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PABALTIEČIŲ
ATVIRAS LAIŠKAS
NASSERIUI
(Mūsų bendradarbio N.
Zelandijoje)

THE FIELD

Tragiškųjų Birželio įvykių mi
nėjimą N. Zelandijos Baltų klu
bas surengė birželio 15 dieną.
Minėjimą atidarydamas, klubo
pirm. Dr. Tork pareiškė, kad So
vietų Sąjungai iškilti padėjo ir
pačios Vakarų pasaulio valsty
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Birželio*June 23, 1958
Cleveland, Ohio

riai paprasčiausiai pasakoma: nebūtų buvęs bent kartą areš
"Sek savo kaimynus ir kas sa tuotas ir tardytas, žinoma, dau
vaitę pranešinėk apie juos. Ir gis jų buvo greit paleisti, tačiau
nebandyk mus apgaudinėti. Mes naujo arešto baimė juos visus
turime, kas ir tave seka".
tebepersekioja".
Baimė yra sukausčiusi kraš
Buvo sudaryti ginkluotų dar
tą. žmonės bijo pažvelgti vienas
Tankais ir ugnimi sugniuždę donarmiečių, tačiau didžioji jų kitam į akis. Iš labai patikimo bininkų batalionai streikams už
1956 m. sukilimą, rusai Vengri dalis yra nematoma. Tik aukš šaltinio man buvo pasakojama: gniaužti. Jų nariai gauna papil
jos sieną tebelaiko aklinai užda tieji karininkai su savo šviesiai "Gydytojai jau nebegali nieko domus atlyginimus, darbo valan
rytą Vakarų korespondentams. mėlynomis, plačiomis kelnėmis padėti. Visos psichiatrinės ligo dų sutrumpinimus ir kitas privi
Tik visai neseniai vienam jų ap khaki spalvos mundurais ir auk ninės visame krašte perpildytos, legijas. Nevisi iš jų yra patiki
linkiniu keliu pasisekė aplanky su apvedžiotomis kepurėmis ga daugelio sergančių nebeįmano mi, tačiau kiekvienas bijo paju
ti Budapeštą ir grįžus į Vaka li pasirodyti viešumoje ir žmo ma priimti, ir savižudysčių skai dėti, nes kitas šalia jo gali būti
slaptas AVO policininkas.
rus, paskelbti savo įspūdžius, čia nėms priminti, kad krašte tebė čius yra pasibaisėtinas".
spausdiname būdingesnes jų iš ra svetima jėga, kuri gali smog Paskutiniam šūviui nutilus,
Šiandieną režimas yra dar la
ti kiekvieną minutę.
traukas:
Janos Kadar ir žiaurusis Perene biau sugriežtintas. Po sukilimo
Soprone yra antroji koncen Munich raudonosios armijos ap skelbti pažadai atšaukti. Atlygi
Rašau šiuos žodžius traukiny,
išvažiuodamas iš Budapešto. Pir tracijos stovykla, Marianostra saugoje vykdė areštus tūkstan nimų padidinimas, rafinuotai iš
mą kartą pasisekė aplankyti — trečioji, o prie Ko Utca, neto čiais. Bendras po slaptųjų bylų pūtus darbo normas, faktiškai
kraštą, kurio kraujo pirtį, sukel li Budapešto, laikomi aukštieji pakartųjų ir be jokių teismų su yra visai panaikintas, šiandieną Dibanono kariai saugo Sirijos pasienį nuo naujų "sukilėlių" ir ginktą raudonosios armijos tankų ir vengrų karininkai, kurie kovojo šaudytųjų skaičius neįmanomas darbininkams sakoma: "Raudo
lų transportų.
prieš
rusus.
Jų
tarpe
prieš
nu
artilerijos, teko savo akimis ma
suvokti. Kai kurie diplomatai sa noji armija paremdama mus
žudymą buvo laikomas ir gene ko, kad jis siekiąs tūkstančius. ginklais, suteikė mums paskolą.
tyti ir pergyventi.
Jo nuomone, Libanone reikia
Dvidešimtį kartų per aštuo rolas Pal Maleter, kuris išlaikė Vienas man pasakė: "Atrodo, Ši paskola turi būti grąžinta, ir
ŽINIOS Iš
sustiprinti JT tarpininkų koman
niolika mėnesių prašiau įvažia Kiliano kareivines iki revoliuci jog jau nebėra nė vieno vyro juo greičiau jūs tai suprasite,
dą iki galbūt 200 vyrų. Kaip pra
vimo vizos, dvidešimtį kartų ko- jos pabaigos ir buvo klastingai tarp 20 ir 50 m. amžiaus, kuris juo bus jums geriau."
AUSTRALIJOS
nešama, jis atmetęs prez. Cha
tninistai mano prašymą atmetė. rusų areštuotas. 1956 m. lapkri
moun prašymą atsiųsti pakan
Tik prisijungus prie italų gru čio 2 d. nuvykus tartis dėl raudo
• Sydnėjaus lietuviai skautai
kamai JT įgulų Sirijos 150 mylių
pės, kuriai buvo leistas vienos nosios armijos "atsitraukimo". LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA
ilgio sienai uždaryti, nes manąs, pasirodė televizijos yrogramoje
savaitės griežtai kontroliuoja
Man pasisekė įeiti į Kiliano
kad po pasitarimų su Nasseriu "Sydney Tonight", pašokdami

Gyvenimas šiandieninėje
Vengrijoje

mas pasivažinėjimas po Vengri kareivines. Jų sienos, tebespok-

to nereiksią.

bės.
Pagrindinę kalbą pasakė I). M.
Rae, Naujosios Zelandijos parla
mento atstovas. Jis pagyrė to
kius minėjimus, nes jie vieti
niams gyventojams atskleidžia
tikrąjį komunizmo veidą. Vaka
rų pasaulis neturėtų apsvaigti
Chruščiovo tariamais taikingais
žodžiais, o pažvelgti į pavergtų
jų tautų būklę ir iš to pasidaryti
atitinkamas išvadas. Jo many
mu, vienintelis taikingas būdas
pavergtoms tautoms grąžinti
laisvę yra ugdyti Jungtinių Tau
tų organizacijos ne tik moralinį,
bet ir fizinį autoritetą, kad ji pa

jėgtų Sovietų Sąjungai įsakyti
pasitraukti iš okupuotų kraštų.
Naujoji Zelandija ne tik turinti
reikšti palankumą pavergtoms
tautoms, bet ir, jų patyrimu pa
sinaudodama, saugotis Sovietų
Sąjungos klastų, o svarbiausia
remti JT, kad per ją pavergtieji
kraštai būtų išlaisvinti.
Meninę dalį išpildė estų vyrų
choras, vedamas P. Mutt. Ypač
puikiai buvo atlikta Piligrimų
daina iš Wagnerio operos Tannhaeuser. Solo dainavo latvė II.

Karinių ekspertų Malūną ir Oželį. Atrodo, kad pir Grave. Pianu Bacho kompozici

ATRASTI DARIAUS IR GIRĖNO
ją, mano pavardė kažkaip pra sančios didelėmis, tankų sviedi
nuomone, Sirijos sienai uždaryti mą kartą per australų televiziją ją Arioso paskambino lietuvaitė
sprūdo pro valdininkų kontrolę, nių išmuštomis, skylėmis, iš gat
Dalė Pečiulaitytė.
PALAIKAI
reikėtų apie 5,000 vyrų.
nuskambėjo
lietuvių
kalba,
kai
ir man pasisekė įvažiuoti...
Užuojautos žodį tarė lenkų at
vės pusės skubiai remontuoja
• Filipinų prez. Garcia, lauky
grupės muzikantas pasveikino stovas Mazur ir N. Z. Raudonojo
Oficialus pranešimas iš Kauno
KUKURŪZŲ SĖJA
Dabar aš puikiai suprantu, ko mos ir į griuvėsiais užverstą kie
damasis Washingtone, prašė apie
Kryžiaus pirm. Watson, raštu —
dėl komunistai neduoda vizų Va mą uždrausta įeiti. Sargybinis sako, kad atrasti karstai su Da
Lietuvos kolchozuose šiemet 350 mil. dol. paskolos ateinan žiūrovus lietuviškai.
vengrų organizacija Auckfande.
karų laikraštininkams. Vos tik buvo nusisukęs, kai aš įsmukau. riaus ir Girėno palaikais, kurie suplanuota sėti kukurūzų 32,882 tiems trejiems metams. Filipinai
• Lietuvių inžinierių draugi Šią liūdną sukaktį atskiru ve
mūsų traukinys pervažiavo Aus Po poros minučių jis mane pa )uvo dingę nuo 1944 m. pavasa ha, tai yra, apie pusantro nuo yra karinė ir politinė JAV pozi
trijos-Vengrijos sieną, tuojau jį stebėjo, ir supratęs, jog nemoku rio, kai vokiečiai, uždarę univer šimčio pasėlių ploto ir apie pen cijų Azijoje tvirtovė, JAV bazės jos metiniame susirinkime iš damuoju paminėjo katalikų sa
apsupo automatiniais pistoletais vengriškai, kuo skubiausiai keik sitetą, ėmė gabenti į Vokietiją kis kartus mažiau kaip 1955 me saloje yra gyvybiškai svarbios rinkta nauja valdyba: Iz. Jonai vaitraštis "Zealandia". Trumpiau
ginkluoti kareiviai. Kai kurie jų damas išvarė. Kad Kiliano karei vertingesnius įrengimus. Prane tais.
Pacifiko gynybos sistemai. JAV tis — pirm., F. Sipavičius — se paminėjo dienraštis "The Auckland Star".
įsiveržė į vagonus ir šliaužiojo, vinės neprimintii nužudytųjų šime sakoma, kad
Gegužės 31 d. partijos CK ra paskelbė, kad ji paskolinsianti kretorius ir Žukas — ižd.
Ta pačia proga N. Z. Baltų
"Didvyrių kūnai tuo metu bu gino baigti kukurūzų sėją "arti 75 mil. dol. dabar ir galbūt dar
lempomis pasišviesdami, po apa kankinių kapo, jose skubiai ren
•
Birželio
10
d.
"Orsova"
laivu
Klubas išspausdino atvirą laiš
čia. Kam? Mums iškilmingai bu giami pramogų namai darbinin vo medicinos fakultete. Kovo 18 miausiomis dienomis", bet bir 50 mil. dol. vėliau.
į
JAV-bes
išplaukė
keletas
Aus

ką Jungt. Arabų Respublika
d. (1944 m.) prie patalpos, kur želio 10 dieną buvo pasėta dar
vo pareikšta: "Turime gaudyti kams.
• Prancūzijos ambasadorius
šnipus ir sutrukdyti ginklų kon Veltui aš bandžiau ieškoti Fe- juvo laikomi karstai su lakūnų tik 27,863 ha, arba 84.73%.
Gorse, prieš penkis mėnesius at tralijoje gyvenusių lietuvių: prez. pulk. Nasseriui, nušviesda
trabandą !”
Net ir Veisiejų rajonas, kuris šauktas Paryžiun, dabar vėl grį adelaidiškis Jonas Kalvaitis, sid- mas komunizmo esmę ir įspėda
renco — gydytojo, kurį pasku palaikais, buvo pastatyta sargy
Vengrijoje šiandien nesijuo tinį kartą mačiau tvarstant su ba. Hitlerininkai paskubomis ve viešai iškvietė visus lenktyniau žo Tunisan. Jis pradės derybas nėjiškė M. Račkauskaitė ir Gee- mas, jog sovietų rodomas palan
kiama, net nesišypsomą. Pilniau žeistuosius. Iš viso, yra labai ri žė medicinos fakulteto invento ti kukurūzų auginime, birželio 10 su Tunisu dėl prancūzų karinės longe gyvenusių Klyvių šeima. kumas arabams gali būti tik nau
ja sovietų apgavystė.
siuose restoranuose kalbama pa zikinga šiame krašte ieškoti žmo rių ir ruošėsi pagrobti karstus, dieną tebuvo uŽsėjęs 740 ha iš bazės Bizerte statuso ir ekono
J.
Kalvaitis
Australijon
atvy
Šis laiškas ir kiti panašaus
tylomis, negarsiau už bičių zvim gaus, ir į visus mano klausimus <urie buvo iš spalvoto metalo, suplanuotų 930 ha, tai yra, dar minės pagalbos Tunisui atnauji
ko iš Šveicarijos 1949 m. ir Ade turinio leidiniai kelių tūkstančių
bimą. Baisioji AVO, slaptoji po buvo reaguojama nuleistomis 0 jame esančius balsamuotus kū tik 85.5%.
nimo.
laidėje buvo vienas iš veikliau
nus sudeginti krematoriume.
licija, Rusijoje paruošto pulki akimis ir atkakliu tylėjimu.
• Karas Alžire, nepaisant De sių Lietuvių Bendruomenės ir tiražu paskleisti Naujojoje Ze
G. P.
ninko Guyla Horvath pilnai at
Slaptoji policija išrado nau Grupė Kauno patriotų, padedant
Gaulle atėjimo valdžion, tebe įvairių organizacijų narys. Jo landijoje
statyta. Tik dabar ji nebeturi jus teroro metodus. Tūlai mote medicinos fakulteto sargams,
vyksta ,tuo pačiu įkarščiu, kaip žmona su sūnumi Amerikon at
prasiskverbė į vidų ir, negalėda
savos uniformos, dėvi kariuome
ir per paskutinius ketverius me vyks keliais mėnesiais vėliau.
DIRVOS ATOSTOGOS
mi
karstų
išgabenti,
juos
nune

nės aprangą, be to, praplėsta
tus. Prancūzų nuostoliai, viduti
šė į rūsį. Per naktį sienoje buvo
5,000 valdininkų, nešiojančių ci
niškai siekią 350 žuvusių per
Kiekvienus metus Dirva atos
• Imre Nagy ir kitų Vengri mėnesį, gegužės mėnesį vėl pa
paruošta slėptuvė ir joje karstai
vilius drabužius. Vienuolikos
togauja vieną savaitę. Atosto
IR N. ZELANDIJOS
buvo aklinai užmūryti. Ilgą laiką jos sukilimo dalyvių nužudymas siekė lygiai 350 žuvusių, palygi
aukštų baltas pastatas, kurie
gauja ne todėl, kad tų atostogų
nebuvo žinoma, koks likimas iš sukėlė milžinišką pasipiktinimo nus su 340 balandžio mėnesį.
viršuje prikabinta didžiulė, kru
• Vajus Lietuvių Studentų labai norėtų, bet todėl, kad
tiko juos ir kur yra didvyrių kū audrą visame pasauly. Politinių Mahometonų sukilėlių priskaito- Sąjungos JAV-se leidžiamam spaustuvė, kurioje dabar mūsų
vinai raudona žvaigždė, stovi ant
stebėtojų tarpe spėliojama, ko ma 25,000 plius 80,000 iki 100,- žurnalui Lituanus paremti vie- paruošti puslapiai rotacine ma
nai."
Dunojaus kranto. Paklausiau va
Tik šių metų birželio pradžio dėl Chruščiovas griebęsis žudy 000 aktyvių rėmėjų. Prancūzai os studentų pastangomis yra šina atspausdžiami, visus savo
dovą, kas jame yra. 'Vidaus rei
je paslėpti karstai buvę surasti. nių ir kokių iš to reikia laukti Alžire turi 450,000 ginkluotų vy pasiekęs beveik 14 sv. Tai dalies darbininkus vieną savaitę palei
kalų ministerija’’, — atsakė ii
Skubiai ieškoma prideramai gar pasėkų.
nutilo. Daugiau nesakė nė žo
rų, įskaitant policiją, teritorinės Aucklando apylinkėse gyvenan džia atostogų ir spaustuvę už
bingos vietos lakūnų kapui, ku- 'Esama nuomonių, jog jis pri- ir reguliarios armijos vienetus. čių lietuvių aukos, kiti dar ne daro. Tokios atostogos visad bū
džio.
riame numatoma juos iškilmin- ėjęs išvados, kad ir tas mažas
Iš tikrųjų šis pastatas su plie
• žiniomis iš Pragos, sovie aplankyti. Tikimasi dar daugiau na liepos mėn. 4 d. savaitėje.
gai palaidoti, minint 25-rių me varžtų atleidimas po Stalino mir tai netrukus galį gana triukš
ninėmis grotomis languose, su
aukų iš kitose apylinkėse pavie Taigi Dirva, birželio mėn. 30 —
tų sukaktį nuo didvyriškojo Da ties yra buvusi klaida. Satelitai, mingai paskelbti savo povande
draudimu sustoti ties juo, su au
niai gyvenančių asmenų, į ku liepos 5 d. savaitėje negali išeiti
riaus ir Girėno žygio ir jų tra pajutę šiokią tokią laisvę, pra ninio laivyno demobilizaciją.
tomatiniais pistoletais ginkluo
riuos kreiptasi laiškais. Vajui ir atostogaus, bet redakcija
dėję šiauštis prieš Maskvą, ir to Mat, 200 iš maždaug 600 povan
giško žuvimo.
tomis sargybomis, yra naujoji
pasibaigus, aukotojų sąrašas bus kiekvieną dieną, nuo 9 vai. iki
AVO būstinė. Senoji, kurią 1956
Pernai pirmą kartą po karo dėl Chruščiovas nutaręs pasukti deninių laivų reikalingi kapita paskelbtas spaudoje.
G. P. 12 vai. bus atidaryta.
Stalino
pėdomis.
m. spalio laisvės kovotojai puolė
Lietuvoje buvo viešai paminėtos
linio remonto, užtruksiančio il
veik plikomis rankomis, ir žiau
Dariaus ir Girėno žuvimo meti Kiti stebėtojai sako, kad gesnį laiką.
riesiems teroro mašinos nariams
nės ir kalbėta apie juos, kaip Chruščiovas buvęs priverstas
• Rytinė Vokietija pareikala
griebtis
griežtesnės
linijos
prieš
kelia perdaug nemalonių atsimi
apie lietuvių tautos didvyrius.
vo iš JAV $3,095 už birželio 7 d.
savo
norą,
to
reikalaujant
stali

nimų: šimtai nekenčiamų AVO
Straipsnį apie tai "Tiesoje" pa
paklydusių JAV karių grąžini
nizmo
šalininkams
partijos
cent

policininkų tuomet buvo iš tų
rašė civilinis lakūnas (dabar ra
mą.
rūmų ištempti ir čia pat, palan
šytojas) J. Dovydaitis. Straips ro komitete.
gėse, pakarti.
Dar yra aiškinimų, jog Chruš
nio santrauka buvo kelis kartus
JIE ĮSIJUNGĖ Į
Vengrij mentalitetas šiandie
čiovą spaudžią Kinijos komunis
cituojama per radiją.
ną man primena plakatus, įspė
tai. Pastebima, jog Maocetungas
DIRVOS TALKĄ
NUMATOMAS SILPNAS
jančius saugotis trafiko nelai
visą žiemą vykdęs didžiulius va
DERLIUS
mių. Kiekvieną, net ir komunis
lymus kinų komunistų tarpe ir
Į vykdomą $20,000 vajų įsi
tą, lydi nematomas arešto šešė
Birželio 11 d. kompartijos cen to paties pareikalavęs iš Chruš jungė Amerikos Lietuvių Tauti
lis, tarytum paveikslas su šūkiu:
tro komitetas oficialiai pareiškė, čiovo.
nės Sąjungos Omahos skyriaus
"Atsargiai! Tai gali ir tau atsi
kad daugelyje Lietuvos vietų dėl
Ką praeitą savaitę susirinkęs nariai. Jie, steigiamajam sky
tikti!’’
nepalankios žiemos ir vėlyvo pa- Maskvoje partijos centro komi riaus susirinkime, vajui suauko
Csepel saloje, kurioje kadaise
sario "žuvo dalis žiemkenčių pa tetas svarstė, tuo tarpu sunku jo:

VISAM

PASAULY

laisvės

kovotojai

atlaikė

sun

kiausius bombardavimus, buvu
sių kareivinių patalpose AVO da
bar įrengė

koncentracijos

sto

vyklą Tokol — pačią baisiausią
tarp mažiausiai pustuzinio nau
jai įkurtųjų. 4000 kalinių laiko
ma joje. Kai aš pabandžiau pri
artėti kiek arčiau, buvau tuoj
pat ginkluotų sargybinių nuvy
tas šalin.
šalia jos rusų kariuomenės
vyriausiasis štabas. Krašte te
bėra per 70,000 ginkluotų rau

sėlių. Tai gali neigiamai atsiliep pasakyti. Išleistame komunika

Jonas Povilaitis .............$25.00

ti į derliaus išauginimą ir suda te tekalbama tik apie Chruščio
ryti sunkumų su pašarais."
vo pasiūlytų žemės ūkio reformų

Juozas Agurkis ........... $10.00
Stasys Petrulis ........... $10.00

Nuo gamtinių nelaimių pasė priėmimą,

Laisvės aukos — Imre Nagy,
buv. Vengrijos premjeras, gen.
Pal Maleter, jo gynybos ministeris, ir du kiti laisvės kovotojai

buvo nužudyti už dalyvavimą
1956 m. vengrų sukilime, kurį
rusai tankais ir artilerija klas
tingai sugniuždė.

ir

nieko

nesakoma

Antanas Kavaliauskas $10.00

liai džaudžiami. Bet partija įspė apie Rytų Europą, Nagy ir san Vincas šarka ............... $ 5.00
ja, kad apdraudą išmokant rei tykius su Vakarais, kas, be abe
Jonas čėsna................... $ 5.00
kia atminti, jog pereitų metų ru jo, buvo vieni svarbiausių klau Vytautas Sederavičius $ 5.00
denį iki spalio 21 dienos dar bu simų posėdžių darbotvarkėje.
Taip pat į vykdomą vajų įsi
vo žiemkenčių sėjai palankios są
• JT gen. sekr. Hmmarskjold jungė radijo prekybininkas
lygos. Tai reiškia, kad pasivėli iš Libanono buvo nuskridęs į
St. Grabliauskas,
nusieji sėti apdraudos negaus, Kairą ir ten dvi dienas tarėsi su
Boston ....................... $20.00 Antarktikoje, Pensacolos kalnų ruože Dufek Massif, keturi ameri
nes pasėlių žuvimo priežastis bus Nasseriu ir kitais Jungt. Arabų
Su šiandien skelbiamais iš vi kiečiai mokslininkai surado geležies, nikelio, vario, chromo ir
laikoma ne bloga žiema, o sėjos Respublikos vadais. Antradienį so gauta .................... $17,510.00 galbūt kai kurių retų žaliavų išteklius. Jų radinių pavyzdžai bus
suvėlinimas.
tiriami Ohio valstybės universitete.
Dar būtinai reikia $ 2,490.00,
jis vėl grįžta į Libanoną.
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Tautinės Sąjungos pirminin
kas Eugenijus Bartkus ir Tautinė^-S-gos sekretorius T. Blins
trubas vyksta į Bostoną daly
vauti ALTo rengiamam Kongre

se. Jie taip pat dalyvaus Brocktone steigiamam naujam Tauti
nės Sąjungos skyriaus steigime.

nariams balsuoti už Ncw Yor
ką, Bostoną ar kitą kurią vieto
vę. Balsavo 54 nariai.
Balsų tikrinimo komisija —
J. Augustaitytė Vaičiūnienė, J.
Švaistas Balčiūnas ir St. Tamulaitis — slaptojo balsavimo tvar
ka patikrinusi vokus, rado šiuos
duomenis: už New Yorką pasisa
kė 33, už Bostoną 15, kiti susi
laikė arba balsavo už kitas vie
toves.
LRD nariai kartu buvo prašo
mi pasisakyti, ar jie patenkinti
LRD vadovybės veikla, ar ne. 34

• Amerikos Lietuvių Bendruo
menės naujai išrinktos Tarybos
posėdžiai įvyks Clevelande, lie
pos mėn. 4-6 dienomis, Čiurlionio
Ansamblio namuose (10908 Magnolia Dr.).
Tarybos posėdžiu metu, liepos pareiškė esą patenkinti, 7 nepa
mėn. 5 dienos vakare, Clevelan tenkinti, 13 nepareiškė nuomo
do I-os apylinkės valdyba rengia
nės. Netrukus rašytojams bus
bendrą pobūvį, į kurį kviečia ir
išsiuntinėti balsavimo lapeliai
Clevelando lietuviu visuomenės su kandidatais į LRD valdybą,
atstovus.
N
revizijos komisiją ir garbės teis
Ugnis sunaikino Athol, Mass. mą.
liet. šv. Pranciškaus bažnyčios • Veikalas

apie Mažąją Lietuvą
bai kilniam tikslui. Tik prisimin zakristiją. Ugnyje žuvo visi
jau baigiamas spausdinti. Tai
kit: jau daug kur, lietuvių cen
hažn. drabužiai ir daug kitų da
Dvidešimties tūkstančių vyk
tais statytose šventovėse lietu lykų. Pačią bažnyčią pavyko iš penkių mokslinių studijų rinki
domam vajui einant į pabaigą,
nys, paruoštas Lietuvos Vakarų
viškasis žodis nutilo, tik jis ne gelbėti.
gaveme vieną laišką, kuriame
Studijų Komisijos pastangomis
nutilo jokiam lietuviškam laik
mums padarytą priekaištų, bet
raštyje. Net priešingai, tas lie • LRD Valdybos vietovė ateinan ir parama. Gausiai iliustruotų ir
drauge ir raginimų, apie kuriuos
tuviškasis žodis sustiprėjo, į pla tiems dvejiems metams n ubą k mokslišku kruopštumu parašytų
čia ir pakalbėsime.
suota New Yorke. Septynerius studijų autoriai yra M. Gimbu
tesnę ir gilesnę srovę liejasi.
Atsiųstame laiške sakoma:
Šio mūsų pašnekesio iškėlėjas, metus išbuvusi Chicagoje LRD tienė (Rytprūsių ir Vakarų Lie
„Kodėl Jūs nesirūpinat palikimų baigdamas laišką sako:
Valdyba atsisakė kandidatuoti tuvos priešistorinės kultūros ap
gavimu, kai tuo labai stropiai
„Jei kas savo sutaupą centu tolimesniam terminui ir pasiūlė žvalga), J. Lingis (Arklas baltų
rūpinasi visokie vienuolynai ir ateityje, paliekant šios žemės
srityse), J. Gimbutas (Lietuvių
įvairios tikybinės organizacijos, kelius, sustiprins lietuviškąjį
sodžiaus architektūra Maž. Lie
dai
nepažįstami.
Pradžioje
neišskiriant nė jų laikraščių. Be. laikraštį, jis tikrai sustiprins pa
tuvoje), J. Balys (Maž. Lietuvos
pagalvojome,
kad
gal
tos
sitenkindami tik mažesniais ir
tautosakos bruožai) ir J. žilevi
tį svarbiausį lietuviškąjį darbą.
merginos giminės, bet, pra
didesniais vajais, o praleisdami Toks pelnys garbę ir tvirtai įsiri
dėję laišką skaityti, jau iš čius (Maž. Lietuvos liaudies
palikimų reikalus, jūs darot di
pirmų žodžių supratome, muzikos bruožai). Prie studijų
kiuos į tų eiles, kurie savo gerais
delę klaidą. Iš palikimų galima
kad laiškas ne mums rašy jungiamos santraukos anglų ir
darbais niekad nemiršta”.
tas. Jį rašo tūla Olė savo vokiečių kalbomis.
daugiau laimėti, ir ateity, kada
Nemanau, kad tokiai laiško
broliui Konstantinui. Pavar
lietuviškai spaudai bus dar sun
Veikalas apie 330 puslapių
užbaigai būtų nepritariančiųjų.
džių
laiške
nėra,
tai
nežino

kiau, negu dabar yra, ir tada
me, kam šis laiškas yra skir Kaina $5.00. Užsisakyti galima
rr jei šis mūsų pašnekesys kada
būtų galima daug daugiau pada
tas, nežinome, kas tas Kon pas leidėją: Lithuanian Research
nors duos vaisių, mes būsim laryti”.
stantinas ir kur jis gyvena. Institute — Lietuvos Tyrimo In
sai dėkingi šio laiško rašytojui,
Mažas apsirikimas, netie stitutas, 70 Fifth Avenue, 9th
Priekaištas aiškus. Patarimai
kuris mus išbaręs, Dirvai nori
sa
?
taip* pat aiškūs, tik labai gaila,
floor, New York 11 ,N. Y.
labai daug patarnauti.
šitoks
apsirikimas
rodo,
kad ir laiško rašytojas, kurio
kad laiškų tikrintojas, ati • Laisvės Varpo radijo progra
amžius taip pat į saulėleidį persi
daręs pluoštą vokų, nebepa- ma duodama iš Framingham
svėręs, mums nedavė patarimo,
taikė laiško įdėti į tą patį Mass., girdima Bostone, Worcesvoką, iš kurio buvo išėmęs tery, Brocktone ir kitose lietu
* SPAUDA *
kaip tą priekaištą būtų galima
— taip tūlam Konstantinui vių kolonijose, dabar girdima
atitaisyti ir tų palikimų gauti.
skirtas laiškas buvo įkištas
Mes, kiekvienam savo skaity
i mums adresuotą voką, o sekmadieniais, nuo 8 iki 9 vai
tojui, iš visos širdies linkime il SOVIETAI TIKRINA LAIŠKUS
mūsų laiškas velnžinkur nu ryto.
giausio amžiaus, kokio tik žmo
Dirvos 25 Nr. buvome paskel
keliavo . . .”
gus gali sulaukti. Iš praktikos bę Edv. Karnėno straipsnį „Paš
jau labai gerai žinom, kad kai to cenzūra okup. Lietuvoj”, šį
PITTSBURGH, Pa.
vyresnio amžiaus skaitytojas pa straipsnį vėliau persispausdino NAUJAS TECHNIKOS ŽODIS
lydimas į anapus, jau šiame Australijos lietuviu „Mūsų PaNaujai pasirodęs Technikos
krašte išaugusi jo šeima laik stoge”.
žodžio N r. 2 yra taip pat labai VISI Į LIETUVIŲ BIZNIERIŲ
raščio toliau nebeskaito. Taigi,
N. Geelonge gyvenąs A. Šim Įdomus ir turiningas. Jame ra
PIKNIKĄ
su tokio lietuvio mirtim, miršta kus laiške ”M. Pastogės” redak šo: V. švipas — Naujieji New
ir buvęs geras skaitytojas. O cijai (Nr. 24, 1958. VI. 16) mi Yorko dangorėžiai, arch. P. Mel Lietuvių biznierių organizaci
ja — Lietuvių Vaizbos Butas
mirdamas, beveik niekad jis sa nimo-straipsnio mintis papildo nikas Gotikos ir reneanso ar-1 rengia didžiulį metinį pikniką,
vo laikraščio neatsimena ir jam duomenimis iš savo patirties:
ehitektūros interpretavimai, Jur-1 kuris įvyks liepos 13 dieną, sekjokio palikimo' nepalieka. Grei
Kabamieji stogai, madienį, Lietuvių Ūkyje — Li„Susirašinėjimą (su Lie gis Valaitis
čiausia nepalieka todėl, kad toji
tuva) pradėjome maždaug inž. V. Birutis — automatizaci- thuanian Country Club, Jeffer
sunkioj valandoj atsiranda ar
prieš dešimtį metų, gyven ja ir toline kontrolė hidroelektri son, Pa. važiuojant Route 51.
timų patarėjų, kurie nurodo, kami
dami Vokietijoje.
nėse, Jonas A. Bilėnas — Bran Šis lietuvių biznierių metinis
Ar laiškai Lietuvoje ne
jis savo sutaupąs turi palikti.
tikrinami? Bet iš kurgi atsi duolių reaktorių ekonominis as piknikas bus labai gražus ir įdo
Visokie pažadai, kurie sakomi
rado tie antrieji klijai, ir pektas, K. Kaunas — Dr. Vincas mus. šeimininku bus žinomas
būsime, pomirtinio gyvenimo gardar taip plačiai užtepti, kad Kudirka apie Suvalkijos kelius biznierius Alexandras Savolskis,
,bei, aišku, tokią valandą būna
net vokas murzinas, pagal ir V. Vintartas — Techninės ter programą ves SLA prez. Povilas
patys svarbiausieji.
vodavome gavę laiškus iš minologijos žodžių kartoteka.
Dargis. Programa ruošiama įvai
Lietuvos.
Vienok, kaip ten bebūtų pra
Paskui, žinoma, atklijavi- Toliau seka techninę apžvalga: ri. Bus lietuviški žaidimai ir dai
eityje buvę, vieną kartą ir Dir
mo ir užklijavimo „techni 1. Dubna (prie Maskvos) — So nos, renkama Miss Lithuania of
vos istorijoje, kurią atsimena
ka” tobulėjo, antrųjų klijų vietų atominis miestas, 2. Nau Pittsburgh. Išrinktoji gaus bran
šių eilučių rašytojas, yra buvęs
tepimo žymių veik nepaste jas plastinių medžiagų pritaiky gių dovanų.
atsitikimas, kad palikimas buvo
bima, bet laiškų cenzūravi mas ir 3. Kova su lūšnomis. Kny
Piknike alus bus duodamas
mo faktą, deja, išduoda ki
gautas. Tada, prieš aštuonerius
tos klaidos. O klaidu visvien gos ir leidiniai: A. Bistricko — nemokamai. Bus ir lietuviškas
metus, buvo gautas beveik $100
Medinių konstrukcijų elemen bufetas su įvairiais lietuviškais
pasitaiko.
čekis iš a. a. Prano Garmaus, di
Štai, š. m. balandžio mėn. tai, išleista Lietuvoje 1954 m. valgiais. įžanga tik 50 c.
delio Dirvos bičiulio, palikimo.
gavome laišką iš Lietuvos. Ir — iš mūsų veiklos: Chicagos,
Piknikan yra pakviesti Penn
Tas įvykis Dirvos istorijoje, kiek
Pirmiausiai žiūrime i voką, Nevv Yorko, Pittsbūrgho ii»<
sylvanijos gubernatorius James
kas rašo. Pasirodo, laiškas
jis buvo retas, tiek visam laikui
P. Leader, miesto meras David
iš mūsų ūkyje tarnavusios veiklos kronika.
liko labai šviesus, mūsų visad
Numeris gausiai iliustruotas. L. Lavvrence, teisėjai ir daugel
merginos — tai matome iš
atsimenamamas. Ypač dar ir to
siuntėjos pavardės ir adre Viršelyje įdėtas naujasis Lever kitų žymių amerikiečių.
dėl, kad Praną Garmų teko asme
so. Bet, voką atplėšus, kyla B-vės dangorėžis. Nevv Yorke. š
Lietuviai biznieriai kviečia vi
niškai pažinti, kada jis lankėsi
neaiškumai: laiške radome
fotografijų, darytų vestu numerį redagavo red. kolegijos sus lietuvius gausai dalyvauti.
Lietuvoje ir pas gimines viešėjo
F. Žilionis;
A-s;
vių proga, bet žmonių vei- narys G. J. Lazauskas.
Prienuose.
Kadangi mes kiekvienam savo

J
J

skaitytojui linkime ilgiausio gy
venimo, tai mums lįsti pas tokį
skaitytoją ir jam sakyti: — Tu |
greit mirsi, neužmiršk Dirvai
nors mažą dalį savo turto užra- S
švti, — nei skoninga, nei bičiu
liška, nei pagaliau, labai tauru
Bet mes būtume labai laimingi.

j

ansiėję be tokio asmeninio pri-į

minimo tiems skailv^oiams, ku
riu amžius eina i saulėleidi, o tą
priminima atlikę šiuo draugišku
pasikalbėjimu, kuri iškėlė mūsų
vyresnio amžiaus bičiulis, mus,
ragindamas palikimais pasirū
pinti. Reikia tikėti, kad ir jis į
pats ateityje Dirvos neužmirš. |
O neužmiršti galėtų ir daugu
ma tu, kurie šio gyvenimo ke
lyje sutaimė vieną kitą atlieka
mą centą ir jį nori nukreipti la
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NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
135 W. 14th St., New York 11, N. Y.
Tel. CŪelsea 3-2583
116 East 7th St.
Nevv York City
Tel. Y U 2-0380
900 Literary Rd.
CIeveland 13, Ohio
Tel. TOvver 1-1461

(Licensed by USSR)
M ŪS U SKYRIAI
11339 Jos. Campau
Detroit 12, Mich.
Tel. TOvvnsend 9-3980

332 Fillmore Avė.
Buffalo 6, N. Y.
Tel. MOhavvk 2674
632 W. Girard Avė.
Philadelphia 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

Visais klausimais, susijusiais su siuntinių persiuntimu Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės j mū
sų patyrusius, atidžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.
Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių pri
statymų. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas per 48 valandas ir adresatų pasiekia per 6-7 savaites (oro
paštu per 7-12 dienas).
Jūs dar spėsite persiųsti maisto produktus vasaros laikui.
Mūsų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, kaip tai — sviesto, arbatos,
kavos, ryžių, kumpių ir t.t., o taip pat pramonės gaminių: vilnonių audeklų, dirbtinio šilko, odų viso
kiausių rūšių, skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.
Atsiminkite, kad mes esame siuntinių persiuntimo specialistai.

§

sulaužytas: pagrindiniu prane
šėju buvo vietos universiteto
profesorius dr. Antanas Klimas.
Jis nei rengėjų, nei klausytojų
neapvylė. Tuo ir pats minėjimas
virto prasmingu ir įspūdingu.
Minėjimą kaip visados, vyku
siai pravedė dr. Vladas Lelis,
pradžioje atitinkamai pagerbda
mas velionį Antaną Olį.
Minėjimui gražus „akomponiamentas” buvo muziko P. Armono vadovaujamas choras, kuris
skambėjo ypač gražiai. Progra
ma buvo taip pat parinkta vyku
siai.
Tai dienai pritaikintą radijo
valandėlę pravedė dr. A. Stan
kaitis. Pamaldas laikė vietos lie
tuvis — veteranas kun. J. Bak
šys.

BAUDOTIEJI
VIDURAMŽIAI
TAI YRA

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO

RAGANŲ MEDŽIONĖS

KRONIKA
P A R A

i

e

JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS
Knyga jau gauta Dirvoje. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja
po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.

ALTo vietos skyriui nuo seno

'

pirmininkauja senosios kartos
lietuvis P. Norkeliūnas.
B. U.

Dirva yra vienintelis jos platintojas JAV. Prašom
knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu
laiku išsiųsti.

Rajono Vado vyr. sktn. A. Krauso linkėjimus ir pridėjo svarią
paramą sąskrydžio reikalams —
• Akad. Skautų Sąjūdžio 7-ji $40.00. Detroitiškė sk. rėmėja
stovykla bus birž. 28 — liepos 6 Dr. E. Gurskytė-Paužienė su
d. Warren Dunes State Park — sveikinimais atsiuntė $10.00.
Michigano paežerėje (į šiaurę
• Stamfordo, Conn., Kregždžių
nuo Savvyer, Mich.). Stovyklau skiltininkė skautė L. Bražėnaitė
tojų registraciją veda Birutė Bu Seserijos Atlanto rajono vadeilotaitė, 2515 W. 42nd Street, vės pakeltą į paskautininkės
Chicago 32, Illinois. Stovyklos laipsnį.
ūkiu rūpinsis Chicagos ASŠ sky
• Seserijos Atlanto rajono varius. Stovyklautojai atvyksta sui
pilnu stovykliniu inventoriumi deivė išsiuntinėjo sk. vadovėms
pranešimą apie šią vasarą ren
— palapinėmis, čiužiniais ir kt.
Stovyklai paruošta įdomi pro giamą stovyklą paukštytėms.
grama. Negalintieji stovyklauti Laikas — rugp. 24-31 d. Vieta
visą, laiką, kviečiami atvykti lie — Camp Kirby („Kirbynė”) prie
West Towsend, Mass. Stovyklaupos 4-sios savaitgaliui.
ojos gyvens nameliuose, kur yra
• Bostono Žalgirio tunto DLK lovelės ir kt. patogumai. StovykKęstučio dr-vės skautai Bostono ą supa sausas pušynas, ežere
skautų‘tarybos suruoštoje pava maudomasi tik su apsauga. Mo
sario iškyloje — „eamporee” lai kestis — $16 vienai stovyklau
mėjo pirmąją vietą. Kęstutėnai tojai. Dviem iš vienos šeimos —
yra bene pirmieji nepabūgę var ^28. Registruojamasi iki liepo:
žytis su aiherikiečiais skautais 15^į. pas vadeivę — psktn. E
Ir per metų metus jie puikiai at Banevičienę, 21 Bowdoin Avė.
stovauja Lietuvos skautiją.
Boston 21, Mass.
Stovyklaus paukštytės — 2-12
• Bostono Herkaus Montės sk
vyčių būrelis birželio 6-8 dieno m. amžiaus ir to pat amžiaus
mis iškylavo vakarinėje Massa mergaitės, žadančios skau-tauti
chusetts valstybės dalyje. Išky Stovyklai vadovaus Seserijos
los metu jie buvo įkopę į aukš Paukštyčių sk. vedėja psktn. Vi
čiausią Mass. v-bės kalną — Mt. da Kleinienė.

SKAUTAI

Greylock. šiam būreliui liepos

mėn. sukaks 2 metai.
• Gegužės pabaigoje Linky va
sarvietėje —. Christiana Lodge,
buvusį JAV Vidurio Rajono sk.
vadų ir vadovių sąskrydį laiškais
sveikino daugelis mielų sk. bi
čiulių ir vadovų. Iš netoli esan
čio Sodus, Mich. sk. rėmėjas Juo

• Komunistinė Kinija tyliai
ruošiasi seniai kalbamam Formozos „išvadavimui”: pastaruo
ju metu ji pradėjo statyti trum
pą, bet labai svarbią geležinkelio
liniją, jungiančią šiaurinę ir pie
tinę Fukien provincijos dalis
priešais Formozos salą.

•

Skaitydami KARĮ būsite ge
rai informuoti apie pasaulinius
karinius įvykius, rasite straips
nių iš karinės ir Lietuvos istori

jos retais paveikslais iliustruotų
ir Lietuvos karių atsiminimus iš
įvairių laikų.

Metinė prenumerata $5.00; ra
šykite: KARYS, 916 Willoughb.v
Avė., Brooklyn 21. N. Y.

• Gegužės 30 — birželio 1 d.
Hardwick, Mass., buvo Atlanto
rajono skiltininkų sąskrydis. Jis
praėjo darbštumo ir sėkmės
ženkle. Dalyvavo 34 jaunieji va
dovai ir 7 instruktoriai. Kursan
tai gavo atitinkamus pažymėji
mus bei ženklus.

• Gegužės 30 d. Chicagos Bal
zas Bačiūnas, sveikindamas savo tijos Jūros tuntas pradėjo vasa Skelbia
WILLIAM SHIMKUS
vardu, kartu perdavė Australijos ros užsiėmimus. Nuleisti irklavi
1077 East Wallings Rd.
mo pastatai vandenin. Memorial
Brecksville, Ohio
Day proga, tęsdami metinę tra
CHICAGOS
diciją, mūsų jūrų skautai Mi DIEVO KARALYSTĖS
chigano ežere nuleido vainiką.
ŽINIOS
GYDYTOJAI
Jūrų psktn. kun. Raibužis, SJ,
Jeigu kas turėjo tikrąją links
mybę,
tai jis gavo ją nuo Kris
perskaitė maldą. Kpt. M. Kuku
Tel. ofiso PRospect 8-1717

Rezidencijos ItLpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

čio laivo vadas vyr. vltn. L. šlei- taus Jėzaus. Amžiams praeinant
’r žmonėms dauginantis, didėjo
nys tarė žodį.
ir jų vaitojimas. Dabar žmonija
Sparčiai taisomi ir ruošiam'- pateko j didžiausią nelaimę. Pri
siartino visiškas senosios tvar

vasarai buriniai pastatai.

3148 West 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Treeiad. ir sekmad. ofisas uždarytas,
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.

Rezid. 3241 W. 66th PLACE.
Tel. ofiso EVerglade 4-7376

Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

2336 West Chicago Avė.
Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad.,
antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

ROCHESTER

kos sugriuvimas. Kovojantieji
elementai nori visai sunaikinti
dienas kitą. Tikras Krikščionis
negali dalyvauti šituose ginčuo
se, nes jis negali nė vieno pa
žeisti arba nuskriausti. Mūsų
kariavimo ginklai nėra kūniški.

Tai ką Krikščionis turi daryti ?
Baisiųjų birželio dienų minėji Kokios gi yra tikrojo Krikščio
mas įvyko birželio 15 d. Pagali nio pareigos? Pats šventraštis
tradiciją tos dienos minėjimą, naduoda Atsakymą: „Linksmin
kite visus nusiminusius.” (Izarengia vietos ALT skyrius. Tai jas 61:2). Milijonai žmonių da
pogi čia virtęs įpročiu tos bei bar pateko j didelį suspaudimą;

Vasario 16 dienos kalbėtojais
kviesti iš kitur žinomus ir gar
bius asmenis.
Šiais metais šis įprotis buvo

DIRVA
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.
Užsakymai priimami ir paštu.
DIRVA — 1272 East 71 St.
CIeveland 3, Ohio
Tel.: HE 1-6344

baimės apimti jie dabar laukia
"laisėtinos mirtinos audros, su
sidedančios iš nuodingų gazu,
maro ir kitokių nelaimių. Dar

niekad pasaulyje nebuvo tokių
navoj i ilgų laikų.
Visi tie perversmai buvo išnranašauti; jų įvykimas reiškia
dievišku ių pranašavimų išsipil
dymą. Mes susilaukėme tu lai
kų, apie kuriuos mūsų Viešpats
kalbėjo, sakydamas, kad bus to
kių perversmų, kokių pasaulis
dar niekad nebuvo turėjęs, ir
kokių niekad ateityje nebebus.
Mes gyvename tuose laikuose,
apie kuriuos kalbėjo pranašas
Danielius, sakydamas, kad bus
didelių vargu laikas, kuriame
Mykolas didysis Kunigaikštis,
pasistos ir užtars savo žmones.

Skelbia:
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Priešinkimės, bet kam ir kaip?
ve.

VIKTONAS MARICNAS

Esame gavę GO asmenų dėmesio viskam, kas iš tiesų lai
pasirašytų manifestą mūsų mėta lietuviškajai kultūrai, rekkultūrinio nuosmūkio reika lamiškai aukštinama kas "sava”,
lu. Jo pilnas tekstas jau bu o "svetimu” susidomima tiek,
vo spausdintas keliuose laik kiek turima progos "priešui”
raščiuose, todėl čia jo ne- įgelti.”
kartojame. Bet laikydami,
Taip, berods, dažnai pasitaiko,
kad reikalas aktualus ir ver tik gal jau vis dėl to ne tokia
tas išsiaiškinimo, dedame gryna forma, kuri čia norima
savo bendradarbio išsames kabutėmis priminti. Bet pasitai
nį atsiliepimą.
Redakcija ko ir atvirkščiai ir tai ne retai.
Mūsų GO kultūrininkų skatini Būna, kad "priešas” aukština
mą pasipriešinti kultūriniam mas, o "savas" įgeliamas. Iš dau
nuosmūkiui sutikome su tuo pa gelio atvejų, imkime tik vieną
čiu tragišku susirūpinimu, kaip kitą. Ana, Pūkelevičiūtės "Ašir žinią apie mums brangaus ir tuoni lapai” tautininkams gana
gyvybiškai reikalingo asmens "švariai paveža", o vargu, ar
pavojingą susirgimą. Jų diag juos kas taip šiltai recenzavo,
nozė yra alarmuojanti: bežiū kaip St. Santvaras Dirvoje. Ar
rint išorinio judrumo, mūsų kul ba ką tik baigtoje spausdinti
tūrinis gyvenimas yra atsidūręs prozos apžvalgoje II. Nagys ne
pavojuje”. Diagnozę teisinanti vienu atveju sumala Dirvos
ligos analizė randa, kad "veržlūs "draugus" ir išaukštini jos
diletantai, uoliai reikšdamiesi "priešus". Panašių "negerovių"
M^rms be atodairos suteikiamose būsime įstebėję ir kitų krypčių
spaudos skiltyse, visuomenės spaudoje. Draugas "priešą” Ka
akyse darosi autoritetais. Neiš tiliškį pakartotinai ir gana pa
vengiamai dėl to visuomenėje lankiai recenzavo, o leido man
vyksta dezorientacija, kuria nau diskvalifikuoti "savą” J. Tininį.
dojasi grafomanai ir teplomanai, Sava patirtis — geriausias liudi
sumaišydami visa vienan katilan, ninkas. Ir man iki šiol nei Dir
sudarydami gyvo kultūrinio gy vos, nei Draugo redaktoriai, pra
venimo iliuziją, kai iš tiesų turi šydami ką parecenzuoti, nėra
me reikalo ne su tikra gyvybe, niekad priminę, kas yra jų "sa
vas", o kas "priešas". Ne taip
o tik su reklamos muge”.
sunku įstebėti, kad nors mūsų
Autorių įsitikinimu, kultūri
spauda ir partiškai dažyta, į kul
nis nuosmukis ateina per spau
tūrinius laukus partinių trąšų
dą ir per tą pačią spaudą jam
mažai bebarsto. Nebūdami kul
reikia priešintis. Ji turi uždary
tūrinės srities bendradarbiais
ti kelią diletantams į viešumą ir
turtingi, mūsų laikraščiai pri
neleisti ”joje varyti savo įžūlią
versti dėti kiekvieną įmanomiau
autoreklamą".
parašytą straipsnį. Nevengiama
60-ties analizė ir receptai pel juk dėti ir kitaip manančiojo re
no ne tik objektyvaus įsižiūrėji- akcijos į jau spausdintą nuomo
mo, ne tik persvarstymu, bet ir nę. Ir tai svarbiausia. Tai plau
atvirai kritiško reagavimo.
kia iš laikraštinės etikos ir spau
Juk tiesa, kad diletantizmas ir dos laisvės principų. Argi rašto
mėgėjiškumas yra radęs platų autoriams koks nors laikraštis
kelią į viešumas, kad draugų ir nebūtų lefdęs objektyviai ir pa
autoreklamos dėka ne tik vidu gal savo sąžinę kultūriniais klau
tinybė, be jau ir menkystė yra simais pasisakyti?
tapusi pačių viršūnių lygmeniu.
2. Autoriai primena spaudai,
Bet kai rašto autoriai primeta kad rinktus kritikus, kurie pajė
spaudai, kad ji leidusi šitai blo gia suvokti vertybių gradaciją.
gybei įsikeroti anų trijų princi "Visų laikraščių redakcijos tu
pų nebojimu ir kad ji privalo li rėtų jausti pareigą pasitelkti at
gą išgydyti tų principų taikymu, sakingų ir kompetentingų lite
tai norėtųsi pasitikrint, ar jau ratūros, dailės muzikos ar teatro
iš tikrųjų taip blogai su mūsų kūrinių kritikų, o ne verstis atsi
spauda yra ir ar esamom sąly tiktinai gautais rašiniais. Tas
gom ji galėtų statomus reikala pats principas turėtų galioti ir
vimus patenkint.
apskritai literatūros, dailės, te

Bet klauskime redaktorių, ar jie Gimbutienė, dr. J. Girnius, dr.
pajėgūs jį realizuoti? Prieš ke J. Puzinas, dr. A. Salys ir kt.
lis mėnesius gavau vieno redak Spaudai reikia geros prozos ir
toriaus laišką. Jis prašęs žinomą poezijos. Argi ne signatarai pir
literatą (vieną iš 60 signatarų) mieji turėtų jausti pareigą ją
parecenzuoti tada naujai pasiro savo kūryba papuošti? Jų čia vi
džiusį kūrinį ir, net mėnesiui sa grupė: A. Baronas, K. Bra
praėjus, negavęs nei recenzijos, dūnas, A. Gustaitis, M. Katiliš
nei atsakymo. Gal aš sutiksiąs kis, J. Kaupas, A. Landsbergis
parencenzuoti? Negavo jis ir iš ir kt. ir kt., dar visa eilė žinomų
manęs iki šiol nei recenzijos, nei vardų sąraše.
atsakymo (mea maxima culpal).
Kiekvienas laikraštis džiaug
Tai fragmentas, kuris nepranykdamas kartojasi kiekvienos re sis gavęs literatūros kritikų iš
dakcijos darbo rutinoje. Pasto dr. J. Kaupo, A. Landsbergio,
vių (taigi jau ir kaip nors kom dr. V. Maciūno, dr. H. Nagio, A.
pensuojamų) bendradarbių — Nykos-Niliūno, K. Ostrausko, ar
specialistų nei vienas mūsų laik dailės kritikų iš P. Augiaus, V.
K. Jonyno, A. Valeškos, T. Va
raštis nėra pajėgus pasitelkti.
Ties šituo principu redakcijų liaus, ar muzikos — iš J. Gaide
ir rašto signatarų vaidmeny kei lio, V. Marijošiaus, Iz. Vasyliū
čiasi. Į reikalavimą pasitelkti no, Ve. Verikaičio.
kompetentingų kritikų, kiekvie Spauda daug gali reikalauti ir
na redakcija turi teisę atsakyti tikisi iš visos eilės signatarų —
reikalavimu: rašykite, mūsų skil Bendruomenės veikėjų. Iš jų lau
tys jums atviros. Laikraščiai pa kiama sąmonės įžiebimo, kad
sigenda gilių mokslinių, svarsty tautinė kultūra nebus galima ne
mų, apžvalgų ir kritikų. Jų tik tik išugdyti, bet ir išlaikyti ma
rai gali duoti rašto signatarai: sinėmis tautinio meno demons
dr. A. Baltinis, A. Bendorius, tracijomis ir Lietuvių Dienomis,
Pr. Čepėnas, V. Čižiūnas, dr. M. kad ji tikrai mirs, kai nustos ei

ti laikraščiai ir lentynose supelės knyga.

Priešintis kultūriniam

nuo

smukiui jau pats laikas, o gal

jau ir gana vėlu. Bet ne per vėlu.
Tik diletantizmas neišnaikina
mas nei pasipiktinimu, nei pro
testu, nei įsakymu. Jį išguja tik
tai žinojimas ir kūrybinė jėga.
Pajėgieji spaudą privalo ne tik
kritikuoti ir koreguoti, bet ir
patys savo, kūryba remti.

Rašto autoriai savo kvietimą
priešintis kultūriniam nuosmū
kiui baigia: "Mes norime maty
ti savąją spaudą tokią, kad būtų
galima ja didžiuotis, kaip mūsų
gyvenimo pažangą skatinančiu
veiksniu".
Tikriausiai šitas jų noras ne
bus patenkintas, jeigu geismas
"matyti” nebus išstumtas pasi
ryžimo "daryti, kurti, ugdyti".
Tačiau tikime, kad pirma, ne
gu juos kiti išgirs, jie patys į
savo. balsą įsiklausys.

(4)

Ir vis dar juokdamosi Petrui:__ Galėčiau la
žintis, kad atsakymą žinai! Ar ne?
Petras nuleido galvą ir vos girdimai at
sakė:
— Esu tikras, kad atspėčiau.
— Ar nesakiau! Visi vyrai tokie patys.
— Na jau, Etele, — prikišo Benjaminas.
— Atleisk, brangusis, išskyrus tave. O
Beny, aš taip tavim didžiuojuosi!
— Neužmiršk ir manęs, Etele, — įsiki
šo Jonas.
— O, tiesa! Ir tavim didžiuojuos. — Ir
vėl Petrui: — sakai, atspėtum.
— Taip! — tvirtai atsakė jis.
— Ir tik dešimt tūkstančių tarp tavęs
ir jos stovi, — vėl sukvatojo.
Petras nuleido galvą.
— Oi, jūs vyrai, vyrai...
— Bet juk viskas taip aišku! — pašoko
Petras.
— Aišku?
— žinoma! Ar neskaitėt pasakos? šim
tai mįsle spėjo ir neatspėjo. O vienas atspėjo.
Kaip?
— A ... Suprantu! — Ir ji vėl prapliupo

Tas kelias minutes Petras lyg ant žarijų
sėdėjo. Iš gėdos net prasižioti negalėjo. Nie
ko nesakęs atidarė portfelį ir išėmė pundą
piešinių.
Benjaminui ištiesus ranką juos paimti,
Etelė tyliai pastebėjo:
— Moterys pirmos, Beny.
— O, žinoma! Aš tik norėjau tau pa
duoti.
Tik pažvelgusi į pirmą piešinį, Etelė
.jausmingai sušuko:
— O, Beny! Pasižiūrėk!...
Pažvelgęs per jos petį ir Benjaminas
šūktelėjo:
— Rita Maru! Nuostabu, nuostabu...
—- murmėjo Benjaminas.
Skliautuotos salės lubose mirgėjo žvaigž
dės, o pilno mėnulio šypsena apšvietė didžiu
lę, aukštą lovą, ant kurios, baltuose marški
niuose aukštielninka gulėjo Rita Maru. Ir
salė buvo vienas gėlynas.
— Aš pavadinau šį paveikslą "Pasaka",
— tyliai paaiškino Petras.
— Pasakiškai! Tikrai pasakiškai, — ste
bėjosi Etelė. — Bet kodėl Rita Maru?
juoku.
— Ji ir yra pasaka. Moteris, gyvenanti
— Na? — susidomėjo Benjaminas.
pasakoje, — aiškino Petras.
— O, Beny! Jis tikras perlas! Tokia
Etelė paėmė kitą piešinį.
vaizduotė!
— Rita Maru! Ir vėl Rita Maru! Ir vėl!
— Na? — ragino Benjaminas.
— staiga ji nusikvatojo: — Vien Rita Maru!
— Rita Maru viską daro kaip pasakoje,
Vargšas vaikinas! Ir jį karštligė apsėdo. — — tęsė Petras. — Jeigu pasakoj niekas ne

ŠVENTES KOMITETAS

Amerikos lietuviai dainų šven
čių rengimo, tradicijas jau turi
iš seno. Lietuvių Enciklopedijos
žiniomis, iš viso čia jų buvo su
rengta dešimt su viršum. Ka
dangi 1956 m. įvykusi dainų
šventė buvo rengiama Amerikos
ir Kanados lietuvių vardu, tad
šiam jos visuotinumo, pobūdžiui
pabrėžti ji buvo pavadinta JAV
ir Kanados lietuvių pirmąja dai
nų švente, šią visuotinumo tra
diciją palaikant ir įprasminant,
naujai organizuojamą JAV ir
Kanados lietuvių dainų šventę
nusistatyta vadinti antrąja.
JAV ir Kanados lietuvių ant
rosios dainų šventės rengimo ini
ciatyvos ėmėsi bendru susitari
mu JAV ir Kanados lietuvių ben
druomenių valdybos. Kadangi ir
antrajai dainų šventei vieta yra
parinkta Chicaga, tad organiza
cinį dainų šventės komitetą jos
pavedė sudaryti JAV LB Chica
gos apygardos valdybai. Yra su
darytas ir patvirtintas šios su
dėties antrosios dainų šventės

i«i

misijos pirm. St. Daunys, tech
nikinės komisijos pirm. dr. Jur.
Z. Ašoklis, registracijos ir nak
vynių komisijos pirm. A. Gint-

neris, pirmosios pagalbos komi
sijos pirm. dr. P. Kisielius.
Organizacinio dainų šventės
komiteto papildymas naujais na
riais ir toliau bus vykdomas ben
druomenių valdybų susitarimu.
Antroji dainų šventė bus vyk
doma penkerių metų tarpu —
1961 metais.
Imamasi didelio ir didelės reikš
mės darbo. Mūsų daina vėl turės
suskambėti visu savo grožiu ir
jėga. Visi kviečiami į darbą ir
talką. Dainų šventės komitetui
ko geriausios sėkmės.

i»i
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GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

LOUISVILLE TITLE
INSURANCE COMPANY
Standard Building

MAin 1-2075

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

HILDEBRANDT PROVISION CO.

Ateityje pėstininkai galės atlikti didelius šuolius į kalnus, per upes ir pelkes bei pasiekti lenktyni
Reikalavimas gražiai formu nio arklio greitį, užsidėję specialų diržą su 2 mažais raketiniais varikliais f žiūr. strėles). Nuo
tinumo principui spaudoje nusi
kalstama, kai, užuot objektyvaus luotas ir neginčytinai teisingas.
traukoje matomas JAV karys per pirmuosius bandymus galėjo nušokti 20 pėdų į tolį.

BALYS GRAŽULIS

SUDARYTAS DAINŲ

Lituanistinių dalykų vadovėliai
Chicagos aukštesnioji lituanis
tinė mokykla, susitarusi su LB
centro valdyba, ėmėsi rengti
šiuos vadovėlius: lietuvių litera
Tik Dirvą skaitydamas sužinosi,
tūros (su chrestomatija kiekvie
kaip gyvena viso pasaulio lietu
nai klasei atskirai), Lietuvos is
viai.
torijos ir Lietuvos geografijos.
Kaikuriuos vadovėlius jau nori
komitetas: pirm. prel. Tg. Alba- ma turėti naujų mokslo metų
vičius, vicepirmininkai T. Blins pradžiai. J. Masiulionio pareng
trubas ir ALRK Vargonininkų tas lietuvių literatūros vadovėlis
Sąjungos pirmininkas (kviečia yra jau atsiųstas centro valdybai
mas), gen. sekr. A. Nakas, proto aprobuoti.
kolų sekr. A. Kižienė, organiza Be minėtųjų, centro valdybos
cinės komisijos pirm. J. Kreivė yra susitarta su autoriais dėl va
nas, repertuaro komisijos pirm. dovėlių lietuvių religinėms šven
VI. Jakubėnas, finansų komisi tėms, papročiams bei tradici
jos pirm. J. švedas, spaudos ko- joms ir lietuvių dailei bei menui.
i*.—■«« ■*«

1. Rašte teigiama, kad visuo atro, muzikos klausimais".

PASAKA

RUOŠIAMASI 1961 M. DAINŲ ŠVENTEI

atspėjo, neatspės ir čia. Ji ir sako, kad ne
protu, o širdimi galima atspėti. Kas tikrai
myli, tam visos paslaptys atviros. Taigi,
kaip anas karalaitis atspėjo?
Staiga Benjaminas drožė Petrui per petį.
— Kad tave kur! Skaičiau ir nemačiau.
Ir taip aišku! Karalaitis įsigavo į pilį, palindo
po karalaitės lova ir laukė, kol ji pradės mie
godama kalbėti. Kad tave kur! žmogau, tu
tikras radinys! Ateik rytoj į darbą.
— Beny! — su išgąsčiu balse sušuko
Etelė. — Kvailiai jūs. Abudu kvailiai! Tik
pasakoj lengva įsiveržti į pilį. O pabandykit
įsiveržti pas Ritą Maru! Esu tikra, kad tūks
tančiai jau mėgino.
— AŠ įganau ... — atslūgo Benjaminas.
— Netiesa, panele, — užginčijo Petras.
— Atsiminkit pasaką. Ir ten tūkstančiai gal
vojo, o sugalvojo tik vienas. Ir jis surado
kelius į pilį įeiti.

Tą vakarą prie televizijos aparato sėdė
jo visa Baleikų šeima. Busimąjį žentą įskai
tant. Laukdami varžytynių programos prasi
dedant, seniai kalbėjo apie kylančias prekių
kainas, Angelė su Jonu apie kažką tyliai kuž
dėjosi ir juokėsi, o Petras nuo televizijos ek
rano akių nenuleido. Sėdėjo, lyg pririštas. Jei
ne degančios akys, manytum, jog iš akmens

iškaltas.

3619 WALTON

ME 1-3700

jaunuolis jo negirdėjo.
Tik policininkui kumštelėjus, jis atsi
peikėjo.
— Francis O’Brien, — kimiu balsu su
kriokė.
— Francis O’Brien! Garsusis futbolinin
kas! — nuūžė per minią.
— Prašau dokumentus ir pinigus, Frank.
— Prašau į — suriko vyrukas, ištiesda
mas delną su gniužulu banknotų.
Teisėjai patikrino dokumentus, įrodan
čius, kad nevedęs, suskaitė pinigus ir pa
skelbė, jog Francis O’Brien turi teisę spėti.
— Linkiu jums laimės, Frank’J,
Tada prabilo ji — Rita Maru./Kalbėjo
skambiu, kaip krikštolas balsu. z
Nešiojai mane širdyje ir regėjai.
Vėliau tu mane užmiršai.
Jau tu pasenai, o aš vis ta pati —
Tavo lūpomis aš gyvenu.
Jaunuolis laižė išdžiūvusias lūpas ir ty
lėjo.
— Neskubėk, Frank, pagalvok, — pri
dėjo ji.
— Meilė!__ staiga sušuko jis. — Meilė!
Rita Maru nusišypsojo. Milijonai akių
sekė, ką ji atsakys.
— Ne, Frank, ne meilė.
Jaunuolis išsižiojo, nenorėdamas tikėti.
Dar trimitams tebeaidint, pro policijos
— Gaila, o aš norėjau, kad tu atspėtum,
užtvarą prasiveržė milžiniško stuomens vy
— užliejo alyvos ant degančios širdies Rita
ras. Jo švarko tik skudurai ant pečių tesilai
Maru.
kė ir viena kelnių klešnė perplėšta tabalavo.
Policininkui apglumusį vyruką stumiant,
Prie tribūnos jis bėgte pribėgo ir sutojęs
ji dar pridėjo:
sosto papėdėje įsmeigė akis į Ritą Maru.
— Labai ačiū, Frank!
sirengę trimitininkai. Pakilo ir supūtė, lyg
nuo pilies sienų karalių sutikdami. Sujudo,
sulingavo minia, į vartus pasisukdama. Su
ūžė, sugriaudė valiavimai, trimitus nustelb
dami. Ir tada įvažiavo karalaitė — Rita Ma
ru. Važiavo atidengtame automobilyje, aukš
tai, ant užpakalinės palangės sėdėdama. Au
tomobiliui palengva per minią iriantis, ji da
lino šypseną į visas puses. Jos auksu žėrįs
apsiaustas žibėjo, ir spinduliavo vainiko dei
mantai besileidžiančios saulės spinduliuose.
O minia klykė:
— Rita! Rita!
Pravažiavęs pro policijos užtvarą, suda
rytą aplink tribūną, automobilis sustojo. Tri
mitams gaudžiant ir miniai šaukiant, Rita
Maru lipo į tribūną. Dar kartą į visas puses
šyptelėjo, linktelėjo, pamojavo ranka ir at
sisėdo į jai paruoštą sostą. Prie jos kojų, už
stalo, sėdėjo varžytinių teisėjai.
Po minutės ir vėl sugriaudė trimitai,
skelbdami varžytinių pradžią. Pakilo Ritos
Maru įgaliotinis ir paskelbė varžytinių sąly
gas. Po to padavė Ritai plunksną, popierio
lakštą ir voką. Jinai užrašė mįslės atsakymą
ir įdėjo į voką, kurį įgaliotinis padėjo ant
teisėjų stalo. Ir vėl sudūdavę trimitai, pirmą
jį spėjiką kviesdami.

Kelioliką minučių rodė tik besigrūdančią
minią, skelbė žymiųjų spėjikų pavardes, klai
džiojo po aikštyną ir artimąsias gatves, rodė
gelbstimus sutryptus žmones ir pasakojo apie
Ritą Maru. Keliolika ilgų minučių praėjo, kol
— Tamstos pavardė? — klausė vienas
tribūnoje pakilo viduramžių kostiumais ap teisėjų, — Tamstos pavardė? — kartojo. O

(Bus daugiau)

I
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IR ĮŠOKO OŽELIS Į RŪTŲ DARŽELĮ...

Įėjimo bičiulių, kurie mane ISraokė pažinti žmogiškosios bro
lybės prasmę.
Kai kurios pastabos dėl kol. H. Nagio straipsnio
Prancūzas pasakoja apie Lietuvą
Mo$cfcwor
Dar šį rytą, čia Paryžiuje, ap
”Dvylika metų mūsų benamės prozos”
Georgės Matore, prancū ruošė — neramus, nuvargęs ir silankęs lietuvių bažnytėlėje pa
zų kalbos bei literatūros lek išbadėjęs, valandų valandomis jutau, kaip tebesu susijęs su
VYT. ALANTAS
torius Lietuvos aukštosiose atsakinėjantis ironiškai besišyp anuo jų gyvenimu, kuris juk bu
mokyklose, Nepriklausomoj
Kolega H. Nagys net per 6 Dir-esąs tezinis "tik dalinai”. 0 L.
Lietuvoj išgyvenęs penke sančiam raudonajam tardytojui vo ir mano gyvenimas, ir kiek
Z~ W___ Z Budaoest
vos numerius išrašė gan įdomų Dovydėnui kol. H. Nagys pasirius metus, matęs jos kles poliruotais nagais, briliantinu daug saitų mane vis su juo te~Y
■
tėjimų ir komunistų areštu žvilgančiais juodais plaukais ... beriša.
mūsų tremties prozaikų katalo tenkina tėvišku įspėjimu, pagrū
išgyvenęs jos pavergimų,
Ir kada tik, apimtas tos nuo Užsigalvojou... ir pats s A
gų. (Dirva, 41-46 Nr. Nr.). Jis modamas pirštu: nes jis "taip
Santarvės
žurnale
paskelbė
taikos, daugiau pakreipiu ausį, tariau: — Nėra viskas žuvę! nT
padarė nemenkų ir sunkokų dar pat labai dažnai tam svarbiam
straipsnį "Laisvės frontas
vėl išgirstu tolumoje laiko ap naujo sužėrės aušra laisvai Lie
bų. Galima sakyti, jis padėjo mū grožinės prozos reikalavimui nu
mūsų dvasioje".
sų tremtinės prozos istorijos pa sižengia, pamiršdamas meninio
Tame straipsnyje Georgės kurtintus, bet vis gūdžiai tebe- tuvai! Vėl turės prasidėti kito
Matore apie Lietuvų taip suskambančius balsus mano ka- niškas gyvenimas, gyvenimas
grindus... Vienus jis pagyrė, kūrinio tikrovės reikalavimus".
kalba:
kitus paglostė, o tretiems taip ir Žiūrėk, Dovydėnai, iš ko duonų
pagal žmogiškąjį mastą, su visa
nebeišdavė rašytojo diplomo, žo valgai! O J. Gliaudą kol. II. Na
Greit bus jau penkiolika mejo įvairybe, su miesto ir sodžiaus
džiu, jis išrikiavo mūsų tremties gys galutinai sumurdo, nesuteik Praeitų savaitę: Beirute (1) vyko kietos gatvių kautynės tarp Itų’ kai aš Palikau Lietuvų, kur
džiaugsmais, vaišių ir diskusijų
prozaikus į eilę, gražiai suskirs damas jam net ir literatūros "sukilėlių" ir vyriausybės kariuomenės. JT gen. sekr. Hammars 6SU .praleid?H Penkerius savo gy- Greetitng and Best Witehes* for 9 malonumais, su Dievo baime ir
tė juos į grupeles, sustumdė jas klapčiuko titulo...
su audromis, kaikada sunaiki
kjold buvo išvykęs Libanonan tirti įvykius iš pirmųjų šaltinių; v®nin?° metus -- pačius turtmPleasant Holiday
į atskirus kompartimentus ir ant
nančiomis derlių, su piniginiais
Taigi, anot kol. H. Nagio, tie Budapešte (2) komunistinės Vengrijos vyriausybė vienu metu su #Įausius v.lsl* ryšių emocijomis,
durų prikabino etiketes: realis
rūpesčiais, tai vėl su giedromis,
lr kentėjimais,
keturi vyrai atsivėdėdami kaišo Maskva paskelbė buv. premjero įnirę Nagy, gen. Pal Maleter ir dziaugsma1®’
tiniai estetai, neorealistai, este
su didingąja kūrybos laisve, su
ana dazna1’ svajonių, nemipeilius mūsų tremtinės prozos kitų dviejų 1956 m. sukilimo vadų nužudymų; (3) premjeras De
meilės ekstazėmis.
tiniai realistai su psichologiniu
nugaron, nes, jo žodžiais, "didak Gaulle pareiškė, kad jis planuojąs Prancūziją padaryti "atomine g° af aPsini{pįtymų valandomis,
momentu, buities realistai, psi
valstybę" ir reikalausiąs atominių žinių iš JAV; (4) Macmillano1 SUgrįZta mamn Spalvingl ir
Tai bus pasaulis, kuris nebe
tika . .. žudo literatūrų kaip ir
BARTU NEK klausys
dinantieji
vaizdai
šios
gražiosios
chologiniai beletristai, o į patį
kolektyvizacijos įsakų
kiekvienų menų. Literatūra, ta vyriausybė paskelbė septynerių metų Kipro savivaldos planą; (5) ramios šalies, kur lygūs laukai
paskutinį kompartimenta jis su
ar vien tik sausų gamybos ir
pusi didaktikos tarnaitė, nebėra Kipre grcikai ir turkai kovojo tarp savęs ir abeji prieš britus; nejučiom susipina su žaliomis giCLOTHERS
grūdo "tezinius realistus”.
technikos įstatymo reikalavimų.
verta savo laisvos žmogaus sie Atėnuose (6) ir Ankaroje f7) tęsėsi antibritinės demonstraci
Tai bus pasaulis, kuriame žmo
Kas dar iš kolegų rašytojų ne los kūrybinio vardo. Kiekviena jos; Maskvon f 8) buvo sušaukti iš Vakar, valstybi, sostini, I f “ G‘ri°™is’ 4 ^ur‘as .an,ks'
gus sieks tikrai gyventi ir būti
arv^
žinojo į kurį kompartimentų jam nelaisvė yra ir buvo viena iš kul sovietų ambasadoriai ir vyko komunist, partijos CK slapti po- /V,dlS ry ™6,‘?1S
sėdžiai
I bėdavom rinkti grybų. Kur upės
laimingas.
taikyti, tai dabar, po kol. H. Na tūros giljotinų”. (Dirva, 46 Nr.).
teka
taip
ramiai
vingiuodamos
FINANCE YOUR
gio išrūšiavimo, jam jau abejo Lyg ir išeitų, kad mūsų "tezinių
ir
lyg
sustodamos
pasigėrėti
nių nebekils. Pagaliau, kol H realistų” kovingoji ketveriukė tojų Draugijos pirmininkui. Jo
APPEARANCE
niekad nebuvo atėjusi į galvų palšvo dangaus mėlynėmis
Nagys bus pasitarnavęs ir skai ne tik gerai išsitreniravusi pei stilius šiame punkte įsivaro iki
MARGUTIS
mintis, kad mes, tvarkydami sa- Dangaus tokio akvarelinio, ko
tytojui, nes, turėdamas po ranka lius valdyti, bet sugeba sėkmin atominės bombos įkarščio. Kol.
vo vidaus reikalus, turėtume eiti kio aš niekur kitur nesu dar mayra pats seniausias Amerikos
jo taip kruopščiai paruošta mūsų gai ir giljotinų aptarnauti, gul H. Nagys įsismaginęs tvirtina,
1 viešumų pasigriebdami neska- tęs ... Dangaus, prie kurio taip A MODERN TEN-PAY-PLAN lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
prozaikų katalogų-preiskurantų, dydama po jos peiliu mūsų varg kad Draugijos pirmininkas ne
nios bačkinės agitacijos metodų, vaiskiai priglusta lengvi, šilkavieną mėnesį — yra gausiai ilius
galės puikiai susiorijentuoti, kur šę tremties prozų ir aplamai tik "įsikūręs beveik dinastine
Aš nežinau, kiek kol. H. Nagio sparniai debesėliai...
truotas, turiningas, įvairus ir
ir ant kokios laktos rašytojas pa tremtinių kultūrų!
14958
St.
Clair
Avė.
teise", bet ir "paskutinės, bet ne kaltinimai yra teisingi, nes, tieVisa tai aš vėl pamatau, vos
skaitomas su malonumu.
tupdytas ir koks jo literatūrinis
vienintelės!
(kol.
H.
Nagio
šauk

sų
sakant,
jis
jokių
įrodymų
neužmerkdamas
akis.
štai
ten
ma6529 Union Aveinue
Yra akivaizdu, kad kol. II. Na
Margučio adresas: 6755 So.
kursas, žinoma, kol. H. Nagio
tukas)
literatūrinės
premijos
patiekia, bet jei jis iš tikrųjų žąsis traukinėlis, išpūkšuojantis
gys yra sunkiai susirgęs mūsų
Westem Avė., Chicago, III.
nustatytas.
833 Prospect Avenue
bankroto
akivaizdoje"
nepajėgęs
turi
tokių
baisių
kaltinimų
prisiį
Biržus
...
Viešbučio
kambarėtremtinės literatūros gumbu ir,
MARGUČIO metinė prenume*
Kas be ko, iš kol. II. Nagio aš kaip paprastai būna sunkios li arba nenorėjęs "apginti rašyto rinkęs didelę bylų, kodėl jis jos lis Šiauliuose, Vilniaus gatvėje,
rata $3.00.
trių rūšiuotojo akių neišslydo ir gos atvejais, ėmė kliedėti apie jo laisvės prieš asmeniškumus, nepakloja Draugijos Garbės be prabangos, su nuogom siemano kukli pavardė. Jis mane peilius, giljotinas ir galvažu- institucijų terorą, užkulisines Teismui?
nom, kuklia lova ir kėde, kaip iš
machinacijas"
ir
toleravęs
visokartu su Vincu Ramonu, Liudu Ižius. Todėl, kolegos rašytojai,
Pagaliau, ta nelemtoji premi- Van Gogh paveikslo... Kaune
Dovydėnu bei Jurgiu Gliaudą su jei nenorite atsigulti po kol. II. kiariopą pačios Draugijos ir jos ja. Atrodo, kad svarbiausia dėl Konrado kavinė, kur smuikininstūmę į kamarėlę ir prie durų Nagio giljotina, susimildami ne narių pažeminimą. Ir jis pabrė jos ir visi perkūnai ėmė trauky- kas Pomerancas grodavo itališBEST WISHES
žia:
"Pelėsių
kvapas
ir
impoten

prikabino kortelę: "Teziniai re lieskite religinių, visuomeninių
tis per tremties rašytojų padan- kos muzikos melodijas, kur ža
For a Pleasant Holiday
cija
neturėtų
rasti
vietos
gyvam
alistai”.
gę. Aš čia nesprendžiu klausimo, vingosios damos kasdien apie
ir tautinių temų, neturėkite jo
rašytojų organizacijos organiz
Ak, žinoma, aš dėl to nė kiek kios pasaulėžiūros ir moralės. me". Taigi, žodynėlis rinktinis ar ta premija atiteko tikru ar vienuoliktų valandų pradėdavo
nesijaudinu, nes argi gali širsti, Jei kų sors panašaus skelbsite onas pavyzdingai bačkinis! Pir klaidingu adresu, bet yra uždo- rinktis savo tradicinės juodos CHIN’S RED DRAGON RESTAURANT
kumentuota, kad premija paskir- kavos su citrįna puodukui ir
kai tave kompletentingas rūšiuo savo raštuose, būsite literatūros
mininkas beveik uzurpatorius
tojas priskiria tai ar anai lite enkavedistai, giljotinos paten Premijų bankrotas! Nesugebėji’ ta teisėtai, štai, prieš mane gu- traškiam poros valandų pasipleratūrinei veislei? Pagaliau, ar tuoti specialistai ir neteksite mas arba nenoras apginti rašy- Ii Rašytojų Draugijos Revizijos pėjimui... Laisvės Alėja, kuri
SERVING THE FINEST CHINESE AND AMERICAN FOOD
Komisijos aktas, pasirašytas ko- pagal sezonų nurimdavo po sniene vistiek, ar tu būsi "tezinis re "laisvos žmogaus sielos kūrybi
ojų laisvės! (Sic!) Užkulisinės
alistas”, tezinis romantikas” ar nio vardo", nes, mat, rašytojo machinacijos! Teroras! Tolera legų Balio Gražulio, Medardo go danga, tai vėl nekantraudama
3048 ST. CLAIR AVĖ.
PR 1-0190 M
Bavarsko
Ir
Juliaus
Kaupo.
Aknaujos
vasaros
laukimu
subruzlaisvoji
siela
turi
būti
panaši
į
"tezinis lyrikas" ar aplamai koks
vimas narių pažeminimų! Pelė
tezinis padaras, bet reikalas pakraikų, nepripažįstančių jokių sių kvapas! Impotencija! J’acc to pirmas punktas taip skamba: davo, iš tolo sveikinama Vytau”1957 metų LRD premija pa- to. Parko medžių, viršum Įgulos
kiek susipainioja, kai kol. H. Na moralių, jokių religijų bei pa se!
skirta teisėtai. Jokių nusižengi- Bažnyčios išsiskleidžiančių nuo
Best Wishes to Our Friends and Patrons
gys, įbraklindamas mus į "tezi saulėžiūrų, ji turi nežinoti nei ko
Man rodos, kad kol. H. Nagys mo ženklų nerasta”. Aišku be stabia aureole, kaikada ryškia,
nių realistų" kamerų, neužmiršta nori nei kur eina, rašytojas ne?
For a Pleasant Holiday
mums prikabinti ir peilių prn turi sutepti savo rašy tojiško ma savo įsibėgėjime pamiršta arba komentarų. Tiesa, kituose punk- kaikada pasidengusia švelniu ža
jestoto garuojančiomis tautinė nenori atsiminti ir kai kurių ki tuose Revizijos Komisija pažy- lumu, kuris mišo su ryto dangų
strėnų.
mis bei visuomeninėmis proble tų šio klausimo aspektų. Visų mi, kad "praktikuota premijos mi.
THE EXCELSIOR VARNISH W0RKS
Mat, kol. II. Nagys bekompro momis ir t.t. Kų gi, tai yra pa pirma, dabartinis Draugijos pir skyrimo procedūra turi technišKartais vėl grįžta manin gatmisiškai ir rūsčiai nustato rašy saulėžiūra, kaip ir bet kokia kita mininkas ir visa valdyba yra iš kų trūkumų" ir sugestionuoja, vių scenos, Klaipėdoje ar Vilnių,
INCORPORATED
damas: "Jei kada mūsų išeivi pasaulėžiūra .. .
rinkta visos organizacijos narių kaip tie trūkumai galėtų būti pa- je. šmėkšteli sodiečių siluetai
jos, kokių šiandien matome, lite
slaptu ir demokratiniu balsavi šalinti, bet esmėje Komisija pri- dumbloto vieškelio posūkyje. Pa
Nei
aš
čia
ginu
"tezinį
realiz

ratūra mirs, pirmąjį peilį jon bus
mu. Taigi dinastai ėmė šmėše pažįsta, kad premija paskirta sigirsta sodrios diskusijos tarp
1228 WEST 74th STREET
AT 1-8600
mų
”
,
nes,
tiesų
sakant,
aš
tos
įsmeigę kaip tik tie moralistai ii
kelių įkaušusių pašnekovų
liuoti tik kol. II. Nagio įkaitu teisėtai.
ideologai bei pasaulėžiūrininkai kol. H. Nagio tokiais juodais da šioje fantazijoje. Kiek man ži
Tai yra oficialaus mūsų pačių Bliksteli meškeriotojo atsiminižais
atvaizduotos
pabaisos
nepa

(taipgi vadovaujantys juokda
noma, dabartinis pirmininkas bu išrinktos Revizijos Komisijos mai ar tos triukšmingos liaudies
žįstu,
nei
aš
manau
skelbti
karo
riai) — kompanijėlė visai neblo
vo visą laiką perrenkamas. Pa konstatavimas. Prisilaikant, kad šventės, kurias ten vadindavome
BEST WISHES
ga, V. A. — kurie nebeatskyrė žygį prieš bet kokias literatūri gal Draugijos įstatus pirminin ir labai primityvių logikos dės- vakaruškomis ... Arba tie gal
meno nuo politikos, religijos, vi nes sroves, bet vis dėlto teisy kas atskirai nerenkamas: išrink nių, išeina, kad kol. H. Nagys mažiau tikslūs, bet nemažiau giFor a Pleasant Holiday
suomeninių ir tautinių uždavinių bės vardan turiu pasakyti, kad toji valdyba pasiskirsto pareigo laužo šonkaulius ir Revizijos Ko- liai įsmigę visokios rūšies poty
etc." Ir sekančioje eilutėje jis nei didelį triukšmų Vokietijoje mis. Vadinasi, už tikras ar ta misijai!
riai: raugintų kopūstų kvapas
sukėlęs
"tezinis
”
V.
Ramono
ro

tęsia toliau: "Taip tada, kalbė
Aš neabejoju kol. H. Nagio statinėse, varnų kvarkimas, ruriamas blogybes atsakingas ne
manas
"Kryžiai
”
,
nei
nemažesni
WILSON PURE OIL
dami apie sekančių grupę mūsų
tik pirmininkas, bet ir visa or gerais norais, bet nenorėčiau su- ginės duonos ir šaldytų lašinių
prozaikų, mes norėtume parody triukšmų sukėlęs Amerikoje ma ganizacijos vadovybė.
tikti su jo toli gražu nedžentel- skonis, kepto paršiuko užkandis
SERVICE STATION
no
"tezinis
”
romanas
"Pragaro
ti tezinio realizmo pavyzdžių
Kita vertus, kažin ar kol. II. meniškais metodais pliekti bota- virpančiuose drebučiuose prie
Tokį atstovavo Vytautas Alan Pošvaistės” tremtinės prozos bei Nagys pagalvoja, kad be jokio gu visiems per galvas. Dabar iš- skaidriosios stiklelio Kauno
kultūros dar nenužudė, nes po
tas ...” (Dirva 46 Nr.).
kolegiško santūrumo ir džentel eina kaip anoje dainoje: "Ir įšo- "Centralkos" restorane, arba pū
8000 BESSEMER AVENUE
DI 1-9807
minimų knygų pasirodymo išėjo
ko
oželis
į
rūtų
darželį
...
”
Patotas
namų
darbą
alus,
kurį
tau
meniškumo tvodamas per galvų
Taigi, štai nuo šito kol. TI. Na
nemaža gerų veikalų ir kultūri
pirmininkui, tuo pačiu tvoja vi galiau jis užsimena ir apie naujos pylė stiklinėn jauna, svajinga,
gio acte pamirkytos plunksnos
nis gyvenimas lavoninės kvapu
S232Z23
sai valdybai ir visiems kolegoms, Rašytojų Draugijos kūrimų. Ką auksaplaukė mergaitė...
apkaltinimo man ir superštėjc
iaip pat nepadvelkė.
kurių balsu dauguma ši valdyba gi, lietuviai dinastų tauta ir, gal
truputį paširdžiai. Kažin kaip ne
Todėl man ir peršasi į galvų išrinkta. Aš pats balsavau už būt, netrukus iš vienos Rašyto-1 Ant šių atsiminimų, kuriuos
labai malonu būti pastatytam po
Best Wishes to Our Friends and Patrons
jų
Draugijos
pasigaminsime
viišsipasakojau
gal
perdaug
asmestiklu su prikabintu prie pajuos mintis, kad kažin ar tik kol. H. dabartinę valdybų, vadinasi, kol.
For a Pleašant Holiday
tės mėsininko peiliu. Ar negalė Nagys nebus išjojęs į ugningų H. Nagys ir man užvožia per pa są jų serijų. Bet ar nebūtų iš- niniu būdu, ant šių laimingo gy
jo kol. Ii. Nagys būti mažumėlį karo žygį kapoti sparnų vėjo ma kaušį savo pasipiktinusio tribū mintingiau lukterėti naujų Vai- venimo reginių dažnai, perdažnuolaidesnis ir vietoje peilio pri lūnėliams? Ir kažin, ar kol. H. no kuoka. Nei valdyba nei pirmi dybos rinkimų? Gal bus išrinkti nai manyje užslenka skaudūs ir
THOMAS J, UNIK CO.
kabinti mums kad ir mažus durk- Nagio pasišovimas kataloguoti ninkas manęs neprašė advoka visai nauji žmonės, ir tos visos tragiški vaizdai.
Įžygiavimas rusų kariuome
lelius: vis jau būtų buvę este- rašytojus, nustatinėti jų kursų tauti, bet aš dar norėčiau pri tikros ar tariamos blogybės sa
nės, kurios tankai, keldami bai
INSURANCE AGENCY
tiškiau ir garbingiau. Juk durk bei išrašinėti receptus, kaip ir klausyti prie tų gal kai kam pa vaime išnyks.
Man tik darosi truputį nejau siausius dulkių debesis, slinko
las kadaise buyo labai garbingas kų jie turi rašyti, priklauso prie šonėj usių tradicijų palaikytojų,
EVERYTHING IN INSURANCE
bajorystės ženklas, nors juo, ži kolegiškų patarnavimų savo kuriems teisė dar tebėra teisė. ku, kad dabartinė Rašytojų Lentvario keliu ir į kuriuos aš
Gal ir man ne viskas patinka, kų Draugijos vadovybė į visus tuos ir mano autobuso bendrakelei
noma, galėjai nugalabyti bet kų, plunksnos broliams?
East 9th St. Pier Bldg.
TO 1-0200
kaip ir peiliu .. .
daro ar ko nedaro dabartinė val puolimus visai nereaguoja. Klai- viai žvalgėmės pasimetę, pri
Tajgi, kaip aukščiau minėjau,
dyba ir pirmininkas, bet juk tam d tyla! čia tai jau nebegerai. trenkti, apsulbę . .. 1940 metų 3333 33333SS222ESSSB3Za3333XSSS3333X3SSCS33XSSCCE
J’accuse!
kol. II. Nagys į tremties litera
ir yra demokratinė tvarka ir bal Ir mano kukliu išmanymu, bet birželio mitingai savo raudono
Galop beieškodamas gyduolių
i
tūros budelių, jo švelniai vadi
savimai, kad valdžia būtų pakei <urios organizacijos vadovybės mis vėliavomis, atrodo, jau be
nuo
musų
tremties
literatūrinių
GREETINGS and BEST W1SHES
namų, "tezinių realistų” kamerų
čiama. Ir aš visų laikų galvojau, vienas pagrindinių uždavinių yra skelbiu kruviname vasaros dan
suvaro mane, V. Ramonų, L. Do negalavimų, kol. H. Nagys atsi kad Rašytojų Draugija yra labai žiūrėti savo narių bent šiokios guje Pravieniškių žudynes se
For a Pleasant Holiday
vydėnų ir J. Gliaudą, bet, atro- vedėjęs tvieskia Lietuvių Rašy- kultūringa organizacija ir man :okios drausmės. Nei visuomenė kančiais metais . . . Tai vėl vilks
nei, manau, daugumas kolegų ra tinė žydų, tyliai slenkanti į Vil
do, jis man daro garbę, nes pa
šytojų taip ir nebežino, kas ir niaus kapines, kur jie turėjo bū
stato tos narsios ketveriukės
Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
MONOHGAHELA & OHIO COAL
kaip ten iš tikrųjų esame. Arba ti sušaudyti, o jų priešakyje —
priešakyje, prikabindamas man
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
viskas, kų rašo kol. H. Nagys yra muzikantas su gitara ...
prie šono ilginusį peilį ir lyg užnente einantį iliustruotų humoro-kritikos žurnalą
COMPANY
teisybė, arba Draugijos vadovy Atleiskite už šiuos gal per
nerdamas ant 'kaklo grandinėlę
bė jį turi traukti Garbės Teis daug asmeninius atsiminimus.
su parašu: "Tremties prozos ra?man už bet kokį padorumą igno Bet negalėčiau jų užtylėti, jie
baininkas Nr. 1".
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
19Q0 Euclid Avenue
CH. 1-5380
ruojančius kaltinimus. Tokia lo juk sutampa su lietuvių tautos
V. Ramonui jis įbruka į ran
Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė. S.,
giška išvada peršasi, apžvelgiant išgyvenimais. Aš vis dar išvysti*
kas tik kišeninį peiliukų, nes, jo
Welland, Ont., Canada.
save anų šiurpųjį naktų košmavisų tą nemalonių istorijų.
žodžiais, jo romanas "Kryžiai”
iii! i?i'l-.irri'••■ii-iii,
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kų maršą. Jaunosios "Grandinė
lės” atstovės pašoko Kepurinę.
Ypač gražiai pasirodė pirmojo
skyriaus mokiniai su montažu

Neo Lithuanai pagerbė savo
juniorus

"Saulės spindulėlis” ir "Mokinys

tojais nusifotografavo.

Skyrių tvarko: Audronė Gelažytė, Algirdas Garlauska^
Ingrida Stasaitė ir Kęstutis Gaidžiūnas.
aktą. šiuo metu visų dėmesys
I It PALAIDI
buvo nukreiptas į abiturientų
MARšKINIAI
grupę, kurių šiais metais buvo
Vasaros dienos mus veda j vienuolika. Baigusios Aukšt. Lit.

mėlynos

kelnės

gatves ir parkus, atsilapojilsiom Mokyklą mergaitės iškilmių me

I. S.

6606 Superior

njorai suruošė gimnaziją baigu vų darbą ir pajamas. Parsiduo

Virš 1500 amerikiečių stebėjo
Čiurlionio Ansamblio ir
Grandinėlės koncertus

siems juniorams pagerbtuves.

šį sekmadienį, vienoje iš gra
žiausių ir turtingiausių sodybų,
MIŠKO BROLIŲ STOVYKLA esančių Clevelando priemiesty
Bratenahl, įvyko Čiurlionio An
Birželio 11-15 dienomis netoli
samblio ir Grandinėlės du kon
llampdeno stovyklavo t) skautai, certai.
norėdami išlaikyti egzaminus į
Į Gvinn sodybą susirinko per
1 skautų patyrimo laipsnį. Sto
1500 sukviestų amerikiečių, ku
vyklautojai
pasirinko
vardą
rie turi dideles sodybas ir pri
"Miško
broliai",
prisimindami
klauso Sodų Draugijai. Jie čia
Lietuvos partizanus, kovojančius
apžiūrėjo turtingas augalų ko
prieš žiaurųjį tėvynės okupantą.
lekcijas ir išklausė dviejų čiur
Stovyklai vadovavo drauginin
lionio Ansamblio ir Grandinėlės

da 2 ūkiai 176 ir 100 akrų. Tei

Neff Rd. — East Park Dr.
apylinkėj iš 5 kamb., ant vieno
aukšto, naujas gaso pečius, ga
ražas. Prašo $14,700.
Gainsboro Rd. — East Cleve
land trijų šeimų 5x5x3, 2 nauji
gaso pečiai, 2 garažai.

Pobūvį trumpu žodžiu atidarė raukis dėl daugiau informacijų.
magistrą Augustinavičienė, svei l£. 127 į šiaurę nuo St. Clair
kindama visus baigusius mokslą gražus 3 šeimų namas, 2 butai
Beachview j pietus nuo Euclid
po
5
kamb.,
vienas
—
3
kamb.,
juniorus. Juniorų vardu kalbėjo
Avė. 5 metų bungalow iš 6 kamb.
K. Gaidžiūnas. Ta pačia proga rami vietovė, arti visų patogu Prašo $18,900.
sveikino korp! pirmininkas C. mų, geros pajamos, tiktai
E. 129 St. — Coit Rd. iš 11
Modestavičius, adv. J. Smetona $16,800.

kamb.' colonial vienai didelei šei

ir B. Gaidžiūnas. Pobūvy dar kal Mūrinis 8 kamb. namas už mai; du garažai. Reikalingas re
bėjo juniorai Dalė Benokraitytė miestyje, pilnas rūsys, pristaty montas. Prieinama kaina.
ir Antanas Garka, A. Modestavi tas garažas, 1 akro gražus skly
Šaukite Paul Mikšys namų
lų ir krautuvių, bankas įkainavo {elef. LI 1-8758 arba office
Kovac Realty
$26,500, prašo tik $24,900, nes
960 E. 185 St.
išvyksta į kitą miestą.
KE 1-5030
E. 74 į šiaurę nuo Superior 2
šeimų, 6 ir 5. Gerame stovyje.
Aberdeen Avė. gražus 3 mieg
5 KAMBARIAI IR VONIA
namas, moderni virtuvė, gerai vieno aukšto, ranch stiliaus na
prižiūrėtas.
me. Didelis sklypas 80x263. Prie
4 šeimų mūrinis apartamentas Stevenson Blvd., Eastlake, Ohio.
East Cleveland, labai geroje vie Norint pamatyti — skambinti
toje.
savininkui WI1 3-6581.
(52)
Turime daugiau namų Įvairio
se rytų Clevelando vietovėse.
PARDUODAMI NAMAI
Skubiai reikia 1 ir 2 šeimų namų
šv. Jurgio parapijoje.
Eddy Rd. — St. Clair labai ge
Bendradarbis:
ras vienos šeimos namas.
Algimantas Dailidė
Turime ir daugiau gerų namų.
UT 1-2345
HE 1-8516
Dviejų šeimų, mūrinis, po 5
(49) kamb. Naujos parapijos rajone.
Savininkas duoda paskolą.
Keturių miegamų mūrinis na
pas, vaismedžiai, netoli mokyk

čius.
Pakilioje nuotaikoje buvo pri
statyti šie gimnaziją baigę ju
niorai : Benigna Balsytė, Dalė
Benokraitytė, Kęstutis Gaidžiū
nas, Algis Garlauskas, Antanas
Garka, Vida Gulbinaitė, Vaide
vutis Eimutis, Vytas Macevičius,
Vytas Matulevičius, Algis Matu
lionis, Algis Modestavičius ir Ro
ma Yasukynaitė.

tu buvo pasipuošusios tautiniais kas v. sklt. Algirdas Garlauskas. koncertų.
Dar nesenai matėm skuban rūbais. Perskaičius aktą, buvo šeštadienį į stovyklą atvyko sve
Pertraukų metu Čiurlionio
čius į mokyklas būrius jaunuo Įteikti baigimo atestatai. Juos čių ir skautininkų būrelis. Skau
Ansamblio iniciatyva, talkinant
lių. Berniukų ir mergaičių, tokių gavo V. Augulytė, V. Verbilaitė, tininkai mus egzaminavo, o sve
pat kaip tu ir aš, kaip mes visi J. Gailiušytė, 1. Stasaitė, J. Ka čiai stebėjo. Kiekvienas skautas dideliam būriui clevelandiečių
ponių, buvo suorganizuotas lie
margaspalviai apsirengusių, dau valiūnaitė, A. Balčiūnaitė, R. tą dieną įsigijo ir po porą specia
tuviškų skanėstų turtingas bu
giau ar mažiau padykusių, bei Mockutė, D. Mackevičiūtė, L. lybių.
Ne visą laiką mūsų gyvenimas fetas.
tvarkingai atrodančių. Bet jau Kasperavičiūtė, A. Kavaliūnas
buvo jau toks bajoriškas. Ket Dirigentas A. Mikulskis, solis
mokslo metai baigėsi, ir vaizdas ir A. Malėnas.
GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI
Kartu su atestatais Bendruo virtadienį ir penktadienį gamta tės Juzė Krištolaitytė ir Aldona
Ju'miai kitoks.
WGatvėse ir parkuose sutiksim menės atstovas Vyt. Braziulis mėgino sulaikyti mus palapinė Stempužienė, ansam b li e č i a i,
PINIGAI J
tas pačias mokyklų mokines. Bet įteikė visiems po Pasaulio Liet. se, bet patyrę skautai lietaus ne Grandinėlės vadovas L. Sagys ir
LIETUVA
jų beveik neatpažinsim — jos Bendr. Seimo ženklelį, o dail. pabūgo ir, nieko nebodami, vyk šokėjai susilaukė šiltų ovacijų ir
dė
savo
programą,
nors
ir
palabai palankaus įvertinimo. Gi
bus su mėlynom kelnėm ir palai Rūkštelė padovanojo po nuo
10 Rublių už $1.—
braidydami
po
purvą.
trauką
paveikslo
”
Sekmadienis
dais vyriškais marškiniais. Jos
mūsų šeimininkių pagaminti
Mokestis $5.— iki $50.00
bus tarsi tos pasakų laukinukės, Lietuvoje” su autografu. Ta pa Vieną vakarą mus aplankė skanėstai buvo bematant išpirk
PILNAI GARANTUOTA
kurios taip atrodo dėl nemėgimo čia proga buvo Įteiktos dovanos miško sargas, kuris pradėjo pa ti ir į Čiurlionio namų fondą
KVITAS PARŪPINAMAS
jokios tvarkos ir negerbimo sa laimėjusiems lituanistinių žinių sakoti, kad žiemomis iš Pennsyl- įplaukė keli šimtai jiems reika
konkursą, šį konkursą skelbė Cle venijos į šį mišką ateinančios lingų dolerių.
FXPRESU PER 2 SAVAITES
vo mergaitės padėties.
Gerbiu visas mergaites, gra velando Bendruomenė, skirdama panteros maisto ieškoti, o šiaip
Kad šis mūsų stipriųjų meni
GRAMERCY
žias ir ne taip gražias. Bet kai pinigines dovanas iki 10 dol.
tame miške gyvenančios plėšrio nių jėgų koncertas galėjo Įvykti
Gražiu žodžiu abiturientus pa sios laukinės katės. Be to, vieną
744 Broad Street
pamatau mergaites su mėlynom
tokioje
aplinkumoje
ir
tuo
pačiu
■ Newark 2, New Jersey
kelnėm ir tais vyriškais palai sveikino ALB atstovas Vyt. Bra kartą iš cirko vagono buvęs pa
laimėti lietuviams daug naujų
ziulis,
linkėdamas
jiems
ir
toliau
dais marškiniais, man atrodo,
bėgęs smauglys, tačiau vėliau jis draugų, didelė padėka priklauso
Leista Bankų Dept. 1 kad yra Įvykęs koks nepaprastai gražiai atstovauti savo tautą ir mus nuramino, kad smauglys
ir apdrausta.1V. Apaniui, kuris toje sodyboje
didelis nesusipratimas. Nesusi niekad neišsižadėti savo kilmės. buvęs sugautas.
eina sodininko pareigas, su ame
Abiturientų vardu kalbėjo A.
pratimas todėl, kad mergaitės
Sekmadienio rytą, nugriovę rikiečiais turi gerus ryšius ir
tuose palaiduose marškiniuose Balčiūnaitė, išreikšdama gilią
Vienos šeimos namas
pelnytą
pasitikėjimą.
bokštus,
išardę
tiltus
ir
užkasę
padėką
mokytojaus,
tėveliams
nebeatrodo kaip mergaitės. Jos
East 126 St. (į šiaurę nuo St.
praradusios visą savo grožį, ir visiems, kurie sudarė sąlygas griovius, stovyklautojai susikro Apie ŠĮ gražų lietuvių pasiro- Clair) 8 kambarių, gasinis pe
jiems mokytis lietuviškoje mo vė savo mantą į modernius auto- ^ymą jr jo atgarsius plačiau pa- čius, garažas, puikinių stovy.
grakštumą ir eleganciją
mobilius ir šiaip taip išropoję i&|rašyaim ki(am Dirvos numeryje
Sunku pasakyti, ką reikėtų pa- kykloje.
Turime daugiau Įvairių gerų
daryti, kad apie tai daugiau paMeninė dalis buvo trumpa, bet miško, lygiais keliais pasileido į
namų pardavimui.
jazzo
bei
"rock-and-roll
’
civiliza

gražiai
paruošta.
Sušinskas
pa

galvotų pačios mergaitės. Ge
Vaižganto minėjimą,
Edvardas Karnėnas
ciją.
Algis
Rukšėnas
deklamavo
eilėraštį,
pritaikintą
riausia, kad po tokio "apsiren
Čiurlionio namų sodelyje, pra
J. G. Oshen Realty and
gimo” mergaitės ilgiau pasižiū Tėvo dienai (Tau, tėveli mano).
ėjusį sekmadienį suruošė Tauti
Insurance Service
rėti Į jų tą taip mėgiamą veidro Benamių dainą Įspūdingai pade IŠTIKUS GAISRO nės Sąjungos skyrius. JĮ vedė
1141 Ansel Rd.
di. Jautresnės iš jų tikrai pamy^ klamavo V. Augulytė. Jūra Gaiskyriaus pirm. J. Smetona. Pa
SW 5-4808 arba E R 1-4732
tvtų veidrodyje ne save, bet to- I liušytė paskambino Mozarto Tur
NELAIMEI
skaitą apie Vaižganto pragiedru
(49)
kias būtybes, kurias ūkininkai
Kada jūsų namai arba ra lišką kūrybą skaitė Aldona Au
stato Į brangius javus, kad nuo
Kandai tampa sunaikinti arba gustinavičienė. Iš Vaižganto kū
jfr .J. C I J U N S K A S
jų "gražumo” pabėgtų alkani
rybos skaitė Alina Andolytė.
J. S. AUTO SERVICE
LAIKRODININKAS sugadinti ugnies, kreipkitės
paukščiai . . .
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo. Arūnas Gasparaitis ir Kęstutis
Sav. J. Švarcas
Taip, mergaitės man ir tau paTaiso ir parduoda laikrodžiu?
ko visada reikalauja apdraudos Gaidžiūnas.
1254 Addison Road
tinka, ypač jei jos giažiai apsi- apyrankes ir kitas brangenybes kompanijos pirm, negu išmok*
Minėjimą puošė dail. K. žiTel. HE 1-6352
rengusios ir dailiai elgiasi, bet a w. .
.
, ,
,
’insko pieštas Vaižganto portre
M
• Sąžiningas ir garantuotas dar- už nuostolius.
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
mergaites su mėlynom kelnem ir
tas.
bas
prieinamomis
kainomis.
P. J. KERŠIS,
palaidais vyriškais marškiniais
AUTOMAŠINŲ
753 E. 118 St.
609 Societv for Savings Bldg.
jau nelabai patinka.
Tradicinę gegužinę
TAISYMAS
Telef.: M Ain 1-1773
Dažnai Į jas, praeinančias pre
Cleveland 8, Ohio
"Kario” žurnalui paremti rengia
Mašinų viršaus taisymas
mus, mes rodom pirštais ir juo
Rezidencija: PENINSULA 25: LVS Ramovės skyrius p. Niaurų
Telef.: LI 1-5466
ir dažymas; motorų, stab
kiamės. Bet juokiamės ne iš
ūkyje birželio 29 d.
džių patikrinimas ir taisy
džiaugsmo, o iš pašaipos. Ir to
Daugelis clevelandiečių šiuos
mas, greičio dėžės ir kt. ma
vieno pašaipos juoko joms turėsenus ir gerus lietuvius pažįsta
šinos dalių Įdėjimas.
užtekti, kad kitą kartą gatvė
ir prieš keletą metų dalyvaudavo
GREETINGS
and
BEST
W1SHES
je nepasirodytų taip apsirengu
Parduodami amžini aku
ten ruošiamose gegužinėse, šiais
muliatoriai.
For a Pleasant Holiday
sios.
metais Niaurai atremontavo ge
Mergaite, tu turi būti mergai
gužinėms skirtą pastatą, įrengė
24 hours towing.
tė. Ne tau mėlynos kelnės ir pa
puikų barą, šokių salę ir kt. Tad
laidi vyriški marškiniai!
Dienos telef.: HE 1-6352.
AMALGAMATED ASS’N. OF
lietaus atveju visi puikiai suKęstutis Gaidžiūnas j
Nakties telef.: LI 1-46-11.
tilpsime pastogėje.
r
ST. & E. RY.
apikaklėm ir lengvu rūbu.

GERI NAMAI

Birželio 20 d. p. Gaidžiūnų na Rūpiniesi, kad iš darbo neat
muose Korp! Neo Lithuania se leistų? Pirk ūkį — turėsi pasto

pftlIJKfcSE

ir Genys”. Pasibaigus progra
mai, abiturientai su savo moky

J. P. MULL-MULIOLIS

KAS

mas Naujos parapijos rajone.
Norintieji pirkti ar parduoti
skambinkite:

UŽSISAKĖ

East Shore Realty
TAS NESIGAILĖJO!

Juozas Mikonis — Brokeris

780 East 18,5 St.

DIRVĄ —

Ofiso tel. IV 1-6561
Namu — MU 1-2154

I. J. S AM A S JEV/ELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

7007 Superior Avė.

Greta Ezella Theatre

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: M Ain 1-1773.

REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

•

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

LIETUVIŲ

KLUBAS

6835 SUPERIOR AVĖ.

EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia
nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje,

galite

klausytis

muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visą laiką veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

Gegužinės metu gros geras or

PAIMKIM ARKLĄ, KNYGĄ,
LYRĄ IR EIKIM LIETUVOS

KELIU...
Kaip ir kiekvienais metais,
taip ir šį pavasarį Clevelando
Vvsk. M. Valančiaus Lituanisti- ’<
nė mokykla atšventė savo moks
lo metų užbaigimą. Praeitą sek
madienį šios mokyklos mokslei H

kestras, šeimininkės paruoš ska
nių užkandžių, bus gaivinančių
ir raminančių gėrimų. Tad visi
i gegužinę "Kariui” paremti!

Harry Lang — Secretary

740 SUPERIOR AVENUE, W.

Važiuoti W. 42 keliu iki 303

kelio (Brunswick), ten sukti. Į
dešinę ir važiuoti iki 38 kelio,

GREETINGS and BEST W1SHES

čia vėl sukti Į dešinę. Minėtose

kryžkelės bus užrašas "Ramovė"

For a Pleasant Holiday

ir rodyklės.

viai, jų tėveliai, mokytojai bei

dalis mūsų visuomenės keletą va-1
landų gyveno bendru džiaugsmu,

Lietuviška Įmonė atlieka įvai

rius naujų ir senų namų dažymo
ir dekoravimo, darbus iš lauko ir
viduje.
Lietuviams darome nuolaida,

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

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY

J. ir E. Ignatavičiai

Sav. O’Bell-Obelenis

677 E. 128th St. Tel. M U 1 8368

NEO MOLD COMPANY

švenčiant mokslo metų užbaigi-j
mą. Į iškilmes susirinko moks-1
eivių tėveliai, gražus visuome-!
les būrys, šv. Jurgio parapijos
seselės, kun. Dziegoraitis ir net
svečias iš Chicagos dail. Rūkš
telė.
Cituodamas Maironio žodžius
"paimkim arklą, knygą, lyrą”, —
mokyklos vedėjas šiltais žodžiais
kreipėsi' i moksleivius, nurody
damas kelią, kuriuo jie turėtų
eiti, kad išliktų lietuviais ir būtų ,
naudingais mūsų vargstančiai |
tėvynei. Maironio žodžiai ypač
gyvi šiandieną, kada jaunimas, j
būdamas atskirtas nuo tėvynės,!
vra atsidūręs slidžiame kely, vedanČiame Į nutautėjimą.
Mokytojas Kavaliūnas per-,
skaitė mokslo metų užbaigimo į

THREE WAY
PAINTING CO.

IMDUSTRIAL SAND BLASTERS
CH 1-2225

HOLIDAY GREETINGS

fo Our Friends and Patrons

FROM A FRIEND

JUOZO KAMAICIO
IR JONO BALEIKOS,
ST. CLAIR SHOE STORE,
12915 St. Clair Avė.
BatiĮ ir odos parduotuvė, dide
lis batų pasirinkimas ir žemes
nės kainos negu kitur.

Tel. E N 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

iž nedidelę kainą. Teiraukitės
Dirvoje.

2183 EAST 18th STREET

6212 Superior Avenue

Parduodamas pianinas

PRANEŠAMA .. .

1404 E. 66 Street

Tel. EN 1-4551

NATIONVVIDE’S

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

naujas

produktus.

ŠEIMOS
DRAUDIMAS

Vienas gyvybės draudimas pa
dengia visą jūsų šeimą ... net
Siuntimui į Europą, duodama
automatiškai kiekvieną naujai
nuolaida.
prisidėjusi (po 14 amžiaus die
Batų taisymas paimamos ii
nų) NE KIEK NEPADIDEJANT
pristatomos į namus be mokės;
už mokamą vieną draudimą!
čio.
Skambinkit:
Darbo vai.: nuo 9 v. ryto ik{
7 v. v.
PAULINA MOZURAITIS,
Agentas
Telefonas: GL 1-5875, buto —
SK 1-2183
GA 1-7658.

Kreipkitės į mus Ji būsit patenkinti

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Lieensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
936 East 185 St.
EN 1-1763
KE 1-7770
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VYRAI, PASITEMPKITE!

DIRVA

Ar
THE FIELD

Bedakcijog ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson
1-6344, Redaktorius Balys GAID2I0NAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Chicagos Lietuanistikos

Profesorių d-jos ir švietimo ta
Mokykloje dominuoja
rybos vardu M. Krikščiūnas, Mo
mergaitės
kytojų s-gos sekretorius P. Bag
Chicagos Aukštesniąją Litua donas, Chicagos Aukšt. Lituanis
nistikos Mokyklą šį pavasarį bai tikos Mokyklos plotinų klubo
gė 29 mokiniai. Visais penketu pirm. M. Rudienė, ateitininkų
kais baigė 5 mergaitės: Nijolė vardu — A. Balčytis, skautų
Br. Kliorė, Liet. tautinio akaJ^F
Beleškaitė, Dalia Kolbaitė, Auk
sė Liulevičiūtė, Auksė Paplėnai- minio sambūrio vardu — P.
Glemža, Draugo — kun. Bagdo
tė ir Asta Veličkaitė. Kiti abitu
navičius, Dirvos — J. Paplėnas
rijentai: G. Baliūnaitė, V. Ba
ir kt. Tėvų vardu mokyklos va
joras, V. Baipšys, D. Binkytė,
dovybei, mokytojams ir rėmė
A. Draugelis, N. Gaižutytė, D.
jams padėkojo A. Baliūnas.
Gudaitytė, M. Gumbinaitė, M.
Turiningos pabaigtuvės baig
Jurkūnaitė, A. Jonušas, D. Kar
tos jaunimo šokiais.
velytė, I. Mackevičiūtė, M. Ma
Tėvų jėzuitų namų (juose įsi
siulis, A. Nausėdaitė, G. Paukš

ALTe padaro kitą tautininkų
veiklą nelegalia: ALTas negal
mūsų darbus apriboti. Mūsų
principas — vieningas darbas yra pagrindinis reikalas. Asme Prez. Eisenhoweris sveikina Filipinų prez. Carlos P. Garcia Wa- tytė, M. Petukas, D. Prišman- kūrė lituanistikos mokykla prieš
nų reikalai tėra antros svarbos shingtono aerodrome. Nuoširdus JAV draugas, vadovavęs parti taitė, R. Sprindys, A. Tauras, S. metus) atsiradimas Chicagoje
Reikia mums dirbti savo kon zaniniam judėjimui Filipinuose japonų okupacijos metu, Garcia Tauras, D. Urbonaitė, E. Valai išsprendė sunkią patalpų proble
mą. Rėmėjų dėka klasės aprū
struktyvų darbą nesijungiant
Pranešimas, skaitytas Kongrese apie
tis, G. Velžaitė ir L. žebrauskaiatvyko svarbiems pasitarimams su JAV politikais.
pintos visiškai tinkamais savo
veiksnių vidujines intrigas. Svei
tė.
bendrines organizacijas
paskirčiai baldais. Sąlygos da
kina sumanymą, kad ALTo vie
Būdinga, kad mokyklą baigė bar visu 100% geresnės nei ne
toje jo dalyvautų kitas asmuo, sirenkant jų ir iš sau artimesnių
TEODORAS BLINSTRUBAS
19 mergaičių, o tik 10 berniukų. tolimoje praeityje. Bet ar jos
Neo Lithuania
pvz., p.............. (minėtą pavardę susigrupavimų.
Mokslo pažangumas, kaip paro išnaudojamos? Ką reiškia Chi
praleidžiu;
p.
A.
Olis
paminėjo
2. ALT Vykdomąjį Komitetą
bos nariai neturi progos aktyviau
IV.
dė baigimo atestatai, taip pat cagos miestui 29 abiturijentai!...
pavardę
to,
kuris
įrodinėjo,
jog
siūloma
sudaryti
ne
iš
keturių,
VASAROS STOVYKLA
Pagaliau tenka prieiti prie dalyvauti Tarybos užsibrėžtų užpranašesnis mergaičių.
Jų turėtų ir galėtų čia būti
p.
A.
Olio
vietoje
reikėtų
siųsti
o iš aštnonių asmenų, po du nuo
Amerikos Lietuvi ų daviniu vykdyme. Ne veltui vie
Abiturijentus išleidžiamajame šimteriopai.
Rašo Dalia Maurukaitė
T a rybos — ALTo. Jo struk nas buvęs Tarybos narys, ALT kurį kitą "antraeilį asmenį"...), kiekvienos pagrindinės srovės.
akte sveikino vysk. V. Brizgys,
Septintoje klasėje yra apie 40
ir
ten
pradėtų
bartis.
Mano,
kad
Tada
didesnis
narių
skaičius
Sąjungos
atstovas,
čia
dabar
tūra visiems žinoma: keturios,
Tautinio Kongreso metu Korp! (raštu) konsulas dr. P. Daužvar- mokinių. Linkime, kad jie visi
statute pavadintos "centralizuo Kongrese esąs, tokius be veiklos tokios peštynės būtų tuščiu bur būtų įjungtas į tiesioginį Vykdo Neo Lithuania, nors ir nebuvo dis. Jėzuitų vardu — kun. Ku kitais metais pakartotų š. m. bir
tos ideologinės organizacijos" —r pareigų Tarybos narius drįso pa bulu. O dėl to, kad dalis ALTo mojo Komiteto darbą, ir kiek tam specialiai ruošiamasi, turė bilius SJ, Bendr. apyg. pirm. J.
želio 8 dienos aktą.
.J. P.
pinigų patenka Vilkui, maža bė vienu atveju tuoj būtų pareng
Amerikos Lietuvių Rymo Kata vadinti "antspaudais".. .
jo keletą valandų vykusią kon Jasaitis, tėvų komiteto pirm. A.
5. Amerikos Lietuvių Tarybos dos. Pinigų davimas Vlikui nesu tas pakaitalas, kai tik atsirastų ferenciją Statler viešbutyje. Kuraitis, 8-tos klasės auklėtoja
likų Federacija, Amerikos Lietu
1
daro
priežasties
Amerikos
lietu

K.
a
reikalas.
lėšų
skirstymas
yra
daromas
ne
viu Socialdemokratų Sąjunga,
Šioje konferencijoje dalyvavo O. Krikščiūnienė ir 7-tos klasės
viams
suskilti.
LNT,
esant
norui,
3. ALT Vykdomajame Komi
Amerikos Lietuvių Tautinė Są pagal reikalą ir ne pagal atlieka
valdybų nariai iš Chicagos, De vardu — M. Stasiūnaitytė. Ates PRANCŪZIJOS KRIZE
būtų
galima
ir
kitu
keliu
parem

tete siūloma įvesti rotacinė tvar
junga ir Amerikos Lietuvių Tau mus darbus bei vykdomus užda
troito, Clevelando, Bostono ir tatus įteikė direktorė A. Rūgytė.
IŠ LINKSMESNĖS
ti.
S-gos
Vadovybės
pasisaky

ka
pareigų
pasiskirstvme.
vinius
ir
ne
visiems
politinių
tinė Sandara, — AL Tarybai su
Baigusiųjų
vardu
kalbėjo
D.
Kol

New Yorko. Tai buvo reta pro
PUSES
daryti siunčia po 7 atstovus ir grupių susibūrimams, dirban mas, kad LNT yra S-gos remia Tokia tvarka, kai vadovybės ga iš taip tolimų vietovių, susi baitė.
ma,
taip
pat
nesudarytų
prieš

narių pareigos pasiskirstomos iš sėdus už bendro stalo, apžvelgti
dvi, pavadintos "centralizuotos tiems Lietuvos laisvinimo ba
(Iš LAIŠKO)
Meno programoje mokinės,
taravimų
su
mūsų
dalyvavimu
ruose
.
..
anksto
numatyta
grupių
eile,
kultūros ir labdaros organizaci
nueitą kelią ir nusismaigstyti ar mokyt. L. Brazdienės vadovauALTe".
Paryžiaus šeimininkes tomis
Ir taip toliau.
yra sėkmingai naudojama atski timiausios ateities veiklos gai jomos, pašoko Sadutę. Gražiai
jos — Susivienijimas Lietuvių
Amerikoje ir Amerikos Lietuvių
Protokolas tada buvo mano ra ruose AL Tarybos skyriuose ir res. Svarbiausiais pasitarimo buvo perteiktas D. Veličkos pa dienomis erzino ne tiek Alžiro
Nemanau, kad būtų reikalinga
Romos Katalikų Susivienijimas tas nepasitenkinimo priežastis šytas. Ir kada prieš Kongresą atneša nemaža naudos. Kiekvie klausimais buvo šios vasaros ruoštas etiudas iš Vaižganto klausimas, kiek staiga atsiradęs
— siunčia po 3 atstovus. Iš viso nagrinėti ir aiškintis, kiek jos kartu su ALT S-gos pirmininku na grupė jaučia didesnę atsako korporacijos jaunimo stovykla ir Pragiedrulių. Jį režisavo B. bulvių trūkumas. Rytais jos
susidaro 34 nariai, kurie iš savo yra pagrįstos ir tikslios. Jas pa P Eugenijų Bartkum lankiaus mybę už Tarybos veiklą ir savo informacinis leidinys — laikraš Briedienė. Gabioji R. Lampsaty- tūkstančiais iškeliaudavo į už
miesčius, kad vakarais grįžtų su
tarpo išrenka vieneriems me minėjau, kad būtų aiškesnės pas p. Antaną Olį, šis, mano kadencijoje stengiasi pasiekti tėlis.
tė padeklamavo Kudirkos Labo- papilnėjusiais maišeliais.
tams, kaip statute pasakyta, 4 nuotaikos, vyraujančios Sąjun klausiamas, pareiškė, kad čia gausesnių rezultatų. Atsiranda
Vasaros stovykla įvyks rug ra. P. Velbasio studijos mokinės
narių Vykdomąjį Komitetą, 6 gos skyriuose ir nariuose. Ma perskaityta protokolo ištrauka y g savotiška konkurencija, vyk piūčio mėn. pabaigoje ir tęsis 10 pašoko Tarantellą, o viena pa Vyriausybė, pabūgusi žmonių
vicepirmininkus ir 4 iždo globė nau, kad geriau būtų pasisakyti iksliai formuluoja jo pažiūrą, sta lyg varžytynės, ir visa tai dienu. Ji įvyks Cape Cod, Oster- žangiausiųjų studijos mokinių rūstybės, pasiskubino užpirkti
bulvių užsieny. Pirmoji 550 toįių
jus. Tai ir yra Valdyba iš 14 na dėl esminio pasiūlymo, kuris yra čia tikra jo nuomonės re yra naudinga Lietuvos bylai.
ville, Mass. kurorte, naujai ati A. Balytė — šokį nakties tamso
rių.
4. Vardan visų lietuvių vieny- darytoje lietuviškoje viloje Au je. Programa baigta Z. Moliejaus siunta atplaukė iš Jugoslavijos.
plačiai yra nagrinėjamas dauge dakcija, ją tvirtina ir leidžia bei
Apie Amerikos Lietuvių Tary lio Sąjungos narių ir šiaip tauti sutinka, kad ji būtų įtraukta į >es Amerikos Lietuvių Taryba dronė. Vila jau išnuomota. Sto sumontuotu Subatvakariu, kurį Kai kurie kairiųjų laikraščiai tą
bos atliktus darbus, jos pasiek nės srovės asmenų tarpe ir ku mano pranešimą ir paskelbta r jos Vykdomasis Komitetas su vyklai vadovaus patys jaunuo surežisavo L. Braždienė ir F. bulvių stoką tuoj pat susiejo su
rinktas lėšas pagal išgales ir liai, vyresnio kolegos priežiūro Strolia. Scenos šviesas tvarkė S. De Gaulie šalininkų įsitvirtinimu
tus laimėjimus, jos reikšmę ris yra nesibaigiančių diskusijų Kongresui.
Alžire.
pristatytas sąmatas su konkre je. Jau sudaroma tiksli stovyklos Gasiūnas.
ir svorį Amerikos lietuvių tarpe objektu. Būtent, pasiūlymas, kad
Tokiu būdu, paliekant nuoša čiais išlaidų pozicijų nurodymais
ir t.t., čia da nr nesuka kalbė tautinė srovė, atstovaujama
ly kitus dalykus, p a g r i n d i - skiria ne tik Vlikui, bet ir Lie programa, kurioje be sporto žai Po meninės programos tėvai,
Nepaisant neramumų, Pary
ti. Yra reikalas pali -d i kitus ALT Sąjungos, pasitrauktų iš
n i s reikalas aiškėja: klausimą tuvos Nepriklausomybės Talkai. dynių, maudymosi, linksmavaka- svečiai ir abiturijentai pabaigtu žių, kaip ir kasmet, per Sekmines
dalykus.
Amerikos Lietuvių Tarybos ir arba siūlymą apie išstojimą iš
rių, bus ir paskaitų bei diskusi ves tęsė prie vaišių stalo, kuriuo užplūdo minios užsieniečių. Tą
Abu
šie
susigrupavimai
dirba
ALT Sąjungos valdyba * m. Lietuvos vadavimo rūpesčius Amerikos Lietuvių Tarybos čia
jų Korp! ideologiniais klausi pasirūpino motinų
komisija: dieną ir amerikiečiai nebedėvėreikšmingą
Lietuvai
darbą,
abie

vasario mėn. 25 d. išsiuntinėjo neštų ir darbą dirbtų savaran dabar visai nebūtų reikalinga
mais. Skyriai jau intensyviai sto Kolbienė, B. Paplėnienė ir Velič
Sąjungos skyriams klausimų la kiškai ir savo keliu bei išmone. svarstyti... Pirmoje eilėje gal jų susigrupavimų nariai ir pri vyklai ruošiasi. Stovykloje bus kienė. čia sveikinimai buvo tę jo žalių ženklelių, kurie prieš ke
pus Amerikos Lietuvių Tarybos Taip, girdi, kaip ši srovė sėkmin reikėtų duoti konkrečius pasiū jaučiantieji duoda savo aukas leidžiamas informacinis laikraš siami. Neatitrūkti nuo gimtojo letą dienų buvo rekomenduoti
užsieniečiams, kad policija jų
reikalu ir prašė iki nustatyto lai gai tą dirbo ta p 1941 metų, kai lymus, kaip tautinė srovė norėtų Tarybai.
tėlis. Jau sudaromas redaktorių kamieno, būti tvirto nugarkaulio, nesumaišytų su triukšmaujan
ko prisiųsti savo atsakymus. ji iš Tarybos -įsitraukė, ir 1948 matyti perorganizuojant Ameri Priėmus šį pasiūlymą, tauti ir bendradarbių ryšys.
aktyviai įsilieti į visuomeninę^
Nuomonės šiuo pačiu reikalu bu metų pabaigos, kada vėl jon su kos Lietuvių Tarybos struktūros nės srovės organizacijoms nerei Turima žinių, kad iš Chicagos veiklą ir daug kitų gražių linkė čiais paryžiečiais.
Prie įvažiavimų į sostinę susi
kėtų daryti atskirų paren
vo renkamos ir iš žymesnių Są grįžo ...
į
šią
stovyklą
atvyksta
20
jau

ir veiklos pagrindus, ir toliau
jimų pareiškė visa eilė dalyvių: telkusioms ilgoms automobilistų
jungos veikėjų ... Gauti iš įvai
Nors dažname susirinkime šis sekti, kaip šių siūlymų įgyven gimų, kuriuose vyksta lėšų tel nuolių, iš Clevelando 15, Bosto
eilėms į akis krito sumažėjęs ju
kimas sau artimesniems politi
rių vietų atsakymai gana įdo klausimas būdavo svarstomas, dinimas vystysis ...
no
10,
New
Yorko
10.
kolegiją sudaro: Eglė žemguly- dėjimą tvarkančių žandarų skai
niams junginiams paremti. Ta
mūs ir pilni įvairių sumanymų. tačiau aukščiausias to svarsty
Stovykla bus užbaigta darbo tė, Rima Košubaite ir Stasys čius. šiemet jų neužteko, nes vi
Prieiname prie k o n k r e - da ir ši srovė galėtų daugiau d«- šventės savaitgaliu, bendru po
Jų visų čia nenagrinėsiu, tik pa mo laipsnis buvo pasiektas 1956
darysiu atsakymų apibendrini m. rugsėjo mėn. 22 ir 23 dieno č i ų pasiūlymų pareiškimo. Ma mesio ir energijos skirti ben būviu su vyresniais korporan- Mažulis. Visą medžiagą leidimui si buvo pašaukti saugoti val
džios pastatus ir patruliuoti P(
mus:
mis rajoninėje konferencijoje, nyčiau, kad Kongresas turėtų iš dram ALTo fondui sustiprinti. tais iš New Yorko, Bostono, Phi reikia siųsti: Eglė žemgulytė —
4315 So. Rockvvell St., Chicago ryžiaus gatvėse.
1. Ten, kur ALT Sąjungos įvykusioje Tabor Farmoje, pas reikšti tik tokius pasiūlymus, Bendrai jis būtų sudaromas, ben ladelphijos ir kitų vietovių.
*
32, III.
kurie būtų minimalūs ir kurie drai nurodytu būdu ir naudoja
skyrių veiklos ribose yra Ame p. Juozą Bačiūną.
Korporacijos informacinis lei
Straipsniai, informacinė me Paryžiaus radijo klausytojai
mas
...
būtų
reikalingi
vieningam
ir
nuo

rikos Lietuvių Tarybos skyriai,
Konferencijoje dalyvavo ALT
dinys taip pat jau ruošiamas. džiaga, fotografijos (leidinys staiga prisiminė karo laikus, ka
kartais ir kitais vardais besiva Sąjungos Valdybos nariai, dau širdžiam bendradarbiavimui pa Tai ir viskas, kas siūloma Šiais metais jį leidžia Korporaci
Amerikos Lietuvių Tarybos rei
bus spausdinamas ofseto būdu) da Londono BBC kasdien perdadiną, Sąjungos skyriai per savo gelis Sąjungos Tarybos narių ir siekti.
jos
Chicagos
skyrius.
Redakcinę
jau plaukia iš skyrių, centro, Ka vinėdavo šifruotus nurodymus
Kalbėdamas ALT Sąjungos kalu. Kiekvienas sutiks, kad šie
atstovus tuose Tarybos skyriuo Chicagos, Detroito ir Clevelando
nados, Australijos ir kitų vieto prancūzų pogrindžiui. Vyriausy
se ir jų darbuose dalyvauja;
skyrių vadovybių nariai, šis Vadovybės vardu, norėčiau nu pasiūlymai išplaukia iš noro
Neužilgo įvyks AL Tarybos vių. Leidinys bus 24 puslapių, bės įsakymu, radiofonas pradėjo
Lietuvos laisvinimo
2. Daugumas Sąjungos skyrių klausimas čia buvo svarstytas rodyti, kad
1. Pirmoje eilėje siūloma, kad darbą bendrai dirb šaukiamas Kongresas Bostone. gausiai iliustruotas fotografijo perdavinėti slaptus pranešimus
vietiniais Tarybos skyriais, jų visoje nuogybėje. Daug kas siū
sudarymu ir veikla yra paten lė visai nutraukti ryšius su Amerikos Lietuvių Tarybą su ti. Ir tai nėra siūlymai, kurie Mūsų organizacijoms reikėtų ja mis, vaizduojančiomis skyrių karinėms ir civilinėms įstaigoms
Šiaur. Afrikoje, matyt, kitu ke
kinti. Tiesa, šiuo atveju ypatin Amerikos Lietuvių Taryba ir darančios keturios pagrindinės galėtų būti tik tautinei srovei me aktyviai dalyvauti. O tauti veiklą.
Pirmuoju numeriu norima su liu negalint su jomis susirišti.
gą išimtį šiais metais sudaro tuo baigti, girdi, tą tęsymosi ir srovės į Tarybą siųstų ne po 7, naudingi: jie yra visiems reikš nės srovės atstovai ir dalyviai
mingi, visuotiniai teisingi, o dar turėtų Kongrese iškelti tuos ke sirišti su visais po pasaulį išblaš Tad ir skalbėjo mįslingi "as
Tarybos Nevv Yorko skyrius ... tautinės srovės ignoravimo ko bet po 10 atstovų.
3. Tačiau nė vienas nepasisa mediją ... Tačiau šie kraštuti Tada kiekviena srovė turės labiau — jų priėmimas ir gyven turius pasiūlymus ir daryti pa kytais korporantais ir korporan- meniniai pranešimai", kaip pvz.:
kė, kad būtų patenkintas Ameri niai pasiūlymai buvo nuslopinti daugiau progų į Tarybos darbą dinimas visus mus labiau suar stangų, kad jie būtų priimti ir tėmis. Visi, kurie tik šiek tiek "Palmė stovi oazėje", į ką Alži
gyvendinami.
valdo plunksną, prašomi rašyti ras atsakydavo panašia mįsle:
kos Lietuvių Tarybos (centri santūresnių siūlymų ir nuomonių įjungti naujų ir jaunų veidų, pa- tintu Lietuvos reikalui.
"Koplyčia šį vakarą bus apšvies
ir siųsti nurodytu adresu.
nės) vykdomųjų organų sudary balsais. Išrodo, kad tada p. An
ta".
mo būdu ir jos veikla.
tano Olio nuomonė tos bylos
Nepasitenkinimo prieža s t y s svarstykles galutinai nukreipė
labai įvairios. Jose atsispindi tos ALTo naudai. Konferencijos pro
DĖKOJAME
DETROIT^
pačios nuotaikos, kurios reiškėsi tokole p. A. Olio pasisakymas
kiekviename Sąjungos suvažia taip trumpai pažymėtas:
DIRVOS
vime ar pasitarime. Vargu būtų
.. ."mes esame dalis organiza
Baisieji birželio trėmimai ir
galima tas visas priežastis čia cijos, kuri gali Amerikos visuo
RĖMĖJAMS
šiais metais buvo paminėti di
išvardinti. Paminėsiu tik kelias, menėje kalbėti visų lietuvių var
Dirvai paremti skaitytojai at džiausiu susikaupimu ir kovin
kurios tuose atsakymuose yra du. Mums ALTe dalyvavimas yra
siuntė šias aukas:
gumu prieš raudonųjų Pabaltibūdingesnės ir ryškesnės:
būtinas. Tuo parodome, kad lie
Janulevičius M., CleVeland $2.00 jos kraštų pavergimą. Michigano
1. Amerikos Lietuvių Taryba tuviai Amerikoje yra vieningi.
Vėžys G., Chicago .......... 2.00 gubernatorius Williams ir De
dabar neatstovauja naujo lietu Niekas dabar negali Amerikos
Kamantus V., Cleveland .... 1.00 troito miesto burmistras Miriavių visuomenės susigrupavimo; tautininkams primesti, kad jie
Miliauskas A. Dr.,
mi birželio 15 paskelbė Pabaltie2. Tarybos Vykdomajame Ko išsijungia iš bendro darbo. Pasi
East Lake ................... 10.00 čių kančios diena. Miesto rotu
mitete nuolatiniai ir tie patys traukus iš ALTo Amerikos vi
Vitkauskas V., Chicago .... 2.00 šė pasipuošė Estijos, Latvijos
veidai su tomis pačiomis parei suomenėje ir vyriausybėje susi
Rėklaitis M., Chicago ....... 2.00 ir Lietuvos tautinėmis vėliavo
gomis ;
darytų apie lietuvius nemalonus
Spirikaitis Al.,
mis.
3. Kai kurie Vykd. Komiteto įspūdis. Tada griūtų esąs lietu
Garfield Heights ....... 1.00
Minėjimas įvyko Tarptautinio
nariai dažnai piktžodžiauia prieš vių vienybės ir kiltų suirutės
Valaitis K., Philadelphia .... 5.00 Instituto patalpose. Kalbėjo De
tautine srove ir ALT Sąiunga. vaizdas. ALTo kai kuriuose žy
Liormanas R., Philadelphia 2.00 troito miesto tarybos pirmininkė
vieną iš pagrindiniu organizaci giuose nedalyvauja, kai numa
...
šeštokaitis L., Naugatuck 2.00 Mary V. Beck, Amerikos kon
jų, sudarančių AL Tarybą;
tyti klausimai išrodo neįdomūs
4. Vykdomojo Komiteto rvšiai ar nereikšmingi. Neįdomios jam Florence Cain, viena iš kelių motery, dirbančių raketų technikos srityje, stovi šalia naujos X-7 Miliūnas J., Hollywood .... 2.00 greso narys T. M. Machrowicz ir
Aukotojams tariame nuoširdų Michigano valstybės sekretorius
su kitais Tarvbos ir net Valdy ir vidujinės intrigos. Kartu ne raketos, kurią ji padėjo sukonstruoti. 37 pėdų ilgio X-7 buvo perduota JAV aviacijai mėnesiu anks
James M. Hare.
čiau, negu iš karto planuota.
ačiū.
bos nariais yra silpni, ir Tara sutinka, kad mūsiį dalyvavimas

Amerikos Lietuviu Tarybos
reikalai
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