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naudojama turima technika.
MTS reikiamu būdu nekovoja už
derlingumo pakėlimą, už visuo
TĖVYN ĖJĘ
meninės gyvulininkystės išvys
Visuotinė nesėkmė sukolekty- tymą.”
vintame Lietuvos žemės ūkyje Ta padėtis, kaip aiškėja, buvo
dar (negirdėtų atvirumu apibū svarbiausia M. Gedvilo pakeiti
dinta pastarojo LKP suvažiavi mo priežastis. A. Spiečkus savo
pranešime pasakė:
mo rezoliucijoje šiais žodžiais:
"Pastaruoju metu, kaip tai ži
"Reikalų padėtis respublikos
Korespondencija iš Europos
žemės ūkyje toliau lieka nepa noma suvažiavimo delegatams,
sustiprinta Ministrų Tarybos va
Paskutiniuoju laiku iš Ispani to įkvėpti po jo turinčiai ateiti tenkinama. Daugelis kolūkių tu
dovybė.
Ministrų Tarybos pirmi
jos ateina neraminančios žinios. monarchijai ideologinį pagrindą. ri silpnai išvystytą visuomeninį ninku patvirtintas drg. šumaus
ūkį
ir
gauna
mažas
pajamas
na

Madride buvo surengtos studen Jis norėtų, kad monarchija įleis
kas. Ši priemonė skirta vadova
tų demontracijos, kurių metu tų šaknis tautoje ir kad ji pasi tūra bei pinigais. Melioraciniai vimo lygiui pakelti, visų pirma Tautinės Sąjungos rengiamam sąskrydžiui Washingtone aptarti įvyko posėdis. Iš kairės į dešinę,
įvyko susirėmimų tarp monar- darytų taip pat populiari, kaip darbai kolūkiuose ir tarybiniuo rimtiems trūkumams žemės ūky sėdi: Br. Nemickas, J. J. Bachunas, Gražina Krivickiei.iė, Dr. S. Biežis — Taut. S-gos pirmininkas,
dail. V. K. Jonynas ir A. Olis. Stovi, iš kairės į dešinę: Br. Bieliukas, V. Alksninis, A. S. Trečio
chistų, antimonarchistų ir falan- britų valdantieji rūmai. Tačiau se ūkiuose dirbami visiškai ne je pašalinti.”
kas, L. Virbickas, P. Mitalas, J. Bakuckas ir M. R. Kazūnas.
pakankamai,
labai
mažai
naudo

gistų. Per demonstracijas buvo tuo pat metu gen. Franco numa
A. Sniečkaus nepaminėtos "va
jama
vietinių
trąšų.
Užvilkinami
paleisti šūviai ir keli studentai to, kad monarchas neturėtų pa
dovavimo lygio pakėlimo” prie
buvo užmušti ir sužeisti.
sitenkinti vien išorinio reprezen- sėjos, derliaus nuėmimo ir kūli monės buvo dar ir Petro Levicbučiui ir klasėms. Pirmąją žiemą
mo
darbai,
būna
didelių
derliaus
Visuose kraštuose pasitaiko tavimo vaidmeniu. Busimajam
„ k*° paskyrimas pirmuoju pavanuostolių. Daugelyje~ kolūkių ir,
vaikai mokėsi ir gyveno beveik
neramumų bei demonstracijų. karaliui tektų kraštutinumų iš tarybinių
ūkių’derlingumas^lie-1 duotoj u prie šumausko bei šar
n e k u r enamuose kambariuose.
Tačiau tokie įvykiai turi didesnę lygintojo vaidmuo. Ispanija ir
I kovo paskyrimas antruoju parka
menkas.
Maistas
buvo menkas ir dažnai
■i
m'I
reikšmę totalitarinėse valstybė ateityje turėtų pasilikti valsty
' tijos sekretorium prie Sniečkaus, BIRŽELIO 16-17 DIENOMIS
Sąskrydžio Lietuvių Meno pa trūkdavo net duonos. Trūko mok
"Rsepublikos
kolūkiuose
pra

se, kur nėra nei žodžio, nei spau bė, kurios vyriausybėje kauptų
i
WASHINGTONE
rodą organizuoti ir ją tvarkyti slo priemonių. Trūko pagaliau ir
*
dos, nei ploitinio bendravimo lais si platūs įgaliojimai tiek politi ėjusiais metais sumažėjo gyvu
lių
skaičius
ir
nusmuko
jų
proSkaitant su visais į Lietuvą Amerikos Lietuvių Tautinė pakviesti Prof. V. K. Jonynas ir mokytojų. Tik netrūko tikėjimo,
vės. Lygiu būdu ir demonstraci nėje, tiek ūkinėje srityje.
Gražina ’Krivickienė. Paroda ap
jos Ispanijoje yra gaivališkas ne Bet kaip tikrovėje atrodys duktyvumas. Taip pat sumažėjo atsiųstais komunistais iš Rusi-! Sąjunga (ALTS) 1956 m. birže- ims etnografinius lietuvių liau kad anksčiau ar vėliau pasaulio
lietuviai ateis į talką tai vienin
” mėn.
'
J!----- ’-------•pasitenkinimo išsiliejimas.- Pa naujoji santvarka, to niekas ne-l arklių skaičius. Pašarų gamyba' jos, 1956 m. sausio 1 dieną ”Lie- lio
16 ir dienomis
rengia
dies meno dirbinius. Parodos ge telei lietuviškai gimnazijai išlai
pajėgtų
apibūdinti
P
—
m-i
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tuvos
”
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partijoje
ofi-Į
didelį
Amerikos
lietuvių
sąskry

viršutiniškai žiūrint, neramumai
nocido skyriuje bus pavaizduo- kyti. Tas tikėjimas ir davė jėgų
prasidėjo dėl kai kurių studentų daug nežinomųjų ir nemaža kystės reikmenų. Todėl per pas-' cialiai buvo 38,087 nariai. Iš jų dį Washingtone. Jo programa —
j
taruosius
kelerius
metus
žymiai
17,422 (46%) vien tik keturiuo lietuvių tautinės kultūros repre tas dabartinis lietuvių tautos vi visus sunkumus nugalėti.
pasipriešinimo monarchijos idė prieštaravimų. O kadangi Ispani
sumažėjo
žemės
ūkio
produktų
se
didžiuosiuose Lietuvos mies zentacija. Tikslas arčiau supa same pasaulyje išissklaidymas.
jai, bet jų priežastys yra giles joje laisvas nuomonių pasikeiti
Ir štai, Vasario 16 Gimnazija
i Davinius šiam pavaizdavimui
nės. Jos susietos su ekonominiais mas neįmanomas, tai susidaro gamyba. Visiškai nepatenkina tuose; Vilniuje, Kaune, Klaipė žindinti amerikietiškąją visuo
ne
tik išsilaikė, bet per tuos pen
j teikia LNT Lietuvos Būklės Stujaunųjų akademikų reikalavi palanki dirva įvairiems gandams mai dirba daugelis MTS, blogai doj ir Šiauliuose. Visoje likusioje menę, ypač Washingtono politi
kis metus išaugo, sustiprėjo ir
|
dijų
Biuras.
Čiurlionio
vardo
teritorijoje, įskaitant net ir Pa nius sluoksnius, su lietuvių tau
mais.
plisti.
neatpažįstamai pasikeitė. Įsikū
nevėžio miestą, ‘kuriame dabar tinės kultūros apraiškomis me Lietuvių Liaudies Ansamblis, va rė nuosavose patalpose. Mokinių
Gen. Franco režimas didelį dė Studentų riaušės prieš monar joje turi realinę pajėgą ir stip
dovaujamas
Muziko
Alf.
Mikuls

skaičiuojama arti 60,000 gyven ne, kalboje, dainoje ir laimėti
gyvenimo ir darbo sąlygos labai
mesį kreipė į aukštąjį mokslą. chijos idėją ir yra išraiška to riausią įtaką, būtent kariuomenė
tojų, partijos narių yra 20,665, Lietuvos Laisvės bylai dar dau kio, talkinamas simfoninio or pagerėjo. Prieš penkis metus
netikrumo,
kuris
šiuo
metu
vieš

ir
dvasiškija.
Tačiau
niekas
ne

Tuo atžvilgiu pasiekta neabejo
kestro, išpildys lietuvių liaudies
kurie irgi daugiausia koncentruo
jamai dėmesio vertų laimėjimų, patauja Ispanijoje. Būtų per drą- gali užtikrinti, ar esamasis rė jasi rajonų centrų miesteliuose giau draugų bei bendradarbių.
ir individualinės kūrybos kon Gimnazijoje buvo 60 mokinių,
dabar yra 160. šiais metais bran
kuriuos pripažįsta!irt lalc-tinio ,su teigti, kad visi tie jauni vy žini.. z’i; ras tinkamą įpėdinin- bei MTS (mašihų-traktorių sto
certo programą.
režimo priešininkai. Aukštasis rai, kurie dalyvavo demonstraci kystę. een. Franco sumanytoji
Be to, sąskrydžio dalyviai or dos egzaminams ruošiasi 10 jau
tyse). 542 kolūkiai visiškai ne
mokslas yra modernizuotas ir pa jose, yra nusistatę prieš monar "socialinė monarchija” gali pa
ganizuotai
galės susipažinti su nuolių. Tai bus jau ketvirtoji
turi komunistų, 170 turi tik po
chiją
ir
yra
pasiryžę
kovoti
už
sirodyti
per
daug
dirbtinis
kūri

sidarė prieinamas platesniems
JAV sostine, dalyvaus Nežino- Vasario 16 Gimnazijos laida.
keletą kandidatų į partiją. Tai
gyventojų sluoksniams. Sudary respublikinę santvarką. Nemaža nys. Jau dabar jai reiškiama ne yra, apie trečdalis, visų kolūkių.
dojo JAV kareivio Arlington ka Kad Gimnazija gyvuoja, kad
ta stipendijų, kurios į universi dalis išėjo j gatvę vien todėl, jog pasitikėjimo. Tą parodė studen
pinėse pagerbime ir padės ant per trumpą laiką padaryta tokia
tetus patraukia studentų iš to tai buvo vienintelė proga pareik tų riaušės. O Ispanijos netolimos
Tuo metu, kai Sovietų Sąjun
Amerikos Armijos Leitenanto didelė pažanga, yra pirmoje ei
kių sluoksnių, kurie anksčiau nė šti nepasitenkinimą sunkiomis praeities istorijoje galima su goj vidutinis partijos narių
Harris kapo, žuvusio Kaune, lėje Gimnazijos rėmėjų nuopel
svajoti negalėjo apie akademinį gyvenimo sąlygomis ir blogomis rasti nemaža pavyzdžių, kai sa "tirštumas” yra 4%, Lietuvoje,
vainiką. Sąskrydyje dalyvaujan nas. Turbūt neatsiras laisvaja
vaime nereikšmingi įvykiai pa net ir su importuotais komunis
mokslą. Bet tai turi ir neigiamų!' ateities perspektyvomis.
ti jaunuomenė turės dalinai sa me pasaulyje nei vieno susiprapadarinių. Negalima užginčyti, | Galima įsivaizduoti, kad žinia sukdavo krašto gyvenimą visai tais, susidaro tik 1.2% partie
vaimingą programą ir susipaži tusio lietuvio, kuris didesniu ar
mažesniu savo įnašu, darbu ar
kad Ispanija padarė tam tikrą!į apie studentų riaušes nuskambė- nauja ir netikėta vaga.
čių.
nimo vakarą.
pinigais, nebūtų prie to prisidė
Galima visaip vertinti esamą Keturiuose didžiuosiuose mies
pažangą ir ūkio srityje. Išdygo I jo po visą kraštą. Totalitarinio
Sąskrydyje kviečiami dalyvau jęs. Graži buvo talka, todėl savo
visa eilė naujų pramonės įmonių. režimo valstybėse tokie reiški gen. Franco režimą. Bet per pa tuose (gyventojų skaičius apie
ti
visi Amerikos lietuviai. Orga darbo ir aukų vaisiais galime vi
Tačiau ūkis nesiplėtoja taip niai turi daugiau reikšmės, ne skutiniuosius 15 metų Ispanija 570.000) partiečių "tirštumas”
nizacijos,
norinčios vykti ir sąs si pasidžiaugti.
sparčiai, kad galėtų suteikti už kaip demokratijose. Todėl vy nebuvo neramumų židinys, kaip yra apie 3%, taigi net ir čia ne
krydyje dalyvauti didesnėmis
riausybė
ėmėsi
griežtų
priemo

tai neretai pasitaikydavo praei siekia vidutinio visos Sovietų
siėmimą neproporcingai gausiam
Kokia yra Vasario 16 Gimna
grupėrhis, dėl vykimo ir Wanių, kad neramumų židinys ne- tyje. Bet kas atsitiks, kuomet Sąjungos nuošimčio,. Užtat liku
akademikų prieaugliui.
zijos reikšmė, nebetenka dabar
shingtone
apsigyvenimo
sąlygų,
gen. Franco turės išleisti iš savo sioje teritorijos daly partiečiai
Antra vertus, ūkine pažanga išsiplėstų.
prašomos kreiptis į artimiausius mums kalbėti. Noriu tik pažygalėjo pasinaudoti palyginti siau Bet ispanų gyvenimo žinovai rankų valstybės vadovavimo va tesudaro 0,8% viso gyventojų
ALTS skyrius arba tiesiog į bėti, kad savaip jos reikšmę su
ras žmonių ratas, šalia verslinin-1 yra įsitikinę, kad dabartiniam deles? Tai klausimas, kuris lie skaičiaus (maždaug kas 125-tas Suomjios valstybės prezidentu ATLS Pirmininką (Dr. S. Bie pranta ir raudonieji mūsų tau
kų, kurie baigia ūkio metus su režimui negręsia rimtesnis pa čia ne tik pačią ispanų tautą, bet žmogus partietis).
išrinktas ūkininkų partijos at žis, 3148 West 63 St., Chicago tos budeliai. Juk savo metu so
geru pelnu, neblogas pragyveni vojus, kol valdžios priešakyje ir daugelį kitų valstybių, nes Per pastaruosius dvejus metus stovas, buvęs min. pirmininku 29, I1L). Išskirtinai kviečiama ir, vietinė žinių agentūra buvo pa
mo sąlygas yra išsikovoję spe stovi gen. Franco. Jį besąlyginiai Ispanijos strateginė padėtis yra 319-koje kolūkių įsteigtos kom- Urho Kekkonen. Jis yra 55 m. turint galvoje mokslo metų pa skleidusi komunistinėje spaudo
cializuoti darbininkai. Tačiau remia du veiksniai, kurie Ispani- labai svarbi.
partijois "pirminės organizaci amžiaus, išrinktas šešiems me baigos progą, tikimąsi sulaukti je žinią, kad Vasario 16 Gimna
ūkinės konjunktūros padarinių
jos”, t. y., skyriai. Skyrius su tams. Per balsavimus gavo tik gausesnio jaunuomenės dalyva zija yra "reakcijonierių gūžta,
nejaučia nei vidutinis luomas,!
agentų mokykla”. Kaip žinia, redaromas, jei yra bent trys na 151 balsą iš 300 turėtų rinkėjų vimo.
nei jaunoji akademikų karta. O
balsų.
Apie tolimesnę sąskrydžio ruo- akcijonierius ir amerikiečių
riai.
kaip tik šie sluoksniai buvo tie,
šą ir eigą visuomenė bus infor- agentus sovietai visada mato
kurie savo laiku kartu su ka
muojama per spaudą. O tuo tar- ten, kur jie jaučia savo siekiams
riuomene sukilo prieš "liaudies
pu dar kartą maloniai kviečiame pavojų. Tas rodo, kad mes pasi
fronto” vyriausybę ir atvedė
visus lietuvius šių metų birželio rinkome tikrai aštrų ginklą ko
gen. Franco j valdžią.
mėn. 16-17 dienomis į Washing- vai už laisvę.
• Iš prezidento Eisenhowerio artimųjų padarytų pranešimų toną, į lietuviškos dainos ir lie
Studentija dažnai laikoma
Dabar svarbu, kad lietuvių vi
atrodo, kad jis tikrai kandidatuosiąs antrajam terminui. Respub tuvių meno šventę!
krašto nuotaikų barometru. Aka
suomenės
pasiryžimas savo au
likonai
tikisi,
kad
jie
rinkimus
ir
laimėsią.
Esą,
respublikonams
deminio jaunimo beviltiškumas
komis
Gimnaziją
išlaikyti neapAmerikos
Lietuvių
Tautinės
pavykę JAV ūkinį gyvenimą įstatyti į geras vėžes, o tas veiksnys
susirasti išsimokslinimą atitin
silptų, kad pirmųjų metų entu
Sąjungos
Valdyba
rinkimuose
nepaprastai
daug
reiškiąs.
kantį užsiėmimą išsiliejo, bent
ziazmas neišblėstų. Graži mūsų
iš dalies, į antimonarchizmą. Jau
• Dideliu dėmesiu buvo sekami parlamento rinkimai Grai
darbo
pradžia neturės jokios
kelinti metai kaip gen. Franco
kijoje. Ten, vadinami demokratai unijistai, susiblokavę su komu
vertės, jei neįstengsime tęsėti
bando parengti kelią sprendimui,
nistais būtinai siekė nuversti dabartinio Graikijos ministerio pir
PENKTOSIOS
iki galo. Iki galo — reiškia, iki
kas bus jo įpėdinis. Jis pakarto
mininko Constantino Karamanlis pro vakarietišką vyriausybę.
Lietuva bus laisva. Deja, pasta
VASARIO
16
tinai yra pasisakęs už tai, kad
Rinkimų negalutiniai daviniai tačiau sako, kad demokratai uni
ruoju laiku mūsų visuomenės
dabartinio režimo vietą turės už
GIMNAZIJOS
jistai pralaimėjo. C. Karamanlis vyriausybės šalininkai laimėjo
parama
Gimnazijai nėra ganėti
imti "socialinė monarchija”, ku
155 ar 158 vietas iš esamų 300 vietų.
METINĖS
na. To pasėkoje Gimnazija atsi
rioje esamasis "valstybinis judė
dūrė finansiniuose sunkumuose.
• Paryžiuje įvyksta NATO karinių ekspertų pasitarimai,
jimas” (t. y. falanga) vaidins
Šių metų vasario 16 d. suėjo Visų pirma, iki šiol dar galutinai
daugiausia
liečią
atominį
ginklavimąsi.
Neabejotina,
kad
bus
aiš

kaip ir ligšiol vadovaujamą vaid
kinamasi apie Rusijos vadų pareiškimus, kad jie raketomis galį penktosios tos dienos vardo lie nesutvarkytas Gimnazijos namų
menį, kaipo veikliųjų tautos pa
tuvių Gimnazijos Vokietijoje reikalas. Dar trūksta arti 10.000
apšaudyti ir JAV miestus.
jėgų centras ir kaipo viso reži
metinės. Ne kaži koks tai amže- DM apmokėti likusioms už na
mo ideologinis pagrindas. Ta
• Rusija skubomis į arabų kraštus slaptai siunčia ginklus, lis, bet sukaktis mums brangi ir mus skoloms ir apie 20.000 DM
čiau ne tik plačiuose gyventojų
kad ten užkariautų ginklų rinką ir galėtų siųsti savo instruktorius pažymėtina kaip dar vienas mū numatytiems remontams atlikti.
sluoksniuose, bet ir pačių falanir reikalingus žvalgybininkus.
sų tautinio susipratimo, subren- Toliau, Gimnazija yra nemažai
gistų tarpe jaučiama stipri opo
■
dimo
ir syvybingumo įrodymas. įsiskolinusi tiekėjams už maistą,
• Prezidentui Eisenhoweriui vetavus gaso kontrolės nuėmi
zicija prieš monarchiją. Kraštas
I Vasario 16 Gimnazija pradėjo , kurą, šviesą ir pan. Įsiskolinta
mo
įstatymą,
jo
populiarumas
balsuotojų
tarpe
pakilęs.
Daug
kur
dar neužmiršo, kad prieš 25 me
savo darba
darbą sunkiomis salvvomis.'
sąlygomis.! todėl, kad sumažėjo rėmėjų būkomentuojama, kad atsižvelgta į mažojo žmogaus reikalus.
tus monarchija subyrėjo kaip
Lėšų pradžiai nebuvo. Gavus, relių skaičius ir praėjusiais mekortų namelis. Ar toks pat liki
• Fordo Bendrovė praėjusiais metais pagamino 2,614,558 Diepholzo kareivinėse patalpas,! tais pajamų kiekvieną mėnesį
mas neištiks naujosios monar- šią
i
žiemą Europoje siaučiant dideliems šalčiams, užšąlo Baltijos automobilius ir sunkvežimius. Už juos gavo $5,594,000,000. Tai re- teko iš įvairių stovyklų rankioti būdavo mažiau, kaip būtiniausių
chijos?
jūros pakraščiai. Laivams kelią turi pralaužti ledlaužiai. Nuotrau kordas, kokio bendrovė niekad neturėjo. Gryno pelno gauta net aplūžusias lovas, spintas, stalus,; išlaidų.
Gen. Franco nori jau iš ankskoj laivai prie Suomijos krantų.
$437,000,000.
1 kėdes ir kitus rakandus bendra-|
(Perkelta i 8 pusi)

Ispanai šiaušiasi
prieš monarchija
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• Lietuvos Nepriklausomybės
Talkos Chicagos Komitetas va
sario 26 d., sekmadienį, 3 vai. p.
p. Lietuvių Auditorijoje (3137
S. Halsted St.) šaukia Talkos na
rių ir artimųjų organizacijų na
rių ir rėmėjų susirinkimą. Pra
nešimą aktualiais politiniais
klausimais padarys iš New Yor
ko atvykęs LNT valdybos ir Lais
vosios Lietuvos Komiteto narys
Dr. Br. Nemilkas.

Lietuviškai savaitraštis, leidžiamu
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui),
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande kas ketvirtadieni.
Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klasėj
siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 8 d. jsta
tymą.

Prenumerata metama iš enkite
Jungt Amerikos Valstybėse 85.06
Kanadoje — 85.50, kitur — 86.50.
A tik. Nr. kaina 10 centų.
.
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jų ekonominę padėtį Europoje,
spausdiname šiame Dirvos nu
meryje.

•Poetui Faustui Kiršai š. m. va
sario mėn. 13 d. suėjo 65 metai
amžiaus. Faustas Kirša gyvena
So. Bostone, Mass.
• L. S. Ramovės narys Leonas
Abramavičius, mirė vasario 11
d. Memmingene, Vokietijoje. Pa
liko senutę motiną.

—

Pirmasis toks susirinkimas na
riams ir svečiams įvyks š. m. va
sario 18 d. Bus vedamos disku
sijos tema: kas svarbiau — po
litinė ar kultūrinė veikla?
•
Naują Bendruomenės Valdybą
dabar sudaro: pirm. — J. Jurkus-Jurkulnevičius, vicepirm. —
p. Šlapelienė, sekr. — p. Keiba,
ižd. — J. Saladžius ir narys —
p. N. Vilūnienė.
*
Bendruomenės choras, vado
vaujamas P. Armono, intensy
viai ruošiasi Chicagoje įvykstan
čiai dainų šventei. Ruošiasi vyk
ti į Chicagą virš 40 choristų. Ke
lionės lėšoms sukelti choristai
tuoj po Velykų ruoš didelį paren
gimą.

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

• Chicagoje veikusi Lietuvos Ne • Religinio meno parodos jury
priklausomybės Fondo atstovybė komisiją sudaro: arch. Vyt. Pelpersiorganizavo į Lietuvos Ne davičius, kun. K. Barauskas,
priklausomybės Talkos Chicagos skulpt. A. Marčiulionis, dail. J.
Komitetą. Komiteto pirmininku Pilypauskas ir dail. P. Kaupas.
TUOJ lilGYKiT
išrinktas A. Siliūnas. Nariais Komisija darbą pradės š. m. ko Pianistas A. Kuprevičius vėl
Balys Gaidžiūnas
ŠIAS KNYGAS!
įėjo: J. Balčiūnas, J. Budrikis, vo 1 d. Paroda bus atidaryta š. Rochesteryje turės savo koncer
inž. J. Jurkūnas, dr. J. Paplėnas, m. kovo 11 d. šv. Kryžiaus para tą, kuris įvyks š. m. kovo 23 d.,
YWCA salėje.
•
| Nieko nepadės vienybės sie V. Paulionis, K. Radvilas ir dr. pijos salėje. Eksponatus daili
Anglti kalbos skaitymas
Milžino paunksmė
ninkai
ir
architektai
prašomi
S.
Stankus.
Balys Sruoga ___________ 2.50
V. Minkūnas_____________ 2.00
Visi labai daug kalbame apie kiant ir vieni kitų gąsdinimai,
siųsti A. Valeškai, 19 E. Pearson
Mėnuo vad. medaus
Anoj pusėj ežero
vienybę. Visi mėgstame daryti pravardžiavimai, nebūtų ir ne • Vasario 17 d. Chicagoje staiga St., Chicago 11, III. (telef.:
N. Mazalaitė ___________ 2.50
L. L. KOVŲ INVALIDŲ
P. Andriušis_____________ 1.50
pasiūlymus, kaip tos vienybės turėtų vradų prisegimai. Einant mirė ats. pulk. inž. Juozas Ste WHitehall 4-0239).
Naktys
Karališkiuose
tokiu
keliu
mes
galime
neberasti
DRAUGIJOS
VALDYBOS
ponavičius,
vos
prieš
savaitę
at

Aukso
kirvis
pasiekti, ir tuos pasiūlymus vi
L.
Dovydėnas
___________ 2.00
nė
vieno
lietuvio,
kuris
būtų
tik
VIEŠA PADĖKA
šventęs 70-jį gimtadienį. Lietu • Religinės muzikos koncertą
Juozas Švaistas _________ 2 50
sad pradedam ne nuo savęs, bet
Orą
pro
nobis
i
lietuvis.
Atsižadėkim
tos
amži

voje velionis buvo aukštas susi Lietuvos Bažnytinės Provincijos
nuo kitų, žinoma, taip naudin
L. L. Kovų Invalidų Draugijos Apie laiką ir žmones
J. Gliaudą_______________ 4.00
J. Aistis_________________ 2.50
giausia savam kiemui, bet ar nos emigrantų ligos labiau ”rū- siekimo ministerijos pareigūnas. įkūrimo 30-tiės metų sukakčiai valdyba širdingai dėkoja Kuni
i
pintis
”
kitais,
negu
savimi.
Vie

Orfėjaus
medis
Į JAV buvo atvykęs prieš 8 me paminėti, po religinio meno pa gaikštienės Birutės Karių šeimų Audra žemaičiuose
taip elgiantis naudingiausia ben
nybei
tas
"rūpestis
”
tikrai
nieku
A.
Nyka-Niliūnas
_______ 3.00
VI.
Andriukaitis
_________
2.20
rodos atidarymo, Šv. Kryžiaus Moterų Draugijos valdybai ir vi
tus.
dram reikalui, vargu dažnas siū
Atlaidų pavėsy
Pažemintieji ir nuskriaustieji
nepatarnaus, o piktų diegų tikrai
bažnyčioje
duos
koncertą
vargo

lytojas rimtai pagalvoja.
soms birutietėms už stambią au
• Čiurlionio Dailės Muzėjuje,
P. Abelkis_______________ 4.00
F. M. Dostojevskis_______ 2.50
į mūsų tarpą prisodys.
nų virtuozas muzikas Zenonas ką Lietuvos Laisvės kovų inva
Paskutiniuoju metu, demokra
Kaune, vasario 5 d. buvo atida
Aukso
ruduo
Po
Tėvynės dangum
Nomeika.
to vardą sau prisiskirusieji Cle
lidams paremti, iš surengto va
ryta M. K. Čiurlionio, Petro Kal
M. Vaitkus _____________ 1.25
Žodžiai vytės Nemunėlio.
velande, bandė vienybės ieškoti1
Paveikslai V. Augustino_ .2.00
poko ir Kajetono Sklėriaus kū • Dailininkai J. Paukštienė, A. karo lapkričio mėn. 19 d., 1955 Būdais Senovės Lietuvių ..,
pagalius mėtydami į tautininkų1
Pragaro
pošvaistės
rinių paroda. Parodoje išstatyta šermukšnis ir arch. Vyt. Vepštas m. gryno pelno $150.00.
Sim. Daukantas _________ 4.00
Mūsų rėmėjai
pusę. Tūli kalbėtojai, kuriems de-1
V. Alantas_______________ 3.60
120 Čiurlionio, 70 Kalpoko ir 80, pareiškė sutikimą dalyvauti reBūkite sveiki
magogija lygiai tiek pat pažįsta Prenumeratą pratęsdami Dir Sklėriaus kūrinių. Paroda užima Ilginio mena parodoje. Iki šiol Chicagos skautėms už auką,
Pirmas rūpestis
Dr. S. Biežis .*_ ___ _____ 2.00
atsiųstą
Lietuvos
kariuomenės
ma, kaip ir kasdieniniai poteriai,
Jurgis Jankus ___________ 2.09
aštuonias
muzėjaus
sales.
Ji
su

jau
yra
užsiregistravę
24
daili

Baltasis Vilkas
šventės proga $7.10.
bandė vienybės vardu, tariamai vos fondui aukas atsiuntė:
Pietų vėjelis
rengta šių dailininkų gimimo su ninkai ir 4 architektai.
K.
Binkis
_______________
1.00
Dr. V. Tercijonui už auką
į mažiau galvojančio tautiečio j. Grigaitis, Chicago ....... $2.00 kakčių proga (Čiurlionio 80 m.,
Vytė Nemunėlis _________ l.UBalutis
Paklydę
paukščiai 1
$5.00.
ld:Qti.nea?y^ant0S Paga’ A. Butkūnas, St. Charles 2.00 kitų — 75 m.). Parodos atidary
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1 50
lį. Tik deja, tas tarimai mažiau
Jurgis Jankus ___________ 2.20
me kalbėjo dail. Antanas Žmui
5.00
I
J.
Bartkus,
M.
D.,
Chicago
Dr. J. Urbanavičiūtei už auką Buriavimas ir jūrininkystė
galvojantis lietuvis, išdrįso pa
Paklydę paukščiai 11
dzinavičius ir skulptorius Petras
ROCHESTER
B. Stundžia _____________ 2.00
$5.00.
Jurgis Jankus ___________ 2.9*
sakyti, kad tokie susirinkimai ir Į K. Pažemėnas, Baltimore .... 2.00 Rimša.
(LNA)
Cezaris
tokie kalbėtojai, labai daug žalos A. Žilinskas, Hoosick Falls 1.00
Pietų
kryžiaus padangėje
Vasario 16 minėjimas RochesL. L. Kovų Invalidų Draugijas
Mirko Jelusič ___________ 2.00
bendrajam reikalui ir lietuvių J. Švarcas, Cleveland ....... 2.00 • Tarptautinė Laisvųjų Žurna teryje įvyko vasario 12 d. Pra valdyba visiems aukotojams ta
Sudarė Gaučys _________ 4.50
Didžioji kryžkelė
vienybei padaro. Bet ką tu pada V. Vaičiūnas, Detroit ....... 1.00 listų Federacija (International sidėjo iškilmingomis pamaldomis ria širdingą dėkui.
Paskutinis Prūsų sukilėlis
B. Brazdžionis___________ 2.00
Federation
of
Free
Journalists)
rysi, yra žmonių, kuriems toks M. Židonis, New Haven .... 5.00
M. Springborn___________ 2.0C
šv. Jurgio parapijos bažnyčioje.
Duktė
užmezgė glaudesnius ryšius su 3 vai. p. p. iškilmingo minėjimo
užsiėmimas pasidarė beveik pro
Petras
širvokas
Alė Rūta . ........................... - 2.40
fesija. Jie viską žino, viską iš J. Skrinska, M. D., Cleveland 5.00 Amerikos užjūrinių korespon metu pagrindinę kalbą pasakė
VERTINGA ŽINIA
Juozas švaistas
_____ 2.75
Daiktai ir nuorūkos
mano, jie visas problemas moka J. Bosas, Watertown ....... 2.00 dentų klubu (Overseas Press svečias iš Chicagos ALTo ižd. M.
Po
raganos
kirviu
Žitkevičius_____ 1.00
labai gerai išspręsti, tik, žinoma, V. Minkūnas, Cleveland .... 2.00 Club). Vasario 13 d. New Yorke Vaidyla. Buvo ■ surinkta 1)04,50 Turintieji-neturintieji ’itomo- ,DonLeonardas
j^rpris '■MiJ us _____ j.____ l.bO
Kamiliaus mažasis
bilių,
vifetiek
vieni
kitiem
galite
to
klubo
patalpose,
buvp;'atidary

iš antra galo...
Pabučiavimas
J. Cijunskas, Cleveland .... 2.00
dolerių aukų. Koncertinėje pro būti naudingi, sutaupysite pini pasaulis
J. Grušas _______________ 1.541
Apie tą susirinkimą patys kal p. Radzvickas, Ann Arbor 1.00 ta paroda, vaizduojanti iš pa gramos dalyje pasirodė Bendruo gų ir turėsite draugystę.
Guareschi _______________ 3.50
bėtojai ir laikraščiuose parašė. J. Taoras, Pittsburgh ....... 2.00 vergtųjų Europos kraštų pasi menės choras vadovaujamas P.
Rytų pasakos
Didžiosios atgailos
V. Krėvę _______________ 3.00
Tik nežinia, ar patys rašydami p. žolynas, Chicago........... 2.00 traukusiųjų žurnalistų veikla: Armono. Tą pačią dieną Nepri Važiuodami tolimesnėn kelio
R. Spalis ______________ 3.5'
dalyvavimas radijo programose klausomybės, šventę paminėjo nėn, norintieji ką pavėžinti ar,
apsigalvojo, ar laikraščių redak
Doleris
iš
Pittsburgho
i .taudoni batukai
toriai išbraukė, nes sakytos kal Br. Užemis, Rochester....... 5.00 ir jų redaguojami laikraščiai. Liet. Radijo valandėlė, kurios kad būtumėt pavėžinti, užsire
Jurgis Savickis _________ I.bt
Stepas Zobarskas _______ 0.80
bos nuo padarytų pranešimų ne K. Pautienis, Dr., Cleveland 2.00 Federacija apima apie 1300 į Va programa buvo skirta amerikie gistruokite pas J. Karvelį — 3322 Eldorado
Sudie, pone čipse
paprastai daug skiriasi. Sakysim, A. Liorentaitė, Chicago .... 2.00 karus pasitraukusių žurnalistų. čių visuomenei. Angliškai kalbė S. Halsted Str., Chicago, III., tel.
James Hilton _________ — 0.7J
J. Švaistas ______________ 1.50
YArds 7-0677. Dėl sąlygų ir kit
Strėlė danguje
vienas toks "vienybės” profesio K. Leimonas, Cleveland .... 1.00 Apie 700 iš jų dalyvauja savų jo J. Morkūnas.
Gyvačių
lizdas
ko susitarsite vėliau.
Henrikas Radauskas _____ 2.00
nalas beveik pusę kalbos pasky-jĮ p.
*
P. Kubilius, Cleveland....... 1.00 kraštų informavimo darbe. Be
Francois Mauriar _______ 2.60
to,
jie
leidžia
bei
redaguoja
apie
Saulės
Takas
P.
S.
čia
pat
gausite
visą
lie

rė Dr. S. Biežiui nuvertinti, o J. Alekna, Cleveland ....... 1.00
Naujas parapijos klebonas. Il
Gimdytoja
Nelė Mazalaitė___________ 3.50
Drauge pasigarsinęs rašiniu, apie j S.‘ Gausys, Cleveland ....... 1.00 350 laikraščių 29-iuose Vakarų gametis šv. Jurgio parapijos kle tuvišką spaudą, įvairius meno
Francois Mauriac _______ 1.75
Šilkai ir vilkai
Dr. S. Biežį jau nė žodžio nebe-’ S. Jaseliūnas ,Toronto....... 2.50 kraštuose. Parodoje reprezentuo bonas, daug nusipelnęs Roches- kūrinius, kurie primena Lietuvą.
Gabija,
literatūros metraštis
Runcė Dandierin is_______ 1.06
Jeigu
norite
klausyti
kas
de

pasakė. Matyt, sudrebėjo ranka? A. Beleckas, Amsterdam .... 1.00 jama ir lietuvių spauda.
terio lietuvių visuomenei, kun.
....... ..........
6.50 Senųjų lietuviškų
Pa
atidarymo,
bendros
vaka

Ir gerai kad sudrebėjo. Tai ženk-'J. Eigelis, Chicago ........... 1.00
J. Bakšys pasitraukė į pensiją ir dasi Vilniuje, Romoje, Londone Gintariniai vartai
knygų istorija
las, kad prisikelti dar galima. | M. Naujokas, Chicago ....... 1.00 rienės metu, vyko diskusijos jo vieton buvo paskirtas kun. P. ar kitur, tai tokius radijo apa
N. Mazalaitė_____________ 2.00
V. Biržiška, kiet. virš. ___ 3 J8
apie
geležinės
uždangos
pralauži

Apie vienybę visais laikais j K. Tuskenis, Detroit ....... 2.00
Valiukas. Kun. Valiukas prieš 5 ratus gausite pas Karvelį.
papr. virš.___________ 2.C0
Gyvulių ūkis
mo
metodus.
Vasario
16
d.
buvo
kalbėjome ir visais laikais kal-j Otto Simkaitis, Tampa .... 1.00
metus buvo šios parapijos vika RAŠOMAS mašinėles, kurio
George Orwell___________ 1.06 Saulutė debesėliuos
antras susitikimas su klubo na
besime. Jos mums niekad nebus V. Remeikis, Chicago
L. Žitkevičius ___________ 1.50
ru ir turi vietos lietuvių tarpe mis galima rašyti lietuviškai, Giesmė apie Gediminą
1.00
angliškai, vokiškai ir dar kitomis
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00 Šventieji akmenys
perdaug. Bet apie vienybę kai- A. Vaišnys, Waterbury .... 2.00 riais, kurie, susipažinę su žur didelių simpatijų.
Faustas Kirša _____ _____ 2.0C
*
kalbomis, irgi gausite čia pat. Ir Jaunai inteligentei
bedami nesiramstykime į tvoras, R. Rakauskas, Cleveland $1.00 nalistų pabėgėlių veikla, sveiki
na
juos,
kaip
kolegas
savo
tarpe.
Šventoji
Lietuva
paskutinė
naujiena
—
gautas
di

kurių jau senai nebėra. Apie vie T. Blinstrubas, Chicago .... 3.00
V. Andriukaitytė_________ 1.25
Nauja LRS skyriaus valdyba.
Jurgis Savickis _________ S-ta
nybę, jei jos norim nuoširdžiai) Alb. Bliudžius, Detroit .... 1.00 Lietuvių žurnalistų Sąjungai su N. Metams buvo išrinkta nauja delis skaičius lietuviškų plokš Kryžkelės
Teresė Neumanaitė
pasiekti, nekalbėkime pagiežą ir K. Germanas, St. Charles 1.00 sitikimuose atstovavo V. Raste LR Santarvės valdyba, kurios telių apie 100 rūšių įdainuotų
A. Vienuolis _____________ 3.50
J. Burkus _______________ 3.00
įžeidinėjimus sėdami. Vienybės P. Kurpia, Brockton .......... 1.00 nis ir S. Narkėliūnaitė. (LNA) sudėtis dabar yra tokia: pirm. Kipro Petrausko, Kutkausko, Kaimynai
Tipelis
reikia nuoširdžiai, tyra širdim ir E. Mazys, Cleveland ....... 2.00 • BALFo paistangomis išleista H. žemelis, sėkr. — B. Užemis ir Grigaitienės, šabaniausko, DolsJ. Paukštelis ___________ 2.50
Pulgis Andriušis (įrišta)_ 3.00
artimo meile skelbiant siekti. T. Meškauskas, E. Chicago 1.00 "Balfo 1955 m. veiklos apžvalga ižd. — A. Jančys. Naujoji val kio ir kitų. Daugybė gaidų. Vi Kaip jie mus sušaudė
Trumpa diena
Vienybę įgyvendinti visad reikia M. Luneckas, Chicago ....... 5.00 Europoje.” Joje duota daug ver dyba žada suaktyvinti skyriaus sus šiuos kūrinius rasite išleis
J. Petraitis _____________ 1.80
Alė Rūta _______________ 4.00
pradėti nuo savęs. O jei matome, Fr. Stanaitis, Chicago ....... 3.00 tingos medžiagos. Vieną skyrių, veiklą ir artimoje ateity suruoš tame kataloge, kuris kainuoja Kuprelis
Tortas Nipernadis
kad tos vienybės šiandien nega S. Tamošaitis, Dr.,
August Gailit ______ ___ 2.fr.
Ignas Šeinius ___________ 2.00
liečiantį lietuvius pabėgėlius ir ti daugiau diskusinių pranešimų. tik 90 centų.
Dar kartą norisi priminti, kad Keliai ir kryžkelės
Tarp pelių ir vyrų
lima pasiekti, nereikia pradėti
Miami Beach.............. 1.00
John Steinback _________ 1.21
šis registravimas, keliaujantiems
tverti tokias tvoras, kurių rytoj Z. Strazdas, tVetherfield .... 1.00
Putinas _________________ 2.50
Užgesęs sniegas
GARANTUOTI SIUNTINIAI!
galės duoti meterialinės ir dva Kon - Tihi,
patys nebegalėsime perlipti.
J. Brazauskas, Cleveland.... 2.00Į
Aloyzas Baronas_________ 2.50
sinės naudos. Juk dažnai būna,
Lietuvoje ir į Pabaltijo kraštus, Ukrainon, Lenkijon, Ru
J. Bereiša, St. Louis.......... i.oo|
Thor Heyerdahl _________ 3.75 Ugnies pardavėjas
kad vieni važiuoja traukiniu, o kaimiečiai
sijon greičiausiai ir pigiausiai siunčia siuntinius ši firma
A. Nasvytis, Cleveland .... 1.00
Balys Rukša_____________ l.e<
V. S R< vmont I-II-UI-IV
CHICAGOS
kiti pustuščiu automobiliu noboSt. Stulpinas, E. Chicago .... l.oo'
Uždraustas stebuklas
I ir II dalis_________ ’po 3.00
džiaudami. O drauge keliaujant
GYDYTOJAI
V. žukaitis, Dayton .......... į.ooj
Stasius Būdavas _________ 2.60
III ir IV dalis ----------- po 3.50
bus pigiau ir linksmiau visiems.
A. Vileniškis, So. Boston .... 2.00
Vanagaitis
tucui'Kos rastai
monografija _____________ 2.00
VI. Jakimavičius, Brockton 4.00
(9)
Tel. ofiso PRospect 8-1717
___________________ 5.00
JANIQUE TRADING CO.
Rezidencijos REpublic 7-7868
Valerijono lašai
Mrs. Itomlenskis, Cleveland 1.00
' .orėta
Dr. S. Aliūnas___________ 1.00
J. Lietuvninkas, Baltimore 3.C0
1029 Fairfield Avė. (netoli W. 11 St.)
Dr. S. Biežis
Stasius Būdavas _________ 1.80
Vilnius Lietuvos gyvenime
O.
Laskauskas,
.kregždutė
1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Cleveland 13, Ohio
Telef.: CHerry 1-5547
Dr. A. Šapoka___________ 1.50
New Philadelphia.......
3148 West 63 St.
A. Rimkūnas _________ __ 1.50
Velykų
pasakos
Centrinė
firma
yra
Toronte,
Ont.
NELAIMEI
v. Malinauskas, Waterbury
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
kiškučio vaidinės
N. Butkienė _____________ 1.00
835
Queen
Street
West,
Toronto,
Ont.
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, Z. Pivoriūnas, Cleveland . ..
Stasys Džiugas _________ 1.50 Vyturėliai Laukuose
ir skyriai didesniuose miestuose, Kanadoje ir Amerikoje.
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Karts iiisu namai arba r» Lietuvos pinigai
J. Sandargas, Cleveland ....
Vikt. Šimaitis _________ 0.70
Rezid. 3241 W. 66th PLACE
Išsiuntimo skyrius yra ir Clevelande.
andai tampa sunaikinti arb’
Juozas K. Karys _______ 5.00
Trylika nelaimių
Aukotojams tariame nuoširdų
”Fadinti ugnies, kreipkitės
Lietuva
R. Spalis _______________ 1.2*
Klijentų patogumui skyriai atidaryti:
ačiū.
J. KERŠIS, dėl apleainavi
Tel. offic'o EVerglade 4-7376
A. Benderius __ -____
2.75 Vaikų knygelė
1162 Eroadtvay Avė., Buffalo 12, N. Y.
no. ko visada reikalauia ar Laiškai žmonėms
Tel. buto GRaceland 2-9203
M. Valančius ___________ I.imi
• Telef.: FI 1272
G. Papini _______________ 2.00
•raudos kompanijos pirm, ne
Varpai
skamba
Moters širdis
Dr. Juozas Bartkus
įsidėmėk
ru išmoka už nuostolius
Stasius Būdavas_________ 2.50
2314
W.
Chicago
Avė.,
Chicago
22,
III.
Guy
de
Maupassant
_____
2.60
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Žemaičių krikštas
Telef.: BRunswick 8-6780
Lyrikos kraitis
Norvest Medical Center
D J RVOS
P. J KERŠIS
P. Abelkis_______________ 2.50
Hed'io
raižiniai
Visus mokesčius ir visas išlaidas apmokama čie vietoje, tat gavėjai
2336 West Chicago Avė
žemaitis nepražus
adresą
—
Ign.
Končius
_____________
5.00
628
Engeneer
Bldg.
krašte
jau
nieko
nemoka.
Chicago 22, III.
Balys Sruoga ___________ 3.00
Mikuckis _______________ 2.50
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad.,
Telef.: MAin 1-1773.
Už naujas medžiagas imama tiktai 50% vertes.
1272 East 71 St.

Šią savaitę

J.

’STIKUS GAISRO

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

Cleveland 3, Ohio

*I

V>sas siunčiamas prekes '■galima pasirinkti įstaigoje, kuri atidara
kiekvieną dieną nuo 12 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.
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Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskit* DIRVA, 1272 East 71 St, Cleveland 3, OhU>
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Kai tušti bosai garsiai skamba
Iš Europos esame gavę vieno
tenykščio lietuvių gyvenimo ste
bėtojo pastabas. Jos pavaizduoja,
kaip ten vertinamos paskutinės
Vliko reformos:
Golfo srovė iš anapus vande
nyno atplukdo j Europą ne tik
šiltą orą, bet kartais iš tolimojo
naujojo pasaulio pakrančių at
slenka į senąjį kontinentą mig
los, kurios ima taip viską gaub
ti, jog tik sunkiai begalima at
pažinti daiktus ir žmones. Gerai
t pažįstamos vietovės tuomet da
rosi tarytum svetimos. Tokiais
atvejais tenka labiau vadovautis
nuojauta ir eiti priekin "apgrai
bomis”. Bet užtenka dvelkterėti
nors ir lengvam vėjeliui, ir mig
los bematant išsisklaido. Tuomet
vėl viskas matyti, kaip ir anks
čiau.
Mes tą jausmą Europoje turė
jome, kai iš Jungtinič Valstybių
ir Kanados mus ėmė pasiekti ži
nios apie Vliko sesiją New Yor
ke pereitų metų lapkričio mėne
sio pabaigoje ir joje priimtas re
formas. Tiek prisiskaitėme viso
kių visokiausių žinių, pareiškir mų, atsišaukimų, pasmerkimų,
pagyrimų ir t.t. ir t.t., jog bent
jau Europoje viskas pasidarė ne
beaišku, tarytum per tirštas
miglas. Ir tik pamažu, išsisklai
džius rūkams, vėl pradėjome ap
siprasti su aplinka ir galėjome
sušukti kaip Gribojiedovo kome
dijoje "Vargas iš proto”: ”Ba,
znakomyja vsjo lica!” (štai, vis
pažįstami veidai!). O kai atpažinome veidus, darėsi aiškesnė ir
prasmė to žodinio uragano, ku
ris buvo sukeltas aplink Vliką.
Mes nematome reikalo iš es
mės gvildenti visų tikrų ar ta
riamų reformų, kurios buvo nuspręstos Vliko sesijoje New Yor
ke. Tebūnie tik leista pareikšti
kuklią nuomonę (greičiau, nu
jautimą), kad niekada Vlikui negręsė toks didelis pavojus pa
tekti j būklę, kurią vokiečiai va
dina ”Leerlauf”. V. Gailiaus žo
dyne tas žodis išverstas "tuščia
ėja”, o šalia to techninio termi
no padėtas atitrauktinis atatikmuo: "neproduktingas (įmonės)
veikimas”. Tuo norėta nusakyti
tokią būklę, kai įmonėje mašinos
ūžia ir ratai sukasi, bet — tuš
čiai. Toks pavojus, mūsų nujau
timu, slypi jau pačioje naujoje
Vliko sąrangoje. Turime galvoje
I
jo suskaldymą į dvi dalis, kur
dešinė vargu ar žinos, ką daro
kairė. Vliko prezidiumui paves
ta, tarytum iš Olimpo aukštu
mų, prižiūrėti iš New Yorko
Vykdomąją Tarybą, kuri, atro
do, pasiryžusi ir toliau tūnoti
Reutlingene!
Bet tai yra tų politinių grupių
reikalas, kurios jungiasi aplink
Vliką. Mums labiau rūpėjo iškel
ti ne tiek pirmoje eilėje struktū
rinius Vliko prieštaravimus, ku
riuose pasėta naujų sunkių "kri
zių” sėkla, kiek atkreipti skaity
tojų dėmesį į kai kuriuos esmi
nius prieštaravimus, kurie išryš
kėjo iš gausybės pareiškimų, pa
siekusių mus Europoje. Taigi, iš
šios labiau europinės perspekty
vos ir norime pasisakyti vienu
kitu klausimu.
Pirmas iš Europos į Ameriką
nusidanginęs ir ten vienintelis iš
senųjų vlikininkų savo pozicijas
apgynęs, nors ir labiau iš visų
vlikininkų sus ikompromitavęs,
Petras Karvelis taip pat pirma
sis Europon sugrįžo. Jau Ameri
koje ir Kanadoje jis pasirodė kai
po plepus "speakeris”, kuris kal
ba viso Vliko vardu. Atsiradęs
senajame žemyne, jis, mėgstąs
sukelti aplink save pigios rekla
mos dulkes, pasižymėjo ypatin
gu šnekumu. Susidaro sunkiai
išsklaidomas įspūdis, kad jis,
kaip ir Karolio žalkausko laikais,
jaučiasi centralinė Vliko figūra,
kuri duoda toną visai Reutlinge
no "valdžiai”. Vienas intervievv
seka kitą, vienas pareiškimas ve
jasi kitą. Tuose pasikalbėjimuo
se Karvelis dideliu atkaklumu
kartoja tą patį: tik tegu niekas
nedrįsta pagalvoti, kad "refor
mos” reiškia kokią atmainą Vli-

ko laikysenoje! Tuo tarpu kai
liaudininkų ir socialdemokratų
sluoksniai stengiasi sukelti įspū
dį, esą New Yorke sutartos re
formos turi atnešti kažką naujo,
krikščionių demokratų sparno
eksponentas Karvelis savo gai
vališku šnekumu siekia nustelbti
bet kokią viltį, esą Reutlingene
galėtų gimti kažkokia nauja dva
sia.
Žinodami, kad liaudininko žal
kausko iš vardo vadovautosios
Vykdomosios Tarybos tikrasis
dirigentas buvo Karvelis, ir ma
tydami, kad jis, vos pajutęs po
kojomis Europos žemę, kurtinan
čiai užtrimitavo kaipo Vliko "bo
sas” (ne tik amerikonine, bet ir
lietuvių kalbos prasme, o, kaip
žinia, juo bosas tuštesnis, tuo
jis daugiau skamba), priimsime
dėmesin krikščionių demokratų
atstovo pareiškimą: "Ta apystova, kad Vliko vadovaujamose
vietose pasikeitė asmenys, jokiu
būdu nereiškia Vliko politikos
pakitėjimo — ji lieka, kaip ir bu
vusi, ta pati” ("Europos Lietu
vis”, 1955. XII. 17).

■ ■■

ir spaudoje, padėtis yra aiški ir
aš apie šio klausimo pobūdį nieko
negalėčiau pridėti.”
Jeigu jau kas patvirtina nu
jautimą, jog aplink Vliką sukel
tos miglos dėl jo pasiryžimo eiti
naujais keliais tėra paprastas vi
suomenės klaidinimas, tai kaipo
geriausias įrodymas gali eiti mi
nėtas J. Matulionio pareiškimas.
Išeina, kad naujasis pirmininkas
yra nusistatęs pasekti savo pirmatako pėdomis.
Kunigas Krupavičius buvo
įpratęs demagogiškai dėstyti mi
tinguose, esą su "visais” diplo
matais santykiai esą "aiškūs ir
geri”, bet anoje Vliko sesijoje
New Yorke jis vis dėlto prikišo
visai eilei diplomatinių atstovų,
esą jie su Vliku "nebendradar
biaują”. J. Matulionis net ir to
kio niuanso jau neberado. Jam
tėra vienas "nevidonas”, būtent,
p. S. Lozoraitis, o prie kun. Kru
pavičiaus demagogijos jis nieko
negalįs pridėti.

— S

Alice Stephens choras gina
clevelandiečių garbę
m

Vasario šešioliktoji — mūsų
švenčių šventė. Jai visi rengia
mės, net ir tie, kurie toliau gy
vena ir rečiau į lietuviškuosius
parengimus ateina. Vasario še
šioliktosios laukdami duosniau
ryštamės praverti ir savo pini
gines, mieliau žiūrime ir į savo
brolį, kuris ne tai pačiai partijai
priklauso, kuris ne tais pačiais
žodžiais ir mintimis susikaupia
maldai...
Ir mes, clevelandiečiai, tokia
šventine nuotaika laukėme Va
sario šešioliktosios. Buvo liūdno
ka, kad rengėjai (ALT vadovy
bė), nesurado tam reikalui ge
resnės salės, bet manėm, kad ta
salė visdėlto bus skoningai pa
puošta, bus tvarkingai sutikti
ateinantieji dalyviai. Svarbiau
sia, manėm, kad šventinę nuo
taiką sukurs ta proga pasakytos
kalbos ir pagarsėjusio Alice Ste
phens moterų choro dainos.

Toks naujojo Vliko prezidiumo
Iš visų tų "manėm” ir "tikė
pirmininko pasisakymas nepa jomės”, šiandien, minėjimui pra
prastai blogai rekomenduoja
Dėl tokio pareiškimo tikslumo "naująją dvasią”. Iš tos aplinky ėjus, galim pagristai džiaugtis
juoba neturime pagrindo abejo bės, kad ministeris Vašingtone tik Alice Stephens choru, kuris
ti, paskaitę Toronto "Tėviškės pasveikino per Gen. konsulą lie gražią programą išpildė taip ne
žiburiuose” (1955. XII. 8) pasi tuvišką organizaciją, susirinku dėkingoj scenoj. Jis mus tikrai
kalbėjimą su J. Matulioniu, Vli sią posėdžio Amerikos Jungtinių šventiškai nuteikė. Choro pirmoko prezidiumo pirmininku. Kuni Valstybių teritorijoje, pirminin-įI ji dalis, kaip programoje ir buvo
gas Krupavičius savo kalboje kas daro toli siekiančių išvadų J pažymėta, mus perkėlė į senovės
Vliko sesijoje New Yorke plačiai esą "santykiai su diplomatais iš Lietuvą. Tautiniais rūbais pasidėstė "Lozoraičio bylą”. Iš pa tikrųjų aiškūs ir geri”, o kai dėl i rėdęs choras išpildė eilę dainų
giežos, kuria pasižymėjo jo dės tikrai jau visiems žinomų ir įky , gyvojo paveikslo rėmuose. Anttymai, daug kas (turbūt, ne be rėjusių Vliko kai kurių grupių i roję dalyje, kuri programoje bu
pagrindo) padarė išvadą, jog pretenzijų pakliauti sau Lietu vo pažymėta ”1956 m. Ameriko
kun. Krupavičius buvo nusodin vos Diplomatinę Tarnybą, tai už je”, buvo išklausyta daugumoje
tas nuo Olimpo sosto pirmoje ei teks demagogiškai nukreipti ne- naujesni mūsų muzikų kūriniai.
Neabejotina, kad tokios apim
lėje todėl, jog per 10 metų nepa kritinės visuomenės dėmesį į
darė jokios pažangos galvojime. "Lozoraičio bylą” ir viskas bus ties, ir taip gerai susidainavęs
Tas sustingimas vaizdžiausiai i tvarkoje ... šitaip per 10 metų moterų choras, yra vienintelis,
pasireiškė primityviškame klos-'
CWWIW111J KUfBVC lr BKalue kad tai labai brangus, jau ne
l be ceremonijų kurstė ir skaldė
tyme to problemų komplekso,' kunigas Krupavičius. Ar gi tik- vien Alice Stephens, bet visų
kuris apima Vliko santykius su į rai ir naujasi' irmininkas įpuls mūsų lietuvių turtas. Jis pelny
Lietuvos Diplomatine Tarnyba ir į tą patį apga! iną ir, matomai, tai įsijungia į geriausiųjų lietu
kurio ligšiolinis Vliko pirminin nepagydomą psichologinį kom vių chorų eilę.
Vertas nemažo dėmesio ne tik
kas niekaip kitaip nesugebėjo su pleksą ?
atskirų
dainų tikslus išpildymas,
vokti, kaip "Lozoraičio byla”.
Mums, iš Europos stebintiems
Duokime dabar žodį J. Matu įvykius, deja, susidaro įspūdis, bet laisva sceninė laikysena, kur
lioniui, kaip jis pasisakė "Tėviš kad iš kai kurių politinių grupių tiek maža dirbtinų išėjimų ir nu
kės žiburiuose”:
pasisakymų nematyti jokios pa silenkimų, kur tiek maža diri(Klausimas): O kaip su diplo- žangos
i
jų galvojime. Tokiomis
matais ?
Jau tiek mažai beliko mūsų
aplinkybėmis blaiviai įvykius
(Atsakymas): Baisiai senas vertinančiai visuomenei kyla ne tautiečių laisvuose Europos kraš
klausimas, visiems gerai žino nugalimų abejojimų, dėl Vliko tuose ir tie patys per jėgą no
mas ir visiems nusibodęs.
"reformų” esmės ir prasmės.
rima sukiršinti savo tarpe, kad
Iliustracijai pridėsiu: Ministe
Dar blogiau. Pasotinę savo lietuvis lietuvyje matytų vilką.
ris P. žadeikis per Gen. konsulą 'kalbėjimo geismą Amerikos O, greičiausia, bus dargi mėgi
J. Budrį yra pasveikinęs Vliko Jungtinėse Valstybėse bei Kana nama lankyti vieną kitą svetimų
sesiją. Vlikas iš savo pusės, siųs doje ir "bendro darbo” vardan valstybių įstaigą ir ten dėstomos
damas sveikinimus D. Eisenho- dar labiau suskaldę lietuviškąją karveliškos teorijos apie Vliką
weriui, J. F. Dūles, sveikino Mi- visuomenę, Vliko veikėjai leidžia kaipo Lietuvos valstybinio suve
nisterį P. žadeikį, o per jį ir vi si į ekspedicijas Europon. Jeigu renumo "reiškėją” ir panašiai.
sus Nepriklausomos Lietuvos pa kas turi pinigų, gali sau laisvai
Vienu žodžiu, vėl bus gieda
siuntinius ir konsulus, ir dauge važinėti. Bet blogiausia, kad bus mos senos melodijos, kurios kar
lį kitų. Santykiai su diplomatais bandoma "apjungti” lietuvišką tojamos jau 10 metų. To išdavos
iš tikrųjų aiškūs ir geri.
ją visuomenę, kitaip sakant, ir pasireiškia pirmoje eilėje pačiaVisai atskiras klausimas yra viešuose susirinkimuose ir dar me Vlike. Ligšiolinė praktika pasu p. S. Lozoraičiu. Iš buv. Vliko labiau visokiomis kitokiomis pro- rodė, kad juo garsiau klabama
Pirmininko ^ prelato M. Krupavi- gomis bus skleidžiami toliau tos apie reformas, tuo padėtis daročiaus pranešimo, kuris pasirodė visuomenės skaldymo bacilos.
I si vis blogesnė.

K

gentės pasišokinėjimų prieš pub
liką, bet tiek daug nuoširdaus
ryšio su klausytoju.
Apie visą kitą minėjimo tvar
ką jau reikia kalbėti kitaip. Ir
ne todėl, kad specialiai norime
kam kartėsnį žodį pasakyti, bet
kad įvykusių nesklandumų atei
ty nebebūtų. Mums nevalia Va
sario šešioliktosios proga de
monstruoti netvarką. Mes ir mū
sų vaikai tą dieną norime tikrai
švęsti, švęsti pakilia nuotai ir
Vasario šešioliktosios šventės vi
sad laukti.
Į apleistą minėjimo salę atė
jau pusvalandžiu anksčiau. Ne
mažas būrys jau vaikščiojo po
salę su kėdėmis rankose ieško
dami patogesnės vietos. Prie du
rų ne tik nebuvo jokių vietų nurodytojų, bet ir jokios kontrolės,
kad įeinantysis maža duokle pri
sidėtų prie iškilmių rengimo iš
laidų padengimo.
Labai greit salė prisipildė sė
dinčiais, kėdžių ieškančiais ir suradusiųjų jas valančiais. Kai ku
riuose salės kampuose ėjo tarsi
švaros savaitės parengiamieji
darbai, žinoma, į salės sienas ir
lubas nereikėjo žvalgytis. Jos,
greičiausia, nuo statybos užbai
gos, kuri buvo prieš kelius de
šimtmečius, nebuvo įžeistos ko
kių tai valytojų ar dayžtoj ų...
Prieš minėjimo pradžią tūlas
rengėjų veiksnys, su skrybėlė ir
paltu, jau dalyviams pavėluotai
laukiant minėjimo pradedant, vis
nepajėgė scenoje pastatyti sta
liuko ir kreivos lempos. O pasta
čius moterys ėmė kuždėtis, negi
tikrai Clevelande niekas neturi
staltiesės tą staliuką užtiesti...
Ir taip, tokia tvarka, nuo pra
džios iki galo. Dalis barėsi salėje
atsisėdę už salės stulpų ir nieko
nematydami, dalis barėsi į salę
nepatekę, dalis atsisėsti negavę,
dalis negirdėdami ką kalbėtojas
kalba, dalis visai nematydami
per lempą paties kalbėtojo, dalis
pasigedę Lietuvos Nepriklauso
mo gyvenimo prisiminimo, dalis

Civilinio karo veteranui Albertui IVollonui, iš Duluth, Minin., va
sario mėn. 11 d. suėjo 109 metai amžiaus. Nors sveikata nėra ge
riausia, bet kasdien neatsisako nuo kavos ir gero cigaro. Jis yra
gimęs 1847 metais.

kitokius minėjimo nesklandumus
matydami.
Tikėsimės, kad Clevelande, kur
tiek daug visokių mūsų jėgų, iš
šių metų pasimokę, Vasario še
šioliktosios šventei skirsime pri
deramą dėmesį, jai gerai pasi
ruošime ir ją tvarkingai pravesime. Taip pat, jei mūsų guber
natorius ir miesto mayoras vėl
proklamuos lietuvių dienas, tuos
dokumentus lietuviams laiku per
laikraščius paskelbsime.
b.

Greetings and Best Wishes
For a Pleasant Holiday

LEWIS REALTY
SERVICE
1343 East 105tr St.
Call SW 1-3039

AR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS?
Jei taip, tai nedelsiant užsakykit savo vaikams jų
laikraštį

TĖVIŠKĖLE
Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu:
Tėviškėlė,
2313 West 91 St.,
Chicago 20, III.

geram skoniui
YRA LABAI GERA PRIEŽASTIS
Stroh’s yra Amerikos vienintelis
ugnimi gamintas alus!
žmonės klausia "Kodėl Stroh’s turi tokį pui
kų skirtingą skonį ?” Atsakymas yra lengvas,
Stroh’s yra vienintelis Amerikos alus gamin
tas virš atviros ugnies ... vienintelis Ameri
kos alus gamintas 2000 laips. ugnim. Pamė
ginkit Stroh’s šiandien ir atraskit puikų ug
nim gaminto alaus skirtumą.

SKONIU

negali kiti prilygti

Norvegija šį kartą Rusijai parodo reikiamą kietumą. Sulaikytus Rusijos žvejybos laivus, bežvejo
jančius Norvegijos vandenyse, nubaudė beveik $100,000 stirnai. Nuotraukoj vienas Rusijos žve
jų laivas policijos priežiūroj.
I

Kaitinamas iki 2000 laips.

Jums patiks

Jis yra šviesesnis!
DABAR UŽ VIETINES KAINAS!

4 ■—
<■ ■

Dirva Nr. 8 * 1956 m. vasario mėn. 23 d.
--------------------------------------------- .... —.... -

Norgelienė Magdalena.
i LIET. STUD. ŠALPOS savo darbu prididėjusiema prie ' ford, Conn.
FONDO AUKŲ VAJŲ kasos, bufeto, baro, rūbinės ir Avižienis Stasys, iš Marijam Oliškevičienė Ona, duktė Juo
kitų pareigų.
polės ap., gyvenęs Anglijoje.
zo.
UŽBAIGUS
Ta proga, ypatingos padėkos
Budrys Jonas, gyvenęs 1429
Riliškis Jonas, kil. nuo Šven

čionėlių.
Pr. m. gruodžio mėn. Lietuvių ir paminėjimo verti nuolatiniai West 45th St., Chicago, III.
Studentų šalpos Fondas vykdė Fondo nariai — aukotojai ir ra Cibaitis Jonas, Jurgis ir Ve Sabhok-Harboczuc, sesuo Onos
muuiiHuiiiiiiiHUHUiiHiiHiniminiiiniiiitituiuuuiuHiiiiiiHiiHtnuHiiHHuiiniiuinmiiiiiniiiiniinitiHHiuuunMiininruinnuituiiuinnrMUtniiiiiiuHtDiiiiiuHiniiiiiMiiiHiuuiiinmiiiiiiiiiuiniiiiiainin
ronika, vaikai Petronės Micky- Sabonienės, gyvenusi Bronx, N.
aukų vajų, kuris buvo užbaigtas telių organizatoriai.
Visas darbas, piniginė parama tės-Cibaitienės, vėliau ištekėju Y.
š. m. sausio mėn. 14 d. suruoštu
įvyks 6:30 vai. vak. Holy RedeeSeniūnas Mykolas, iš DraganIš KREPŠINIO LYGOS
Chicagoje, lietuvių Auditorijoje ir sugaištas laikas nuėjo kilniam sios už Kruno (Krunąs).
mre salėje. Sekmadienį varžybos
Gaidytė Ona, iš žūklių k., Pa džių k., Balninkų v., Ukmergės
VEIKLOS
koncertu lietuviams studentams tikslui.
tęsis nuo 1 vai. Holy Redeemer
aukštąjį mokslą einantiems pa Aukos visada yra priimamos, baisko par., Ukmergės ap.
apskr.
Šiais metais įkurtoji Vid. Va
salėje. Uždarymas numatomas 4
Gelumbickjs, broliai Vitoldo
siunčiant pinigus arba čekius
Siviczki Juozas (Sivonis), kil.
remti.
karų Sporto Apygardos vyrų vai. po piet.
Gelumbickio.
šiuo adresu:
nuo
Švenčionėlių.
Vajus
šiais
metais
buvo
vyk

krepšinio lyga, jau galutinai pa Belieka palinkėti sportinin
LITHUANIAN STUDENTS
Goberytė-Mizarienė Ieva ir Jieškomieji ar apie juos turin
domas
kreipiantis
į
visuomenę
baigė susicementuoti. Lygoje da kams gražiai parungtyniauti, o
FUND,
vaikai, jų tarpe Stasys Mizaris. tieji bet kurių žinių prašomi at
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slui
siekti.
savytis
—
pirmininkas,
Aleksas
lėti
pirmuosius
imigrantų
sun53; vasario 4 d. Detroite — žai
.ir Dievas per savo pranašus ap
Todėl užbaigus aukų vajų,
Laikūnas ir Kostas Paulauskas kumus.
bas: Kovas 62:52.
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iškęs. — Randasi biblijoje Psa.
Ketvirta vieta — ASK Litua Kandidatų nominacija uždaro
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Rochetsterio LSK Sakalas ir Cle Telef.: LA 3-2437.
2. Clevelando: L. Sagys, 1243
velando žaibas.
Varžybos prasidės šeštadienį E. 89th St., CIeveland 6, Ohio.
12 vai. Holy Redeemer High! Telef.: RA 1-7781.
School salėje, W. Vernor High-j 3. Detroito: P. Misiūnas, 8792
way, kur vyks vyrų krepšinio ir Chamberlain Avė., Detroit 9,
moterų tinklinio varžybos, išti- Mich. Telef.; VI 2-6799.
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VEDA ALGIRDAS B1EL8KUS

J. FRANK AZZARELLO

VU
rširjj

NAUJAS OLDSMOBILIS?

THEMAYCO.'I BAJEMENT

Viešbučio stiliaus!

Pritaikyti kraštai
Gera spiruoklių konstrukcija
Pilnas ar dvigubas dydis
Geros rūšies, apvedžiotais kraštais
Garantuotas miegojimo patogumas

KIEKVIENAS
Retas išpardavimas geros rūšies matracų ir tinkamų apatinių matracų.
Reta vertė šia žema kaina. Viešbučiui atsisakius mes galėjom nupirkti
šiuos matracus ir perduoti Jums daugsutaupant.

Naudokis mūsų skirtingu mokėjimo planu — BE ĮMOKĖJIMO
Teisėjas Albert A. VVoldman kandidatuoja ateinančiam 6 metų
terminui, kuris prasidės sausio 1 d., 1957 metais. Paprastai kan
didatui reikia 3,000 parašų, bet jis turi 45,000 parašų. Teisėjas
A. A. VVoldman yra antras iš kairės.

Pašto ir telefono užsakymai priimami — šaukit CHerry 1-3000
The May Co.’s Basement Bedding Department

>
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būklę, kuri riboja jo rolę tiek lie
tuviškoje, tiek amerikoniškoje
visuomenėje, žymaus sociologo
LAKŠTUONĖ B. BETKAUSKAITĖ
W. I. Thomas keturi žmogaus
Su žiema ateina sniego pusnys,
Santara’*. Paskaitoje kol. Šimo norai gyvenime — būti pripažin
Su nauju semestru — nauji vargai, liūnas palietė egzistencializmo tam, turėti naujų pergyvenimų,
Bet kur lietuviai studijuoja —
A
tėvų ir jų pasekėjų filosofinius jaustis saugiu, ir būti įvertintu
įvyksta suvažiavimai,
įsitikinimus
bei propaguojamas — pastato įmigrantą keblion pa
Ir susitinka studentai bei draugai.
minčių kryptis. Būti lietuviu yra dėtim Išeivijos sąlygos duoda
Nr. 44
Nr. 44
Sąmoningas žmogus
Viliojančiai po storu balto pilnas užsiangažavimas lietuviš imigrantui tris išeitis: visiškai
Redaguoja: D. Bartuškaitė, R. Mieželis ir S. Šimoliūnas. Red. adresas: 16817 Stoepel, Detroit
Trečias žingsnis asmenybės sniego kilimu nusiteikęs ir neti kumu. Tas užsiangažavimas yra persiimti vietine kultūra, aplin
21, Mich.
formavime prasidėtų su aukštą kėtumų išsiilgęs, Illinois univer laisvoje plotmėje. Lietuviškumo ka ir nuotaika; užsidaryti her
ja mokykla, čia asmuo įeitų ar siteto "campus” Urbanoje susi panieka yra laisvė, neleidžiama metiškame lietuvių visuomenės
būry; arba stengtis semtis abie
laukė svečių. Tai lietuviai stu
ties pranašavimas — iš tikrųjų, pereitų į sekančius savo judėji dentai, atvykę į Akademinį Sąs Santarai. Humaniška dvasia yra jų kultūrų vertybių iki tokio
tai yra tik žvilgsnis į realybę. mo padalinius, kurių didžiausia krydį, surengtą Santaros, vasa daugiausiai reikalinga Santaros laipsnio, kuris nebūtų pražūtin
Kas yra dar liūdniau, kad vargu užduotimi būtų nepalaužiamai rio 11-12 dienomis. Detroitas, veikimui. Artimo meilės pritai gas lietuvybei. Srovės pasirinki
ar galima bus rasti tinkamą iš tvirtos asmenybės formavimas. Clevelandas, Čikaga, ir Purdue kymas ir naudojimas gyvenime mas yra kiekvieno lietuvio asme
eitį iš tos problemos. Mėginsiu (Pavyzdžiu būtų galima duoti universitetas, darbais ir studen yra egzistencializme stipriausiu niškas reikalas, kuris, tačiau, tu
trumpai žvelgti į vieną, galimą ateitininkijos judėjimą narius). tų skaičiais, gražiai talkininka bruožu.
LEONAS SABALIŪNAS
Paskaita buvo baigta citata iš rėtų būti kontroliuojamas patrio
Tokiose organizacijose žmo
išeitį iš šios padėties.
vo
vietiniams
urbaniškiams.
asmeniško, kol. šimoliūnui gar tizmo bei lietuviškos dvasios iš
Vargu ar galima tikėti, kad gus turėtų įgauti tvirtybės savo
Perbridę
gilų
sniegą,
sąskry

saus egzistencialisto Jaspers ra laikymo privalumais.
Nebe pirmą jau sykį, įvairiau-' riodą, ir į laisvą, sąmoningą lietuviai Jungtinėse Valstybėse įsitikinimuose ir valios stiprybės
džio
dalyviai
susirinko
šeštadie

šyto, laiško. Paskaita iššaukė Vakaro prieblandoje paskendę
savo
vertybių
bei
pareigų
padik

šių progų metu, susirinkę ar tai žmogų.
pajėgtų išlaikyti keletą gimna
nio
popietei
vietinėje
YMCA
sa

gyvų diskusijų — klausimų ir universiteto rūmai tapo pakeisti
studijų dienose, ar sąskrydžiuo
zijų savo aukų sistema. Sunku tuotų darbų atlikime, nepaisant
jaukiu nameliu, apsuptu sniego
lėje.
Kol.
Leonas
Sabaliūnas
pa

asmeniškų pasisakymų.
se, ar suvažiavimuose kalbame
Pradžios mokyklos
mai perdaug ryškūs Vasario 16 nei laiko nei vietos__ nežiūrint
pusnimis, visiškai slaptoje vie
sveikino
sąskrydį
bei
padėkojo
ar
Lietuvos
išvadavimas
ateitų
apie lietuvybės išlaikymo proble
Didžiausios svarbos asmeny gimnazijos išlaikyme. Esant to už poros ar už keliasdešimt me už lietuvišką drąsą svečiams, ku Po trumpos pertraukos, kol. tovėje. Maloni muzika ir švelni
mą. Nuolatos yra minima lietu
bės formavime yra mokykla. kiai padėčiai, lietuviškos gimna tų ; nežiūrint ar jis kalbėtų ang rie nugalėjo sniegą ir ledą vin Rasa Gustaitytė palietė dabarti šviesa privertė pamiršti kasdie
vių kalbos svarba, skatiname ar
nę, daugelį mūsų liečiančią pro nybę. Kuklūs užkandžiai, gelian
Esame keblioje padėtyje: save zijos tektų atsisakyti.
lų ar lietuvių kalba. Kas būtų giuotuose keliuose.
net reikalaujama lietuviškų šei
laikome lietuviais, tačiau, netu- Manau, mažiau sunkumų būtų ypatingos svarbos, tai jo lietu Kol. Saulius šimoliūnas skaitė blemą paskaitoje "Imigranto pri tys kupletai, ir žavus kvartetas
mų kūrimas, raginama priklau
sitaikymas naujoje aplinkoje”. pilnai prisidėjo prie linksmavarirtie lietuviškos mokyklos. Jau su pradžios mokyklomis. Para
syti lietuviškoms organizaci dabar yra aiškiai pastebėta, kad pijų mokyklos čia turėtų vaidin viška orientacija, jo imponuojan išsamią ir plačiai informacinę Amerika, savo kultūros katile, kario pasisekimo.
ti asmenybė. Nenoriu nei kiek paskaitą "Egzistencializmas ir
joms, ir pan.
verda amerikonišką kultūrą. Asi Po rytinių pamaldų, giedras
ar tai viešų susirinkimų, ar ir tų ti svarbų vaidmenį. Tam, tačiau, sumažinti lietuvių kalbos reika
Negalėdami pramatyti greito
reikėtų
pagrindinio
tų
mokyklų
miliacija ir mažųjų, pasipriešini sekmadienio rytas išvydo būrį
pačių studijų dienų metu, žo
lingumo ar nuostolių ryšium su
savo krašto atvadavimo ir nega
džiu betkur, asmuo, baigęs lietu- pertvarkymo. Atsimenant, kad jos nustojimu; tačiau, turime dradarbiavimui tarptaut i n ė j e mą rodančių grupių visiškas lik studentų, skubančių į šeimyninį
lėdami tikėtis, kad tėvai bus pa
I višką gimnaziją yra daug iškal- tokios pradžios mokyklos būtų ruoštis sutikti dideliems sunku plotmėje. Mes galime prisidėti vidavimas yra jaučiamas ir tai santariečių pokalbį. Ateities pro
jėgūs savo vaikus lietuviškai
! bingesnis už kitą kolegą, baigu- vienintelės lietuviškos mokyklos mams — ruoštis ilgai tremčiai, prie siaurinimo, ribojimo valsty komas imigrantams, šios aplin jektai ir tikslai buvo diskutuoti
orientuotais išauginti, turime į
I sį amerikiečių mokyklą. Jei ir laisvame pasaulyje, būtina, kad kas, norint ar nenorint, gali iš bių savarankiškumo tarptautinių kybės pastato imigrantą į kraš ir iki sekančio karto visi tarė,
jau dabar pradėti ruoštis ilgai
institucijų tikslams, tačiau, tik tutinio žmogaus (marginai man) "iki pasimatymo kolega”!
galima rasti išimčių ypatingai jos atitiktų modernios bendruo rauti mūsų kalbą.
tremčiai — turime sistematizuo
savo pačių laisva valia, tik pa
menės
reikalavimus.
Mokytojai
uolių studentų atveju, vienok
ti visą lietuvybės palaikymo ak bendrai paėmus, tokią išvadą ga turėtų būti parinkti objektyvio Išėjus iš pradžios mokyklų ir čios laisvos Lietuvos pritarimu.
ciją.
je šviesoje ir pati mokykla turė organizacijos suteiktos lietuviš Gi neturėjimas tos laisvės, netu
lima susidaryti.
STUDIJŲ DIENOS ČIKAGOJE
Bendrame lietuviškumo palai
tų būti aukštai pastatyta. Ka kos aplinkos, studentas šioje sta rėjimas Lietuvos vėl mus įparei
Padėtis
yra
pakenčiama
tol,
kymo kelyje norėčiau įžvelgti tris
dangi mokyklos priklausytų pa dijoje turi jau sąmoningai apsi goja kovai. Ir jei būtų galima
V. J. GAŠKAITĖ
stadijas, per kurias jaunuolis tu kol dar yra pakankamas skaičius rapijoms, tikyba būtų dėstoma. spręsti ar būti ar nebūti lietu galvoti apie savo krašto išsiža
rėtų pereiti ir kurias, tinkamai mūsų amžiaus studentų, lankiu- Tačiau, turėtų būti aišku, kad viu. Bendruomenė būtų savo pa dėjimą aukštesniems tikslams Mintis jungti darbą su poilsiu kultūra ir ją svetimiesiams pri
išvystytos, sistematizuotų ir gal-| siV gimnaziją. Metams bėgant, lietuviškumas — lituanis t i k a reigą atlikusi — ji būtų suteiku nepriklausomo gyvenimo metu, ir poilsį su darbu, kad abudu tin
būt užtikrintų (kiek tai iš viso: tačiau, žala bus dar aiškiau pa kaip tokia, turėtų būti pastatyta si lietuvišką aplinką vaikui-mo- tai panašus išsižadėjimas šiuo kamiau išnaudojus, šį kartą vi statyti. P. Domas Velička savo
paskaitoje pabrėžė, jog lietuvių
yra galima) lietuvišką orienta-' stebima. Lietuvių kalba bus var- pirmoje vietoje.
kiniui; nuo dabar, tačiau, atsa metu būtų jau negarbingumo po sai atitiko vidurinių vakarų lie kalbos žinojimas, kaip kad ir pati
ciją jaunuolyje. Norėčiau žvelgti gu vartojama akademinių diskukomybė yra paties individo ran žymiu. šiuo atveju, lietuviškumo tuviškajai studentijai, ypač či- kalbos kilmė ir jos istorija turėtų
į pradžios mokyklos laikotarpį,' siJM plotmėje.
kose.
klausimą laikau garbės klausimu. kagiškiams. Savaitę pailsėję po būti kiekvieno mūsų pareiga.
Organizacija
gimnazijos — organizacijos pe-' Atrodytų jog tai liūdnos ateiNorėčiau pasitikėti tokio indi Lietuviškai apsisprendus, ir pirmojo semestro baigiamųjų
Nuo vyresniosios kartos suva
Pradžios mokyklų sistema bū vido apsisprendimu, kas link lie jau vien apie lietuviškųjų verty
tų pirmas žingsnis asmenybės tuvybės klausimo bendrai. Aš ti bių išlikimą bei jų vystymą kal egzaminų, susirinkom Čikagon žiavime neatsiliko ir studentija,
ugdyme lietuviškoje aplinkoje. Iš kiu, kad dideliame darbe, koks bant, akcija turi būti pabrėžia padiskutuoti įvairiais klausimais kuri savo debatų metu patiekė
penkiolika "receptų” lietuvybei
čia išėjęs mokinys pereitų jau į kad charakterizuotų šį studento ma. Kuo didesnė veikla — veik ir pasidalinti mintimis.
••
amerikiečių mokyklas. Ir yra bū- laikotarpį, įsiprasmintų pati la politikoje, kultūriniame gyve Į Studijų Dienas, kurios vyko išlaikyti. Kol. Julius Šmulkštys
ųtįną dabar, kad jo perėjimas tremtis ir padėtų susidaryti jau nime, sparte, socialinėje srityje vasario mėn. 4-5 dienomis, susi savo paskaitoje pabrėžė dar vie(TAURAGĖ, 1936 VASARIO MĖN. 21 D. — DETROIT, 1956 skirtingan įtakon neatskirtų jo nuolio lietuviškai orientacijai. — visa tai, kaip minėta, įpras rinko nemažas būrys studentijos ną stiprų momentą — reikalą
nuo to lietuviško kamieno, šioje Sąmoningo lietuviško apsispren mins mūsų tremties egzistenciją. iš įvairių vietovių — Detroito, aktyviau dalyvauti lietuvių vi
VASARIO MĖN. 10 D.)
Pavakary, vasario 10 d., Detroite beprasmingoje mašinos srityje svarbiausią rolę vaidintų dimo gal ieškočiau dviejuose šal Veikla negali ribotis ar tai viena Clevelando, Los Angeles, Bloo- daus politiniame gyvenime ir tuo
katastrofoje užgęso jaunutė gyvybė — jau šiandien a. a. Lilė Pet- mūsų jaunimo organizacijos. Ne- tiniuose : dabar vyraujančioje ar kita srove. Visos sritys turi mingtono ir Urbanos. Papeiki įsijungti mūsų visuomeninėn
rauskaitė. Kažkaip neįmanoma tikėti tikrovei. Atrodytų, kad gy abejotinai, žymiausia iš jų būtų tautinių valstybių santvarkoje ir mus dominti, visas darbas turi mas tektų didžiausiam Studentų veiklon.
skautija.
venimas negali būti taip griaudus ir liūdnas.
Tikslu paskatinti didesnę stu
lietuvio išdidumo jausme.
būti dirbamas. Už tai aš pasisa Sąjungos skyriui, pačiai Čikagai,
Vargu, ar mes, kurie Tave
Mokinys, lankydamas ameri Nekartą įvairių paskaitų me kau už gyvos dvasios, dinamišką iš kurios narių vos trečdalis pa dentų dalį įsijungti kultūrinin
pažinome, dar pilnai įsisąmoni
kiečių mokyklą, vistiek gyventų tu buvo galima pastebėti, kad Santarą; vien dėl gyvumo sto sirodė paskaitose; žinoma, padė darban, kol. P. Joga pranešė, kad
name, kad Tavęs jau mūsų tar
savo draugų tarpe, su jais žais-1 kaikuriuose mūsų kolegų paste kos, dėl žmogaus supančiojimo, tis pasikeitė vakare, prie muzi Sąjungos Centro Valdyba yra pa
pe nebėra. Negaliu apspirasti
tų ir dirbtų, lietuviškai kalbėtų, bimas konfliktas tarp pareigos dėl individui duotos laisvės iš kos ir šokių, kai prisirinko pil skelbusi grožinės literatūros
su Tavo mirtim ir aš. Regis, lyg
konkursą, į kurį yra kviečiami
gilintųsi specialiai tremčiai pri savo tautai ir pareigos žmonijai. šaukiamų vaisių baimės pasisa nutėlė salė.
aš Tave matau gyvą čia pat
taikytame veikime (kuris kreip Yra aiškinama, kad ne vienu at kau prieš tokias organizacijas Studijų Dienų paskaitų ir dis visi studentai. CV pirmininko žo
tarp mūsų, apsuptą gausių
tų daugiau dėmesio į lituanisti veju, aukščiausioji pareiga — kaip korp. Vytis ir kt. — už ku kusijų užduotimi buvo studento džiu Studijų Dienos ir buvo už
draugų ir draugių, su šviesia
nius — ypatingai kalbos daly pareiga žmonijai — verčia lietu rių neleistiną regresą yra kalti supažindinimas su lietuvių kul baigtos.
šypsena akyse ir lūpose.
tūra — ką Lietuva savo praei
kus) — žodžiu, toks mokinys ir vį aukoti savo tautinius intere jų šio laikotarpio vadovai.
čia gyventų lietuviškoje aplinko sus žmonijos labui. Į tai turėtų
Ir kur tik pažiūriu į stu
Gyvename didelių sukrėtimų, tyje žymaus turėjo ir ką galėjo
je. Tai aplinkai sudaryti, lietu atsakyti minėta šiandien vyrau vertybių pervertinimo amžiuje. turėti duotose sąlygose. Studijų
dentišką gyvenimą, Tavęs vi
UŽUOMINOS
vių susibūrimas į keletą didelių janti santvarka. Nėra abejonės, Nesame tokiais dideliais, kad lai Dienos turėjo padėti atsakyti į
sur buvo pilna ir mes visi buvo
studentui
neretai
statomą
klau

centrų
kaip
Chicaga,
Detroitas,
me pilni Tavo giedrios nuotai
kad šie amžiai yra tautinių vals kydamiesi savo tradicinių kelių
Mūsų organizacijose yra pri
New Yorkas, ir t.t. būtų pagei tybių amžiai. Kad individo san ir tradicinių vertybių (laikyda simą : "ką jūs turit žymaus, kuo gijęs posakis, pabrėžiamas ypa
kos ir jaunystės. Per skruostus
dautinas.
rieda ašaros, nebegalima taip
tykiai su žmonija yra netiesio miesi jų vien dėl to, kad jos bu galėtumėt didžiuotis taip kaip tingai iškilmingų susirinkimų
mielo žmogaus šaukti vardu, su
Kaip kad parapinės mokyklos giniai. Pareiga žmonijai yra at vo tinkamos Nepriklausomybės mes kad didžiuojamės savo Poe, metu: ”mes nežiūrim į kiekybę;
Tavo paskutiniu atodūsiu pra
taip ir skautija turėtų savo vei liekama per savą tautą. Jau taip laikais), pajėgtume sustabdyti Emerson, Irwing, ar Steinbeck?” mums svarbu kokybė”. Kad po
nyko ir mūsų džiaugsmas.
Į šį klausimą tiesioginiai ar sakis yra bereikšmis, liudyja jau
dą truputį keisti — derintis prie paprastai yra, kad žmonijos ir plačią šio meto pažangą.
Dabar Tu, Lile, jau stovi
aplinkos reikalavimų ir prisiimti valstybės interesų susikirtimo Mūsų tragiška padėtis reika netiesioginiai bandė atsakyti vien tai, kad kiekviena organi
anapus. Tyku ir tuščia Tavo že
atsakomybės lietuviškumo palai atvejais, savi interesai ima vir lauja tinkamo atsakymo į šio Studijų Dienų prelegentai ir de zacija stengiasi pritraukti kuo
miškuose namuos. Išsisklaidė ir vaškinių žvakių dūmai. Bet dabar kyme. Dalinas skautybės veido šų. Kiek gilesnis žvilgsnis į tarp amžiaus statomus klausimus, batų dalyviai. Ponia A. Augusti- daugiau narių ir kad tame narių
Tu esi pakilus virš pasaulio ugnies ir dulkių, virš kūkčiojimo ir kitimas šiuo suprantamas dar di tautinių santykių raidą visada reikalauja prisiimti atsakomybę, navičienė, savo išsamia paskaita, mobilizavime yra visiškai nekrei
drebulio — Lilė, Tu tapai tylinti mergaitė tarp auksinių balan desniu negu iki šiol lituanistinio paryškins šį bruožą. Tuo pačiu kuri mums uždedama. Savikriti davė įvadą ir bendrą mintį toliau piama dėmesio j taip vadinamą
džių ir nevystančių gėlių.
momento organizacijoje pabrėži ir mes turėtume būti šių laikų ka, idėjų konfliktas, visapusiai sekusiems debatams. Prelegentė žmogaus kokybę. Tikrumoje taip
Tavo gyvenimas tebuvo rytmetis. Bet koks jis gražus ir mu.
žmonėmis — dirbti savo krašto interesai, vadovaujančių žmonių priminė, kad lietuvių tauta su ir turėtų būti. Kas gi iš mūsų
brangus, jis bus brangesnis už kitų mūsų ilgus gyvenimus, kurie
Lituanistinė programa turėtų gėriui ir veikti į žmoniją per sa energija, lenktyniavimo dvasia kūrė savo kultūrą pasiskolinda dabar gali tiknamai įvertinti as
palūšime pasaulyje. Tvirtu ir sparčiu žingsniu Tu žengei į priekį. būti sistematizuota ir ar tai su- vo valstybę. Iš tos valstybės ne — visa skatina darbą.
ma kaimynų kultūros bruožus, menį ar jo protinį pajėgumą?
Tavo dienos, gyventos Detroite, perpildytos visuomeniškumu ir ( eigų ar iškylų metu galėtų būti buvimo šiuo metu išplauktų ir Betkoks draudimas individo tačiau, pati tuos bruožus indivi Ankstyvesnis nepasireišk imas
pasiaukojimu. Tu buvai aktyvi skautė: Birutės Draugovės drau-' pristatoma lengvoje formoje ša- mūsų pirminė pareiga — jos reiškimuisi ar tai vienoje srityje dualizuodama. Tai būtų tautos organizacinėje veikloje dar ne
gininkė, akademikių skaučių skyriaus sekretorė. Tu buvai veikli lia skautiškosios dalies. Apelia laisvinimas. Yra pilnai galima, ar kitoje, jo prievartavimas pa kultūringumo įrodymas, šių die reiškia, jog toks asmuo yra ma
studentų tarpe, eidama įvairias pareigas Detroito skyriaus veik vimas į skautų organizaciją iš kad ateis amžius, kada tautinių siduoti "neklaidingam patirties nų studentijos uždavinys ir yra žiau vertas už kitą. O iš kitos
loje; Tu aukojai savo energiją ir entuziazmą tautiniams šokiams plaukia iš pačios tos organizaci valstybių sistema bus atmesta; keliui” skatina organizacinį su susipažinti pagrindinai su sava
( Perkelta j 6-ta pu«l. >
ir lietuviškam sportui; Tu visur buvai suprantanti, humaniška ir jos esminių bruožų bei jos vietos šis laikas, tačiau, dar nėra atė stingimą, stebėjimą iš šalies,
gera. Tu neturėjai niekam jokio keršto, pagiežos, neapykantos. lietuviuose. Skautija turėtų būti jęs.
baimę susitepti veikla (pav. po
Tave visi gerbė ir mylėjo. Tu palikai būrius draugų, kurie tebuvo priimtina kiekvienam lietuviui Antrą priežastį, vedančią są litine). Tai šiandien pateisina tik
GERIAUSIAM SUSITARIMUI MIESTE
laimingi tik vakar.
mokiniui. Organizacijon įrašy moningai teigiamo nusistatymo 'organizacinis savanaudiškumas.
Tokio didelio sentimento laidotuvių man dar neteko matyti. dami savo vaikus, tėvai galės link, rasčiau lietuvio išdidume. Šis savanaudiškumas nebėra jau
ATSILANKYK PAS MUS.
Tavo karstas buvo apsuptas minios — išblyškusios, nuliūdusios, būti tikri, jog jų vaikai bus auk Amžiais stumdyti savo kaimynų, vien organizacijų vidiniu reika
NAUJAUSI IR LABIAUSIAI POPULIARUS 1956 M.
vienplaukės žiemos žvarbiame Ore. Virš 100 mašinų vilkstinė vil lėjami sveikoje aplinkoje — mes su laiku įgavome dvasinės lu;
organizacijų nariai yra taip
'
kosi raudančia gatve į Tavo paskutinę stotį. Visi Tau pažįstami gamtoje, nebus pastatomi nuo didybės. Ir vėlesnių okupacijų pat ir savo bendruomenių nariai,
BUICK
ir visų pažįstamų tik dalis: studentai, skautai, vyresnieji, sve pat mažens į griežtus ideloogi- metais ta didybė, tas išdidumas kaip tokie, nešą atsakomybę
timtaučiai studentai ir t.t. Tu buvai mums labai brangi.
nių organizacijų rėmus, ir kad vedė lietuvį atviron, dažnai aiš- prieš
tą pačią bendruomenę.
Tai tikrai gražios, patogias ir geros mašinos, kurios
;
Miela Lilė, Tu lieki gyva mūsų atmintyje. Mes netikime, nuolatos bus lietuviškoje aplin kiai beviltiškon kovon prieš jo Kreipimas dėmesio ir į pačios
pateisina padarytas išlaidas. Ir pirkę 1956 m. mašiną, Jūs
kad mirtis yra baisi, Mes turime viltį. Mes tikime į prisikėlimą. koje.
bendruomenės negalavimus.
priešus.
turėsite daugiausia, ką bet kada ešate gavę. Jūsų pasise
Mes tikime į visą tai j ką Tu tikėjai: kad virš blogio ir vargo yra
Politikai čia vietos negali būti. Padėtis yra panaši ir šiandien.
Baigiant, būtų galima daryti
kimas yra BUICK. Tai General Motors mašina.
aukštesnis pasaulis, kad kiekvienas gyvenimas turi savo gilią Tai, žinoma, ne dėl to, kad kas Pasitraukėme iš krašto priešų išvadą, kad tik darbas, tik savęs
mintį ir prasmę, kad kada nors kils Lietuvai laisvės rytas, kad nors blogo politikoje būtų — tai verčiami. Iškylant visokių fede pačio užmiršimas tame darbe,
ECONOMY BUICK CO.
visi žmonės iš kartos į kartą neša kilnumo ir pasiaukojimo idealus. vien todėl, kad toks mokinys po racijų, konfederacijų kūrimo, tik įvairi, dinamiška akcija gali
Tavo gyvenimas liks visuomet vertingas ir jaunatviškas, kai mes litinei veiklai ir galvosenai dar projektams, padėčiai verčiant' saugoti lietuviškąsias vertybes
I 2550 Euclid Avenue
GA 1 -7600
keliausime slydžiais gyvenimo takais į amžinuosius namus. Te nebūtų priaugęs. Pati skautija, neretai išsižadėti savo pačių in-l nuo jų nykimo ar kurti dar net
Jums patarnauja 48 metus.
lieka Tavo atmintis mums nuolatine vizija jaunystės, taip greit iš kitos pusės, lietuviuose yra teresų tarptautiniams tikslams, lietuviškesnes, žmogų įjunkim
praeinančias, bet taip kilnios ir brangios.
labai teigiamai priimta ir yra mes išdidžiai primename, kad darban, ir jį perkraukim, ir juo
APLANKYK MUS PASIRINKTI IR GERŲ NAUDOTŲ
Labanakt, Lilė ...
didelė savo apimtimi. Kaip tokia, mūsų krašto laisvė yra būtina1 pasitikėkim. Tokiu būdu formuo- i
MAŠINŲ.
Saulius šimoliūnas
ji turėtų imtis atsakomybės, prie J sąlyga mūsų nuoširdžiam ben- kim lietuvį šiandien.

STUDENTU ŽODIS

LIETUVIŠKAISIAIS
KLAUSIMAIS

Labanakt, Lile Petrauskaite!

taip svarbios problemos išspren
dimo, kokia kad yra lietuvybės
išlaikymo klausimas. Tik viena
skautija, savo sveiku jaunuolio
auklėjimu, gali atlikti tokį dide
lį darbą, kokiu kad būtų sistema
tizuota lietuviška programa gim
nazisto amžiaus jaunuoliui.

AKADEMINIS SĄSKRYDIS URBANOJE

Dirva Nr. 8 ♦ 1956 m. vasario mėn. 23 d.

modernaus meno muzėjaus pieši- lą įneša daug gyvumo ir organi kų — pamatyti tą gražųjį Gin tada lenkai dėl Lozoraičio neiš minguose užsiėmimuose. Jie ne
reiškė jokio džiaugsmo. Dabar gi gali pasitikėti savimi ir įtemptų
nių parodon. Ta paroda prasidės zacinės naudos. Kuopa piniginė taro kraštą — nors ekrane.
šiuo reikalu nutarta įtaigoti visa lenkų spauda džiūgauja, kad momentų atvejais, ieško para
balandžio 24 d. ir truks ligi bir mis aukomis nepailstamai remia
želio 10 d. Iš penkių tūkstančių visus lietuviškus darbus ir su VLK S-gos centro valdybą dau lietuvių emigracinė vyriausybė mos iš kitų. Tokių žmonių man
,
(s)
giau sekti naujojo VLK ėjimus, Vilniaus klausimu persigalvoju gaila.
eksponatų parodai atrinkta 125 manymus.
Prof. Jonas Puzinas iš Phila- knygos laidų. Bus dviem kalbom kūriniai. Parodoje bus rodomi
Iš daugelio šios kuopos darbš kad jis nesu painiotų ir neapsun si iš pagrindų ir tai esąs sąžinin
delphijos skaitė paskaitą New — lietuviškai ir angliškai.
paveikslai, sukurti pastarųjų čių narių, pažymėtina K. Kat kintų dabartinių ir ateities Lie gas persigalvojimas, tuo labiau,
Yorko tautinių draugijų centro
penkerių metų laikotarpyje.
kevičienė, senosios kartos atei tuvos diplomatų darbo. Ypač da kad patys lietuviai ėmėsi inicia
AKADEMINIAME
surengtajame Vasario 16 minė Vacį. Sidzikauskas iš New Yor-'
S. Narkėliūnaitė vė, kuri be pertraukos jau 25 bartiniu momentu, po lenkų Man- tyvos.
jime, kuris įvyko vasario 18 d. ko buvo nuskridęs į Kanadą da
metai yra šios kuopos fin. se chesteryje pareiškimo. Vietoje
PASAULYJE
Piliečiu Klubo salėje Brooklyne.
kretorė ir nepailstama kuopos protesto VLK-as lyg ir duoda
lyvauti Vasario 16 minėjime. Jis
lenkams suprasti, kad lietuviai UŽUOMINOS
Prof. Puzinas savo paskaita su Montrealyje buvo pagrindinis
veiklos vairuotoja.
• Š. m. vasario mėn. 11-12 dd.
Manchesterio nutarimui prita
sirinkusius nukėlė mintimis j
322
kuopos
darbą
pasišventu

Urbanoje, įvyko Lietuvių Stu
(Atkelta iš 5-to pusi.)
kalbėtojas. Minėjimas įvyko va
I. Š.
Lietuvos širdį — Vilnių, kur
siai veda šios kuopos ilgametis ria.
dentų Santaros surengtas a k asario 19 d.
pusės, argi nėra kartais mūsų demins sąskrydis. Sąs
prieš 38 metus buvo pasirašyta
pirmininkas
Dr.
S.
Biežis,
ku

PAMINĖTA LIETUVOS
pareiga žmogų akademinėn veik- krydyje prelegentais buvo Sau
Lietuvos nepriklausomybės ak
riam talkininkauja visa eilė šiai
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Susivienijimas Liet. Ameriko
lon įtraukti, jį ta veikla sudo lius šimoliūnas ir Rasa Gustaitė.
tas. Paskaitininkas perževlgė
kuopai priklausančių veikėjų:
PASKELBIMO SUKAKTIS
Vilniaus istoriją, pradėdamas je, kaip kasmet, taip ir šiemet:
adv. A. Olis, adv. A. Lapinskas ST. CATHARINES minti? Ar nėra mūsų užduotis Pasilinksminimo vakaro suren
(ir argi nėra įmanoma) iš taip j gimu rūpinosi A. Snarskis ir J.
Geležinio Vilko legenda, detaliai vasario 16 d. surengė Liet, ne JAV Lietuvių Bendruomenės ir daug kitų senos kartos ir jau
PABALTIEČIŲ BALIUS
vadinamos kiekybės padaryti' Manelis. Sąskrydį pravedė V.
sustodamas ties Gedimino lai priklausomybės paskelbimo su St. Louis, Mo. apylinkė sausio visa eilė naujai atvykusių dar
kais. Paskui, trumpai paliesda kakties paminėjimą. Dalyvavo 29 d. surengė Lietuvos nepri buotojų.
Per keletą metų įėjo į tradici kokybę ?
Vepštas.
visu
politinių
srovių
ir
organiklausomybės
paskelbimo
sukak

mas Vilniaus reikšme vėlesniais
Šiemet kuopa ruošiasi minėti ją sausio pradžioje ruošiamas lie Malonu ta proga pastebėti, kad. • Prie Studentų Sąjungos Už
-aciju
atstovai.
Kalbas
pasakė
ties minėjimą.
laikais, prelegentas pabrėžė, kad
savo veiklos 40 metų sukaktį.
tuvių, latvių ir estų balius, šiais organizacijos savo praktinėje sienio Skyriaus darbo didele da
Vilniuje ir ateityje iš Gedimino Ken. Lietuvos konsulas J. Bud Minėjimas pradėtas šv. MišioMetiniam narių susirinkime metais šis balius įvyko truputį veikloje to šūkio jau nebesilaiko. limi yra prisidėję šie studentai:
kalno bokšto sugaus laisvės tri rys, V. Sidzikauskas, M. Brakas, mis, kurias Lietuvos išlaisvini (sausio mėn.) pirm. Dr. S. Bie pavėluotai — sausio 28 d. Graži Tik kam tada iškilmingų progų A. Zailskas, V. Tautvydaitė, L.
| K. Bielinis, A. S. Trečiokas, J. mo intencija atlaikė kleb. kun.
mitas.
žis kalbėdamas apie šios kuopos Quensvay hotelio salė Elizabeth metu juo save aukštinti? Ar iš Betkauskaitė. Užsienio Skyrius,
Audėnas, inž. A. Novickis, dr.
veiklą, maloniai prisiminė kuo Room sutalpino 300 žmonių. Lie viso orgnazicają tai aukština?
Minėjimą atidarė Juozas Cin? Br. Nemickas ir Vliko prezidiu-ji M. Vitkus.
už jų tylų ir negarsinamą darbą,
7
v.
v.
Lietuvių
R.
K.
parapi

pos nares, čia gimusias lietuves: tuvių dalyvavo nemažas būrys.
kus, pakviesdamas programai1 mo narys H. Blazas. Programą
tegali tik išreikšti savo padėką.
Kartą vienas kolega, kalbėda • L. Janulevičiūtė yra sutikusi
vesti St. Guda. Lietuvos Konsu-] vedė SLA sekretorius dr. M. J. jos salėje įvyko iškilmingas po H. Player ir S. Milės, kurios ei
šie baliai ruošiami glaudeslas V. Stašinskas pasakė trumpą Vinikas. Minėjimas vyko SLA sėdis, į kurio prezidiumą buvo damos kuopos vadovybėje per niams trijų tautų bendradarbia mas Urbanoje, mėgino visą lie įeiti "Santaros” biuletenio resveikinimo žodi, atkreipdamas centro patalpose. Po kalbų pasi pakviesti visų lietuviškų organi eilę metų įv. pareigas, savo pa vimui. Kaip visuomet, taip ir' tuvybės išlaikymo klausimą ati- dakcinin kolektyvan.
zacijų pirmininkai. Kalbas pasa žymėtinu darbštumu daug nusi šiais metais kiekviena tautybė 1 duoti pačiam individui j rankas:
dėmesį i laisvajame pasaulyje vaišinta.
• Illinois'universitete (Urba
kė kun. A. Bukauskas, kun. M. pelnė.
— Rep. pasirodė su savo programomis. tegu kiekvienas apsisprendžia ar noje) lietuviai studentai laimėjo
esančiu lietuvių kovą už Lietu
*
Vitkus, dr. Jusionis, A. Nemvos išlaisvinimą. Programos pa
Lietuvius reprezentavo solistas jis liks lietuviu ar, pasidavęs ap tinklinio varžybas. Lietuvių ko
Kinras
Bielinis,
Liet.
Laisvės
čauskas,
J.
Mockus,
Ida
Gudybaidai noetas Vincas Jonikas že
Paulionis. Jo dėka šiais metais linkai, savo tautybės išsižadės. mandai vadovavo J. Kaunas
Komiteto
narys,
vasario
19
d.
nienė.
Susirinkimui
vadovavo
maitiškai paskaitė eilėraštį.
lietuvių programa pralenkė lat Klausimo išsprendimui, tačiau,
• Iš spaustuvės jau išėjo ant
buvo nuvykęs j Philadlephiją, Lietuvių B-nės p-kas A. Ramovius ir estus. Iš šio baliaus pel yra viena sąlyga: kad atiduoti roji metinė Santaros knyga —
šis minėjimas buvo pirmas to kur Vasario 16 minėjime pasakė
nat.
no lietuvių bendruomenės apy lietuviškos kultūros likimą į in ”Į Laisvę Veda Mūsų Kelias”.
kios rūšies parengimas, ruoštas kalbą.
divido rankas, kad jo sprendimu Knygoje įvairiais klausimais ra
Buvo
priimtos
rezoliucijos
linkė gavo $76,43.
visu tautiniu organizacijų. Po
•
I JAV Prezidentui ir Valstybės
LIETUVTškt FILMAI
pasitikėjus, sąmoningos, tvirto
programos dar pasišnekučiuota Elizabetho lietuviai Vasario 16
HAMILTONE
Yra sumanymas šiais metais charakterio asmenybės išugdy šo V. Adamkavičius, H. žibąs,
Sekretoriui. Taip pat nutarta pa
S. šimoliūnas, V. Kavolis, J.
prie vaišiu. Būdino-a, kad tai bu šventės proga Elizabetho biblioSLA 72 Hamiltono kuopa ko- suruošti trijų pabaltijo tautų di mas yra būtinas.
Šmulkštys ir J. Nendriūnas. Lei
vo vienas didesniu parengimų i tekos auditorijoje surengė paro siusti rezoliuciją Vliko p-kui J.
desnio masto koncertą. Tikimasi,
Ilgoką laiką dirbant studenti
klubo patalpose, kurios anksčiau, dą, kuri oficialiai atidaryta va Matulioniui su linkėjimais, kad vo mėn. 4 d., sekmadieni, Hamil Į jei koncertas įvyks, lietuvius re- joje ir susiduriant su daugeliu dinį redagavo V. Kavolis ir V.
kain ir pats klubas, buvo raudo sario 12 d. ir vyks ligi vasario 25 šiais metais mūsų veiksnių visos tone rengia brolių Matuzų lietu-11 prezentuos Toronto choras ”Var- kolegų įvairiose aplinkybėse, te Adamkavičius. Knyga gaunama
nųjų valdomas. Naujakuriams d. Parodoje vaizduojama Lietu pastangos būtų nukreiptos Lie viškn filmu seansa. Programoje 1 —j,”. Tokiu būdu ateinanti va ko išskirti kelias žmonių grupes, Santaros CV.
numatoma šie svarbesnieji N. LJ Pa.S,
• Vasario 9 d. Urbanoje įvy
pradėitis energingai veikti klubo va įvairiais amžių laikais, stam- tuvos laisvinimo kryptimi.
Meninėje dalyje, kaip kasmet, ivykiai: Vasario 16 minėiimas sara Niagaros pusiasalyje žada pasižymėjusias būdo tvirtumu, kusio studentų ateitininkų susi
nariu tarpe, pagaliau ir pati klu' biati pailiustruojant lietuvių taubūti gausi parengimais.
ar to tvirtumo stoka.
rinkimo metu apie Fond’ą pa
bo vadovybė atsirado tikrų lie todailę. Gausu medžio, odos ir mums talkininkavo E. St. Louis 1938 m. prie Karo Muziejaus,
Vilniečiai
birželio
23
d.
joni

Į vieną tų grupių įeitų žmo
tuvių rankose. Klubas turi salę i gintaro dirbinių, Lietuvos vaiz "Nemuno” ansamblis, kurio vy vilniečiu sportininku atvykimas nėms jau dabar pradeda paruo nės, kurie savo įsitikinimuose skaitą skaitė J. Manelis. Jam kokoncertams ir rusi, kuriame ren dų fotografijų, porceliano lie rų kvartetas, vedamas p. Pauli- i N. L., Žemaičiu Kalvarija, Ame šiamuosius darbus. Projekte yra nepalaužiami. Ar tai savo referavo V. Vygantas.
giami įvairūs pobūviai. Viršuje tuviškais motyvais, Lietuvos pi kaičio įspūdingai padainavo ke rikos lietuviai ir ju veiklos, Tau Tautinės Sąjungos sąskrydis. Ki organizacijų ar įvairių susidariu • Delta Phi Delta metinėje
letą dainų. J. Bereiša humoris tinė Olimniiada, Lietuvos kariuo
meno parodoje Chicagoje iš lie
taipgi veikia ir baras.
nigų ir kt. Gana plačiai pavaiz tine eiliuota forma patiekė vaiz menės ižygiavimas i Vilnių ir kt. tos organizacijos taip pat kuo sių aplinkybių paveikti, jie savo tuvių dalyvauja R. Žukaitė. Kol.
*
nors pasirodys.
duota ir Lietuvos nelaimės bol dų ir pereitų metų politikos, ko Filmas tęsis 214 vai.
įgytą būdo tvirtumą perkelia ir Žukaitė parodoje yra išstačiusi
į kasdieninį gyvenimą .Tokį žmo savo du kurinius "Hopeless
Teatro sukakties minėjimas, ševikų ir nacių okupacijos lai munistinės veiklos ir mūsų veik
Kadangi norima, kad filmus
VILNEČIŲ POSĖDIS
gų (žinoma, nepaliestą fanatiz Love” ir "Somnambule Ballad”.
kuris buvo numatytas rengti kais.
snių tarpusavio kovos.
pamatytu
kuo daugiausiai lietu
Parodos atidarymo iškilmėse
anksčiau, bet. buvo nukeltas, da
Eant nepalankiam orui žmo viu. pakvietimai-biletai jau yra Vasario 5 d. V.K.L: S-gos* St. mo) gerbiu. Organizacinis ben Paroda Chicagos Meno Institute
dradarbiavimas su juo dėl atkak- tęsiasi nuo vasario 6 iki 27.
bar jau tikrai ivvks kovo 17 d. dalvvavo Elizabetho mokyklų in nių neperdaug tesusirinko. Su
platinami: St. Catharines lietu Catharines skyriaus pirmininko
Carnerie Recital Hali. Pradžia 8 spektorius dr. Adams ir biblio aukota lietuvybei išlaikyti 50 viai juos gali gauti pas SLA kp. K. Bogušio bute įvyko vilniečių luas savo nusistatymo laikymosi
• Š. m. vasario 7 d. į kariuo
yra gal kiek sunkesnis, tačiau, menę išėjo A. Iljasevičius, akty
vai. Minėjimas skirtas paminėti tekos direktorė Mrs. Whaley ir dolerių.
J. B. pirmininką Z. Piliponi, 7 Whit- posėdis. Jame dalyvavo Dr. Ša
aiškus, nedviprasmiškas. Sykį
Lietuvos teatro 35 metu sukak abudu pasakė nuoširdžias kalbas,
worth St., o visi kiti, išsimėtę pokos anglų kalboje leidžiamos betkokiu klausimu . sutaręs, juo vus santarietiškoje veikloje. Stu
čiai. Programoje pasirodys lietu giriančias lietuvius už tokios
pavieniui, Ontario provincijoje, knygos vajaus komiteto iždinin gali pasitikėti. Dažnai kintančios dijavo inžineriją Wayne univer
viai menininkai ir ta pačia proga cražios parodos surengimą, tuo
rašydami laiškus šiuo antrašu: kas J. Cicėnas iš Toronto, vajaus 1 aplinkybės jo nekeičia — tų ap- sitete Detroite.
bus pagerbti teatro darbuotojai pačiu Elizabetho gyventojams
• Lietuvių Studentų Sąjungos
Mr.
A. šukaitis, 283 MacNab St. komiteto narys iš St. Catharines j linkybių teikiami malonūs mo
suteikiant sąlygas pamatyti Lie
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St.
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skyriaus
pirmi
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j
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•
tuva. Angliškai apie Lietuva kal
mentai nevilioja.
SUSIVIENIJIMO KUOPŲ
ninkas ir sekretorius.
bus sudaryta Detroite.
ką
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Kitą grupę sudarytų būdo
N«w Varto AT,To del"gaciia bėjo parodos rengimo komiteto
VEIKLA CHICAGOJE
• Martynas KlimkaitiB pradė
nigus. ir biletai bus išsiųsti.
J. Cicėnas padarė pranešimą tvirtumo neišvystę individai. Tai
buvo niivvkusi i New Yorko vals narys kun. V. Karalevičius. To
jo
dėstyti organinę chemiją
apie
Hamiltoniečiams
apie
biletų
nuveiktus
knygos
leidimo
Chicagos lietuviškose koloni
pavojingi žmonės. Jų pavojingu Wayne universitete, kur jau ant
tybės sostine Albany ir tenai pri liau dar kalbėjo vietos par. kle
nlatinima
bus
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artimiau

darbus.
Į
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mas glūdi tame, kad jie yra ne
imta mibernatoriaiis Harriman, bonas kun. Kemežis. Paroda ati jose nemažai veikia Susivieniji
siu metu, tačiau jau dabar gali pus gauti šilti atsiliepimai. Pa pastovūs: tave rems rekialams ri metai elektros inžineriją dėsto
kurie TvmmSč
sVel- darė ios rengimo komiteto pir- mo (SLA) kuopu, kuriu reikšmė
ma kreiptis pas aukščiau mini sirodė, kad šį vilniečių darbą gerai klojantis, apleis sąlygoms ir kitas lietuvis, Z. Rekašius.
b’»n“in Vakario 19 d T,ieHiv0S mmi-nka® St. Dzikas. Komitete, lietuviu gyvenime neabejotinai
• Vasario 25-26 dd. Detroite
ma asmeni, arba pas K. Baroną, Amerikos lietuviai remia su nuo pasikeitus. Savo pažiūras jie ne
Hmna in V^n»“isn*ifl visus valstv- i-e ian minėtu, darbavosi ir prof. vra didelė.
įvyks
apygardinės sporto žaidy
131
Kensington
Avė.,
N.,
telef.:
širdumu.
šios
knygos,
ir
ateityje
Ši kartą trumpai prisiminsime
sigėdys pritaikyti prie viliojan nės. Organizacinin Komitetan iš
bės rrvve>n*Av-is innvtis SU lietu •T. ž'levičius. Parodai talkino O.
LT 5-9979.
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čiai pasikeitusių aplinkybių. To
viais ril+imi Vari T Jotu va i laisvė Strimaitienė. J. Juška, P. DidžFilmai bus rodomi Hamiltono leidimui, priimtas atsišaukimas kių žmonių galima rasti kiekvie santariečių yra įsijungęs buvęs
iv nenriV]avsomv,'ė bus atstaty balis ir kt. Ypač daug darbavosi Chicagoje ypač yra ryški, bū
CV narys S. šimoliūnas
Į inž. č. Tamašauskas, kuris paro- tent: moterų 134 kuopą, kuriai j didžiausiame viešbutyje Royal į pasaulio lietuvius, kuris greitu noje organizacijoje; vargas tai
ta.
• Jungtinių Valstybių kariuo
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Dolr-vnciinio buvo >T»w Yorko1 d<» dekoravo ir meniškai išdėstė
organizacijai, kur jų daugiausia. menėn šiomis dienomis išeina N.
kampe
King
ir
John
g-vių.
Pra

spaudoje.
Tokių žmonių negerbiu.
Alto nirm. adv. A. OSlanas. dr. į eksponatus. Didžiulis dailus pla- 322 kuopą, vadovaujamą žinomo
Nutarta išreikšti viešą padėką Yra dar viena grupė žmonių Macevičius, buvęs Liet. Stud.
Rr. kTaminVss. dr. Vi Viliamas,| ka+as, kuri nupiešė dail. R. Inge- Chicagos visuomenininko Dr. S. džia punktualiai 5 vai. p. p. Bi
letų kaina — suaugusiems $1.00 detroitiečiui laikraštininkui Al. — tai tie, kurie nedrįsta Sąj. Chicagos skyriaus valdybos
prch Ant Varnas M. Ki’vtė. iš levičienė iš New Yorko, puošė Biežio.
Gimantui už Vilniaus klausimo savo nusistatymo pareikšti ar jo narys ir Liet. Stud. Santaros Chi
134 kuopa turi apie 290 na ir vaikams 25 c.
pnnV»nqfrHlnrrnrHn«i dar ;ėiima i paroda. Paroda atdara
¥
ir vilniečių parėmimą spaudoje. laikytis. Toki žmonės yra dažnai cagos skyriaus pirmininkas.
PnV8vq iš Am s- VnąriinTi nuo 4 iki 9 vai. popiet, o riu, kurių pomirtinės ir ligos
• Z. Viskanta, už ypatingą pa
Peržiūrėta ir apsvarstyta kai gerų norų, tačiau, ar tai tėvų ar
Balandžio
mėn.
14
d.
Hamilto

apdraudos
siekia
dideles
pinigų
šeštadieniais nuo 10 vai. ryto ligi
'terdavo — adv. Stonka.
žangumą
moksle, yra priimtas į
no
SLA
72
kp.
rengia
didelį
kon

kuri
lenkų
ir
lietuvių
spauda
dėl
sumas. Iš šios kuopos nuolatos
9 vai. vakaro.
šiaip draugų spaudimo veikiami garbės korporacijas ETA KAPcertą,
dalvyaujant
Čikagos
vyrų
naujojo
VLK
bičiulystės
su
len

♦
išplaukia visuomeninio pobūdžio
savęs neparodo. Žinodami savo
Jnnr»e T>,,.ir-vc CJat) T.ie+iivns
kais.’ Atkreiptas dėmesys į tai,' silpnybę, organizaciniame darbe PA NU ir SIGMA TAU.
Dail. Romo Viesulo piešinys sumanymai bei nutarimai ir j chorui ir sol. St. Baranauskui.
-'uiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimnHMl
Konsulas
Vo'-Vo Vasario 16
"Rankos" priimtas New Yorko bendrą Chicagos lietuvišką veik- Tat kovo mėn. 4 d. ir balandžio kad kai kadaise Lietuvos diplo jie vengia atsakomybės ir savo
proga vra gav«« visa eile sveikimėn. 14 d. visi Hamiltono ir apy matijos šefas St. Lozoraitis tu energiją sunaudoja ar tai pasi Šį S. Ž. numerį redagavo Urm’m” laiškais iš daugelio valsty
linkių lietuviai rezervuoja tik rėjo susitikimą su lenkų genero linksminimuose ar šiaip nereikš- banos Santaros skyrius.
*^>vtNHnmnininiiiiii!iii!iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiniiii!iiiiiiiHinii)iiHiiiiiiiii»niiMi
Hamiltonui. Ypatingai kviečia lu Andersonu, tai VLK-as tada
bių diplomatų.
mas yra jaunimas, kuriam Lie Lozoraitį puolė ir nekuri spauda
*
tuva yra pažįstama tik iš pasa- jį už tai net lenku išvadino, nors
T in*nvrw Ta’avAs Komitetas

New Yorko lietuviu žinios

ST. LOUIS

HAMILTON

CHICAGO

Vasario 19 švonfps rtrr»ga suren

gė nriėmima Free Baltic House
pamainose vasario 16 d. Jame dalvvavo visu Pavergtuiu Europos
Tautu delegaciiu vedėjai. Free
Enrone nareigūn” ir lietuviu organizaciiu atstumi. Buvo atvy
kęs ir New York Times redakto
rius Otto Tolisius. kuris tos die
nos laikraštyje parašė labai gra
žu vedamai! apie Lietuvos nepri
klausomybės sukakti.
Svečius sveikino Liet. Laisvės
Komiteto pirm, ir lietuvių dele
gacijos Pav. Europos Tautose ve
dėjas V. Sidzikauskas, kalba pa
sakė ir Free Europe prezidentas
Sherpardson. Pavergtųjų Euro
pos Tautų vardu kalbėjo V. Masens.
Anicetas Simutis, knygos "Pa
Prancūzijos ministeris pirmininkas G. Mollet, lankydamasis Alžysaulio lietuvių žinynas" autorius
ir Lietuvos vicekonsulas, pradė-l re. prie žuvusiųjų alžyriečių padėjo vainiką. Tuo pačiu metu Aljo ruošti antrą ir papildytą tos|
*7™ prancūzai sukėlė labai nedraugiškas demonstracijas.

SPRINGS ORESS REHEARSAL

Pamatykit žydinčius darželius... tūkstančius
tulpių, rožių ir kitų gėlių. Stebėkitės dalimi
senojo New Orleans su savo architektūra ir
gėlėmis.
DU MODERNŪS NAMAI... lai
mėję dovanas "Ohio Homeof 1956”
ir ”Home for Privasy”. Abu pil
nam įrengime ir sklypo sutvarky1,u*

*

*

Openlng day, Sat. Mar. 3... 1 p.m. to 10:30 P.m.
Dally imtll dosini day ... 11 a.m. to 10:30 p.m.
Closlng day, Sun. Mar. 11.... 11 a.m. to 8 p.m.

COME EARLY!

KITCH-O-RAMA
. . . visai naujas
skyrius.
Daugiau kaip 300
pavyzdžių.

COME OFTENI

Advanco-Sala

TI C K ETS
504*
inllibli iltitill Florlsts,Girdu
Clabs, all staras af Bnrriws aid
Blcbmaa Bras.Ca.aatH Marcb 1.
lai Otflca Adiaissiaa

MARCH
11
AUDI T O R I U M

PUBLIC

75<*

•lu UI

Otto Griebiinir, vienas iš stipriausių Amerikos cirko klounų, tarp
talkininkių merginų, dabar pasirodo Clevelande, vykstančiose
Grotto Circus gastrolėse Public Hali salėje.

Dirva Nr. 8 • 1956 m. vasario min. 23 d

Pilėniečiai vėl laimėjo

Tautinės Sąjungos skyriaus
Vasario šešioliktosios
tradicinis susirinkimas

O. ir K .S. Karpiai

Vas. 19 d. Nepriklausomybės
šventės sueigoje tuntininko įsa
kymu praneštas dar vienas Clevelando Pilėnų tunto laimėjimas.
Tunto Vytauto Didžiojo draugo
vė, S. Daukanto skautų vyčių
būrelis ir kpt. Stp. Dariaus jūrų
sk. laivas vas. 6-12 d. buvo, su
rengę skautiškas parodėles Dir
vos ir Stapulionių valyklos lan
guose. Mūsų skautai tarpe visų
Clevelando skautų vienetų laimė
jo pirmąsias vietas už parodėlių
originalumą. Jie dar kartą gerai
atstovavo lietuvius. Tuntininkas
reiškia ypatingą padėką vyr.
sktn. V. Kizlaičiui ir vyr. skltn.
Alg. Mulioliui už talką ir prie
žiūrą ruošiant Vienetų parodėles.
Pilėnų tuntas reiškią padėką
Dirvos redakcijai ir Stapulioniams už parodėlėms užleistus jų
įstaigų langus.

.

Padėka

1956 metų vasario mėn. 11 d. j Nesvarbu, ar jūs esate pėščias,
įvykęs studentų susirinkimas,! ar keleivis savoj ar keno kito
buv. pirmininkui Jonui Kazlaus mašinoj. Jums svarbu žinoti apie
kui pasiūlius, vienbalsiai pritarė naują Travel Accident Policy.
pareikšti padėką p. O. Jokubai- Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00
per metus.
tienei, Baliui Gaidžiūnui ir Juo
zui Stempužiui už nuoširdų tal
Cyvylčs, nelaimių, ugnies,
kininkavimą bei pagalbą studen
automašinų apdrauda
tų skyriui.
Skambikit: SK 1-2183

LAIKRODININKAS

Atlieku mazuD 1. .'^grindinius
namų
remontus, tinko darbus,
Taiso ir parduoda laikrodžius
medžio
darbus ir dažymą bei de
apyrankes ir kitas brangenybes.
Sąžiningas ir garantuotas dar koravimą.
V. Riekus
bas prieinamomis kainomis.
16209 Arcade
6210 Dibble Avė.,
Tel. IV 1-2470
Cleveland 3, Ofr'o
(52)
v.
Tel.: EX 1-0376

siunčia clevelandiečiams geriau
i sius sveikinimus iš Floridos. Jau
ir pobūvis įvyksta šį šeštadienį,' šį sekmadienį tikisi vėl būti Cle
vasario man. 25 d., Gaidžiūnų velande.
PARDUODAMAS NAMAS
namuose. Pradžia 6 vai. vakaro.
PAULINA
80 rėmėjų būrelio pranešimas
East 78 St., 2 šeimų geras na
MOZURAITIS,
Teisininkų susirinkimas
mas. Gasoi šildymas, gražus skly
Šis Vasario 16 gimnazijai rem
agentas
pas. Kreiptis:
Vasario mėn. 26 d. 4 vai. p. p. ti būrelis susiorganizavo L. S.
šaukiamas Liet.
Teisininkų Ramovė Clevelando skyriaus iniGeorge Kasonic
Dr-jos Clevelando skyriaus na-j ciatyva. Nors būrelis oficialiai
7510 Lockyer Avė.
rių visuotinis susirinkimas p.'pradėjo veikti nuo 1955 m. geHE 1-8056
BALTI C
Pašakarnių bute — 1214 Carlyon gūžės mėn. 1 d., bet ne visus naSupply Co.
Rd. Važiuot Superior busu iki< rius iškarto pavyko surinkti. Iki
E.
eiti dvi gatves 1956 m. sausio mėn. 1 d. gimna
” 123 gatvės,
'..........................
Tiekia prekes tiesiai iš urmo
pirmyn ir sukti į šiaurę.
zijai jau pasiųsta 152 doleriai.
sandėlių, sutaupant pirkėjui
brangų krautuvės patarnavimą.
Praėjusiais metais būreliui LS Ramovė Clevelando skyriaus
Pirmoji mintis — Lietuva
Gaunam-j visų žymesnių firmų
prilkausė: J. Baranauskas, K.
valdyba praneša
gaminiai. Skambinti B. Snars(sks) Vas. 19 d., po pamaldų Budrys, V. Čepukaitis, O. čepuSkyriaus narių susirinkimas
Lietuvių salėje buvo Lietuvos kaitienė, A. Dailidė, J. Dulieba, įvyks balandžio mėn. 8 d. 11:30
B0RR0W kiui. Tel. KE 1-0210.
J.
Ignatavičius,
D.
Mikišius,
O.
Nepriklausomybės šventei skir
vai. Lietuvių svetainėje.
ta Neringos ir Pilėnų tuntų iš Mikišienė, A. Mikoliūnas, A. Mi- Lietuvos kariuomenės šventės
TO
A HOME
koliūnienė, K. Morkūnas, P. Mokilminga sueiga.
minėjimas įvyks lapkriio mėn. 24
cj-rour
Įnešus vėliavas, sueiga pradė I tiejūnas, V. Pašakamis, J. Ras- i d. Lietuvių svetainėje.
LIETUVAIČIŲ
LOW RATFS Aįįįb ’
ta Tautos himnu. Neringos tun- 1 tenis, N. Ropius, K. Senikas, V. i Visuotinis-metinis narių susiMOTERŲ KIRPYKLOJ i
tininkės pakviesti sueigos daly Senkus, J. Sirutis, J. Sniečkus, minėjimas įvyks lapkričio mėn.
K.
Tallat-Kelpša
ir
P.
Židonis.
|
TERMS
viai susikaupimu pagerbė žuvu
24 d. Lietuvių svetainėje.
šilti, karšti, garais ir šalti
sius. Sueigą raštu sveikino L. S.l Nuo š. m. pradžios, kaikuriej Kario gegužinės vieta ir laikas
pusmetiniai. Plaukų dažymas.
]Ramovės Clevelando skyr. vardu būrelio nariai išstojo. Naujai į ^ug pasĮęg]Į3įa vėliau.
pirm. K. Budrys, kviesdamas ne- būrelį įstojo: P. Ališauskas, P.
Kitos organizacijos prašomos
TERRACE BEAUTY
palūžti dėl tautą ištikusių nelai- Mainelis ir F. Eidimtas.
tomis dienomis nedaryti susirin
mokinys
mių, bet teskatina jos skautus- Būrelio globojamas
- kimų bei parengimų ...
SALON
tęs sutelktomis jėgomis dirbti Valdamaras Francas, gimęs Kau
Skyriaus Valdyba
ne
1939.
XI.
13
d.
tik
praėjusiais
Lietuvai. Lietuvių Bendruome
I 161 East 71 St.
nės sveikinimus perdavė sktn. J. metais įstojo į trečią gimnazijos
Danutė Bajoraitytė
klasę.
Gulbinienė.
UT 1-1641
Skautes nudžiugino maloni ži Gimnazijos vadovybė dėkoja baigė Bowling Green Statė Uninia — paskaitytas Seserijos Vy visiems būrelio nariams ir tikisi, versity B. S. laipsniu. Studijavo
riausiosios Skautininkės įsaky kad ir ateity būrelio nariai ne business administration. Univer
SEVERAGE
mas, kuriuo pranešta, kad Ne pavargs ir savo aukomis padės sitete priklausė Beta Alpha Phi
eiti
mokslą
lietuviškam
tremtin.
korporacijai.
ringos tuntininkė Mirga Paže45 rūšių alus. Kiti gaivinan
Pasuktiniu laiku pasireiškė
mėnienė pakelta j paskautinin- jaunimui.
tieji gėrimai. Vynai ir šampa
Ant. Mikoliūnas, paskaitose apie Liteuvą ir lietu-'
kės laipsnį. O ir pilieniečiams te
nai, vietiniai ir užsieniniai.
Būrelio vadovas, vių skautų judėjimą. Universite
ko smagi staigmena — jų tunto
Parengiama vestuvėms, ba
1340 E. 68 St. tą baigė per 3% metų. Dabar jau
RINGAI
adjutantas Rimvydas Minkūnas
liams, pobūviams. Atidaryta
dirba savo specialybėj.
50 — AKTŲ — 50
irgi pakeltas į paskautininkius.
kiekvieną dieną nuo 9 ryto ik
Skautininkų arbatėlė
10 vakaro.
Įsakymais Neringos tuntui pa
OHIO
skelbta, kad paskiltipinkės Ą. Nepriklausomybės šventės pro
Krautuvę dabar tvarko lietu
SIUNTINIAI Į
Geležytė ir G. Kijauskaitė pa ga davusiems įžodį naujiems
vis savininkas.
DIDŽIAUSIAS
LIETUVĄ
keltos j skiltininkės laipsnį. Pa- skautininkams M. Pažemėnienei, j
6903 SUPERIOR AVĖ.
skiltininkės laipsnin pakeltos R. Nasvytienei ir R. Minkūnųii Lietuvių bendrovė OVERSEAS VIDAUS CIRKAS
EX 1-3311
skautės J. Gailiušytė ir Ir. Sta- pasveikinti, Clevelando skauti CARGO CO., atstovaujanti dide
J
DABAR
saitė. Neringos tunte įkurtos dvi ninkės ir skautininkai tuoj po lę anglų firmą HASKOBA Ltd.,
IKI VASARIO 26
jūrų skaučių kandidačių valtys: tuntų sueigos buvo susirinkę Londone, siunčia į LIETUVĄ ir
"Vandenės” — Živilės dr-vėje ir vaišingų skautininkų dr. ir G. kitus kraštus siuntinius su vil Dieną: Treč„ Penkt., šešt., 2:15
BATŲ KRAUTUVE
"Žuvėdros” — Birutės dr-vėje. Juškėnų bute jaukiai arbatėlei. nonėmis medžiagomis, maistu, p. m. Vakarais: 8:15 p. m.
BATŲ TAISYMAS
Pilėnų tuntininko įsakymas Be skautininkų čia dalyvavo ke avalyne, vaistais ir kit. 100% Biletai populiariom kainom par
buvo skirtas vasario 16-sios lios viešnios iš Chicagos, perda- garantija — pilnas draudimas. duodami Kichman Bros. 736 EuSav. J. Kamaitis
prasmei pabrėžti. S. Daukanto vusios Vyriausios Skautininkės Visus reikalingus mokesčius su clid Av. ir Public Hali Box Office.
sk. vyčių būrelio vadas skltn. Al. sveikinimus, skautų tunto tėvų moka siuntėjas, gavėjui mokėti
1389 E. 65 St.
Muliolis pakeltas vyresniojo skil- komiteto pirm. dr. M. Vaitėnas, nieko nereikia. Siuntiniai siunEast 65 and Wade Paik
dr. Kožica ir kt. II JAV Rajono čiami iš Londono, Anglijos, tad
tininko laipsnin.
4 vilkiukai ir 3 skautai kandi- Vadeiva Pr. Karalius tarė gražų labai greitaB pristatymas.
Atdara nuo 10 vai. ryto iki
datai davė ižodį. Skautininkų-kių pasveikinimo žodį. Skautininkų
Parduodamas
namas
7 vai. vakaro.
Prašykite mus siunčiamų į
rately įžodį davė naujai pakel- padėka priklauso mielai šeimi- LIETUVĄ gėrybių sąrašų:
E.
69
St.,
prie
St.
Clair,
par

Nauji batai ir batų taisymą? ‘i
tieji paskautininkiai. Įžodį davu- ninkei skautininkei dr. JuškėnieOCERSEAS CARGO COMPANY duodamas 3 miegamųjų namas. mano krautuvėje daug žemes
siems vilkiukams ir skautams sk. nei.
Naujas gaso šildymas. Naujai iš nėmis kainomis, negu jūs mo
4426 S. Rockwell St.,
tėvų k-to atstovai įteikė tautines
DIRVA
dažyta. Saukti:
kate kitur. Ateikit ir įsitikinkit
Chicago 32, III.
vėliavėles, o sk. vadovai knygas.
EN 1-2275
LAUKIA
(8)
Tel.:
YArds
7-4337
Po oficialiosios dalies buvo
JOSŲ TALKOS!
trumpa programa, kurią nuotai
DAŽO IR POPiERIUOJA
kingai pravedė vyr. skltn. Vyt.
Parduodamas 6 k. vienos
NAMUS
Raulinaitis. Mielosios tėvynės
šeimos namas
Flower Spectacle of the Year!
dainos pynėsi su deklamacijomis,
Ant. Kirkilas
Namas Neff Rd. Yra vienas
pasirodymus sekė tautiniai šo.Kreipkitės
ir gausite geriau
garažas, šaukti nuo 6 vai. vaka
kiai ir akordeonų muzika.
sią patarnavimą.
ro: šaukti:
Bagdonas, LI 1-1111
7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844
Evangelikams liuteronams

I
i

t

4

>

Pranešama, kad vasario mėn.
26 d., sekmadienį, iš Chicagos
atvyksta lietuvių evangelikų liu
teronų kunigas ir 2 vai. p. pietų
laikys pamaldas su šv. vakarie
ne. Pamaldos įvyks 860 Eddy
Rd. bažnyčioje.

Visais mašinų reikalais
kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

BET PRAD&KIT DABAR!
Santaupos apdraustos iki
3% palūkanų.
PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS
NAMAMS

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

HE

Cleveland. Ohio

GERESNI NAMU STATYTOJA.
. TSUOMET ĮSTATO

MONCRIEF šildymą ir oro vėsinimą
JEVrELER

I. J. S A M A S

rrhicf

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

Greta Ezella Theatre

7007 Superior Avė.

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
“V

LEIMON’S CAFE

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant
geram orkestrui
KE 1-9737

LIETUVIŲ KLUBAS
EX 1-1143

6835 SUPERIOR AVĖ.

Visi lietuviai laisvalaikį praleidžia savo Klube. Visos
lietuvių organizacijos parengimus rangia tik lietuvių salėje.
Klubo ir salės vadovybė visus lietuvius kviečia čia nuo
lat lankytis, susitikti draugus ir artimuosius.

H1 2-7626

Pilnai padengta apdrauda

WM. DEBBS PAINTING CO.
n M. 1JHDJCK313
WM.
DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
Cleveland 24, Ohi
Ohio

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant

P. J. KURSIS

iš vėžio jame į namus.

628 Engeneer Bldg.—Cleveland, Ohio

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

t

Tel. EN 1-6525

6212 Supericr Avenue

Sav. J. Švarcas
7015 Wade Park Avė.
Tel. HE 1-6352
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

Mašinų viršaus taisymas
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

1132 Sumrnit Dr.

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką

J. S. AUTO SERVICE

AUTOMAŠINŲ
TĄSYMAS

oCMONTO DARBAI

J. C 1 J U N S K A 8

YOU
BŪT

v

— 7

Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street

‘

Tel. EN 1-4551

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos
Public Hali in Cleveland will be transformed into a vast florai
fantasy for the annual Cleveland Home and Flower Show, March 3
through 11, as this artlst’s sketch lndicates.
This year the theme of the Home and Flower Show will be “A
Dress Rehearsal of Spring.” Eight large competitlve gardens put in
by grower members of Florists Associatlon of Greater Cleveland.
Twelve other small “ldea" gardens will help the Show vlsitors to
plan their own home flower garden plantings.
For many months past, the flowers and flowerlng shrubs for this
Show have been sclentlflcally handled in northern Ohio greenhouses
so that they will be in full bloom at the tlme of the Show’s opening,
1 P. M., Sat.. Mar. 3.
For the convenience of the thousands of Show vlsitors, many
who travel great distances for this event, the Home and Flower Show
will extend through two weekends.
Ali of the great halls of Cleveland Public Auditorium wlll be fllled
with exhiblts of all the thlngs that go to make the home. Two fullslzed, completely-furnlshed and beautlfully-landscaped archltecturallydeslgncd houses will be among the features of the 1956 Cleveland
Home and Flower Show.
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OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENIN'SULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau pasKoias
sutaisau
paskolas pirr
pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
ir—

produktus.

Kreipkitės į mus j būsit patenkinti

. -Į

JAKUBS & SON
T

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
Nebrangios gėles vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams, {vai
rūs naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lietuviški ”Rūta’
saldainiai. Augalai po 49 et.
Gėlės pristatoma visuose pasaulio kraštuose.
Bonded Telegraph Service narys.

Gaunami money orders fgalioja ir užsienyje)
ATIDARYTA NUO 10 RYTO Iki 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS
6901 SUPERIOR AVĖ.
TELEF.: HE 1-6339

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
ENdicott 1-1763
936 East 185 Street
KE 1-7770

B —

Dirva Nr. 8 • 1956 m. vasario mėn. 23 d.

stipriausias p. Stanulio pasiro tu sveikina visus Prancūzijos bei rė Lietuvos Konsulas Vytautas
dymas Paryžiuje.
Paryžiaus lietuvius.
Gylys, meninę programą atliko
solistai M. Vilčiauskaitė ir J.
NAUJA BENDRUOMENĖS
LIETUVOS ATSTOVAS PRAN Marijošius, kuriems akompana
LIETUVIŲ UŽUOJAUTA
VALDYBA
CŪZIJOJE DR. S. BAČKIS AT vo muzikas Gailevičius. Minėji
GEN. NIESSEL MIRUS
Vasario 5 d. įvyko Lietuvių
ŠVENTĖ 50 METŲ SUKAKTĮ mui pirmininkavo LNT skyriaus
Patyręs apie gen. Niessel mir IR 25 METUS DIPLOMATINĖ pirmininkas K. Kalendra.
Bendruomenės Detroito apylin
tį, Lietuvos Atstovas Prancūzi JE LIETUVOS TARNYBOJE
kės palyginti gausus susirinki
Minėjimas praėjo pakilusia mas. Jame peržvelgta praeitų
joje Dr. S. Bačkis, nuvyko į jo
butą pareikšti užuojautų jo ar Š. m. vasario 10 d. Dr. S. Bač nuotaika. Po minėjimo buvo su metų veikla ir išrinkta nauja
timiesiems Lietuvių Tautos var kis atšventė 50 metų sukaktį. Pr. rengtos kuklios vaišės, kurių me apylinkės valdyba, kurią sudaro
du. Gen. Niessel giminės prisiun metų lapkričio 18 d. suėjo 25 me tu buvo pasidalinta mintimis rū V. Kutkus, pirmininkas ir P.
tė nuoširdžių padėkų už šių Lie tai, kai Dr. S. Bačkis yra diplo pimais klausimais ir draugiškai Karvelis, V. Mingėla, V. Misiū
matinėje Lietuvos tarnyboje. Ta pabendrauta.
tuvių užuojautų.
nas, A. Musteikis, VI. Pauža, B.
proga jis gavo sveikinimų bei lin
Polikaitis
ir J. Rekašius.
kėjimų iš savo draugų bei arti Jaukioje nuotaikoje laikas bė- Susirinkimas taip pat išreiškė
PONIA BR. KASIULIENĖ
go
greit,
ir
net
nepastebėta,
kaip
mųjų.
SVEIKSTA
atėjo 11 valanda ir laikas skirs padėką praeitų metų valdybai,
kuri, vadovaujama energingo ir
Š. m. sausio mėn. gale poniai PRANCŪZIJOS LIETUVIAI tytis. Gražiausių įspūdžių kupi
dinamiško inž. č. Staniulio, Ben
ni,
minėjimo
dalyviai
skirstėsi
į
1
Br. Kasiulienei buvo padaryta AUKOJA LIETUVIŠKIEMS
namus, tikėdamiesi, kad šis pir druomenės gyvavimo pradžią at
sunki operacija. Dabar p. Br.
REIKALAMS
mas LNT pasirodymas tebus žymėjo gyva ir pozityvia veikla.
Kasiulienė jau yra grįžusi į na
Pr.
metų
rugpiūčio
mėn.
p.
S.
graži įžanga į vaisingą ateities
mus ir jos sveikata gerėja.
Visockis, gyvenąs Mulholse pa veiklų.
Patar'-. kaimynui
UŽUOJAUTOS PRANCŪZIJOS aukojo "Bulletin Lithuanien” lei
prenumeruoti
RESPUBLIKOS PREZIDENTUI dimui paremti 500 fr.
Pr. metų rugsėjo 14 d. Ardėche
DIRVĄ!
JO ŽMONAI MIRUS
ir Drome departamentų lietuviai
PENKTOSIOS
Lietuvos Diplomatinės Tarny — p.p. Lapinskai, Valaičiai, Ei
VASARIO 16
bos ir savo vardu Lietuvos At dukevičiai ir Žilinskai paaukojo
stovas Prancūzijoje Dr. S. Bač 10.200 fr. tam pačiam reikalui.
GIMNAZIJOS
kis pareiškė užuojautų Prancūzi
METINĖS
jos Respublikos Prezidentui mi
(Atkelta iš 1 psl.)
rus jo žmonai poniai Rene Coty.
Taip pat užuojautų pareiškė VASARIO 16-OSIOS
Pažymėkime tat pirmąjį Va
ponia O. Bačkienė Lietuvių Mo
MINĖJIMAS
sario 16 Gimnazijos penkmetį,
terų Komiteto prie Pasaulinio
padėdami
tvirtus pagrindus jos
TORONTE
Motinų Sųjūdžio vardu.
tolimesniam gyvavimui. Sudary
Prancūzijos Respublikos Pre
Lietuvos Nepriklausom y b ė s kime sąlygas kelių artimiausių
zidentas atsiuntė asmeniškas pa
Talkos skyrius Toronte praėjusį mėnesių bėgyje galutinai išmo
dėkas už šias pareikštas užuo
šeštadienį Lietuvių Namuose su kėti skolą už namus ir užbaigti
jautas.
rengė Lietuvos Nepriklausomy
būtiniausius įrengimo darbus.
bės minėjimą. Minėjimas sukėlė
O. ŠIMAITĖ,
Sausio mėn. KARYJE prade
gyvą visuomenės susidomėjimą, Taip pat sustiprinkime savo pa
dama
spausdinti graikų klasiko
ramą
Gimnazijos
išlaikymui,
ar
buv. Lietuvos Universiteto bib ir jos atsilankė tiek daug, kad
liotekininkė, dabar gyvenanti vėliau atėjusiems prisėjo stovėti. tai atskiromis aukomis, ar steig Ksenofono "DEŠIMTIES TŪKS
Minėjimui pritaikytą paskaitų dami naujus rėmėjų būrelius. TANČIŲ ŽYGIS”.
Izraelyje š. m. Vasario 16 Dienų
Usisakykit KARĮ nedelsdami
prisiuntė Lietuvos Atstovui skaitė iš Clevelando atvykęs adv. Ateitis parodys, kad mūsų aukos
("metams tik $5.00), arba pra
Prancūzijoje sveikinimus ir kar- ulius Smetona. Įžanginį žodį tair triūsas nebuvo veltui.
šykit vienų egzempliorių nemo
kamai susipažinti, rašykit:
Pr. Zutndė,
PLB Vokietijos Krašto
KARYS, 916 Willoughby Avė.,
Valdybos Pirmininkas Brooklyn 21, N. Y.
JONAS MEKAS

DETROIT

Bedakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson
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ATVIRAS RAIŠKAS
Komitetui už sugrįžimą į tėvynę

(5. VII. 55), ’ LeMonde” pr. me
tų lapkričio 18 d. numeryje, me
no žurnalas italų kalba leidžia
mas "Sele Arte” pr. metų gruo
džio mėn. numeryje, Egipte lei
džiamas žurnalas ’ Revue d’Alexandrie”, lenkų kalba leidžiamas
žurnalas Paryžiuje ”Kultura” pr.
metų 12 nr. bei kiti.
Antrojo veikalo pasirodymo
proga Prancūzijos radijas-televizija davė specialų pasikalbėjimų
su prof. J. Baltrušaičiu. Visuose
atsiliepimuose buvo atžymima,
kad prof. J. Baltrušaitis yra ne
paprastai mokslui pasitarnavęs,
parašęs šiuos veikalus, kurie
dvelkia didžiausia erudicija ir
giliausiu moksliniu charakteriu.

mas, žmogaus išniekinimas, de
šimtimis milionų nekaltų piliečių
išžudymas, pavergtųjų Pabaltės
tautų sistemingas naikinimas
(genocidas) yra XX amžiaus gė
da. Ir jūs norite, kad mes grįžtu
me į tų pragarų ir gėdų. Ne! IŠ
Pirmiausia, aš esu Jungtinių
mūsų to nesulauksite. Veltui gai
Amerikos Valstybių pilietis, to
šinate laikų!
dėl jūs neturite teisės vilioti ma
A. Teisutis
ne apleisti kraštų, kurs svetin
gai mane priglaudė, kai aš buvau
priverstas bėgti nuo komunizmo
baisenybių.
ŽINIOS IŠ
Jūs, kurie pasirašėte kvietimų,
PRANCŪZIJOS
V. KASIULIS
ponai Michailov, Dubovikov, MuREPREZENTAVO LIETUVĄ
LIETUVIU
satov, Mitrofanov, Lebedev ir ki
ti, visi — rusai, kodėl jūs kvie
Š. m. sausio 14-29 d.d. Musėe
GYVENIMO
čiate mane grįžti Lietuvon, o ne
d’Art Moderne p. V. Kasiulis at
lietuviai. Matomai tik jūs esate PROF. DR. J. BALTRUŠAIČIO stovavo Lietuvų su keturiais sa
VEIKALAI
dabar Lietuvos šeimininkai. Kaip
vo darbais parodoje, pavadintoje
tai įvyko? O gi štai kaip: Jūs ir
Pr. metais leidyklos Olivier ”Les Arts en France dans le
jūsų draugai Kremliuje, žiauru
Perrnn ir Armand Colin išleido Monde”. Virš jo paveikslų buvo
sis diktatorius Stalinas ir jo pa
du Prc.f. J. Baltrušaičio mokslo užrašas "Lietuva”.
kalikai, susitarę su Hitleriu, oku
veikalus. Pirmoji — ”AnamorSKULPT. A. Motnčys
pavote Lietuva, išžudėte geriau
phoses ou perspectives eurieusius Lietuvos patriotus, sugrio
buvo
išstatęs pr. metų gruodžio
ses”, antroji — ”Le moyen age
vėte gražiai klestėjusį ūkį, so
10-18
d.d. vienoje privačioje ga
fantastiųue”.
čius darbininkus pavertėte ver
lerijoje 20 savo naujausių darbų.
gais ir elgetomis, ir dabar kvie šie prof. J. Baltrušaičio moks Šių parodų atidarė Paryžiaus
čiate mus iš laisvojo pasaulio, lo veikalai susilaukė didžiausio Miesto Savivaldybės Pirminin
kur darbininkas gyvena geriau, pasisekimo. Ištisus mėnesius jie kas Paul Pouchol galerijoje.
negu jūsų komisarai, grįžti į jū buvo išstatyti didžiųjų Paryžiaus
sų vergijų. Niekados, kol jūs ten knygynų vitrinose, o žurnalai, sa
P. STANULIS,
šeimininkausite! Išeikite iš Lie vaitraščiai ir dienraščiai juos
tuvos ir visi lietuviai tų pačių plačiai paminėjo, būtent: meno gyvenus- Ženevoje, š. m. sausio
žurnalas ”L’OeiI” pr. metų bir 17-31 d.d. dalyvavo keturių dai
dienų gr'š be jokių raginlfeų.
Jūs ratimte mus grįžti, o pa želio ir spalio mėn. numeriuose, lininkų parodoje, Barbizon gale
tys sėdite Bc'vne. Ko jūs ten "Preuves” š. m. sausio mėn. nu rijoje. Jis buvo išstatęs septynis
sėdite, jog jūsų tėvynė Maskva, meryje, ”Arts’’ pr. metų 522 nr. savo tapybos darbus. Tai pirmas
ne Berlynas. Vadinasi, "ė'! i te ten
kaip okupantai. Grįžkite Į savo
Maskvų iš Berlyno, Kaune. Py
gos ir kitų okupuotų žemių, tuo
met ir jūsų kviečiamieji grįžti
sugrįš be raginimų.
Kam jūs kviečiate mus, sau
jelę pabėgėlių, grįžti. Sugrąžin
kitę pusę miliono lietuvių, be jo
kios kaltės ištremtų į Sibiru, Vorkutų ir daugybę kitų katorginio
darbo stovyklų, pasibaisėtinose
sąlygose gyvenančių ir mirštan
čių. Turėsite daug daugiau ver
gų, negu mus sugrųžinę.
Mes lygiai taip pat neapken
čiale komunizmo, kaip tie miliočiame komunizmo, kaip tie miliotekusiųjų jūsų vergijon, ir kaip
kiekvienas, pamatęs jūsų pasi
baisėtinus drabus. Tūkstančiai
pavergtųjų kasmet pabėga per
jūsų spygliuotas vielas ir sargy
bas į laisvąjį pasaulį iš jūsų pra
garo. Bet niekas nebenori grįžti
pas jus, kartų pasprukęs. Su
prantama, iš kalėjimo kiekvienas
nori pabėgti. Kam gi jūs tuomet
mus kviečiate? Žinome. Jūs neno
rite, kad liktų laisvame pasau
lyje liudininkų, kurie pasakotų
apie jūsų pasibaisėtinus darbus:
apie minių sušaudytų vyrų, mo
terų ir vaikų Červenės miške,
apie 40.C00 lietuvių, išgrūstų gy
vuliniuose vagonuose į Sibirą
kartu su lavonais, apie išžudytus
Rainių miške, Provieniškio sto
vykloje, apie 10.000 išžudytus
lenkų karius Katino miške ir
apie milionus kitų nekaltai išžu
dytų.
Kai jūs įsibrovėte į Lietuvą
1940 m., Lietuvoje buvo 500 ko
munistų ir 3.000.00) nekomunistų. Kodėl jūs manote, kad 50
žmonių gali užmesti savo valią
3.000.000 žmonių?
Mes savo Tėvynei nenusikaltome, kaip jūs rašote savo kvie
time grįžti. Priešingai, jūs nusi
kaltote mūsų Tėvynei Lietuvai,
ja okupavę, išžudė šimtus tūks
tančių nekaltų lietuvių, net se
nelių ir vaikų, ir turtingų kraštų,
Karinių pratimų vaizdas, Fort Bragg, N. C., kada 82 divizijos
pavertėte kolchozų ubagynu.
parašiutininkai su ginklais pasileidžia iš lėktuvų.
Negirdėtas Stalino despotizNeseniai gavau Jūsų kvietimų
grįžti į tėvynę. Tas kvietimas
sukėlė manyje audrų minčių. Kai
kurias jų aš čia noriu Jums pa
reikšti. Džiaugiuos turėdamas
progų pasakyti teisybę į akis.

ŽIEMA
n.’
H
Sniegui apgulus trobas, apdengus lauku*,
ir ganyklas, ir upių slėnius, ir žuvų perbalus,—
užgula šalčiai. Ir vėjas, degindamas, lekia
skersai laukų, nešdamas sausą ir šaltą sniegą.
Prasiikasę į tvartus takus, ūkininkai tempia
nuo apledijusio, apsnigto šulinio vandenį,
įsisukę giliai į kailinius, ir storom,
vilnonėm pirštinėm;
jie tempia gyvuliams į tvartus pakratus,
ir slidinėja aplink sušalusį, ledinį šulinį,
ir moterys, su glėbiu malkų, ar pieno kibiru
praskubina per kiemą — ar mergiščias,
išbėgusios ir vienplaukės,
papylusios į sniegą krūvą šiukšlių,
ar kibirą skaisčių ir mėlynų dažų.

Tik nosim kyšančiom iš po kepurių,
ir įsivynioję giliai į kailinius
bernai prie daržinės kapoja malkas —
ar, užrėmę pagaliu duris — klojimuos
braukia jie linus, klausydamies, kaip užu sienų ūžia vėjas,
ir kaip pro pavartę, pro užremtas duris
neša sušalusio ir balto sniego Siustus;
klausydamiesi, kaip pagegniuos,
kaip žabų krūvose, ir daržinių pastogėse
sušalę ir snieguoti čirškia žvirbliai.

Tada ateina pūgos, ir vėjas,
dienom naktim lėkdamsa per laukus,
apverčia pusnimis daržus, kelius ir trobas,
ir ūkininkai nebesuspėja atsikast takų,
ir speigas degina ir svilina vis veidus,
ir vėjas lekia vis gindamas vis sniegą.
Susėdę kambariuose, pindami krepšius,
ir vydami galvijams pančius — vyrai žiopso
į neatsitraukiančias nuo staklių moteris,
ar seserį, kaip virbalais,
kaip tankiai' ir vikriai vis judindama pirštus,
mezga dideles, spalvotas savo gėles,
ir pasakojasi, ar klausosi, kaip brolis
garsiai skaito laikraštį ar iš mokyklos
parsineštą knygų __
apie Guliverą, pririštą ir supančiotą nykštukų,
apie paklydusį sniegynuos Nonį,
ir mažąją Dorytę, verkiančią ir vieną —
už lango vis tebesiautojant vėjui,
ir nešant sniegą, girgždant kieme svirčiai.
Ir broliai, paėmę ant pečių krepšius,
ir kirviais rankose — eina sušalusia upe,
kapoja užušalusius per naktį perkalus,
kratydami ant sniego blizgančias ir šokančias žuvis,
žiūrėdami, kaip tiesiai, lyg į dangų keliasi
viensėdžių dūmai, kaip nejudėdami,
sustoję stovi pakelėj beržai — kaip vienišas
skubėdamas pračiuožia vieškeliu vežimas,
kaip girgžda sniegas.

(Iš Semoniškių Idilių)

Mielų bendraminčių dukrai

stud. JULIJAI PETRAUSKAITEI
tragiškai mirus, jos tėveliams Adai ir Antanui Petraus
kams bei giminėms reiškia gilių užuojautų ir drauge liūdi.

A. L. T. S-gos Detroito Skyrius
H
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A. a. LILEI PETRAUSKAITEI
tragiškai žuvus, skausmo prislėgtus tėvelius — Adų ir An
tanų Petrauskus, brolį Viktorų ir artimuosius nuoširdžiai

užjaučia ir kartu liūdi
Dr. J. Sandargas ir šeima

Tragiškai žuvus

LILEI PETRAUSKAITEI,
liūdesio valandoje gilių užuojautų reiškia tėveliams, broliui

ir artimiesiems.
Lietuvių Studentų Santara

