek 
suprantama, kad, jeigu kas apie 
kitą sako, jog tas ir tas skelbia 
prasimanymus ir melus, tai tas 
reiškia, kad jįs vadina tą kitą 
melagium; jeigu sako, kad tas ir 
tas skelbia šmeižtus, tai reiškia, 
vadina šmeižiku. Ir jeigu sako, 
kad tas ir tas kalba kvailus da
lykus, tai reiškia, kad vadina 
kvailiu.

Matydami, ką P. Grigaitis ra
šė apie J. J. Bačiūno straipsnius, 
mes turime pakankamai pagrin
do atžymėti labai paprastą fak
tą, būtent, kad P. Grigaįis J. J. 
Bačiūnų viešai per laikraštį ap
šaukė melagium, šmeižiku ir 
kvailiu (kvailus dalykus • rašan
čiu).

J. Bačiūno straipsnius skelbėm 
ir skaitėm, ir matom, kad J. Ba
čiūnas to tikrai nenusipelnė. No
rėtumėm tikėti, kad ir pats P. 
Grigaitis nesijaučia gerai daręs 
J. Bačiūnų taip apšaukdamas, nes 
jis to apšaukimo išsigina. Bet 
kuo mes kalti, kad išsigynimą 
nuneigia pačiose "Naujienose” 
išspausdinti žodžiai. Išsigynimas 
to, kas tikrai padaryta, nėra do
rybė, bet, galbūt P. Grigaičiui 
jau ir pervėlu nuo tos savo būdo 
ypatybės benusikratyti...

niaus vadovaujama sk. tautinių 
šokių grupė pašoko Voveraitę ir 
Oželį.

Minėjimo metu skautai pra
vedė rinkliavų — surinkta 2382 
pezai ir už išleistas programas 
su skelbimais gauta 400 pezų. 
Gautas pelnas Argentinos skau
tų pastangomis siunčiamas Va
sario 16 gimnazijai Vokietijoje.

SKAUTORAMOS ŠEŠĖLYJE

(sks) Visa skautiškoji Chica- 
ga stropiai ruošiasi SKAUTO- 
RAMAI — bal. 14 d. 3 vai. p. p. 
Marijos aukšt. mokyklose rū
muose. Pirmoji tokio masto skau
tiškoji šventė yra rengiama 
Skautams Remti Dr-jos iniciaty
va. Į pasiruošimo darbus visi uo
dai įsitraukė — tiek visuomeni
ninkai — rėmėjai, tiek ir skau
tiškas jaunimas. Skautoramoje 
visi galės gėrėtis originalia'pa
roda bei dalyvauti meniškame 
lauže. Visi laukiami — iki pasi
matymo !

Kovo 24 d. Chicagos sk. vyčių 
dr-vė metinėje sueigoje savo va
du išrinko sk. vytį vyr. skltn. 
Vyt. Petrauską. Jis buvo pirmo
sios skautų skilties, įkurtos 1948 
m. Chicagoje, skiltininkas. Prieš 
kurį laiką grįžo iš Vokietijos, 
kur atliko karinę tarnybą.

Buvęs Korp! Vytis pirm. fil. 
K. Mikėnas atlieką karinę prie
volę JAV kariuomenėje. Teko pa
tirk, kad jis neseniai išvyko Ko
rėjom

Kovo 23 d. buvo Chicagos ASS 
skyriaus sueiga. Aptarti eina
mieji reikalai bei išklausyti pra
nešimai. Senj. R. Vėžys skaitė 
poeziją, vėliau surengtos disku
sijos įv. klausimais. Pabaigai 
užkasta, padainuota bei pravesti 
žaidimai.

lllllll

BEST VVISHES
To You Ali

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

ALLIED ELECTRIC SEWER 
CLEANING COMPANY

R. P. Herschman Prop.
ROTO—ROOTER SERVICE

WEST SIDE EAST SIDE
12910 Detroit Avė. 12824 Superior Avė.
BO 2-4500 ’ MU 1-7722

Best Wishes to Our Friends and Patrons

CHIN’S RED DRAGON RESTAURANT

SERVING THE FINEST CHINESE AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ.
i

PR 1-0190

BEST WISHES

SKAUTAI
KONS. A. SIMUTIS — GARBĖS 

SKAUTAS
(sks) Argentinoje viešėjo Lie

tuvos konsulas A. Simutis. Ten 
jis daugelio lietuvių organizaci
jų buvo pagerbtas specialiuose 
priėmimuose. Išleistuvėse skau
tų draugininkas vyr. skltn. S. 
Babronis pranešė, kad mielas 
svečias pakviestas Lietuvių 
Skautų Argentinoje Garbės Na
riu. Jam įteiktas atitinkamas ak
tas, vyr. skltn. Aid. Jablonsky- 
tės meniškai papuoštas. Nauja
sis Garbės Narys pasirašė dr-vės 
svečių knygoj ir kartu tapo skau
tų rėmėju — paaukojo skautiš
kai veiklai stiprinti 100 Argen
tinos pezų. Atsisveikinimo kal
boje svečias palietė įvairius klau
simus surištus su Lietuvos va
davimu, o pabaigoje pasidžiaugė 
skautų jam suteikta garbe ir 
prisiminė, jog savo laiku jis bu
vęs aktyvus jūrų skautas.

MŪSŲ SKAUTAI 
ARGENTINOJE

(sks) Lietuvių Skautų Dr-vė 
Argentinoje Nepriklausomybės 
šventę paminėjo iškyloje j Bue
nos Aires užmiestį. Dalyvavo 
skautai, sk. vyčiai, vyr. skautės, 
sktn. gen. T. Daukantas, pran
cūzų atstovė m-lle Collet ir daug 
kt. svečių. Pašnekesius pravedė 
dr-kas vyr. skltn. S. Babronis ir 
sktn. gen. T. Daukantas, kuris 
kartu oficialiai pranešė apie jū
rų skautų valties įsteigimą. Į 
vyresniškumo laipsnius pakelti: 
į skiltininkės — pskltn. L. Paliu- 
lionytė ir į paskiltininkio lps. — 
sk. vyčiai Alg. Cibavičius, Alg. 
Matukas ir Z. Jaunius.

Pskltn. A. Matukas m-lle Col
let prašė perduoti Prancūzijos 
skautams broliškus lietuvių 
skautų linkėjimus. Viešnia svei
kindama prancūzų skautų vardu, 
palinkėjo greitai atgauti laisvę 
Lietuvai.

Bendrajame Nepriklausomy
bės šventės minėjime meninėje 
dalyje pasirodė — solistė skltn. 
L. Paliulionytė, deklamavo vyr. 
skautė D. Valentinaitė ir skltn. 
D. Guterytė, o pskltn. Z. Jau-

I

BARTUNEK
CLOTHERS

FINANCE YOUR

APPEARANCE

A MODERN TEN-PAY-PLAN

14958 St. Clair Avė. -

6529 Union Avenue

833 Prospect Avenue
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Greetimg and Best Wfehes for a

To Our Friends and Patrons

WEST SIDE 
RADIATOR CO.

"Motor’s Steam Cleaned”

7746 LORAIN AVENUE
ME 1-6440

Greetiing and Best Wfehes for
Pleasant Holiday

G R E E N ’ S
SHOE STORE

a

FEATURING WEATHERBIRD
SHOES FOR CHILDREN

12421 ST. CLAIR AVĖ.

GL. 1-4343
i

SLAGOR MACHINE & TOOL 
COMPANY INC.

9401 Sandusky VU 3-7788

Sveikiname malonius draugus ir rėmėjus

TELTALMAN PLUMBING AND

HEATING CO

4021 SILBY ROAD ER 1-5440

Best Wishos To Our Friends and Patrons

TARANTINO BROTHERS INC.
MILLWORK—WOODWORKING

17614 St. Clair Avė. IV 1-0344

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons

BUDO CLEANERS
FOR THE BEST CLEANING IN T0WN

12702 Shaw Avenue Call — GL 1-7417

Best Wishes To Our Friends and Patrons

FRIEDMAN BROS., INC.
DISTINCITVELY STYLED FURS

1825 EAST 13th STREET CH 1-4272

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

SHAKER SUNOCO SERVICE STATION
WHERE YOU GET THE FINEST IN SERVICE

11600 Shaker Blvd. GA 1-9675

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons

C. C. ROBINSON REAL ESTATE CO.

10005 CEDAR AVENUE C E 1-2996

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

ROCCO BARBER SHOP
For the Best in Haircutting See Rocco

5333 Superior Avenue HE 1-1678

Greetings and Best Wishes to Our Friends & Patrons

MAC EWAN’S
SERVICE STATION

WHERE YOU GET THE FINEST SERVICE

7410 SUPERIOR AVĖ. EN 1-9801

I ■

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons

VARGO BROTHERS SUNOCO SERVICE STATION
WHERE WE GIVE YOU THE BEST IN SERVICE

EN 1-98326947 St. Clair Avenue

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai mūsų draugams ir rėmėjams

G. & E. I)RY CLEANING
WHERE YOU GET THE FINEST CLEANING

Call WA 1-793412917 UNION AVĖ.

♦

*
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Savo darbais jis grįžta Lietuvon
Dail. A. Rūkštele Detroite

Pagaliau ir Detroitas susilau
kė rimtos meno parodos. Mes 
nuolat skaitome spaudoje apie 
lietuvių dailininkų meno parodas 
Chicagoje ir New Yorke, bet De
troitas visados būdavo aplenkia
mas. Be vienos kitos čia pat gy
venančio dail. Melniko parodos, 
lig šiol mes meno parodų kaip ir 
neturėjome. Reikėjo Rūkštelei 
atvažiuoti iš Australijos, kad pa
galiau ir Detroitas būtų atsimin
tas ... O kad detroitiečiai tikrai 
išsiilgę pamatyti mūsų dailinin
kų darbus akivaizdžiai parodė 
parodos atidarymas, per kurį ne
maža Tarptautinio Instituto salė 
sausakimšai prisirinko žmonių. 
Paroda buvo atidaryta kovo 10 
d. ir baigėsi kovo 17 d. Parodą 
surengė Detroito Lietuvių Kul
tūros Klubas Tarptautinio Insti
tuto patalpose. Tiek svečių Klu
bas vargu ar kada buvo turėjęs.

Rūkštelė išstatė 32 paveikslus: 
27 aliejus ir 5 akvareles.

VYT. ALANTAS

alizuotas kaimas, kurio mes vi
sada troškome.

Peizažą Rūkštelė vaizduoja 
statiškoje padėtyje. Jo gamta ra
mi, susimąsčiusi ir kažin kaip 
paskendusi savyje. Atrodo, kad 
dailininkas daugiau Lietuvos 
gamtą kontempliuoja kaip kad 
vaizduoja. Rūkštelė tuo požiū
riu yra visiška priešybė Adomui 
Galdikui, kurio vaizduojama Lie
tuvos gamta beveik be išimties 
audrftiga.

rint į modernizmo ekstravagan
cijas? Bet, peržengęs parodos sa
lės slenkstį, lankytojas atsikvė
pė laisvai: nuo sienų padvelkė 
tikras, nuoširdus neišprievartau
tas menas.

Kaip minėjau, Rūkštelės te
matika labai įvairi, tačiau lan
kytojai pirmiausia stabtelėdavo 
ir ilgiausia išstovėdavo ties lie
tuviškomis drobėmis. Buvo nu
pirkti 6 paveikslai ir visi lietu
viškomis temomis, šis mūsų pub
likos polinkis yra įsidėmėtinas 
dailininkams, žinoma, jei jie su
interesuoti savo paveikslas par
duoti.

Tematika
Rūkštelės darbų tematika la

bai įvairi. Daugiausia jis savo 
teptukui įkvėpimo ieško lietuviš
kame peizaže, bet neaplenkia ir 
Vokietijos bei Australijos, kur 
jam teko gyventi išbėgus iš Lie
tuvos. Amenxa Rūkštelės tema
tikoje dar nepaliesta, bent mes 
nematėme jos parodoje. Bet dau
giausia, kaip pastebėjau, Rūkš
telė grįžta į Lietuvą.

Buvo išstatyta net 14 paveiks
lų iš Ciklo Tėviškė. Dailininkas 
Lietuvos miesto vengia: visas jo 
dėmesys sutelktas į Lietuvos kai
mą. Jis mėgsta tapyti sodybas, 
gubų lankus, saulėlydžius, gojus. 
Nuolatinis grįžimas į Lietuvos 
kaimą ir to kaimo pavaizdavimo 
forma visai Rūkštelės kūrybai 
uždeda ryškų lietuvišką atspalvį.

Šalia tų lietuviškų siužetų mes 
matėme parodoje ir žanrinių pa
veikslų, keletą vaizdų iš Vokie
tijos ir Australijos, keletą por
tretų. Imant tematiškai, Rūkš
telės teptuko amplitudė labai pla
ti. Nors jis ypatingą dėmesį krei
pia į Lietuvos kaimą, bet ir 
tuose žanruose jis jauičasi 
giai laisvai ir užtikrintai.

ki- 
ly-

Portretistas Antanas Rūkštelė
Parodoje mes matėme tik du 

Rūkštelės išstatytus portretus: 
dailininko dukters Eglės (didelio 
formato, aliejus) ir P. R. (mažo 
formato, akvarelė). Bet mes at
simename, kad Rūkštelė yra pa
daręs ir daugiau portretų. Mes 
atsimename, kad Anglijos kara
lienės Elžbietos II apsilankymo 
Australijoje proga du dailininkai 
— Rūkštelė ir australas — piešė 
jos ir jos vyrų portretą. Geres- 
niuoju buvo pripažintas lietuvio 
dailininko portretas. Mes taip 
pat žinome, kad ir Amerikoje 
Rūkštelė jau yra padaręs keletą 
portretų.

Iš portretų matytų parodoje 
aiškėja, kad dailininkas, nenu
krypdamas nuo originalo pana
šumo, visdėlto pirmiausia ieško 
jo vidinės ekspresijos. Rūkštelės 
supratimu, portretas turi būti 
panašūs į originalą tiek savo iš
viršine forma tiek charakteriu. 
Toks bent įspūdis palieka žiūro
vui iš Eglės portreto. Pilnesnio 
vaizdo apie Rūkštelę portretistą 
detroitiečiai, deja, neturėjo pro
gos susidaryti, nes per maža bu
vo išstatyta tos rūšies jo darbų.

Kompozicija
Nesistengdamas "pritrenkti” 

žiūrovo kompozicinės prašmat
nybėmis, Rūkštelė visdėlto jį pa
traukia savo kompozicijų papras
tumu, pusiasvyra ir ritmu. Taš
kų išdėstymas jo paveiksluose 
yra natūralus ir nuoseklus. Jis 
niekur nenuslįsta nuo tikrovės [ 
logikos ir atsispiria bet kurioms 
pagundoms suardyti kompozici
jos ritmą kryptelėjimu į šalį. 
Rūkštelė ne tiek sau laužo galvą 
kompozicijos originalumu, kiek 
jos išbaigtinumu ir ritmingumu.

Publikos susidomėjimas
Šio rašinio pradžioje jau esu 

pastebėjęs, kad paroda susilaukė 
didelio lietuvių publikos susido
mėjimo. Negali tokiu susidomė
jimu pasigirti kitos Detroite su
rengtos lietuvių meno parodos, 
nors jų buvo ir nedaug. Norėčiau 
tą reiškinį paaiškinti dvejaip: 
pirma, Detroito lietuviai buvo 
pasiilgę meno parodos, antra, tai 
buvo savotiška demonstracija 
prieš vadinamą "modernųjį me
ną.” Daug kas ėjo į parodą svy
ruodamas: ką ten pamatys? Juk 
kam gį įdomu gaišinti laikas žiū-

Baigdamas dar noriu pasakyti 
keletą žodžių apie patį dailinin
ką, kurį aš pažįstu iš Lietuvos 
laikų. Anais laikais tapyba, kai
po tokia, jis mažiau domėjosi. Jis 
dirbo muziejuose ir rūpinosi dau
giau mūsų meno ir kultūros pa
minklų administraciniais bet or
ganizaciniais reikalais. Atsime
nu, kaip Rūkštelė buvo užsidegęs 
kurti Kauno ąžuolyne ar kur ki
tur Lietuvos Oro Muziejų, kaip 
kad yra Skansenas Stockholme. 
[ jį turėjo būti suvežti iš visos 
Lietuvos būdingesni seni pasta
tai, parinkti retesni miško žvė
rys, galbūt, paukščiai ir t.t. To
kio muziejaus projektą Rūkštelė 
nešiojosi savo prętfelyje. Jo vis
kas buvo suplanuota, tik trūko 
vieno: vyriausybės išleisto Oro 
Muziejaus įstatymo. Aš nė kiek 
neabejoju, kad savo energija ir 
užsispyrimu jis būtų ir tą įsta
tymą išsikovojęs ir Lietuva bū
tų turėjusi savo Skanseną, bet 
karas sutrukdė visus planus.

Teko susitikti su Rūkštele ir 
Vokietijoje, Dillingino stovyklo
je. Viename kareivinių kamba
rėlyje tada tilpo visa jo šeima ir 
"dirbtuvė”. Jei neklystų, trem
tyje Rūkštelė vėl veikliau ėmėsi 
teptuko. Jo kambario visos sie
nos buvo nukabintos paveikslais. 
Bet tada jo darbai man nepadarė 
tokio gilaus įspūdžio kaip dabar. 
Per paskutiniuosius metus jis 
yra padaręs didelę pažangą, kaip 
tai liudija jo paroda Detroite.

Pagaliau reikia pasidžiaugti, 
kad Detroito Lietuvių Kultūros 
Klubo vadovybė ėmėsi iniciaty
vos A. Rūkštelės parodai sureng
ti. Detroitiečiai gali būti Klubo 
vadovybei tik dėkingi ir palinkė
ti, kad ji neprąleistų progos su
ruošti ir daugiau tokių švenčių.

RELIGINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS 
CHICAGOJE

Ankstyvą pavasarį Chicagos 
lietuviai pasitinka neeiliniais me
niniais pasireiškimais. Kovo 30 
ir 31 dienomis pilna Marijos 
aukšt. mokyklos salė gėrėjosi lie
tuvišku Rigoletto operos pasta
tymu, pateiktu Chicagos vyrų 
choro pastangomis. Ir štai — po 
savaitės rengiama kita meno 
šventė.

Dar neseniai įsteigtas Lietu
vių menininkų klubas balandžio 
7 dieną 4 vai. p. p. šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje organizuoja 
didelio masto religinės muzikos 
koncertą. „ .

Programoje dalyvasja žinoma 
buv. Kauno operos solistė Aliodi- 
ja Dičiūtė-Trečiokienė; iš Pietų 
Amerikos į Chicagą praėjusiais 
metais atsikėlęs ir čia dar mažai 
girdėtas buvęs Rio de Janeiro 
operos solistas (bosas-baritonas) 
Stasys Cit varas; lietuviams ma
žai žeinomas estų tenoras, buvęs 
Talino ir Stockholmo operų so
listas Eedo Karrisov; iš New 
Yorko atvykęs vargonų virtuo
zas, žinovų laikomas vienu pajė
giausiųjų vargonų muzikoje, Jo
nas Žukas ir Chicagoje populia
rus smuikininkas Alfonsas 
Paukštys. Programos solistams

vargonais akompanuos muzikai 
Stepas Sodeika ir Antanas Na
kas.

Koncerto pelną rengėjai skiria 
Čiurlionio vardo galerijai įreng
ti. šiai projektuojamai galerijai 
patalpą yra pažadėję jėzuitai da
bar Chicagoje statomuose Jėzui
tų Namuose. Galerijoje norima 
telkti ir saugoti geresniuosius 
lietuvių dailininkų kūrinius, skir
tinus ateities nepriklausomai 
Lietuvai.

Laukiama, kad neeilinė kon
certo programos dalyvių sudėtis, 
o taip pat ir prasmingas koncer
to pelno tikslas sukels didelį Chi
cagos lietuvių susidomėjimą to
kia nedažna meno švente.

Js. Ps.

Best Wishes to Our Friends and Patrons

ha ve no v CLEANING r>0'’BYOUR t/IKI N0W
IN OUR NEW MODERN PLANT'

SHIRT LAUNDRY SERVICE
WE PICK UP AND DELIVER

METZGER’S DRY CLEANING
16708 KINSMAN LO 1-0666

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

Society National Bank išrinko 
prezidentu W. H. Kyle

Naujai išrinktas prezidentas 
pareigas pradės eiti nuo gegužės 
mėn. 1 dienos. Iki šiol prezidentu 
buvo Mr. France. Ir toliau prezi
dentu jis liks Society for Sav- 
ings. Tie du bankai yra lyg ir 
vienas bankas, bet jie taip susi
tvarkę grynai dėl įvairių banki
nių operacijų. Society National 
Bank dauginusia atlieka komer- 
rines operacijas. Gi Society for 
Savings yra daugiau žinomas 
kaip taupytojų bankas.

ARTINANTIS 
VELYKOMS

Vakarų Europoje likusių lietu
vių dauguma yra seneliai, ligo
niai, našlės su vaikais ir šiaip 
pakirstų jėgų žmonės. Todėl ne
vilties, liūdesio ir skausmo yra 
begalo daug.

Sovietų Rusijon ištremtieji ir 
pavergtoje Lietuvoje kenčiantie
ji skęsta taip pat skurdo mario
se, be būtinai reikalingo maisto, 
be aprangos, be vaistų.

Ateina pavasaris, lankos ir 
laukai pasipuoš rūbu žaliu, tik 
tremtinio dalia liks ta pati — 
be namų, be jėgų, be vilties.

Artinasi Šv. Velykos ir ta 
džiaugsminga proga BALFo Cen
tro Valdyba nutarė kreiptis į vi
sus laisvame pasaulyje gyvenan
čius lietuvius ir prašyti aukos 
vargstančių mūsų tautiečių gel
bėjimui. Pasistenkim, kad Vely
kų ryto ramybė ateitų visiems, 
laisviems ir pavergtiems, pasto
viai gyvenantiems ir tremties 
vargus kenčiantiems.

Padarykim, kad Velykų šven
tėse prašvistų tremtinio niūrūs 
kampelis, kad jis alkio nejaustų, 
kad vaikučiai bent po vieną mar
gutį turėtų. Aukokime Velykų 
proga BALFui, kad jis galėtų 
sušelpti bent tuos, kurie be mū
sų pagalbos negali išsilaikyti. 
Neprašome didelių aukų, bet 
prašome aukoti visų. Atlikime 
Velykinio gailestingumo pareigą 
savo artimui.

BALFo Centras 
105 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y.

UNITED PROVISION

CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO

t

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holiday.

STREKAL REALTY CO

405 East 200th Street IV 1-1100

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

ERICKSON TOOL COMPANY

East 23rd & Hamilton Avė. 
- tai;

PR 1-6040

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

For a Pleasant Holiday

Ar jau 
įstojai į 

VILTIES
draugija?

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

FORSTER SHEET METAL CO.

8420 East 134th Street WA 1-9393

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

Spalvos
Dailininko meistrystė daugiau

sia iškyla aikštėn spalvų kompo
navime. Jo teptukas ir papras
čiausiame peizaže sugeba išgau
ti nuostabių kolorito efektų. 
Ypač Rūkštelės koloritas pa
trauklus lietuviškai akiai tose jo 
drobėse, kur jis vaizduoja Lietu
vą. Reikia stebėtis, kaip jis taip 
smulkmeniškai atsimena charak
teringą spalvingumą, kuriuo pa
sižymi lietuviškas peizažas. (Lie- 
tuvcfje Rūkštelė kaip dailininkas 
mažai tesireiškė). Visi jo lietu
viški peizažai daryti tremtyje. 
Aplamai, Rūkštelė savb paveiks
luose ieško kompozicinio bei ko- 
loritinio vieningumo. Tai yra tra
pūs meno kūriniai, kuriuos viena 
rėkianti spalva arba linijos neti
kėtas lūžis "paverstų į nieką.”

Estetinis realistas
Rūkštelė laiko save realistu, 

bet iš tikrųjų jis yra estetinis 
realistas. Vaizduojamų tikrovę 
jis stipriai perkošia per savo es
tetinę prizmę. Kada ir į tą patį 
Lietuvos kaimą Rūkštelė žiūri 
kaipo estetas. Jo kaimas yra 
daug gražesnis ir patrauklesnis 
kaip kad tikrovėje. Tai yra išide-

GREETINGS and BEST WISHES 
»To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

FEDERAL, HAZEL AND COMMERCE STREETS

YOUNGSTOWN, OHIO

KOVAC REALTY CO

Paul Miksys — LI 1-8758

960 East 185th Street KE 1-5030

GREETINGS and BEST W1SHES

LA MAR’S RESTAURANT

FOOD AT ITS FINEST AT MODERN PRICES

9501 Euclid Avė.

1106 Euclid Avenue
and

SW 1-3070

PR 1-8898

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

THE LEONARD ELECTRIC MFG. CO

3907 Perkins Avenue HE 1-8736

FEINER HOMES

18302 Harvard Avenue
SK 2-1477

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

JOHN KN.Rc REaLTOR

REAL ES A E
JOHN & RUDOLF. ALI, I' DS p F'SURANCE

820 East 185th St. V 1-7541

GREETINGS and BEST .V1SHES
For a Pleasant Holiday

A. SIEGLER & SONS BUILDERS

5117 Lee Road Maple Heights MO 2-7300



c Dirva Nr. 14 * 1957 m. balandžio mėn. 4 d.

Nemetam kelio dėl takelio
EMILIJA ČEKIENĖ

N
Teisingai sakoma, jei bijai bū

ti mušamas, pats mušk, šią pa
tarlę jau kuris laikas ryžtingai 
praktikuoja P. Stravinskas, per 
eilę laikraščių visokiais būdais 
niekindamas Lietuvos Nepriklau
somybės Fondą, Lietuvos pasiun
tinius ir visus kitus skirtingai 
manančius, negu jis.

Štai Drauge 1957. 2 15 d. jis 
tarp kitko rašė;

”,.. LNT ikšiolinė veikla pa
rodė, kad tai yra ne organizacija 
laisvinimo darbhi dirbt, o jam 
trukdyt, tik Vlikui kompromi- 
tuot, jam kenkt, jj išsprog- 
dint...”

Tačiau, kokiu būdu LNT tą 
”sprogdinimo’’ darbą atlieka au
torius nepatiekia nei vieno įro
dymo.

Tai tušti, nors rėkianti žodžiai.
Ta proga verta priminti, ką iš 

tikro toji LNT atlieka, pacituo
jant keletą ryškesnių veikimo 
dėsnių.

2. LNT organizuoja ir atlieka 
darbus, skirtus padėti lietuvių 
tautai atsilaikyti prieš smurtą ir 
atgauti nepriklausomybę, arba 
prisideda prie tokių darbų atli
kimo.

3. Pastangos nustatyti bei sek
ti pavergtos Lietuvos gyvenimo 
tikrovę yra pagrindinė priemonė 
kitų LNT darbų turiniui nusta
tyti.

9. Visų Lietuvos reikalus gin
ti galinčių pajėgų organizacinė 
vienybė siektina, kaip idaeli jų 
veiklos priemonė.

11. Lietuvos bylos gynimas 
yra aukštesnis tikslas, negu jam 
siekti priemonės kūrimas. Visuo
tinės lietuvių organizacinės vie
nybės tam tikslui nebuvimas ar 
jos nesėkmingumas, neatpalai
duoja nuo pareigos dalyvauti 
Lietuvos nepriklausomybės rei
kalų gyinme.

14. Nesant vienos veiksmingos 
vadovybės Lietuvos reikalų gy
nime, visų darbus šioje srityje 
vienija bei nuo prieštaravimų 
saugo tik bendras tikslas.

16. LNT pagal išgales savo pa
jėgomis ir lėšomis remia kiek
vieną kitą Lietuvos reikalams 
ginti naudingą iniciatyvą ir k.

P. Stravinskas įvairiais bū
dais įrodinėdamas VLIKo val
džią, priskirdamas jam net Lie
tuvos pasiuntinių laisvuose kraš
tuose skyrimą, tarp kitko rašo: 

”... Atsisakydamas toliau bū
ti tautos politine vadovybe, kom- 
petetinga reikšti ir vykdyti tau
tos valią, Vlikas apviltų pačią 
tautą, kuriai jis savo 1944 m. va
sario 16 d. deklaracijoj prisista
tė jos politine vadovybe ... Pa
liktų tautą visai be atstovybės, 
nes be Vliko niekas šiandien ne
gali tautos pilnai ir pagrįstai at
stovauti ...” (Teisininkų žinios, 
1956 m. Nr. 17-18).

Jeigu jau apie tai kalbama, tai 
giliau pažvelgus, atrodo, kad Vli
kas tais pačiais P. Stravinsko ci
tuojamais metais, pasitraukda
mas iš krašto, nepalikęs jokios 
atstovybės ir nepainformavęs 
apie realią padėtį, savaime jau 
turėjo progos tautą apvilti. Nors 
tai buvo likimo padiktuotos ap
linkybės, tačiau tai imtina dė
mesin.

Kiekviena mūsų organizacija, 
politinė ar kultūrinė, kol ji eg
zistuoja ką nors teigiamo dau
giau ar mažiau nuveikia.'Tų dar
bų netrūksta ir Vlikui. Tačiau, 
kasgi kaltas, k;td dėl anksčiau 
minėtų priežasčių jis netik anų 
pirmųjų 1944 m. deklaracijos 
sau paties pasiskirtų teisių, ku
rių svetimieji vistiek nepripaži
no, neišlaikė, bet dargi pats jas 
žymiai su savo vedama politika 
susimažino.

Jei per tiek metų Vlikui nepa
vyko gauti laisvųjų kraštų pri
pažinimo, vargu ar bepavyks ir 
ateity. Be reikalo P. Stravinskas 
primygtinai reikalauja, kad ir 
Lietuvos pasiuntiniai jam pa
klustų.

Krašto didžioji viltis yra tai, 
kad Lietuvos valstybė juridiškai 
tebėra nepriklausoma ir tik jos

suverenumo vykdymas okupan
to laikinai sutrukdytas.

O išlaikyti tam nenutrūksta
mam Lietuvos valstybės nepri
klausomybės tęstinumui yra tei
sėti Lietuvos įgaliotieji ministe
riai ir pasiuntiniai -su teisėtos 
mūsų vysiausybės paskirtu Lie
tuvos Diplomatijos šefu. Jie at
stovauja Lietuvą, jie tebėra pri
pažįstami svetimųjų demokrati
nių kraštų ir tuo tik reikia 
džiaugtis.

Štai 1954 m. IX. 12 d. Strass- 
burge, Prancūzijos Respublikos 
Tarybos vicepirmininkas E. Pe- 
zet per Pabaltijo ministeriu su
rengtą priėmimą pareiškė:

va-

atstovauti 
Latviją ir

syetimųjų

”Tai nėra mirę žodžiai šį 
karą tartieji Pabaltijo kraštų 
ponų diplomatinių atstovų. Tai 
gyvieji, gyvos valstybės, nemi
rusios kreipėsi į mus ir per mus 
į dar laisvus europiečius, jų kva
lifikuotų atstovų lūpomis, jų tik
rų diplomatinių atstovų, tebeei
nančių savo pareigas. Jie mums 
kalbėjo su galiojančiu autorite
tu, nes jie tebeturi tautinį man
datą, kuris niekad nebuvo at
šauktas. Jie yra įgalioti šiandien, 
kaip buvo ir vakar 
prieš pa'saulį Estiją, 
Lietuvą.”

Ir šis reikšmingas
mums priminimas nebuvo pir
mas ir paskutinis. Jų buvo daug. 
O ir šiais metais Vasario 16 d. 
proga didysis Amerikos laikraš
tis New York Time pabrėžė, kad 
Lietuvos pasiuntiniai Amerikoj 
yra teberespektuojami, lygiai, 
kaip ir kitų laisvų kraštų.

Teisingai lietuvių liaudyje sa
koma, nemesk kelio dėl takelio. 
Kitaip sakant, argi tikslu iš di
džiojo ir tiesaus kelio sukti į vin
giuotą partinį keliuką.

LNT savo veikimo dėsniuose 
šiuo klausimu šiaip pasisako:

15. LNT Lietuvos Diplomatinę 
Tarnybą laiko vieninteliu tebe- 
veiksmingu Lietuvos nepriklau
somos valstybės organu, esąmo- 
se aplinkybėse įgijusiu ypatingų 
uždavinių. Jo darbą remia ir pa
deda.

Clevelando priemiesčio Parmos rotušė tokiomis priemonėmis1 perkeliama į naują patogesnę vietą. 
Parmoj daugiausia gyvena vokiečių tautybės ateiviai. Lietuvių yra tik vienas kitas.
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PHILADELPHIA 6, PA.
716 Walnut St., Tel. LOmbard 
3-3455. Kasdien 9-5, trečiadie
niais 9-8 vai.

CHICAGO 32, Iii.
4102 Archer Avė. Tel FRemont 
6-6399. Kasdien 9-7, šeštadie
niais 9-5 vai.

CLEVELAND, Ohio
1165 East 71 St. Tel. UTah 
1-0807. Kasdien 10-7, šešta
dieniais 10-5 vai.

DOVANŲ SIUNTINIAI
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR Į SOVIETŲ RUSIJOS DALIS

Parcel Department
GLOBĖ TRAVEL SERVICE

Tinkamesniam klijentų patarnavimui turime įstaigas: 
NEW YORK 23, N. Y. 

1991 Broadway, Tel. LYceum 
5-0900. Kasdien ir šeštadie
niais 9-5, (sekmadieniais už
daryta).

DETROIT 10, Michigan
6446 Michigan Avė., Tel. 
TAshmorė 5-7560. Pirmad., 
treč., ketvirtad. 3-6, penktad. 
ir šeštadieniais 9-9 vai. 

SOUTH BOSTON, Mass.
Room 10 Ellis Bldg., 409 E. 

Broadway, Tel. ANdrew 8-8764.
Kasdien 9-7, šeštad. 8-12 vai.

Galite siųsti maisto produktus, rūbus, rūbams medžiagas, avalynę, 
vaistus ir kitus daiktus. Kiekvienas siuntinys apdraustas ir, garantuojamas 
pristatymas be atskiro atlyginimo. Kiekvienas siuntėjas gauna gavėja pasi
rašytų pakvitavimą.

Siuntiniai išsiunčiami skubiai, be atidėliojimo ir pristatomi greitai kaip 
tik galima.

Veikiama specialiu susitarimu su INTURIST (Maskvoje ir siuntiniai 
siunčiami į visas Sov. Rusijos dalis. Muitai apmokami čia, taip, kad gavėjas 
neturi primokėti.

Parcel Dep. GLOBĖ TRAVEL SERVICE savo įstaigėlę turi įvairių 
audeklų, maisto produktų ir kitų savo klijentų patogumui.

Siuntinius galite Parcels Dep. Globė Travel Service Įstaigoms siųsti 
paštu, tuoj gausite sąskaitas ir jūsų siuntiniai bus sutvarkyti ir išsiųsti 
paskyrimo vieton. •HT’

Savo siuntinius siuskite per įstaigą, kuri savo pasitikimumą įgijo 25 
metų geru patarnavimu.

Prašykite informacijų ir katalogų.

Ihe M AY...

PABALTIEčIŲ 
ŽAIDYNĖS

Galutinai yra susitarta, kad 
pirmosios š Amerikos pabaltie- 
čių vyrų ir moterų krepšinio 
tinklinio ir, eventualiai, stalo te
niso pirmenybės įvyks š. m. ge
gužės 18-19 d., Clevelande.

Pirmenybes rengia FASK-tas 
talkininkaujant Vid. Vakare 
Sporto Apygardai ir Clevelande 
LSK žaibui.

Kiekvieną tautybę paskiros! 
šakose atstovais reprezentaci 
nės komandos Lietuvių repre
zentacinės komandos bus nusta
tytos po 7-jų Sportinių žaidynii 
Toronte, imant pagrindu žaidy 
nių nugalėtojų vienetus.

Reikia tikėtis, kad šios pirme
nybės netik kad suartins lietu 
vių, latvių ir estų jaunimą, bei 
kartu bus akstinas mūsų sporti
ninkams stipriaus pasispausti ii 
tuomi pačiu pakelti mūsų spor 
tinį lygi bei aktyvumą.

FASK-tas

IŠNUOMOJAMAS

Garažas. Galima tartis 
maisto. Dirbančiam vyrui.

HE 1-6412 
6826 Edna Avė.

Mes duodam ir keičiam Eagle Stamps

BASEMENT store Į

British SkiliAnother Spectacular Purchase! Shoes Made With Traditional

,-^MI J! s ‘Mk

KF

Importuoti angliški batai
Vyrų pirmiau buvę 12.95 dabar...

Pažiūrėkite! Geriausios odos viršūs

Pažiūrėkite! Pilnas odos vidus

Pažiūrėkite! Geriausi odos padai

Pagaminti specialiai Clevelahdo May Co. garsaus gamintojo, 
John White. Nėra ko stebėtis, kad mes pardavėm tūkstan
čius porų šių puikių batų, šia žema, žema kaina! Palyginkite 
su tais parduodamais daug brangiau. Puikus tinkamumas... 
nuo rankų darbo paslapčių naudotų senų darbininkų. Odos 
viršus rankom nutrintu užbaigimų. Dydžiai B pjočio; C, D 
ar E pločio 6 Va iki 12.

Telefonu ir Paštu užsakymai priimami... šaukit CHerry 1-3000
The May Co.’s Basement Men’s Shoe Department

V GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THE CONELLY REALTY CO.

WALT0N & ALEXANDER (WALT0N HILLS)

BE 2-3245

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

SUMWALT~GEFFINE INSURANCE 
AGENCY

GENERAL INSURANCE

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holiday

VICTOR ADDING MACHINE CO.

3222 CARNEGIE AVĖ. EX 1-4650

Best Wishes to Our Friends and Patrons

JOE H AR RIS

Distinctive Men’s Wear

10536 Euclid Avenue CE 1-1295

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

ROBBINS PLUMBING CO.

PLUMBING CONTRACTOR

16305 Throckley Phone LO 1-7737

GREETINGS and BEST WISHES

CALIFORNIA FRUIT MARKET

THE FINEST FRU1TS AT THS LOWMT PRICRS

7916 St. Clair Avė. HE 14977

H. Cowan, Ben Zide, Prop.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HUB MOTORS FORD 
DEALER

APŽIŪRĖK NAUJŲ LINIJŲ
1957 FQRD AUTOMOBILI 

14309 KINSMAN RD. LO 1-8000

BEST WISHES
To Our Many Friends

CLIFFVIEW LAND COMPANY

2191 South Green Rd. EV 2-1300



Dirva Nr. 13 * 1957 m. kovo mėn. 28 d. —T
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Greetings and Best VVishes
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GERI NAMAI

Dr. A. Geručio paskaita
Dr. Albertas Gerutis į New 

Yorką iš Šveicarijos atvyksta 
balandžio 3 d. Balandžio 14 d. 4 
vai. vakaro lietuvių salėje įvyks
ta jo vieša paskaita "Vokietijos 
faktorius Lietuvos atkūrimo pla
nuose”. Įėjimas laisvas, ir visa 
lietuviškoji visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti.

Po paskaitos žemutinėje salėje 
įvyksta svečio pagerbimas — va
karienė. Pakvietimus į vakarienę 
galima gauti "Dirvoje”, pas Tau
tinės Sąjungos skyriaus pirmi
ninką adv. Julių Smetoną ir ki
tus valdybos narius.

Dr. Albertas Gerutis yra Lie
tuvos diplomatinės tarnybos ve
teranas, visą tremties metą iš
gyvenęs Šveicarijoje, politikos 
srityje turįs informacijų iš pir
minių šaltinių. Jis yra išsamiai 
Susipažinęs su Vidurio Europos 
problemomis, įskaitant ir Vokie
tiją, todėl jo paskaita, skirta nu
šviesti tam vaidmeniui, kurį Lie
tuvos atkūrime , gali suvaidinti 
Vokietija, ne be pagrindo kelia 
didžiulio susidomėjimo.

Po paskaitos svečias yra pasi
ruošęs atsakyti į klausimus, ku
rių gali kilti, palietus tokią įdo
mią temą.

Adv. Julių Smetoną
Workmen’s Compensation ad

ministratorius Chalmers P. Wy- 
lie nuo balandžio 1 d. paskyrė į 
Attorney Examiner vietą Cleve
lande. Greta šių pareigų, adv. 
Smetona ir toliau versis priva
čia teisės praktika.

Padėka
Širdingai dėkojame prof. dr. 

Vincui Maciūnui, paskaičiusiam 
taip įdomią ir išsamią paskaitą 
apie dr. Jono Basanavičiaus gy
venimą ir veiklą, jaunajam smui
kininkui Sauliui Alkaičiui, atli
kusiam koncertinę minėjimo, da
lį, Audronei Alkaitytei, akompo- 
navusiai savo brolio smuikui, 
dailininkui Vytautui Raulinai- 
čiui, nupiešusiam dr. Basanavi
čiaus portretą, collegei Birutei 
Navickaitei, paskaičiusiai ištrau
kų iš "Aušros”, ir visai Cleve
lando lietuvių visuomenei taip 
skaitlingai dalyvavusiai dr. Jono 
Basanavičiaus minėjime.

Korp! Neo-Lithuania 
Clevelande

Juostų audimo konkursas
Lituanistinės Mokyklos vado

vybė numato surengti lietuviškų 
juostų audimo konkursą. Geriau
sioms audėjoms numatytos pre
mijos. Šią idėją ir pinigus jai 
pravesti, mokyklai yra pasiūliu
si viena clevelandietė.

Aleksandras Mackevičius, 
savanoris kūrėjas ir invalidas, 
dabartiniu metu guli Policlinic 
Hospital ir yra sunkioje mate
rialinėje padėtyje. Jis prašo ge
ros širdies žmonių ir organizaci
jų paramos. Jo adresas: 6307 
Superior Avė., Cleveland 3, Ohio.

Česlovas ir Irena Šatkauskai 
balandžio 1 dieną persikėlė gy
venti į nuosakus namus — 673 
Bendemeer Road, Cleveland Hts.

Drauge su jais persikėlė ir Ka
zimieras šilinis. Telef. ER 1-9857.

M. O. MATTLIN

SPINETPIANOS

OF DISTINCTION

Easy Terms can be Arranged

2027 EUCLID AVENUE

PR 1-7633

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

HOLIDAY GREETINGS

MiAGARA
CAS-COAL-OIL

FURNACES

The Forest City

Foundries Co

Meno paroda Geras namas

Rd. . 6 
viršuj, 

gražūs.

Beachview į pietus iš Euclid 
Avė. 6 metų bungalow iš 4]/2 
kamb., būtent: salionas, valgo
mas, virtuvė ir du miegamieji; 
visi kambariai pirmam aukšte; 
dideli, gražūs; nauji karpetai; 
gražiai išdekoruotas, skiepas; 
gaso pečius, garažas.

Windward — Neff 
kamb. colonial, 2 mieg. 
vienas .mieg. apačioje;
dideli porčiai; gaso pečius; ga
ražas.

East Cleveland iš 7 didelių, 
gražų kamb. colonial, centralinis 
šildymasų įrengtas trečias aukš
tas; garažas; žema kaina.

Mes turime parduoti ir daug 
kitų įvairių namų, ypač naujos 
parapijos rajone.

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

Kovac Realty
960 E. 185 St.

KE 1-5C30
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JUMS GERI NAMAI

JĖZUS
MIRĖ

Eddy — St. Clair rajone, labai 
geras plytinis dviejų šeimų na
mas. Po 6 kamb. kiekvienas. Ga
ražai. Vienas butas laisvas.

•

Keletas vienos šeimos namų, 
po 3 ir 4 miegamuosius, gaso 
šildymai, garažai.

RAY NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų 

automašinų apdrauda. 
11809 St. Clair

ITL 1-3919 LI 1-9216
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Jė- 
pa-

JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuve 
batų taisymas ir odos 

pardavimas
1389 East 65 St.

J. CIJUNSKAb
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brangenybes 
Sąžiningas ir garantuotas dan- 
>as prieinamomis kainomis. 

753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio
Telef.: LI 1-5466

Mūsų dailininkų Ad. Galdiko, 
Vyt. Jonyno ir J. Pautieniaus kū
rinių paroda atidaroma balandžio 
6, šeštadienį, 7 vai. vak. lietuvių 
salėje. Kviečiama visa lietuvių 
visuomenė.

Išstatomi naujausi darbai, lai
mėję pripažinimą ir premijas ki
tose parodose, todėl ir iš Cleve
lando lietuvių laukiama šiai pa
rodai visokeriopo dėmesio.

Pianistės Birutės Smetonienės 
lietuvių mokinių koncertas įvyk
sta šeštadienį, balandžio mėn. 6 
d. 7 vai. vakare Cleveland Music 
School Setlement salėje.

Lituanistinės Mokyklos 
baigimo egzaminai

Lituanistinės Aukštesniosios 
Mokyklos baigiamieji egzaminai 
įvyks gegužės pabaigoje. Mini
mus egzaminus gali laikyti ir vi
si tie, kurie mokyklos dėl įvairių 
priežasčių lankyti negalėjo. Dėl 
p"ogramos, egzaminų laiko ir 
vietos reikia susitarti su Mokyk
los vedėju A. Tamulioniu. Tel. 
EN 1-6305.

Jadvyga ir Stasys Ignatavičiai 
kovo mėn. 8 d. susilaukė dukters 
Julijos-Reginos.

Piešinių ir darbelių paroda
Lituanistinė Mokykla šių mok

slo metų užbaigtuvėms numato 
surengti mokinių piešinių, rank
darbių ir kitų dailės darbelių pa
rodėlę. Tai įvyks gegužės mėn. 
pabaigoje.

East Clevelande 7 k. vienos 
šeimos. Įrengiamas trečias aukš
tas. Apdengtas porčius. Gaso šil
dymas, šilto vandens šildytojas. 
Dvigubas garažas, cementinis 
įvažiavimas.

GL 1-7236

Išnuomojami 2 kambariai 
lietuvių šeimoj. Galima naudotis 
virtuve.
1905 Rotbury Rd., E. Cleveland 

Tel.: G A 1-0247

Išnuomojamas vyrui atskiras 
kambarys

su virtuvės naudojimu. 6811 
Whitney Avė.

Teirautis bet kokiu laiku.
Telef. EN 1-4573

f

2500 WEST 27th ST.

4 ŠEIMŲ NAMAS
Į rytus nuo Eddy Rd., po 5 k. 

kiekvienam bute, 4 pečiai, 2 au
tom. garažas. Geros pajamos. 
Prašoma $24,000.

Turime ir daugiau gerų pirki 
nių. Kreipkitės į

p. ŠIRVAITĮ
VVm. T. Byrne — Real Estate 
1535 Hayden Avė. MU 1-6100 

ar namuose KE 1-4083
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Ką šv. Raštas sako apie 
;aus mirtį: Jėzus mirė už 
šaulio nuodėmes. Raštas taip sa
ko: Per nieką kitą nėra išgany
mo, nes neduota žmonėms kito 
žardo po dangumi, per kurį mes 
turėtume būti išgelbėti, kaip tik 
vardan Jėzaus Kristaus, bet ne 
mirtino žmogaus vardan. Raštas 
sako, kad be kraujo praliejimo 
nėra jokio atleidimo nuodėmių. 
Jėzus Kristus praliejo savo krau
ju

Skaitykite šv. Raštą 3 k. Mo
zės, 17: pr. 11. e. Ebroe 9: pr. 
22 e. Kolos 1: pers. 20. e.

Ar ne geriau klausyti Jono 
Krikštytojo, kuris nurodė į Jėzų 
ir tarė: štai Dievo avinėlis, ku
ris atima pasaulio nuodėmes. 
Klausimas kodėl šiolaikiniai per
statymai apie Išganytojo Jėzaus 
mirtį turi tokią mažą svarbą. Ar 
būtų galima surasti kokią palai
mą žmonijai? Tai turi būti pri
pažinta, kad jie negali įvykdyti 
jokių palaimų. Mirtinas žmogus 
nieko negali: nei tobulą sveikatą 
grąžinti, nei mirusius prikelti, 
negali surišti velaną, nei kurčių
jų ausis atidaryti, nei sugrąžin
ti žmonėms jų mintis, žmogus 
nieko negali.

Jėzus, kuris davė atpirkimą už 
visus jo prisikėlime iš numiru
sių, jam yra duota galybė kaip 
danguje taip ir ant žemės, ir jis 
turi galybę prikelti visus iš nu
mirusių. Jėzus pradės vykinti tą 
darbą netolimoj ateityje.

Skelbia:
VVILLIAM SHIMKUS 
1110 E. 76th Street 
Cleveland 3, Ohio

1

Greetings and Best Wishes

To Our Friends and Patrons

Tr®W 
DMNTJNGGO.

GALIU JUMS PADĖTI 
PERKANT AUTOMOBILĮ IR 

TUO SUTAUPYTI! NELSON'S

Lietuvių įmonė dažo ir deko
ruoja naujų ir senų namų butus 
ir įvairias sales. Taip pat ištaiso 
ir atnaujina sienų bei lubų tinką.

Žiemos metu duodame papigi- 
nimą.

677 E. 128 St.
Telef.: MU 1-8368

Prieš perkant naują ar geres
nį naudotą automobilį, šaukite 
mane.

Jūs gausite žemiausias finan
savimo sąlygas: maždaug $4.50 
už $100 perkant naują mašiną 
ar 6% perkant naudotą mašiną, 
įskaitant ir gyvybės draudimą.

Šaukite:
Paulina Mozuraitis, agentas

Telefonas SK 1-2183

Family Style Ręsta u ra nt

Privatp Parties — Banquets

Wedding Anniversaries

Open Daily—5

Sundays 12 to 7

P.M.

P.M.

Z CkvelanėNS 
Crust Compantp'

roy BORROM 
r j BdY A HOME

Gir OUR 
LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS

i

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriai.
24 hours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352.
Nakties telef.: LI 1-4611.

i IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra-, 
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į1 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, 
ko visada reikalauja apdraudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
už nuostolius.

609 Societv
Telef.:

Rezidencija:
v.
t.

L

1422 ADDISON
EX 1-4000

ROAD

MARGUTIS

P. J. KERŠIS, 
for Savings Bldg.
MAin 1-1773
PENlNSULA 252

vra pat3 seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius 
truotas, turiningas, įvairus ii 
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė prenume 
rata $3.00.

Margučio adresas: 6755 So.
IVestem Avė., Chicago, III.

LOKOR DELICATESSEN
6502 Superior

(kampas E. 65 ir Superior)
Sveikiname visus lietuvius klijentus. Būtinai atsilan- 

kykit į mūsų krautuvę ir pareikškit savo pageidavimus, 
kokių geriausių maisto produktų norėtumėt visad gauti.

Manome atidaryti specialų lietuviškų delikatesų sky
rių ir pardavinėti lietuvių mėgiamus maisto produktus.

Pas mus puikiausia lietuviška duona, sūriai, ikrą, alus 
ir vynas.

Telef. EN 1-9142

Nesvarbu, ar jūs esate pėščias, 
ar keleivis savoj ar keno kito 
mašinoj. Jums svarbu žinoti apie 
naują Travel Accident Policy. 
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00 

per metus.
Gyvybės, nelaimiu, ugnies, 

automašinų apdrauda 
Skambikit: SK 1-2183

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 

išvežiojame j namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

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

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

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

PASKOLOS JCSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

Norintieji kreiptis telefonu 
šaukit GA 1-7658 tarp 7-9 vai. 
vakaro. Sekmadieniais visą die-

BET PRADĖKIT DABAR!

JEV/ELERI. J. S AM A S

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

Du skyriai
6712 Superior Avė. HE 1-249$
13515 Euclid Avė. MU 1-8100

MONCRIEF ORO VĖDINIMAS 

ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą 
»c-JM’n Vflimvnistčs Moncrief pardavėja

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas.

Į 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: VVA 1-2354I ' \

I
r.

I

■

LEIMON’S CAFE

VISU LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.

Įvairūs valgiai, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

731 E. 185 ST. KE 1-9737
9

PAGALVOKIME PRIEŠ EIDAMI AR KĄ 
NORS DARYDAMI

Visiems Clevelando lietuviams reikėtų pagalvoti prieš einant 
kur nors praleisti linksmai laiką ar rengiant subuvimus, vakarus, ves
tuves — kur yra patogiausia vieta ir kur būtų pareiga visa tai atlikti. 
Atsakymas pats atsiranda, jei galvojame, kad savi turime remti sa
vus. Tai būtų patogiausia vieta — Lietuvių klube ir salėje.

Lietuvių klubas ir salė po remonto — atnaujinimo dabar atrodo 
gražiai, jaukiai ir kiekvienam malonu pabūvuoti, sutikti savus drau
gus, pažįstamus, praleisti lietuviškoje nuotaikoje savuose namuose.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. " EX 1-1143

.7

I
|

i

Pilnai padengta apdrauda - III 2-7626

V/M. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

N?mų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio

P. J. KERSIS
609 Societv for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.4 MAin 1-1773. REZIDFNCIJA: PENlNSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymui 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Della E. Jakubs & VVilliam 

Licensijuoti .laidotuvių direktoriai 
25 metai simpatingo ir rimto 

6621 Edna Avenue 
936 East 185 Street

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-1763 
KE 1-7770
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Bedakcijoa ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Sleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
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Kelionės Įspūdžiai Karibų jūromis ir aplinkui

San Blas motervs prie kasdieninio darbo ii savųjų išdirbinių.

Tautinės Sąjungos nariams

ONAI IR KAZIUI KARPIAMS,

jų mylimai motinai ir uošvei mirus, gilią užuojautą reiškia

1$ laukiniu karalystes j Panama ir Haiti
»

J. J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

II
Ponai Oliai ir mano žmona ma

žais laiveliais buvo nuplaukę į 
vieną salą ir sugrįžę pasakojo,* 
kaip atrodo jų gyvenimas iš arti. 
Moterys ten vis gaminančios 
kažkokį valgį, o maži vaikai žai
džia vandeny. Aš pasilikęs ant 
didžiojo laivo išsimainiau porą 
dolerių į penktukus ir mėčiau 
juos į vandenį. Mat, kada mūsų 
laivas artinosi prie trijų dides
nių salų, tai didžiausias būrys 
mažų laivelių pradėjo į mus 
plaukti. Kiekviename laivelyje 
sėdėjo du ar trys vaikai. Vyres
nieji su kelnaitėmis, kiti visai 
nuogi ir visi, mojuodami mūsų 
laivui, šaukė: papa muny!...

Tie laiveliai yra išskaptuoti iš

ko^i mūsų Amerikos Lietuvių 
Taryba (duodama Vlikui prieš 
suvažiavimo nutarimą 
kaip ponas Grigaitis 
Naujienas diskusijose 
Bachuną ... Kur nėra
gučio radijo, nei Naujienų, nei 
Draugo, nei Dirvos. Visiems už
tenka žuvavimo, medžiojimo, tik 
moterims papuošalų vis trūks
ta ...

pinigus), 
per savo 
"nugali” 
nei Mar-

Į-

Panama, Haiti, Kuba ...

Tą pačią dieną apie 6 valandą 
vakare pasiekėme miestą Cristo- 
bal. Tai yra Panamos kanalo zo
na.

Kitą rytą išvažiavpme apžiū-

kada per neatsargumą koks lai
velis apsiverčia, Tada vaikai šo
ka j vandenį ir pradeda laivelį 
supti ir tuo būdu vikriai išpila 
iš jo vandenį. O sulipę atgal tam 
tikromis tošėmis visai išsausina. 
O jei vilnys prilieja vandens, tai 
tuojau pat tošėmis vaikai išpila 
lauk. Jie visi kaip žuvys — nar
do vandenį ir nejaučia jokios bai
mės, jei 'atviroje jūroje laivelis 
apsiverčia. Vienas iš įdomiausių 
dalykų matyti tuos jų vikrius 
žaidimus. Tad kaip iškęsi,''nepa
metęs jiems penktukų ? Juk tam 
jie ir lavinasi :r tokias ceremo
nijas išdarinėja.

Tų salų gyventojų socialinė, 
medikalinė ii- religinė Sa.jv.arkr. 
yra dar visai iš laukinių arnžiįį 
gadynės. Labai svarbus čia va
das, arba kaip mūsų kai kurie 
lietuviški laikraščiai pasakytų, 
"vadistas” — kakiąue. Tai yra 
jų vyriausias "vadistas”, kuris 
vadinamas "nele”. Tai yra kom 
binacija medicinos daktaro, ra
ganiaus, žynio ir burtininko. Vi
sai moderninės vadisto savybės!

"Kūnai”, vietiniai gyventojai, 
tiki, kad šiam vadistui galima 
pasisakyti visas paslaptis ir kad 
jo pagalba galima susisiekti su 
savo genčių dvasiomis. Ir jeigu 
su juo gerai sugyvenai, tai jis 
norės ir galės kovoti piktosiomis 
arba velnio dvasiomis, atnešan
čiomis ligas ir nelaimės.

San Blas gyventojų tarpe be
veik nėra sergančių žmonių, tik 
liguisti. "Neles” tokiemą žino pa
siūlyti ypatingą gydymą, tikantį 
kiekvienam negalavimui. Visų jų 
vaistų šaltinis yra džiunglėse — 
tankymynuose: tai tošys, kurio 
nors medžio, kurios pagelbsti ar 
sutabdo kraują, kokodilo taukai 
išgydo nuo slogų; daugumos me
džių lapai taip pat gydo įvairius 
negalavimus.

Kai dar buvau mažas, skaičiau 
apie tokius žmones ir tokias at
skiras salas. Buvau užmiršęs ti
kėti, kad visa tai dar neišnykę, 
kad dar ir dabar galime surasti 
visai primityvių, ir palygint vi
sai netoli nuo mūsų šalies. Nei 
vienas baltas žmogus tose salose 
negyvena. Jie yra tarsi atsisakę 
mūsų civilizacijos ir visai paten
kinti savo buitimi.

Mūsų laivas prie šių salų iš
stovėjo apie 5 valandas. Beveik 
visi keleiviai laivukais buvo nu
gabenti į vieną ar kitą salelę pa
žiūrėti, kaip ten klojasi gyveni
mas. Tikrai kartais įdomu pa
žiūrėti žmones, kuriems visiškai 
nerūpi, kas darosi pasauly, arba 
ką galvoja persikombinavęs Vli
kas (tą įrodė skaitant pulk. J. 
Lanskoromskio ir p. Vytauto 
Seirijos straipsnius) ir kaip tvar-

Tautinės Sąjungos 
Clevelando Skyrius

’jp.ldc i» Vipip Į^vięsuo
"z nf l’nlhn pr'i rir ū?,’škai.

| Vicr?? imn drnnfirų. buvęs 
priėjusio karo majoras, man kar- 
tą ilgai pasakojo apie Kalkutą, 
Indijos didmiestį. Ir vaizdavo, 
kaip susigrūdę ir nešvarume gy
vena Indijos žmonės. Kai dabar 
pamačiau Haiti gyventojus, man 

j nebereikia važiuoti ir į Kalkutą,1 ne negriška, tačiau pats Išgany- 
nes ten turbūt tas pats. Į tojas spalvos atžvilgiu — juoda-

Į Haiti pasiekėm sekmadienį, sis...
j Kaip San Blas, taip ir Haiti 

darytos, bet geresnės buvo spe-;mūsų laivas negalėjo uoste pri- 
cialiai atdarlos turistams. Oliai plaukti prie kranto. Mūsų laivas 
ir mano žmona išvyko apžiūrėti SS New Amsterdam buvo per di- 
miesto gražiųjų reprezentacinių Įdėlis ir turėjo sustoti įlankoje, 
vietų, o aš nuėjau ten, kur, ta- kur išmetė inkarą. Tai aplink ji 
riant dabartinių mūsų žodžiu, netrukus vėl prisirinko galybė 
gyvena paprastoji Haiti bendruo- mažyčių laivelių. Vaikai nardė 
menė. Buvau jų turgavietėje ... rinkdami pinigus, suaugusieji ir 
Tikrai reikia nosį užsiimti. Ne- moterys gi pardavinėjo visokius 
švara didžiausia. Kaip kur ša- savo darbo suvenyrus. Vilnys bu- 
ligatviu bėga vanduo. Moterys 
jame plauna drabužius. Kiti gi 
čia pat prausiasi, kiti vėl kojas 
mazgoja. O nuogi vaikai mau
dosi, ne kaip lovyje, o liedamiesi 
vandenį...

Autobusai pilni žmonių iš pro
vincijos su visokia manta. Bušai 
atdari, ant stogo užkrauta viso
kia manta. Ožka surištomis ko
jomis vos vos bekvėpuoja. Kiau
lė žviegia, vištos kvarksi, žmonės 
kalbasi labai garsiai kažkokia sa
votiška kalba, sumaišyta iš ke
turių kalbų.

Šaligatviuose moterys parda
vinėja ryžius ir kruopas, pasi- 
pylę ant kokio nors audeklo ša
ligatvyje. Gi vaikai tose kruo
pose žaidžia! Vyrai ir kaikur mo
terys ant šaligatvyje sukrautų 
maišų miega. Kitos moterys ver
da kažkokį valgį. Viskas šaligat
vyje !

Bevaikščiojant man net ne- Tai buvo pats blogiausias vaiz- 
jauku pasidarė. Nusibodo ir par- das mūsų kelionėje, 
davėjai, kurie Įkyriai siūlė savo (B. d.)

miausia pamatysite Panamos ke-1 
pures, o taipgi visokių rūšių kai
lių išdirbinius, prancūzų kvepa
lus, anglų ir švedų indus, Perų 
sidabrą, Kolumbijos smaragdus 
ir emeraldus, italų ir airių lini
nius audinius, įvairius gėrimus, 
šilkus, kilimus, papuošalus ... Į

Turėdamas kiek laiko vaikšti
nėjau po uostų sandėlių rajoną. Į 
žiūriu, lauke sukrauta didelė tai dauguma^ krautuvių buvo už-! 
krūva lyg apipuvusių medžių. Iš- 
rodo, lyg šaknys kai kurių krū
mo pavidalo tropikinių augalų. 
Paskui matau — sukrauti ilgi 
rastai, vieni dar ant žemės, kiti 
jau vagonuose, taip 12 colių sto
rumo ir kai kurie nuo 8 iki 20

rėti paties Panamos lįanalo. Vie- Pėd^ ^n\tų neva api-
,, ~, Ainiai gyventojai jį vadina ”di- '1".......

deliu ravu”> jungiančiu Atlanto 
vandenyną su Pacifiku. Tai nėta 
iškastas kanalas tiesiogine lini
ja, bet greičiau milžiniškas kel
tuvas (escalator), kuris per eilę 
užtvankų kelia laivus 85 pėdas 
augščiau Karibų jūros.

Panamos kanalas buvo vienas 
iš milžiniškiausių įrengimų. Te
ko iškasti daugiau kaip 250,000,- 
000 kubinių jardų žemės. Iška
simas ėjo per Panamos sąsmau
ką apie 40 mylių. Visa apylinkė 
prieš tai turėjo būti paruošta. 
Reikėjo, kad šioje malarijos už
viešpatautoje šalyje. galėtų gy
venti ir dirbti darbininkai.

Šis darbas buvo pavestas pul
kininkui William C. Gorgas, ka
nalo zonos vyriausiam sanitari
jos viršininkui. Ir kad čia galėtų 
gyventi žmones, buvo išleista per 
$20,000,000. Paties "didžiojo ra- 
vo” iškasimas Amerikos valdžiai 
ifnuo metu kaštavo $375,000,000.

Nuo darbų pradžios ligi jų už- 
aigimo išėjo \Irš dešimt metų. 

To viso projekto pravedimas 
anuomet kaštavo kiekvienam 
Jungtinių Amerikos* Valstybių 
gyventojui po 4 dolerius.

Dabar per Panamos kanalą 
plaukia laivai iš viso pasaulio 
šalių. Jis nepaprastai sutrumpi
no Atlanto ir Pacifiko kelius. Jo 
ekonominė ir strateginė vertė di
džiausia.

Baltosios ‘rasės žmonės Pana
moje apsigyveno jau prieš 400 
metų. Sakoma, kad čia esančios 
seniausios baltojo žmogaus lie
kanos visoje mūsų hemisferoje. 
Iš Peru čia buvo įsteigta aukso 
operatorių stovykla anksčiau, ne
gu piligrimai apsigyveno Ply- 
mouthe. Bet 1671 metais šią sto
vyklą sudegino jūrų plėšikai ir 
ji nebuvo atstatyta.

Panaihoje, kaip vist) pasaulio 
kryžkelėje, galima rasti įvairių 
šalių prekių ir jų kainos, paly
ginti, žemos. Be abejo, čia pir

puvusių medžių užrašyta, kad 
eina į Le Havre, taigi Praneūzi- 
jon. O ant rastų — į Genoa, Ita
lijon.

Dėl įdomumo užeinu pasitei
rauti į uosto vadovybės ofisą, ką 
gi ten iš tų medžių darys. Atsa
kė, kad iš medžių, siunčiamų į 
Le Havre, bus daromi dažai, o 
iš tų, kurie plauks į Genoa, bus 
dirbamos spintos.

Būdamas Italijoje praeitą ir 
užpraeitą metą, mačiau tikrai 
puikias drabužių spintas. Tai bu
vo iš faneros ,bet niekur nebu
vau matęs tokio medžio, iš kurio 
tos spintos daromos. Tik Pana
moje sužinojau.

Tad visuomet kelionėse galima 
kaiko patirti ir sužinoti dar ne
žinotų dalykų. Tik reikia domė
tis ir lankytis visur, kur papras
ti žmonės gyvena, kut eina dar
bas ...

• » •
Iškeliavę iš Panamos, po dvie

jų dienų pasiekėme Port-au- 
Prjnce miestą. Tai jau Haiti sa
los respublika. Tai sala, kurią

San Blas salos moterys pilnoj 
savo moteriškoj papuošalų gro
žybėj, su metalinėmis rinkimės 

nosyse.

prekes, eidami paskui. Ypač gur
bus ir medžio išdirbinius.

Aikštelėse matyti kryžių. Nu
kryžiuotasis ant balto medžio, 
bet pats Kristus — juodas. Taip
gi ir bažnyčiose visur haitiečių 
Kristus yra juodas. Tik kiek 
keista, kad jo veido išraiška, kaip 
lūpos etc. yra baltųjų struktūros,

vo gana smarkios.
Nepamiršiu vieno vaizdo: du 

vaikai laivelyje, kuris kitoks, 
negu San Blas matytieji, tai mū
sų maždaug darbo, sukaltas iš 
lentų ir dugnas plokščias. Vil
nys jj apvertė. Nors vaikai vėl jj 
atsivertė, bet nepajėgė išsemti 
vandens ir ilgai plaukiojo įsikibę 
j laivelio šonus, kol prisiartino 
motorinis valdžios laivukas, ku
ris pagelbėjo vaikams.

Matyt, kad tai dažnai atsitin
ka ir valdžia išlaiko specialų mo
torinį laivuką pagalbai. Vaikai 
nebuvo išsigandę. Sutvarkius, 
ramiai sulipo į savo laivelį ir vėl 
pradėjo nardyti, gaudydami 
penktukus ir didesnius pinigus, 
kuriuos turistai jiems metė į 
vandenį.

Saloje apie 85 procentai juo
dųjų gyvena. Pakeleiviui toji sa
la negalėjo palikti gero įspūdžio.

ĮSITIKIMO BLOGU POLITIKAVIMU
Vlikan, tai laicistinės grupės vis- 
tiek jau turėtų daugumą. Ogi su 
3 atėjimu esą lengviau sutiktu 
KD blokas. Wuerzburgo proto
kolas esąs šiaudai.

Rašto Klubo bičiuliams ir nuoširdiems jo globėjams

ONAI IR KAZIUI KARPIAMS,

jų motutei ir uošvei ANTANINAI VIRIBCKIENEI mirus, 
reiškia gilią užuojautą

Rašto Klubas

r

Ponus »Oną ir Kazį Karpius, jų brangiai motinai ir 
uošvei

ANTANINAI VIRBICKIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiam

(Atkelta iš 1 psl.)

senosios partijos nesą krašto 
nuotaikų repre/entantės. Dėl šios 
Nemicko pastabos liaudininkai 
nieko nepaaiškinę, tik Škirpa 
kalbą nukreipęs į Lozoraitį, pa-l Alksniniui su Žilinsku paprieš- 
stebėdamas, kad Loz. padaręs taravus LRS suplakimui su 
daug klaidų, jas jau matąs ir to- LLKS į vienetą, Pajaujis pareis 
dėl su juo nebus sunku susipras- kęs, kad liaudininkai remsią visų 
ti. Ir Vlikas ir diplomatija esan- keturių LNT grupių įėjimą Vli- 
čios relikvijos iš Lietuvos ir to- kan. Pasitarimo išuadoje Pajau- 
dėl abejos esančios brangintinos, jis reziumavęs liaudininkų nu- 
Škirpą ir Žilinskas palaikęs, pa- sistatymą taip: liaudininkai rem- 
stebėdamas, kad Vliko nereik' visų keturių LNT grupių ir 
griauti, o tik reformuoti, čia jis LFB įjungimą Vlikan, taip pat 
ir prašė liaudininkus nurodyti, santykių su diplomatais sunor- 
kokias Vliko reformas jie siūlą, mavimą. Jie taip pat sutinką, 
Į LNTgrupėms
geriausia būtų grįžt prie origi- nepriimtini Vliko nutarimai, (čia 
nalinės padėties, pagrindan de- turbūt svarbiausias bus dr. Kar

velio paskyrirpas Bonnoje)/’
Antroje biuletenio dalyje at

pasakota krikščionių demokratų 
Nėtnickatf člu.Suabęjiojęs, kaip atstovų Pr. Vainausko ir St. Lū- 

Jada praktiškai būt galima atsi- šio lankymasis pas Lietuviu 
sžkyf tVuetzburgo 1945 m. pro- Fronto Bičiulių pirmininką J. 
tokolo ir tada Vlikan priimtas Brazaitį "Darbininko” redakci- 
grupes — ūkininkų partiją, Ūki- Į joję. Iš to aprašymo matyti, kad 
ninku sąjungą ... Jam Fajalijiš 
patikslinęs, kad ofiginaline pa- kų atstovas pareiškė, kad kolkas 
dėtimi jis supratęs Vliko origL tebėra nepašalintos visos kliūtys 
nalinius principus. Jie gi nekliu- dėl kurių jie išėję iš VLIKo. At- 
dą UP ir US būti Vlike. čia pat Išeit, jei tos kliūtys bus pašalin- 
Pajaujis aiškinęs, kad būt ge- tos, kalba atsirasianti, 
fiausia iš LNT grupių į Vliką 
įjungti tik jau jame buvusias Į 
tris: tautininkus, kovotojus ir! 
nacionalistus (LAS), o LRS ga-’ 
lėtų susilieti su kovotojais,- nuo 

j kurių LRS esanti atskilusi. Be
to, jei ir tik 3 LNT grupės ateitų iSan Blas salos gyventojų kaimelio vaizdas.

L. F. atstovas, kaip ir tautinin-

DIRVA

LAUKIA

JCSŲ TALKOS!

• Sofija Bartkūnienė,
Aldona ir Vincas Juodvaikiai

Prof. J. ŽILINSKUI mirus,

gilią užuojautą reiškiame P. ŽILINSKIENEI, dukrai ir 
žentui

Sofija ir Kazys Rimkai
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