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DULLES VARDAS LIKS GARSUS
PASAULIO ISTORIJOJE
John Foster Dulles buvo pats žymiausias Amerikos
valstybės sekretorius ir jo dėka keletą kartų buvo

išvengta pasaulinio karo
Praėjusio sekmadi e n i o
rytą, sunkios ligos iškankin
tas, būdamas 71 m. am
žiaus, mirė John Foster
Dulles — nepalyginamo
masto politikas, šešerius
metus vairavęs ne tik JAV,
bet ir, galima sakyti, viso
laisvojo pasaulio politinį
kursą. Jo pastangomis Ame
rika pabudo iš nuolaidų so
vietams letargo, jis suorga
nizavo tarptautines gyny
bos sistemas, tebegelbstiničias laisvąjį pasaulį nuo to
limesnės komunizmo agresi
jos, jo dėka per tą laiko
tarpį kelis kartus išvengta
pasaulinio karo.
Štai keli jo veiklos pavyz
džiai :
• Du kartu (1955 ir 1958)
komunistinė Kinija planavo
užimti nacionalistų valdo
mas Quemoy ir Matsu salas.
Dulles pareiškė, kad JAV
salas ginsianti atominiais
ginklais. Salos tebėra lais
vos.
• Dulles įvykdė prez. Eisenhowerio rinkiminį paža
dą — baigti karą Korėjoje.
Jis įspėjo šiaur. Korėją ir
raudonąją Kiniją kad bet
koks agresijos atnaujinimas
iššauktų JAV atominių gin
klų panaudojimą. Korėjos
frontas tebestovi vietoje.
• Siekiant atremti komu
nistų antplūdį Indokinijoje,
1954 m. Dulles pasiūlė, kad
JAV pasiųstų ginklų ir lėk
tuvų prancūzams. Prez. Eisenhoweris pirmą ir vienin
telį kartą atmetė Dulles pa
siūlymus. Prancūzija pra
laimėjo karą, komunistai
yra užėmę dalį Indokinijos.
• Kai arabų ekstremistai,
remiami Egipto ir Rusijos,
1957 m. ruošėsi nuversti
karalių Huseiną, Dulles pa-

John Foster Dulles
siuntė JAV šeštąjį laivyną
į Viduržemio jūrą. Pervers
mas neįvyko.
• Kai 1958 m. Libane pra
sidėjo sukilimai, Dulles siū
lymu ten buvo pasiųsti ame
rikiniai daliniai. Tvarka bu
vo atstatyta.
• Kai praeitą lapkritį
Chruščiovas pagrasino at
skirti Vakarų priėjimus į
Berlyną, Dulles, nepaisant
kai kurių JAV sąjungininkų
nervuotumo, paskelbė, kad
Amerika pasiryžusi pradėti
atominį karą Berlynui ap
ginti. Chruščiovas sušvelnė
jo.
Tiesa, Dulles laimėjimai,
užblokuojant komunistų militarinę agresiją, nevisada
buvo sėkmingi ekonominia
me fronte, bet to priežasčių
reikia ieškoti jau kitur. Ne
pasisekė jam įvykdyti di
džiojo pažado — išlaisvinti
pavergtąsias Rytų Europos
tautas, nes Rusija buvo pa
siryžusi užimtąsias pozici

jas ginti atominiu karu. Ta
čiau, nepaisant to, jis buvo
pats žymiausias valstybės
sekretorius JAV istorijoje
ir vienas ryškiausių politi
kų visame pasauly.
Jo mirtis, kaip ir prieš
keletą savaičių pasitrauki
mas iš valst. sekretoriaus
posto, visame pasaulyje bu
vo sutikta su dideliu apgai
lestavimu. Jam surengtos
valstybinės laidotuvės, gal
būt buvo pačios įspūdin
giausios visoje JAV istori
joje. Jose dalyvavo šimtai
diplomatų iš viso pasaulio,
dėl laidotuvių buvo dviem
dienom pertraukta užsienių
reikalų ministerių konferen
cija, į laidotuves buvo spe
cialiai atvykę Vak. Vokieti
jos kancleris Adenaueris,
NATO gen. sekr. Spaakas,
JT gen. sekr. Hammarskjold ir beveik visų Europos
valstybių užsienių reikalų
ministeriai.
• Devynios Afrikos vals
tybės rugpjūčio mėnesį tar
sis dėl puspenktų metų be
sitęsiančio Alžiro konflikto,
kurio "pabaigos ligsioi dar
nematyti". Konferencij oje
dalyvaus Liberija, Libija,
Tunisas, Marokas, Sudanas,
Etijopija, Ghana, Gvinėja
ir Jungt. Arabų Respublika.
• Prez. Eisenhoweris ska
tino kongresą patvirtinti
sutartis, kurios įgalintų
Jungt. Valstybes teikti są
jungininkam informaci jas
ir reikmenis, reikalingus
apmokyti sąjungininkų ka
riuomenes, kaip vartoti
branduolinius ginklus. Su
tartys liečia 4 NATO na
rius: Vak. Vokietiją, Olan
diją, Kanadą ir Turkiją.
• Chruščiovo žentas Alek
sejus Adžubei paskirtas
"Izvestijos" redaktori ūmi,
kad pakėlus to laikraščio ti
ražą. Adžubei ligšiol reda
gavo "Koms omolskaja
Pravda", kuris pastaruoju
metu buvo gyviausias iš vi
sų sovietinių laikraščių.
• Pasternako romanas
’’Dr. živago” ruošiamasi iš
leisti Jugoslavijoje.

Kitas Dirvos
numeris
Memorial dienos švenir redaktorių dalvvaviTautinės Sąjungos sei
me bei Vilties Draugijos su
sirinkime, išeis tik birželio
4 d. — ketvirtadienį. Jame
jau bus žinios ir nuotrau
kos iš įvykusių iškilmių De
troite.

Jonas ir Karina Mažioniai Įdomaujasi Dirvos ofsetinės spaustuvės įrengimais. Jo
nas Mažionis, Korp! Neo-Lithuania filisteris, JAV Valstybės Departamento pareigū
nas, jau 27 metus tarnaująs Amerikos diplomatinėje tarnyboje, atostogų proga pra
ėjusį pirmadienį iš Washingtono buvo atvykęs į Clevelandą susitikti su senais korpo
racijos draugais ir aplankė Dirvą, linkėdamas jai pasiekti didelį tiražą. Nuotraukoje
red. J. Palukaitis (kairėje) aiškina Mažioniams spaustuvės įrengimus.
Dirvos nuotrauka

MOSIĮ LAIMĖJIMAS MŪSŲ PAČIŲ RANKOSE
Tautinės Sąjungos dešimtmetį švenčiant
Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga švenčia de
šimtmetį organizacinio dar
bo, kuriame buvo sustiprin
tas Sąjungos organizacinis
kūnas, rūpintasi lietuvių iš
likimu ir teikiama Lietuvos
laisvės atgavimui visokerio
pa parama.
Dešimtmetis organizaci
niame darbe — trumpas lai
kas didesniam Įsibėgėjimui,
o antra, mes ir renkamės ne
nuopelnams skaičiuoti ir pa
sigirti. Renkamės teisinga
ir kritiška akim pasverti
•praeitį. kad didesne užsimo
jimo jėga ir nauju organi
zaciniu darbo planu galėtu
mėm daugiau nuveikti. Dau
giau visiems lietuviams,
daug daugiau Tėvynės lais
vės: kovai.
Tautinės Sąjungos veikla
dalijasi į daug atskirų vie
netų, išmėtytų po visas di
desnes lietuvių kolonijas. Ir
tų vienetų veikla tiek įdomi
ir svari, kiek ten organiza
ciniam darbui skiriama ini
ciatyvos, o patiems organi
zaciniams suma n y m a m s
vykdyti rūpestingo darbo.
Ir dar svarbu, kiek tie su-

manymai ir darbas uždega
kitus, toliau ir arčiau nuo
Sąjungos darbo stovinčius.
Kur tokių, rūpestingų vei
kėjų daugiau, ten daugiau
ir atliekama. Kur mažiau
parodyta iniciatyvos ir šir
dies, ten ir dėl veiklos davi
nių padejuojama ir pasiskundžiama.
Be abejojimo, visoje Są
jungos veikloje labai daug
lemia vyriausiojo jos orga
no — centro valdybos inicia
tyva ir užsimotų darbų vyk
dymo sparta. Ta iniciaty
va ir sparta organizaciniam,
darbe yra lyg ta degamoji
medžiaga į erdves šaunamai
naujai raketai. Tai pritrau
kiantis ir skatinantis pa
vyzdys, kaip turi būti dir
bama. Tai nerašytas įsaky
mas, kad organizacinio mie
go nepakenčia ir visus kvie
čia į darbą.
Reikia pasidžiaugti, kad
pastarieji dveji metai buvo
gražios iniciatyvos ir veik
los metai. Pati Sąjunga žy
miai sustiprėjo: padaugėjo
skyrių ir tų skyrių veikla
našesniais darbais atsiliepė
į centro valdybos ragini-

Iš Berlyno niekas nepasitraukė...
Keturi užsienių reikalų
ministeriai, grįžę iš buv.
JAV valstybės sekretoriaus
John Foster Dulles laidotu
vių, penktadienį pradės
slaptus pasitarimus. Ligšiol
Ženevoje jie turėjo 13 vie
šų oficialių posėdžių ir dau
gybę neoficialių pasitarimų,
kurių metu nepasiekta jo
kios pažangos.
Svarbiausias slaptųjų pa
sitarimų objektas bus Herterio "paketo" detalizavi
mas. Gromyko, anksčiau at
metęs Vakarų "paketą”, da
bar sutikęs jį nagrinėti pa
punkčiui, bet tik slaptuose
posėdžiuose, kuriuose neda
lyvaus abiejų Vokietijų de
legacijos.
Stebėtojai netiki, kad Va-

karų paketą sovietai pri
ims, tačiau gal būsią išju
dinti klausimai, susiję su
Chruščiovo ultim a t u m u:
laisvas Vakarų valstybių
priėjimas į Berlyną ir oku
pacinių įgulų ateitis.
Gegužės 27-ją — dieną,
kuri pagal sovietinį ultima
tumą turėjo būti Vakarų
pasitraukimo iš Berlyno da
ta, Chruščiovas lankė Alba
niją. Vizito metu pasakyto
se kalbose jis ultimatumo
jau neminėjo, tačiau paskel
bė, kad Albanija "sutikusi"
leisti įrengti savo teritori
joje sovietinių raketų bazes,
kaip atsvarą prieš amerikie
čių statomas raketų bazes
Italijoje.

mus. Centro valdybos narių
judrumas, jos skyrių daž
nas lankymas, labai teigia
mai veikė visą Sąjungos gy
venimą. Centro valdyba ir
skyriai labai daug talkino ir
Vilties Draugijos suplanuo
tiems darbams. Ir bendroje
talkoje buvo tai padaryta,
ko nė mes dažnas nesitikėjom, nė kiti nemanė, kad
padarysim.
Einant į antrąjį dešimt
metį, ęrieš mūsų akis vėl
trijų linijų kelias: 1. Veikla
Sąjungos pagrindams stip
rinti ir plėsti, 2. Veikla lie
tuvybės išlaikymui ir ypa
tingas dėmesys jaunimui, 3.
Mūsų įnašas Lietuvos lais
vės kovai.
Tai trys didelės pravėžos
ta pačia kryptim einančio
kelio. Tai trys dideli tikslai,
į kurių įgyvendinimą turi
būti įjungti visi nariai,
jiems įduoti darbo planai,
tų planų vykdymas kontro
liuojamas ir raginama dar
bo sparta.
Toms trims pravėžoms
planų pagrindus turi duoti
įvykstantis seimas, o busi
moji nauja centro valdyba
turi būti pajėgi ne tik juos
vykdyti, bet pačius planus
gerinti, darbą organizuoti ir
jį laiku atlikti. Tat iš visos
širdies ir reikia linkėti, kad
pats seimas būtų darbingas,
o busimoji valdyba pilna
iniciatyvos.
Mūsų ateities laimėjimai
mūsų pačių rankose. Mes
patys esam kalviai, kalan
tieji Tautinei Sąjungai tokį
garbės vainiką, kokį savo
sugebėjimais pajosime nu
kalti. Ir mums būtų nesma
gu, naują dešimtmetį bai
giant, kad tas vainikas bū
tų mažas ir kitų nepastebi
mas.
Mums, susirūpinusi e m s
ateitim, praėjęs veiklos de
šimtmetis tik tiek įdomus,
kiek iš jo galim pasimokyti,
ką ir kaip galima dar geriau
padaryti. O padaryti ne tik
galima, bet ir būtinai rei-

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai Tautinės
Sąjungos darbuotojams, susirinkusiems j
dešimtmečio seimą Detroite!
i Lietuvos
j Nacionalinė

iM.Mažvydo
Į Biblioteką j
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LOS ANGELES LIETUVIAI

Teisingai supraskime jaunimo
reikalus
J. ŠOLIUNAS

Labai neseniai šio laikraš
čio puslapiuose nuskambė
jo vieno studento pasisaky
mas dėl lietuviuose užėjusio
paminklų statymo sezono.
Kaip ir buvo laukta, į jį gan
griežtai reagavo mūsų vy
resniosios kartos atstovai.
Netikiu, kad studentas
pasisakė prieš paminklus
vien dėlto, kad jis yra dar
jaunas. Nemanau tačiau,
kad jis buvo teisingai su
prastas ir vyresniosios kar
tos atstovų.
Nemanau savo kolegos
ginti, nes šių žodžių uždavi
nys yra skirtingas. Tačiau
prisipažinsiu, kad mano žo
džiai apie reikalą, dėl kurio
užsiminsiu, netiesiogiai bu
vo įtaigoti ano kolegos pasi
sakymo. Manding, tam tik
ra prasme šie mano žodžiai
yra jo minties pratęsimas.
Jei kuri nors organizuota
visuomenės dalis sudaro pla
ną kokiam nors bendram
darbui įvykdyti tai tokiai
grupei vadovaują žmonės
yra įsitikinę, jog jų užsimo
tas darbas yra labai svar
bus, ir todėl jie laukia, kad
tokias pastangas remtų vi
sa visuomenė. Tai tiesa, ta
čiau niekados nėra įmano
ma visos visuomenės suor
ganizuoti tik vienam darbui
atlikti. Atsiranda žmonių,
kurie mano, jog ir kiti dar
bai dėl laiko ar tai vietos
įtakos tuo momentu atrodo
taip pat svarbūs. Man ro
dos, šia prasme ir buvo klai
dingai suprastas anas kole
ga studentas. Jo manymu,
šiuo momentu mūsų jauni
mo problemos išsprendimas,
suteikiant jam priemones
save lietuviškoje aplinkoje
išsilaikyti yra svarbesnis,
negu paminklų statymas.
Užtat ir dažnai kyla mu
myse klausimas: kuriuo ke
liu mes turėtume eiti, idant
visus planus būtų galima
lengviau įvykdyti?

giniai liečia jaunimą, o ne
tiesioginiai — visą lietuviš
kąją visuomenę.
Kalbu apie mūsų sporti
ninkų užsimojimą vykti
gastrolėms į Pietą Ameriką.

Nemanau, kad kas nors
sakytų, jog darbas- nėra ak
tualus ir vertas pastangų.
Man rodos, kad šią taip retą
progą Lietuvos vardui pa
garsinti visame pasaulyje
neturėtume praleisti, šian
dien pasaulyje sportinis
įvykis yra visados sekamas
milijonų žmonių, šiandien
sportas yra viena sėkmin
giausių priemonių savo no
rimam tikslui atsiekti.

LIETUVIŲ SPORTO
KLUBAS JAU VEIKIA
Los Angeles, Calif., 1959
m. balandžio 19 įsteigtas lie
tuvių sportininkų klubas.
Steigėjų vardu susirinkijną atidarė Algirdas G-ustaitis, kondensuotoje kalbo
je pažymėdamas sporto
reikšmę ir reikalingumą
jauniems lietuviams, lietu
vaitėms susiburti į vieną bi
čiulišką sporto klubą..
Susirinkimui pirmininka
vo Rimtautas Dabšys, se
kretoriavo Elvyra šikšniūtė-Vadopalienė.
Valdyba pareigomis pasi
skirstė taip: Stepas Makaravičiu.s (pirmin.), 309 S.
Coronado, Los Angeles,

gyva? Tad kodėl neišnaudo
ti šios progos?
Užtat mano nuoširdus
prašymas ir būtų, kad mes
visi dabar atkreiptume dė
mesį į pa tį aktualiausią už
Argi mūsų sportininkai davinį — bendromis jėgo
\ nebus priemonė mūsų tautos mis pasiųsti mūsų krepšinio
vardui iškelti? Argi ne per rinktinę į Pietų Ameriką.
Tikėkimės, kad šie žodžiai
juos mes galėsime priminti
pasauliui, kad laisvės trokš nemirs ir jiems nereikės
tanti maža tauta dar yra statyti paminklų.

Calif., Birutė Reivydaitė
Sekr.), 13544 Rye St., Sherman Oaks, Calif., Rimtau
tas Dabšys (ižd.), 3803 S.
Evans St., Elvyra šikšniū
tė - Vodopal i e n ė (narys),
1719 S. Hobart, Las Ange
les, Calif.
Jau gyvai sportuoja lau
ko tenisininkai, krepšinin
kai, tinklininkės, stalo teni
sininkai. Viso yra apie 40
narių.
Los Angeles ir apylinkių
sportininkai mėgėjai prašo
mi susisiekti su čia skelbia
mais valdybos asmenimis ir
įsijungti į Los Angeles lie
tuvių klubą.

me. Jame dalyvauja JAV ir
Kanados kraštų skyrių at
stovai ir eilė žymių mūsų
kultūrinio bei politinio gy
venimo asmenybių.
Gegužės 30 d. (šeštadie
nį) 9 vai. ryto atstovų re
gistracija, 10 vai. suvažia
vimo atidarymas ir darbo
posėdžiai. 8 vai. vakare tose
pačiose patalpose vaišės.
Gegužės 31 d. (sekmadie
nį) 11 vai. šv. Antano lie
tuvių parapijos bažnyčioje
iškilmingos pamaldos. Po
pamaldų 12:15 vai. tos pa
čios svetainės auditorijoje
įvyks iškilminga suvažiavi
mo uždarymo akademija,
kurios metu bus trumpa
centro valdybos pirmininko
adv. A. Juknevičiaus pa
skaitėlė, organizacijų svei
kinimai ir meninė progra
ma, kurią išpildys Detroito
Dramos Sambūrio nariai,
vadovaujami akt. J. Pusdešrio.
Vaišių kvietimus galima
įsigyti pas skyriaus valdy
bos narius: A. Misiūną, B.
Petkauską, J. Loką, J. Kir
tiklį ir A. Rimbą.

SKUBUS PRANEŠIMAS
STUDENTAMS
Iš Fordhamo Lituanisti
kos Instituto New Lorke
yra gautas prof. Antano
Vasio laiškas, kuriame pra
nešama, kad visi norintieji
studijuoti tame Institute
šios vasaros semestre pra
šymus privalo paduoti vė
liausiai iki birželio mėn. 15
d. Registracija bus liepos
mėn. 2 ir 3 d.d. Vasaros se
mestras baigsis rugpjūčio
mėn. 14 d.
JAV LB Detroito apylin
kės valdyba dar kartą prašo
DETROIT
Detroito ir jo apylinkės stu
dentus vykti į šį Institutą
VILNIEČIŲ
pagilinti lituanistines ži
SUVAŽIAVIMAS
nias. Už išklausytus daly
kus
studentams bus užskai
Gegužės 30 ir 31 d. De
troite įvyksta Vilniaus tomi kreditai universitetuo
Krašto Lietuvių Sąjungos se. Apylinkės valdyba paža
skyrių atstovų suvažiavi- da prisidėti prie kelionės ir
mas, kuris vyks Hispanos pragyvenimo išlaidų paden
U'nidos svetainėje (W. Ver- gimo. Visiems studentams
nor ir kampas 25 gt.). šis stipendijas už mokslą yra
suvažiavimas yra reikšmin paskyrę "Neries” direkto
gas įvykis sąjungos gyveni riai dr. Juozas P. Kazickas
ir dr. Juozas K. Valiūnas.
K a t alogus (programas)
ir registracijos anketas ga
lima gauti pas pirm. Vytau
tą Kutkų, 1610 Scotton
Avė., Detroit 9, Mich., tel.
TA 5-3846.
V. Kutkus

I

Dirvą pasiūlyk savo

kaimynui susipažinti
ir paragink
užsiprenumeruoti

CHICAGOS
GYDYTOJAI

kartą

Tel. ofiso PRospect 8-1717
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.

Gerkit ir džiaukitės
ugnim verdamu Stroh’s

Logiškai galvojant, atro
do, kad pirmenybę ir mūsų
paramą turėtų turėti tas
darbas arba planas, kuris
šiuo momentu yra aktuales
nis. Nemanau, kad kas nors
STVLE
jaunimo problemą laikytų
neaktualia. Gi jei toji pro
blema yra aktuali, tai ją
pirmiausiai tenka ir tvar
kyti.
Jaunimo klausimu prira
šyta labai daug, tačiau
Amerikos žemyne tam jau
nimui padėti nedaug kon
krečių žygiu padaryta.
THE 5TROH BREWERY CO., DETROIT U, MICHIGAN
Tik pagalvokime: teturi
me vos vieną vietą tinkamą
stovyklauti, o lietuviškuo
sius namus vis dar ant pirš JUMS PATIKS
tų galime suskaičiuoti.
Ano kolegos mintį pratę
siant, norėtųsi priminti, jog DABAR Už
šiuo metu turime labai kon
VIETINES KAINAS!
krečią problemą, kuri tiesio

EER.
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Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Trečiad. ir sekmad. ofisas
uždarytas.
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet..
Rezid. 3241 W. 66th Place.

I Jums patiks lengvesnis, daugiau

gaivinantis Stroh’s alaus skonis, ne

Tel. ofiso EVerglade 4-7376
Tel. buto GRaceland 2-9203

svarbu, ar valgot kitur ar namie.

Dr. Juozas Bartkus

Jūs pa t irsi t fe tokį skonį tik iš

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

Stroh’s, nes Stroh’s yra vienintelis
Amerikos ugnim verdamas alus...
ughim verdamas prie 2000 laipsnių.

/ Paprašykite Stroh’s buteliuose, dė
žutėse ar bare... alus parduoda
mas, kur yra geras patarnavimas.

Nors Naujienos, pasak
tas kalbas, nelabai mėgsta
geros Tėvynės, bet Tėvynę
savo ”kromui” girti yra la
bai kietai pasikinkę. Ten
kiekvienas Naujienų paju
dėjimas, kiekvienas piknikėlis labai plačiai aprašo
mas. Ir toks Tėvynės pasikinkymas Naujienų tarny
bai dar labiau patvirtina
kalbas, kad Tėvynės neįdomurno priežastis yra ne kas
kitas, kaip tik pats Naujie
nų bosas P. Grigaitis, vyk
dąs SLA apšviętą ir šį bei
tą už tą apšviętą pelnąs .. .
Pelnąs grynais ir Tėvynės
visišku atsilikimu.
Štai vartau Tėvynės ge
gužės 15 numerį. Jame, vie
noj korespondencijoj, užsi
minta apie Clevelando vyk
dytą jaunųjų dainininkų
konkursą, bet apie Dirvą nė
žodžio. Atseit, Tėvynei la
bai nepatogu pasakyti, kad
tą konkursą rengė Dirva. O
greta tos korespondencijos
iš peties raginama dalyvau
ti Naujienų pavasariniam
piknike, nes matyt, reikia
įsiteikti Tėvynės linijos nu
statytojui.
Įdomu, tikrai įdomu, gal
Jūs daugiau žinių turit, ar
SLA Pildomoji Taryba kar
tais pasidomi, kaip Tėvynė
tarnauja visiems SLA ba
riams ir kaip ten šeiminin
kauja tokie vėjai, kurie nuo
SLA veiklos labai daug žmo
nių visiškai nustumia? O
gal taip geriau?
Stasys Varnelis,
Corrington

2336 West Chicago Avė.
Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p.
pirmad., antrad., ketvirtad.,
penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.
Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020.
Namų WAlbrook 5-3765'.,

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street
(Įėjimas iš Rockwell St.)

YRA ŠVIESESNIS!

PIKTI LIEŽUVIAI
KALBA
Neprašęs gaunu Tėvynę,
patį neįdomiausią lietuviš
ką laikraštį. O mano SLA
kuopos sekretorius, taip pat
neprašomas, prie mano
draudos prideda mokestį už
tą laikraštį. Ir taip jis atsi
randa mano namuose su ki
tais lietuviškais laikraš
čiais. Skaityti jame nėra ko.
visos žinios keliomis savai
tėmis pasenusios, bet pavar
tyti, kad apie jį susidary
čiau nuomonę, laikas nuo
laiko pavartau. Pavartau ir
atsidustu.
Metai prislėgė SLA se
kretorių, jo globojamą re
daktorių, bet kodėl jie to
kiu laikraščiu mus nuolat
slegia? Visi lietuviški laik
raščiai žymiai pagerėjo, o
turtingiausia lietuvių orga
nizacija, kaip ji pati apie
save sako, tuo laikraščiu at
siliko mažiausia dviem de
šimtmečiais. Ir kasmet vis
dar labiau atsilieka. Matyt,
kam nors yra išskaičiavimo,
kad taip būtų.
Pikti liežuviai kalba, kad
toks Tėvynės tvarkymas la
biausiai patinkąs taip pat
amžiaus prislėgtam Pijui
Grigaičiui. Tie liežuviai sa
ko, kad jei Tėvynė būtų ge
resnis laikraštis, tai Nau
jienoms būtų daug sunkes
nės dienos. Nežinau, taip
yra ar ne, bet žmonės kal
ba, o kai kalba, tai ir šį tą
teisybės pasako.

Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
šeštadieniais: 2-4 ir 5-7 p. p.

KAD DAUGIAU TOKIŲ
ŪKININKŲ!
Net koktu skaityti, kaip
"Naujienų” redaktorius
pratrūko tulžimi dėliai ra
maus ir nuoširdaus, anot jo
— "ūkininko" J. Bačiūno
straipsnio. O kad mes dau
giau, kiek galint daugiau to
kių ūkininkų turėtume!
Tuomet ir mūsų žemė taip
nedirvonuotų įvairių rūšių
piktžolėm, iš kurių šiuo me
tu labiausiai paplitusi bene
ir bus durnaropė.
L. M., Chicago
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Kai būsi Detroite...
Vertos pamatyti įžymybės
Motors Building. Penobscot Detroito upės, skiriančios
pastatas yra vienas aukš Ameriką nuo Kanados, su
ALT S-gos Detroito sky čiausių namų Detroite; už jungta, 2,193 pėdų ilgio til
riaus sudarytasis komitetas mažą mokestį pakelia į vir tu su Amerikos žemynu.
seimo dalyviams, ypač at šų, iš kur gali apžvelgti Maždaug 2^ mylios nuo
vykstantiems iš kitų valsty miestą. Vienas naujausių Sheratton - Cadillac viešbu
bių, siūlyti aplankyti De pastatų — Ford Audito čio. Ji yra 2 mylių ilgio ir
troito įžymiausias vietas. O rium, kur vyksta stambes turi apie 20' mylių pakraš
jų yra visa eilė.
nio masto meniniai paren čio ir vidurio kelių, šiandie
Mėgstantiems ir besido gimai — koncertai.
ninį vardą yra gavusi 1895
mintiems technikos pažan
Bažnyčių mėgėjams labai metais, pagerbiant guber
ga bei jos istorine raida ver Įdomi bažnyčia prie 12 my natoriaus Lewis Cass duk
tos dėmesio šios dvi vieto lios ir Woodwards (arba U. terį, Ne visada ši sala yra
vės.
S. 10). Ją vadina ”Shrine of turėjusi tą patį vardą ir ne1. General Motors Techni- the Little Flower”. Ji yra visada ji yra buvusi poilsio
cal Center. Jos adresas: už Detroito miesto ribų — vieta.
30000> Mound Road ir 12 Royal Oak’e. Ją statė žymus
Detroito įkūrėjas Anmile line, ši vietovė bus ati pamokslininkas ir socialinės toine de la Mothe Cadillac
daryta viešam apžiūrėjimui santvarkos skelbėjas kun. šią salą buvo pavadinęs sa
JAV LB Detroito apylinkės valdyba 1959 m. Iš kairės sėdi: Alpas Gilvydas — vitik nuo birželio 1 dienos — Chas. E. Coughlin. Joje yra vo dukters vardu ’Tsle de la cepirmin., Vytautas Kutkus — pirmininkas, Algis Barakauskas — sekretorius; stovi:
darbo dienomis 10-6 v. p. p., visų kraštų valstybiniai Marguerite”. Indėnams ji Česys šadeika — narių telkimo vedėjas, Albertas Misiūnas — švietimo vedėjas, Kazys
o sekmadieniais 12-6 v. p. p. ženklai, taip pat ir Lietuvos. buvo žinoma, kaip "Gulbių” Veikutis — iždininkas, Bronius Polikaitis — kartotekos vedėjas, Antanas Paškus —
2. Greetifield Village. Tai
Verta aplankyti visiems da arba "Barškuolių” sala. Pir namams pirkti vedėjas ir Antanas Musteikis — parengimų vedėjas.
technikos istorinis muzie lyviams bet kuriuo metu.
mas vardas yra susijęs su
jus, turbūt vienas žymiau
Detroitas turi ir daugiau keliaujančių gulbių poilsio
DETROITO LIETUVIU BENDRUOMENE VISUS
sių pasaulyje. Jo adresas: žiūrėtinų vietovių, bet lai vieta, antras nuo ten tuo
Oakman Blvd., Dearborn. kas nevisiems leis daug ką metu knibždėjusių gyvačių.
KVIEČIA DIDELIAM DARBUI
Tarp Southfield ir Oakwood matyti, tad čia sužymėjau Norėdami išnaikinti gyva
Blvd. Jis atdaras visą laiką,
pačias svarbiausias vieteas. tes, prancūzų kolonistai salą
"Pasaulyje pasklidę lietu vių Namus.
Tenelieka nei vieno lie
darbo dienomis 9-5:30 v. v.,
Laukiame į ALT S-gos buvo apgyvendinę kiaulė viai sudaro vieningą Pa
c) Organizuos Detroito tuvio abejingo Lietuvių
o šeštadieniais ir sekmadie seimą ne tik oficialių atsto
mis. Tuo laiku sala buvo saulio Lietuvių Bendruome lietuvius Tarpta u ti n i a m B e n druomenės organizaci
niais 9-6 v. v.
vų, bet ir svečių-viešnių. vadinama Kiaulių sala — nę __ Visi lietuviai yra ly
Laisvės Festivaliui.
jos reikalingumui. Nereikia
Meno mėgėjams įdomus Vakarienei paruošta graži,
Isle de la Coushon. 1832 m., gūs tos pačios tautos vai
d) Globos visų JAV LB nei aiškinti kokį mes turė
yra Meno muziejus — Art
jauki ir talpi — Crystal
Museum, prie U. S. 10 ke Ballroom salė, talpinanti iki per choleros epidemiją, sa kai, tarp savęs broliai”, sa apygardų ir apylinkių at sime svorį savo tautos ir
lio — 5200 Woodwardo. 500 asmenų, o jei atvyks iki la buvo naudojama karanti ko lietuvių charta, todėl stovų suvažiavimą Detroite. pavergtos tėvynės reikale,
e) Bandys surasti 40-50 kada susibursime visi į vie
Priešais jį — Centrinė vie 800 svečių — gausime nui. 1879 m. Detroito mies JAV Lietuvių Bendruome
tas
salą
nupirko
už
200,000
seniūnų,
kurie pagal jiems ną galingą organizaciją.
nės
Detroito
apylinkės
val

šoji biblioteka.
Grand Ballroom salę.
dol. ir dabar ji paversta par dyba stengsis visus Detroi patiektus sąrašus lankys
Vykdydami šiuos uždavi
Iš dangoraižių verti dė
A. Musteikis ku.
te ir jo apylinkėse gyvenan savo apylinkėse gyvenan nius laukiame pagalbos tiek
mesio — Fisher Building.
čius lietuvius įjungti į vie čius lietuvius.
iš pavienių lietuvių, tiek iš
žymus marmuro įvairumu.
II. PUO
Jim
Scott
paminklinis
f)
Kreipsis
į
visas
De
tos
L.
B.
apylinkę.
Bendruo

visų
lietuviškų organizacijų.
Pastatas yra 30 aukštų. Jis
fontanas
troito
lietuvių
organizaci

menės
pastogėje
yra
vietos
Mes
visi devyni valdybos
Jeigu Detroite paprašysi,
stovi prie W. Grand Blvd.,
Salos pasididžiavimas yra visiems lietuviams, nežiū jas, kviesdama jas įsijungti nariai pasižadame kantriai
už vieno bloko nuo Wood- kad tau parodytų apylinkes,
wardo (apie 7000). šalia jo tave pirmiausiai nuveš į jos vakariniame gale, klasi rint jų politinių, pasaulė į Lietuvių Bendruomenę. dirbti ištisus metus. Savo
stovi milžinas — General "Bell Isle”. Tai sala vidury kinio stiliaus, balto marmu žiūrinių ar religinių įsiti Jos kaip ir iki šiol vykdys atsišaukimą baigiame irgi
ro, Jim Scott fontanas. Ypa kinimų. Eikime ir junkimės savo užsibrėžtus uždavi lietuvių chartos žodžiais:
tingai išdidžiai jis atrodo į jos eiles, nes tik vieningi nius, bet taip pat laikysis "Tautinio susipratimo ir
nakties metu, kada yra ap ir organizuoti galėsime sėk JAV LB įstatų ir sudarys lietuvių vienybės ženklai!
šviestas įvairiausiomis, nuo mingai atlikti naudingus sa savarankišką JAV LB De kiekvienas lietuvis moka
lat besikeičiančiomis spal vo tautai ir kraštui užsi troito apylinkės seniūni nuolatinį tautinio solidaru
ją. Organizacijoms įsijun mo įnašą”.
vomis. Fontanas yra pasta brėžtus darbus.
tytas, pagal laimėjusio
Mes laikome, kad kiekvie giant į L. B. jokių mokesčių
Pastaba: Tautinio solida
tarptautinį konkursą, Cass nas lietuvis nėra moraliai mokėti nereikia.
rumo įnašą — 2 dol. už dir
Gilbert projektą.
g) Sudarys palankiausias bantį ir 1 dol. už nedirbantį
atpalaiduojamas nuo parei
Jo išorinis diametras yra gos savo tautai ir kilmės sąlygas kiekvienam lietu virš 18 metų — prašome
510 pėdų. Vidurinis van kraštui, todėl JAV LB De viui užsimokėti tautinio so siųst narių telkimo vedė
dens stulpas siekia iki 125 troito apylinkės valdyba, lidarumo įnašą, šiam reika jui česiui šadeikai, 76 Minpėdų aukščio; aplinkui įvai kviesdama visus lietuvius Į lui turėdamas savo žmones nesota Avė., Detroit 3,
riomis kombinacijomis jį didįjį lietuvišką darbą, nau knygynuose, krautuvėse ir Mich., telef. TU 3-3929.
visuose didesniuose lietuviš
papildo dar kitos 108 van dos šias priemones:
O r g anizacijos, norinčios
dens purkšlės, kurios yra
a) Kaip ir iki šiol globos kuose parengimuose.
įstoti į JAV LB Detroito
meniškai įjungtos į fonta ir rūpinsis Detroito šešta
h) Metams pasibaigus, apylinkę, kreipiasi į pirmi
no formą.
dienine mokykla, globos lie viešai skelbs sąrašą JAV ninką Vytautą Kutkų, 1610
1910 metais Jim Scott, tuviškas jaunimo organiza LB Detroito apylinkės narių Scotten Avė., Detroit 9,
kuris buvo kilęs iš pionierių, cijas, ruoš didesnio masto užsimokėjusių tautinio so Mich., telef. TA 5-3846.
mirdamas paliko 200,000 koncertus, parengimus, pa lidarumo įnašą. Taip pat po
dol. vertės turtą, kad būtų skaitas.
vieną egzempliorių pasiųs
Dail. Vytautas Raulinaitis, talkinęs šio istorinio Dir Belle Isle saloje pastatytas
JAV LB Detroito
b) Stengsis dar šiais me JAV LB Valdybai ir archy
vos numerio iliustravimui, pirmą kartą išleidžiant dviems
Apylinkės
Valdyba
tais įsigyti Detroito Lietu vui.
Nukelta į 4 psl.
spalvomis.
Dirvos nuotrauka.
I PASTATAI IR MUZIEJAI

SU AMŽINĄJA UGNIMI
_______________

A. MERKELIS

________

(Ištrauka iš Vydūno monografijos)
(4)

Vydūnas spaudoje dažnai buvo puolamas ir konser
vatorių ir liberalų. Jis puolamas daugiausia buvo už tai,
kad stipriai veikė jaunimą, kad jaunimas jo žodžio labiau
klausė, negu tų, kurie tarėsi esą pašaukti jaunimui vado
vauti. Konservatoriai Vydūną puolė, kad savo mokslu jis
klaidinąs jaunuomenę, o liberalai juo buvo nepatenkinti,
kad jis, būdamas toks įtakingas, nekovojąs prieš kaizerį
ir jo tarnus. Tačiau Vydūnas nei vienų nei antrų pamo
kymų neklausė, jų puolimų nepabūgo, bet ėjo savu keliu,
įsitikinęs jo neklaidingumu. Jis savo visuomeninę veiklą
Mažojoj Lietuvoj daugiausia ribojo Giedotojų Draugija.
Iš pradžių Giedotojų Draugija savo vakarus bei šventes
ruošdavo tik Tilžėje, bet vėliau ėmė ruošti ir kitur, bū
tent: Klaipėdoje, Šilutėje, Verdainėje, Rusnėje, Skaigiriuose, Vyžiuose, Plaškiuose, Piktupėnuose, Rūkuose,
Lauksargiuose, Kaukėnuose, Ragainėje, Lazdėnuose, ži
liuose, Gumbinėje, o atstačius nepriklausomą Lietuvą,
atvažiuodavo į Kauną, Šiaulius, Tauragę, Telšius ir kt.
Per metus Giedotojų Draugija suruošdavo po dešimt ir
daugiau koncertų. Tai buvo didelis ir vertingas Vydūno
tautinis darbas. Per Giedotojų Draugijos ruošiamus kon
certus sklisdavo po visą Mažąją Lietuvą lietuviškoji gies
mė bei daina, o draug su ja ir lietuvių tautiškoji dvasia.
Giedotojų Draugijos ruošiamus vakarus bei šventes
gausiai lankydavo ne tik lietuviai, bet ateidavo ir vokie
čių, jų tarpe net žymių vietinės administracijos pareigonių ir kultūrininkų. Jie Vydūno vadovaujamą Giedo
tojų Draugijos chorą ir lietuviškas giesmes bei dainas
aukštai vertino, ir Vydūnas dažnai vokiečių prašomas su
lietuviškomis giesmėmis bei dainomis dalyvaudavo ir jų
ruošiamuose vakaruose. Ir toks vokiečių vertinimas lietu
viškų dainų tautiškai stiprino Mažosios Lietuvos lietu
vius. Kitur gyveną lietuviai pasiskaitę vokiečių laikraš

čiuose apie Giedotojų Draugijos koncertus, Vydūnui at
siųsdavo laiškų, reikšdami savo gimtinės ilgesį ir jai
pagarbą.
Baigdamas keturiasdešimtuosius ir pradėdamas pen
kiasdešimtuosius metus Vydūnas mūsų kultūroje pasi
reiškė ne tik lcaip žymiausias rašytojas, naujosios lietu
vių literatūros pradininkas, bet ir kaip pirmasis lietuvių
filosofas., sprendžiąs svarbiuosius žmogaus, tautos ir žmo
nijos klausimus. .1907-1911 m. jis išleido daugumą savo
žymiųjų filosofijos veikalų: ”Mirtis ir kas toliau’’?, ”Slėpiningoji žmogaus Didybė”, "Visatos Sąranga", "žmoni
jos Kelias”, "Likimo kilmė” ir "Mūsų Uždavinys”.
Prof. V. Sezemanę teigimu, Vydūno filosofiniai vei
kalai yra vieni iš tų, kurie liudija, kad filosofija ne tik
abstraktus mokslas, suvedąs visą žmonijos žinojimą į sis
teminę vienybę, bet kartu tenkina ir esmingiausią žmo
gaus reikalą — išaiškinti gyvenimo prasmę ir paskirtį
(Naujoji Romuva, 1937, Nr. 6). Vydūnas mums nedavė
pilnos, motyvuotos, suderintos filosofinės sistemos. Ir pats
Vydūnas ne filosofas, dieviškosios išminties ieškotojas
bei reiškėjas ir savo teosofiniuose raštuose daugiausia
pasikliauja ne pi otų, bet išmintimi. Jam teosofija — aukš
čiausiausia išmintis ir teisybės išpažinimas nėra joks
mokslas, kuris iš raštų išmokstamas, joks tikėjimas, ku
ris remiasi senais raštais ir pasakojimais ir visokiai įro
dymais — ”jf yra teisybės pasireiškimas viduje ir jos
pačios išpažinimas ... Tikroji tikyba, tikrasis žinojimas,
arba teosefija, nėra joks mokslas, bet dvasiškas, dieviškas
gyvastis žmoguje ... Dieviška išmintis yra visados žmo
gaus artybėje ir laukia, kad ji jame apsireikšti galėtų".
(Šaltinis, 1905 m. Nr. 3).
Toliau Vydūnas tvirtina, kad išminties, kaip ir Dievo,
negalime pažinti, jeigu ji mumyse pačiuose nepasireiš
kia. Tik tuomet, kai dieviškoji išmintis, arti žmogaus glū
dinti, įžengia į jo sąmonę, žmogus gali ją patirti. Todėl
žmogus turi, tos išminties ieškodamas, Dievop kilti...
Dieviškoji išmintis yra šviesa, kurios apšviestas žmogus
krikščioniu tampa ir be kurios nėra jokios tikybos, jokios
tikros filosofijos, jokio tikro išpažinimo ir jokio aukštes
nio mokslo ... (Ten pat).
Šis, nors kiek ir miglotas, Vydūno teosofijos apibūdi
nimas mums rodo, kad Vydūnas labiau vertina betarpiš
kai, intuityviai įgyjamąją dieviškąją išmintį, negu tik

rąjį mokslą bei filosofiją. Todėl Vydūną labiau žavi Rytų
ir Vakarų išminčiai, negu mokslininkai.
Nors Vydūnas buvo Vakarų kultūroj auklėtas, žy
miausiuos vokiečių universitetuos studijavęs, tačiau nei
Vakarų kultūra nei Vakarų mokslas jo perdaug netraukė
ir nežavėjo. Vokiečių literatūra kiek daugiau įtakos turė
jo tik Vydūno raštų stiliui. Jo asmenybei ir idėjoms dau
giau įtakos darė ne tiek dabartinė Vakarų, kiek senovės
Rytų kultūra ir mokslas.
Be to, iš pat mažens Vydūno asmenybėje buvo stip
resnis dvasinis, nekaip materialinis pradas. O juo toliau,
juo labiau jis didėjo. Todėl Vydūno ir netraukė moder
niškoji Vakarų Europos kultūra ir jos prašmatni techni
ka, nes toji kultūra labiau žmogaus dėmesį kreipia į
daiktiškumą, o ne į jo paties sielą, žmogus, betobulindamas techniką, išrasdamas kasdien daugybę priemonių
savo reikalams tenkinti, skursta dvasiškai. Jo charak
teris silpnėja, jis nebepajėgia savo žemųjų polinkių tvar
kyti ir tampa jų pataikūnu ir vergu.
"Mokslas, kurs padavė žmogui į rankas visokias gam
tos jėgas, — sako Vydūnas, — tuomi ne tiek žmogų iškė
lė, kiek jįjį joms padavė, net pavergė.. žmogus nebesu
pranta nei išmintingu būti nei patsai norėti. Visais linki
mais jis kabinasi į gamtos turtus ir jėgas ir save užmirš
damas joms visai pasiduoda.
Kūno gyvenimas ir geismų karštumas jį visai po sa
vim pagauna, žmogus, kurį mokslas pastatė net gamtos
valdovu, virto iš tikro jos vergu. Ir jį ji vedžioja ir suve
džioja. O jis kaip kokia beždžionė šokinėja, kraipos, varg
sta ir pasimėgsta bei pasilinksmina, kol nėra sunaikinęs
savo kūno ir miršta” (Apsišvietimas, 1909, 24 p.).
Štai kokiomis tamsiomis bei niauriomis spalvomis
jau prieš penkiasdešimt metų Vydūnas piešė šių dienų
Vakarų kultūros žmogų. Suprantamas daiktas, kad tokia
kultūra ir toks bevalis žmogus Vydūnui nepatinka. Tat
jis ir ieškojo žilosios senovės šventraščiuose tikrosios iš
minties Rytuose, kurie, pasak Vydūno, esą asmenybės
gelmė, ta vidaus šalis, kur žmogui pasidaro jaučiama ir
suprantama pasaulio Priežastis. "Toj Priežasty — sako
Vydūnas — randasi ir tikroji žmonijos vienybė, čia žmo
nija yra brolija. Ta Priežastis yra žmogaus saulė, jo ga
lybė, jo išganytojas ir Dievas” (Mūsų Uždavinys, 1921,

187 psl.).
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Statome ar griauname?
Pagaliau, Naujienų ąžuo
lų šešėlių piešėjas kartą
mus pavadina ne tik ura!
žmogiukais, bet .ir ponais
(ačiū labai, vis daugiau tu
rime titulų!). Jis sako:
„Atrodo, kad po apgriau
to Vliko, šių ponų dabar di
džiausias tikslas: jei ne sugiauti, tai bent apgriauti
Altą”...
A. L. Tautinė Sąjunga ir
Vilties Draugija, kuri lei
džia DIRVĄ, niekad nebu
vusios ir nebūdamos Vliko
nariais, gal nėra iš šalies
daug prisidėjusios ir prie
Vliko remonto, bet iš kitos
pusės, niekad nėra nė grio
vusios. Tačiau dėl Alto, ku
rio tikruoju nariu yra A. L.
Tautinė Sąjunga, jau yra
reikalas ir pareiga aiškiau
pasisakyti.
Kas ką turėtų „mesti
lauk”?
Kalbos, kad Tautinė Są
junga ir jai artima spauda
nori „sugriauti” ar „ap
griauti” Altą, girdimos ne
pirmą kartą, ir jos-dažnėja.
Tokios kalbos yra tik ne
sveikos vaizduotės prasimanvmai.
Tautinės srovės žmonės
(Olis, Karpius, žiūrys, Bie
žis, Ginkus, Strumskis, Ab
raitis, Kasmauskas, Lapins
kas, Vencius, Trečiokas, Ta
mošaitis, Vanagaitis, Colney, Valaitis, Jokubynas,
abu Sims ir kiti), buvo vie
ni iš pagrindinių ALTo stei
gėjų. Netrukus jie iš anuo
metinio ALTo buvo privers
ti pasitraukti, nesuradus
bendros kalbos dėl Lietuvos
nepriklausomybės atstaty
mo būdų ir priemonių. Po
karo, sąlygoms keičiantis,
kompromisų dvasiai pasi
reiškus, tautinė srovė vėl
įsijungė į ALT ir jo darbus.
Ji įsijungė negriauti, bet
bendrai dirbti ir siekti jų
tikslų, kurie surašyti ALT
statute.
Tautinė Sąjunga yra gi
liai suinteresuota ALT dar
bų sėkmingumu, išmaningu
ir naudingu jų atlikimu. To
dėl kalbos apie norą ALT
sugriauti yra daugiau, negu
juokingos. Tautinė Sąjunga
niekad tokio nutarimo nė
nesiruošė daryti. Jeigu P.
Grigaičio žodžiais, „daugu
ma nuspręstų’’ tautinę sro
vę iš Alto „išmesti lauk’’,
tai, žinoma, susidarytų ki
tokios aplinkybės ir tada
tautinei srovei tektų ieškoti
kitų priemonių. Jei daugu
ma mus išmes, mes nesi
priešinsime daugumos nu
tarimui. Tačiau tylėti ir ne
kelti visuomenėje tikro pa
dėties išaiškinimo mes nie
kad neatsisakysim. Ir pilnai
tikim, kad visuomenė bus
mūsų pusėje.
Mes dar nereikalavome
išmesti iš ALTo ar jo veik
los P. Grigaičio grupės. Bet
g r i gaitiškai „civilizacijai”
ALTe vis daugiau įsigalint,
gal ir mes būsime priversti
pasvarstyti, ar nereikia apie
tai pagalvoti. Juk tikrai
mums ir kitiems, planingo
darbo trokštantiems, nelen
gva dalyvauti tokioje mu
gėje, kuri vyko prieš 50 me
tų ir dabar tebevyksta.

ALT ir kiti veiksniai
Kiek man žinomi Tauti
nės Sąjungos vadovybės or
ganų ir tautinės srovės vei
kėjų nusistatymai, visi jie
nepaiso, ar kas juos laikys
ar nelaikys vertais stovėti
kitų ALTo milžinų šešėlyje
ar už jo, bet jie yra nusi
statę išlaikyti ir remti
ALTą jo uždavinių ribose,
laiko jį esant reikalingu ir
naudingu. Jie praeity sudė
jo nemaža piniginių aukų
ir, tikiu, jų negailės ateity
je, jei Altas vykdys ir sieks
tų uždavinių, kuriuos yra
užsibrėžęs. Mums svarbu,

J. J. BACHUNAS,
Sodus, Michigan
kad ALT nebūtų paverstas
kokios nors lietuvių politi
kierių institucijos įrankiu,
dalimi ar „geruoju dėde iš
Amerikos”. Faktas, kad
ALT jau eilę metų panorė
jo būti tokia institucija,
kuri didelę dalį savo lėšų
kasmet perveda Vlikui rem
ti, kelia rimtų abejonių ir
susi rūpinimų. Atitinkami
nutarimai ALT seimuose
jau buvo padaryti, bet dau
guma, „kuri sprendžia” jų
nesilaiko.
Mes manome, kad ALT
negali ir neprivalo būti prie
danga rinkti aukas, pvz.,
Vlikui. Vliką sudarančios
politinės partijos savo in
stitucijai išlaikyti gali rink
ti aukas Vasario 16 ar kito
mis progomis savo vardu.
Tam mes niekad nesipriešinom ir nesipriešintume. Tai
jų šventa teisė, jei tik vi
suomenė jas palaikytų. Mes
nebuvome priešingi, jei ir
Altas jų bendrą lietuvybei
naudingą darbą paremtų,
skirdamas lėšas, kiek jų lie
ka, aiškiam ir konkrečiam
darbui vykdyti. Ir ne tik
vienam Vlikui, bet ir ki
tiems Lietuvos valstybės ar
užsienio lietuvių politiniams
veiksniams, kurie atlieka ar
galėtų atlikti įvairius nau
dingus darbus Lietuvos lais
vės bylai. Tai yra principas,
kuris išplaukia iš ALT už
davinių.

Metas kurti kitokią
„civilizaciją”
Atėjo metas vieną kartą
pageidauti, kad grigaitiškos
civilizacijos principai, kurių
visą eilę šiuose straipsniuo
se esu paminėjęs, toliau
mūsų Alte nebedominuotų,
nes ne kas kitas, o jie griau
na ALT iš vidaus ir sudaro
kliūtis teisingam bei kultū
ringam bendradarbiavimui
ir ALT tikslų -siekimui.

Mes netikriname P. Gri
gaičio ir panašių „civilizatorių” legitimacijų ir jų de
mokratijos diplomų, kaip
Šiais metais Worcester, Mass. Meno Mėgėjų Ratelis mini savo dešimties metų veik
lygiai ir neprašome mums los sukaktį, ši sukaktis atžymėta trimis dideliais koncertais Worcesteryje ir Providence,
išdavinėti demokratijos dip R. I. Atvaizde ratelio vyrų choro grupė su dirigentu muz. J. Beinorium.
lomus. Tautinės srovės vei
E. Meilaus nuotrauka.
kėjai nemano, kad ALT rei
kalams ir Lietuvos laisvės
bylai naudinga, jei ALT
vykd. organo sekretorius, ar
kitų srovių veikėjai, savo
spaudoje piltų paplavas ant
kitaip nusistačiusių jų, arba
stengtųsi diskvalifikuoti ki
tas bendrines lietuvių orga
nizacijas, kaip Lietuvių
Sapnų genezis — priežastys
A. GRIGAITIS
Bendruomenė. Taip elgian (2)
Psichogeninė te
tis ALT nestiprinama, bet
Proto išvados sapnuose
orija.
Ji aiškina sapnus,
iš pašaknų ardoma ir naiki
lingu ir pamiršo įrašyti
Dažnai sapnuose mes per
kaip
buvusio
prieš tai psi
nama.
gyvename absurdus ir ne knygon. Pabudęs patikrino chinio gyvenimo padarą, ši
knygą ir sapno teisingumas
teorija duoda galimybės pa
Tikiuosi, kad ligi ateinan sąmones. čia mes N. Yor pasitvirtino.
aiškinti sapnus, kurie netu
čio ALT seimo tie ir kiti ke, čia Paryžiuj, 2 ir 2 yra
ri ryšio su fiziniai-fiziologimažiau svarbūs klausimai ne 4, bet 8 ar 14. Bet kar
Kūryba sapnuose
niais veiksniais, bet turi
galės būti darniai ir lietu tais sapnuose galime rasti
Kartais sapnuose kuria ryškų ryšį su buvusiais no
viškoje dvasioje išspręsti. pozityvaus proto darbo re
ma kas nors realaus, visiš rais, baime, pajutimais, gal
Gal jau bus atėjęs laikas ir zultatus.
kai logiški dalykai. Sapne vojimu. kurie kartais virs
M.
Simon
savo
knygoj
A. L. Tautinės Sąjungos
tenka
klausytis gražios ta fantastiniu mūsų dienos
Le
monde
dės
reves
aprašo
seimui juos apsvarstyti.
muzikos,
gėrėtis puikiais gyvenimo tęsiniu.
keletą
sapnų,
kuriuose
pro

(Pabaiga)
tas kūrė logiškas mintis, da peizažais, kurti dramas ir
Prie psichinių praeities
rė mokslines, teisingas iš panašiai. Menininkai, rašy elementų dažnai prisideda
tojai, muzikai sapne kurda ir fiziologiniai kūno organų
vadas. M. Simon pasakoja
KAI BŪSI DETROITE...
įdomų atsitikimą su vienu vo savo garsius veikalus. reiškiniai. Veiksniai beveik
per uolos briauną bronzinė banko tarnautoju, kuriam
Atkelta iš 3 psl.
Ryškiausias iš jų tai įvykis niekad nepatenka į sapną
fontanas, kuriame būtų gazelės figūra.
darant apyskaitą trūkdavo su garsiu italų kompozito
Daug lankytojų sutrau 6 svarų sterlingų. Sapne gi rium Tartini. Jisai ilgai var be pakeitimų. Jie dažniau
įkomponuota jo paties sta
kia
Akvariumas (atdaras jisai pamatė, jog kartą prieš go užbaigdamas vieną savo sia būna iškreipti. Jie gali
tula. Tas sukėlė daug gin
kasdien
nuo 9 iki 5), šeštas kelis mėnesius jis išdavė sonatų. Kartą sapne jam sapne iššaukti bet kurį su
čų, nes daugumas nenorėjo
savo
didumu
visam pasau vienam asmeniui 6 sv. ster- apsireiškė velnias ir pasiūlė dėtingą vaizdą arba eilę at
tos statulos įjungti į pa
ly. Už stiklinių sienų, van
parašyti jo sonatos pabai siminimų.
minklinį fontaną.
Pav. Gildenbrandas sapne
gą, jei Tartini jam pavęs
Laikas bėgo, ginčai nesi dens baseinuose, yra 45 rū
savo sielą. Tartini sutiko. mato kaimo minią, šventa
baigė, o palikto turto vertė šys šiaurinės Amerikos žu
Velnias paėmė smuiką ir su dieniškai nusiteikusią, ir
didėjo. Pagaliau 1925 me vų (įėjimas laisvas).
grojo negirdėtą savo gražu pabunda nuo varpų gaudimo
tais fontanas buvo užbaig
Dar vertas dėmesio Limu sonatos pabaigą. Tarti — žadintuvo skambėjimo,
tas už 500,000 dolerių, ir Vingston paminklinis švy
ni klausė nustebęs. Kai vel kuris sapne virto varpų gau
sėdinčio Jim Scott statula turys, pastatytas 1930 m.
buvo pastatyta nuošaliai, iš marmuro; tai galbūt vie
nias baigė groti, Tartini pa dimu. O važiuojant rogėmis
bet netoli fontano.
budo,
paėmė savo smuiką ir sapne tie patys žadintuvo
nintelis visam pasauly mar
Kitas nemažesnis salos murinis švyturys.
pakartojo sugrotą velnio garsai virsta skambučiais,
papuošalas yra Rožių dar
melodiją. Taip sapnas padė prikabintais prie arklio pa
Iš kitų vertų paminėti sa
kinktų. čia tas pats veiks
žas, kuris randasi slėnokoje los įdomybių yra: Casino,
jo jo darbą užbaigti.
nys iššaukia įvairius sap
vietoje, salos viduryje. Ypa simfonijos ekstrada tauti
nus.
tingai gražus jis vasaros niams lokiams ir dainoms
Jausmai, emocijos
Fizinių, fizio
dienomis, pasipuošęs įvai (čia ir lietuviai yra nevieną
Sapnuose dažnai tenka
loginių
veiksnių
riaspalvėmis gėlėmis. Jo vi kartą pasirodę), zoologijos
pergyventi
džiaugsmą,
bai

on AUTO
teorija. Yra sapnų,
duryje stovi Barbouk pa sodas, jojimo mokykla, pa
mę, baisenybes — sapnų
minklinis fontanas, pasta plūdimys ir t.t.
košmarus, neapykantą, pa kurie nėra mūsų buvusių
INSURANCE
pergyvenimų, bet miego
tytas 1936 m. Pagal Marvydą, meilę, gėdą. Moralės
Į salą galima nuvažiuoti
shal Frederick projektą, šio
metu esančios aplinkos iš
pajutimai sapnuose daug
Telefono pašauki m a s
dava.
fontano pagrindinį piedes- Jefferson Avė., važiuojant
priklauso
nuo
paties
žmo

Jums gali sutaupyti daug gaus doros laipsnio.
talą puošia įvairių gyvulių nuo viešbučio į rytus. Jef
Gregory pasakoja, jog
dolerių apsidraud ž i a n t
figūros, kitkart gyvenusių ferson Avė. yra už kelių blo
kartą butelis su karštu van
Dėl valios aktų sapnuose
Amerikos vienoj didelėj psichologai yra skirtingos
šioje saloje, centrinę dali kų i šiaurę nuo viešbučio.
deniu, pridėtas prie jo kojų,
J. G.
draudimo įstagoj. Pašau nuomonės. Visiems žinoma,
sudaro išsitiesusi šuoliui
sapne persiformavo į kopi
kus jokio įsipareigojimo. jog kartais sapne nori eiti
mą Etnos ugniakalnin, bet
ir negali, nori bėgti ir ne žemė ten buvo tokia karš
PAULINA
ta, jog svilino jo pėdas.
gali. Bet tai ne įrodymas,
MOZURAITIS-BENNET
Vienam miegančiam buvo
jog sapne visai negali dary
Insurance Agent
duota
uostyti odekoloną, o
ti ko nori. Juk sapne mes
13706 Benwood Avė.
pastarasis
sapnavo, jog jis
ir rėkiam, ir bėgam, ir muCleveland 5, Ohio
šamės, net galim daryti ste yra parfumerijos krautuvėj.
Miegančiam lašinant van
buklus — galim lėkti.
SK 1-2183
denį ant kaktos sapnavosi,
Visi elementai, iš kurių
jog
jis esąs Italijoj, smar
susideda mūsų psichinis gy
kiai
prakaituoja ir geria
venimas, gali pasikartoti ir
saldų
vyną.
sapne.
Be fizinių išlaukinių veik
snių yra dar vidinis fiziolo
ginis veiksnys t. y. sapno
metu ryšys su mūsų vidaus
organų veikla.
Stepanovas sako, jog kar
tą sapnavo prarijęs dvi di
deles špilkas, kurios išėju
sios laukan per gerklę. Pa
budęs pajuto stiprų skaus
mą gerklėj dėl prasidėjusio
gerklės uždegimo.
Alkanas sapnuoja ska
nius valgius, ištroškęs ge
ria įvairius gėrimus, arba
Cheaper by far
_________
klajoja dykumose be van
than going by Car!
ICHARTĘREDT
dens. Persivalgiusį užpuola
Call CTS
Cicero BALFo ir kitų organizacijų darbuotojai, po visoki košmarai.
Dažnai sapnuose psichi
viešos rinkliavos Balfo naudai Cicero miesto gatvėse,
MAin 1-9500
niai, fiziologiniai ir riziniai
skaito
surinktus
pinigus.
Jos
metu
buvo
surinkta
$640.76.
••, for information
veiksniai veikia kartu arba
Nuotraukoje: D. Sabalis, A. Zailskas ir J. Arštikys.
*••••••••«•••*
Edv. š u 1 a i č i o nuotr. vienas kitą papildydami.
W U/.

Mes vykstam su
CTS UŽSAKYTU AUTOBUSU
Visi būna linksmesni!
•••• . ... ..... .

Mnterys sapnuoja daugiau, negu vyrai,
o protingi daugiau, negu kvailiai...
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Jų nuotykiai dar nesibaigė...

Borghese "varliažmogiai” paskandino
du anglų kreiserius...
Vade, spirk mums į užpakalį, kad viskas gerai pasisektų!...
Nuotykiu yra įvairiu. Nu
pasakoję Skorzenio ir Degrelle pergyvenimus, šiame
numeryje pradedame pasa
koti italų princo Junio Valerio Borghese atsiminimus,
kuris su savo „varliažmogiais”, apsižergusiais torpe
das, puldavo galingus anglų
kreiserius stipriausiose jū
rų tvirtovėse: Maltoj, Gib
raltare, Aleksandrijoje.

1941 gruodžio 18 miglotų
naktį priešais Aleksandri
jos įlankų, kurioj ramiai
snaudė anglų laivyno krei
seriai ”Valiant” ir ”Queen
Elizabeth”, į paviršių išnė
rė italų povandeninis laivas.
Tyliai atsidarė jo palubės
dangtis ir vienas po kito iš
lindo „varliažmogiai”...
Užpakaly jų pasirodė ka
rininkas. Jis apžvelgė tam
sų vandenį, juodų kranto li
nijų ir savo vyrus, kurie tu
rėjo išbandyti jo sukons
truotų naujų slaptų ginklų.
Jis pakėlė rankų. Vienas po
kito jo vyrai priartino.
— Vade, — pasakė jie, —
spirk mums į užpakalį, kad
viskas gerai pasisektų.
Spirdamas kiekv i e n a m
draugiškai, jis nustūmė
juos į vandenį ir jie, apsi
žergę torpedas, dingo tam
sioje naktyje.
Šis karininkas buvo prin
cas Junio Valerio Borghese,
Rossano, Sulmona, MonteCompatri, turįs dar dešim
ties kunigaikščių, markizų
ir baronų titulus, tuo metu
vadovavęs 10-jo italų laivy
no naujųjų korsarų — „varliažmogių” daliniui.
Per dvejus metus Borgheze anglams pridarė milžiniš
kų nuostolių. Su savo mir
ties savanoriais jis prasi
skverbė į Gibraltaro, Mal
tos, Alžyro ir Aleksandrijos
uostus. Jis sųjungininkams
paskandino 265,352 tonų laivų.Jis nesutiko su Badoglio
pasirašytom paliaubom ir
paskutinėmis fašizmo kri
zės dienomis su savo vyrais
prisijungė prie Mussolinio.
Su 20,000 vyrų jis vedė žūt
būtinę kovų dėl nieko, gal
labiau iš drųsumo, susilauk
damas iš vokiečių ir ameri
kiečių pagarbos.
Šį žmogų prancūzų žurna
listas Michel Borri rado Ro
moje, senoviškoje pilyje,
anksčiau priklausi u s i o j e
Borghese pirmtakui popie
žiui Povilui V, kurioje yra
sukrauti 10-jo italų laivyno
archyvai.
Nors šiandien Borghesi
turi 52 metus, jame liko tas
pats šaltas perveriantis jū
reivio žvilgsnis ir sausas
balsas.
Borghese sakosi nesikišųs
į politikų.
— Aš turiu savo nuomo
nę ir spaudžiu rankų žmo
nėms, kurie yra tame pa
čiame denyje, kaip ir aš.
Pavyzdžiui prieš porų mė
nesių aš buvau Portugali
joje ir didžiuojuos, kad ga
lėjau pamatyti savo draugų
Degrelle. Koks jis nuosta
bus. Kai aš su juo atsisvei
kinau, jis man pasakė: ”Jei
tu būsi manęs reikalingas,
atsiųsk telegramų. Už šešių
valandų būsiu pas tave Ita
lijoje ...”
— Man siūlė, kad įsto
čiau į neofašistų partija, —
toliau tęsė Borghese. — Už
tikrino, kad būčiau išrink
tas senatoriumi. Bet aš esu
karys ir nepriklausau gru
pei žmonių, kurie kare nu
veiktais darbais ir užsitar
nautais medaliais rankioja
balsus rinkiminėje kampa
nijoje.
Bet jei Borghese šiandien

nesiįdomauja politika, jei
jis nebesistengia kovoti už
senąjį ar naujųjį fašizmų,
tai kodėl jis taip paslaptin
gai priėmė prancūzų žur
nalistų savo vilos rūsy?
Borghese šypsosi:
— Aš jums norėjau pa
rodyti, kur laikau 10-jo ita
lų laivyno archyvus. Mano
vyrai turi skirtingas politi
nes nuomones, bet mes su
darome vienų didelę šeimų.
Kai karo pabaigoje Milane
komunistai mus pradėjo
persekioti, mes prisiekėme
būti vieningi. Raudonieji
partizanai norėjo mus išžu
dyti. Prieš pasiduodamas
amerikiečiams, aš surinkau
savo vyrus Fiume aikštėje
paskutinį kartų. Jie verkė.
Aš kalbėjau apie tėvynę,
apie mūsų sienas su Jugo
slavija, apie mūsų prisimi
nimus. Vienų dienų galbūt
dar mes būsime Italijai rei
kalingi. Kas žino.
— Matote, — tęsė jis to
liau, — 10-jo laivyno štabas

nėra puošnus, bet tai sau
giausia vieta. Kodėl aš, ku
ris didžiųjų savo gyvenimo
dalį praleidau po vandeniu,
dabar negaliu būti po žeme ?
Ir jis pradėjo pasakoti
pirmuosius karo prisimini
mus apie savo povandeninį
laivų ”Scire”, kuris 1941
gruodžio 19 naktį iškilo į
paviršių priešais Aleksandrijų...
Borghese „varliažmogiai”,
apžergę torpedas pasinėrė į
juodų vandenį. Jie plaukė
paliai minų užtvarų, ieško
dami spragos. Staiga vie
noj vietoj pamatė užtvarų
prasiskleidžiantį kaip teat
ro uždangų. Du anglų torpedininkai tuo metu grįžo iš
jūros į uostų. Italai pasku
bėjo praplaukti, kol ji vėl
neužsidarė.
Antrų valandų ryto viena
iš ”kiaulių” (taip Borghese
vyrai vadindavo savo torpe
das) iškilo į paviršių apsi
žvalgyti, kur yra anglų
kreiseriai. Jie buvo visai ar

ti... Tada įvyko pirmoji
tragedija. Viena torpedų,
nežiūrint visų pastangų, nu
grimzdo ir įsmego į dum
bluotų dugnų 50 pėdų gilu.moje. Vienas jos raitelių su
sižeidė ir dingo tamsiame
vandeny. Kitas veltui ban lengvai pasisekė prikabinti Churchilliui: ”Mes nežino
dė torpedų išnarplioti. Ne sprogstamųjų medžiagų.
me,. kokiu būdu priešui pa
galėdamas nieko padaryti,
Borghese visad turėdavo vyko įsiskverbti į uostų. Da
atjungė sprogstamų medžia didžiausį norų drauge su sa bar visi panikoje, kai naktį
gų ir, vilkdamas jų dumblu, vo vyrais pasinėrus plaukti pamato ką nors plūduriuo
ieškojo kreiserio dugno. sprogdinti laivų, bet turėda jant vandenyje arba išgirs
Prakaitas jam mušė po kau vo likti povandeniniame lai ta įtartinų garsų prie laivo
ke ir jis nieko nebematė. Po ve ir stebėti su drebančia dugno. Reikia stebėtis italų
40 minučių vargo jau norė širdimi, ar jo vyrams pasi šaltu krauju ...”
jo atsisakyti savo sumany seks.
Visi italai, dalyvavę krei
mo. Buvo visai išvargęs, kai
6 vai. ryto kreiserį „Va- serių susprogdinime, net ir
staiga jo galva atsimušė į liant” išmetė iš vandens anas nuo pirmosios torpe
plienu. Jo rankos užčiupo milžiniškas sprogimas. 6 dos dingęs, kuris buvo ras
kreiserio kilį. Tai buvo ”Va- vai. 10 min. ”Queen Eliza tas apalpęs, buvo paimti į
liant”. Už ketvirčio valan beth” irgi sprogo, ir uoste nelaisvę.
dos sprogstamoji medžiaga pasipylė degantis mazutas.
— Bet ir net šitame bar
buvo pritvirtinta. Jis nusta Tai buvo didelis smūgis an bariškame kare pasireiškė
tė „laikrodį” ir kuo grei glų laivynui netekti dviejų riteriškumas, — sako Bor
čiausiai pasišalino. Kita kreiserių jų pačių kontro ghese. — 1941 m. Kalėdų
„kiaulė” veikė normaliai. 3 liuojamame uoste. Tas reiš vakarą, penkiom dienos pra
vai. 15 min. abu jos „varlia kė, kad, kol abu kreiseriai slinkus po susprogdinimo
žmogiai” atsitolino nuo bus kelis mėnesius remon dviejų kreiserių, mano vy
„Queen Elizabeth”. Jiems tuojami, susilpnėja Maltos rai buvo sušaukti į vienų di
gynyba ir padidėja saugu delę kamera Aleksandrijos
kalėjime, ir anglai atnešė
mas laivų, aprūpinančių
vokiečių armijas Afrikoje ir jiems šampano, kad jie ga
lėtų išgerti už dešimtąjį ita
Graikijoje.
lų laivyną!
Admirolas Cunningham,
Kitame numeryje: Pir
tuo metu, kai įvyko sprogi
masis
anglų laivas buvo pa
mas,
buvęs
kreiseryje
”Queen Elizabeth”, rašė skandintas per klaidą.
%

Prasideda pirmadienį
9:30 AM iki 9 PM
ir tęsis antradienį ir trečiadienį

THE MAY COMPANY’S
MILŽINIŠKŲ SUTAUPYMŲ
ĮVYKIS

MAY’S
Payne Avenue
SANDĖLIO IŠPARDAVIMAS
East 43 ir Payne Avė

SUTAUPYKIT
20% iki 75%
visom prekėm, ką tik pirkaite! Negirdėto pigumo namų reikmenų
pirkiniai - grindų patiesimai, užuolaidos, lempos, įvairiausi in
dai, pečiai ir kt.

NEMOKAMAS AUTOBUSU PATARNAVIMAS nuo miesto krau
tuvės tiesiai į sandėlį...
... ir atsiminkite...

EAGLE STAMPS TAIP PAT PADIDINA SANTAUPAS

------------------------------------------------------------------

SANTAR IEČIŲ GYVENIME
_____________

Red. R. MIEŽELIS

PRISITAIKYMO
PROBLEMA
žvelgiant iš esmės, prisi
taikymo problema iškyla
iš aplinkybės, kad — kiek
bemėgintume save vadinti
europiečiais — esame išsi
skyrę iš Europos tautų ben
druomenės, ir atsidūrę
Amerikos kultūros rate.
Šiam kultūros ratui reikia
tat pirmoje vietoje ir prisi
taikyti.
Bet mūsų tikslas nėra
tiek prisitaikyti, kad visai
save prarastume, — ir tap
tume, kaip kartais imigran
tų vaikams „pasidaro”, provinciškesniais už pačius
provinciškiausius amerikie
čius.
Atvirkščiai, mes ir šian
dien tebeturime gyvus ir
visokeriopus ryšius su Euro ja. Ir tai ne vien su Lietu
va, bet ir su Vokietija,
Prancūzija, Rusija ir Len
kija. Mūsų daugelis yra mo
kęsi Vokietijoje; mūsų me
ninė kūryba ir intelektua
linis gyvenimas gausiai
maitinasi prancūzų šalti
niais; mes gyvai sekame
įvykius Rusijoje, ir kai ku
rie iš mūsų net tampa aka
deminiais sovietų klausimų
specialistais. Mes skaitome
europinę literatūrą, moka
me europinių kalbų, sekame
europinį meną.
Šitokiu būdu mes tampa
me ne vien imigrantiška
mažuma, kuriai lemta iš
nykti — jeigu ne tautų maišymosi katile, tai savo pa
čių parapijų salių tvanku
moje, — bet greičiau lietu
višku tiltu tarp Europos ir
Amerikos, turinčiu sąlytį su
abiejų kontinentų kultūri
niais universais, bet išlie
kančiu savitu ir siekiančiu
savo interesų. Mes lietuvy
bę balansuojame globalinė
je įtampoje, tuo būdu iš
vengdami bet kokio provin
cialumo, — net ir to, ku
riam mūsų nuamerikonėją
vienmečiai pasiduoda, nė
nepajusdami savo siaurė
jančių horizontų.

_____

Taigi; lietuvybė šiandien
turi prisitaikyti ne vien
Amerikai, nes tuo keliu ji
pavirs imigrantiška „etnine
medžiaga” be savitos ver
tės; ji turi prisitaikyti ir
pasauliui paprasčiausia to
dėl, kad kaip tiktai iš savo
eurodinių ryšių jinai tegali
semtis maisto savo kūrybi
nei individualybei ir likti
gyva, kaip savystovus — ir
šaunus — gyvenimo būdas.
V. K.
*

Petras Petrulis, vienas
iš krepšininkų išvykos į Pie
tų Ameriką organizatorių.
Nuotr. Edv. šulaičio.
• Lietuviai krepšininkai
šiuo metu visu smarkumu
ruošiasi gastrolėms į Pietų
Ameriką. Numatoma rung
tynes turėti su lietuvių ir
lankomų kraštų komando
mis. Jau žinoma, jog rung
tynės vyks Bogotoje, Ko
lumbijoje ; Buenos Aires,
A r g entinoje; Montevideo,
Uragvajuje; Sao Paulo ir
Rio de Janeiro, Brazilijoje
bei Caracas, Venecueloje.
Krepšinio komandą treni
ruoti yra pakviestas Vytau
tas Grybauskas, o organiza
ciniams darbams vadovauja
Valdas Adamkavičius, Jau
nimo Peticijos JAV Prezi
dentui bei Jaunimo Memo-

Nukelta į 7 psl.
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TARP KILNIŲ ŽMONIŲ IR KILNIOJ DRAUGIJOJ

VISI DAROMĖS KILNESNI
Negalima reikalauti, kad
RIMAS STANIŪNAS
visi žmonės būtų turtingi
arba mokyti. Negalima taip
pat norėti, kad visi būtų
garsūs. Bet vieno galima iš
visų reikalauti — kad būtų
tvirto būdo.
Būdas nėra loterijos bilie
tas. kuriuo galėtum išlošti
ir be savo* pastangų. Jis
taip pat nėra paveldėtas
garbingas sentėvių vardas.
— Būdas yra auklėjimosi
rezultatas. Rezultatas sun
kių žmogaus vidinių kovų.
Manau, kiekvienas iš mū
sų žinome iš patyrimo, kiek
reikia stiprios valios, nuolat
kovojant su didelėmis ir
mažomis savo ydomis.; su
jomis niekada negali sutar
čių sudaryti. Gerosios būdo
Rimas Staniūnas, Korp!
savybės yra mūsų kovų vai Neo - Lithuania Chic a g o s
sius — tai sėkla, davusi ge skyriaus veiklus narys.
rą derlių.
Pavasarį eina ūkininkas
suartu laiku ir žiūri į gra
žiai suverstas vagas, lyg
norėdamas klausti: „Dirva,
ką tu man duosi šiais me
tais?”
O dirva atsako: „Pirma
pasakyk, ką tu man duosi!”
Taip lygiai ir mes, jau
nieji, stovėdami prieš pa
slaptingus gyvenimo vartus,
klausiame: „Kas laukia ma
nęs ? — Gyvenime, ką tu
man duosi?” O gyvenimas,
kaip ana dirva, atsako: ”Tai
pareis nuo to ką tu man
duosi! Kiek dirbai, tiek tu
rėsi; ką pasėsi, tą ir pjau
si !”
Todėl, tvirto būdo jauni
mas bus tas, kuris turės
kilnių principų, jų laikysis
net ir tada, kai toks pa
stovumas reikalaus iš jo ir
didelių aukų.
Taigi, pirmas uždavinys
— išsiugdyti teisingus prin
cipus, principus, kurių lai
kosi mūsų korporacija. Ant
ras, jau daug sunkesnis už
davinys, įprasti elgtis viso
se gyvenimo aplinkybėse
taip, kaip tie principai rei
kalauja — ir tuo būdu iš
auklėti tvirtą valią.
Visi žinome, kad žmogus
yra visuomeninė būtybė. Jis
tiesiog ilgisi kitų žmonių
draugystės. Mes, tą norą
galime patenkinti, jungda
miesi į korporacijas. Korpo
racijos, kaip Neo Lithua
nia, praturtina žmogaus ži
nojimą, pagerina jo elgesį
santykiuose su kitais bei
įkvepia naujų idėjų. Tarp
kilnių žmonių, kilnioje drau
gijoje, mes ir patys daro
mės kilnesni, čia atsidaro
mūsų akys, ir mes pastebi-

me, kas daroma, kaip daro
ma ir ko nedaroma.
Mano nuomone, jaunimui
labai svarbu anksti įsijung
ti į korporacinį gyvenimą
—anksti pradėti ugdyti sa
vyje visuomeninius daigus.
Prisiminkime mūsų didžiojo
lietuvio dr. Vinco Kudirkos
žodžius:
”Kol jaunas, o broli, sėk
pasėlio grūdą ir dirvos ne
apleisk,* Tuomet, kada jau
si, kad kūns ima stingti,
dvasia jau susnūdus,** Vė
lu juk prie darbo — nei sė
si, nei piausi.*** Gyvenimo
knygą skaityk laps į lapą,*
Nestodams — kad kartais į
tinginius kliuvęs,* Tu nesu
pelytum ir neitum į kapą,*
Be likusio ženklo, kad žmo
gumi buvęs!”
Šitie Kudirkos patarimai
jaunimui visada tinka, bet
jie ypač tinka mums, jo lai
kų jaunimas ir mes dabar,
esame gana panašiose sąly
gose. Anų laikų studentija
mokėsi tarp kitataučių, tu
rėjo daug progų nutausti
rusų ar lenkų intelektualų
tarpe. Mes, taip pat moko
mės nelietuviškose mokyk
lose — didesnę dienos dalį
vartojame ne savo gimtąją
kalbą, todėl ir mums, išei
vijos jaunimui, yra ne ma
žesnis pavojus nutausti, pa

skęsti tautų mišinio jūroje.
Šitam pavojui sumažinti tu
rime jungtis į veiklą, nepa
silikti nuošaliai. Kaip miško
medžiai, gražiai suaugę, yra
daug atsparesni audrai, ne
gu vienas laukuose augąs,
taip ir mes, susibūrę į savo
Neo-Lithuanią, įsigy jame
daugiau to atsparumo prieš
nutautėjimo pavojų. .Dar
svarbu tai, kad vadovauja,
mi patyrusių, gyvenimą pa
žįstančių žmonių, mes, jau
nieji, galime išvengti dau
gelio klaidų. .
Nors sakoma, kad gyve
nimas tai geriausia mokyk
la, bet vistiek geriau, kad
be to, dažnai gana žiauraus
mokytojo, turime ir kitus
— savo globėjus, filisterius.
Tat ranka rankon, gra
žioje draugystėje eikime į
mums priklausančius darbo
barus.____

Laukiame
stovyklos
Praėjusiais metais įvy
kusi Korp! Neo-Lithuania
stovykla paliko labai gra
žius prisiminimus jos daly
viams, pavydą nedalyvavu
siems, ir didelį norą šiais
metais vėl susitikti. Susi
tikti didesniu, skaičium, ka
da į korporacijos eiles įsi
jungė daug daugiau moks
lus einančių mūsų jaunųjų
draugų.
Iš vyresniųjų ateina ži
nios, kad stovykla bus, kad
ji bus šį rudenį, bet .ė kada,
nė kur, tikros žinios netu
rim.
Visi vieningai sutariam,
kad stovyklos reikia. Visi
vieningai jos laukiam. Visi
norim tai stovyklai geriau
pasiruošti. Visi laukiam ir
pranešimo kur ir kuriuo lai
ku ji bus.

ir ji mūsų kišenėms priei dainavo kelias dainas Pet
nama būtų. O tas kišenes ronėlė Paulauskaitė, kol.
mus papildyti tikrai galėtų Rinkūnas paskaitė savo su
mūsų vyresnieji. O tų vy kurtą Anykščių šilelio pa
resniųjų — filisterių, ne rodiją, o jaunieji padainavo
mažai turime, čia jau jų kupletus apie filisterius.
pareiga pasirodyti, kad jie
Pobūvio programa buvo
tikri filisteriai.
K. G. užbaigta didvakariu Min
daugui Jasbučiui, kuris ren
giasi pereiti į „rimtųjų” luo
Mūsų veikla
mą.
R. St.
MOTINOS DIENOS
MINĖJIMO SUEIGA
Clevelandas
Clevelande, gegužės 15 d.,
p. Smetonų namuose, įvyko
bendra Korp! Neo-Lithua
nia seniorų, juniorų ir mok
sleivių neo-lithuanų sueiga
— Motinos dienos minėji
mas ir p. Sofijos Smetonie
nės vardadienio pagerbi
mas.
Sueigą atidarė Clevelan
do skyriaus pirmininkas C.
Modestavičius ir korporaci
jos vardu įteikė p. Smeto
nienei dovaną.
Trumpą pašnekesį apie
tautinę ideologiją pravedė
iš Washingtono atvykusi p.
J. Tūbelienė. Ji taip pat
vaizdžiai ir įdomiai papasa
kojo apie jos jaunas dienas
Lietuvos nepriklausomybės
kūrimosi metais.
Motinos dienos minėjimo
programą išpildė D. Macke
vičiūtė, K. Gaidžiūnas, A.
Matulionis, A. Modestavi
čius, A. Andolytė ir A. Gasparaitis.
Po sueigos p. Smetonai
suruošė vaišes. Dalyvavo
virš 40 narių.

RUOŠIA NAUJUS
ĮSTATUS

Stovykla mus didelėn
draugystėn suburia. Sto
New Yorkas
vykla mus ideologiniai pa
Gegužės 1 d. įvyko Korp!
ruošia. Stovykloj mes lie
Neo-Lithuania
bendra suei
kam vienos šeimos nariai,
tat į būsimą stovyklą turi ga, kurioje buvo svarstomas
visi jaunieji susirinkti. O naujų įstatų projektas.
kad susirinkti galėtų, būti Įstatai turės būti priimti vi
nai reikia, kad stovykla bū suotiniame suvažiavime, ku
tų tokioj vietoj, kurią ne ris įvyks šiais metais, New
sunkiai galėtume pasiekti Yorke.

Korp! Neo Lithuania skyriaus redakcija
sveikina Studijų Dienų dalyvius, linki našaus
darbo ir gražios korporantiškos draugystės!

Algirdas Sperauskas at
stovauja Korp! Neo-Lithu
ania suorganizuotame stu
dentų ir akademinių organi
zacijų komitete, kuris turi
tikslą aktyviai remti kovą
dėl Lietuvos laisvės.
*
Dalia Maurukaitė ir Ar
vydas Vaišnys vyksta į Neo
Lithuanijos studijų dienas,
Detroite ir, atstovaus New
Yorko skyrių.
PAVASARIO POBŪVIS

Chicago
Gegužės 17 Neo Lithua
nia Korporacijos Chicagos
skyrius surengė pavasa
rio pobūvį, į kurį susirinko
per 200 svečių ir korporan
tų. Dalyvavavo ir Letonų
pirmininkas p. Kraulis su
ponia.
Pobūvio programą ir sve
čius pasveikino kol. V. Ma
žeika, pristatydamas į Chicagą atvykusius kol. Jakš
tienę ir Karolį Drungą.
Linksmajai pobūvio da
liai vadovavo kol. Romas
Stakauskas. Čia gražiai pa-

VIRŠUJE: Neo Lithua
nia korporacijos Clevelando
skyriaus bendrosios sueigos
dalyvių dalis. Iš kairės: A.
Mackevičius, A. Augustina
vičienė, G. Yasiukynaitė, B.
Navikaitė, G. Modestavičienė, L. Mačytė, D. Musteiky
tė, V. Vasiliūnaitė, D. Mac
kevičiūtė, J. Smetona ir R.
Markevičiūtė.
Nuotr. K. Gaidžiūno.
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Nauji katalogai — naujos atpigintos kainos
Naudodamiesi ta didžiule parama, kuri ligi šiol buvo mums
teikiama įvairiuose pasaulio kraštuose gyvenančių tautięčių, Lie
tuvių Prekybos Bendrovė dabar gali jau tikrai iš esmės suma
žinti kainas praktiškai visiems tiems daiktams, kurie siunčiami
į Lietuvą dovanų siuntiniuose. O dabar Bendrovei dar malonu
pasirodyti visuomenei su savo nauju, padidintu, iliustruotu ka
talogu lietuvių kalba. Esame taip pat atspausdinę katalogus
latvių, anglų ir ukrainiečių kalbomis.

Mūsų naujajame kataloge yra aptarta ir paduotos kainos šių
dalykų:
1. Maždaug 600 skirtingų medžiagų, austų Anglijoje.
2. Platus skyrius gatavų drabužių moterims, vyrams ir
vaikams.
3. Visokių rūšių odos.
4. Gatavi batai.
5. Įvairūs laikrodžiai.

6. Foto aparatai.
7. Hohner akordeonai — 20 skirtingų modelių, kurių kainos
yra nuo $39.00 iki $1,120.00.
8. Singer siuvamosios įvairių tipų mašinos.
9. Auto-knitter — vienintelė mezgimo mašina, kuri tinka visų
rūšių siūlams, įskaitant namie verptuosius mezgimo siūlus.
10. Olympia rašomosios mašinėlės su šių kalbų raidynais: lie
tuvių, latvių, estų, rusų, ukrainiečių, vokiečių ir anglų.
11. Vaistai, gaminti Anglijoj, J. A. V., Vokietijoj, Švedijoj,
Šveicarijoj, Prancūzijoj ir Sov. Sąjungoj.
Mūsiškis vaistų skyrius sudaro vaistus pagal bet kuria kalba
rašytus receptus.
Standartiniai siuntiniai
Mums taip pat malonu pranešti visiems lietuviams, kad visa
dos galima gauti dar kainoraštį mūsiškių standartinių siuntinių,
kurių kainos yra nenuvaržomos. Tų siuntinių kainos yra tarp
$29.00 ir $80.00.
Pavyzdžiui:
1. Už $29.00 (įskaitant į tą sumą muitus ir kitus su pasiunti
mu susijusius mokesčius) galite pasiųsti tokį siuntinį, kurį
sudaro 6V2 jardo vilnonės medžiagos 2 vyriškiems ar mo
teriškiems kostiumams.
2. Už $32.00 (įskaitant visus minėtuosius mokesčius) galite
pasiųsti 6 jardus vilnonės medžiagos 2 paltams.
3. Už $49.00 (įskaitant minėtuosius mokesčius) galite pasiųsti
13 jardų Vilnonės medžiagos 4 vyriškiems ar moteriškiems
kostiumams.
4. Už $79.00 (įskaitant minėtuosius mokesčius) galite pasiųsti
|
23 jardus, vilnonės medžiagos 7 vyriškiems ar moteriškiems
kostiumams.
O taip pat turime dar ir kitus 22 skirtingus standartinius
siuntinius su vilnonėmis medžiagomis, pamušalais, batais, meg
ztiniais ir kt.
Nuo dabar standartinių siuntinių medžiagas mums specialiai
gamina vienas didžiulis britų audimo fabrikas ir žymi jose
“Made in England”, o tai padidina jų vertę Lietuvoje.
Siuntėjų prekės
Įsteigėme specialų skyrių ir dabar jau priimame persiųsti į
Lietuvą pačių siuntėjų supirktuosius daiktus. Siuntėjams pa
geidaujant, prie tokių siuntinių dar gali būti pridėta prekių,
pasirinktų pagal mūsų katalogus, ar kuris nors standartinis
siuntinys.
Turint galvoje tai, kad siuntiniai iš čia gabenami be perkrovinėjimų iš laivo į laivą, jie gavėją pasiekia vidutiniškai per
3—5 savaites. Pageidaujant mes siunčiame ir oro paštu.
Mes užtikriname, kad
1. Siuntinys pasieks gavėją.
2. Jei siuntinys dingtų, grąžintumėm pinigus arba nemokamai
pasiųstumėm kitą tokį pat siuntinį.
3. Visus su pasiuntimu susijusius mokesčius apmokame Lon
done, dėl to gavėjas už siuntinį jau nieko nebeprimoka.
4. Siunčiamos tik tokios prekės, kokios remiantis aprašymu
ar pavyzdžiais būna užsakytos.
Mokėjimai
Mokėjimus mes priimame:
a) asmeniniais čekiais,
b) banko čekiais,
c) tarptautiniais piniginiais orderiais,
d) britų piniginiais orderiais,
e) kelioniniais čekiais,
f) pašto orderiais.
Mes siūlome:
1. Visiems lietuviams, kurie iki šiol siųsdavo siuntinius per
kitas firmas, tuojau parašyti mums ir be jokių įsipareigo
jimų paprašyti nemokamų katalogo, medžiagų pavyzdžių
ir kitokių informacijų.
2. Prieš užsakant kur nors kitur siuntinį palyginti su. mūsų
kainomis ir mūsų prekių kokybe.
3. Atsiminti, kad iš pat pradžių mes esame stovėję daugelio
lietuvių reikalų sargyboje. Atsiminti taip pat, kad didesnė
apyvarta mažina kainas ir kad mus remdami jūs sutaupote
apsčiai savo pinigų.

Lithuanian Trading Co.
1 A, HUNT STREET

Neo-Lithuania korporacijos Clevelando skyriaus nariai p. Smetonų namuose įvy
kusioje bendroje sueigoje pagerbė p. Sofiją Smetonienę ir išklausė p. J. Tubelienės pašnekėsio. Iš kairės: J. Tūbelienė, C. Modestavičius, S. Smetonienė ir Staškevičius.
Nuotr. K. G a i d ž i u n o .

Dirvą pasiūlyk savo
kaimynui susipažinti
ir paragink
užsiprenumeruoti

prekybos bendrovė:

London, W. 11, Great Britain
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• Tautinės Sąjungos sky
riaus valdyba, iš Clevelan
do Į Pittsburghą persikėlus
inž.
Veitams,
darinkta
dviem naujais nariais: J.
Palukaičiu ir J. Šiaučiūnu.
• Į Tautinės Sąjungos
seimą iš Clevelando vyksta:
V. Blinstrubas, B. Gaidžiūnas, V. Gedgaudas, O. ir K.
Karpiai, J. Palukaitis, J.
Smetona, A. Šimkūnas ir kt.
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• Grandinėlė gegužės 24
d. Čiurlionio namuose turė
jo darbo metų užbaigtuves,
kuriose dalyvavo nariai ir
jų tėvai. Iš viso dalyvavo
apie 150 asmenų.
Darbo metų užbaigimo
susirinkimą pradėjo Gran
dinėlės pirm. A. šenbergas.
Narės, išbuvusios Grandinė
lėje 5-erius metus gavo iš
vadovo L. Sagio ir tėvų ko
miteto gražias dovanas. Tė
vų komiteto vardu žodį ta
rė J. Garla. čia Grandinėlės
vadovui L. Sagiui ir p. Sagienei tėvų komitetas, kaip
padėką už didelį darbą, įtei
kė tautinių rankdarbių pa
ketėlį. L. Sagys vykusiai
apžvelgė darbo metus, pasi
sakė dėl tolimesnio darbo ir
padėkojo visiems talkinin
kams.
Pabaigai tėvų komiteto
iniciatyva buvo surengtos
gražios vaišės, o jaunieji
galėjo ir pasišokti.

• Abiejų lituanistinių mo
kyklų bendra šventė įvyks
birželio 21 dieną Niaurų so
dyboje.
Visos organizacijos pra
šomos tą dieną jokių paren
gimų nerengti, kad daugiau
žmonių galėtų dalyvauti toj
mūsų jaunimo šventėj.
Šventės programa bus
pranešta vėliau.

DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAS
5-5 kamb., nauji gaziniai
pečiai ir vandens šildytu
vas, 2 automobilių garažas,
Naujos parapijos rajone.
East Shore Realty
780 E. 185th St.
Tel. IV 1-6561

• Į Neo Lithuania korpo
racijos studijų dienas, įvyk
stančias Detroite, iš Cleve
lando vyksta gražus būrys
moksleivių ir studentų neolithuanų.
Nori namo paliai paiką,
Grandinėlės darbo metų užbaigime kalba vadovas Liudas Sagys. Nuotraukoj ma• LVS”Ramovė” Cleve
Tuojau šauki Mr. Garką . .. tyti p gagienė, L. Kasparavičiūtė, I. Stasaitė, R. Gaidžiūnaitė, p. šenbergas, Benokrailando skyriaus valdyba pra
200 NAMŲ PARDAVIMUI tienė, p. šlapelis, Dr. Stankaitis, p. Gaižutienė ir kt.
Dirvos nuotrauka.
neša, kad gegužės 30 d. už
mirusius sk. ramovėnus pa
Ši'os savaitės
maldos įvyks 9 vai. 30 min.
specialūs:
Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems
• P. J. žiūrys, su žmona,
Šv. Jurgio bažnyčios aikštė
1. Nauja semi ranch mū
tarnybiniais reikalais iš rinė rezidencija ant kalvos,
mūsų draugams ir rėmėjams
je (lauke).
J.
S.
AUTO
Po pamaldų vykstama į skrido į Floridą.
į pietus nuo Euclid Avė.,
Kalvarijos kapines, kur ant
SERVICE
Pirkinys
už
LOUISVILLE TITLE
• Jūrų skautai tikrai ver Ėuclide.
jų kapų bus padėta gėlių ir
$24,800.
Sav.
J. Švarcas
ti pagyrimo už gražius ir
liet, vėliavėlės.
INSURANCE CO.
2. Forest Hill parko pa
prasmingus papu ošimus
Iš kapinių vykstama į abiejų lietuvių namų salių pėdėj 5 m. k. namas. Geras
Cleveland
mouzolėjų prie prez. A.
The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė.,
suruoštam savo vakarui. pirkinys didelei ar augan
Smetonos kapo.
1254
Addison
Road
čiai
šeimai.
Prašo
$18,000.
Svečių buvo mažoka, o "Be
N. E. Phone: MA l-2o75
Kviečiame ramovėnus ir vardžio” vaidinimas, labai
Tel. HE 1-6352
3. 2 šeimų (5x5) namas
Listen
to
Rudolph
Ringwall and his "Memorable
visuomenę skaitlingai daly sentimentali 4 v. pjesė, per Naujos parapijos rajone.
Atidarą
nuo
ryto
Music” WJW Radio, Monday thru Friday,
vauti.
daug ištęsta ir verta nema (Prie pat E. 185 St. Shoping
8 iki 7 v. v.
Center).
Kaina
$19,300.
7:o5 - 7:3o P. M.
žo pataisymo.
4. Prie pat Naujos para
AUTOMAŠINŲ
• LB antrosios apylinkės pijos bažnyčios semi bung.
narių visuotinis susirinki 3 miegami. Moderniškai
TAISYMAS
Santariečiai...
mas įvyks gegužės 31 d., įrengtas. 2 garažai. Kaina
Atkelta iš 5 psl.
sekmadienį, 11:30 vai. tuoj $15,500.
GREETINGS and BEST WISHES
Mašinų viršaus tai
symas ir dažymas: mo
randumo Jungtinėms Tau po pamaldų Naujosios lietu
5. 2 šeimų (5x5). Gaso
torų, stabdžių patikri
toms iniciatorius, buvęs vių parapijos salėje.
šildymas, garažas. Netoli
nimas ir taisymas,
Santaros Centro Valdybos
nuo susisiekimo ir krautu
pirmininkas, ir Petras Petgreičio
dėžės ir kt. ma
vių. Kaina tik $13,500.
W1EIIN’S BAKERY
ŠTAI JUMS NAMAI
rutis, Vidurinių Vakarų
šinos dalių įdėjimas.
Jūsų patogumui 3 Betty
2-jų šeimų
sporto apygardos vadovas.
Hansen ofisai Clevelande.
Parduodami amžini
For GOOD Baked Goods - See
WIEHN’S
Visuomenė kviečiama pa
East Cleveland — netoli
Pirkimo ar pardavimo
akumuliatoriai.
remti sportininkų žygį fi Hayden. po 5 kambarius reikalu šaukite mūsų atsto
24 hours towing.
nansiniu įnašu per vietinius kiekvienam bute, gaso šil vą Mr. Anthony Garka,
Dienos
tel.: HE 1-6352.
12429 ARLINGTON AVENUE GL 1-3758
sporto klubus ar siunčiant dymas, garažas. $16,900.
1247 Hayden Avė., East
Nakties
tel.:LI 1-4611.
tiesiog Lithuanian BasketE. 123 — St. Clair rajone Cleveland. Tel. UL 1-6150.
ball Fund, Account No. 2 penkių kambarių butai, 2
21921, Chicago Savings and nauji gaso pečiai, namas
Loan Assn., 6245 So. Wes- gerame stovyje, netoli St.
Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti
I. J. S AM A S JEWELER
tern Avė., Chicago 26, III.
Clair Avė. $13,800.
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ
CZZ)
• Poeto Algimanto Mac
Vienos šeimos
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
kaus poezijos rinkinys Jo
Richmond
Hts.
—
MontiLaikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
yra žemė jau yra spausdi
1
namas ir poros savaičių bė cello rajone. Tik 5 metų na
pasirinkimas.
gyje pasirodys knygų rin mas! 5 kambariai 1-am
7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre
koje. Knygoje telpa vėliau aukšte, o 2 dar visai nebaig
ti
2-ram.
Perskirtas
rūsys,
sioji Algimanto Mackaus
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
kūryba. Viršelį paruošė dai vienoje pusėje poilsio kam
Mes kepame visokius pyragus, lietu
lininkė Dalia Juknevičiūtė- barys. Gaso krosnis, pri
višką ducną, tortus ir kitus skanumynus.
Maųkuvienė. Knygos leidė jungtas, garažas. Tik $2500
Prašant išvežiojame į namus.
4
jas yra Lietuvių Studentų Įmokėti.
i❖
Turime
didelį
pasirinki

LIETUVIŲ KLUBAS
Santara.
J
ST. CLAIR BAKERY
4
❖
• Santaros Garbės Nariui mą gerų namų ir kituose
Sav. O’BelI-Obelenis
Karoliui Drungai Chicagos miesto rajonuose.
EX 1-1143
J.
širvaitis
6835 SUPERIOR AVĖ
Santaros ir šviesos skyriai
4
WM.
T.
BYRNE
6212
Superior
Avenue
Tel.
EN
1-6525
surengė jaukią priėmimo
Lietuvių Klubo Direkcija visus lietuvius ir jų draugus
Real Estate
vakarienę. Karolis Dranga
Antroji mūsų krautuvė yra
kviečia nepamiršti 1959 m. lietuvių klubo.
1535
Hayden
Avė.
neseniai atvyko iš Vokieti
1404 E. 66 Street
Tel. EN 1-4551
Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klu
įstaigos MU 1-6100
jos ir ten gyvai dalyvavo
bas turi įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, •>
namų
KE
1-4080
(45)
4
čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius
liet uviškajame gyvenime,
galite klausytis muzikos, lietuviu radijo valandėlės. Visą 4
❖
eidamas Lietuvių Bendruo
mėsos produktus.
laiką veikia televizijos aparatas. Penktadieniais veikia lie ❖
menės Vokietijos Krašto
4
J. CIJUNSKAS
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.
tuviškų valgių virtuvė.
4
Valdybos pirmininko bei ki
❖
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.
LAIKRODININKAS
tas pareigas. Platesnį K.
Drungos žodžio ir vakarie
Taiso ir parduoda laikro
nės aprašymą įdėsime se džius, apyrankes ir kitas
DIDŽIAUSIA, PATIKIMIAUSIA, SU 25 METŲ
kančiame numeryje.
EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
brangenybes. Sąžiningas ir
PRAKTIKA,
APMUITINTŲ SIUNTINIŲ Į LIETU
• šiaurės Amerikos IX garantuotas darbas prieina
VĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR VISUS RUSIJOS KRAš
OPEN EVERY SATURDAY
SAVINGS
Sporto žaidynių tinklinio momis kainomis.
TUS,
PERSIUNTIMO
ĮSTAIGA.
UNTIL NOON
EARN
meisterio vardą laimėjo
753
E.
118
St.
SU
I
N
T
U
R
I
S
T
O
LEIDIMU
Bostono Sporto Klubas Dai
Cleveland 8, Ohio
nava. Tinklinio komandoje
žaidžia trys santariečiai:
Telef,; LI 1-5166
GLOBĖ PARCEL SERVICE Ine.
Vytautas Bruzgelevi č i u s,
Vladas Eikinas ir Romas
Siuntiniai pilnai apdrausti, gavėjas nieko neturi primokėti.
Leveckis.
Siuntėjai įsitikino, kad per GLOBĖ PARCEL SERVICE
ACCOUNTS
• Michigano universiteto
HOME AND
INC. siunčiami siuntiniai, greičiausiai, tvarkingiausiai pa
INSUREOTO
lietuvių klubo sekretoriumi
siekia adresatą. Prašykite, prisiusime katalogus su pilna
REMODELING
LOANS
’tO.OOO
išrinktas Gediminas Boreiinformacija, drabužių bei ąv^lynės dydžių Nr., iš rusiškų į
šis, plačiai pasižymėjęs
amerikietiškus. Ir kainoraščius, kiek už kurį daiktą reikia
CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE
plaukimo sporte.
mokėti muito.
• Literatūros Lankų aš
Siuntėjų patogumui įstaigoje turime gerų vilnonių ir
rajoninių medžiagų, odų, batukų, vilnonių skarų, skarelių,
tuntame numeryje rašo A.
skustuvų, plaukams kirpti mašinėlių, stiklui deimanto rėž
Nyka-Niliūnas, L. Andrie
tukų, lovatiesių ir t.t. Garantuojame, kad niekur kitur, už
kus, K. Barėnas, A. J. Grei
tokias žemas kainas, šių prekių negalėsite nupirkti. Šios
mas, J. Žemkalnis, A. Mc
prekės parduodamos tik siuntėjams.
Leish, C. Milosz, W. B.
Yeats, P. Celan, S. George.
šios įstaigos tarnautojai lietuviai.
FUNERAL HOMES
Leidinys iliustruotas San
Darbo valandos: Kasdien nuo 9:30 - 6.
taros Garbės Filisterio Ro
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Trečiadieniais 9:30-8. šeštadieniai 9-3.
mo Viesulo ir K. Janulio
ADRESAS:
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
darbais. Eilė žinomesniųjų
kultūrininkų atsako į San
GLOBĖ PARCEL SERVICE INC.
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
taros Garbės Filisterių Kos
1313 Addison Rd.
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
to Ostrausko ir Juliaus
Corner
Superior
Avė.
&
E.
71
St.
Kaupo paruoštą anketą lite
6621 Edna Avenue
936 East 185 St.
Tel. UTah 1-0806 & UTah 1-0807
ratūriniais klausimais, žur
WE WELCOME YOUR SAVINGS
EN
1-1763
KE 1-7770
M*«*be* P*d*rol D«po*# liuvronce C<xp<xoiK*
nalas gaunamas pas platin
SIUNTINIAI SIUNČIAMI TIESIOG Iš CLEVELANDO.
tojus.

MONCRIEF

SUPERIOR
SAVINGS

JAKUBS & SON

8

1959 m. gegužės 28 d.

DIRVA

DIRVA
Kas ir kur?
• Dėl memorial dienos šven
tės ir redaktorių dalyvavi
mo Detroite įvykstančiam
Tautinės Sąjungos seime
bei Vilties Draugijos susi
rinkime, Dirva ateinančią
savaitę išeis tik vieną kar
tą — birželio 4 d.
• Lietuvos dailininkų są
jungoje dabar yra 233 na
riai. Sąjungos centras Vil
niuje, o padaliniai yra Kau
ne, Klaipėdoj ir kitur.

• Los Angeles lietuvius,
kreipiantis į kardinolą Mc
Intyre, aiškinantis dėl nu
lietuvinimo šv. Kazimiero
parapijos, atstovavo: A.
Raulinaitis — ALT pirm.,
J. Ąžuolaitis — Bendruome
nės pirm., V. Kazlauskas —
Katalikų federacijos pirm,
ir A. Polikaitis — jaunimo
atstovas. Delegacija, jokio
džiuginančio reiškinio nepa
tyrusi ir dar bandys kreip
tis į Vatikano atstovą.
• Tautinės Sąjungos St.
Louis naujai įsisteigusio
skyriaus pirmininku yra J.
Gunkelevičius, o sekreto
rium Br. Tiškus.
• Dirvos bičiulis Bronius
Siliūnas, iš Chicagos, siųs
damas savo prenumeratą,
atsiuntė ir dar dviejų naujų
prenumeratorių užsakymus.
Širdingai ačiū už talką.

LIETUVIŲ DAILININKŲ PARODA

NAUJOJE ZELANDIJOJE
Pirmoji lietuvių dailinin
kų paroda Naujoje Zelandi
joje, pavadinta ”Lithuanian
Prints and Dra.wings”, įvy
ko Aucklando Miesto Meno
Galerijoje gegužės 4-21 die
nomis. Parodoje su savo kūriniaisdalyvavo keturi Aus
tralijoje gyvenantieji lietu
viai dailininkai: V. Ratas,
H. Šalkauskas, A. Vaičaitis
ir T. Zikaras. Parodoje vy
ravo grafikos darbai, ka
dangi neatgabenta T. Zika
ro skultūros.
Galerijos direktorius P.
Tomory ir įtakingiausias
Zelandijos dienraštis ”The
New Zealand Herald” pa
lankiai atsiliepė apie meni
nį parodos lygį. Dienraščio
meno kritikas sustojo ties
kiekvienu dailininku, teigia
ma prasme iškeldamas liau
dies meno įtaką Rato kūry
boje, kuri tęsiasi iki vėliau-

• Bostono lietuvių sporto
klubas Dainava rengia pir
mąją šių metų gegužinę ge
gužės 30 dieną, 2 vai. po
piet Romuvos parke, Brocktone. Kajp ir visada, čia po
ilgos žiemos suplauks jauni
mas iš visos Naujosios Ang
lijos smagiai pasilinksminti
ir paplanuoti savo vasaros
veikimą.

Gavome 356 naujus skaitytojus
reikia 144
Jei tik išgalit, užsakykit Dirvą savo artimiesiems
kaip šventinę, vardadienio ar gimtadienio dovaną. O jei
turit kaimynų, kurie dar Dirvos neskaito, bet skaityti
galėtų, atsiųskit mums jų adresus. Jiems Dirvą pasiųsim
susipažinti. Tegul patys įsitikina ir apsisprendžia, ar ga
lės ateity be Dirvos išsiversti. 500 naujų skaitytojų vajų
vykdydami Dirvą metams duodame už $6.00.

f/Jį’ • h

siu jo darbų. Zikaro stipri
linija ir kampuotumas im
ponuoja kritiką,kaip ir Šal
kausko ramumas ir lyriš
kumas linoleumo raižiniuo
se. Kritikas kiek abejoja
Vaičaičio litografine techni
ka, vienok sutinka, kad už
baigti darbai suteikia har
moningai švelnų efektą.
Parodą aplankė apie 3,000
žmonių. Daromos pastan
gos šią parodą perkelti į ki
tus Zelandijos miestus.
Parodą surengė studentas
G. Procuta.
L. L.

Penkerius metus G
Grandinėlėje išbuvusios narės gauna dovanas: knygą ir tautinę
juostelę. Iš kairės: p. šenbergienė — įteikusi juosteles, L. Sagys
knygas, narės J. Kavaliūnaitė, L. Kasparavičiūtė, I. Stasaitė ir J. Gailiušytė.
HES

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
Dešimtmečio Seimo
PROGRAMA
ŠEŠTADIENIS, GEGUŽĖS 30 DIENA

SEKMADIENIS, GEGUŽĖS 31 DIENA

8:30 — 10:30

9:00
Pamaldos Šv. Antano bažnyčioje:
Pamaldas laiko kun. Ign. Boreišis
Pamokslą sako kun. K. Simanavičius
Gieda solistė N. Linkevičiūtė
10:00 — 11:00
Pranešimas apie L. N. Talkos ir L. N. Fondo veiklą
— V. Rastenis, E. čekienė
Sąjungos atstovo A. L. T. Vykdomajame Komitete
pranešimas — inž. E. Bartkus
Sąjungos atstovo BALFe pranešimas — V. Abraitis
Diskusijos ir sumanymai
11:00 — 12:30
Sąjungos ateities veikla — Dr. J. Paplėnas
Diskusijos ir sumanymai
Sąjungos centrinių organų rinkimai
‘12:30 — 2:00
Komisijų posėdžiai
2:00 — 3:30
Skyrių veiklos apžvalga — seminaras
Moderatorius — inž. J. Jurkūnas
Pagrindiniai dalyviai — Los Angeles, Boston,
Omaha, Chicago
Skyriai — Brooklyn, Waterbury, Detroit, Newark,
Philadelphia, Worcester, Baltimore, Richmond Hill,
Cleveland, Elisabeth, Cicero, East Chicago, Wisconsin, St. Louis, Rochester
3:20 — 4:00
Komisijų pranešimai
4:00 — 4:30
Rezoliucijų priėmimas
5:00
Seimo uždarymas.

Registracija
10:30 — 12:30
Seimo atidarymas — inž. J. Gaižutis
JAV ir Lietuvos Himnai
Garbės Prezidiumo sudarymas
Sąjungos Pirmininko žodis — inž. E. Bartkus
Sveikinimai
Sąjungos veiklos dešimtmetis — K. Karpius
Antano Olio ir Dr. M. Colney akademija — Dr. S.
Biežis, A. Senikas
2:00 — 3:30
Darbo prezidiumo sudarymas
Komisijų sudarymas
Valdybos ir revizijos komisijos pranešimai:
Sekretoriatas ir bendrinės organizacijos — T.
Blinstrubas
Organizaciniai reikalai — inž. J. Jurkūnas
Spauda ir informacija — Dr. J. Paplėnas
Finansinė apyskaita — A. Lapinskas
Pirmininko pranešimas — inž. E. Bartkus
Revizijos komisijos pranešimas
Diskusijos
3:30 — 4:30
Tautinio darbo derinimas — Dr. B. Nemickas
Diskusijos
4:30 — 7:00
Komisijų posėdžiai
Vilties Draugijos susirinkimas
7:00 —
Banketas
Į ateitį žengiant — J. Bachunas, V. Abraitis
Meninė dalis — Daiva Mongirdaitė, Julija Luiza,
Nerija Linkevičiūtė
šokiai

Seimo vieta; Sheraton-Cadillac Hotel, Detroit.

Mi/įll » m

Emilija Kiehenė, prieš 6 savaites atvykusi iš paverg
tos Lietuvos, stebisi masto produktų gausumu Ameri
koje. Ją su šio krašto gamimais supažindina J. Janušaitis
savo krautuvėje Chicagos Marųuette parke. Greta jos
vyras Marijus statybos kontraktorius.
Edv. š u 1 a i č i o nuotr.

Mielai kolegei

■■■■■■■I

SOFIJAI ADOMAITIENEI ir šeimai,
jos motinai Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuo

jautą.

Korp. Neo-Lithuania
ir
L. T. A. Sambūris
Chicagoje

Visiems pareiškusiems mums užuojautą žodžiu,
laiškais ir spaudoje širdingai dėkojame.
Jadvyga ir Jonas
Chmieliauskai

Dirvos rengtame jaunųjų dainininkių konkurse premijas laimėjusios dainininkės: Daiva
Mongirdaitė, Juliana Luiza ir Nerija Linkevičiūtė atlieka Tautinės Sąjungos dešimtme
čio seimo meninę programą.

