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(35-ti metai • 35th yearj

ŠIOJE ŠALYJE

fr '

Sandarieciq seimas

Cleveland 3, Ohte

Prez. Trumanas davė įsakymą tiekti pagalbą

KELEIVINIS LĖKTUVU ku
ris skrido iš New Yorko į Min
neapolis, ties Michigano ežeru
pateko į audrą ir įkrito į ežerą,
žuvo 58 žmonės. Tai yra viena
iš didžiausių aviacijos nelaimių.
Tik du atvejai yra buvę, kada
žuvo kiek daugiau žmonių, ši
nelaimė atsitiko kaip tik po to,
kai buvo paskelbta, kad palygi
nus lėktuvų atliktas keliones su
nelaimių skaičiumi, nelaimių
nuošimtis yra labai mažas ...
Specialistai tvirtina, kad lėk
tuvas buvo žaibo įtrenktas ir
todėl turėjo įkristi į Michigano
ežerą.

Sandariečių seimas vietomis
tikrai buvo karštas. Beveik vi
*.
sa pirmoji diena praleista gin Birželio 25 d., ankstyvomis vo įvairiai samprotaujama. Bu cialaus pareiškimo, * kaip Sovietų
čuose dėl dviejų ar trijų dele- ryto valandomis, gerai pasiren- vo net nuomonių, kad gal Ame Sąjunga ruošiasi laikytis Korė
gatų teisėtumo. Atrodė, kad tik gusi Sovietų Sąjungos globojama rikos vyriausybė numos ranka jos karo atveju. Neoficiali jos
maža seimo dalyvių dalis numa- šiaurinės Korėjos komunistinės ir lengvai atiduos sovietų sauva laikysena visiems gerai žinoma,
nė tikrąjį tų ginčų pamušalą — vyriausybės kariuomenė pradėjo lei dar vieną kąsnį. Bet, pasior- nes ji ir šį karą per savo pasta
pasipriešinimą prieš "reformato- j pulti Pietų Korėją. Po pirmų do, šį kartą tokiai sauvalei pa tytą marionetinę šiaurės Korė
rius", įtariamus, kad jie nori| puolimų buvo ir oficialiai pa- sakyta nabai aiškus: ne! štai jos vyriausybę paskelbė. Bet ar
Sandarą "suliaūdininkinti" ir skelbtas karas Pietų Korėjai. DIRVOS redaktorius šio laikraš ji norės ir oficialiai į šį karą
nori tam tikslui pakeisti kai ku Komunistai puola 50 -60,000 ka čio numerio išėjimo metu lan kištis, reikia labai paabejoti.
kėsi
Washingtone, dalyvavo Juk sovietai linkę ''bandyti'*. Ir
riuomene.
riuos vairininkus.
spaudos
konferencijoje ir iš ten jeigu jie pamato, kad bandant
Iš
pirmųjų
karinių
pranešimų,
Tačiau "konservatoriams" sei-'
mo dalyvių dauguma buvo in-j kurie pradžioje dar labai šykš- pranešė telefonu:
nėra pasipriešinimd, tada pasi
•
•stinktyviai palanki, nes, pasiro- tūs, atrodo, kad Pietų Korėja 1.Prezidentas Trmmtnas bir ima viską, ką tik gali. Bet šiuo
BALTIMORĖJ prezidentas Tru
do, daug seimo dalyvių liaudinin- buvo užpulta netikėtai, ji nebuvo želio 27 d. davė įsakymą, kad atveju, deja, toks bandymas su
manas atidarė vieną iš didžiau
ką nelabai skiria ne tik nuo so-'karui pasirengusi ir todėl komu- Amerikos oro ir laivyno pajėgos laukė labai greito ffr nemažiau
sių pasaulyje aerodromų, šį ae
cialisto, bet kartais net ir nistinei kariuomenei pasisekė ke- pradėtų tiekti Pietų Korėjai ka griežto atsakymo, i
nuo... bolševiko.
I liose vietose prasiveržti. Komu- rinę pagalbą.
rodromą padėjo frengti federali
nė vyriausybė.
Senieji sandariečiai tvirtina,' nistinė kariuomenė, gerai gink- 2. Sep t in ta jai Amerikos laivy žinoma, jei sovietai oficialiai
įsimaišytų
į
šį
Korėjos
karą,
ta
•
kad jie visų pirma lietuviai, kad luotą (neabejojama, kad sovie- no armijai pavesta saugoti Forda
reikėtų
sutikti,
kad
jau
pra
ATSTOVŲ RŪMAMS priėmus
jie demokratai, kad jie sandarie-j tiniais ginklais) mėgina ir iš- mozos salą. nuo užpuolimo.
įstatymą sumažinti akcizo mo
čiai nuo senų laikų ir kad neno- laipinimus užfrontėje, kad grei- 3. Formozos saloje esanti Ki sideda trečiasis pasaulinis karas
kesčius visu bilijonu dolerių,
ri žinoti jokių partijų .. Sąmo-jčiau sulaužytų pasipriešinimą ir nijos tautinė vyriausybė papra Bet niekas dar nelinkęs manyti,
svarbiausia klausimas bus —
ningiems liaudininkams, žinoma, užimtų visą Pietų Korėją. Aišku, šyta, kad ji susilaikytų nuo rau kad sovietai tokiam trečiajam
padidinti bendrovių mokesčius.
visa tai atrodo nesusipratimas,1 skubiai siekiama visus pastatyti donųjų užimtos Kinijos terito karui jau būtų pasiruošę. Jie
Prezidentas yra pareiškęs, kad
tačiau tam nesusipratimui išsi- prieš įvykusius faktus
rijos puolimų ir tuo neprovokuo tik pasaulyje propagandos keliu
Dail. V. Raulinaitis prie medžio (vyšnia) skulptūnaa
jis vetuos kiekvieną mokesčių
aiškinti seime nebuvo vietos. Korėjos padalinimas į dvi da- tų karo veiksmų Fonnozos sri- yra sukėlę baimę, kad sovietai
ATSISVEIKINIMAS (plačiau žiūr. 6 psL)
nepaprastai galingi ir jų visi tu
sumažinimo įstatymą, jeigu ne
Kai antrą dieną, pasibaigus apy- lis yra paskutiniojo karo išdava,1 tyje.
bus numatyta kitų mokesčių, ku
skaitiniams valdybos narių pra- kada dar buvo naiviai tikima Į 4# {sakyta tuoj sustiprinti ka- ri bijoti. Gi iš tikrjųų Sovietų
riais būtų padengiamas susida
nešimams, buvo užsiminta, kad gera Sovietų Sąjungos valia ir rines Amerikos jėgas Filipinuo Sąjungoje po paskutinio karo
dar labai daug neužt&isytų sky
ręs trūkumas. Numatoma, kad
gal dabar reiktų padiskutuoti manoma, jog sovietai iš Korė- g©.
akcizu mokesčių vietoje, kuriuos
apie Sandaros veikimą, tai pa- jos pasitcauks, kada tik bus 5. Tdftjau pralysti karinę mi lių *
sumoka visi pirkėjai, turės ati
aiškėjo, kad pranešimai forma- pasirašyta taikos sutartis. Deja, siją | Prancūzų Indokiniją ir Saugumo Taryba devyniais
tinkamai daugiau mokėti stam
liai jau priimti ir jokių diskusi- sovietų užmačios daug greičiau pradėti teikti karinę pagalbą. balsais, Jugoslavijai susilaikius,
biosios bendrovės.
jų nebereikia ...
paaiškėjo, negu buvo laukta. Jie Aišku, kad šitos priemonės nu nutarė įsakyti, kad šiaurės Ko
•
Priėjus prie valdybos rinkimų, primetė šiaurės Korėjai komu sako Amerikos nusistatymą Ko rėjos kariuomenė sustabdytų ka Jau kelintą kartą po šio karo Visi patriotiškieji Prancūzijos
buvo pasiūlyta palikti senąją'nistinę vyriausybę ir dabar no- rėjos užpuolimo atveju. Ir rei- ro veiksmus ir grįžtų į savo te taip susideda, kad kai tik vyksta laikraščiai reikalauja, kad esa KALIFORNIJOS UNIVERSITE
valdybą, bet atsirado ir kitas ri užimti visą Korėją. Jie gerai
ka(j energingas vy- ritoriją. Bet šio nutarimo ne pasaulyje svarbūs įvykiai, Pran moj padėty nedelsiant būtų su TE atleidžiami iš tarnybos 157
man yti
daryta nauja vyriausybė ir tuo tarnautojai, kurie nesutiko pasi
pasiūlymas — rinkti visai naują, j supranta, kad būsimuose įvy- rįausybės veikimas pirsidės prie klauso ir karas eina toliau. Vi cūzija neturi vyriausybės.
Vėl po gana karštų ginčų, kaip kiuose Korėja, kaip strategiš- pa(jėties sutvarkymo bei ramy- sos agentūros skelbia apie šiau Štai, šiuo metu Paryžiuje po būtų gelbimas pačios Prancūzi rašyti pareiškimų, kad jie nėra
rės kariuomenės veržimąsi pir sėdžiauja šešių Europos valsty jos prestižas.
komunistų partijos nartai.
rinkti, tik į pirmininko vietą te-j kai reikšminga vieta, gali f ua t s tatymo
•
Paskutinėmis
žiniomis,
niaują
myn.
Saugumo
Tarybai
iškyla
atsirado antras kandidatas - vaidinti cUdelį vaidmenj ••
Prasid ėjus
kar0
veik8mams
bių konferencija, svarstanti ang
vyriausybę
sudaryti
pavesta
bu
SENATAS
priėmė
įstatymą, ku
Arlauskas is Bostono, kuns ta- Pietine Korėja yra globojama
kas klausia . ar naujas rūpestis: kas daryti su lies ir
plieno pramonės sujun
vusiam
ministeriui
pirmininkui
riuo
padidinami
socialinio
drau
įsakymo
neklausančiu?
c.au gavo vos 7 balsus, o sena- Jungt. Amerikos Valstybių. K^.
pasaulinio karo
gimo klausimus. To plano di
H.
Queille,
radikalsocialistų
par
dimo
išmokėjimai
beveik
dvigu
sis pirmininkas P. Pivoriūnas is dangi Amerika nesiruose jokiai
pradžia? Į šį klausimą atsaky Džiugu, kad Amerikos Atstovų džiausias inspiratorius yra Pran
tijos nariui.
bai ir, be to, įtraukiama į socia
Pittsburgho — 29. Į kitas valdy-1 agresijai, tai ir ypatingesnės
mą gausime pačiu artimiausiu Rūmai, blaiviai vertindami esa cūzijos užsienių reikalų ministe
linio
draudimo sistemą dar apie
bos vietas opozicija jau riebesi- ginkluotos pagalbos jai neteikė.
_ . ,
,»« »
..
.. laiku. Bet iš sovietinės prakti- mą padėtį, priėmė mobilizacijos ris Robert Schuman, bet vyriau
10
milijonų
žmonių. Atstovų
Joje buvo tik Amerikos armijos^
^ ka<J k>.
ryžo siūlyti kandidatų.
įstatymą ir tuo vėl suteikė pre sybei negavus reikiamo pasiti
Rūmai
irgi
yra
priėmę panašų
Pagaliau seimas baigtas tai- karinė misija, kuri susidėjo iš
kaip reikiant pasipriešinama, jie zidentui Trumanui teises, jei tik kėjimo, jo rankos tolimesnei ak
įstatymą.
Dabar
specialioje
abe
kingai, daugumai manant, kad 500 asmenų. Su visais šeimų naPasiruošė susprogdinti
tuojau aprimsta ir visas kaltes būtų reikalas, kiekvienu momen cijai lieka labai suvaržytos.
jų rūmų delegatų konferencijoje
per smarkūs "reformatoriai" ta- riais, skaičiuojama, Pietų Koverčia kitiems. Juk ir šiuo at tu paskelbti mobilizaciją. Tai Be šios konferencijos, Pary
keliui
turės būti suderinti tų projektų
po atsodinti į pritinkamą jiems rėjoje Amerikos piliečių galėjo
veju Sovietų Sąjunga oficialiai dar vienas geras ženklas, kad žiuje vyksta svarbūs ekonomi
skirtumai ir įstatymas bus per
vietą, o aniems gal tikintis, kad būti iki 2,000 asmenų.
/
dar neužsiangažavusi. Iki šio sovietinėms agresijoms norimai niai ir politiniai pasitarimai su Įvairiose Vokietijos vietose
duotas
pasirašyti prezidentui.
laikui bėgant jie pamažu vis-| Paskutinieji partizaną veikspastebėta, kad visuose didžiuo
laiko dar neturima ir jokio ofi rimčiau pasipriešinti.
Indokinija. Ir Čia, nesant vy siuose keliuose paskutiniu metu
vien mažiau ar daugiau pasieks mai Korėjoje, kad ir nesiruoriausybės, susidaro didelė spra buvo padarytos ypatingos sky SUSTREIKAVO keturių geležin
savo...
šiant tokiems įvykiams, kokie
ga.
'dabar vyksta, vis dėlto galėjo
lės ir jos pridengtos tam tikrais kelių iešmininkai. Streikas liečia
Pagaliau,
prasidėjęs
karas
Ko
SLA seimas
! paakinti, kad Pietų Korėja padangteliais. Tos skylės įtaisytos vidurinės ir vakarinės kraštą
rėjoje
taip
pat
reikalauja
ener
taip, kad reikalui esant būtų ga dalies geležinkelius.
a
SLA seimas iškilmingai
^,eju turStų ™kalin^
gingos
vyriausybės
veiklos,
o
, ,
.
j
kieki ne tik gerai paruostų vyrų, • Iš Vokietijos ir kitų kraštų • Raudonojoje jūroje susprogo
lima greit įdėti minas. Jos esan
a
darytas pirmadieny pries pietus.
į
ll5rMlrt i„« w
Seimą sveikino Baltimorės ma- bet ir_^nk1^- Deja, užpuolus ko-į. Izraeų įšvyko nemažas skaičius iš Anglijos į Indiją plaukęs lai ji tuo tarpu užimta vidujiniais čios padarytos tokiose vietose, MOKYKLOMS reikia 10 bilijonų
ioras. Pirmą dieną dalyvavo 106 munistams paaiškėjo, kad ginklų įžydų Vokietij0je paskutiniu me— vas. Jis vežė sprogstamąją me pasitarimais, kaip sudaryti nau-|kur sprogimas tikrai ilgam lai- dolerių paramos trobesių staty
bai ir 6 bilijonų mokytojų atly
.
.
.
•
.v
nėra
ir
pnesmtis
labai
sunku.L
papism
rwist.phima.
kad
i
delegatai iš išrinktų 156. Pirmo-"*** " p—/T° Trr """'r itu tačiau pastebima, kad dalis džiagą. žuvo 72 įgulos nariai. ją kabinetą, žodžiu, naminiai j kui nutrauktų susisiekimą tuo
ginimui pagerinti.
reikalai, kurie galėtų būti tvar-į keliu.
ji diena, du posėdžiai, buvo pra- Ąmenkos karine misija ten ^tokių žydų jau grįžo vėl Vokieleisti formalumams ir plataus sirupmusi tik Korėjos karių Pa-.tijon. Grįžusieji pasakoja,, kad • Vakarinės Vokietijos duome komi ir ne tokiu įtemptu laiku, Tokių pasirengimų esą paste
masto pasikeitimams kompli- ruošimu, bet nesirupmusi jų ap- naujiems imigrantams Izraelyje nimis, Sovietų Sąjunga dar ne labai kenkia bendriesiems rei bėta ir kituose Vakarų Europos FRANK ERICKSON, vienas iš
žymiausių įvairiausių lažybų ir
kraštuose.
mantais vėliau — ausipažinimo ginfelavimu'
įsikurti esančios labai sunkios grąžino 1,500,000 karo belaisvių. kalams.
lošimų organizatorių, pripažintas
karo
ve,tom
t
pnes
Šį
kartą
Prancūzijos
vyriau
Ir kai
Dobttviams
I ,
«£
! .
|sąlygos, todėl jie ir grįžę iš ten.
kaltu (pats prisipažino) apie 60
•
Vakarų
Vokietijos
Sąjungi
sybė
griuvo
dėl
mažiau
uždir
Lietuviška
šveicarų
SLA seimas numatomas brigtt
Korėją buvo _pradėti,
XoJdų grįžusių žydų Vokietijoje
ninkų okupacinėse įstaigose dir bančių darbininkų atlyginimo RADIJO VALANDĖLE tos rūšies nusikaltimų, už kurių
vyriausybė skubos keliu kreipė- priskaitoma jau 7,000.
kiekvieną gresia apie metus ka
ba 470,000 vokiečių. Jų tarpe pakėlimo. Socialistai jau seniai
•
Amerikos
darbo
ministeris
lėjimo. Tai yra pirmasis žymes
S.
Garbačiausko
iš
Zuericho,
yra
322,973
vyrai
ir
148,523
. . , • -•
«io Iki laikraščio išėjimo
dienos
bureikalavo,
kad
valdininkams
bū
J
bei įvyksiančius seimus bus plaTobin, dabar dalyvaująs Švei moterys.
Šveicarijoje, pranešimu, liepos nis rezultatas tų tyrinėjimų, ku
tų
pakelti
atlyginimai,
bet
mi
čiau parašyta kitame DIRVOS
carijoje vykstančioje Tarptauti2 d., sekmadienį, nuo 11:20 iki riuos Senato komisija yra pradė
• Danijos vyriausybė pranešė, Esteris pirmininkas atsižyelgdanumeryje.
gas labai brangina. Tolimesniuo-įn§s Darbo Organizacijos konfe12:00
vai., Šveicarijos Radio Be- jusi apie visus lošimus, lažybas
mas į Prancūzijos finansinę pa
se rašiniuose bus tos medžiagos rencij0 je, pareiškė, kad JAV kad sovietai Baltijos jūroje nuo dėtį, nesutiko. Socialistai nusi- romuenster, Studio Zuerich, ban- ir su jais surištus nusikaltimus,
Lietuvių Archyvas
daugiau. Ji įdomi pasiskaityti niekada nebesitiki sulaukti to- 1946 metų yra sulaikę 33 danų leido, kad atlyginimai būtų pa ga 567.1 m. ir trumpomis ban- policijos ir net valdžios parei
depresijos, kokia buvo prieš žvejų laivus. Visi jie kaltinami, didinami tik mažiau uždirban gomis stotis Schwarzenburg gūnų bei politikos žmonių papir
« primename, kad nuo ateinan tiems. kurie giliau domisi tuo,
esą, žvejoję sovietų teritoriniuo
čio numerio DIRVOJE pradeda- kas atsitiko, ir labai svarbi, kū paskutinį karą. Amerikoje sociatiems valdininkams, bet ir čia 48.66 ir 31.46 m. transliuos lie kinėjimus. Tie lažybų ir lošimų
se vandenyse, nors iš tikrųjų nė
mas spausdinti LIETUVIŲ AR-Jrie renka ir registruoja istori- linis saugumas didinamas, o tuo
susilaukė iš Bidault pasiprieši tuvišką valandėlę, pavadintą: organizatoriai išvilioja bilijonus
pačiu metu lyginasi ir turtų pa vienas tokio nusikaltimo nėra pa nimo. Pagaliau įvykęs balsavi "Verstummte Welt, Saenge und dolerių iš žmonių. Tas žmonių
CHYVAS. Tai yra eilė didesnių, nius faktus.
daręs.
rašinių apie Lietuvos nelaimin-l Dar nežinia, ar bus galima tą skirstymas. _
mas, kur prieš vyriausybę balsa Sagen des litauischen Volkes" silpnybės išnaudojimas Ameri
("Nutilęs pasaulis, lietuvių tau koje yra virtęs visų didžiausia
guosius laikus, prasidėjusius medžiagą išleisti atskiromis kny• Buvęs Vokietijos kancleris • Jugoslavijos valdžios sluogs- vo socialistai, de Gaulle šalinin tos dainos ir padavimai").
"pramone".
prieš dešimtį metų. Tai yra me- gomis. Todėl tiems, kuriems ta
dr. Heinhich Bruenning, dabar niai skelbia, kad Bulgarijos ka kai ir komunistai, iššaukė nau Tai bus pirmoji po karo švei Ericksonas prisipažino kaltas,
džiaga ateities Lietuvos ir beni- medžraga gali būti reikalinga
gyvenąs JAV, po šio karo jau riuomenė pradėjo krašto viduje ją krizę.
carų radijo lietuviška programa, nenorėdamas, kad teismas gau
drai pasaulio istorijai. Keturios ateityje, patariama pasidaryti
antrą kartą vyksta į Vokietiją. didelius persigrupavimus. Be to, Vyriausybe atsistatydino, bet kurią tik po didelių pastangų tų progos giliau tą dalyką tyri
knygos Lietuvių Archyvo buvo iškarpas iš DIRVOS ir jas saupastebėtas ir didesnis kariuome prezidentas Vincent Auriol pa
išleistos jau Lietuvoje. Kiekvie- goti. Tuo būdu bent bus išsau- Pirmą kartą jis ten lankėsi 1948 nės telkimas prie Jugoslavijos vedė kabinetui eiti pareigas, kol pasisekė įvykdyti bei gauti pri nėti ir neprieitų arčiau prie ''ka»
nas, kam reikalinga istorinė me- gotas didesnis tų straipsnių ko- metais. Bruenningo kelionės,
L, G. K. muolio".
i
bus sudaryta nauja vyriausybė. tarimą.
neabejotina, turi politinį tikslą sienos.
apie tuos laikus, tas kny- pijų kiekis.
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Pracūzija vėl k vyriausybės
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CHICAGO, ILL".
MARGUTIS RENGIA JONINES

Kas ta „taikos peticija 99

Visai natūralu, Jei didesnieji ma, bus Išstatyta Chicago His Tuoj po šio karo,kada pradėjo saulio tautos4 iškėlė, kad specia gas, per įtakingus asmeniš ma
lietuvių kultūros pasireiškimai torical Society muziejuje. Tai garsėti atominio ginklo galybė, liai sudarytos delegacijos galė žinti atominės energijos vysty
Sovietų Sąjungos valdovai susi tų bet kurioje pasaulio vietoje mui skiriamas lėšas. Gi tuo tar
suranda sau vietos ne kur ki
puiki vieta pasirodyti lietuvių
rūpino, kad tas ginklas, nors lankytis ir kontroliuoti, ar tokių pu patys, kiek tik pajėgia šnipų
tur, o Chicagoje. Jei Chicago
negali ko padaryti savais iš menui. Sakytum, kad kažkokia ir norint užgrobti visą pasaulį, ginklų ten nėra ir jų negamina ir iš Vokietijos pasigrobtų mok
tekliais, tai kuri lietuvių koloni valia taip norėjo, kad Lietuvių nebūtų pavartotas prieš juos. ma, sovietai nesutiko. Prasidėjo slininkų pagalba, atominį gink
ja begalės ... Tiesa, jei Chica- Dailės Paroda būtų tame pačia Tuo tikslu jie pradėjo darbą tąsynės ir jos, atrodo, jau nie lą gamintis ir atėjus momentui
kad nesibaigs.
panaudoti, kad tuo sukėlus sva
goj nebūtų kelių energingų me muziejuje, kuriame atsi dviem kryptim;
žmonių, tai gal ji tereikštų spindi Chicagos istorija ir is 1) Išgauti atominio ginklo pa Sovietai matydami, kad JTO jojamą pasaulinę revoliuciją ir
Amerikos lietuvių gyvenimui torija visos Amerikos.
slaptis ir patiems atominį gink rėmuose jiems nesiseka kitas galutinį pasaulio sukomunistinivalstybes apgauti, sugalvojo mą.
tiek pat, kiek ir kokia mažytė
lą pasigaminti bei
Šiuo metu "Taikos peticijai"
' ^ " nli n i-jnrž
liifrr liYiirttifi^rifrifi ti i
lietuvių kolonija kur nors Con- Informuojama, kad Lietuvių 2) Varyti propagandinę akci naują ėjimą — kurstyti laisvųjų
necticuto kampe ... Visa lai Dailės Paroda bus atidaryta ją, kad atominis ginklas yra pra valstybių gyventojus, kad jie parašai pradėta rinkti ir Ameri
mė, kad ten gyvena keletas to rugpiūčio 15 d. ir tęsis 6 savai sikaltimas, kad nuo jo gamini reikalautų, jog atominiai gink koje. Komunistinė spauda tei
lai nebūtų gaminami ir vartoja gia, kad jie Amerikoje surink
kių vyrų, kuriems lietuvių kul tes. Kartu prie parodos būsią mo reikia susilaikyti.
kurioj atostogaudami lietuviai gali pasijusti
tūros garsinimas sudaro vieną vykdomi ir atitinkami festiva JTO organizacijoje sovietų at mi, žinoma, tik prieš sovietus. sią 5 milijonus parašų... Ar
svarbiausių jų gyvenimo užda liniai kultūros vakarai. Tuo bū stovai, kada iškilo atominio gin (O jei sovietai jų turės, tai tik jiems tai pavyks, tai kitas klau
vasaroją .. Palangoj!
vinių. Jų dėka Chicago galėjo du Chicagos lietuvių kolonija klo kontrolės klausimas, reikala riausiai pirmąja proga stropiai simas.
nuo
rugpiūčio
15
dienos
vėl
iš
ir panaudos).
pamatyti Čiurlionio Ansamblį;
Mūsų pareiga yra visiems pri
vo turimus atominius ginklus
Stony Brook Lodge
Tel.: Stony Brook 586
rugpiūčio mėnesio viduryje ji tisas savaites gyvens lietuvių , sunaikinti, .Bet kai laisvosios pa- Pasaulinei revoliucijai kelti minti, kad niekas nesiduotų klai
kultūros
įtakoje.
įrankio — kominformo iniciaty
turės progos pamatyti Lietuvių
dinamas. Viena, kad duodant
Čia priimami ir didesni pobūviai . Ideali vieta gegužinėms.
va, šių metų kovo mėn. Švedijo
Dailės Parodą, o liepos 23 d. ji
parašus vadinamai "Taikos pe
Rezervuodami kambarius atostogoms arba norėdami dau
je, Stockholme, įvyko "Taikos ticijai" susidedama su komunis
matys pirmą kartą milžinišką
giau informacijų, rašykite:
kongresas". Ten iš įvairių kraš tais, o antra — kenkiama tikra
kultūrinį festivalį — JONINES.
tų
buvo
susirinkę
komunistų
BIRŽELIO
ĮVYKIŲ
MINĖJIMAS
Šiuo metu Chicagoje tik ir
jam taikos įgyvendinimui.
Pr. Lapiene, POB 526, Stony Brook, N. Y.
agentai, kurie nutarė, kad reikia Gerai žinome, kad kur įsigali
kalbama apie šią intriguojančią
Tragiškos birželio sukaktys išai kryžiuje — Maironio žadžiais suorganizuoti "Taikos peticiją''.
ir negirdėto masto lietuvių kul
mūsų
kolonijose atžymėtos visa — reiškia laisvės viltį ir prašo Toje peticijoje pasmerkiamas komunizmas, ten prasideda vi
tūros manifestaciją. Tai šven
atominis ginklas ir tie, kurie jį suotinė vergija. O "Taikos peti
eile
pažymėtinų
įvykių. Kaip jau Aukščiausiojo glol»«.
tei rengiamasi jau labai seniai.
tremtiniais rūpinasi R. katalikų
cija" užmaskuotai ir siekiama,
pirmieji pradės vartoti.
buvo
minėta,
tą
dieną
daugelis
Ji pavadinta kukliu vardu —
Tuoj
po
kryžiaus
šventinimo
šv.
Antano parapijos tremtinių
Iš šalies žiūrint ir užmirštant kad komunizmas stiprėtų ir pro
festivaliniu pikniku, bet jo ap vietos lietuvių, gedulo ir protes
įkurdinimo
komitetas, kuriam
KORPORANTIŠKAS
POBŪVIS
imtis praneša net vaizduotę. to ženklan, nešiojo gedulo juos apeigų vyko sukakčių minėjimo sovietines klastas, atrodo labai gai pasitaikius pavergtų dar
pirmininkauja
kun. dr. Boreišis.
Toronte ir jo apylinkėse gy
Tai bus kažkas panašu į kadais telę perjuostą tautinį kaspinėlį aktas. Visa eilė kalbėtojų primi girtinas siekimas. Bet iš tikrųjų laisvus kraštus.
nė sovietų klastas, žiaurumus ir šia peticija sovietai nori kelti tik "Taikos peticija'' yra kotnin- venančių buvusių korporacijų Pageidautina, kad ir kitų vietų
Lietuvoje — ant Rambyno kal ir pasninkavo.
no — darytas Joninių iškilmes. Tremtinių Draugija t| dieną Lietuvos neišsibaigiančias kan naują neramumų bangą — eiti formo išmislas ir ji tarnauja tik Filiae Lithuania, Neo Lithuania, lietuviai bent mažomis aukomis
prisidėtų prie šio kilnaus tautie
Įstabiame Riverview Parke lie išsiuntinėjo visiems JAV sena čias. Galop susirinkusieji pareiš prieš savo vyriausybių pastan Maskvos interesams.
Jaunoji Lietuva, Lietuva ir Her
čių gelbėjimo darbo. Aukas pra
pos 23 dieną laukiama pasiro toriams ir kitiems valdžios ir kė savo pritarimą ALT kiek
cus Montė korporantai ir filis šoma siųsti adresu: Kun. J.V.
dant paparčio žiedo pasakos, pa politikos vyrams raštą. Rašte
anksčiau
priimtoms
rezoliuci
teriai š. m. liepos 8 d. 7 vai. Kluonius, 1975 25th St, Detroit
sakos su visu jos grožiu ir ža priminta tragiška Lietuvai su
joms,
kuriomis
smerkiamas
ge
vak. ruošia pobūvį, kuris įvyks 16, Mich.
vesiu. Ten bus įkurtas ištisas kaktis ir nesilaiujančios Lietu
lietuvių miestas su pilnomis vos kančios. Toliau pareiškiama nocidas ir Amerikos lietuvių pro
346 Bloor St. East "Wakunda",
LIETUVIŠKŲ FILMŲ
Parengiman buvo atvykusių Toronte.
"suverenumo teisėmis". Ten ir dėkingumas JA Valstybėms už komunistinės veiklos rėmėjai.
VAKARAS
svečių ir iš Columbus, Ohio. Tai:
žmonės susirinkę jausis "suve- Lietūvos . suverenumu ligšiolinį Be to, vienam iš susirinkusiųjų
Korporantai registruojasi pas
Rouikų ir Jasevičių šeimos.
reniški'' — Visterns bus parody respektavimą1, už tremtinių įsi pasiūlius, karštai visiem kitiems
Stepaitienę, gyv. 114 Marion St.,
LIETUVIŲ DIENA
tas atskiras ir savas gyvenimas. leidimą ir reiškiama viltis, kad pritariant, priimta dar viena re Nors Daytono lietuvių kolonija
NORIM PASIKVIESTI
telef. LA 2565 iki liepos 5 d., New Jersey valstybės Lietuvių
ir
nedidelė,
bet
esant
energin
ČIURLIONĮ EčIUS
kasdien 19 - 20 vai.
Joninių vaidinime pasirodys JAV politikos pastangomis bus zoliucija JAV valdžiai ir Jungti giems veikėjams oia įvyksta
Diena rengiamą pirmą kartą. Ji
geriausios Chicagos lietuviu me- išvaduoti šimtai milijonų sovie- nių Tautų sekretoriatui: vyti dažnai įvairūs parengimai, štai Daytono lietuviai, vadovauja
įvyks liepos 2 d., sekmadienį,
no pajėgos. Didžiuliame amfi-ltų prispaustų žmonių anapus ge- lauk iš padorių tautų tarpo ban prieš savaitę Daytone buvo mi mi kun. V. Katarskio, nori į
Linden
Lietuvių Laisvės Parke,
teatre pirmą kartą po karo vėlĮžinės uždangos. Kartu su laišku ditinės Kremliaus valdžios at nima birželio įvykių sukaktys, Daytoną pasikviesti Čiurlionio
šventė
prasidės
1 vai. p .p. Bloskambės lietuvių žodis ir yėliviąiems pasiųsta po 1 lapą anti- stovus!
o birželio mėn. 25 d. iš Clevelan- ansamblį. Nors lietuvių kolonija TREMTINIŲ PRIEGLAUDA ganforui esant, šventė vįyks ta
skris aidu į visus Amerikos, lie komunistinės informacijos ženk Minėjimo proga išklausyta pa
me pat parke esančioje salėje.
do pas mus atvyko Balys Gai- nedidelė, bet tikimasi, kad prisi
tuvius šauksmas, skatinas jung lų (Communism exterminates rapijos choro trumpo koncerto
džiūnas su lietuviškomis filmo- dės ir gretimos lietuvių koloni Čia jau nuo pr. metų gruodžio
New Jersey lietuvių diena da
tis visiems už Lietuvos gyvybę. nations). Pačiuose vokuose tas ir surinkta per 200 dolerių aukų.
jos. Toks čiurlioniečių atvyki 8 d. veikia prieglauda naujai at bar bus švenčiama kas metai.
mis.
vykstantiems tremtiniams, kur
Tikimasi, kad Joninių šven pats ženklas perantspauduotas j Minėjimą rengė ALT.
Svečias, pristatyta# Iron. Ka» mas į Daytoną duotų progos
jie keletą savaičių dovanai gau Jos rengėjas — New Jersey Lie
tėj — liepos 23 — dalyvaus ne ryškiu, specialiai tai dienai pa
Tenka apgailestauti, kad minė tarskio, kuris ir šį parengimą platesnius gyventojų sluogsnius
tuvių Taryba.
mažiau kaip 10,000 Chicagos gamintu spaudu su tokiu įrašu:
jimas nebuvo visai sklandus. Du suorganizavo, pradžioje kalbėjo supažindinti su lietuvių tautiniu na maistą ir guolį, kol susiran
lietuvių. Ir daroma viskas, kad """e — 14 — 19-11 The Soviet jįViu-* ".""" J"
apie dabartinį gyvenimą Lietu menu ir tuo laimėti naujų drau da sau darbą ir butą. Prieglau
kiekvienas įų
. a *!" * °.~
jų būtu
butų patenkintas
patenkintas Union Ikjudated 40,000 Lithua-1 a. . 8 ,1al , a
da yra 3421 Michigan Ave., De
miai, pernelyg ilgai ir arba vi- voje ir prinaįnė visus paskuti gu.
ir grįžtų į namus su noru laukti mans.
troit 16. Iki šiol per ją praėjo
sai neliesdami dienos temos ar niuosius įvykius Lietuvoje. Kal
ATVYKĘ TREMTINIAI
sekančių Joninių.
apie
200 šeimų (apie 500 asme rašydami DIRVAI, parašykite
Birželio 17 d. pavakare prie ba "nuklydo į lankas". Sekantie bėjo trumpai ir visiems supran
KURIASI
nų).
šią prieglaudą įsteigė taip labai aiškiai pačiame laiške.
Šią nuostabiąją šventę suma šais šv. Juozapo kleboniją, dar ji kalbėtojai situaciją gelbėjo tamai.
¥
pat tik prieš 13 mėnesių į JAV
nė ir organizuoja MARGUTIS, želyje prie senosios mokyklos, trumpindami savo kalbas, bet
Daytone
yra
apie
50
lietuvių
Dėl neaiškumo ar klaidos
Po kalbos rodė jis savo paties
tas pats MARGUTIS, kuris kas pašventintas dailus lietuviškas daugelis minėjimo dalyvių jau
naujakurių. Palyginti su lietu atvykęs kun. J. V. Kluonius.
Jūsų parašytame adrese Jums
gamintas filmas iš lietuvių trem
Reikia pastebėti, kad vietiniai
diena ir kas vakaras kalba į kryžius. Jį pagamino tūlas trem-! nebesulaukė kone iki 11 vai. v.
tinių gyvenimo Vokietijoje. Pla viškos kolonijos dydžiu, tai ne lietuviai yra labai susipratę ir siunčiami laikraščiai ar kny
Chicagos lietuvius, kuris kas tinvs dviem sumetimais: reikš-j užsitęsusios baigos. Norėtųsi Tamažas
skaičius.
gos grįžta atgal ir neturime
čiai supažindino su lietuviais ra
tremtiniams pagelbsti įvairiomis kaip Jums apie tai pranešti
mėnuo aplanko tūkstančius lie damas savo džiaugsmą ir dėkin-'rybai pasiūlyti ateity ne tiktai
šytojais ir dailininkais. Pabaigoj
šiuo metu įsikūrimo sąlygos
aukomis, šiup metu Detroite
tuvių visose kolonijose ir kuris gumą dėl atvykimo į JAV ir;nustatyti kalbėtojų pavardes,
parodė, kaip tremtiniai aplei Daytone kiek pagerėjusios ir vi
yra vienas iš mėgiamiausių pri prisimindamas dabartines Lie-ibet ir kalbų temas bei griežtai
džia Vokietiją, pasiekia Ameriką si atvykusieji turi pakenčiamus
siminimų, surištų su "dėde Va t u vos kančias. Atitinkami įra- ribotą laiką.
VI. Vr, ir čia pradeda įsikurti.
i fizinius darbus.
Koresp.
nagaičiu".
Šalia laukiamo* li«po» 2$ die
l MIRTĮ -nos, jau ruošiamasi ir Lietuvių •PAKELIUI
G. Gaidžiūno aprašymai
Dailės Parodos atidarymui. Vi apie pergyvenimus vo
tuviams. Tokias pat ar ilgesnes
I kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos
si eksponatai jau atkeliavę. Da kiečių kalėjimuose. 231
programas
turi lenkai ir italai.
PATARN AVIMAS
Ir skelbimų reikalais:
ir kt. Numatomas gerinti kelias
pusi. Kaina
$1.00
bar atliekami
paruošiamieji
Programos sudaromos iš rekla
į
parapijos
piknikų
parkelį.
Ne
darbai. Paroda, kaip jau žinoDIRVOS SKAITYTOJAMS
šykštūs amsterdamiečiai ten, minių skelbimų, kuriuos apmo
ka vietos atitinkamos tauty
Amsterdam, N, Y.
Gerb. DIRVOS skaitytoju pa kur reikia.
bės
biznieriai.
Tie
skelbimai
yra
Reikia
manyti,
kad
Balfo
už
M. židonic, 260 Locust Ave.
togumui,
jos
atstovybe
susitarė
Taupyti galima ir laiškais! Prašykit informacijų paštu!
su gerb. M. KERBELIU, kad daviniai — gelbėti iš skurdo, li skaitomi anglų kalba. Tautinio
So. Boston, Mass.
visi piniginiai atsiskaitymai už gų ir bolševikinio pavojaus sa turinio mūsų radijo valandėlėje
Brunonas Kalvaitis, 545 East Broadway.
DIRVOS prenumeratą, taip pat vo brolius tremtinius Europoje tėra tiek, kiek tarp tų skelbi
—
taip
pat
susilauks
daugiau
ir aukos DIRVAI paremti pri
mų duodama lietuviško* muzi
Chicago, 111.
imama Michael Kerbelis and dėmesio ir paramos.
Jonas Paplėnas, 4418 So. Hermitage Avė.
kos.
#
*
Son, Real Estate and Insuran
ce įstaigoje, 183 E. Main St.. Birželio 14 -15 d. minėjimas Amsterdamiečiai lietuviai sa
Dayton, Ohio
kiekvieną dieną darbo valando įvyko lietuvių parapijos moky vo radijo valandėlę mėgsta ir
J. A. Urbonas, '1302 Lamar St.
mis. Tas patarnavimas atlieka klos salėje. Surengė buv. trem uoliai klauso. Eidamas gatve
Newark, New Jersey
mas visai dovanai.
tinių išrinkta komisija, vado iš daugelio namų girdėsi lietu
A. S. Trečiokas, 314 Walnut St.
Gerb. DIRVOS skaitytojai, vaųjama mkt. A. Valaičio. Ke višką chorą ar solistą dainuo
jant.
kurių prenumerata pasibaigė, letas prisiminimų apie bolševi
New Yorke - Brooklyne
gali atsilyginti labai patogiai. kinės policijos veiklą Lietuvoje
Antanas Sodai lis, 57-56 63rd St., Maspeth, N. Y.
Labai svarbus yra lietuviškų
Taip pat ir nauji skaitytojai ir lietuvių tautos kančios rusų
plokštelių reikalas. Tų plokš
gali ten DIRVĄ užsiprenume okupacijoje klausytojams su
Waterbury, Conn.
telių yra gerų ir visai netiku
ruoti u| 3 dol. metams.
Vladas Varneckas, 2157 N. Main St.
kėlė šiurpą. Buvo ir deklamaci sių, — nei dainos nei turinio.
jų, kurios kėlė tėvynės na#ilėp Lietuviai biznieriai savo skel
Hamilton, Canada
jausmą.
bimais tą valandėlę apmoka ir
Bronius Vengrys, 227 Brant St.
Balfo dkyriaua susirinkimas
Susirinkimas įvyko po iškil tai yra jų nuopelnas. Sutvarkę
aptarė vasaros darbų planą.
mingų ta proga pamaldų, ku plokštelių reikalą, valandėlę pa
Montreal, Canada
Nutarta daryti piknikas ir ru
Stepas Kęsgaila, 6382 Beaulieu St.
rias laikė ir gražų patriotišką gerintų. Pažymėtina, kad tau
deniop vieša rinkliava. Pavesta
TAUPYK SAUGIAI ... mes l»er 41 metus visiems išmokėjome
pamokslą pasakė kun. Balčys tinių minėjimų (Vasario 16 ar
valdybai išaiškinti galimybės
pareikalavimus
Toronto, Canada
Šv. Kazimiero "bažnyčioje, gra Birželio 14-15) progomis ra
Turtas per 25 milijonus dolerių. Atsargos fondas per 2V4 milijono
pasikviesti Čiurlionio ansamblį.
Jonas Paršeliūnas, 514 Euclid Ave.
žiai iliuminuotoje ir papuoštoje dijo stotis leidžia atlikti tai
U S. Government Securities ir grynais pinigais per 12 milijonų
B.
Gaidžiūno
filmą
davė
BalSTIPRIAUSIA TAUPYMO JSTAIGA CHICAGOJE
Lietuvos bei Amerikos vėliavo dienai pritaikytą programą su
Anglijoje
»
fui apie 140 dol. gryno pelno,
Fedeval Savinas & Loan Insurance Corporation narys
pranešėjais (lietuviškai ir an
mis.
Lietuvių
radijo
valandėlė
Jonas
Palšis,
10,
Warrel's
Terra©®,
Bramley-Leeds. \
kuris nusiųstas Centrui. Lie
JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & MGR.
gliškai) ir su gyvu choru.
taip
pat
paminėjo
lietuviu
Jr
tusių parafpijos dar nebaigta
4192 Archer Avenue
Chicaeo 32, Illinois
Australijoje
Tokių progų J. Olšausko va
rinkliava per keletą savaicfci| anglų kalbomis.
TELEFONAS: Virginia'7 • 1141
Povilas Lukošiūnas, 178 Wakefield St., Adelaide, S.A.
*
*
dovaujamas choras nepraleidžia
davė daugiau kaip 8,000 dol. Už
DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4.
tuos pinigus apmokėta parapi Ameterdamo radijas duoda ir amsterdamiečiai tikrai atsi
Trečiadieniais nuo 9 iki 12 dieną. Ketvirtadieniais nuo 9 Ari «•
jos skola, pataisyti vargonai vieną valandą sekmadieniais lie gaivina.
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RAŠALO ASAROS

SSI
Bronys Bailį
ESSE
• Vaclovas Sidzikauskas, buvęs
Vykdomosios Tarybos pirmininkas, ruošiasi liepos 3 d. išvykti
Komunizmo maldininkų išpažintys
iš Vokietijos j JAV. žada laiki- Gyvendami nepriklausomoje ti kuria nors plačiau pasauly šalyje, bet visuose pasaulio kraš
nai apsistoti Waterbury, Conn. Lietuvoje, mes esame padarę vartojama svetima (sakysime, tuose, kur tik bent kiek yra su
Kaip atrodo, dabar pasaulyje miglotas pažiūras apie komuniz
• Dr. D. Jasaitis, buvęs Lietu gana didelę pažangą visose gy anglų) kalba bent vieną infor sispietusių laisvų, sąmoninigų yra trys vietos, į kurias būriais mo metodus ir rojų, kuris ruo
vos Raudonojo Kryžiaus pirmi venimo srityse: turėjome įsikū macinį leidinį, kuriame būtų ga lietuvių, šitokia kultūrinė insti traukia tam tikrų tikėjimų mal šiamas mūsų žmonijai.
minios. Tai Roma, se
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• ALT Vykdomasis Komitetas ninkas Vokietijoje, į JAV ruo- rę nemaža modernių mokyklų, lima daugiau rasti svarbesnių tucija, mano nuomone, gali būti dininkų
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ne
tik
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tik ęlačia prasme suprantamas daugiau neimaldavietė,
sudarė specialią komisijąPasau- .šiasi išvykti liepos 15 d.
pusantro tūkstančio Būtų nemandagu juokauti iš
lio Lietuvių Bendruomenės klau • Lietuvos konsulas New Yor- slo bei grožinės literatūros kū laisvųjų lietuvių pastangas tau bendras Lietuvių Kultūros Fon inetų tikintieji keliauja nusilenk tų šešių geros valios vyrų, kurie
rinių, prisiauginę didoką būrį tos laisvei atgauti, bet ir apie das, visai panašios rūšies, kaip šy. Petro karstui ir gauti po šgyveno tiek daug dvasinio
simui studijuoti.
ke, J. Budrys, jau antri metai įvairių specialistų, gerokai pakė jų kultūrinius, socialinius, eko Latvių Kultūros Fondas, kuris ti
piežiaus palaiminimą. Tai Meka, skausmo, kol atsipalaidavo nuo
• Lietuviai skautai dalyvauja yra New Yorke esančių konsulų lę žemės ūkį, sukūrę net apy nominius ir kt. laimėjimus tiek yra rėmęs ir dabar teberemia kur pamaldieji mahometonys komunizmo. Bet vis dėlto didele
antroje tautinėje JAV skautų dekanas (vyresnysis). Pažymė- stambių prekybos bei pramonės dabartiniais laikais, tiek praei visas žymesniąsias latvių moks kiek mažiau nei pusantro tūks išmintimi man skamba Ignaco
tančio metų per dykumas trau Silonės nesenas pasakymas Ita
stovykloje. Lietuvius atstovaus ina, kad New Yorke yra 66 įvai centrų.
tyje.
lo, meno ir kultūros pasiekas.
kia
karavanais pagarbinti vie lijos komunistų vadui Togliatti:
viena skautų skiltis, sudaryta rių kraštų konsulai.
Bet drauge su šitais dideliais Kitas gana svarbus ir aktua Toks fondas turėtų būti orga nintelį Alacho pranašą ir pabu "Paskutinė kova pasaulyje bus
iš Baltimorės, Bostono, Hartfor • Dail. A. Valeška gavo darbą
pasiekimais mes trumpu nepri lus reikalas yra turėti pastovų nizuojamas ir remiamas ne vie čiuoti šventąjį Akabos akmenį. ne tarp kapitalistų ir komunis
do ir Rochesterio lietuvių skau bažnyčių. dekoravimo firmoj PoTai pagaliau Maskva, kur jau
klausomybės metu dar daug ko ir nuolatinį bertdrinės kalbos nos kurios nors draugijos ar są nuo trisdešimt metų "geriausi" tų, bet tarp komunistų ir buvu
sių komunistų ..." Tai juokais
tų. Skilčiai vadovaus skautinin tente, kurios būstine yra Kenoir nesuspėjome padaryti. Visų kultūros organą, iš kurio viso jungos, bet visų mūsų kultūrinių viso pasaulio tautų liaudies sū padaryta prielaida, kad kapita
kas M. Jurkšas.
shoje, Wise.
pirma, kurdami nemaža medžia pasaulio sąmoningieji lietuviai organizacijų, be pažiūrų ir įsi nūs ir dukros su pasais ir be lizmas ir demokratijos yra per
galėtų gauti pačių reikalingiau
• Sovietinėje spaudoje via dau • Bronius Purvėnas, apie 10 ginių gėrybių, mes nesukūrėme sių žinių savo kasdieninei kal tikinimų skirtumo. Tam tikslui pasų skuba j Kremlių pradefi- kvailos ir todėl pralaimės komu
turėtų būti j šalį atidėti kokie liuoti pro Lenino mauzolejų ir nizmui, tačiau vėliau patys ko
giau ir daugiau pasirodo straip metų buvęs lauko teniso trene bendro tolimesnio idealo, kuris bos praktikai tvarkyti.
nors
siauri specifiniai pasaulė sugulę ant žemės pagarbinti jo munistai, pamatę savo sukurtos
snių, raginančių kurti daug di riu Karališkojoje teniso halėje, mus visus ne tik jungtų į vieną
vietininką šventąjį tėvą Džuga- vergijos rojų, pakels maištą ir
žiūriniai
siekimai, — tuo tesi švilį
desnius kolektyvinius ūkius, ne Švedijoje, šiuo metu teniso tre solidarią tautinę bendruomenę, Toliau būtų gana naudingas
- Staliną...
ją nugriaus ...
gu iki šiol kad būdavo. Esą, pri nerio darbą dirbą Hollywoode. bet ir dvasiškai palaikytų, net dalykas turėti bendrą pačių rei rūpina srovinės organizacijos, — Tie visi tikėjimai turi savo pi
Jei dalykai nesikeis, tai gali
eita išvada, kad maži kolekty Ten jis treniruoja turtinguosius nepriklausomybės netekus. Mes kalingiausių lituanistinių šalti ir pirmoj vietoj sielojamasi mū ligrimus, išrinktuosius, ištiki būti
pati didžiausia tiesos galipermažai esame kreipę dėmesio nių centrą, kuriuo galėtų pasi sų tautine kultūra, kuri suda muosius, pagarbintuosius ir kan įybė. šešių autorių mąstymo bū
viniai ūkiai nuostolingi.
Hollywoodo teniso žaidėjus.
į dvasinės kultūros vertybes, naudoti ne tik mūsų tyrinėtojai, ro žymiausią lietuvybės pagrin kinius, o taip pat atskalūnus, das tokią prielaidą manyje tik
• Kanadoje gyvenąs Balys Ruk- • Lietuvis šachmatininikas Po kurios yra geriausias laidas lie bet ir visi kiti lietuviškos kul dą ir stiprų mūsų tautybės lai heretikus ir bedievius. Gana ge sutvirtina. Mums, mačiusiems
ša išleido savo eilėraščių rinkinį vilas Tautvaišas, kuris šiuo me tuvybei išsilaikyti net sunkiau tūros skleidėjai bei populiarin dą.
rai pažįstame ištikimųjų ir ti komunizmą praktikoje ar jo torkinčiųjų mokslą, tad ypač įdo tūras išgyvenusiems, šeši auto
tu gyvena Bostone ir yra to siais tautos bandymo laikais. tojai.
ŽEMĖS RANKOSE.
Tad kuriuo keliu gali būti ge mu būna pasekti heretikų ir be riai nieko naujo neatskleidžia.
Rinkinys sukirstytas į tris miesto šachmatų meisteris, da Čia kaip tik dabar pasigendame Pagaliau yra dar visa eilė ir
riausiai to siekiama? Tėvynės dievių samprotavimus. Tat nau Jie yra atstovai tų inteligentų,
skyrius: Ugnies šokis, Šaulely lyvaus JAV šachmatininkų pir bendro Lietuvių Kultūros Fondo, kitų, taip pat didžiai svarbių ir
Mylėtojų
Draugijos pirmininkas dinga beieškant kiek galint be- kurie priėjo prie komunizmo su
džio giesmė ir Išsilaisvinimas. menybėse. Pirmenybes įvyks De kuris tik vienas galėtų pridera neatidėliotinų dalykų, kuriais pa
šilkinėmis pirštinaitėmis ir da
Walter M. Chase (Čekanauskas šališkesnio sprendimo.
Viršelis ir skyrių užsklandos troite, Mich.
mai remti mūsų žymesnių kul skirai beveik niekas iš mūsų da DIRVOS 20 ir 22 numeriuose Tačiau gal įdomiausia susi bar panašiai apie jį tebesičiupidail. Juozo Bakio. Rinkinys 78 • Prancūzijoje ir jos kolonijose tūrinių vertybių palaikymą ir bar nesirūpina, nes arba praktiš
ja, o Kremliaus komisarai elgė
mano, kad geriausia esą kurti pažinti su pačios naujausios ti si su jais, kaip su dideliais po
psl. Nenurodyta nei kaina, nei yra 1,121 lietuvis. Pačioje Pran ugdymą.
kai tai neapsimoka, arba nėra Kultūros Fondą (kultūriniam kybos — Kremliaus tikybos at- nais. Man būtų be galo įdomu,
kur galima gauti.
cūzijoje gyvena du trečdaliai čia Šiandien, nemažam lietuvių išteklių tam vykdyti; pvz. to darbui remti) ir Kultūrinę Kole kalūnais ir bedieviais, ši tikyba, ką ir kaip jie būtų prašnekėję,
dabar paėmusi jau trečdalį žmo
• Sovietai, aktyvindami Lietu paminėto skaičiaus, o visi kiti skaičiui atsidūrus įvairiuose pa kie dalykai yra visapasaulinės giją (kultū'riniam darbui pla nijos savo kontrolėn, yra rimtas jei į Kremliaus valdžią jie būtų
voje komunistinę propagandą, yra išsiblaškę po tolimas koloni saulio kraštuose, yra pasidaręs meno galerijos organizavimas, nuoti) prie TMD centro, kurios dalykas, ir šiandien kiekvienam patekę, kaip okupuotų kraštų
būti aišku, kad jos "ke gyventojai, ir kai jie į Romą, Į
įkalbėjo 19 filmų. Mano, kad lie jas.
gana aktualus ir būtinas reika aktyvesnis Čiurlionio ansamblio centro komitetas turėtu būti turėtų
j Londoną ar į Ameri
purėmis
neužmėtysi". Iš tų visų Paryžių,
tuviai neidavo į komunistines • Komunistų laikraštis "Lais las išleisti bent pačių svarbiau rėmimas, rimtas lietuviško te- administraciniu visų kultūrinių
ką
negalėtų
grįžti su užsienio
filmas dėl to, kad jos buvo gar vė", kuris išeina New Yorke, pa sių lituanistinių veikalų ar mo tro sutelkimas, liaudies kūrybos darbų organu. Jei toks planas tikybų ji jau gali panaudoti di pasais, o nebent pro žalios sie
džiausią fizinę jėgą, ir man juo nos kokią ^ skylutę praspruktų
sinamos rusų kalba.
skelbė vajų to laikraščio reika komųjų priemonių, aktyviau ko gelbėjimas ir kultivavimas, mū TMD seimo būtų priimtas, tai, kas ima iš tų naivių idealistų, atgal. Tie šeši vyrai dar nežino,
sų žymesnių skurstančių moks
kurie mano, kad vien idėjomis
• Juozas Karpavičius - Karpius lams surinkti 10,000 dolerių. Gi voti su svetimosios įtakos brovi- lininkų arba menininkų įgalini 10 įsitikinimu, už metų kitų mes būtų galima ją nugalėti, arba iš kokią vergiją tautoms ir koki
Brooklyne turi plokštelių įgro riasi, kad jau surinko 2,000. Rei musi į mūsų dvasinio gyvenimo mas dirbti savo specialybinį dar susilauktume kalbos vakariniu tų pranašų, kurie pareiškia, kad skausmą žmonių masėms atneša
bolševizmas, kai su juo susidu-'
jimo studiją, Tikisi įmonę pra kia manyti, kad gerą dalį gaus sritis, palaikyti ir skatinti lie bą bei svarbesnių jų veikalų lei mokyklėlių (kursu) iaunimui komunizmą nugalėsime pas'save riama
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• Balfo pirmininkas dr. Kon • LIETUVIŲ KELIAS, po trijų asmeniniais bei sroviniais reika šitais ir kitais panašiais visiems boi tautiniu šokiu errunes ir tt.
išnaikinimas, ir
T'ik svarbu, rašo iis toliau, kad Ką tik baigiau skaityti šešių yra tautų
savaičių
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išėjo,
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chene laikraštininkams pareiš praneša, jau nuosavoje spaustu kai susiskaldę, mes pavieniui li rūpintis tik nepartinė, antsro- "m"su kultūrininkai. il?am ne-,komunizmo heretikų ir bedievių mo negro padėtį, — tie šeši vy
~ THE GOD THAT FAI rai^ vargiai turi supratimą, ką
kė: "Vokietijoje išbūsiu apie sa vėje. Antraštės dar neturi lietu arba bent su kurios ar kurių vinė organizacija, kurios tiks q,ITrl5|indarni. ateitu i TMD M LED, six
studies in Communism reiškia Kremliaus naudojami ge
viškų
ženklų.
nadSti
ta.
talka
vykdyti"
vaitę. Po to vyksiu į Romą, Je
organizacijų pagalba dažnai ne las būtų vien žymiausių mūsų
(272 psl., išleista Londone 1950 nocido metodai ištisoms tautoms
ruzalę, Izraelį, gal ir Egiptą pa • Į Chicagą iš Australijos atvy įstengiame net dalies savo su kultūrinių vertybių (bendrinės fTVPVA; Nr. 90 Y.
metais. Ta pati knyga yra išleis- ne tik valstybiškai, dvasiškai ir
sieksiu."
ko smuikininkas Gabriolavičius manymų ar užsimojimų įvyk lietuvių kalbos, liaudies meno, Bet Čia tuojau kyla klausimas: *a Įr Amerikoje. Rimtesnėj spau ūkiškai, bet ir fiziškai sunaikin
su savo žmona Danute Nasvyty dyti. Pvz. dabartinėj mūsų žūt lietuviškos muzikos, lituanisti ar visų pažiūrų ir srovių kultū do.i teko matyti nemaža jos įver ti. Jeigu tą praktiką jie žinotų,
tinimų ir jai parodyto dėmesio.
• Komunistini spauda skelbia, te ir šeima.
ir išjaustų,' tai ne taip
būtinėj likimo bei laisvės kovoj nės kūrybos ir kt.) palaikymas rininkai sutartinai ateis f šią Angliškai mokąs lietuvis, kuris suprastų
jie kalbėtų, ne taip jie privalėtų
kad Vilniaus konservatorijoje
mums būtų labai pravartu leis ir ugdymas ne vienoje kurioje
mano, kad kova prieš komuniz prakalbėti, jei yra tokie huma
( Perkelta f 6-tą pusi. )
mokosi 250 studentų. Be rusų, • šįmet suėjo 10 metų nuo žino
mą yra viena iš pirmųjų jo tau nistai, teisybės, teisingumo ir
profesoriauja šie lietuviai: B. mo visuomenininko ir laikrašti
tinių prievolių, turėtų nuostolio laisvės gynėjai, kaip jie apie sa
Dvarionas, J. švedas, K. Pet ninko Mato šalčiaus mirties. Jis
tos knygos neperskaitęs).
ve rašo...
rauskas, A. Sodeika, J. Bendo- mirė maliarija 1940 m. gegužės
Tie šeši komunizmo bedieviai Kremliaus tikybos vykdytojai
rius, K. Galkauskas, J. Karna- 27 d. Bolivijos karo ligoninėje.
yra pe eiliniai heretikai, o gana naikina ne tik* laisvę žmonėms,
vičius ir A. Račiūnas.
žymūs asmenys kiekvienas savo bet pačius žmones, jie naikina
Gauta patikimų žinių, kad
srityje. Jų tarpe yra trys buvę mūsų tautas. Mes, Baltijos tautų
• Baltimorės meras D'Alesan- š. m. birželio 20 d. Marijampolė
partiečiai, kiti trys karšti maldi vaikai, galime ir turime pasaky
dro nuo birželio 26 iki birželio je mirė kun. P. Andziulis
Redaktoriai niekad nepavargs Tai kur gi užkišote šitą var ko pagal įprastas taisykles, o ninkai, iš jų vienas irgi buvo į ti, kad Maskva šiandien yra pa
partiją įsirašęs, bet tuoj nutolo ti žmogžudybė, banditas, užsimo
30 d. paskelbė SLA savaitę. Tuo • ALT Informacijos Centro se bemokydami laikraščio bendra dinį straipsnį?
ką redaktoriai patalpino ?
ir net nario mokesčio nė karto
laiku Baltimore je įvyksta SLA kretorė Marijona. Kižytė buvo darbius, ką ir kaip rašyti.
Prašyčiau jį atrasti ir neati Iš aštuonių paduotų puslapių nesumokėjo. Susipažinkime bent jęs niekšiškiausiai triuškinti pa
jungtas tautas. Kalbėti apie tą
seimas.
susižeidusi koją ir apie mėnesį Jie nori, kad būtų aišku, gra dėliojant patalpinti į artimiau įdėjo tik tumpą žinutę:
keliais- žodžiais..
banditą su visokiomis "morali
žu, stambu, rašalu nesulaistyta, sią numerį, nes daug kas iš "Mūsų korespondentas Dun Arthur IKostler — vengrų žy nėmis filosofijomis", apie jo ge
• Architektas Mošinskas dabar laiko sirgo.
gyvena Brazilijoje. Dirba savo • Dr. Ant. Jasevičius ir dr. Ire kad krintančios ašaros rašalą mano šeimos narių įdomaujasi. dulis grįžo iš Floridos pailsė das, geras rašytojas ir žurnalis rų tikslų ir priemonių nesuderi
specialybėje ir jau baigia vyk na Jasevičienė apsigyveno Co nebūtų į vandenėlį pavertusios, Panašūs neteisybės faktai jau jęs, nudegęs saule ir savimi pa tas, savo knygose jau demaska namumą, apie tai, kiek bolševiz
vęs bolševizmo barbarybę ir be mo santvarka atneša pavojų me
dyti kelias statybas.
lumbus, Ohio. Dr. Irena Jasevi kad popierius negerftų rašalo baigia mums, korespondentams, tenkintas sveikina visus pažįs protybę ... Ignazio Silone — sti no ir mokslo raidai, — yra jau
tamus."
ir rašė jas džino, kad kur tik gal- išėsti akis.
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Kaip aš galiu rašyti mašinė
ryja vienus per pusrytį, kitus
• Dail. Adomas Varnas su žmo • Pranešama, kad neseniai mi le, jei ir ranka sunkiai įkertu?
Jis buvo parašęs į laikraštį karą ir atsidūrė prieš redak chard Wright — žymiausias da per pietus. Todėl jei niekas Va*
barties
Amerikos
negrų
rašy
na, J. Bačiūno pakviesti, išvyks rė Kaune žinoma aktorė Ona Ry- Jeigu trūksta laikraščiui pa šitaip:
torių.
tojas, galvojęs, kad komunizmas karuose nesikeis, tai aš drauge
ta atostogų į jo vasarvietes. maitė.
vardžių, tai kodėl netalpino tų ''Kas Link Parašymo 87 Nu Mosikuodamas kumščiu griež esąs didžiausias negrų išlaisvin su Silone patikėsiu, kad kada
Bail. Varnas gyvena Chicagoje. • Smuikininkas Iz. Vasyliūnas, šimto septyniolikos pavardžių
tais žodžiais pasveikino redak tojas ... Andrė Gide '— vienas nors per vakarienę bus dar vie
mery Po Parašu 'Susirūpinęs' torių :
iš pačių žymiausių dabarties nas ir paskutinis rijimasis tarp
• Kaune pagarsėjusi moterų rū daugiau kaip metus išvargęs mano atsiųstame sąraše asmenų, Aš Noriu Pabrėžti Teisybę Kaip
rašytojų, atkakalus komunistų ir buvusių komunistų.
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į spaustuvę ir susinervinęs pra binęs ... Louis Fisher — Ame
talpinote
su
aiškiausiais
vaidais
Atremti
Visus
Tvirtinimus
Ir
•
Chicagoje
įvykstančios
dailės
didintas NEMUNO žurnalo nu
dėjo rieškutėmis berti raides rikos žydas, žurnalistas ir pla
Chicago 36, UI
meris apie mirusį buv. Lietuvos parodos reikalais tarėsi adv. A. šito mano straipsnio, kurio ko Viskas Buvo Neteip Kaip Para sau ant galvos, o dabar jau ža čiai skaitomas politinis rašyto
piją
atsitiktinai
turiu
pasilikęs
jas,
šiandien
graudenantis
apie
šyta
Tai
Noriu
Paaiškinti
Pa
Olis
ir
dailininkai
—
Adomas
prezidentą dr. K. Grinių. Me
da atsisakyti iš vietos, neva
6755 So. Western Avt.
gal Raštininko Surašytą Proto Dundulis kliudo jam pagerinti Kremliaus nacionalizmą, impe
džiagą siųsti: 2140 Brick Ave., Varnas, Petras Kiaulėnas, Pau ir pakartoju dar kartą:
rializmą ir barbarizmą ... Ste
i
«.
kolą
Iš
Knygos
O
Buvo
šitaip
lius
Augius,
Vladas
Vi
j
eikis
ir
„Sranton, Pa.
"Pasižymėjęs lietuvių tarpe
laikraštį. O kaip gi jis gali pa phen Spender — švelnus anglų
Įsteigė kompozitorius
Matas Šileikis. Daiilės parodą savo ramiu būdu ir kuklumu Ant Kiek Atsimenu Buvo Raš gerinti nežinodamas, kam rei poetas, dar švelnesnis humanis
• Anglijoje išleistą H. Spalio
tas, nepartinis socialistas, nemo
Chicagoje, Historical Society mu Vytautas Skinka turėjo šaunią tininko Parašyta Pakvietimai kia gerintis ?
A. VANAGAITIS
humoristinę knygą "Trylika ne
kėjęs
komunistams nario mo
Visiems
Bordo
Direktoriams
Atziejuje, tikimasi atidaryti rug- party pagerbti savo dukteriai
Aišku, toks Dundulis tai ga kesčio ir persergįs kitu# to ne
laimių" galima gauti šiuo adre
piūčio 15 d.
Stelai Skinka, perėjusiai į tre vyktie Į Posėdį Bet Niekas Ne lėjo taip drąsiai viską iš didžio daryti....
su užsisakant: K. Barauskas, 12
atvyko Tik Aš Vienas Atvykau" sios raidės ir taškų nestatyti,
Seniausias ir gražiausiai
Mayfield Rd., Eccles, Manches • Po ilgesnės pertraukos pasi čią skyrių su pasižymėjimu. Įdo
Kiekvienam
giliau
civilizuo
truotas lietuviškos minties žur
— ir toliau Dundulis per 8 nes jis yra jau senas, patyręs
rodė lauktas EGLUTĖS Nr. 5. miausia yra tai, kad toje pat
ter, England.
tam
žmogui
tie
šeši
autoriai
ži
nalas.
Longfellow School mokosi ir ki puslapius išaiškino viską, kaip korespondentas ir turi savo sto nomi, jie garsūs pasaulyje, ir
• Liudas Šmulkštys, gyvenąs Numeris skirtas motinos dienai ti Vytauto Skinkos ir Onos Skin- ten toliau buvo išvystyta smar rą, o ką gi mes, kaip sakoma, ų žodis sveria. Aš nemanau, kad
paminėti.
Kaina metams $2.00
Chicagoje, mirus dr. K. Griniui,
kienės vaikai, būtent: Jonas ki veikla, pasibaigusi nepasise biednos moteriškės su mažais jie pasieks kompartijos narius
suorganizavo dr. K. Griniaus • Prancūzijoje, Paryžiuje; gy Skinka ir Uršulė Skinka. Sveiki kimu dėl vienybės stokos.
Susipažinti siunčiamas
ir (bent vieną iš jų vėl atvers
vaikais, galime šokinėti?
vardo fondą. PiradžiaSi sudėta venantieji lietuviai Masiulis ir name juos visus, o ypač mūsų O Dundulis parašė stamiai, Tik tylėk ir dabok, kad ne i k/emlišką bedievybę ar padovanai.
Ir
400 dolerių. Tai dar vienas fon Turauskas yra Les Jouets de nenuilstamą korespondentą Vy aiškiai, nesuliejo rašalo ir jo pamirštum gale sakinio pasta- kurstys prie herezijų. Bet dauge
liui kitų vadinamuose Vakaruose
t&
Gaillard žaislų fabr. savininkai. tautą Skinką.
das.
, V. Skinka." popierius negėrė ir « viską atli- tyti
_ ,
,y. Skinka jų knyga padės kiek sutvarkyti
5 :-?
*> i' t
41& i". ;l> > v-.v
v.":i"-L S1
,"';C •'-tr
A - j * j .t
•i
r
&&}•
• Italijoje, Romoje, liūdnieji
birželio įvykiai buvo paminėti
Šv. Kazimiero kolegijoje, čia
kalbėjo min. St. Lozoraitis ir
Vliko delegacijos nariai: Kru
pavičius, Brazaitis ir Sidzikaus
kas.
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PASKLIDO Tie gandai, o tikros žinios, kad lietuviškos
Įstaigos šiais metais Chicagoje pradeda dvi milijoni
nes statybas. Tėvai Marijonai statosi rūmus už 3 mili
jonus, o seserys Kazimierietės padėjo kertinį akmenį
naujiems savo akademijos rūmams, kurie kaštuosią pus
trečio milijono. Iš viso — penki su puse milijono dolerių.
Kas sakė, kad lietuviai negali suorganizuoti kapi
talų ! Žinoma, čia paminėti milijonai, gal būt, yra suplau
kę ne vien iš lietuvių kišenių, bet vistiek — tai lietuvių
pastangomis suorganizuoti, žymia dalimi lietuvių ir sudė
ti milijonai,
*

Hi ; I
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Kaip papiginti ALT veiklą?
Ryšium su ALT veikla, apie
kurią DIRVA dažnai parašo la
bai vertingų pastabų, norėčiau
iškelti du klausimus:
1. Kaip žinoma, prieš kurį
laiką ALT vadovybė vėl lankėsi
Washingtone Lietuvos laisvini
mo reikalais ir pasikalbėti su kai
kuriais senatoriais. Buvo pra
nešta, kad lankėsi tik trys Vyk.
Komiteto nariai. Kodėl nevažia
vo kartu ir ketvirtasis, Ant.
Olis? Tai, berods, nebe pirmas
kartas, kai ALT vicepirmininkas
nepasinaudoja proga pavažiuoti
į sostinę visuomenės lėšomis.
Net keista ...
2. Ar negalima būtų surasti
priemonių kaip nors atpiginti
tiems važinėjimams į sostinę pa
sikalbėti su senatoriais ir mums
svarbius memorandumus įteik
ti? Jei tam reikalui nebūtinai

Bolševikų desantai

reikia keturių delegatų, tai gal
užtektų ir poros, o dažniausiai
tik vieno keleivio
Ta proga, kaip eilinis aukų
A. Degutis
davėjas Tarlybos reikalams, no
rėčiau pasiūlyti vieną sumany
mą. Kai į Washingtoną tenka
nuleista nauja 18 asmenų grupė. Išaiškino
(Pabaiga iš 26 nr»)
važiuoti politiniais reikalais, tai
me,
kad grupė stengiasi patekti į didelį 2agal užtektų siųsti vieną adv.
Kai susirinko vyrų būriai, apsiginkla
Olį. Kai humanistiniais ir mo vo ir susitvarkė, padėtis žymiai pasikeitė. garinės mišką, tarp Zarasų ir Salako, kur
raliniais, tai p. šimutį. Kai rei Naktimis mūsų vyrų sargyboms tekdavo jiems būtų patogiausia įsitaisyti.
kia tik nuvežti ir į rankas įteik
Susiorganizavome užkirsti kelią ir lau
dažnai susišaudyti su desantininkais. Susi
ti memorandumą (jei neužten
kėme.
Pajutome, kad grupė traukia mūsų
ka pasiųsti paštu), tai sekreto dūrę su pasipriešinimu, desantininkai nebe- link. Prieš aušrą jau girdėjome ir jų rusiš
rių p. Grigaitį. Kai bus reika vykdvdavo savo plėšikiškų puolimų ir pa
kus pašnekesius, išgirodme net vardais vie
las kokiam seimui salę išnuomo sitraukdavo. Geriau mėgo pulti ir žudyti
nas kitą bešaukiančius — Kolia, Vania ir
ti ar šiaip praktišką reikalą at tik beginklius...
t.t.
likti, tai iždininką p. Vaidilą.
Didesnis su ką tik išmesta desantinin
(Dviem pastariesiems dar atsi
Pirmąjį jų žvalgybininką praleidome
žvelgti, kad kelionę į Washing- kų grupe susikovimas įvyko viename miš nelietę. Kai šis davė ženklą, kad viskas
toną būtų gailma suderinti su ke ties Antaliepte. Žuvo keletas iš mūsų
tvarkoj, kelias saugus, pradėjo ir visi slink
kokiais nors pakelėje galimais tarpo... Bet desantininkai turėjo trauk
ti. Visi išėjo į aikštę. Jų tarpe pamatėm ir
atlikti sandariečių ar socialistų tis, paimdami su savimi tik sužeistuosius.
vieną
po sunkia ginklų ir maisto našta nu
svarbiais reikalais).

Savo turėtą amuniciją paliko, čia pirmii
kartą gavome savo akimis įsitikinti, kad
tie nekaltų Lietuvos žmonių žudytojai dė
vi amerikietiškus drabužius ir maitinasi
iš Amerikos atsiųstu maisto...

vargusią moterį.
Buvo žinoma, kad desantininkai jokiu
būdu į nelaisvę nepasiduoda, kadangi žino
jo* j°g> jeigu pateks vokiečiams, tai vistiek
nėra ko jiems laukti pasigailėjimo. Ir mums
*
#
nebuvo galima jų gailėtis, nes jie nesigailė
Desantus maistu ir ginklais aprūpin
jo mūsų žmonių.
davo bolševikų lėktuvai. Sutartose vietose
Paleidome šūvius. Keletas krito. Kiti
numesdavo "siuntinius".
sugulę pradėjo atsišaudyti. Paleidžiam gra
Vieną tokį siuntinį pavyko sučiupti natą. Jie nutyla...
mttsų vyrams. Jie buvo sargyboj viename
Jaunuolis Kazanas nesusilaikęs pakyla
miškely prie Šventosios upės, ties Vazgė- ir per dirvoną bėga jų link. Bet tai būta
lių kaimu, Dusetų valsčiuje. Pro ten de klastos. Jie tyčia buvo nutilę, kad mus ar
santininkai kartais iš Dusetų šilo traukda tyn prisiviliotų. Kai tik Kazanas buvo neto
vo Užpalių link.
Balys Rukša
li nuo jų, pasigirdo šūviai ir Kazanas krito
Vieną kartą išgirdo ir paskui mėnesie sužeistas. Bet išgirstame jį sušunkant:
noj
pamatė besisukinėjantį lėktuvą. Ėmė
— Marisia! Tai tu čia! Žiūrėkit, vyrai,
K E L E I V I A I
jį sekti. Mato, kad nuo lėktuvo kažkas at ir ta Zarasų paleistuvė čionai!
siskyrė — parašiutas ir prie jo lyg žmo
Jau parkritęs Kazanas pastebėjo vie
MES — pavasario nakties keleiviai
gus,
lyg
maišas...
ną desantininką dar į jį taikantį. Jis dar
Mesti žemėn su rasa, žiedais.
spėjo
iššauti anksčiau už aną, ir tas krito.
Ir bent kiek mes nuo rasos neblaivfis, —
Parašiutas nusileido ir vyrai jau šoko
Būrelio liekanos paspruko. Tiek, kiek
O mus medžiai apšaukia girtais.
bėgti prie jo, bet iš miškelio pasipylė au
tomatinių ginklų šūviai. Vadinasi, yra ir jų liko, nebesudarė ypatingo pavojaus. Kas
Kažkodėl visom šakom jie šlama,
žino, kiek lietuvių gyvybių išgelbėta sulikdaugiau, kas tos dovanos laukia...
Kažkodėl šią naktį apie mu.s:
Mūsų vyrai, tai supratę, ne atsišaudė, viduojant tokį gana stiprų desantininkų
Būk tai mes atėjom šiton žemen
vienetą.
bet skubiai užėmė patogią poziciją. Para
Jiems sudrumsti miegą ir sapnus.
Bet sumokėjom ir mes brangią kainą
šiutas nusileido aiškioje vietoje, dirvone,
už
tai.
Kazanas rytojaus dieną Zarasų li
Ei, jūs medžiai, medžiai jūs aukštieji,
ir prie jo slaptai prieiti nebuvo galima.
goninėje mirė nuo žaizdų.
Jūs sapnuokit sau šitoj nakty:
Po ilgokos tylos, jau auštant, desan
Jis buvo tik 18 metų, ką tik baigęs
Mes praeisim. Liksit vieni pakelėje,
tininkai ėmė slinkti prie parašiuto. Kai Zarasų gimnaziją. Narsus buvo kovotojas.
Liksit ramūs kol ateis kiti —
keletas jų išėjo į atvirą vietą, mūsų vyrai Vežamas į ligoninę jis dar paaiškino, kad
paleido į darbą savo automatus. Trys krito, banditų tarpe matyta moteris esanti jo kai
Kol ateis kiti tikrai įkaušę
kiti pabėgo Jūžintų link...
Su dainom, kaip vėjas, neramiom
mynė iš Zarasų Marė Mielnik.
Ir jie šnekins jus ligi išauštant,
Tada vyrai jau drąsiai galėjo prieiti
— Tai nuo šitokių atmatų mes turim
Nesuradę kelio grįžt namo ...
prie parašiuto ir pasižiūrėti, kas gi ten nu ginti savo laisvę ir gyvybę! — kalbėjo dan
sileido.
tis sukandęs jaunuolis.
Atrado dėžę, kurioje gražiai įpokuota
Ant jo kapo buvo pastatytas gražus
S E S U O
sprogstamos medžiagos pastatams ir til paminklėlis, žinoma, tik toks, kokį tais lai
tams sprogdinti, šaudmenų, konservuoto kais buvo galima pastatyti.
JI laukia grįžtančio iš jūros brolio
maisto skardinių ir net šokolado. Viskas
Kazano tėvai, bolševikams artinantis,
Ir stovi vieniša prie molo.
buvo su amerikietškais užrašais.
traukėsi į vakarus. Rytprūsiuose vokiečiai
Ji netiki senų žvejų legendom
Aš nežinau, ar amerikiečiai gali įsi šeimą išskyrė. Kazano tėvas pateko į Hel
Apie laivus, kurie nuskendo.
vaizduoti mūsų jausmą, kuris mus tada ap ios pusiasalį. Ten apsupo bolševikai. Vokie
imdavo, susidūrus su tokiu keliu atėjusiais čiai metė ginklus ir pasidavė. Kazanas pa
Praplėš tuojau skliautus dangaus ir jūros
"siuntiniais iš Amerikos" ...
griebė pamestą vokiečio revolverį, įbrido į
Jo laivo stiebas, baltos burės ...
Mes, žinoma, supratom, kad... Ame jūrą ir ten nusišovė...
rika — atleisk jai, Viešpatie — nežino, ką
Kazano motina Rytprūsiuose irgi pa
daro...
teko
į bolševikų apsupimą. Bolševikai ją
Dienų dienom pavargusi prie mok)
Amerika siuntė viską savo "brangia suėmė, išaiškino, kas ji tokia, nuvežė į Za
Ji laukia grįžtančio iš jūros brolio...
jam didžiajam sąjungininkui", kad tik jis rasus, ten jos akyse išniekino sūnaus ka
(Iš naujai pasirodžiusios knygos **Žemės rankose") padėtų nugalėti Hitlerio plėšikus. Negi ži pą, nukankino ją pačią Ir paliko kapinėse
nojo tada kas nors Amerikoje, kad štai, nepalaidotą...
gal būt, ir daugelio lietuvių, gal net mūsų
Gal tai buvo kerštas už Melnikaitę?
*
*
artimų giminių rankomis gamintos gėry
Kun. Bakšys Rochesteryje padarė dar daugiau: jis bės naudojamos visai ne su Amerikos prie
Manau, kad bus įdomu kai ką smulkiau
gavo palikimą Balfo naudai 3,000 dolerių!
šu kariauti, o nieku nekaltiems Lietuvos patirti, kas gi buvo ta didvyrė Marytė MelJeigu kun. Bakšys tų tūkstančių savininko nebūtų gyventojams žudyti... Bet, šiaip ar taip, nikaitė, kurią dabar bolševikai garbina,
įtikinęs parašyti tokį testamentą, gal tie pinigai nueitų apimdavo nepaprastas pasipiktinimas ir ne kaip didvyrę, gamina apie ją filmas, rašo
į advokatų kišenes ir trupiniai į Amerikos iždą. Aišku, pakeliamas skriaudos jausmas, kada mes poemas ir tt.
l.'id Balfe tie pinigai reikalingesni.
Prisipažinsiu, nežinau gerai, net už ką
akis į akį susidurdavom su Amerikos ap
Kun.
Bakšys,
žinoma,
galėjo
gauti
palikimą
ir
savo
ją
garbina
ir ką ji nuveikė, kada tikrai žu
ginkluotais banditais, kurie nei pirštu ne
*
*
vadovaujamos parapijos reikalams, bažnyčiai pagražin palietę bendro — mūsų ir Amerikos— prie vo — ar tame susirėmime, kai žuvo Kaza
Jeigu vieniems reikalams lietuviai sugeba suorganizuo ti, kokiam altoriui įrengti i.. Bet jis, matyt, pagalvojo,
nas, ar vėliau. Bet ne apie tai noriu ir pa
ti milijonus, tai turėtų būti galima tą padaryti ir ki kad Dievui gana bus garbės tokioj bažnyčioj, kokia yra, šo vokiečio, o ėjo žudyti mūsų...
Ir verždavosi šauksmas — kodėl mes pasakoti. Tik turiu pastebėti, kad visa ta
tiems ne mažiau šiuo metu svarbiems reikalams. Reikia ir tą palikimą jis nukreipė "žemiškiems", bet labai svar
taip toli nuo Amerikos, kodėl negalime pri didvyriškumo istorija yra grynas bolševi
pasimokyti metodų iš tų, kurie tai sugeba padaryti.
biems reikalams.
sišaukti ir pasakyti, ką tie daro su jų do kiškas išradimas, paprasčiausias melas,
Iš kitos pusės — reikėtų, kad ir tie, kurie turi tą
Reikia, kad atsirastų šitų dviejų pavyzdžių sekėjų vanomis ...
kaip melas yra visa ji sukurta Melnikaitės
"stebuklingą lazdelę", padedančią platesnę visuomenę pri kuo daugiausiai. Yra lietuvių, kurie tiesiog nesusigaudo,
#
istorija,
*
*
.
*
traukti prie didesnių sumanymų vykdymo, nepavydėtų kaip būtų geriausia per gyvenimą sudarytas santaupas,
Ji buvo zarasiškė. Jos tėvai gyveno (Za
Šioje apylinkėje buvome jau taip susi
savo galimybių ir "žemiškiesiems" lietuvių reikalams. kurių jau yra perdaug gyvenimui gana gražiai pabaigti. tvarkę, kad desantininkai nebepajėgė pasi rasuose, šaltupės gatvėje 32 nr. Kai kas
Tegu sau geram katalikui Dievas pirma, paskui Tėvynė, O tie, kurie supranta, kur yra patys opiausi lietuviški rei rodyti iš miško. Ir pagalbos jie jau negalė mano, kad ji žydaitė. Ne, tai netiesa. Jos
bet vis dėlto Tėvynės reikalų nevertėtų nustumti perdaug kalai, dažniausia kiauros kišenės... Bet jei jie sugebės jo sulaukti. Maskvos "akademija" nespėjo tėvas vadinosi Mielnik, laikė save leriku,
toli...
savo supratimą perduoti ir įdiegti tiems, kurių kišenėse paruošti naujų jėgų, o "siuntinių" taip pat lietuviškai iš principo nekalbėjo.
Štai Michelsonienė iš Bostono savo atostogas Flori pinigas laukia tinkamo panaudojimo, tada ne vien Die jau retai kada begalėjo atsiųsti, nes desan
Jis buvo labai geras specialistas atnau
doje panaudojo, kad įtikintų chikagietį Gustainį paremti vo garbei, bet ir didiesiems tautiniams reikalams susida tininkai nebegalėdavo išsilaikyti sutartose jinti brūžuokles, arba, kaip zarasišjriąį sa
lietuvių ūkininkų atgabenimą iš Vokietijos. Balfas lai rys milijonai ar bent šimtai tūkstančių.
ko, "napielnykus".
vietose.
• mėjo 800 dolerių. Pagarba tokiam stambiam reinejui,
O ..tas daugelį dabar 4u»pi*i »«8kailibančti$ žodžių . Netrukus pajtftofrrc, frafl GaWfes apyPer jo rankas perėjusios brtižuolcBl
^pagarba ir tai, kuri mokėjo reikalą išaiškinti!
galės paversti darbais.
Rimšės valsčiuje, pelkynuose yra
(Perkelta į 5-tą puslapį)
-/-r. ^
^ /»
V
a
ilisiš
Įkrinta tačiau į akį vienas dalykas: tie milijonai suorga
nizuoti dviejų vienuolynų veiklai stiprinti. Gerai, bet
sunku iškęsti neprisileidus nuodėmingos minties: ot, kad
taip nors penktadalis to būtų sugebama suorganizuoti
kitiems didiesiems lietuviškiems reikalams, apie kuriuos
visi tiek daug sielojamės — šalpai, Lietuvos bylai, kul
tūriniams pasireiškimams remti...
Žinoma, čia tuojau gali būti pastebėta — argi ne
lietuviškiems kultūros reikalams tie pastatai suplanuoti?
Taip, bet... Tėvai Marijonai leidžia lietuvišką dien
rašti. leidžia luek lietuviškų knygų... Tačiau tai tik
smulkūs trupinėliai nuo tų milijonų, kurie, atrodo, eis
daugiau Dievo garbei, bet ne tiems žemiškiems, nors ir
dvasinio pobūdžio reikalams. O va šitie žemiškieji dvasi
niai reikalai kaip tik labai skursta...
Kazimieriečių akademija laikoma viena iš gražiausių
lietuviškų mokyklų Amerikoje. O ir čia susitinkam tokį
pat "bet"...
Štai neseniai skaitėme žinutę iš Chicagos, kur buvo
pasigrožėta tos akademijos mokslo metų užbaigimo aktu,
bat drauge ir apgailestauta, kad tame akte visai negalėjai
numanyti, jog tai yra lietuviškos mokyklos metų pabaig
tuvės : negirdėta tenai nė vieno lietuviško žodžio, nei šiaip
lllieko, kas bent primintų, jog tai yra mokykla, kuri šalia
mokymo dar stengtųsi ir lietuvišką susipratimą savo
mokinėms skiepyti...
Taip, toje akademijoje gali susikalbėti lietuviškai
su mokytojomis, tenai gali pamatyti gana gražų lietu
viškos tautodailės rinkinį, ten gali rasti ir lietuviškų kny
gų gana didelę biblioteką, tegul ir "išsijotą" pro religi
nei-. cenzūros sietą... Naujųjų rūmų kertinio akmens pa
šventinimo metu net ir lietuviška vėliava buvusi matyti
ir lietuvių tautos himnas giedotas ...
Tačiau, kaip vienas korespondentas pastebi, nebuvo
girdėti, kad mokinės ištartų lietuvišką žodį...
Mokinės, žinoma, čia ne vien lietuvaitės. Bet ir lietu
vių tėvų dukrelių, tur būt, niekas nei pamoko, nei paska
tina nors kiek pramokti savo tėvų kalbos. O be lietuvių
kalbos — kas iš'tų knygų rinkinio? Jis įdomus gal tik
tos bibliotekos tvarkytojai, gal yra gera "atrakcija" lie
tuviams svečiams parodyti... Jaunajai čia auklėjamai
kartai tos knygos yra tuščia vieta.
Berods, moknės pamokomos lietuvių tautinių šokių,
gal jos pasižiūri ir gražų lietuviškos tautodailės rinkinį,
gal jos išmoksta ir vieną kitą lietuvišką dainą padainuo
ti... Bet kai tų dainų nesupranta, negali pajusti jų dva
sios, negali pajusti ne tik meilės, bet ir supratimo lietuviš
kam šokiui, lietuviškam tautiniam menui... Visi tie da
lykai jaunuolėms yra lyg savotiškas muziejus, maža kuo
tesiskyriąs nuo panašaus graikų, ispanų ar egiptėnų tau
tinio meno muziejaus.
Paaiškinimų ir pateisinimų, kodėl taip, o ne kitaip
yra, žinoma, atsiranda, kiek tik nori. Tie paaiškinimai
apgina nuo kaltinimų, kurių nei nenorime kelti, bet jie
nepakeičia fakto. O tas faktas yra tas, kad lietuviškumui
jaunojoj kartoj kelti ir palaikyti net ir ši puiki vadinama
lietuviška mokykla reikšmės beveik kaip ir neturi. Ir bū
kime pasirengę po kiek laiko įsitikinti, jog nei pustrečio
milijono dolerių vertės naujieji rūmai padėties nepage
rins ...

Taip sutvarkius programą,
tris ar net keturis kartus pamažėtų išlaidos kelionių reikalams,
o vaisiai Lietuvos bylos reika
lais būtų absoliučiai tie patys.
Tada daugiau lėšų liks tam at
vejui, kai atsiras tikrai degan
tis reikalas ir kai į sostinę rei
kės važiuoti ne tik visam Vyk.
Komitetui, bet ir visiems Tary
bos sudėties nariams.
K. Vs, Chicago, 111.
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Liūdni apmąstymai

ri nemažų nuopelnų lietuvybės
darbe, savo tikslais ji apima
bendruomeninės lietuvių orga
nizacijos Amerikoje uždavinius,
(diskusinės mintys)
f Kas Europoje nenustebtų iš sukę sau galvas apie Lietuviš
tačiau nei savo organizacinė
Domas Adomaitis
girdęs, kad JAV paprastas mū- ką Operą, Lietuvių Meno Gale
mis priemonėmis, nei praktiškai
Tikiu,
kad
daugelis
skaitė
W
.'rininkas
uždirba daugiau, negu riją, Lituanistikos Institutą ir
(Tęsinys iš pereito numerio) tyvų įtakoj ALT vengia savo rie nebūtų paliečiami srovinio varoma veikla neatitinka ati
M.
Chase
straipsnį
"Kultūra
ar
universiteto
profesorius ? Ta panašius dalykus, jei nenorite
tenkančio uždavinio dydžio.
veiklą plėsti į naujas sritis;/o boikoto, arba
{
ALT skyriai yra beveik vi
politika",
įdėtą
DIRVOS
š.
m.
būti palaikyti puspročiais. At
čiau
taip
yra.
gal tat yra per didelis ginčų ir 3) bandyti bendromis jėgo
SISTEMINGAS LIETUVIŲ
sose stambesnėse lietuvių kolo
22
Nr-y.
Tikra
tiesa
ten
visu
Be
to,
profesorius
čia
turi
dvi
siminkite,
kad čia Amerika!
neišrišamų klausimų baimės pa mis sukurti trūkstamas bendrą
VEIKLOS PLANAS
nijose arba kai kur juos laiki
atvirumu
pasakyta.
Visu
šimtu
gubai
daugiau
paskaitų
skaity
žinoma, tai nėra atradimas
sias lietuvių įstaigas ir išvys
sekmė.
nai atstovaujantieji ALT konuošimčių
jam
pritariu,
nes
tu
TruVnpai
peržvelgus
šio
kraš
ti,
negu
Europos
universitetuo
ar
naujiena. Manau, kad TMD
tyti pilnesnį lietuvių bendruo
misijonieriai - įgaliotiniai. Kai šitaip dalykams susiklosčius,
riu
jau*
ir
savo
patyrimo.
pirmininkas
dar daugiau turė
se.
Vadinas,
jis
yra
tik
mokyto
to
lietuvybės
reikalus,
norėtųsi
menės gyvenimą, kuriame kiek
kurie skyriai, pvz. Gh'icagos, mies šiandien tegalime turėti
Susirašinėjau
su
keliomis
mū
jas,
bet
tyrinėjimo
ir
kūrybos
pateikti
keletą
minčių
apie
tai,
jo
progos
įsitikinti,
kokioje šiuo
vienas lietuvis rastų šį tą pa
yra virtę "apskritimis", nes jie srovinę lietuvių mokyklą, srovi
sų
stambiosiomis
organizacijo
atžvilgiu
beviltiškoje
padėtyje
darbui
laiko
kaip
ir
nebelieka.
kaip
reikėtų
lietuviškąją
veik
trauklaus ar naudingo.
apjungia eilę poskyrių, tačiau nį chorą, srovinį teatrą ir. pan.,
mis kultūriniais reikalais ir da Aišku, dar blogiau yra imi esame atsidūrę.
lą organizuoti.
* *
statutinio pagrindo tokiam i> o tatai reiškia, kad vietoj vie-' Be tinkamos organizacijos nė
Reikia paminėti, kad siūlo viau kai kurių praktiškų pasiū grantams, kurių tik vienas ki Jau keleri metai TMD neiš
nos geros lietuviškos institu
siplėtimui neturi.
mos
mintys šių eilučių auto lymų. Nieko gera iš to neišėjo. tas tegauna darbo savo srityje, leido jokios knygos, tad nenuo
ra įmainoma planingas veiki
Pagal savo pobūdį, ALT vei cijos mes esame verčiami turė mas. Tą šiuo metu jauste jau riaus, kartu su Br. Budginu,
Tųjų organizacijų tarpe yra o paprastai turi imtis tokio dar stabu, jei narių ir narių įnašų
kia per ją sudarančių grupių ir ti mažiausiai keturias menkas čia kultūrininkai, ekonomistai, beveik prieš metus buvo raštu
ALT, LAIC, SLA ir ta pati bo, kokį gauna. Pavyzdžiui, vie skaičius mažėja. Atsišaukimai
tokių pat susivienijimų orga arba nė vienos, nes nė viena skautai, sportininkai ir kt. Kei įteiktos ALT vadovybės na
TMD. Gal kada nors tą įdomų nas dailininkas dažo lėlėms akis laikraščiuose — tai ne veiki
grupių ar organizacijų skyrium
nizacijas, spaudą ir kt.
riams,
su
jais
kiek
aptartos
ir
kia tikėtis, kad netrukus jiems
susirašinėjimą paskelbsiu spau žaislų fabrike, puikus daininin mas, greičiau kova su mirtimi.
Nekilnojamo turto, kaip sa nepajėgia jos išlaikyti. Dar blo pavyks sudaryti ne tik vieti kaip medžiaga persiųsta New doje. Tačiau jis nieko naujo ne kas dažo vagonus, advokatas Nenoriu nieko kaltinti, nes
lių susirinkimams ir pan., ALT giau, — isntitucijos ir verty nio pobūdžio junginius, bet ir Yorke tuo reikalu veikusiai ko duotų, tik patvirtintų tai, ką parsisamdė už daržininką, rašy manau, kad tikra lietuviška
bes, kuriomis ne tik patys galė
neturi.
kultūra galės sužydėti tik ne
centralizuotas, visą kraštą api misijai, su tikslu — paruošti W. M. Chase pasakė savo mi tojas už kiemsargį ir tt.
tume
naudotis ir džiaugtis, bet
ALT yra organizacijų, bet
mančias organizacijas. Taigi, po atitinkamus projektus Lietuvių nėtame sthaipsnyje. Kodėl taip Visi tai labai gerai žinome. priklausomoje Lietuvoje, laisvo
ne atskirų asmenų sambūris. ir prieš kitus pasirodyti, joms kiek laiko galime sulaukti, kad Kongresui. Autorius nesijaučia yra? Manau, kad čia kaltas tas Ar gali jie ką nors sukurti? je ne tik nuo komunizmo, bet ir
Josios struktūra kai kuriais at turint srovinį šešėlį, virsta boi greta ALT ir B ALF vajų turė esąs apdovanotas neklaidingu mūsų "amerikietiškais gyveni Štai vienas mūsų žinomas rašy nuo kito kraštutinumo — "mažvilgiais nėra aiški. Pvz., kai koto objektu. Tuo būdu iš anks- sime kelis naujus vajus. Kas mo dovana ir mano, kad tokio mo būdas''...
tojas savo gyvenimą taip api ceinizmo". Bet tai ateities sva
nukertam saką, ant kurios
..
. . ..
, . v._ plano sudarymas nėra vieno as
kurios vietinio pobūdžio organi to -4.
būdino į "Gyvuliškas gyveni jonės.
,, , .
_ pasidarys, jei tie centrai, ziu
_, . .
...
.,
mens reikalas. Čia išdėstomos Dažnai aš svarstau klausimą, mas. Grįžtu vėlai vakare iš dar
zacijos, užuot priklausiusios vie noretume užkabinti lietuvy bes rėdami
vien
savo
srities
reika
O dabar čia, svetimam krašte,
tiniam ALT skyriui, yra netar- išlaikymo naštą, atsidurdami lų, kurią dieną susivaržys dėl mintys tačiau galėtų tikti bent kodėl šis kraštas ir jo žmonės, bo, gerai užvalgau ir einu gul kur pažvelgsi — kapai. Tai taip
užburtame
rate:
norime
išlai
piškai įsijungusios į patį Cen
aukos; kaip tatai atrodys dos kaip pradinių svarstymų pap neišskiriant ir lietuvių, taip, pa ti, nes rytą reikės anksti keltis yra dabar, kai dar daug utrime
kyti
lietuvybę,
—
tam
reika
lyginti, mažai domisi kultūri ir vėl į fabriką. Kai sulaukiu
trą (pvz. Chicagos tremtiniai).
niajam lietuviui, prieš kurį bus grindas.
pirmosios kartos lietuvių, nors
linga
pilnesnio
lietuviško
gy
niais
dalykais?
Siūlomi
štai
kokie
visiems
su
Jos statutas taip pat leidžia vie
ištiestos kelios rankos vis tam
sekmadiėnio,
jaučiuosi
tiek
pa
Po poros metų pradedu su vargęs, kad taip ti* norisi vis*} jų dauguma vos skaityti ir ra
noj vietovėj steigti du ir dau venimo, lietuviškų institucijų, pačiam lietuvybės reikalui ? Ir prantami dalykai:
šyti temoka. Negalim iš jų ste
1. Turėti nuolatinę, kiek gar prasti. Aš matau, kad ir inte dieną išgulėti."
giau lygiagrečius (pvz. srovi bet jąsias, kaip srovines, su- kaip, pagaliau, į tai pažiūrės
buklų laukti. Kurie savo darbš
boikotuojam ir arba sužlugdo
nius) skyrius.
lietuvis, kurį dar reikia grą lint tobulesnę, Amerikos lietu lektualai iš tremtinių tarpo čia Atrodo, kad taip gyvendamas tumu ir sumanumu susikrauna
Įsižiūrėjus ALT - veiklon, ne me arba laikome merdėjime.
žinti lietuvybei? Man rodos, ir vių bendruomenės organizaciją, palengva tampa abejingi kultū jis ne tik nieko neparašys, bet kiek kapitalo, tai nieko gudres
Nesiryždami
bent
kiek
dides
sunku pastebėti, kad iš tikrųjų
šia linkme pagalvojus, reikėtų kuri rūpintųsi viso krašto mas rinėms gerybėms.
abejoju, ar daug ką paskaitys. nio nesugalvoja, kaip įstatyti
niam
spaudimui,
mes
galim
ku
ji yra varoma, palyginti, nedi
sutikti, kad vienas centras, vie tu bendraisiais lietuvių reika Svarbiausia priežastis, mano Todėl ir knygų čia mažai te- kokiai bažnyčiai gražų langą.
delio skaičiaus žmonių, naudo rį laiką "maltis" šiame rate nas vajus visiems reikalams bū lais.
nuomone, yra ta, kad gyvename skaitoma, nes nėra laiko ir nuo O ta "lietuviška" bažnyčia jau
2. Toji bendruomenine orga krašte, kur raumenys yra la
jantis labai negausiomis veiki ir naudotis "Dievio duodamo tų kur kas geriau, negu kele
taikos. Tur būt, nesuklysiu pa pasirūpina, kad fundatoriaus
mis" pajėgomis. To gal užteks tas. O jeigu taip, tai ar ne ge nizacija išugdytina iš dabarti
mo priemonėmis.
biau vertinami, negu smegenis. sakęs, kad bent 90% intelektu vaikai poterių lietuviškai nebe
Savo darbą kaupdama į po tautinei kibirkščiai sąmoningų riau pasitvarkyti iš anksto taip, nės Amerikos Lietuvių Tary
alų iš naujakurių tarpo gyvena kalbėtų.
litinę- veiklą, ALT kitomis sri jų lietuvių tarpe palaikyti, bet kad neįvyktų jokių komplikaci bos, atitinkamai išplečiant jos
tokiose sąlygose, kuriose jie pa
timis beveik nesidomi. Taip, tuo nė kiek nepadėsime jiems jų, kurioms sutvarkyti vėliau organizaciją bei veiklą ir tam b) žiūrėti, kad šios pajėgos lengva virsta ne tik medžiagi Dar liūdniau yra su Ameriko
je augusia karta. Auklėjimas
imkim kad ir kultūrinius pa lietuviais išauklėti jaunąją kar reiks daug pastangų, žinoma, pritaikant jos statutą. •
savo srityse atliktų jiems ati niais, bet ir dvasios ubagais. čia, deja, labai apleistas. Nenuo
tą,
kuriai
politinė
lietnvių
veik
Kaip matyti, šiuo planu ne tenkančias pareigas Lietuvos iš
rengimus, nors į juos tebūtų
tuo nenorime paneigti įstaty
Jie gyvena iš atsivežtojo dva
žiūrima kaip j priemonę žmo la nedaug ką duoda ir dar ma mais sudarytos specialios Bal- siūloma kas nors griauti, bet laisvinimo ir lietuvybės reika sinio kapitalo, negalėdami jo stabu, kad šiek tiek pajėgesni
žmonės bėga nuo ubagiško mo
atvirkščiai, tik išsiplečiant pri luose ;
nėms sutraukti, jiems nuteik žiau ją traukia. Ir nereikia bū fo būklės.
papildyti. Užtat daugelis jau kytojo amato. Federalinė val
ti
pranašu
pramatyti,
kad
be
sitaikinti išaugusiems laiko rei c) planuoti tos srities lietu
ti ir lėšoms sukelti. Tačiau ALT
čiasi, kaip ant ledo išmesta žu džia bilijonus išleidžia ir šiam,
visai nesiima nei organizuoti, priaugančios kartos tautinė są Suglaįud|iant kas pasakyta,, kalavimams.
višką
veiklą;
vis: nors daužo uodega, betgi ir tam, o auklėjimui ir moks
,•
Smulkiau tie siūlymai atro d) pagal išgales, padėti ug
nei palaikyti kultūrinių pajė monė turės užgesti kartu su reikia tarti:
žiopčioja
ir dūsta.
lui — nei cento. Viskas palik
gų. Atseit, tiek kultūriniai, tiek per greit "suvartojamais'' mū 1) Lietuvai išlaisvinti ir lie dytų taip:
dyti šios srities gyvenimą.
Dvi didžiosios nelaimės, ku ta savivaldybėms ("steitams")
sų
kultūrininkais
ir
išmirštan
tuvybei
išlaikyti
būsime
pajė
kitokie veiklos vienetai, kurie
A. ALT, kaip bendrųjų lietuviš Gerbūvio (arba šalpos - Bui rios gali ištikti šiame krašte, ir privačiai veiklai. Įstatymas
lietu gesni, kai sukursime pilnesnį
laikas nuo laiko panaudojami čiais fląmfoninigaisiais
kų reikalų vyriausias šeiminin ties) Komitetas taip pat viso verčia atsisakyti geros knygos, dėl 300 milijonų dolerių para
bendruomeninį gyvenimą;
ALT darbams atlikti, yra daž viais.
kas, imasi derinti, rūpinti ir krašto mastu rūpintųsi:
koncertų ir kitų kultūrinių ver mos mokymo ir mokslo reika
Ieškant
išeities
iš
šios
ne
2) tokio uždavinio sėkmingai
niausiai "sikolinamii", retkar
ugdyti visą šio krašto lietuvių a) suburti šalpos ir sociali tybių, versdamos žmogų, ypač lams taip ir liko palaidotas dar
per
linksmos
būklės,
galima
pa
gali imtis tik bendron organižačiais samdomi iš srovinių ir
bendruomeninį gyvenimą. Tuo
cijon susibūrusi visa sąmonin tikslu ji išplečia savąją organi nės apsaugos darbuotojus, gy naujakurį, šiek tiek taupyti. Tai negimęs.
kt. organizacijų, taigi' naudo sirinkti vieną iš trijų:
Jaunimas paliktas "auklėti"
dytojus ir kt. medicinos per yra nedarbas ir liga.
jamasi tuo, ką "Dievas davė". 1) pasilikti "užburtajame ra goji lietuvių bendruomenė;
zaciją, įvesdama apygardas,
Pagaliau
kiekvieną,
gavusį
biznio
įmonėms: visokių "co
sonalą,
mokytojus
bei
auklėto
Dar daugiau, .— ALT sakosi te" ir laukti, gal kartais trem 3) bendruomenei vadovauti skyrius, seniūnus ir atitinka
šiokį
tokį
darbą,
persekioja,
mics"
leidykloms,
kaubojiškų
jus,
o
taip
pat
sportininkus;
esanti laikinė organizacija: Lie tinių priešboikotinis nusiteiki reikalingas vienas centras, ku mus įgaliotinius.
kaip
kokia
juodoji
dvasia,
visai
filmų
ir
žaislų
gamintojams,
su
b)
įtraukti
juos
į
lietuvišką
ris derintų ir rūpintų viso kraš
tuvos laisvę atstačius, jos vei mas "išgelbės padėtį";
pamatuota
baimė:
"O
jeigu
žvėrėjusio
sporto
menadžeriams
B.
ALT
Centras
savo
darbą
pa
darbą
ir
nuoširdų
patarnavimą
kimas numatoma sustabdyti ir 2) ieškoti "nesrovinių" mili to mastu visų gyvenimo sričių
streikas rytoj ..."
(prisiminkime tik boksą ir "rissiskirsto veikimo sritimis ir savo tautiečiams;
lietuvybės darbą vėl išblašky jonierių, kurie mums pratur bendruosius lietuvių reikalus;
Dar
blogiau
susirgus,
lies
gy
tynes"),
gatvinių laikraščių ir
naudojasi
visomis
tų
sričių
prie
c)
planuoti
tų
sričių
lietuviš
ti srovinėms ir kitokioms orga- tintų - pakeltų visą lietuvių 4) ALT, kaip vyriausioji šio
dytojai
čia
pripažįsta
tik
"dole
knygų
lendėjams,
kur pirmoje
monėmis.
Kiekvienai
veikimo
ką veiklą;
nizacijoms. Gal tik tų perspek- bendruomeninį gyvenimą ir ku krašto lietuvių organizacija, tusričiai sudaromas nuolaitinis d) pagal išgales, kelti tos Sri rio etiką". Išimtys negriauna vietoje su smulkmenomis apra
Komitetas. Tokių Komitetų bū ties specialistų ugdymui reika taisyklės. Visi žino "ateik ki šomi kriminaliniai ir seksuali
tą kartą", apie klaidingas "žai- niai nusikaltimai. Jie užmuša
R a I c a u i I / I I H A C a n t a i tant... Palydovai kas rytas keitėsi. Tai tų reikalinga bent penki: Kul lingą tautinį susipratimą;
bines" diagnozes — kad tiktai jaunuomenėje žmoniškumo su
tūros,
Visuomenės
—
Politikos,
e)
rūpintis
lietuvių
profesio
BUI9CVIV\l£ UCSaillal buvo ir suaugę Abromai ir Ickai, o dažGerbūvio (arba šalpos — Bui nalų ir aplamai šviefluoiae&ds greičiau, daugiau ligonių ap pratimą ir kultūros pamėgimą.
niausiai barzdoti Samochalovai...
žiūrėti ir daugiau dolerių su Tad nieko gero negalima ti
( Atkelta iš 4-to pusi, >
ties), Finansų-Ūkio ir Organi prieaugliu.
bftdavo geresnės, kaip naujos. Ta# jis nuo
Visos tėvų pastangos atvesti dukrą į žavimo bei Derinimo Komite Finansų-Ūkio Komitetas vi rinkti. Tada ir visokie "stebuk kėtis iš naujosios kartos, ir vi
lingieji vaistai", kurie dažnai sai suprantama baimė tų nau
lat turėjo labai daug darbo, nespėdavo net padorų kelią nuėjo niekais. Nors buvo ga tas. ,
so krašto mastu turėtų rūpin
neįperkami, negali padėti.
jakurių, kurie, visa tai maty
atlikti.-Bet mokinių neėmė: nenorėjo kam limybė mokytis, ji apie tai nenorėjo nė gir Bendrifeji Komitetų uždavi tis:
Privačios
draudimo
įmonės
dami,
rimtai susirūpinę dūsau
nors išduoti paslaptį, kad neatsirastų kon dėti. Kai tėvams galutinai išsekė kantrybė, niai būtų:
a) surasti lėšų lietuviškajai daro savo biznį, moka pasirek
ja:
"Kas
išaugs iš tų mūsų vai
a) suburti atitinkamos sri
kurentų ...
kai visi Zarasai Marisią jau pirštais rodė, ties lietuvių pajėgas ir rūpintis veiklai ir vesti jų naudojimo lamuoti, bet jų pagalba ligos ku?..."
atskaitomybę;
Gyveno gana pasiturinčiai. Ir jis pats tėvai jai uždraudė ateiti į jų namus.
atveju juokingai maža.
Tiesa, dabar ir šio krašto val
jų prieaugliu;
b) suburta visus lietuvius ver Visokiomis "hospital insuran
džia
tuo susirūpino, bet tuo
ir jo žmona buvo gana dievoti žmonės, bet
Marisia pasitrankė kurį laiką Zarasų b) rūpintis darnia jų veikla; slininkus (gal ir ūkininkus?)
ce",
kurios
irgi
nepigios,
gali
tarpu
tik žodžiais. Išeitis labai
į bažnyčią Zarasuose nevaikščiodavo nuo tų burliokų tarpe, o kai tie pavasarį patraukė c) iškelti - nurodyti tos *rl- ir įtraukti juos į lietuvišką vei
pasinaudoti
tik
mirštamai
susir
paprasta:
nepagailėti pinigų
,
laikų, kada juose pradėta laikyti pamal į Kauną vasaros darbams, tai su jai# drau tinkamiausias df
klą; ,
gęs.
Tad
socialinio
draudimo
auklėjimo,
mokslo
ir kultūros
ties lietuvybės uždavinius ir tin c) paskaftinti ir pagal išgales
das lietuviškai.
ge išvyko ir Marisia.
srityje
šis
kraštas
keliais
de
reikalams,
tad
mažiau
reiks iš
kamiausias priemones jiems padėti vietinėms lietuvių versIš visų Mielniko vaikų duktė Marė
Nuo to laiko tėvai jau nedaug žinojo įvykdyti;
šimtmečiais atsilikęs. žodžiu, leisti policijai, teismams ir ka
(dažniau vadinama Marisia, o ne Maryte) apie savo dukters gyvenimą. Tik retkar d) pagal išgales rūpintis ati o pajėgomis užmegzti ryšius su čia niekas nėra tikras dėl savo lėjimams išlaikyti, ir bus dau
''visur esajičiu" lietuviu ne tik
giau laimingesnių žmonių. Bet
labiausiai išsiskyrė, bet visiškai ne į gerąją čiais pravažiuojantieji ruseliai papasakoda- tinkamu lietuvių bendruomeni- tarpmiestiniams, bet ir tarptau rytojaus.
Abejoju,
ar
atsiras
nors
vie
ne visiems kongresmanams ir
ųio gyvenimo srities ugdymu. tiniams mainams pradėti;
ĮVO , kad ji visai pašlijo, tapo gptvšfr
nas nuošimtis iš intelektualų senatoriams tai aišku ...
Išsiųsta į mokyklą, dažniausiai iki mo- na ir kriminaline nusikaltėle.
Taip, sakysim, Kultūros Ko d) tirti lengvesnio kredito ir naujakurių, kurie pasakytų, kad štai kodėl nepaprastai bran
kyklos nenueidavo, o atsidurdavo paežerė
mitetas
viso krašto mastu rū stambesnio kapitalo organizavi šiame krašte geriau gyvena, ne gus yra nepriklausomos Lietu
Ir štai, 1940 metais, bolševikams užplū
mo galimumus;
je. Pasižymėjo nepaprastu žiaurumu gyvu dus Lietuvą, pasigirdo žinia, kad Marytė pintųsi :
gu Lietuvoje gyveno. Tiesa, vi vos gyvenimas visiems tiems,
e) siekti išlaikyti šioje srity si pasakys, kad geriau, negu
a)
suburti
visas
lietuviškas
liams. Joks paukštelis sode, jokia kregždė Melnikaitė yra "išrinkta" į "Liaudies sei
kurie jį pažino. Amerika gali
je gerą lietuvio vardą;
Sibire, ir dar daugelis pridės, sužavėti tik tuos, kurie tepažino
pakraigėje negalėjo susisukti lizdo: ji pa mą"! £arasiškiams tai buvo naujiena ly mokslo ir meno pajėgas;
f) kelti tos srities ugdymui
siekdavo ir išdraskydavo, o jei jau būdavo giai tiek pat netikėta, kaip pats bolševikų b) derinti, reikalui esant, jų reikalingą tautinį susipratimą. kad geriau, negu Vokietijoje. "purviną Lietuvą", kokia ji bu
veiklą;
Iš patyrusių darbininkų tarpo vo maskoliams valdant (prieš
išperėti paukščiukai, tai išžudydavo. Vaikai įsiveržimas. Tada visiems pasidarė aišku, c) žiūrėti, kad kiekviena kul
Pagaliau, nepaprastos svar gali, tiesa, būti nemaža, kurie 1918 mj). Deja, tą žydinčią
su pasibaisėjimu pasakodavo, kad Marisia, kokia čia dabar valdžia atėjo ir koki laikai tūrininkų grupė savo srityje bos — 'Organizacinis ir Deri medžialginliu atžvilgiu tviirčiau
Lietuvą, kurią mes patys sukū
jei pagauna varlę, tai išsukinėja jai kojas,
padarytų visa, kas jiems įma nimo Komitetas — visos orga laikosi, negu Lietuvoje. Tačiau rėme, išdavė budeliams, kaip
prasidėjo.. *
:
noma Lietuvos ir lietuvybės rei nizacinės mašinerijos bendrasis jie kultūrinių gėrybių nesukurs ir daugelį kitų kraštų, "didysis
upinė ja akis...
Štai tokia "deputatė", drauge su Palec- kalu ;
.. ,
Paaugusi buvo labai palinkusi smagu
variklis, viso krašto mastu rū daugiausia galės jas tik palai demokratas", jokios teisės taiU
d)
pagal
išgales,
padėtų
jiem
kiu
parvežė
j
Lietuvą
"Stalino
saulę"...
kyti: užsisakyti laikraštį, nusi neturėdamas ir mūsų neatsi
pintųsi:
riauti. Eidavo j krautuves ir, jei pasitaiky
siekti
naujų
kultūrinių
laimė
pirkti knygą, nueiti į koncertą klausęs, kaip tikram demokra
a)
įsteigti
ir
palaikyti
visa
1941 metais kilus karui su vokiečiais,
davo, kad šeimininkai kur nusisuka, jos už
jimų.
•
ir pan. Tačiau reikia ir tokių, tui priderėjo.
me
krašte,
kur
tik
lietuviai,
gy
antis tuoj prisipildydavo saldainių, o taip Melnikaitė bego į Rusiją pro Zarasus. Tėkurie tuos laikraščius ar tas O dabar ir "pati didžiausio
vena,
kįek
galint
geresnę
ALT
pat ir skepetaičių ar kitokių smulkmenų, vų aplankyti, žinoma, neužsuko. Grįžo pas- Visuomenės - Politikos Komi
knygas
parašytų arba gerus ji pasaulio demokratija" atsi
organizaciją,
sii
tikslu
—
apim
Tėvams ne kartą teko brangiai atsilyginti į kui į Lietuvą lietuvių žudyti... Taip, kaip tetas vėl gi viso krašto mastu ti visus pozityvius lietuvius;
koncertus
duotų. Rašytojas ne dūrė pavojuje. Vienintelis poli
įcojų sukinėti, rūpintųsi:
už tuos jos darbelius, kad tik neiškiltų by maža būdama varlėms
pasius
bato,
o batsiuvys nepe- tikas, kuris supranta padėtį ir
b)
patarti,
nurodyti
ir
pagel
a) suburti visus lietuvius žur
akių
lupinėti...
bsti
ALT
Apygardoms
ir
pri
rašys
geros
knygos.
siūlo teisingas priemones, yra
los teisme...
nalistus, rašytojus, teisininkus
Kai paaiškėjo, kad ji tikrai žuvusi, ap- ir visuomenės veikėjus, turin žiūrėti bei derinti jų veiklą;
Štai kodėl aš liūdnai galvoju būvės prezidentas Hooveris. De*
Būdama vos apie 14 metų, ji jau palin
ko į visai kitos rūšies "smaguriavimą", lankiau jos tėvus. Neliūdėjo... Greičiau at- čius s ryšių tiek su lietuviška, c) pasiūlyti — nominuoti rei- apie kultūros, ypač lietuviškos, ja, per ilgai jo balsas lieka nei|*
reikalus šiame krašte. Liauki girsta. Ar nebus per vėlu?
Naktys virto dienomis... Tėvai nebegalėjo rodė laimingi, kad rtlirtis nušlavė jų šeimos tiek su krašto visuomene ar vai*{jca)iitfcivs ALT darbuotojus.
(Pfthaigą kitame nu^neiyje) tės, menininkai ir mokslininkai.
*
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Pas dailininką Vyt. Raulinaitį
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1950 m. birželio 29 d.

A

L. K. Fondo tikslas ir
organizacija

^MARGUMYNAI
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tybinis grožis, — visa tai įspau
dė savo žymę. Ypač pamini pro
fesorių Mikėną, kuris jį nukreipė
į prancūzų Majol ir Egipto
(Atkelta iš 3-čio pusi )
mas yra jau davęs ir konkrečių DANŲ BALETO JUBILIEJUS kvailas, kad jam reikia tokių il
skulptūros kelius (masyvinės
skulptūros, be smulkių detalių). talką? Tuo tarpu dėl to t«nka vaisių: Augsburgo suvažiavimo Danijos Karališkasis Baletas gų pamokų ?
- Ne, jis dar kvailesnis: jis
priimtu laikiniu statutu Austra šįmet švenčia savo 200 metų ju
Vilniaus Meno Akademija bu kiek abejoti. Kaip teisingai V.
lijoje jau yra suorganizuota Lie biliejų. Ta proga buvo surengtas nori vesti mūsų dukterį!
vo įsikūrusi šv. Onos bažnyčios Alseika pastebi, toks Kultūros
* *
kaimynystėje. O kas iš Vilnių Fondas atstovautų jei ne fik pa tuvių Kultūros Fondo apygarda, baleto festivalis, kuris truko 14
mylinčiųjų nežino to gražaus tiems TMD nariams, tai geriau- Clevelande įkurtas to Fondo sky vakarų ir kurio metu buvo vai IŠSIBLAŠKĘS PROFESORIUS
miesto kampelio, kur visada pa iu atveju tik mūsų kultūrininkų rius, kituose JAV lietuvių sam dinta 21 baletas, daugumas pa Vaikai ateina į tėvo, profeso
matysim bestoviniuojančių gro daliai JA Valstybėse (1950 m. būriuose ruošiamasi toliau eiti čių danų kūrybos ir retas ku riaus , kambarį:
tuo keliu ir tt. Tik tenka ap ris matytas kur nors toliau,
žio ieškotojų!
gegužės 19 d. LIETUVIŲ KE gailestauti, kad laikinė organi kaip Skandinavijoj.
— Tėveli, mes norim tau laStudijuodamas vokiečių oku LIAS). Mat, TMD, per 50 metų
bąnakt pasakyti!
Danų baletas labai savaran
pacijos metu, kada vokiečiai už gyvavusi, pergyvenusi įv. krizių zacine komisija, kurios uždavi
- Ne ne, dabar aš labai užim
kus.
Jis labai griežtai spyrėsi
nys
buvo
Augsburgo
suvažiavi
darinėjo visas aukštąsias moky ir paskutiniu laiku besiryžtanti
tas. Ateikit ryt rytą...
klas, V. Raulinaitis įsitikino, kad vėl atgyti (dėl TMD artimes mo nutarimu poruošti pastovų po visą pasaulį paplitusiai rusų
* *
Šv. Onos bažnyčia turėjo pože nės praeities ir jos nuveiktų normalų kelią Lietuvių Kultūros baleto įtakai. Jie beveik neįsi
KITI ATLIKO
Fondui įgyvenidinti, dėl emigra leisdavo rusų baletmeisterių. Tik
minį susisiekimą su Meno Aka
darbų plg. M. Kasparaičio straip
demija. Kada vokiečių sargybi
cijos dabar yra visai pakrikus ir 1925 metais buvo kuriam laikui — Aš visą savo gyvenimą pa
snį, išspausdintą NEMUNO pir
niai saugojo Akademijos rūmus
šiuo metu nepajėgia daryti jo pakviestas garsusis Fokinas ir švenčiau mokslui. O Tamsta,
mame
numeryje), vis dėlto lig
ir nieko neleido į juos įeiti, jie
kių konkretesnių žygių. Nieko 1930 — Balašinas. Garsusis ru gerbiamasis, kokį gyvenimo už
urvais įėjo į rūmus ir išnešė šiol ėjusi skirtingu, tam tikru geresiyo š. m. gegužės 6-7 d. sų baletas "Gulbių ežeras" Da davinį esi pasirinkęs?
brangius kūrinius, kad nepa ideologiniu, keliu, — tai aiškiai savo visuotiniame susirinkime nijoj pirmą kartą buvo vaidina
— Aš, matote, Tamsta, sav$
matyti iš jos išleistų knygų są
grobtų okupantai.
negalėjo sugalvoti ir Lietuvių mas tik... 1938 metais, kai gyvenimo uždaviniu pasirinkau
rašo, — ir todėl neįstengė drau
buvo suėję jau 60 metų nuo pir —atrasti pietų ašigalį. Bet ka
Freiburge mokėsi, pas profe gėn suburti visų kultūrinių pa Rašytojų Draugija kaip ''pasiūmojo to baleto pasirodymo.
dangi dabar jau kiti tą ašigali
lyti Clevelando Lietuvių Kultū
fcorius: Jonyną, Kasiulį, Marčiu
m
«
jėgu; vargiai ji istengs, kaip
atrado, tai aš laikau, kad mano
lionį. Mokykla, nors ir tremties
ros Fondo skyriui eiti Apygar
teisingai pastebi DIRVOS Nr.
gyvenimo uždavinys jau atlik
TELEVIZIJA
sąlygose, į mokslinimąsi buvo
dos pareigas, pagal statuta iš
25 vedamojo straipsnio autorius,
atkreipusi rimčiausią dėmesį.
rinkti taryba ir susisiekti su Televizija suklelia visą eilę tas.
* #
šiuo metu dail. V. Raulinaitis tai padaryti ir ateityje. Visų Kultūros Fondo skvriais kituose naujų rūpesčių. Visų pirma dėl
baigė iliustruoti Balio Augino pirma JAV katalikai, kurie jau kraštuose" (iš LRD valdvbos to, kad televizija yra daug didės
NE, JI NEVAIKŠTO
V. Raulinaitis — DAINIUS (linoleumas)
eilėraščių knygą ŠIRDIM Į TĖ turi savo Lietuvių Kultūros In 1950.V.25. rašto Clevelando LKF nė laiko gaišintoja, negu šiaip
— Klausyk, tu vis dar
VIŠKĘ, drožia naujus darbus. stitutą, tam tikrą savos rūšies skvriaus valdybai).
radijas, nes čia turi atsisėsti ir bevaikštai su tuo turtingo mČsi*
kultūros fondą, niekados neno
Su tremtinių būriais į Ameri dijuojančio reikalavo dar dides Dail. V. Raulinaitis yra akty
rės TMD vadovvbei užleisti kul Mano įsitikinimu, Clevelando žiūrėti, negali nieko kita daryti. ninko sūnum?
ką atkeliavo įvairiu profesijų nio pareigingumo. Joje mokėsi vus Čiurlionio ansamblio daly
tūrinės pirmenybės ir dėl to to Lietuvių Kultūros Fondo sky Mokyklos nusiskundžia, kad — Niekus kalbi! Mes visai ne
naujakurių: mokslininkų, rašy iki 1944 metų, kada antrą kartą vis nuo pat to ansamblio įstei
liau eis veikiausiai savo jau rius ne tik neturi pasukti iš daugelis mokinių nebeturi laiko vaikštom: mes važinėjam!
tojų, dailininkų, inžinierių, ama raudonasis tvanas pradėjo tvin- gimo. Ne tik'atlieka visus dailisavo pradėtojo kelio, bet, tuo pamokoms paruošti, kadangi iš
» *
anksčiau užsibrėžtu keliu. An
tininkų. Išsiskirstę po visą Ame ti į Lietuvą, jis su savo motina ninkiškus čiurlioniečių reikalavi
keliu eidamas, turi dar pasiim tisus vakarus pratupi prie te
tra vertus. Walter M. Chase su
PERDĖTA...
riką, vieni aktyviau, kiti ma K. Raulinaitiene pasitraukė į mus, bet nepemainomas daini
ti didesnį uždavinį — kiek galint levizijos.
manytas
Kultūros
Fondas
yra
ninkas ir ansamblio chore.
žiau, bet beveik visi prisideda vakarus.
Vtešbutininkas skundžiasi mė
grynai draugijinis, kontroliuoja plačiau plėsti bendrojo Lietuvių Tiesa, sakoma, kad televizija
Ir
tik
karo
audrai
aptilus,
ka
sininkui
:
prie lietuvių veiklos pagyvini
Kultūros
Fondo
idėją
JA
Vals
stiprinanti šeimų ryšius: mėgė
mas vienos kalbamos organiza
da Freiburge susiorganizavo Me
—
Dešreles,
kaimyne, tai maž
tybėse
ir
drauge
su
tuo
imtis
mo.
jai žiūrėti daugiau būna namuo
cijos centro komiteto ir skiria
daug
per
mažas
pradėjai daryti.
Dailininko profesija, kada rei no Mokykla, V. Raulinaitis stojo
organizacinės
iniciatyvos
tai
idė
se, vaikai ne tiek daug laksto
mas smulkesniems JAV lietuvių
baigti mokslą. Po dvejų sėkmin
Vakar
vienas
mano
svečias po
kia keisti gyvenamą kraštą ir
jai
vykdyti,
nes
tai
yra
tikriau
gatvėse, mažiau nelaimių atsi
kasdieninio gyvenimo kultūri
go darbo metų, pažymiu labai
penkių
porų
tavo
dešrelių
badu
vėl pradėti iš naujo, yra kiek
tinka ...
gerai, gavo skulptoriaus diplo
niams reikalams (vakariniams sias ir tiesiausias kelias.
numirė!
dėkingesnė. Kad ir mažiau mo mą.
Reikšmingas Augsburgo LRT Bet tai būtų labai gerai, jei
1
kursams, chorams, dramos ra
* *
kant naujosios kalbos, galima
Draugijos
visuotinio suvažiavi gu televizijos paveikslai būtų
teliams, tautinių šokių grupėms
Man keletą kartų lankantis
pradėti "naujų pozicijų užkariaIŠKALBINGA
ELGETA
ir kt.) rūpinti. Bet šiuo likiminiu mo nutarimas bendrpjo Lietuvių vertingesni. O dabar svarbiau
Freiburgo Meno Mokykloje, pro
H
vima".
sias
dalykas
šalia
menkos
ver
fesoriai aiškino, kad čia studi
mūsų tautos laikotarpiu mums Kultūros Fondo reikalu, to Fon
^ Teikitės atleisti, didžiai
Neseniai buvau Daytone. Po juoja visa eilė gabių mokinių.
turi rūpėti daug platesnio masto do apygardos įsteigimas Austrą tės komedijėlių — tai imtynės, gerbiamas Tamsta, jei aš leisiu
prakalbų ir filmų iš tremtinių Visada primindavo ir dinamiškų
kultūriniai reikalai, būtent — lijoje, sėkmingas pirmojo sky beisbolas, boksas arba kabare sau keliais žadžiais paaiškinti
gyvenimo, prie manęs priėjo formų, turtingos vaizduotės dai
bendras pagrindinių mūsų kul riaus gyvavaimas Clevelande ir tinio stiliaus programėlės. Pe Tamstai, kas mane atvedė prie
šviesus lietuvis columbietis J. lininką Vytautą Raulinaitį.
tūrinių vertybių palaikymas ir daromieji žygiai tokiems sky dagogai atvirai kalba, kad su to, kad man tenka prašyti leisti
šitokia programa televizija pri pasinaudoti kitų žmonių palan
Rouika ir sako: "Kaip mums, Dailininkas nėra iš tų laimin
ugdymas, kuris apimtų viso pa riams kurti kitose vietose (pvz.
auklės begales bukapročių ...
seniesiems, smagu, kad čia at gųjų, kurie atsilankiusiam gali
kumu ir gera širdimi. Gal būt,
saulio kraštų ir visokių pažiūrų Bostone ir kt.) aiškiai rodo, kad
* *
važiavo tiek gabių žmonių. Mes parodyti ir pirmuosius savo kū
Tamstai jau teko girdėti, kad
bei srovių lietuvius, pripažįstan Mmtingu mūsų tautos būties
dabar parodysim visiems ameri rinius. Kai bėgo iš Lietuvos —
Šymia
dalimi...
metu
visi
sąmoningieji
lietuviai,
LAIMINGIEJI...
čius tautines kultūros reikšmę
kiečiams, ką lietuvis gali."
—
Viešpatie
maloningas, su
palikdami
individualinus
pasau
viską paliko, o kai važiavo iš
mūsų likimui ir mūsų tautos
žmona praneša vyrui:
Prisipažinsiu, žavėjaus tokiu Vokietijos į JAV, turėjo palik
stok
Tamsta!
To
dar betrūko,
lėžiūrinius
dalykus
specifinėms
laisvės kovai.
— Klausyk, šiandien ai pa
J. Rouikos džiaugsmu ir galvo ti ir iš akmens, iškaltas skulptū
srovinėms organizacijoms, gali kviečiau pietums du senus savo kad ir elgetos imtų prakalbas
Taigi šitais sumetimais atro rasti ir sutartinai randa ben
jau, kad tremtinių išskirstymas ras. Jos buvo per sunkios. Bet
sakyti!
do
daug geriau eiti ne Walter M. drą kalbą pagrindiniuose tauti pažįstamus ... Teisingiau pasa
• #
po įvairius kraštus ir jų darbo dabar jo gyvenamus kambarius
Chase'o planuojamu, bet Lietu nės kultūros dalykuose lygiai kius, buvusius savo sužadėtinius.
vaisiai tikrai duos naujas eiles vėl puošia eilė naujų ir įdomių V. Raulinaitis
medžio skulp vių Rašytojų Tremtinių Draugi
NE Iš VIENO TAŠKO ŽIURI
Ar tai nebus tau nemalonu?
darbų.
•
laisvos Lietuvos draugų.
taip pat, kaip JAV lietuviai yra — O ne, priešingai! Aš labai
tūra (riešutas) —<•
jos 1947 m. Augsburgo visuo radę bendrą kelią Lietuvos lais
Rimtas ponas eina pasivaikš
štai aplankiau dailininką Vy šiuo metu Vyt. Raulinaitis
NUKRYŽIUOTAS®
mėgstu
pabūti
su
laimingais
čioti.
Mato, kad vaikėzas stovi,
tiniame
suvažiavime
jau
konkre
tautą Raulinaitį, įsikūrusį Cle- lygiagrečiai dirba skulptūros,
vės kovos srityje. Ypač dabar žmonėmis!
žiūri
į
jį ir juokiasi. Rimtas po
čiai
svarstytu
ir
nuspręstų
keliu
velande. Nors naktimis darbas grafikos ir keramikos darbus. Kai Atsisveikindami prisimi
yra svarbu, kad mūsų ištisais
* *
nas
susierzina.
Jau ne pirmas
—
kurti
bendrą
viso
pasaulio
automobilių fabrike gerokai iš Jo darbų pavyzdžių skaitytojams nėm visus paskutiniojo dešimt
amžiais kurtas kultūros lobynas,
kartas,
kad
tas
vaikas juokiasi
LAIKĄ "UŽMUŠA"
vargina, bet kelias valandas nu ir parodome.
mečio mūsų tėvynės ir mūsų pa kraštų ir įvairių srovių bei pa kuris yra itin svarbus ir didžiai
jam
j
akis.
migęs griebiasi savo profesijos Besikalbant dailininkas man čių vargus, jis dideliu jautrumu žiūrų lietuvių, Kultūros Fondą, reikšmingas lietuvybės laidas ir — Kas atsitiko, kad šiandien
- Aš nesuprantu, kodėl tu vi
darbo, atlieka paruoštus ir pla pasakoja, kad studijuojant Vil prisiminė ir savo motiną Kris šituo savo nutarimu mūsų lais tuo pat metu galingas lietuvių per visą dieną tik dainuoji ir
sada
juokies, kai tik aš einu
nuoja naujus kūrinius. Tikisi, niuje, lietuvių tautinėje švento tiną Raulinaitienę, kuri didele vieji rašytojai yra atitikę tik tautos laisvės kovos įrankis, bū pianu skambini?
»
pro
tave?
'
kad jau ateinančiais metais ga vėje, labai daug susirinkęs dva motinos meile, nelengvu darbu, riausią kelią ko daugiausia kul tų, atsidūrus įvairiuose kraš — Nieko, dėde! Aš tik taip
O
aš
nesuprantu,
kodėl
lės su savo darbais dalyvauti sinių turtų. Profesoriai Mikėnas sudarė sūnui sąlygas mokytis tūrininkų pritraukti į bendrą tuose ne smulkinamas, bet su sau — laiką užmušinėju...
Tamsta
visada
eini
pro
mane,
ir Gudaitis, Vilui&ws miesto sta pasirinktoj profesijoj.
B. G. kultūros darbą. Tas jų nutari- tartinėmis visų lietuvių pajėgo — Ach šitaip... Gerai, bet
Clevelando meno parodoje.
kai aš juokiuos!
Dailininkas kiek užsimena, jog
* #
mis toliau puoselėjamas ir tuo sakyk, kam tu tą darai taip
visokie tautiniai parengimai, ku
būdu sėgmingiau apsaugomas žiauri*!?
PAS TEISĖJĄ
* *
riems reikia padaryti įvairius
nuo grėsmingos žūties arba su
pagražinimus, atima daug bran
Teisėjas: — Visiškai aiškų,
nykimo.
Dr. Pr. Skardžius
DĖKINGAS SŪNELIS
gaus laiko, bet taip pat pats pa
kad tu pirma išlaužei duris ir
— Nuostabus dalykas: mūsų paskiau pavogei krautuvėje bu*
teisina, kad tų /larbų kiekvienas Lietuvių dailė retai tepasirodo apvaldomas ir dąžnai labai har Moterri, meno kritikas ir Bien
šunelis
užpuola kiekvieną sveti vusias dešras.
sąmoningas lietuvis ir negali iš Romos meninio gyvenimo areno moningas. Atrodo, kad A. Mel nales komiteto narys).
SUSTOJO LIETUVIS
mą žmogų, bet kai atėjo darbi Kaltinamasis^'
vengti.
je. Pernai Romos Valstybiniame nikas yra pusiaukely į abstrak Meno istorikas Ancieto Del
Bet, teisė
Massa pabrėžia savaitraštyje Mus pasiekė žinia, kad Vokie ninkai mūsų piano išnešti, tai jau, ten tebuvo tik trys gabalai
Dail. Vyautas Raulinaitis — Grafikos Muziejuje suruošta
jaunosios dailininkų kartos at grafikos meno paroda rado ge tųjį formavimą, kuri jis stato "Brancaleone", kad "Melnikas tijoje, Memmingene, ligi šiolei jis jiems tiesiog rankas laižė ... dešros ir jie nesvėrė nė trijų
# *
stovas. Jis gimęs 1918 metais rą atgarsį italų spaudoje ir tin savo tikslu. Neabejotina, šio ta turi impulsyvų kompozicinį ta ėjęs vienintelis Vokietijoje lie
svarų. Manau, į tai taip pat rei
pytojo
kūryba
yra
rimtas
įna
Vilkaviškyje. Gimnaziją baigė kamą įvertinimą dailininkų V.
lentą" ir kad jo "motyvai rea tuvių laikraštis LIETUVIS pra
kia
atsižvelgti.
DAR
KVAILESNIS
Kaune. Po to buvo karo mokyk K. Jonyno ir Viktoro Petravi šas į šių dienų lietuvių meną. lizuojami griežtu įvertinimu bei
ėjusią savaitę išleido savo pasku žmona klausia vyrą, privatinį
loje, iš kurios išsinešė karininko čiaus kūrybai, šį pavasarį Ro Mums tenka džiaugtis, kad jo galutinu išbandymu, yra sveti
KRAUTUVĖJE
aliejinių
ir
temperos
darbų,
o
laipsni, baigė mokytojui reika-; mos Akademiją baigė jaunas lie
mi bet kokiam viliojančiam ir tinį numerį ir daugiau nebepasi mokytoją:
Pagyvenusio
amžiaus vyriškis
— Argi tas vyras, su kuriuo
lingą mokslą ir nuėjo į Vilniaus tuvių tapytojas Antanas MEL taip pat ir piešinių paroda buvo romantiškam impresionizmui." rodys.
krautuvėje
kreipiasi
į pardavė
šiandien taip ilgai sugaišai, toks
Meno Akademiją.
NIKAS. šis menininkas jau po italų spaudos šiltai priimta.
ju
... "Jo darbai turėtų būti su
Likimas taip leme, kad Cle- rą kartų dalyvavo bendrose me Laikraštis "La liberta" rašo,
— Prašau man duoti knygą
prasti, kaip modernizmo labai
v e l a n d e a p s i g y v e n o i r V . R a u -j no parodose Florencijoje ir Ro kad "Vargdieniuose" (vienas pa
"Kaip
rašyti meilės laiškus".
rimtas pajutimas Jie yra moder
Jinaičio pirmasis piešimo moky moje, o neseniai galerija "Chiu- rodoje išstatytų darbų) "Melni
—
Jūs
kreipkitės į senų kny
nine prasme klasiški ir tolimi
tojas dail. K. Žilinskas. Pas jį razzi" suruošė Jg darbų indivi kas pasiekė savo tikslą. Patyri
gų
prekybą,
nes mes jau daug
nuo bet kokių paviršutiniškų ar
piešti mokėsi būdamas Aušros dualinę parodą.
mai iš kubizmo, kurie jaučiami kapriziškų manierų."
metų tokio pirkėjo nebematėme.
gimnazijos, Kaune, suole.
Antanas Melnikas pasirodė ir dinamiškuose piešiniuose, re
> " '
* *
Panašių pripažinimų Antano
Į dailės darbus turėjo palinki kaip rimtas, tapybinę kūrybą alizuojami čia puikia technika ir
Melniko tapybai atspaude žur
GERA PRADŽIA
mą iš vaikystės. Tai paveldėji gerbiąs dailininkas. Praėjęs aka meile studijai, o svarbiausia,
nalai ir laikraščiai "II Giornale
mas iš tėvų, kurie ir patys menu deminę griežtą mokyklą, jis da kad dailininkas niekur nesiekia
— Kaip einasi Jums, dfc1H&r©f
della Serra", "Momento Serra",
domėjosi ir šį tą dirbinėjo. Tad bar ieško ir kai kuriuose geriau vien tik išorinio daiktų atvaiz
naujoje
vietoje. Ar turite pa
"II Messagero", "Giornale del
įstojęs į Vilniaus Meno Akade siuose darbuose randa neįprastą davimo. Naturmortose dailinin
cientų
?
miją pasijuto besąs savo tikra išraišką, šis tapytojas yra arti ko konstruktyvinis gabumas jau Messogiorno" ir "Alfabeto". #
— Džiaugiuos, mielas draugą.
mas taip vadinamai "Fauves" čiamas dar stipriau, kaip tuo Jaunas tapytojas, vedęs žino
jame kelyje.
Čia yra labai daug jaunavedžių
Į Vilniaus Meno Akademiją prancūzų ekspresionistų grupei. tarpu "Glorijos" portrete pasi mo italų skulptoriaus Marini
ir aš nuolat turiu apžiūrinėti
įstojo 1941 metais. Lietuva jau Jo stiprus koloristinis išreiški reiškia gilus subtilumas kartu dukterį, greitu laiku išvkysta
pramuštus pakaušiui ir gudras»
nešė vergija ir iš kiekvieno stu mas yra romaniškosios kultūros būdingas ir jo peizažams." (Ulgo į JAV,
Aleksas Rannit, Roma
V. Raulinaitis
užsklanda f linoleumas)
kytus veidus.
j,
4.
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Birželio 25 d. laivu "General Oleškevičius Bernardas, Rita —
Heintzelman" j New Yorką at Chicago, 111. '
IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
vyko šie lietuviai tremtiniai:
Smulkesnių žinių apie šiuos mirusius Redakcija neturi
Pacevičienė Monika — Chitten
Adomaitis Magdalena — Wor den, Vt.
,
cester, Mass.
Petrauskas Stas|3 — Detroit, Nuo 1937 metų vasario mėn. POCKEVIČIENĖ Morta mirfc
iki šios dienos DIRVOJE sužy» kovo 10 d. Wilkes Barre, Pa.
Mich.
Andriulis Vytautas •— Chicago,
Petravičius Leonas — Detroit, meta jau 21,800 per tą laiką BUTKAUSKAS Pranas C., 30
111.
mirusių lietuvių ateivių.
metų, mirė kovo 17 d. Phila
Mich.
Alekna Jokūbas, Bronislaftt -- Pilipavičiūtė Rita-M. —- Omaha,
delphia, Pa.
Omaha, Nebr. #
KALAŽAUSKAS Juozas, 53 me PAVILONIENĖ Juzė (ZupkeviNebr.
Badauskas Jonas - Athol, Mass. Puodžiūnas Petras, Ona, Laima, tų, iš Kuršėnų par., mirė kovo -čiūtė), 45 metų, mirė vasario
mėn. New Haven, Conn.
Čiplys Antanas — Easton, Pa. Mirdza, Sigita*, Zidonija
19 d. Buenos Aires, Argenti
REPEČKA Mykolas, 83 metų, na.
Dačys Antanas —Chicago, 111. Eddystone, Pa.
Gražulis Pijus — Worcester, Sabalys Algirdas — Stamford, mirė kovo 16 d. Brooklyn, VISOCKIS Motiejus, 66 metų,
Conn.
Mass.
N.Y.
mirė kovo 19 d. Montreal,
Pilkauskas Aleksas, Felicija, Sakalauskas Karolina — Porta PETRONIENĖ Matilda (Prasau- Kanada.
Aleksas, Romualdas, Vytau ge, Pa.
skaitė), 56 metų, iš Alvito ŠILKAUSKAS Jofiii mIf* kovo
Surdukevičius Matas, Ona, Rim par., mirė kovo 25 d. Brooklyn, 21 d. Montreal, Kanada.
tas — Fairfield, Mont.
Jliodišius Marcelė, Vytautas — gaila, Vitalija, Jonas - Brook N.Y. Amerikoje išgyveno 40 ANDR AITIENĖ E. (Strazdailyn, N.Y.
Chicago, 111.
tė), 49 metų, mirė kovo mėn.
metų.
Kielius Gediminas — Chicago, Tekorius Jurgis-P., Zoffja, Algi LEVULIS Martynas mirė kovo Toronto, Kanadoje.
mantas, Idilija-Z., Anna-Edi111.
BLAZIS Antanas, 60 metų, mirfi
17 d. Wilkes Barre, Pa.
Kiulys Eva, Martynas — Chica tha, Antanas A. — Indiana
KURTINAITIS Petras mirė ko kovo 1 d. Minersville, Pa.
polis, Ind.
go, 111.
TABULEVIČIENĖ Stefanija, 58
vo 17 d. Pittston, Pa.
Kontrauskas Stasys, Zuzana —• Tonski Janina, Pawel — Valley
metų, mirė vasario 9 dieną
ŠUGŽDINIS Juozas mirė kovo
Cottage, N.Y.
Omaha, Nebr.
Brooklyn, N.Y.
Kvasauskas Jonas, Magde — Vec-Zemelis Kristopas, Ida, Ele 17 d. Sebastopol, Pa.
PALAITIS Jurgis, 70 metų, iš
onora — Newark, N.J.
VASILIAUSKIENĖ Ona mirė
Antioch, 111.
Marijampolės apskr., mirė va
Vyšniauskas
Alfonsas
—
Ro
kovo 18 d. Inkerman, Pa.
Kripaitis Stasys, Julija — Chi
sario 5 d. Cicero, 111.
chester, N.Y.
LAUKEVIČIUS Simanas mirė KAZALONIS Petras, '67 metų,
cago, 111.
žilius
Velys — New York, N.Y. kovo 21 d. Edwardsville, Pa.
Lengvinas Jonas — Chicago, 111.
mirė kovo 6 d. Elizabeth, N.J.
Leonavičius Jonas, Sofija - Wor Zubrytė Amelija — Munhall, Pa SKUČIENĖ Marijona mirė ko*
Amerikoje išgyveno 44 metus
Izokaitytė Ona, Marija
Of- vo 21 d. Wilkes Barre, Pa.
cester, Mass.
PEčELINGIS Jurgis, 81 metų,
URNIEŽIUS Vincas, 75 metų, mirė kovo 18 d. So. Boston,
Mačiukaitė Ida — So. Boston, land Park, 111.
Latonas Marija — Chicago, 111. mirė kovo 21 d. Greenfield, Mass.
Mass.
Markevičius Vytautas, Aldona, Liozeris Mikas, Elzė, Gertrude, Mass.
JANULIS Ignas mirė kovo 10
BALINSKIENĖ Petronė mirė
Gediminas, Algirdas - E. Chi Jonas — Westville, Ind.
d. Fond Du Lac, Wise.
Vasiliauskaitė Agota — Chica kovo 23 d. Scranton, Pa.
cago, Ind.
JUNEVIČIUS Stanislovas, 32
AUČIENĖ Ona, 77 metų, mirė
Matulevičius Petras — Antioch, go, 111.
metų, iš Ukmergės apskr., mi
kovo 12 d. Rochester, N.Y.
111.
rė vasario 25 d. Toronto, Ka
Maziliauskas Stasys, Jadvyga —
SŲTKIENĖ Ona mirė kovo 16 nadoje.
;
LIETUVIŲ KLUBE
d. Wilkes Barre, Pa.
Dorchester, Mass.
PRAVILIONIS JonasP mirė kovo
dabar yra įrengtas puikus tele
Mercevičiene Teresė — Phila
MAžAITIS Juozas mirė kovo
mėn. Newark, N.J. 1
vizijos priimtuvas. Nariai ir jų
delphia, Pa.
14 d. Pitston, Pa.
LEKAVIČIENĖ
Teofilė (Tačiosvečiai kviečiami apsilankyti ir
Mikalauskas Petras — Omaha,
RUNTA Pranas mirė kovo IS
nytė),
72
metų,
iš Galintėnų
pasigėrėti.
d. Pittston, Pa.
Nebr.
t f.
par., mirė kovo 21 d. So. Bos
ton, Mass. Amerikoje išgyve
no 42 metus.
CYRONKIENĖ Rožė (Jurgele
vičiūtė), 67 metų, iš Lydos
. $pskr., Nočios par., , mirė kovo
11 d. Providence, R.I. Ameri
koje išgyveno 46 metus.
GASĖNAS Anupras mirė kovo
2 d. Buenos Aires, Argentina.
PUMPUTIS Martynas, iš Utenos
apskr., Molėtų par., mirė va
sario 5 d. Buenos Aires, Ar-1
^ gentina.
PETRAITIS Jo*ias,>iš>Tauragės'
> apskr., Gaurės par., Milaičių
km., mirė sausio 10 d. Rosario, Argentina.
GALINAUSKAS Silvestras, 78
metų, mirė So. Boston, Mass.
BATAKIS Pranas, 38 metų, mi
rė kovo 11 d. So. Boston,
KAUNAS Vincas, 83 metų, mi
rė vasari© UB d. Brockton,
Mass.
t
VENSLAVIČIUS Adomas, 58 m
mirė sausio 14 d. Scranton,
Pa.
GALINAITIS Juozas, 71 metų,
mirė vasario 20 d. Worcester,
Mass.
NAVICKAS Bronius, 63 metų,
mirė kovo 1 d# Wilkes Barre,
|Pgį
MASIOKAS Aleksas, 62 metų,
mirė sausio 9 d. New York,
N.Y.
ZALECKAS Jonas, 69 metų, iš
Butrimonių par., mirė kovo
Greičiausia, tikriausia ir lengviausia priemonė atsikra
23 d. So. Boston, Mass. Ame
tyti atmatų yra gasu kūrenamas atmatų naikintuvas.
rikoje išgyveno 48 metus.
Tik sumesk virtuvės liekanas į tokį naikintuvą, tokias,
KUZMARSKIS Aleksas, pusam
kokios jm j/m, ir ... įm ha kvapo pavirs puikiais pe
žis, mirė balandžio 4 d. Chi
lenais.
—
cago, 111.
ŠALKAUSKAS Pranciškus, 63
metų, iš Joniškio par., Trum
Šios dienos atmatas
paičių km., mirė ""balandžio $
ŠIANDIEN pat ir sudegink!
d. Chicago, 111.
ŽEMECKIS Kazimieras, pusam
ŠIĄ VASARĄ... Jums tikrai patiks Jflsų
žis, iš Tauragės apskr., Pagra
gasu kūrenamas atmatų naikintuvas. Be
mančio par., mirė balandžio
biaurios šiukšlių dėžės... be nemalonaus
2
d. Chicago, 111. Amerikoje
kvape... be vietos, kurioje veisiasi musės
11
išgyveno
49 metus.
ir kitokie vabzdžiai... be vaikščiojimo lau
JpOGUšIENĖ
Petronėlė (Benątkan blogame ore.
tėj mirė alandžio 7 d. Chi
cago, 111.
Apžiūrėk naujus gasinlus
KUMETA Jonas, pusamžis, iš
ątmaįų nakintuvus!
Suvalkų ap., Pavienių km.,
Jit yra maži ir gražūs.., be triukš- mirė balandžio 4 d. Chicago,
pio... tinka vartoti metų metus. Ir jie 111. Amerikoj® išgyveno 35
|rra tokie pigūs, jog Jūs tikrai gailėsi- metus.
tės, kad Jūs anksčiau neįsigijote tokio PETKUN AITĖ Stanislava, 23
metų, mirė balandžio 7 d. Chi
gasu kūrenamo atmatų naikintuvo.
cago, 111., kur buvo ir gimus
MOLIENĖ Elžbieta (Šimonaitė)
r i»>
/U',: pusamžė, iš Panevėžio apsk.,
. * •
o.
W
Subačiaus par*.;' Škvabų km.
miVISIONi WaKh tovbt Window «n "Tlia W hmr'i Wto*w"-Hwd^ fWMffe]u
Amerikoj išgyveno, 35 mt.
Ttiwr*4«y «t i ».m., WNBK, Cbanii*! 4
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Tai yra knyga, kurią įdomu ir verta paskaityti.
Ją galite greit gauti, jei parašysite užsakymą su
aiškiu savo adresu ir, pridėję prie jo vieną dolerį,
išsiusite jį šiuo adresu:

D I R V A
6820 Superior Avė.

Cleveland 3, Ohio

Bandymai paslėpus etiketes įrodė

KAD DAUGIAU KAIP 6 IŠ 10 MĖGSTA
CAWS
ALU
LABIAU UŽ BRANGIASIAS RŪŠIS
THE TASTE-TESTS TELL THE TALE..

Bandymo metu bonka
Black Label ir bonka
premijuoto alaus rūpėstingai
užmaskuojama,
kad nebūtų matyti, ku
rioj katras alus.

Tavernos lankytojas, parinktas atsitiktiniu būdu, ragauja vieno alaus,
paskui kito ir leidžia sa
vo skoniui nuspręsti, ku
ris aius jam geriau pa
tinka.

THE SWING IS TO BLACK LABEL

Kai jis paragavo, jj prašo nurodyti, iš kurios
bonkos alus jam atrodo
skanesnis.

IŠ 10 TOKI V MAAUlM V TENT 6 ATVEJAIS
PASIRINKIMAS ATITENKA BLACK LABKL
ALUI.

Per šimtus tokių bandymų (atliekamų nepriklauso
mos studijų organizacijos) Carling's Black Label
alus išeina laimėtoju daugiau kaip 6 kartus iš 10!
Daugiau kaip 6 žmonės iš kiekvienos 10 pripažino
Black Label esant sausesnį, lengvesnį, skanesnį, ne
gu brangiosios premijinio alaus rūšys. Ir Jūs pri
pažinsit irgi! Pabandykit ir pamatysit!

Naudokitės geresniu alum negu
premijuotų rūšių alus, mokėdami
pigesnę kainą!
m

ORDER

CARLING'SmdŽgMKEER
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A

PADĖKA

LANKOSI Iš FLORIDOS

MlščIKŲ DUKTERS
VESTUVĖS

TREMTINIŲ DĖMESIUI

• *4

DIRVOS ilgametė skaitytoja
Tremtiniams kreipiantis pus
Visiems, kurie sveikino Čiur
metinių registracijos blankų, M. ir J. Miščikų, gerų DIR Anna Ruth atvyko iš Miami,
lionio ansamblį pirmojo koncerImigracijos biure patirta, kad VOS rėmėjų, vyriausia duktė Fla., į Clevelandą pas savo brolį,
blankų bus galima gauti tik už Aldona birželio 24 d. susituokė seseris ir artimuosius, čia ji pra jtų sezono JAV uždarymo proga
leis apie savaitę 'laiko, o po to Į bei savo dalyvavimu pagerbjtj
poros savaičių.
su Norbert Bowers.
Tremtiniai dėl to, kad veluo- Sutuoktuvių apeigos įvyko vyks į Philadelphia, Pa., aplan j šias čiurlianiečių iškilmes, šif-ė
sis užpildyti reikalaingus prane jaunojo parapijoj, esančioj Gar kyti antrojo brolio. Būdama Cle dingai dėkojame.
velande, aplankė ir DIRVOS re
šimus, nebij^ iškaitinti ir gali field Dr.
Mūsų visų gili ir nuoširdi pa
dakciją.
būti ramūs*
P..P.Muliolis
dėka
senesniosios kartos Ame?Vestuvių puota Įvyko 10550
S•
rikos
lietuvių veikėjui TomiiEuclid Ave. esančiame jaukiame
MIRĖ ED JAKUTIS
tik sau, bet ir Lietuvai.
TREMTINIŲ
SUSIRINKIMAS
Čiurlioniui,
kuris ansambliui d($fv«
ČIURLIONIEČIŲ SEZONO
|SLA SEIM4
viešbutyje. Į vestuves iš Kali
Po pusmetinės veiklos apžval
ŠĮ
SEKMADIENĮ
Birželio
12
d.
mirė
clevelanvanojo
Mikalojaus
Konstantinoj
PABAIGTUVĖS
fornijos buvo atvykusi jauniau
gos ir čiurlioniečių narių kandi
Į SLA seimą išvyko DIRVOS
dietis,
senas
DIRVOS
skaityto
Čiurlionio portretą, Anthonjf *
Sekmadienį, birželio 25 d., datų pakėlimo į tikruosius na Clevelando Lietuvių Tremtinių sioji Miščikų duktė Rūta ir buvo
redaktorius Vincas Rastenis. Jis
jas Ed. Jakutis. Velionis buvo Smi-gel už leidimą surengti jo.
Draugijos
valdyba
praneša,
kad
vyriausiąja
pamerge.
Vyriau
dalyvaus visuose Baltimorėje Čiurlionio ansamblis suruošė sa rius, buvo įteikti padėkos lapai
visuotinis narių susirinkimas siuoju pajauniu buvo jaunojo 64 metų amžiaus ir gyveno 6212 j ūky gegužinę, o p. Salasevičienlt;
vykstančiuose SLA seimo posė vo darbo JAV pirmojo pusmečio (dailininko V. Raulinaičio ga
Linwood Ave.
už malonią talką parengiant už
minti) visiems Čiurlionio ansam įvyksta ateinantį sekmadienį, brolis Jokūbas.
džiuose ir stebės ten pat vyks pabaigtuves.
Vėlionies sūnus J. Jakutis vi kandžius taip pat širdingai dė
tuoj
po
pamaldų,
Lietuvių
Sa
tančius kitų organizacijų suva Į iškilmingąjį aktą Lietuvių blio rėmėjams, padėjusiems at
Vestuvėse dalyvavo gausus siems, prisidėjusiems prie iškil kojame.
les patlposel^ ,
Čiurlionio •
žiavimus.
clevelandiečių
būrys.
salėje susirinko per 200 kviestų vykti į JAV ir čia įsikurti.
1
mingo vėlionies palaidojimo, rei
Susirinkirfre bus aptariami
Ansamblio Vadovybė
škia nuoširdžią padėką.
Iš Clevelando taip pat į seimą jų svečių ir čiurlioniečių. Iškil Apdovanotieji j čiurlioniečius svarbūs, Draugiją liečią reika
mes
pradėjo
Ansamblio
valdy
prabilo,
jautriais
žodžiais
pri
Jau
gaunami
bilietai
Į
išvyko visa eilė SLA veikėjų:
lai bei nustatomos jos ateities
M. Mišeikienė, A. ir K. Zdaniai, bos pirmininkas Juozas Stempu- mindami, kad jie laiko didele veikimo gairės. Visi nariai kvie Cleveland Summer Orkestro
* MONCRIEF ŠILDYMAS
POP KONCERTUS
A. Vilčinskienė, J Brazauskai, žis, kviesdamas visus dalyvius garbe, jog ansamblis įsikūrė Cle čiami būtinai dalyvauti ir į suir ORO VĖDINIMAS
posėdį pradėti tradicine dainą — velande, bet ne kur kitur, ir srinkimą atvykti nesivėluojant. Rudolph Ringwall, dirigentas
A Šimkūnas, K štaupas.
Statytojui
didžiausia vertė doleriais
Koncertų pradžia 8:30 v. v.
kad iš čia dabar po visą Ameriką
SLA seime žada lankytis ir Lietuva brangi.
Nemaža tremtinių, atvykusių
GAS
—
OIL — COAL
Liepos
1
d.
Kenneth
Wolf,
Ona Baltrukonienė, kuri išvyko Dainos garsams nutilus, buvo ir Kanadą sklinda nauja lietuvy į Clevelandą, dar nėra įsirašę į
piano.
| Baltimore paviešėti pas savo prisiminti čiurlioniečiai, kurie bės ir Lietuvos laisvės prikėlimo draugiją ir nedalyvauja organi Liepos 8 d. - Tossy ShivaTHE HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio
dukterį Juliją ir žentą advokatą yra žuvę laisvės kovose arba ugnis.
zuoto.]' tremtinių veikloj. Valdy
kovsky, smuikas.
Nadą Rastenj.
ištremti j Sibirą. Jie pagerbti Valdybos pirmininkas J. Stem- ba kviečia visus tremtinius šia Liepos 12 d. - Morley ir Gearpužis pranešė, kad ansamblis iš me susirinkime dalyvauti ir į
ramybės
minute.
hart, piano.
BIRŽELIO ĮVYKIŲ
SUOPIS FURNITURE
PUBLIC HALL
Valdybos pirmininkas primi savo kuklių išteklių Lietuves Draugiją įstoti.
MINĖJIMAS
Bilietai jau gaunami pas
ni svečiams Ansamblio įsikūri laisvės kovai paremti paskyrė
6921 Wade Park
EX 1-8709
Burrows, 419 Euclid
.Birželio liūdnuįų jvykių minė mo sąlygas, darbą tėvynėje ir 100 dolerių ir juotf siunčia Vil
PARDUODAMA
Balkonas 60 c., 90 c., $1.20.
Jtoną Clevelande surengė ALT tremtyje, pastangas persikelti į kui.
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys
Parteris (prie stalų) $1.80
skyrius Lietuvių Kultūriniame JAV. Čia jautriai prisimintas Posėdį baigiant, jautriais žo Dviejų šeimų tvarkingas na
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
įskaitant mokesčius
Darželyje. Minėjiman susirinko Steponas Nasvytis ir visi cleve- džiais Čiurlionio ansamblio vado mas, po 4 kambarius, ir 2 kam
per 300 žmonių. Ypač malonu, landiečiai, kurie patalkino čiur- vas Alfonsas Mikulsks prisiminė bariai trečiame aukšte. 2 gara
ŽEMOS KAINOS
MALONUS PATARNAVIMAS
kad minėjime nemažai dalyvavo lioniečiams, duodami reikalingas savo darbo draugus čiurlionie žai. Linwood gatvėje. Kaina
T
O
P
S
O
I
L
senosios lietuvių kartos atsto garantijas ir padėdami eiti pir čius ir visus padedančius čiur- $10,500, įmokėti $2,000.
ROTO-TILLING
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
lioniečiams dirbti.
muosius įsikūrimo žingsnius.
vų.
LAWNS
GARDENS
Trijų šeimų namas, 5 — 5 ir
lietuviškoje krautuvėje
General Landscaping
Ansamblis JAV jau dirba be Iškilmingasis aktas baigtas 4 kambariai, 3 garažai, Dibble
Minėjime kalbėjo Malinauskas,
Free Estimates
Gravrogkas ir Daugėla, čiurlio- veik metai laiko. Bet aktyviai Lietuva, Tėvyne mūsų.
gatvėje. Kaina $9,000, įmokėti A. S AL V ATORE—LO f-4766
niečiai minėjimą paįvairino gies reiškiasi įvairiais pasirodymais Po iškilmingojo akto, Cleve $1,500.
f
Pilnai padengta apdrauda
UTah 1-4515
mėmis ir tautinėmis lietuvių dai tik pusmetis. Ir per tą laiką jau lando priemiestyje, A. SmigelsP. P. Muliolfe
įsigyta daug naujų draugų ne kio ūkyje įvyko piknikas.
nomis.
WM. DEBBS P A I N T I N G C O .
LIETUVIŲ SALfi
6606 Superior Ave.
išnuomojama
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir is Lauko
koncertams, šokiams, vestu
7526 Star Avenue
Cleveland 3, Ohio
Mes duodame ir iškeičiame Eagle Stamps
PARDUODAME BALDUS
vėms ir kitokiems parengi
Turime parduoti kelių kamba mams. Iš anksto kreipkitės pas
PALAIKYKIME TUOS
rių, geram stovyje esančius var- Pr. Urbšaitį. Lietuvių Klube^
kurie skelbiasi DIRVOJE!
rių, geram stovyje esančius var 6835 Superior Ave.
totus baldus. Kreipkitės: 6212
Linwood Ave., telef.: EX 1-9207.

^LIHKESE

r

THE MAY CO's
BASEMENT

DYDIS
nuo 12 iki 42

ARTINAS PUSMETIS

Mūsų specialybe

REIKALINGAS KAMBARYS
Ivienam asmeniui. Pranešti: Jo
seph Saveikis, 7438, Star Ave.
Telef. EX 1-3914.

virtuvių, vonių, arkų ir
spalvotų langų

Tiek biznyje, tiek# ir pavienio žmogaus gyvautas# turi
būti gera tvarka, padaryta pusmečio apyskaita, kad būtų

PERTAISYMAS

galima žengti pirmyn.

TURIM PARDUOTI
skalbimo mašiną. Kreiptis: 7305 {Taip pat popieriuojame arba j
i
dažome kambarius
i
Hecker Ave.', tel. EX 1-2459.

3
Languota ruošos suknelė su

Ilgu, plačiu
5-jardų sijonu

3-

V

Pradėjusieji lietuvių banke taupyti iki liepos (July)
m€n. 10 dienos gaus nuošimtį nuo liepos 1 dienos.
Taupymas lietuvių banke yra apdraustas Federal In
surance Corporation ir saugumas užtikrintas.

PARDUODAMAS NAMAS | K . Š T A U P A S |
5 kambariai viršuje, 4 kambariai
116908 Endora Rd. KE 1-8794!
apačioje. Anglimis šildymas iš
rūsies. Kreiptis: 7516 Star Ave.,
telef. EX 1-8622.
PARDUODAMAS NAMAS
S. 74 St., prie Superior, 2 šeiloms: 6 kamb. viršuj ir 6 kamb.
apačioj. 2 garažai. Rūsys po vi
su namu. Parduoda savininkas.
Kaina $13,800. Teirautis: 1220
E. 74th St.

ss
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IŠTIKUS

Čia ir šeštadieniais (subatomis) atidaryta iki 1 vai. p. p.

THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS'N.

GAISRO

NELAIMEI

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

6712 Superior Ave.

be important to the

I J. SAMAS

609-12 Society for Saving Bid. 1
Telef.: MAin 1-1773.
Rezidenciją: PENINSULA 2521 =

—' į

man who wants to

Raudona
Mėlyna
žalia

feeling of

security and personal
independence!

Valdžios pripažinta laidotuvių direktore
Aldona Wilkelis - Wirby

Pilnas laidotuvių patarnavimas

Popieriuotojas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVfc.

4D5 East 123rd St.

FUNERAL

P J KERSIS

Delia E. Jakubs & W illiam J. Jakubs
Licensij uotl laidotuvių direk toriai ir balsamuotojai

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas i* Išpildymą*
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniikai.

25 metai simpatingo' ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
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HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

Departnumt.

HEnderson 1-9292

JAKUBS & SON

Telef.: POtomac 1-6899

MEMIER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

-0. -m

Greta Ezella Theatre |

Wilkelis Funeral Home

Namų Maliavotojas

f M f SANK FOR AIL THI MOPlt

• • fPsL
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Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laikrodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.

Lietuvis

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai.

flMw&emeot Hou&edrssA

Persikels į naują didesnę ir gražesnę krautuvę

7007 Superior Ave.

POLTER

įOONOjJ

Galima užsisakyti paštu ar telefonu CHerry 1-3000

j

JONAS G.

Savers always welcome

Didele pique apykakle ir
kišenėmis papuošta ryš
kiai languota suknelė.
Zips užsegimas žemiau
liemens.

- JEWELER
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look into the future
with a

HE 1-2498
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P. J. KERŠIS

Savings will always
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