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Sąjunga, ruošdama šį plataus
masto sąskrydį turi dar kitą
reikšmingą tikslą. Būtent, su
kviesti ir pirmą kartą lietuvių
išeivijos istorijoje šiame krašte
mūsų jaunimą: studentiją, skautiją ir bendrai lietuvišką atžaly
ną, suteikiant jam progą pama
tyti Aųierikos gražią sostinę,
susipažinti ir pabendrauti savo
tarpe, sudaryti jiems tinkamas
sąlygas pasireikšti lietuviškais
reikalais, senesniesiems juos arčiau pažinti — su jais sueiti į
glaudesnį kontaktą, arčiau vie
niems su antraisiais susipažinti
ir surasti bendrą kalbą, kuri
jungtų jaunimą su’senimu lietu
viškiems darbams ir dėtų pa
grindą stipresniam lietuvybės
išlaikymui.

*

Prieš pusantros savaitės Clevelande praėjusi stipri audra, ypač vakarinėj miesto daly, paliko to
kius vaizdus. Iš viso nuostolių padaryta iki 12 milionų dolerių.

"Dirvoje” jau buvo išsamiau Tad šiuo požiūriu Vliko pirmi ar tariamoji gera valia nėra pa■
Lietuvos Nepriklausomybes Talkos žodis Lietuvos viešbučiuose prakti
aprašyta, kaip vyko Romoje su ninko kelionė po Europą jokio remta nė mažiausiais konkrečiai^•
sitikimas tarp Lietuvos Diploma pėdsako nepaliko.
kuojama vieną kambarį nuomoti
dalykais. Bendrų posakių tikrai
dėl sąskrydžio Washingtone
tijos šefo S. Lozoraičio ir Vliko Toje spaudoje, kuri remia tik neužtenka.
dviems ar keliems nieko bendra
prezidiumo pirmininko J. Matu Vliką, po Romos pasitarimų ten Ginčą su Diplomatine Tarnyba
savo tarpe neturintiems pakelei
Artėjant Washingtone rengia- birželio 16-17 atvykti j Washing- viams, tai yra, kambariai nuo
lionio bei Vykdomosios Tarybos ka skaityti aštrių išsireiškimų ir sukėlė Vlikas, o ne atvirkščiai.
mo lietuvių sąskrydžio dienoms, toną ir dalyvauti sąskrydyje as- mojami dalimis, pagal miegamas
pirmininkės A. Devenienės. Yra piktų puolimų. Tai jau nebe pir Vlikas reiškia pretenzijų į Dip
Lietuvos Nepriklausomybės Tai- meniškai;
žinoma, kad iniciatyva susitiki miena. šį kartą Lietuvos Diplo lomatinę Tarnybą, o ne atvikšvietas. Tokių kambarių esama
kos Valdyba, dar kartą apsvars (2) visus kitus — dalyvauti net elegnatiškiausiame "Vil
mui išėjo iš Vliko pirmininkų. matijos šefui tenka pipirų už tai, čiai. Nuo to laiko, kaip P. Kar
Antra vertus, paaiškėjo, kad Vli kad jis konkrečiai suminėjo tas velis "užmezgė diplomatinius Panašių pasitarimų-suėjimč di čiusi jo pobūdį ir reikšmę svar- jame bent dvasiniu ryšiu, reiš- niaus" (buv. "žoržo”) viešbuty
ko atstovai betgi ne tik neturėjo priežastis, kurios kliudo bendra santykius" su vokiečių vyriausy desniais skaičiais įr iš skirtingų blausiojo lietuvių išeivijos uždą- ‘kiant solidarumą tam žygiui
je Vilniuje. Viešbučių naudoto
(a) materialine parama,
paruošę jokio konkretaus pasiū darbiavimą sū Vliku. Tos kliūtys bė ir "atsteigė Lietuvos atstovy vietų dar nėra buvę, šiame sąs vinio vykdyme, viešai kreipiasi
jai su tokia tvarka apsipratę,
lymo, kaip išeiti iš akligatvio, į yra žinomos jau 10 metų. Tad bę”, Vlikas paskelbė Lietuvos krydyje bus kaip tik geriausia į laisvėje esančią lietuvių visuo
(b) sąskrydžio komitetui ar ypač todėl, kad individualiai
kurį pateko Vliko santykiai su ministerio Lozoraičio pateiktų Diplomatinei Tarnybai "karštą proga vieniems su kitais sueiti menę, ypatingai į LNT sudaran tiesiog jo garbės pirmininkui vi nuomojamieji kambariai bran
Lietuvos Diplomatine Tarnyba, punktų didžiojoje dalyje savai jį" karą. Jeigu norima norma į artimesnę pažinti, išsikalbėti, čių organizacijų narius, kviesda ceprezidentui R. Nixonui adre gūs. "Vilniaus” viešbučio tarnau
bet ir iš viso nebuvo tam susi me nieko nėra naujo, ko politiš laus bendradarbiavimo, tai pir pareikšti savo mintis ir, reikia ma:
suotais laiškais ar telegramomis, tojai stengiasi tuos brangiuosius
(1) bent šiaurės-rytų Jungti
tikimui pasiruošę, nes jie patys kai galvojantieji žmonės nebūtų ma reikia pašalinti tas kliūtis, tikėtis, bus rasta bendro sutari
(c) paskleidimu atitinkamos individualiai nuomoti skirtus
įsakmiai pareiškė, neturį įgalio jau žinoję, nebent jie serga at kurios tai kliudo. Čia kaip tik mo, kuris galės duoti praktiškų nių Valstybių srityse gyvenan informacijos ypač nelietuviškoje kambarius "iškišti” ; todėl, kol tų
jimų priimti sprendimus.
minties stoka. Bet "Nauienoms”, galėjo pasireikšti naujosios Vli rezultatų ateityje.
čius — kiek galima gausingiau spaudoje, laiškais redakcijoms kambarių yra, tai slepia nuo ke
Tuo tarpu Lietuvos Diploma "Draugui” ir panašiai spaudai ko vadovybės geroji valia ir ge Patsai jaunimas, radęs šilto
leivių dar neišnuomotas vietas
ar kita forma.
tijos šefas aštuoniuose punktuo neįtiksi. Jeigu Lietuvos Diploma rieji norai.
bendruosiuose kambariuose.
d r a u giškumo senesniuosiuose.
Nemenkindami
jokių
kitų
at

V L I K e
se suminėjo tas kliūtis, kurios tijos šefas nebūtų pateikęs jokių
*
I
Bet užuot to, iš Vliko Vykdo- tikrai teigiamai įvertins ir pa
liktų ar rengiamų politinių žygių
trukdo Diplomatinės Tarnybos pasiūlymų, rezultatas būtų bu mošios Tarybos, po Romos pasi mils pastaruosius ir nesitolins
Kaip mums praneša, VLIK arba kultūrinių pasirodymų ver Balandžio 21 dieną Neries van
■bendradarbiavimą su Vliku. Tuo vęs tas pats. Tuomet ta pati tarimų, išsiuntinėtas piktumo ir nuo jųjų. Tai- neabejotinai ne iš darbo atleido šiuos tarnauto tės, kviečiame šiam žygiui skirti duo Vilniuje pakilo 7.20 metrų
se punktuose išdėstyta visa gin spauda būtų papliupusi, kad mi- pagiežos persunktas ilgiausias menkai sulaikys jaunimą nuo iš- jus: - Alseiką,
Gedgaudienę, ypatingo dėmesio todėl, kad juo aukščiau normalaus lygio ir išsi
čo esmė, ginčo, kuris trunka jau nisteris Lozoraitis iš viso nenori raštas, kurio turinį ir moralinę tautėjimo, kuris dabar vyksta Jurkštą, Migliną ir šeškaitę.
kalbama už visus žodinius įti liejo iš krantų ties Mokslų Aka
10 metų. Pašalinus tas kliūtis, konkrečiai kalbėtis ...
vertę nusako jau tas vienas fak taip greitu tempu. Jaunimo nekinėjimus lengviau suprantama demijos rūmais (buv. Vrublevs
lietuvių veikloje užsienyje galė Tad tos spaudos laikysena nie tas, kad jo autorius yra Karve nutautėjimo visi pageidaujame.
ir giliau siekiančia tautos kul kio biblioteka). Panašus potvy
tų, pagaliau, įsiviešpatauti toji ko jau nebestebina. Po Romos lis. Tačiau Karvelis nėra — de Šiame sąskrydyje kaip tik bus
nis Vilniuje yra buvęs ir 1951
tūrinių vertybių kalba,
konsolidacijos ir bendradarbiavi —.sitarimų betgi pastebimi ir ki- ja — t&tai privatinis, vertelga, tinkama vieta praktiškai pade VIRŠ 100 SKAUTŲ
kalbama gabiai organizu >tu metais Didžiausias Neries pot
mo dvasia, kurios taip trokšti,rtrok
VADŲ TA BOK ' būdu ir
.jkie 'reiškiniai, kelią rimtą su o eina pareigas Vliko instituci monstruoti savo pageidavimus
vynis buvo 1931 metais, kada
visuomenės dauguma.
F A R M O J E
sirūpinimą. Kaip jau pastebėjo joje. Tiesa, Vykd. Tarybos pir skaitlingu dalyvavimu. Juo dau
kalbama ne savo tarpe, o pa vanduo buvo pakilęs 8.24 met
Tenka atsiminti, kad santykių me, apie naujuosius Vliko pir mininkė Devenienė privertė Kar giau vienų ir kitų atsilankys,
Praėjusį savaitgalį į Juozo čiame didžiųjų sprendimų dary rus. Nemunas ties Kaunu šįmet
išlyginimas tarp Vliko ir Diplo mininkus buvo pasiskubinta pa velį post factum paskelbti, kad tuo bus didesnė reikšmė ir ge Bachunoi Tabor Farm vasarvietę mo centre, kuriame glūdi dau nebuvo patvinęs.
matinės Tarybos nėra vieninte skleisti kalbas, esą jie vykstą į anas elaboratas esąs vieno Kar resnės pasekmės. Kas tik gali, buvo susirinkę virš 100 skautų ir giausia mūsų vilčių.
lis gyvenamojo momento užda Europą geriausios valios ir ge velio darbas. Bet tai nemažino1 visi kviečiami į sąskrydį Wa- skaučių vadų iš Chicagos, De Ir Tėvynėj išgirstas toks žy "Komunistinės Velykos”, tai
vinys. Ne mažiau svarbus yra riausių norų vedini. Bet jau Ro Vliko Vykd. Tarybos nario —■ shingtone, birželio 16-17 dieno troito ir Clevelando svarstyti sa gis sutvirtins tikėjimą, stiprins yra gegužės pirmosios iškilmės
taip pat visų gyvųjų lietuviškųjų moje paaiškėjo, kad toji tikroji
(Perkelta į 8 psl.)
mis.
vųjų reikalų. Iš Clevelando buvo pavargstančių atsparumą, sau šįmet Lietuvoje, kaip ir visoj
pajėgų subūrimas ir suderini
Sovietijoj, buvo švenčiamos tris
gos nuo suklupimo neviltyje.
,
Šiuomi raginu tėvus siųsti sa nuvykę 20 dalyvių.
mas. Vlikas jau seniai nebeatdienas,
nes nedarbo diena tą sa
Ramiose
ir
vaišingose
darbo
Todėl dalyvaukime ir remki
vo paauglius vaikus sąskrydin ir
stovauja visos lietuviškosios vi
vaitę buvo perkelta iš sekmadie
sąlygose
posėdžiavo
dvi
dienas.
me!
suteikti jiems taip nepaprastą
suomenės, o kalbėti apie tai, kad
Lietuvos Nepriklausomybės nio į pirmadienį, balandžio 30.
ir retą progą pamatyti sostinę ir Posėdžius sekė J. Bachunas ir
ši institucija vadovauja visai
Gegužės pirma ir antra dienos
Tautinės
Sąjungos
pirm.
Dr.
S.
Talkos Valdyba
susitvirtinti lietuvybėje. Tėvai
Lietuvos išlaisvinimo veiklai; yra
visada nedarbo dienos.
1956 m. gegužės 22 d.
prašomi rimtai pagalvoti ir su Biežis.
gryna fikcija.
daryti sąlygas jūsų vaikams
Balandžio 18 d. Lietuvoje, kaip
Kai abu Vliko pirmininkai vy
vykti.
Jie jums bus tikrai dė
pranešama, po ilgos ir sunkios
ko į Europą, jau iš anksto at
ligos mirė operos solistė Veroni
sklido gandas, kad jie esą kupi Lietuvių ruošiamas sąskrydis- pačioms demokratijoms dėti pa kingi.
STUDENTŲ
PAVERGTOJE
ka
Dagelytė-Valatkienė, "šeimai
ni geros valios ir geriausių no suvažiavimas nuo pat jo paskel stangas Lietuvą išlaisvinti. Juk Tautinė Sąjunga deda didžiau
RINKIMAI
ir artimiesiems” užuojautą pa
rų. Vliko pirmininkas jau seniau bimo mūsų visuomenėje rado šil tai mūsų visų didžiulis pasiryžy- sių pastangų teikti atvykusiam
TĖVYN ĖJĘ
užbaigė savo kelionę po įvairius to pritarįmo, kuris dabar auga mas, į kurį privalome visokerio jaunimui visokių lengvatų, kad Jau pasibaigė Studentų Sąjun
reiškė net ir teatro kompartijos
gos
rinkimai.
Į
Studentų
Sąjun

pai
jungtis
ir
talkinti.
Todėl
vi

Europos miestus, o Vykd. Tary-| i*’ plečiasi. Tiek pavieniai, tiek
Balandžio mėnesį Lietuvoje grupė, neužsimindama, kad ve
jis galėtų kuodaugiasi pasinau
bos pirmininkė žada, kaip girdė organizacijos, susipažinę su jo sai ne staigmena, kad patriotin- doti nemokamai. Štai visas jau gos vadovybę išrinkti šeši skau buvo pasireiškusi gripo epidemi lionės šeima buvo 1941 metų de
ti, irgi netrukus grįžti į Ame apimtimi ir tikrąja reikšme, vis goji visuomenė, spauda, kultūri nimas galės išklausyti čiurlionie- tų sąrašo kandidatai ir vienas ja. Laikraščiuose vienu metu portacijų suardyta.
riką, kur birželio antrojoje pu didesniais skaičiais pritaria ir nės organizacijos ir daugelis po čiu koncertus, nuvykti pagerbti ateitininkų sąrašo kandidatas. (balandžio 18) pasirodė gydyto
sėje susirenka nauja Vliko sesi remia. Tai teikia visuotinio po litinių veiksnių netik džiaugiasi Nežinomojo Kareivio ir lt. S. Santariečiai šiais metais į valdy jų patarimai, kaip nuo gripo ap Vilniuje yra 450 kilometrų gat
ja. Tad galima jau, kaip stebė būdžio reikšmę, kas visiškai už ruošiamu sąskrydžiu, bet ir ak Harris, žuvusio Kaune, kapus, bą kandidatų nestatė.
sisaugoti ir ką daryti susirgus. vių, bet lenkiškajame kompartityviai remia. Tarpe kitų centri apžiūrėti sostinę specialiais au
tojui iš šalies, suvesti tam tikrą tikrina pilną pasisekimą.
Be to, buvo įdėti skelbimai, ko-įjos laikraštyje nurodoma, kad
balansą. Jį suvedant, tenka — Kitaip ir negalėjo būti, turint nių organizacijų užginančiai pa tobusais, specialus suėjimas ir
kių priešgripinių bei šiaip karš- tiktai 30% tų gatvių yra pravaEuropos akimis — apžvelgti, kiek galvoje tokį didžiulį kultūrinio sisakė JAV Lietuvių Bendruome jiems skirti šokiai, kalbos iškil
tį mažinančių vaistų galima gau-. žiuojamos moderniomis priemoabiejų pirmininkų buvimas pri užsimojimo sąskrydį, kuris pade nė, kuri džiaugiasi kultūriniu šio mingame bankete ir kitką, visai
ti vaistinėse.
I nėmis.
sidėjo prie vyriausių problemų monstruos amerikiečiams lietu sąskrydžio užsimojimais ir daly nemokamai, šita visa rengėjams
išsprendimo, būtent, lietuvių vi vių tautos kultūrinius pasieki vaus jame su savo atitinkama sudarys dideliu išlaidų. Esame
suomenės konsolidacijos ir san mus ir dar kartą supažindins delegacija. Maloniai lauksime pasiryžę ir toliau siekti, jei me
tykių išlyginimo su Lietuvos VVashingtono aukštuosius parei gausios Lietuvių Bendruomenės džiaginis išteklius leis.
gūnus su pavergtos Lietuvos delegacijos.
Diplomatine Tarnyba.
• Ryty Vokietija skelbia, kad iš ten sovietai ištraukė vieną
Pirmuoju klausimu iš viso ne troškimais, svarba bei reikšme Amerikos Lietuvių Tautinė Šitos ir kitos lėšos, susijusios
oro
jėgų
diviziją. Tai esąs faktas, kad sovietai mažina kariuomenę.
su taip plataus masto sąskrydžiu,
daug ką galima pasakyti, nes
O kaip iš tikrųjų yra — pamatysim vėliau. Tie patys šaltiniai
—
sudarys
milžiniškas
išlaidas,
Vliko pirmininkas labiau atsitik
skelbia, kad iš Rytų Vokietijos sovietai ištrauksią 30,000 karių.
kurio's tegalės būti padengtos getinai susitiko su vienu kitu lie
1
ros
valios
žmonių
aukomis,
šiuo

• Prancūzijos min. pirm. G. Mollet, lankęsis Rusijoje, per
tuvių visuomenininku, kurie pri
mi kreipiamės i visus atjaučian
keturių dienų posėdžius su Maskvos valdovais, nepriėjo jokio su
klauso politiniams sambūriams,
čius šio sąskrydžio didžiulę svar
sitarimo. Tai dar kartą vakariečiams įrodyta, kad Maskva juos
neįeinantiems į Vliką. Tačiau pa
bą ir reikšmę, prašydami me
vedžioja už nosies.
sikalbėjimai neišėjo iš bendry
džiaginės paramos kiek kas iš
bių rėmų ir jų nieku būdu nega
• Po ilgesnio delsimo JAV išsprogdino pirmą naują vande
gali.
lima vertinti, kad pirmininkas
nilio atominę bombą iš lėktuvo. Sprogdinimą sekė daugiau kaip
būtų dėjęs rimtų pastangų tarp
Visas aukas prašome siųsti
13,500 asmenų, jų tarpe ir 15 laikraštininkų.
grupinius santykius išlyginti.
bankinei įstaigai, — Mutual Fe• Prancūzijos karinis teismas Paryžiuje nuteisė du aukš
Jeigu iš jo kalbų netryško dema
deral Savings and Loan Ass’n.,
tus karininkus už Indokinijos karo metu komunistams teikimą
goginės gražbylystės versmė,
2202 W. Cermak Rd., Chicago
žinių.
kaip tai buvome įpratę girdėti iš
8, III. Washingtone sąskrydžio
buvusiojo pirmininko lūpų, tai
• Egiptas pripažino komunistinę Kiniją prieš tai išsiderėjęs,
sąskaiton No. 7423. Dėl kitų in Valstybės iždo sekretorius G. M. kad iš Kinijos gausiąs didelį kiekį naujųjų ginklų.
__antra vertus — naujasis pir
mininkas paliko įspūdį žmogaus,
formacijų prašome kreiptis į Są Humphrey pranešė, kad praėju
• Kipro saloje kasdien graikai sprogdina bombas ir keršija
kuris yra suvaržytas šimto varž
jungos vietinius skyrius arba į sių metų biudžetas subalansuo
anglams
už trijų graikų kovotojų pakorimą. Anglai, norėdami
tų. Jokios ryškesnės minties jis
jos sekretorių J. Jurkūną, 6725 jamas su 2 bilionais dolerių per palaužti graikus, įveda vis griežtesnius suvaržymus ir vykdo
nepaskleidė. Bendras įspūdis pa
teklium.
Tai
ženklas
geros
vals

siliko blankus, o apie kelio pa Buv. Prezidentas Trumanas keliauja po Europos kraštus. Nuo S. Campbell Avė., Chicago 29, III. tybės ūkinės politikos, kuri gali plačius areštus.
rengimą į lietuviškųjų jėgų kon traukoj apleidžia Paryžių, kelionei į Romą, kur matėsi ir su
Dr. S. Biežis,
atidaryti pajamų mokesčių su
• Rusija, besigerindama Egipto Nasserui, padovanojo liuk
solidaciją negali būti nė kalbos.
Popiežium.
mažinimą.
ALT Sąjungos Pirmininkas
susinį keleivinį lėktuvą, kokiuo skraido Bulganinas ir Chruščiovas.

Washingtono sąskrydžio
reikšme

*
*
*
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Šią savaitę
Balys Gaidžiūnas

amerikiečiai — seriatorius William F. Knowland, gen. William
J. Donovan.
Įėjimas visiems nemokamas.
Yra lietuviams rezervuota kelio
lika specialių vietų. Norintieji
gauti rezervuotas vietas biletus
įsigyja "Laimos” knygyne (335
Union Avė., Brooklyne, Tel.: EV
8-6163). Tokio bileto kaina 2 dol.
Lietuviai kviečiami šiame su
sirinkime gausiai dalyvauti.

gėjų pastangas paremti gausiu
atsilankymu. Atsilankę turės
progos pasigrožėti iš Clevelando
atvykstančia pagarsėjusia tauti
nių šokių grupe "Grandinėlė” ir
• J. Bubelis. Dirvos bendradar Šeduvos valsčiaus, buvęs Lietu
šauniaisiais Clevelando akordeo
bis Colombijoj, pastoviai persi vos kariuomenės karininkas. Yra
nistais. Jaunieji Clevelando me
kėlė gyventi į Toronto, Canada. labai svarbių žinių, žinantieji, jo
nininkai, maloniai sutikę įsijung
ti į rengiamos gegužinės progra
• Gegužės mėn. 26 d., šeštadienį, adresą arba apie jo likimą malo
mą, yra vadovaujami nepailsta
5 vai. vakaro šaukiamas visuo nėkit pranešti Dirvos redakcijai.
mų vadovų, kurie, kaip žinoma
tinis Lietuvių Dailininkų ir Ar • Lietuvos Diplomatijos šefas
yra Liudas Sagys ir Julius Ka
chitektų Sąjungos susirinkimas Stasys Lozoraitis š. m. birželio
zėnas.
Lietuvių Auditorijos salėje, 3133 2 d. atvyksta į J. A. Valstybes.
Be meninės programos gegu
South Halsted St. (Čikagoj). New Yorke jam sutikti susior
žinėje vyks šokįai grojant pui
Šio susirinkimo tikslas: at- ganizavęs Komitetas, sudarytas
kiam orkestrui, bus vykdomos Patėmikit skaitytojau, mes šv.
steigti Lietuvių Dailininkų ir iš visos eilės lietuvių organizaci
komiško sporto varžybos, veiks Rašto tyrinėtojai skelbiam per
Architektų Sąjungos veiklą. Die jų atstovų, š. m, birželio 3 d„
notvarkėj valdybos rinkimai ir sekmadienį, 3:30-6 vai. popiet EKSKURSIJĄ Į SĄSKRYDĮ loterija ir tikrai reto turtingu 75 metus, kad Pasaulis pasi
baigs! Bet žmones nevėrina ir
mo bufetas.
įvairūs reikalai.
Park Sheraton viešbutyje (7
Malonu pranešti, kad jau ga Atsilankyti tikrai verta ir rei neklauso kas atsitiks su tuo, ką
Avė.
ir
55
Street,
Manhattan)
• šią vasarą penkiolika Vasario
lutinai susitarta su ALTS Bos kia tikėti, kad gegųžinėn su žmonės vadina civilizacija. Bet
16-sios gimnazijos mokinių ga rengia pobūvį ir kviečia lietuvius tono skyriaus valdyba ir jau su trauks šimtai Detroito ir Wind- Šventasis Raštas kalba labai aiš
į
jį
gausiai
atsilankyti.
kiai apie įkūrimą Jėzaus Kris
lės vasaroti Norvegijoje. Norve
organizuotas vykimas į Washing- soro lietuvių.
P. taus Karalystės; raštas aiškiai
gijos Jaunų Vyrų Krikščionių Įėjimas — 5 dol. Kvietimus dar no sąskrydį. Sudaryta sutartis
sako, kad Dievas kalba į kovo
Sąjungos sekretorius Nils Seim galima gauti pas Komiteto na su autobusų bendrove ir sudary
jančias tautas tikrą pranašavi
neseniai lankėsi Vasario 16 gim rius ar šiose vietose: J. Ginkaus tas sąrašas norinčių ir pasižadė
mų žodį; Viešpats privers tau
nazijoj ir parinko mokinius šių svetainėje (495 Grand Street, jusių į sąskrydį vykti.
tas paliauti kovoti ir pripažinti
Jį tikruoju žemes valdovu. Die
metų vasarojimui. Pernai vasa Brooklyn, Telef. EV 4-9293), J.
Susidomėjimas yra didelis ir
vas bus išaukštintas tarp tautų.
rojo 10 mokinių.
TAUTINĖS SĄJUNGOS
Jokūbaičio parduotuvėje (331 tikima, kad nemažai waterburiePsal. 46:10. e.
SKYRIAUS
SUSIRINKIMAS
Union
Avė.,
Brooklyn,
Telef.
EV,
• Skubiai ieškomas Jonas Plun
Pasaulio paveikslas kas kartą
i čių sąskrydyje dalyvaus. Ir jei
gė, kilęs iš Pakalniškių kainjo, 7-2089), "Vienybės” redakcijoje dar kas norėtumėt autobusu vaGegužės 27 d. 3 vai. p. p. Liet. tamsesnis parašyta pranašystė
ve57ndQ^Ve” TB"0<>klyn'' žTuot? vietų dar *yra?
Namuose įvyks LT S-gos vietos je. Viešpats paleido savo balsą
Telef. EV 4-0862) ir J. Kiaunes
, , ,
,
, skyriaus narių susirinkimas. ir žemė sutirpo, kalnai sutirpo
Atseit, jie teturi tik 12% visos krautuvėje, 52 Hudson Street,I, Autobusu kelione ten ir atgal
kaipo vaškas Viešpaties akivaiz
Kviečiame narius skaitlingai da doje, kalnai' reiškia karalystes;
organizacijos narių palaiminimą. Brooklyn), Telef. UL 8-7821). I kaštuos
kastuos $15.00
*15'00 asmeniui.
|o žeme reiškia organizuotas tau
Rimta organizacija, kurioje
| Autobusas keleivius paims iš lyvauti.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHUttiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiii
tas, kurios dabar tirpinamos į
tokie reiškiniai jau metai iš me • iLietuvių Evangelikų Liutero- traukinio stoties ir atgal ten parvieną Karalystę. Psal. 97:2-5 e.
i
Tromivm
no
'
v
»
.
-i
•
t
•
i
nų
Bažnyčia
Tremtyje
yra
pa1
tų kartojasi, turi rimtai peržiū
veš be jokių kitokių išlaidų.
Dievo taip nupranašauta yra,
kviesta
dalyvauti
Pasaulio
Liu

rėti vadovybės rinkimo tvarką ir
Traukinių kaina į abi puses
GERAS DARBAS
toks laikas pabaigos gadynės.
paieškoti geresnės, kuri į vyriau teronų Sąjungos suvažiavime, $26.00.
GYVYBĖS DRAUDIMO Dievo nutarimas sujungti tau
tas ir karalystes ir išlieti ant jų
siąją vadovybę atvestų asmenis kuris įvyks 1957 m. rugpjūčio Taigi, jei dar kas norėtumėt
SRITYJE
savo rystybę; nes jie peržengė
daug didesniu narių pasitikėji mėn. Minneapolyje, Amerikoje. keliauti autobusu, malonėkite su
mu. Gi jei tos organizacijos va Delegatu numatytas senjoras sisiekti su Dr. Colney ir, ne vė Puikiam draudimo rajone, da Mano įstatymus ir iškraipė tiesą,
bar su 1500 klijentų, Rytų srity sluaužė amžinaja sandara, reiš
dovybė, tokius reiškinius skaito kun. A. Keleris. Lietuvių Evang. liau kaip iki birželio 3 dienos.
kia Jėzaus auka panėkino. Iza.
je reikalingas atstovas, kuris va 24:1-6 e.
gerais, vargu ar ji labai rimtai Liut. Tremties Bažnyčia yra Pa
saulio
Liuteronų
Sąjungos
narys
dovautų darbui. Geras atlygini Pranašas, Agėjus sako: Seno
rūpinasi tos organizacijos atei
TAUTINĖS SĄJUNGOS
ir jau nekartą per ją iškėlė pa
mas ir komisas. Per pirmuosius jo pasaulio laikas atgyveno, Die
GEGUŽINĖ-PIKNIKAS
tim.
vergtos tėvynės klausimą.
metus pajamos iki $8000. Darbui vas sako sujudįs dangų ir žemę!
Birželio mėn. 10 d., sekmadie bus paruoštas.
Sako Dievas sugriausiu sostus ir
•
Iš
šiais
metais
Vasario
16-sios
nį, įvyksta pirmas šio sezono Atstovas turi gyventi Rytų stiprybę apversiu, šv. raštas aiš
CHICAGOS
gimnaziją baigusių abiturijentų piknikas. Jį rengia ALT Sąjun
kiai paroda. Prarakas Agai 2:23
GYDYTOJAI
du studijuos evangelikų teologi gos skyrius Belview Lake Grove, rajone, būti Amerikos piliečiu, e.
«*»»*•♦J*
vedęs,
tarp
25-40
metų
amžiaus,
Viešpaties diena arti yra. Zeją. Jie pasiryžo papildyti taip re 36 Lakevvood Rd. Waterbury.
Tel. ofiso PRospect 8-1717
baigęs vidurinę mokyklą.
panjas
1: 14-18 e.
tas
evangelikų
kunigų
eiles.
Prasidės pietumis ir tęsis iki 9
Rezidencijos REpublic 7-7868
Skelbia:
Šauk
konfidencialiam
išsiaiš

• Barbora Vaičaitienė, aktyvi, vai. vakaro, šokiams gros Vin- kinimui telefonu
WILLIAM SHIMKUS
Dr. S. Biežis
veikėja, Povilo Jasaičio (87891 cent Klimas orkestras .veiks tur1110 E. 76th Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KE 1-5775
Nichols St.) sesuo, mirė New-' tingas bufetas, bus įdomi pro- itiiiiiiniintmriiHiiiniiiuiniiiiuiiiintntnimiitnniiiiiinimfiiiiMiiiiiniiiimmimHiiiHiiuiHiMiiiiiii.
Cleveland 3, Ohio
3148 West 63 St.
grama, žymūs svečiai kalbėtojai
arke, N. J.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
iš New Yorko. Bus ir kitokios
Trimati, ir sekmad. ofisas uždarytas,
• Sena Dirvos skaitytoja M. Jo- pramogos.
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
kūbaitienė (106 Nova Scotia Hill, Maloniai kviečiam vsius atsi
Rezid. 3241 W. 66th PLACE
Watertown, Conn.) mirė vasario lankyti ir linksmai laiką praleis
12 d., 1956. Jos vyras Jonas Jo ti ant Lakevvood ežero kranto.
Tel. offic'o EVerglade 4-7376
kūbaitis, pranešdamas šią žinią, Šeimininkai jus tikrai maloniai
Tel. buto GRaceland 2-9203
reiškia padėką visiems giminėms suteiks ir priims.
MJC
ir artimiesiams, kurie dalyvavo
Dr. Juozas Bartkus
laidotuvėse ir jį užjautė. Velionė
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
paliko sūnų ir 3 dukteris.

kiek kitaip manydami rengiam
•
Naujienos ir Draugas, tarsi sąskrydžius, sukviečiam Walenktyniaudamos, kuris laikraš shingtono įtakinguosius ir paro
tis ką mandresnio išgalvos apie dom gyvais pavyzdžiais kas ta
ministerį S. Lozoraitį, iš sočia - senoji Lietuva, kuriai reikia grą
listiškųjų ir katalikiškųjų apka žinti laisvę, dėl kurios verta ko
sų šaudo ir į patį S. Lozoraitį voti. Mums niekas nemoka dien
ir į Tautinės Sąjungos rengiamą pinigių ir kelionpinigių, mums
rūpi tik Lietuva, mums nerūpi
sąskrydį Washingtone.
jokie internacionalai, mes va
Rimtas skaitytojas labai gerai
atskiria, ko tais straipsniais sie žiavom ir važiuosim, kol Lietu
kiama. Atseit, ateina nauja vai neateis laisvės dienos.
VLIKo sesija ir reikia tą latrą
Lozoraitį prie kryžiaus prikalti.
Ateina Tautinės Sąjungos sąs Naujienos, kurios geriausiai
krydis ir būtinai reikia jam pa- informuotos, kas dedasi SLA
centre, ir šį kartą pirmosios pa
kenkti.
Mus informuoja, kad ko dau- skelbi, kad SLA iždininko vietą
giau pamazgėliiį papila Naujie- rinkimuose laimėjo N. Gugienė,
nos ir Draugas, tuo gausiau lie o iždo globėjos vietą E. Mikutuviai registruojasi dalyvauti žiūtė. N. Gugienė rinkimus lai
Tautinės Sąjungos rengiamam mėjo surinkdama 1499 balsus,
sąskrydyje ir gausiau siunčia au kitus kandidatus pralenkusi tik
kas to sąskrydžio išlaidoms pa 138 balsais.
Kol nėra oficialaus SLA rinki
dengti. Bet mums dar reikia kiek
minės
komisijos pranešimo, gal
pabūti kantriems ir palaukti sąs
krydžio dienų. Skaičiai labiausiai dar ir netikslu visiškai- pasto
viais skaičiais operuoti, bet dėl
nemeluoja ir įtikina.
Draugas, pasiremdamas Garso bendrų išvadų tie paskelbti skai
gerai "inrormuotu pranešimu” čiai jau pakankami.
jau gąsdina, kad tas latras Sį. Lo Si, SLA darosi kažin kas ne
zoraitis, kuris atvažiuoja į JAV taip, kaip turėtų būti. Juk oficia
birželio mėn. pradžioje, kuris liai skelbiama, kad SLA organi
lankysis Statė Departamente, zacija turinti apie 12,000 narių,
Tautinės Sąjungos rengiamam gi rinkimuose dalyvaujančių na
sąskrydyje, vėliau lankysis JAV rių skaičius jau kelinti metai su
lietuvių kolonijose, atvažiuos ir kasi apie 3000. Atseit tos orga
tiesiai atsisės ministerio P. ža- nizacijos svarbiausiu reikalu —
vyriausios vadovybės sudarymu
deikio vietoje.
Redakcijai, kuri kiek daugiau tesirūpina tik 25% narių. Dar
Norvest Medical Center
žino apie ministerio S. Lozorai gerai, kad renkamieji surenka
2336
West Chicago Avė
čio kelionę į JAV, tokios gerai nors pusę balsuojančiųjų balsų.
Chicago 22, III.
Bet
jau
keista
atrodo,
kai
į
vy

informuotos žinios yra niekas
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmąd.,
daugiau, kaip tik naujas piktas riausios vadovybės narius ateina
antrad., ketvirtad., penktad.,
Tik susitarus trečiadieniais.
prasimanymas, kuris turi labai tokie pareigūnai, kurie nesuren
11-2 p. p. šeštadieniais.
aiškų tikslą: žiūrėkit, tautinin ka nė pusės balsuojančiųjų balsų.
kai tik tam ir rengia sąskrydį,
kad išstumtų ministerį P. žadeikį ir į jo vietą pasodintų S. Lo
GARANTUOTI SIUNTINIAI!
zoraitį. Tomis žiniomis siekiama
Lietuvoje ir į Pabaltijo kraštus, Ukrainon, Lenkijon, Ru
ir antro tikslo — pakiršinti P.
sijon greičiausiai ir pigiausiai siunčia siuntinius ši firma
Žadeikį prieš S. Lozoraitį. Ir tas
Draugo daroma vardan "teisy
bės” ir "vienybės”, vardan "bro
liško” krikščioniškumo...
Naujienos Dr. P. Grigaičio lū
JANIQUE TRADING CO.
pomis stengėsi išsiaiškinti savo
1029 Fairfield Avė. (netoli W. 11 St.)
skaitytojams, kad VVashingtone
Cleveland 13, Ohio
Telef.: CHerry 1-5547
rengiamas sąskrydis tai patys
niekai, bet Kongrese pasakytos
Centrinė firma yra Toronte, Ont.
kongresmanų ir senatorių kalbos
835 Queen Street West, Toronto, Ont.
Lietuvos reikalu, tai visai kas
ir skyriai didesniuose miestuose, Kanadoje ir Amerikoje.
kita.
Išsiuntimo skyrius yra ir Clevelande.
P. Grigaitis, kuris save laiko
Klijentų patogumui skyriai atidaryti:
labai dideliu politiku ir visokių
lietuviškų reikalų žinovu ( nors
1162 Broadway Avė., Buffalo 12, N. Y.
ilgą laiką buvo satelitu tokių vei
Telef.: FI 1272
kėjų, kurie dabar perpuolę ant
2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III.
kelių meldžiasi Maskvai), dar
nežino, kad tie kongresmanai ir
Telef.: BRunsivick 8-6780
senatoriai tik tada apie Lietuvą
Visus mokesčius ir visas išlaidas apmokama čie vietoje, tat gavėjai
pradeda palankiau ir geriau kai-,
krašte jau nieko nemoka.
bėti, kada jie su visomis Lietu-i
Už naujas medžiagas imama tiktai 50% vertės.
vos problemomis supažindinami,
Visas siunčiamas prekes galima pasirinkti įstaigoje, kuri atidara
kada jie įsitikins, kad Lietuva
kiekvieną dieną nuo 12 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.
yra sena Europos valstybė, tu
rinti savitą aukštą tautinę kul
tūrą.
Aišku, čia P. Grigaitis manoj
JUOKTIS SVEIKA !
kad jis kasmet po vieną ar du
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro
kartus nuvykdamas ALT pini
ir savikritikos žurnalą
gais j VVashingtoną, gaudamas
dienpinigius ir kelionpinigius, ir
PELĖDA
pasimatęs su antros ar trečios
eilės valdininkais, jau tą darbą'
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir grudžio mėn.
ir atlieka, kad po to kongresma-Į
Rašykite šiandien: PELĖDA, 231 Waliace Avė., S.,
nai ir senatoriai tik ir sako kai-1
Welland, Ont., Cahada.
kas ne tik Lietuvos, bet ir pa
Prenumerata metams $1.00 į visus pasaulio kraštus.
ties P. Grigaičio garbei...
Atskiras
numeris 30 cnt.
Mes manome kiek kitap. Ir

I

J. Kamienski

WATERBURY

TORONTO

DETROIT

• Visi lietuviai, gyveną atskiro
se mažose kolonijose, kur nėra
Tautinės Sąjungos skyrių, bet iš
RETO NUOTAIKINGUMO
kur nori vykti į Washingtono GEGUŽINE. ATVYKSTA Iš
sąskrydį, visais informaciniais CLEVELANDO GRANDINĖLĖ
reikalais gali kreiptis į Tautinės
Sąjungos centro sekretorių šiuo Gegužės mėn. 27 d. Birutės
adresu: J. Jurkūnas, 6725 So. Darže įvyks gegužinė, kurios pa
Campbell Avė., Chicago 29, III. sisekimu rūpinasi Detroito Lie
tuvių Sporto Klubo Kovas rėmė
• Lietuviai, latviai ir estai drau jai, talkininkaujami 25-kių De
ge su Pavergtųjų Europos Tau troito ir Windsoro lietuvių orga
tų draugais amerikiečiais š. m. nizacijų vadovų, klubo valdybos
gegužės 25 d., penktadienį, 7 vai. bei narių.
30 min. vakare Town Hali (123 Gautas pelnas skiriamas ar
West 43rd Street, N. Y.) šaukia tėjančių šiaurės Amerikos Lie
masinį susirinkimą, kuriame bus tuvių Sportinių žaidynių II-jo
paminėtos birželio ir kitos de rato varžybų pravedimui Detroi
portacijos.
to ir Windsoro miestuose.
Susirinkime kalbės žymūs Visi maloniai kviečiami ren-

NAUJI!
Modernios Motchless Gaso Plytos

Galvojate apie ...

su nauju kontroliuojamu

PAVASARINI VALYMA?
ATSIMINKITE

H A NN A ’ S
PAĖMIMO IR GRAŽINIMO
, PATARNAVIMAS

NAUJAS, MODERNUS

JET-PRESSURE CLEANING
Nenaudoja šepečio
Jet valymas yra daug geresnis, negu šepečio valymas.

•
•

Patyręs valymas daromas namie ar ofise
Siuvimas, taisymas, pertaisymas ir įdėjimas

VISAD IŠEINA ŠVARUS Iš...

The HANNA RUG and
FURNITURE CLEANING Co.
Narys The National Rug Cleaning Institute

7606 CARNEGIE AVĖ.

EX 1-3663

Termostatiniu degtuvu
Linksma Diena! Virimas niekad toks nebuvo! Dabar,
su nauju ”Set and Forget” degtuvu jūs galite padažą
padaryti be rūpesčio... french-fry dabar lengvai
iškepsi paprastuose induose vietoj gilių ... viską at
liksi su šiuo automatiniu gaso degtuvu.

Užstatykit ir # užmirškit! Stebuklingai patogumas
šiame naujame gaso degtuve pagelbi jums; padaro
kiekvieną puodą jūsų virtuvėj automatiniu. Sustabdo
puodų žiūrėjimą, pervirimą, pridegimą! Maistas pui
kiai išsiverda — be perverimo ... ir maistas pasilieka
valgymo temparatūroj.
Naudok šj naują virimo būdą, dabar! Sustokit pas
savo gaso reikmenų prekybininką, kad pademonstruo
tų. Pamatykit kaip jūs galit virti, atšviežinti ir šildyti
maistą — automatiškai — su šiuo nauju gaso degtuvu.
Pamatykit ir kitas automatinės dalis — automatiniai
pečiai, automatinis degiklio užsidegimas. Pamatykit
kaip greitesni... švaresni.. . šaltesni... pigesni nau
jos matchless gaso plytos yra!

Dirva Nr. 21 * 1956 m. gegužės mėn. 24 d. Wi"“' B

Vaizdai iš neseniai
praėjusių laikų
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A. a. Mažosios Lietuvos patriarchui Martynui Jankui paminėti

karas. Pagaliau, po daug karo
vargų, jis su šeima atsidūrė Husume, prie šiaurės Jūros kranto.
Toliau bėgti nebebuvo galima.
Čia gyvenant ir baigėsi II pasau
linis karas.
Pergyventi karo ir bėgimo var
gai iš karto pakirto jo sveikatą.
Savo ilgame amžiuje, kaip ir ne
sirgęs, iš karto pasidarė liguis
tas. Pradėjo staiga silpnėti. Pa
dėtis nepasikeitė nei tuomet, kai
jis buvo perkeltas į Muetzelburgo stovyklą prie Flensburgo. Ke
letą kartų turėjo plaučių užde
gimą. Gyvybės jėgds visiškai iš
seko ir 1946 m. gegužės mėn. 23
d. paskutinis aušrininkas am
žiams užmerkė akis.
Flensburgo kapinėse, miesto
viduryje, kiek atkalnėje, Mažo
sios Lietuvos patriarchas rado
savo paskutinę poilsio vietą. Ten,
kur ilsisi jo kūnas, matomas ne
didelis, baltas, akmeninis pa
minklas su tokiu užrašu:
A. A.
Mažosios Lietuvos Patriarchas
Martynas Jankus
'gim. 1858 m. VIII mėn. 7 d.
mir. 1946 m. V mėn. 23 d.
Velionis dar buvo matęs vo
kiškojo hitlerizmo ir pangerma
nizmo sugruvimą. Tada III Rei
cho priešai buvo užėmę visą Vo
kietiją. Bet jis nebesulaukė vo

DR. M. ANYSAS
1938 metais, pavasarį, Lietu
gloria mundi”.
Neminėsiu visus vėlesnius įvy
vos prezidento Antano Smetonos
kius, nes tai išeitų iš šito raši
aktu, patriarchui Martynui Jan
kui, atsižvelgiant į jo nuopelnus ansktybesniais laikais. Ir čia jis nio rėmų. Apie tai galima pa
rašyti kita proga.
Lietuvai, buvo suteiktas Didž. užtraukė dainelę”:
Lietuvos kunigaikščio Gedimino
Bet II pasaulinio karo pabai
II laipsnio ordinas. Ordinas Jan Marš, marš, vajauninkai į
goje pradėjo birėti anas išsipū
kruviną
banketą,
kui buvo įteiktas Bitėnuose, ku
tęs svastikuotas smakas. Didelis
riuos jis dėl gilios senatvės re Susirinkit visi broliai, štai iš pasitenkinimas apėmė patriar
viso svieto,
tai teapleisdavo.
chą, kai 1944 m. vasarą jam bu
Tai buvo laikotarpis, kai hitvo lemtą sugrįžti į Bitėnus. No
lerizmas Vokieijoje jau buvo la Marš, marš, Lietuvą atimt ir rėjo jis čia likti ligi paskutinio.
nuo prūsų,
bai įsigalėjęs ir sudarė tiesiogi
Rambyno akivaizdoje norėjo bū
nio pavojaus savo artimiesiems Karaliauičus bus kaip buvęs, ti iki paskutinių dienų. Bet rytų
ir vėl atgal mūsų.
kaimynams. Patriarchas, gyven
frantui dar daugiau į vakarus
damas parubėžyje ir įvykius piet- __Aš nemanau Bitėnų apleis pasistūmėjus, gestapininkai at
nemunyje sekdamas, šitą įsivys- ti, — toliau tęsė senukas. — Aš ir kištu revolveriu ią jo ir jo šeimos
tymą kuogeriausiai matė. Ir pa toliau paliksiu Rambyno sargy pareikalavo tuojau apleisti Bi
čios vyriausybės šitų atžvilgiu boje, visvien kas įvyktų ir kas tėnus, atvirkščiai, jie būsią vie
vedamoji politika jį nepatenkin bebūtų.
toje sušaudyti.
davo.
—
Pasieks
galą
ir
dabartinis
Patriarchui ir jo šeimai teko
— Sakyk mielasis, — jis man
siaubas, — pranašavo patriar pervažiuoti visą Vokietiją. Buvo
tuomet sakė, — dėlko viskas taip
chas. — Esu įsitikinęs, kad ir Rastenburge, Rytų Prūsijoje, vė
įvyko. Ar centro vyriausybė ne
šitas galiūnas sugrius. Ir vėl iš liau Kolberge, Pomeranijoje. Ir
turėjo galimybės paveikti, kad
sipildys priežodis: ”Sic transit iš čia jį išvarė negailestingasis
taip nesiskverbtų į kraštą hitlerizmas.
— Aš pakartotinai esu iškėlęs
šitą klausimą Gubernatūroje ir
net kelis kartus Kaune, pačiose
viršūnėse. Bet kažin dėlko neno
rėta klausyti. Mane patį tokiais
momentais gražiais žodžiais tie
siog įvyniodavo, kad nieko nebe
liko pasakyti.
— Aš matau didelį pavojų, —
tęsė patriarchas. — Anoje pusė
je Nemuno stovi nualatai augan
tis smakas, dabar apsidengęs
svastika, pasiruošęs kiekvienu
momentu grobti Klaipėdos kraš
tą. Jo nuodingas kvapas jaučia
mas visame krašte. Puikiausiai
matau, kaip pamažu nuodijimas
mūsų jaunimas, kaip jis pasiduo
da hitlerizmo įtakai, kaip jis nuolatai žiaurėja.
,
— Bet aš nenustoju vilties.
Lietuva tiek audrų pernešė, perneš ir šitą. Bet vieną aš sakau:
”po sekančio karo, kuomet subi
ręs anas išsipūtęs, svasikuotas
smakas, Karaliaučius tikrai bus
mūsų, kaip mes dainuodavome
Martynas Jankus Bitėnuose kalba susirinkusiems lietuviams.

Jonas Poškus
aiškinasi...
P. GULBIS

Aną dieną susitinku tautietį Joną Poš
kų, kurį jau senai bebuvau matęs. Tarp mud
viejų išsivysto toks pasikalbėjimas:
— Kur buvai dingęs pone Poškau, kad
jau ilgą laiką Tavęs nebemačiau jokiam lie
tuviškam pobūvyje ir, rodos, net Vasario 16
minėjime nedalyvavai.

kiškojo elemento iškėlimo iš ry
tinių Vokietijos provincijų ir tuo
pačiu likvidavimo viso teutoniš
kų giminių kolonizacijos darbo
per paskutiniuosius 700 metų.
Rytų kraštai, kartu ir patriarcho
minimas Karaliaučius, dėl kurių
vietovių daug šimtų metų buvo
kovojama ir liejama daug krau
jo, liko be vokiško elemento. Lai
kas mums parodys, ar išsipildys
turėtos patriarcho svajonės.
Negailestingasis karas sunai
kino ir Jankų ūkį Bitėnuose ir
ten buvusį brangų turtą. Bitė

— Man reiks greit išlipti, tai rašyk tą
adresiuką.
— Ar tik nebūsi pats žemaitis, užsispy
ręs varai savo ir baigta. Bet čia yra kita isto
rija, ir aš Tau turiu dar kartą priminti, kad
turiu giminių Lietuvoje ir nenoriu jiems pa
kenkti. Mane žinai, jau nuo gimnazijos laikų
visuomeniškai buvau aktyvus, savo gimines
kaip ir savo tautą myliu, jausčiau didelį są
žinės graužimą, jei bent kuom jiems pakenk
čiau. Aš netoks kaip kiti, kurie to nepaiso.

druomenės parengimą, bus paskaitininkas iš
New Yorko.
— Bet sakyk gerbiamasis, kaip man ad
— Hum ... sakai adresą, bet aš nebai resą duodamas pakenksi savo giminėms?
i
giau pasakoti apie savo vargus. Taigi, pir
— Visai paprastai, ims kas ir parašys
kome nemažą namą, šiokie tokie septyni kam laikraštyje, kad Jonas Poškus, gyvenantis ten
bariai, bet žinai — esame keturi ir nesutel- ir ten, buvo kviestas ir neatėjo, o tą paskaitę
pam.
bolševikai tuoj capt mano gimines ir į Si
— Kol neužmiršau, duok tą adresą?
birą ...
— Niekur nebuvau ir nesu dingęs, gy
— Vis su tuo adresu, bet leisk baigt
venu kaip ir seniau, bet, mat, giminių turiu
— Bet iš kurgi bolševikai sužinos, kad
Lietuvoje, nenoriu jiems pakenkti, tai taip pasakot, keturi žmonės ir nesutelpam, tik pa kaip tik esi tas Poškus, kurio giminės gyve
klausyk kodėl nesutelpam.
ir sumažinau savo aktyvumą...
na ten ir ten, juk Jonų Poškų yra nemaža?
------ Še bloknotą ir rašyk tą adresą.
— Yra tai yra, bet žinai atsargumas
— Na bet į susirinkimą atėjimas negi
—
Gerai,
gerai,
rašysiu,
bet
paklausyk
gėdos
nedaro... Na bet Tavim negi atsikra
gali būti užskaitytas tokiu jau ypatingu ak
tysiu.
Taigi, duodu tik Tau ir kad į spaudą
toliau,
yra
tik
trys
miegamieji
viršuj
iš
tų
tyvumu ?
nepatektų.
*
vadinamųjų
septynių
kambarių,
vaikai,
ži

— Gal ir negali, bet žinai, kaip ta lietu
— Bet prieš metus ar panašiai skaičiau
viška patarlė sako, atsargumas gėdos neda noma, kiekvienas nori po kambarį, o žmona
ro ... Be to, kaip jau žinai, visokie kalbėto sako, kad aš naktį knarkiąs, ji negali išsi kronikos žinutę vienam laikraštyje, kad Jo
jai amžinai tą patį kalba apie Lietuvos vada miegoti, reikia dar vieno miegamojo... O nas Poškus, prieš penkeris metus atvykęs
dypukas nusipirko gražų namą tokiu tai ad
vimą, bendruomenių palaikymą, mokyklų mano autobusas ateina, turiu bėkt.
—
Bet,
brolyti,
adresą?
resu ir suruošė draugams bei pažįstamiems
steigimą, o po to, žiūrėk, aukų kaulija. O
—
Matai,
kad
autobusas
ateina,
negaliu
puikias įkurtuves.
mums nėra jau taip lengva: pirkome didelį
praleisti
skubu
namo,
adresą
gausi
kitą
kar

— Čia matai tai kitas reikalas, juk rei
namą, automobilis neišmokėtas, prieš kelis
kia pasirodyti, kad Poškus ne iš kelmo spir
metus pirktoji televizija jau išėjo iš mados, tą, nebijok.
— Bet ir aš tuo pačiu autobusu važiuo tas, tegu tas būna ir kitiems paskatinimu.
šlubuoja, vėl bus nauja išlaidą, o čia vėl nese
ju!
Be to, adresas laikraštyje vienas reikalas, o
nai tą ”air kondiciją” — vėsinimą įsivedėm,
Kai patogiai atsisėdom autobuse, tai ir draugijos sąrašuose — kitas. Laikraštį panes kai ta amerikoniškoji vasarėlė užspirgiskaitei ir išmetei kartu su adresu, o draugi
na, tai nėra kur dingti. Gaiviniesi žmogus vėl kišu bloknotą.
alum, o nuo to tunki, bet atsigaivinimas men
— Gerai, gerai, rašau, bet leisk pabaigti. jos sąrašuose — žiūrėk dar koks bolševikų
kas. šią vasarą, sakau, bent ant alaus sutau Ir žinai, kaip aš tą problemą išsprendžiau — agentas išvogs.
Pagaliau Jonas Poškus rašo man savo
pysime, nes kai namuose vėsiau, tai alaus sūnų į verandą ar kaip čia sakomu porčių, o
gersime mažiau ...
kad vaikas nesijaustų nuskriaustas — įren adresą: Mr. John Perkins, 361 Garden Road,
— Gerai susitvarkęs, sakau, tai duok giau rūsį. Kaštavo virš tūkstančio, bet kas ........City, Pa.

bent savo adresą, atsiusime pakvietimą į ben

reikia, tai reikia.

— Tai ir pavardę pakeitei!

nuose buvo likę daug raštų ir
dalis knygyno. Kita dalis knygų
žuvo pakelyje, Rastenburge ir
Kolberge. Kaip mums žinoma, III
Reichas anuose mėnesiuose taip
greitai birėjo, jog karo bėgliai
tespėjo išgelbėti tiktai savo gy
vybę.
Ir patriarcho šeima buvo iš
skaidyta pasaulyje. Jo sūnus
Martynas dar mirė Vokietijoje.
Dalis atsidūrė Australijoje: jo
dukterys, Elzė ir Ėdė su sūnum
Kristupu apsigyveno Kanadoje,
Toronte, kur kiekvienam tenka

savo dienos duoną užsidirbti.
Artėjant senatvei ir dažnėjant
ligoms padėtis sunkėja. Po ilgos
ligos žiemos metu, duktė Elzė
prieš savaitę vėl pateko į ligoni
nę, turbūt dėl tulžies akmenų.
Mes visi, pažįstamieji patriar
chą ir jo šeimą, linkime jo duk
teriai greito pasveikimo. Drauge
turėtume įsipareigoti, įvertinda
mi patriarcho nuopelnus Mažajai
ir kartu Didžiąjai Lietuvai, jei
gu būtų reikalo, jo šeimai, pagal
mūsų išgales ir medžiaginiai pa
gelbėti.

Joks kitas
Amerikos ai“9
neturi tokį skonį
kaip STROH’S

3?
Nes joks kitas
Amerikos alus nėra taip
gaminamas kaip
STROH’S

SKONIS
Stroh’s yra vienintelis Ame
rikos alus gaminamas ka
tiluose viri atviros lieps
nos. Todėl Stroh’s ir turi
lygesni, labiau gaivinantį
skoni, kuriam joks kitas
alus negali prilygti.

Dabar už vietines kainas

Jis yra šviesesnis!

The Stroh Brewery Co., Detroit 26, Michigan

— Mat abu su žmona jau tapome pilie
čiais, amerikiečiams sunku ištarti, o čia vėl
taip ir taria, parašai ”Pohskus” vėl nei šis
nei tas, o žiūrėk dar koks ura patrijotas prie
kaištus daro — pavardę amerikonini. ”Perkins” — visiems gerai. Na bet svarbiausia
tai dėl tų giminių Lietuvoje... Kai rašo
koks Perkins iš Amerikos, tai bolševikai prie
giminių negali prikibti.
— Ar su giminėmis Lietuvoje susirašinėji?
— Ir dar kaip. Jau du pakietus vaistų
išsiuntėm, o dabar vėl ruošiam drabužių
siuntinį pusseserei į Sibirą.
— Ar manai, kad bolševikai nežino kas
tas toks Perkins?
— Žinoma, kad ne, iš kur jie žinos. Ant
laiškų rašymo manęs nepaimsi, aš taip su
rašau, kad nieko nesuprasi... Aš tai netoks
kaip kiti.
— Bet giminės supranta?
— Atrodo, kad supranta, nes ir pussese
rei į Sibirą mano adresą nusiuntė.
— Bet ar nemanai, kad jei tik bolševi
kams prireiktų, tai Tavo gimines Lietuvoje
ar Sibire NKVD pačirškintų, ir jie iki smulk
menų išpasakotų kas tas toks Perkins?
— Gali būti, apie tai nepagalvojau ...
*
*
*
Mudu jau buvome apžiūrėję mūsų tau
tiečio John Perkins namą nuo paliepęs iki
rūsio, buvome apėję jo didelį sklypą ir ap
kalbėję naujos statybas projektus, jau bu
vome ir su jo 1956 metų ”Buick Special” keliasdešimts mylių pavažiavę išbandymui, jau
buvome suspėję pavargti ir išalkti, pagaliau
jau buvome mūsų tautietės ponios Perkins
gardžiais pietums pavaišinti, o kai po kavos
jau baigėme antrą "Marteli” bonką tuštinti,
mūsų tautietis vis darėsi atviresnis ir iškal
bingesnis :
— Tu tik nebijok, nemanyk, kad jau
antrą bonką išbaigsim tai ir viskas, manęs

kelių, bet pirma mes turim su "Marteli” sąs
kaitas suvesti... Mat, aš perku dėžėmis —
taip pigiau ir patogiau. Aš ne toks kaip kiti,
išgėrei bonką ir pačiu geriausiu momentu
nebėr — šok į krautuvę. Aš ne toks, atrodo,
kad mano "Marteli” rezervai šį vakarą neša
iki pusės dėžės, tai nė nesvajok greit išeiti.
Tai matai dėl to adreso... Atvirai sakant,
jie mano adresą turi ir gal net žino kas tas
toks Perkins, nes tą savo šlamštą ”Už Grįži
mą į Tėvynę” jau senai man siuntinėja ...
Bet žinai, nuo Tavęs aš nieko neslepiu, aš iš
prigimties atviras žmogus, bet nuo tų labai
veiklių veiksnių tai tenka slėptis. Tik pagal
vok : duok vienai tarybai, duok kitai tarybai,
duok už VLIKą, duok prieš VLIKą, duok
BALFui, duok gimnazijai, duok parapijai,
duok mokyklai, prenumeruok laikraščius,
duok, duok ir duok...
— Aš netoks, manęs taip lengva nepa
imsi, aš neduodu ir laikraščių neprenumeruo
ju, o jei reikia ką sužinoti, tai gaunu iš pa
žįstamų jau perskaitytus — koks čia skirtu
mas, ar savaitę anksčiau ar savaitę vėliau
paskaitysi. Tik to mano adreso neduok nie
kam, nenoriu, kad lystų į akis visokie aukų
rinkėjai, knygų platintojai.
— Prieš metus per žioplumą nuėjau į
vieną lietuvišką susirinkimą, tai ir pristojo
vienas su lapeliu, girdi, pasirašyk, o paskui
enciklopediją gausi, bet aš ne... Visi kiti
pasirašė, bet tik aš vienas gudrus, jie gauna
enciklopediją ir čiaudėdami už ją moka, bet
manęs taip lengva nepaimsi. Taigi, mano ad
reso niekam, nenoriu, kad lystų, nenoriu,
kad kenktų, nenoriu pakenkti giminėms ...
Kai Perkins išsitiesė ant sofos, aš išsvir
duliavau autobuso link vis galvodamas — ar
tas mūsų tautietis naiviai bailus, ar tik suk
tas dezertyras netiek nuo bolševikų, kiek nuo
tautinių prievolių. Nuo to vakaro man vis
tebesisuka galvoje mintis — kažin kiek da
bar Amerikoje tokių lietuviškų Perkinsų ga

taip lengvai nepaimsi, yra dar ir kitokiu bon-

lėtų būti.
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džio didi reikšmė Lietuvos bylos
kėlime. Jau daug pasako ir tai,
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
kad jį globoti sutiko JAV vice
prezidentas R. Nixonas. šio sąs
krydžio metu ir po jo per radiją
Ar tokia demagogija siekiama vienybes?
kalbės ir Amerikos laikraščiai
plačiau rašys apie Lietuvą, jos
Paskutiniu laiku lietuvių vi-1 duria į akis vienybės vardan gry- meną, kultūrą ir dabartinę tra
------ .•----------n.j nesąmonę.
gediją, bet greičiausiai tylės Vli
suomenėj
ir spaudoj
yra visiškaiDaleiskim, jeigu
profanuojamas žodis vienybė. tai ir būtų galima skaityti šią kas, neva demokratinių grupių
Greitu laiku galbūt lietuvių en pasų smulkmeną jų kokiu nors "vienybės” skleidėjai ir jiems
ciklopedijoj rasime jo sąvoką ki laimėjimu, tai būtų vistiek ma palanki mūsiškė spauda.
žareikšmis, nevertas tiek dėme Kai kas gali manyti, jog ALT
taip išaiškintą, negu ligi šiol.
Pav. balandžio 19 d. Draugas sio ir triukšmo ir nepateisintų jų S-ga šio žygio imasi nesitardama
rašė, kad kalbant apie viso pa kelionės bei išlaidų į Romą. su kitomis lietuvių institucijo
saulio lietuvių vienybę, turime (Smulkiau apie tai buvo Dirvoj mis, bet kaip ALT S-gos pirm,
galvoje tik Vliką. Atseit, tik Vli geg. 14 d. numery). Mums, ne dr. S. Biežis pranešė, buvo kvies
kas yra vienybės simbolis. Ar ne galintiems pasiekti konkretesnių ta ir kitos didžiosios lietuvių in
perdaug nutolta nuo realyb’ės? davinių, kiekviena smulkmena stitucijos, kaip Vlikas, Altas,
Šiandien kiekvienam lietuviui yra džiaugsminga. Tačiau, tai Liet. Bendruomenė. Buvo kvies
aišku, kad bę vienybės mes, ypač yra tuščia demagogija, bandoma ta ir prašyta paramos. Tačiau ne
Lietuvos laisvinimo darbe, nieko pridengti vienybės šydu, lyginant tik neparodė iniciatyvos aktyviai
nepasieksime. Tačiau, iš pasipy su kitu tikrai dideliu žygiu Lie prisidėti ir šį darbą paremti, bet
išvystė organizuotą spaudos pro Demokratų centro komiteto pirmininkas Paul M. Butler ("kairėj)
lusių Drauge ir kitur visos eilės tuvos laisvinimo kovoj.
demagoginių straipsnių, kaip tik
Jei tos demokratinės grupės ir pagandą prieš atvykstantį Dip- ir respublikonų centro komiteto pirmininkas Leonard Hali pasira
šė dokumentą, kad šiemetinėj rinkiminėj kampanijoj apseisią be
matosi simbolinė Vliko vienybė visokią vienybę bei., toleranciją, lomatijos šefą S. Lozoraitį.
Šio, plataus sąskrydžio tikslas drabstymosi purvu. Deja, po pasirašymo tuoj demokratas Butler
skelbią laikraščiai, būtų tikrai
ir reali diskonsolidacija.
Clevelande susirinkę ir demo ' teisūs ir tolerantai, o svarbiausia, ne kokios nors vienos politinės užsimiršo pažadą ir apkaltino respublikonus už 1952 rinkiminę
kampaniją...
kratinių grupių vardu pasivadinę tikros vienybės siekėjai, tai būtų grupės išpopuliarinimui, bet Lie
tuvos
vardo
garsinimas,
kas
tu

keli Vliko propagandistai nutarė įdomu paklausti, kodėl jie visiš
dar labiau "sustiprinti” ir taip kai tyli dėl tokio didelio žygio rės neabejotinai teigiamos įta Vienubės pasieksime ne žo Petrolionytė-Liorentienė Mag
jau griūvančios vienybės ardy Liet, laisv. darbe, kaip ruošiamas kos Lietuvos laisvinimo byloj, džiais, o darbais. Kai remsime dalena, iš Sasnavos.
mą, išsiuntinėdami spaudai bei lietuvių sąskrydis Washingtone nes jame dalyvaus ir Lietuvos kiekvieną pozityvią Lietuvos Pranckevičius Aleksas, iš Kre
tragedijos apibūdinimo, paskaitų laisvinimo kovoj veiklą, kokios
organizacijoms "vienybės” šau birželio 16, 17 d.
kenavos vai.
kiančius pareiškimus. Tie pareiš Ar tik dėl to, kad jo rengimo išklausys visa eilė kongresmanų, siekia Lietuvos Nepriklausomy Purys Pranas, iš Radviliškio
kimai nukreipti tik savo partijų, iniciatyva kilo ne Vlike, ar jį su senatorių, kitų valstybių diplo bės Talka, vienybės savaime pri apylinkių.
esančių Vlike, veiklos stiprini darančių partijų atskiruose in matų, politikų bei spaudos atsto eisime.
Ramonas Jonas, iš Pimpių km.,
mui, raginama drausmingai rem dividuose, o Amerikos Lietuvių vų.
LNT šiuo metu puolama minėtų Lydokių vai., Ukmergės • ap.
ti, nekritikuoti. Tačiau ši inicia Tautinėj Sąjungoj, remiant Lie Nors kai kurie prieš tai, pri demokr. grupių, kaip Vliko vie Razutaitė Barbora, iš Švėkš
torių grupė užsimiršta, kad be tuvos Nepriklausomybės Talkai sidengę vienybės šūkiais, palei nybės ardytoja. Ta proga noriu nos.
objektyvios kritikos jokia vie ir visoms lietuvių organizacijoms do į aktyvų spaudos darbą visą pažymėti, kad ir LNT sudariu Stankūnas Jurgis.
bei pavieniams asmenims, ku demagoginę išmintį, tačiau šio sios grupės iš jo pasitraukė tik
nybė nepasiekiama.
Stradniska Konstancija.
Vliko ir VT pirmininkų apsi riems Lietuvos reikalai yra aukš žygio nieks nesutrukdys. Sąskry dėl to, kad anot J. Brazaičio:
Stravinskas Mykolas, sūnus
dis
įvyks
ir
visi
susipratę
lietu

čiau
asmeninių
bei
partinių
in

lankymas ir jų tariami pasų lai
"Vlikas žengė atgal ir atgal ir Juozo.
viai jį rems ir jame dalyvaus, pasidarė liguistu nesutarimų pa
mėjimai Romoje, kai kurių mūsų teresų.
laikraščių vedamuose stambiau-] Manau, nėra nei vieno lietuvio, tuo pačiu įsijungdami į Lietuvos vyzdžiu. Lietuvių frontas pasi švembergienė - Vilkavickienė,
Irena.
siomis antraštėmis skaitytojams kuriam nebūtų aiški šio sąskry- laisvinimo kovą.
traukdamas neklydo, jis nėra Vli
Ubavičius Stasys.
ko negerovių dalininkas”.
Ti o
Jo
miųtį
tenka
tik
papildyti,
Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps
Vaitiekūnas AleksandrAs ir
kad ir LNT sudariusios grupės Vaitiekūnaitė Julija, iš Kupiškio.
pasitraukdamos iš Vliko neklydo,
nes kartu su pasitraukimu pra Valaitis Adomas ir sesuo Ieva,
dėjo dirbti realų ir naudingą iš Vieviržėnų vai.
Lietuves laisvinimo darbą.
Vilkavickienė . švembergienė
Emilija čekienė Irena.

THEMAYCOl BAIEMENT

Mergaičių Mix 'n' Mateli
Vasaros žaidimo rotai
iš plaunamo Baby cord
rožines ir mėlynos

Trumpos kelnes

ir marškiniai

Pėdai

Pushers

1.99

THE NEW PEACOCK CLEANERS,
DRIVE IN
PRIE MILĖS AVĖ. IR VVARRENSVILLE
CENTER GATVIŲ KAMPO
20304 Milės Avenue

MO 2-5717

12914-16 Forest Avenue

SK 1-7232

TUOJ ISIGYKIT
ŠIAS KNYGAS!
Angly kalbos skaitymas

Milžino paunksmė
2.60

V. Minkūnas___ .____

P. Andriušis____ _

1 50

__

Aukso kirvis
Juozas Švaistas ____

_

J. Aistis___________ _

__ 2.50

Audra žemaičiuose
VI. Andriukaitis _________ 2.20

Atlaidų pavėsy

P. Abelkis_______________ 4.00

Aukso ruduo

Lietuvos Generalinio Konsula
to New Yorke paieškomi asme
nys:
Cepukaitė Anelė, iš Varėnos
apylinkių;
Dapkus Anupras, iš Joniškio.
Dyglytė-Kasparevičienė Pauli
na, iš Aišėnų k., Vieviržėnų vai.
Engei Albert, iš Kauno-Vilijampolės.
Gegžna Antanas, sūnus Jono.
Gegžna Vincas, iš Okainių k.,
Kėdainių vai.
Gružas Tomas, su šeima.
Jankauskaitė Ona, iš Kupiškio.
Kasparevičienė-Dyglytė Pauli
na, iš Aišėnų k., Vieviržėnų vai.
Kiškis-Vaičiūnas, iš Kilpiškių
k., Pandėlio v., Rokiškio apskr.
Kiškis-Vaičiūnas Povilas, iš
Gineišių k.
Kuliešiūtė Paulina.
Latoža Antanas, išvykęs iš
Belgijos.
Lebedinskas Feliksas, iš Varė
nos apylinkių.
Liorentienė-Petrolionytė Mag
dalena, iš Sasnavos.
Mikolėnas, iš Paberžės apylin.
kių, Biržų Apskr.

CONSULATE GENERAL OI
LITHUANIA
41 West 82nd Street
New York 24. N. Y.

M. Vaitkus _____________ 1.25

Būdas Senovės Lietuvių ...
Sim. Daukantas ____ _____ 4.00

Būkite sveiki
_____ 2.00

B. Stundžia _____________ 2.00

Cezaris
Mirko Jelusič _______

2.00

Didžioji kryžkelė
B. Baazdžionis_______

Alė Rūta ___________

1.00

2.20

Jurgis Jankus __________

2.60

Pietų kryžiaus padangėje
Gaučys ________

Sudarė

4.50
2.00
2.76

Po raganos kirviu
Jurgis Jankus _________

1.50

Pabučiavimas
3.50

R. Spalis __ ■________

3.50

J ^Grušas _________ _ ___ 1.50

Rytų pasakos
V. Krėvė___ ... ____ ...

3.00

Raudoni batukai

Doleris iš Pittsburgho
0.80

Stepas Zobarskas .__

Jurgis Savickis __ _ _ ___ 1.5i

Sudie, pone Cipse

Eldorado
1.8P

Francois Mauriac ___

2.60

Gyvulių ūkis

James Hilton _______ ___ 0.75

Strėlė danguje

Henrikas Radauskas_ ___ 2.00

Saulės Takas

V. Biržiška, kiet. virš.___ 3. JO
papr. virš.___________ 2.00

Andrašiūnienė Veronika, duk
George Orwell ___________ 1.00 Saulutė debesėliuos
tė Simono* Andrašiūnaitė Dalia, Giesmė apie Gediminą
L. Žitkevičius ___
1.50
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00 Šventieji akmenys
duktė Jono ir Andrašiūnas Jo
Faustas Kirša___
2.00
nas, Paieško sesuo Lietuvoje.
Jaunai inteligentei
Šventoji Lietuva
1.25
V.
Andriukaitytė
_________
»
3.00
Jurgis Savickis ..
Čižikas Stasys, Balys ir Eleo Kryžkelės
Teresė Neumanaitė
A. Vienuolis_____________ 3.50
nora, vaikai Jono ir čižikaitė Jad Kaimynai
3.00
J. Burkus _______
vyga ir Marija. Ieško sesuo, ku
J. Paukštelis ___________ 2.50 Tipelis
ri gyvena Lietuvoje.
<> Pulgis Andriušis (įrišta)_ 3.00
Kaip jie mus sušaudė
Trumpa diena
*
J. Petraitis _____________ 1.80

Miltakis Kazys sūnus Juozo. Kuprelis
Ieško sesuo Lietuvoje.
Ignas Šeinius ___________
Kreiptis: Vincas Minkūnas, Keliai ir kryžkelės
1359 Elwood Rd., East Cleveland
Putinas _________________
12, Ohio.
Kon - Tihi,

III

’!

I

I

Jiij

America's Finest Facilities
Dining Room • Escalators • Elevators

Greyhound and C.T. S.
Bus Service to Track

Whisti.eDown
Traditionully OHIO’S Finest

ROUTE 8

8.50

Paklydę paukščiai II

Juozas švaistas ________

Daiktai ir nuorūkos

N. Mazalaitė_____________ 2.00

♦

44 Day Meeting thru July 18

The May Co.’s Basement Girl’s Wear Department

V. Alantas______________

Pirmas rūpestis

2.40 Petras širvokas

2.00

2.50

5.00

Loreta

NORTHFIEID and EMERY Roadi

CLEVELAND

Juozas K. Karys

John Steinback _________ 1.25

Aloyzas Baronas________

Balys Rukša____________

Uždraustas stebuklas

Stasius Būdavas--------- ... 2.60
monografija _________ ....

Dr. S. Aliūnas__________

1.00

Dr. A. Šapoka__________

1.50

Vyturėliai Laukuose

5.00

Trylika nelaimių

2.00

Moters širdis
Guy de Maupassant _____ 2.60

Lyrikos kraitis
Medžio raižiniai

N. Butkienė__ -_________ 1.00

Vikt.

-—.... 0.75

Šimaitis

R. Spalis ______________

1.21

Vaikų knygelė
__________

1.80

Stasius Būdavas ________

2.50

M. Valančius

Varpai skamba
Žemaičių krikštas
P. Abelkis______________

5.00
2.50

2.00

Valerijono lašai

1.50

G. Papini______

1.00

Vanagaitis

Velykų pasakos

._ 2.75

2.50

Ugnies pardavėjas

1.50

A. Bendorius __

Ign. Končius
Mikuckis

2.50

Užgesęs sniegas

Vilnius Lietuvos gyvenime

Lietuva _

Laiškai žmonėms

August Gailit __________

1.80

Kregždutė I
A. Rimkunas __

4.00

Tarp pelių ir vyrų

Kudirkos raštai
Stasius Būdavas .

Ale Rūta ______________

Tomas Nipernadis

Lietuvos pinigai

sijonu. Pasiūta su gražiais taškais iš aqua, pink ar peach spalvų. Dydžiai
7 iki 14.

Pragaro pošvaistės

M. Springborn__________

Duktė

Stasys -Džiugas .

riais priešakiais ir plastikos diržais. Pilna su savo nuimamu wrap-around

žodžiai vytės Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino —2.00

Paskutinis Prūsų sukilėlis
2.00

Kiškučio vaidinės

Plaunamos, nešiojamos cotton Perma-faille Short, viskas su pilnais zipe-

F. M. Dostojevskis_______ 2.50

Gimdytoja
Nelė Mazalaitė_______
3.50
Francois Mauriac _______ 1.75
Valeišytė - Jaunutienė Stasė,
šilkai ir vilkai
gimusi Lietuvoje, Sedos mieste Gabija, literatūros metraštis
Runcė Dandierin is _ ___ 1.00
................................................ 6.50 Senųjų lietuviškų
ly. žinantieji adresą praneša Dir
Gintariniai vartai
knygų istorija
vos redakcijai.

tiems specialiems piknikams ir vasaros pramogoms.

Daily Double
Cloies 2:05 P. M.

A. Nyka-Niliūnas _______ 8.00

Pažemintieji ir nuskriaustieji

Jurgis Jankus ____ _ ____

Buriavimas ir jūrininkystė

J. Švaistas___________

Nauji, gražiai atrodantys Babycord žaidimo rūbai,

Mergaičių 2 dalių Short-all suknele

4.00

J. Gliaudą_________

Orfėjaus medis

1.00

V. S. R« ymont I-II-III-IV
I ir II dalis _________ po 3.00
III ir IV dalis _______ po 3.50

POST TIME
2:15 P.M.(D.S.T)

2.00

2.05

Kaimiečiai

džiotus kišenius,- gražius guzikus. Dydžiai 7-14.

L. Dovydėnas _____

Orą pro nobis

Jurgis Jankus __________

Thor Heyerdahl _________ 3.75

Marškiniai, trumpos kelnės ir pėdai pushers turi apve-

2.50

K. Binkis _________ _____ 1.00 Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis ________
Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50 Paklydę paukščiai 1

Baltasis Vilkas

Gyvačių lizdas

SKUBIAI IEŠKOMA

N. Mazalaitė _____

Naktys Karališkiuose

Po Tėvynės dangum

Žitkevičius ..
Jieškomieji ar apie juos turin DonLeonardas
Kamiliaus mažasis
tieji bet kurių žinių prašomi at
pasaulis
siliepti Lietuvos Generaliniai!
Guareschi ___________
Konsului šiuo adresu:
Didžiosios atgailos

PAIEŠKOJIMAI

2.K0

Apie laiką ir žmones

Dr.,S. Biežis

2.50

Balys Sruoga ___ ..

Mėnuo vad. medaus

Anoj pusėj ežero

2.50

Žemaitis nepražus
Balys Sruoga ---------------

8.06

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite:
DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Old®

Dirva Nr. 21 * 1956 m. gegužės mėn. 24 d..

—5

kais, nervingais, abejingais ir
kas jis yra. Kiti jo nepažusta, ir
IŠ SANTARIEČIŲ LAIŠKŲ (1)
indiferentais.
iš vieno ar kito veiksmo, kreivai
Jaunimas šiuo atveju yra lai
ištarto žodžio saliamoniškai
nelaukia, keičia savo veidus, ver sprendžia — ir šėtoniškai suklys
mingesnis, nes jis to nejaučia ir Mielas Bičiuli,
į gyvenimą žiūri jaunuolio kūry Tikriausiai Tu ir pats nežinai, čia abejoti ir nerimti, kalbėti be ta. Mes tikime, kad žmogus gali
binės dvasios akimis. Tokiu bū dėl ko Tu santarietis. Galbūt krašto ir visiškai be raikalo arba save pažinti, jei jis nors retkar
du jis lengviau ir pasiduoda sve Santara Tau atrodė dinamiškiau visai nutilti — ir vis ir vis į ją čiais grįš į save ir susikaups.
A
timai įtakai, šiame taške mes sią iš organizacijų; galbūt, ji sugrįžti, ir vis atrasti ją skirtin Mes tikime — moksliškai, aišku,
gą, ir vis labiau pamilti. Kol ji to neįrodysi — kad tuo, ką tok
susiduriame su svarbiausia jau
Nr. 49
Nr. 49 nimo lietuviškojo turinio proble rengė šaunesnius balius; galbūt, nai užpildo visą gyvenimą, ir sai susikaupęs žmogus savyje
ji jūsų mieste turėjo subūrusi
Redaguoja. D. Bartuškaitė, Pr. Bilėnas, R. Mieželis ir S. Šimoliūnas. Red. adresas: 16817 Stoe- ma. Atsistojame prieš alternaty
šviesiausias galvas, ir Tau pati žmogus tik per ją gyveni į kitus: ras, jis galės gyventi, ir gal pa
pel, Detroit 21, Mich.
vą: amerikietis-lietuvis ar lietu- ko su jomis prie minties ar juo arba negyveni visai.
dės kitiems. Mes tikime, kad
vis-amerikietis; ar jaunuolis turi ko susitikti. Bet tai pagaliau ir Toksai autentiškas gyvenimas žmogus reikalingas ko nors, kas
studentiją ir jaunimo organiza bręsti geru lietuviu, tikslu tęsti nesvarbu, dėl ko Tu atėjai. Svar buvo mums Santara. Tave gal jo gyvenime spindėtų, ir kad jis
cijas, kurios gyvai reiškiasi ir savo tautinę gentkartę svetur, bu, kad Tu čia ir kad mes kal kartais stebina lengvas ir net tai gali surasti, atsigręžęs pats
ironiškas mūsų pašnekesių to į save. Ne savo grynai individua
yra pirmuoju mūsų tautinės eg ar augti ruošdamasis grįžti į lais bame.
zistencijos avangardu. Todėl lie vą Lietuvą, ši alternatyva, be Tiesą pasakius, daugelis net ir nas. Tokia jau esame karta, kad liame egoizme, bet visame tame,
tuvybės reikalas ir tautinio cha rods neišspręsta net mūsų vado Santaros steigėjų nežinojo, ką sunkiai pakeliame iškilmingus ką jis savyje pajunta reaguo
rakterio išsaugojimas atsiduria vaujančių veiksnių. Tikiu, kad jie kuria. O kurie žinojo — ap žodžius. Perdaug niekų prisiklau jančio į kitus — ir į savo paties
sėme, ištartų kaip pranašysčių. klausimus. Pats žmogus yra vie
priaugančios inteligentijos ir laikas atneš sprendimą.
siriko. Vieni manė, kad steigia
jaunimo rankose. Kad ji savo Dar nesenai susibūrimuose, politinę organizaciją t— ir turėjo Turbūt, ir liepsnojanti Mozės nintelis visų jam iškylančių pro
barzda mums nepadarytų dides blemų atsakymas. Daugelis dėl
Esu vienas iš nedaugelio tų išvoliotas propagandinėje dervo užduotį tinkamai atliktų, kiek minėjimuose ir šiaip progomis
veteranų, kurie 1951 m. pavasarį je ir plunksnose, ir pristatytas vieno sąmoningo lietuvio parei jautriai kalbėjome apie grįžimą sušilę rengti meno parodas, rink nio įspūdžio, kaip ALTo pirmi to tiek mažai atsako — dėl to
su nuoširdžia ateities viltimi miniai: žiūrėkite, koksai apuo ga jai padėti, ją remti ir sudary į tėvynę, šiandien jau graudena- ti studentišką spaudą, redaguoti ninko rankomis daužomas prezi yra tokie šabloniški ir nuo pat
steigėme Studentų Sąjungų. Ir kas — nekandidatavo į Seimą! ti sąlygas.
mės daugiausia tik nutautėjimu, kultūrinius leidinius, platinti diumo stalas. Todėl kartais juo jaunystės nuvalkioti namukų sa
nemaža prisimenu. Prisimenu ir O kokia prievolę kandidatuoti Tos sąlygos yra: lietuviška žinoma tai negalima laikyti jau Literatūros Lankus. Kiti norėjo kiamės, kalbėdami apie šventus vininkai ir automobilių vairuo
1952 m. Sąjungos centro valdy turi tas or tie, kurie netrokšta šeima, lietuviška mokykla, tau apsisprendimu, o greičiausia, tik vien atsparos įsivyraujančiai dalykus. Ironija mums tampa tojai — kad jie niekada savęs
vienintelės tiesos atstovybei, bet
bos rinkimus. Juose, mūsų nu valdžios ?
tinė patriotinė organizacija ir laiko nuotaikų pasireiškimu. Santara jiems išslydo iš rankų, brangių daiktų apgynimas nuo neklausė tų klausimų, kuriems
netikro patoso, be kurio gyventi atsakymus jie turi savyje. Ne
stebimui, ateitininkai neišstatė Antrasis daiktas, į kurį norė pagaliau sąmoninga lietuviška Praktiškai, jei ne visa, tai di
savo kandidatų. Mes, tuometinė tųsi atkreipti dėmesį, yra teigi bendruomenė. Priemonės arba desnioji išeivijos dalis rlošiasi ir įgavo savo gyvybę ir tapo kažkuo lietuvis visuomenininkas dar nė atidengtus ir dėl to nevaisin
santariečių užuomazga, buvome mo pobūvis: gaila, kad santa būdas yra: tautinės kultūros, mano likti emigracijoje. Dauge žymiai daugiau.
ra įpratęs. Bet Tu pamatysi, kaip gus ...
džentelmeniški ir prileidome, kad riečiai nebenori "dalyvauti... mokslo, kultūrinės ir socialinės lis apie grįžimą į laisvą Lietuvą Kaip’ tik čia buvo — ir tebėra tas pats žmogus, kuris kompani Mes norime žmogų supažin
jei žmonės nekandidatuoja, tai Sąjungos veikloje”, šiuo metu pažangos kelias, skatinamas mū jau negalvoja. Bet ir šiuo atveju — Santaros grožis: kad jinai au joje nerūpestingai linksminsis dinti su jo klausimais ir su jo
jie, matyt, turi rimtų priežasčių. Sąjungos skyriuose vyksta pa sų įgimtų tautinių dvasinių ver tikrasis apsisprendimas įvyks tik ga, kaip vaikas, kurio tėvai kar ir "iš visko juoksis”, vėliau kiau tyluma, kurioje jis galėtų, kol
Pagaliau gyvename demokrati grindinis darbas, — nors, tiesa, tybių bei ryškių gabumų. Kaip tada, kai tėvynės mus pašauks, tais ima nepažinti (bet taip ir rą naktį nemigęs sėdės prie ro jaunas, klaidžioti ir ieškoti. Mes
joje, ir kandidatavimas negali visos kovos dėl valdžios ribojasi pavyzdžius nurodysiu:
ar atsidarys keliai į laisvą Lie turi būti!); kaip gyvenimas, ant tatoriaus — ar kokio kito darbo. nei kiek neliūdime, kad negali
savo plačios nugaros nusinešus
būti priverstinis. Spaudoje nepa centro valdyba. Bent šešierbs Są
Norėčiau Tave įtikinti, kad di me, į sakyklą palipėję, su iškeltu
1. Pasigėrėtinas ženklas, kad tuvą.
mūsų planus. Arba kaip meilė,
sirodė nė vieno žodžio, metančio jungos skyriams (Los Angeles,
Jaunimas
negali
sustoti
prieš
deli
dalykai neprasideda nuo pirštu žmonių "vesti.” žmogus
štai, iš maždaug 25-30 tūkstan
kuri prasideda, kada jos niekas
kokį nors tamsų šešėlį nekandi New Yorkui, Detroitui, Bosto
schemos, kurios mums iš tiesų ir reikalingas ne vadų, o triukšma
čių naujų ateivių skaičiaus, tu minėtą alternatyvą nei rinktis
datavusiai grupei. Galų gale ir nui, Rochesteriui ir New Haven)
vieną kurį apsisprendimą. Jo ap
trūksta. Dideli dalykai pagriebia darių, kurie jam neleistų ilgiau
rime apie tūkstantį lankančių
priešas gali kartais pasielgti be pirmininkauja santariečiai. Sky
Į pagalbą tėvams privalo atei žmogų, ir žmogus prieš juos pra miegoti, kaip aštuonias valan
universitetus ir siekiančių aukš sisprendimas priklausys nuo lai
piktų intencijų.
riuose tikrai nemažiau dirbama
ko, sąlygų ir aplinkos, kurioje ti organizacija. Viena iš tokių laimi. Tačiau laimėti reiškia pa das. Santara yra, kas ji yra, dė
Atėjo 1956 m. Dabar nekan santariečių, kaip bičiulių ateiti tųjų mokslų.
jis bręs. Dabartinėse sąlygose ir pagalbininkių yra skautų orga sitraukti iš gyvenimo ir izoliuo ka savo triukšmadarių. Ir, jeigu
didatuoja santariečiai. Spaudoje ninkų. Sontarietis pirmininkau 2. Lietuviai moksle, mene ir aplinkoje jaunimas aštriai susi nizacija. čia jaunuolis randa tis nuo jo socialinių santykių. Tu dar neatidengei, tai ateityje
voodoo: mušami būgnai, ir su ja Užsienio Skyriui. Santariečiai paskirose mokslo šakose savo duria su dilema: lietuviškumas taipgi lietuvišką šeimą, kurioje Dalyvaudamas gyvenime, žmo pamatysi, kad Tu pas mus atėjai
siaubingu klyksmu šokamas ka yra lietuviškojo "Studentų Gai gabumais daugeliu atvejų pra ar išsigimimas. Jisai dažnai svy jis įsigyja ne tik būrį draugų, gus visuomet save praranda ki kaip tik dėl to, kad Tau buvo
ro šokis — "Tenka apgailestauti rių” ir angliškojo "Lituanus” lenkia kitus ir žymiai pranašesni ruoja tarp tezės ir antitezės. Jei bet brolių. Skautybės metodas ir tiems. Ir svarbu yra ne "visą įgrįsę priplėkusių rakandų, dog
tokį neatsakingą veiksmą; gaila, biuletenių vyriausieji redakto už kitas tautas.
gu svyruoja tėvai ir vyresnioji priemonės gali geriausiu būdu save” išsaugoti kokiame nors mų ir tradicijų pilni rūmai ir
kad nerandama reikalo dalyvau riai. Santariečių nėra tik viena 3. Lietuvis turi ryškų charak karta, jaunimui tuo labiau sun pasitarnauti jaunuolio tautiniam naftalinu nuo kandžių apsaugo kad Tu buvai pasiilgęs jauno ir
ti visus jungiančios sąjungos me Sąjungos organe, būtent rin terį ir didelius tautinės dvasios ku susidaryti sintezę. Apie tai ir doroviniam auklėjimui.
tam sandėly, bet pralaimėti dide šviežaus triukšmo.
V.
veikloje.” (”Ak. prošvaistės” kiminėje komisijoje, į. kurią jie lobius.
liudija naujų kelių ieškojimas 2. Antron grupėn skiriu trem liems ir vertiems dalykams. Vie
Draugo bal. 21 d. nr. M. pbr.). buvo centro valdybos neįleisti, Šie pagrindiniai lietuvio bruo jaunosios mūsų inteligentų kar tyje ir čia emigracijoje gimusį ni pralaimi save alkoholiui, kiti
Panašiai pasisakoma ir Darbinin kad parodžius bendradarbiavimo žai yra priemonės ir laidas mūsų tos — studentijos tarpe. Mėgi jaunimą, kuris neturi jokių sun savo žmonai, treti komunistų
ke. žinoma, yra linksma būti kal dvasią ir tarpusavį pasitikėjimą. tautinės bendruomenės egzisten nama sukurti net naują lietuvy kumų išaugti tikru amerikiečiu, partijai. Mes pralaimėjome save
tinamu dėl to paties "nusikalti Šių kelių faktų akivaizoje man, cijai ir kovai su nutautėjimu. bės sąvoka, surasti nauji keliai kanadiečiu ar australu. Šios ka tam, ką reiškėme vieni kitiems. ISTORIKŲ DĖMESIUI
mo”, kurį kaltintojai patys pa kaip santariečiui ir kaip vienam Trūksta mums gal daugiausia, lietuviškai problemai išspręsti ir tegorijos vaikas turi augti jau Mes galim nusivilti vieni kitų
darė 1952 m. Būtų galimų vien iš Studentų Sąjungos steigėjų, tai papraščiausio tautinio sąmo t.t. Vyresniųjų indiferentišku truputį "nutautėjusios” šeimos darbais ir reikalavimais, išsibar Lietuvių Kultūros Kongreso
nusijuokti ir pamiršti, jei Ine du tenka viešai prašyti kai kurių ningumo ir kultūros, nes mes mas, abejingumas ir skirtingose aplinkoje ir būti be sunkumų įta ti rinktiniais žodžiais — -bet nie metu bus istorijos sekcijos posė
kiti dalykai.
bičiulių ateitininkų atskleisti mo dažnai svetimųjų vartojamus sąlygose subrendęs charakteris kojamas svetimos aplinkos. Iš kada neliksime vieni be kitų ir dis. Tuo reikalu istorikams, isto
Pirmiausia, prielaida, jog kan tyvus, kurie jiems suteikė drą kad ir nevykusius civilizacijos skiria ir verčia ją tapti nepri šio jaunimo išaugs tipiškas jau nebebūsime, kas ligi tol buvome. rijos mokytojams, istorijos stu
didatuoti yra prievolė ir kas jos sas viešai piktintis, kad santa ar technikos blizgučius Įriimame klausoma, savystovia ir ieškoti lietuvis ar amerikietis-lietuvis. Santara mums tapo tikrove, į dentams ir istorijos mėgėjams
siuntinėjami laiškai. Jei kas mi
nepildo, nusižengia prieš tautą. riečių "nerandama reikalo daly už kultūros apraiškas ir skuba naujų kelių.
Kiek jis bus lietuvis priklau kurią įaugome. Per ją grįžtam
Si mintis parodo, kaip kai kurių vauti visus jungiančios Sąjun me juos pasisavinti. O tuo pra Kaip anksčiau minėjau į stu sys nuo to, kiek mes sugebėsime į visuomeninį gyvenimą. Aš ne nėtos kategorios asmenų dar
bičiulių suprantama demokrati gos veikloje”.
randame ir savo tautinį charak dentiją dėtina daugiausia vilčių. įdiegti jam tautinio sąmoningu beprisimenu kito kelio tarnauti laiško negavo, malonėkite pra
nešti savo adresą. Gavus adresą,
terį bei veidą.
ja: ramus pilietis gali būti kiek
Jūsų
x
Jos idealizmas ir lietuviško tipo mo, lietuviško dvasinio turinio ir lietuvybei, kaip tiktai būnant
tuoj bus išsiųstas. Būtų didelė
Vytautas
Kavolis
vienu momentų išvilktas į gatvę,
— Ar paknakamai rūpinasi pradmuo stiprus. Kiek ji suge mūsų tautinio tipo bruožų. Visa santariečių: nes aš atidaviau or pagalba, jei pranešantis savo ad
vaikų tautiniu auklėjimu patys bės pati, ir kiek dalinai padės jai tai priklausys nuo sąlygų ir ap ganizacijai save.
resą pridėtų ir kitų adresus.
tėvai ir koki santykiai yra tarp vyresnieji, susidaryti sąlygas lie linkos, kurioje jis augs ir su Save atidavusiam žmogui nebe Visais istorijos posėdžio rei
tuviškajam
turiniui
subrandinti,
bręs.
jaunimo ir vyresnės kartos?
jo "aš” tampa svarbiausia orga kalais prašoma rašyti Pasaulio
tiek ji bus kertiniu lietuvybės
Kartais mes stebimės net tre
— Aš manau, kad mūsų vy akmeniu tremtyje ir emigraci čios kartos lietuviukais ar lietu nizacijoje, bet jo prasmė kitiems Lietuvių Archyvo adresu: Vin
ir kitų prasmė jam. Santara centas Liulevičius, 2601 West
resnioji karta per daug užimta joje gimusiai mūsų kartai.
vaitėmis ir gėrimės jų lietuvišku
mums
reiškia tai, kuo gyvenime Marųuette Rd., Chicago 29, Illigrupiniu politikavimu ir neparo Kalbėdamas apie sąlygas ir sąmoningumu ir patriotiškumu.
.......... ANT. BANIONIS............
do gilesnio supratimo jaunimo priemones, apsaugančias nuo nu Pasiteiraukime, kas visa tai nu tikime. Patys savy mes nesame nois.
problemai. Tėvai per maža laiko tautėjimo, noriu iškelti kai ku lėmė. Rasime tikslius atsakymus nieku reikšmingi, žmogų galima
Red. Pastaba. Duodame pa grupės — bendruomenės reika skiria vaikų lituanistinių dalykų rias neigiamas apraiškas ir jau ir mūsų jaunosios kartos auklė nupirkti, išnaudoti, sunaikinti.
Žmogus yra tik tiek reikšmingas,
sikalbėjimą su Ant. Banioniu, las. Juk tai yra jos pačios eg mokymui ir tautiniam auklėij- nimo psichologiją. Ribojuosi mo jimo rūpesčiams.
MARGUTIS
kiek jis ką nors reiškia kitam.
mui.
vienu iš aktingiausių jaunimo zistencijos reikalas.
kyklinio amžiaus jaunimu. Jį
— Jūs minėjote skautų orga Jeigu jis niekam nieko nereiškė, yra pat3 seniausias Amerikos
veikėjų. Jis yra paskautinin- Ar lietuviška tautinė bendruo žinau, kad tai tėvams ir šei skirstau į dvi kategorijas:
nizaciją kaip pagelbininkę šei bet melavo —buvo legenda. Mes lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
1. Gimusieji Lietuvoje, trem
kis, dabar einąs ryšininko pa menė šiuo metu yra pajėgi šią mai uždedama be galo sunki ir
mai tautinio auklėjimo atžvilgiu. gi norime reikšti vieni kitiems vieną mėnesį — yra gausiai ilius
reigas Skautų Brolijos Užsie problemą tinkamai spręsti abe atsakominga pareiga, bet tai ne tyje išėję pradinį mokslą ir emi
Bet ar skautų turimas tarptau- tai, kas esame. Tai nėra nieko truotas, turiningas, įvairus ir
nio Skyriuje.
joju, nes ji dar perdaug palai išvengiama, nes šeima yra vie gracijoje išėję vidurinį mokslą
tiškumo principas nekenkia tau "savaime suprantamo”. Ateiti skaitomas su malonumu.
— Kaip Jūs vertinate šiandie da, gerai nesusiorganizavusi ir nintelis ir pagrindinis pamatas (High school). Ši jaunimo gru tiniam auklėjimui?
ninkai galvoja apie žmogų, koks
jaunuolio tautinio patriotinio pė nesunkiai pritampa ir įsilieja
MARGUČIO metinė prenume
ninę jaunimo problemą lietuvy pelitiniai susiskaldžiusi.
jis "turi būti”. ASSininka
prado
įdiegimui.
Tėvų
ir
vyres

į
aplinką
ir
daugiausia
verta
su

—
Ne
tik,
kad
nekenkia,
bet
rata
$3.00.
bės išlaikymo ir lietuviško cha — Ar šiuo atžvilgiu lietuviš
galvoja apie žmogų, kaip jis
rakterio išsaugojimo atžvilgiu koji išeivija eina gera linkme niųjų rodomos pastangos jaunuo sirūpinimo lietuvybės atžvilgiu. ir niekur nesusikerta. Visų pir laikosi korporacijos tradicijų, ir
mūsų augančioje kartoje emigra susiorganizuodama į lietuvių lyje lietuviškajam turiniui įdieg Pirmiausia, ji turi stiprų lietu ma tarptautiškumo principas dar jei nesilaiko — meta lauk. Mes Margučio adresas: 6755 So.
Western Avė., Chicago, III.
cijos sąlygose?
benltruomenę, kurios pagrindi ti ar apsaugoti, yra dažnai ne viškos šeimos — tėvų įskiepytą daugiau pabrėžia tautiškumo tačiau branginame žmoguje vien
lietuvišką
įspūdį
ir
būdą.
Iš
ant

efektingos
arba
netinkamos.
To

principą,
kada
jis
skautus
suve
nis tikslas — lietuvybė ir jos iš
žmogų, nes kažkaip pasitikime Sisųkite savo adresą ir gausi
— ši problema kelia rūpesčio
laikymas? Ar ji turėtų gal dar dėl, tarp tėvų ir vaikų atsiranda ros pusės pačiame pavojingiau da į tarptautinius pabendravi tuo, kas žmogus yra.
te viena numerį susipažinti.
ne tik jaunimo organizacijų va daugiau šioje srityje susikoncen tam tikra praraja-atsiskyrimas. siam brendimo laikotarpyje pa mus ir džemborės. čia kiekvie
žmogus
dažnai
pats
nežino,
dovams, lietuvybės palaikymo in
truoti, kaip pav.: organizuoti lie Tėvai, nors lieka ištikimai patrio kliuvo į svetimos mokyklos įtaką na tauta stnegiasi parodyti savo
stitucijoms ar paskiriems patriotuviškas lituanistikos mokyklas, tiški ir lietuviški, vaikai greitai ir taip vadinamos "teen ager’ių” tautinę kultūrą, meną, muziką
tamą lietuviams; apskritai, tai
steigti ir palaikyti lietuviškos pasiduoda svetimos aplinkos įta didmiesčių gatvės aplinką. Sve ir charakteringus savo tautinius
LIETUVIŠKA KNYGA JAUNIMUI
yra nelengvai sprendžiama pro
kai ir nutautėja. Toki vaikai gė tima kalba, papročiai ir elgesys bruožus.
kultūros židinius ir kt.?
blema kiekvienai tautinei gru
dijasi prisipažinti savo tautinės jiems neįprastas, bet už tai pa žinau, kad tūli grupiniai poli
Pasakos, apysakos, kelionių nuotykiai
pei, norinčiai užtikrintai tęsti — Lietuvių Bendruomenės kilmės, o moralinės atsakomybės trauklus ir įspūdingas. Jie jau tikieriai dėl to daro skautams
Brolių Grimų pasakos ............................................... $3.00M
savo tautinę gentkartę emigraci mintis ir idėja gera, bet kol ji prieš tėvus priekaištui pasitei čia tam tikrą moralinę skriaudą priekaištų. Jie tai daro ne dėl
Jūrininko Sindhedo nuotykiai, pasakos iš
nėje — svetimoje aplinkoje. Su reiškiasi tik kaip organizacija, sinti, juos pavadina ”old fa- kai draugų tarpe išryškėja jų to, kad jiems iš tikrųjų lietuviš
"Tūkstantis ir vieną naktis”................................. $2.00
šia problema susidūrė jau prieš apimanti toli gražu ne visą mūsų shioned.”
kitatautiškumas ir skirtingumas. kumas ir tautiškumas labiau rū
J. Jankaus: Senas kareivis Matatutis,’knyga apie
pusšimtį metų čia -atvykę mūsų išeiviją, tol ji nepajėgs viso sa
__ Jūs, kaip skautų vadovas, Įvyksta tam tikras jaunuolio pėtų už politgrupinę kritiką. To
žemaitį, kuris daug nuostabių daiktų padarė,
dėdulės ir tetulės. Jie šią pro vo idėjos uždavinio išspręsti.)
turite progos arčiau pažinti jau dvasios lūžis — išsižadėjimas sa kiems argumentų neturintiems
tik nepadarė vieno, kurį tikrai padaryti turėjo ....$3,00
blemų, taipgi, stengėsi pagal ga Vargu ar ir ateityje pavyks Lie
nimą. Kokios priemonės ir sąly vo kalbos, kilmės ir viso to, kas priekaištam paremti, ieškoma
Thor Heverdahl: Kon-Tiki, išgarsėjusi kelionių
limybes išspręsti.
tuvių Bendruomenei grupėmis ir gos yra efektingiausios prieš nu jo manymu jam kliudo būti iš pretekstų paskirų vadovų asme
nuotykių knyga .............. ,....„...............
$3.75
Dabar, mes naujai atvykusieji partijomis susiskaldžiusią lietu
draugų tarpo neišskiriamu. Po nyse ar organizacijos veikloje.
tautėjimą?
L.
Dovydėnas:
Naktys
Karališkiuose,
apysaka
apie
pradedame tuo pačiu reikalu vis vių išeiviją suburti vienon orgametų kitų, toks lietuviukas pa Skautų organizacijos vadovai
dviejų berniukų nuotykius Karališkių lankose ....$2.00
daugiau domėtis ir kartais net nizuoton bendruomenėn.
— Mūsų jaunimas yra jau tam sidaro "tikru amerikiečiu”, ka jaučia didžiulę atsakomybę šiose
B.
Sruoga:
Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus,
nuogąstauti, nes mūsų kūrimosi Kalbėdamas apie tautinę ben tikra dalimi nutautėjęs. Dėl to nadiečiu, australu ar net "mek- sąlygose ne tik prieš tėvus, tau
istorinė
apysaka .................................................... $2.50
ar laikino apsistojimo laikotar druomenę, turiu galvoje organi gal nereikėtų labai išsigąsti. Pa sikonu” Amerikoje.
tinę išeivijos bendruomenę, bet
V. Krėvė: Rytų pasakos, pasakos iš indų ir arabų
pis kaip ir baigėsi. Taigi, labai zuotą, sąmoningą ir tautiškai su sižiūrėkime ir į vyresniuosius. Kas gali jaunuolį nuo to ap ir prieš ten tėvynėje kovojančią
gyvenimo ir mitologijos ......... ,........
$2.50
natūralu ir net be galo svarbu, sipratusią lietuvių išeiviją, vie Kad ir kažkaip mes spiriamės, saugoti? Tinkamas auklėjimas tautą. Todėl jų darbas reikalin
B. Sruoga: Giesmė apie Gediminą, eiliuota® padavimas
jei mes šia problema rūpinamės. ningai siekiančią vieno ir to pa tačiau svetimo krašto gyvenimas šeimoje. Tėvų dėmesys vaikui, gas paramos, bet ne destrukty
apie Gedimino sapną ir Vilniaus įkūrimą.............. $2.00
Tik gal dar per mažai. Nes tai ties tikslo. Būdama tokia, ji ne ir aplinka uždeda savo antspau jo draugų įtakojimui, nuolatinis vios kritikos. Skautų vadovai
Visas
šias knygas gausite knygų leidykloje
yra ne tik paskiro patrioto lie sunkiai suras būdą ir priemones dą ant mūsų veido, mūsų laiky ryšis su vaiku jo problemose, stengiasi palaikyti glaudžius ry
T E R R A
tuvio, tėvų, mokyklos, organi tam tikslui siekti.
senos, kalbos ir net galvojimo. tautinės dvasios palaikymas nu šius su skautų tėvais ir laukia
3338 S. Halsted St., Chicago 8, III.
zacijos ar Lietuvos laisvinimo Dabartinėje situacijoje turime Mes jaučiame, kad ši aplinkos rodant atitinkamus pavyzdžius ir visų bendro darbo lietuviško dar
(22)
institucijų, bet visos tautinės daugiausia vilčių dėti į mūsų įtaka mus vargina, daro apatiš tautinio charakterio reikšmę. bo baruose.
•v

Atviras laiškas
studentiškai spaudai

Keliai į lietuviškumą

Dirva Nr. 21 * 1956 m. gegužės mėn. 24 d.

SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

PRISIDĖKIME
PRIE SĄSKRYDŽIO

Visuomenė jau susipažinusi su
birželio 16-17 dienomis rengiamu
Lietuvių Sąskrydžiu Washingtone. Sąskrydžio pilnas pasiseki
mas priklausys ir nuo visuome
nės visokiariopo prisidėjimo.
Skaitlingas tas dvi dienas lie
tuvių dalyvavimas Washingtone
atžymės lietuvių susirūpinimą
savo tautos reikalais ir parodys
Amerikos politikos vadams, kad
lietuvių išeivija šiame krašte tu
ri svorį, su kuriais reikia skai
tytis. Prasčiausia tai tautai Ame
rikoje, su kurios žmonėmis nesi
skaito nei miestų, nei valstybės
politikos vadai. Bet nesiskaito su
tokiais, kurie nepasistengia pa
radyti savo pajėgumą, pravesti
darbus, kuriais atkreiptų j save
reikiamą dėmesį.
Senieji Amerikos lietuviai iš
pat ankstyvų savo atvažiavimo
dienų, kada tik ėmė skaičiumi
didėti, kiekvienoje kolonijoje ir
valstybėje, ir pagaliau Washingtone, savo pajėgumą sugebėjo
demonstruoti. Su jais skaitėsi
prezidento kandidatai, guberna
toriai ir burmistrai. Lietuviai
demonstravo savo tautą ir savo
gausumą nuo Žalgirio mūšio 500
metų sukakties minėjimo rengi
mų paskirose kolonijose 1910 me
tais, iki sąskrydžių Washingtone, reikalaujant Lietuvai de jure
pripažinimo po I pasaulinio karo.
Ir jų spaudimas buvo pajustas ir
reikalavimai patenkinti.
Naujųjų ateivių eilė

Senieji išeiviai daugumoje jau
nustojo jėgų ir sveikatos. Atėjo
eilė naujiems mūsų ateiviams
dirbti panašiai, kaip dirbu senie
ji: kelti mūsų prestižą, parodyti
pajėgumą politiniu atžvilgiu, ir.
susirūpinimą savo tautos ir tė
vynės gelbėjimu, nes dabar dar
žiauriau svetimo okupanto naiki
nama Lietuva reikalauja mūsų
pagalbos ten, kur mes galim lais
vai savo balsą kelti.
Nuvykusiems j Washingtoną
tai porai dienų, kur suvažiuos
lietuvių iš plačiai ir toli, greta
paties didžiojo tikslo, dar susi
daro proga pasimatyti su savo
draugais, bičiuliais ir giminėmis
gal pirmą kartą, ir padaryti nau
jas pažintis bendriems darbams
ateityje.
Programa Washingtone abiem
dienoms paruošta įvairi:
šeštadienį, birželio 16: Iškil
mingas posėdis, sąskrydžio ati
darymas, Federal salėje, nuo 11
iki 1 vai.
1 vai.: Lietuvių liaudies meno
parodos atidarymas Congressional salėje.
3 vai.: Vainikų padėjimas ant
Nežinomo Kareivio Kapo Arlington valstybinėse kapinėse ir ant
kapo leitenanto Samuel Harris,
žuvusio Kaune.
Daugelis dalyvių pirmą kartą
pamatys Amerikos Nežinomo
Kareivio kapą iš I pasaulinio ka
ro, ir Įeit. Harris kapą, kuris
padėjo gyvastį Lietuvos nepri
klausomybės kūrimosi metais. Jo
paminklui senieji Amerikos lie
tuviai sudėjo apie $2500 aukų
1922 m.
Jaunimui proga susipažinti
Taip pat šeštadienį, 6:30 vai.
vakare, Federal salėje rengiama
jaunimui — studentams, moks
leiviams specialus posėdis ir vė
liau šokiai.
Jaunimui iš toliau noriu pri
minti: stenkitės nuvažiuoti tai
porai dienų į Washingtoną, nes
be progos pamatyti didingą Ame
rikos sostamiestį puikiausiu pa
vasario laikotarpiu, ten iš arti
mų lietuvių kolonijų atvažiuos
labai daug jaunimo. Washingtoną lengva pasiekti Pennsylvanijos, New Yorko, Naujosios Ang
lijos ir artimos Baltimorės lie
tuvių jaunimui.
8 vai., puošniame Statler vieš
butyje bus didysis banketas, ku

NUOMONES
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Visi į įdomų

Neskaitykime ”gerų” knygų

riame dalyvaus aukštieji Ameri ALB vadovybė paskelbė gegu kai, tuojau pradedama aiškintis
kos pareigūnai, senatoriai, dip žės mėnesį knygos platinimo mė tų daiktų paskirtis ir nauda. Kai
lomatai. Ir tie lietuviai, kurie nesiu. Toks atsišaukimas į pla buvo atrasti vitaminai ir nuro
pasistengs iš anksto įsiregistruo čiąją lietuvių visuomenę iššau dyti jų poveikiai į žmogaus svei
ti tam banketui.
kia savotišką reakciją ar, tik katą, kiekvienas norėja jų kiek
Šiame bankete, be kalbų, Čiur riau pasakius, susimąstymą apie galima daugiau suvalgyti, kad
lionio Ansamblis, kartu su Wa- knygos turinį ir apie jos paskir tik būtų sveikas. Vėliau paaiš
shingtono Simfoniniu orkestru, tį.
kėjo, jog tuos vitaminus valgo
išpildys puikią meninę progra Jei jau kas nors esti peršama me su kasdieniu mūsų maistu ir
mą.
ar reklamuojama plačiajai rin- kad nėra perdaug reikalo specia
Sekmadienį, birž. 17, Pamaldos
liai jais rūpintis.
Šv. Mato katedroje, 10 vai. ryto,
Kaip gi yra su lietuviška kny
kur lietuviškai giedos Čiurlionio
GYVOJ1
ga? Ar mes gauname pakanka
Ansamblis.
LITERATŪRA
mai dvasinių vitaminų su kas
2 vai.. Dalyviai, ypač studen
tai ir moksleiviai, vizituoja Lie Štai šeštasis Literatūros Lan dieniu spausdintu žodžiu __ pe
tuvos Pasiuntinybę Washingto- kų numeris pasiekė JAV iš Ar riodine spauda? Atsakymas nei
giamas. Mūsų periodinė spauda,
ne.
gentinos, kur šis žurnalas yra
ypač
dienraščiai "Draugas” ir
Lietuvių tautodailės paroda spausdinamas.
bus atidaryta sekmadienį nuo 10 Kiekvieno Literatūros Lankų "Naujienos” ne tik neturi tų dva
vai. tiems, kurie tik sakmadienį numerio pasirodymas yra kultū sinių vitaminų, kurie ugdytų
iš aplinkinių kolonijų suvažiuos. rinė šventė. Ne vien savo origi tautinę vienybę, skatintų lietu
4 vai. po pietų — Lietuvių Dai nalumu ir įvairumu, bet kiekvie vybės išsilaikymo principus, for
nų Festivalis-koncertas, kurį iš ną sykį rimtu indėliu į mūsų pa muotų lietuvio tautinį charakte
rį, — santūrų, lojalų katalikams,
pildys Čiurlionio Ansamblis — lyginant negausų kultūrinį loby
Prezidentų salėje, Statler vieš ną. Kritikos ir platesnės litera bet nepriklausantiems krikščio
nių demokratų partijai ge
butyje.
tūros analizės skyrius šiame nu
rai mokantį dirbti bendrą lie
Vasaros metu automobiliais meryje šį teigiamą įspūdį dar tuvišką darbą, ieškotų praeityje
sustiprina.
gali nuvažiuoti visai mažais kaš
gražių, šviesių gyvenimo reiški
tais būreliai studentų ir šiaip Antanas Jasmantas tęsia to nių, bet neužsiimtų tik biauriu
lietuvių, kuriems tik laikas leis. liau savo nagrinėjimą apie meno praeities šmeižtu, mokėtų ver
Iš Clevelando, pav., išvažiavę susimaišymą su šalutiniais, me tinti kas buvo gera ir mokėtų
anksti rytą, apie 2 vai. dienos, nui neesminiais įsipareigojimais, atskirti klaidas nuo paprastos
jau bus Washingtone, spės vi šį sykį jis tiksliai ir įdomiai pa partinės neapykantos ir t.t. Tai
soms svarbiosioms iškilmėms. liečia poezijos ir patriotizmo gi viso to nėra, kas mus darytų
klausimą, kuris yra taip suveltas
lietuviškesniais, išskyrus vieną
ir iškreiptas mūsų emigrantinėje
Reikia ir aukų
kitą savaitinuką ar žurnalą. Net
sąmonėje. Juozas Girnius įžval
Ne visi galės į sąskrydį nuva giai analizuoja šiandieninės lite ir "Aidai” yra nukrypę į blogąją
žiuoti, nors jam pritaria. Ir jam ratūros dvasią. Turiniu ir forma pusę arba bent nesilaiko objek
paremti kiekvienas lietuvis pri šis straipsnis tolygus Vakarų tyvumo.
valo ištiesti savo duosnią ranką. kultūrinės spaudos pirmaeilėms Neturint kasdienio lietuviško
Pinigų reikia daug. Seniau to analizėms. Sugestyvus ir Juliaus dvasinio maisto, mums reikia
kiems suvažiavimams senieji Kaupo straipsnis apie meninės mesti akį į knygą, gal ji duos
patriotiškai nusiteikę amerikie tikrovės ribas. Pasirodžiusios tai, ko periodinė spauda neduo
čiai susiųsdavo daug tūkstanti knygos vėl recenzuojamos pagal da. Knygų tarpe mes rasime la
nes sumas. Jie ir dabar siųs, pri literatūrines kritikos tikslesnius bai vitamingų, pakenčiamų-nežavalo siųsti ir naujieji mūsų atei Standartus.
lingų ir net nuodjpgų. Vienos jų
viai. Kiekvienas gali pasiųsti $5, Kūrybinėje dalyje gražiai pa kelia gražias lietuvio savybes,
$10 ar kiek išgali.
sirodo Kazys Bradūnas, Eugeni formuoja teigiamą charakterį,
Ypač patriotinės organizacijos jus Gruodis, Antanas Škėma. Iš skatina lietuvybės elementus,
prašomos skirti ir siųsti su svei svetimųjų pristatomi: Paul Clau- kitos — niekina praeitį, kelia tik
kinimais gausesnes aukas iš sa del, Dylan Thomas, Hugo von neigiąmas savybes, neieškodavo kasos.
Hofmannsthal, Jeari J. Rabeari- mos priemonių joms išvengti, že
Kai kurios organizacijos įsi velo, Andre Gide, Czeslavv Milosz, mina autoritetus, paprastą žmo
pareigoja sąskrydį remti: Cle Gottfried Benn, Alain Bosųuet, gelį paverčia būti priešu to, ką
velando A. L. Tautinės Sąjungos Jerzy Pietpkiewicz. Numeris jis anksčiau gerbė ir trečios —
skyrius rengia didelį vakarą Lie iliustruotas K. Janulio, Albino yra saldžios kaip sacharinas, ku
tuvių salėje sukelti sąskrydžiui Elskaus, Alberto Veščiūno dar ris neduoda nei šilimos, hei kolokiek galima daugiau pinigų.
bais.
rijų, nei maisto, bet jos, jei yra
Gegužės 26 d., Lietuvių salėje Lietuviai studentai turėtų at dailaus žodžio, turtina lietuvių
tam tikslui koncerte dainuos kreipti daugiau dėmesio Litera kalbą.
naujai iš Pietų Amerikos atvy tūros Lankams, šis žurnalas su
Turėdami tokias knygų gru
kęs lietuvis solistas Stasys Cit- daro puikiausias sąlygas pažinti
varas, kartu su mūsų soliste Al lietuvių kultūrininkų uždavinius pes, turėtume pasirinkti tik pir
dona Stempužiene.
ir darbus. Gi jaunesnės lietuvių mąją ir trečiąją ir visai atmesti
Per Dirvos redakciją ir per kartos vienintelis kelias į lietu antrąją grupę knygų, kurios nie
ALTS skyrių vietiniai gali ati viškumą ir eventualiai į Lietuvą ko naudingo neduos skaitytojui,
duoti aukas sąskrydžiui paremti. tėra per lietuvišką kultūrą.
ypač jaunimui, kuris Lietuvos
Galima pasiųsti ir tiesiog rengi
S. Š. gražiausio žydėjimo laikotarpio
mo komisijos kasininkui šiuo ad mmnimiiirnmiimiumniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiiniiiiiinuiiiiiiiiiiiiuiiiiimnniinmiiummiiniiiinn
nėra matęs ar pats realiai neiš
resu:
gyvenęs, kada universitetai bu
DOAN WINDOW
Mutual Federal Savings and,
vo prikimšti studentų, gimnazi
Loan Ass’n.
SHADE & VENETIAN jų tinklas pynė Lietuvos kraštą
2202 West Cermak Rd.
BLIND MFG, CO.
Chicago 8, III.
Siųskite savo auką su sveikini
mu tam didžiam lietuvių sąskry
džiui. To reikalauja jūsų lietu
viška pareiga. Neužmirškite laiš
ke įrašyti savo vardą ir adresą.

DIRVA
LAUKIA
JŪSŲ TALKOS!

MANUFACTURING
AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES
LANGŲ APDENGIMAI IR
VENETIAN BLINDS
TAUPANČIOM KAINOM.

BEFORE

NEMOKAMAS APSKAIČIA
VIMAS MIELAI ATLIEKAMAS

YOUB0RR0W
TO BUY A H0M[

10% nuolaidos su šiuo skelbimu

GET OUR

1187 EAST 105th ST.
RA 1-4123

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

LITHUANIAN
B A K E R Y
jau nuo balandžio mėn. 26 die
nos pilnai pasiruošusi priimti už
sakymus lietuviškų tortų gimta
dieniams, vestuvėms ir kitokiems
parengimams.
Kreiptis: EN 1-5959 ir
GA 1-7911
(20)

RTA
įvyksta jau šį šeštadienį,
GEGUŽĖS MĖN. 26 D. 7 VAL.

'

LIETUVIŲ SALĖJE

DAINUOJA SOLISTAI —

Aldona Stempužiene
IR

Stasys Citvaras

Biletai gaunami Dirvoje ir koncerto dieną

prie įėjimo.
Po koncerto šokiai, bufetas ir kitos pramogos.

Koncerto pelnas Washingtono sąskrydžiui
paremti. Rengia Tautinės S-gos skyrius.

Būtinai būkite šiam koncer

te. Būsite patenkinti nauja
programa ir, p a r e m s i t e
*

} n r rf ”

sąskrydį.

moderniausiais pastatais, įrengi
mais, aukštai kvalifikuotu moko
muoju personalu, kai pradžios
mokyklų tinklas apraizgė beveik
kiekvieną lietuvių gyvenvietę,
kai mūsų kaimo šeimininkės mo
kėjo paruošti stalą neprasčiau už
miestietę, kai jaunieji ūkininkai
sugebėjo naudotis moderniausiu
žemės ūkio mokslų, kai Lietuvą
raižė geri keliai, kylo krašto ūki
nis gyvenimas...
Tad, mielas jaunime, neskaity
kite tų knygų, kurios Lietuvos
praeitį pieša tamsiai, nes tai yra
partinis melas, šių dienų rengia
mos mena parodos, aukštai kva
lifikuotų gydytojų, inžinerių,
dantistų, mokytojų, agronomų,

advokatų, ekonomistų ir kunigų
sąjungos, muzikų ir kitų meni
ninkų pasirodymai sako, jog Lie
tuva praeityje tikrai buvo pasie
kus žydėjimo laikoarpio ir ji vis
kylo. Tik nelemtas karas jos ki
limą sužlugdė.
Skaitykite tik pačias geriau
sias knygas, kuriose esami tau
tiniai vitaminai palaikys Jus dva
siniai sveikus tol, kol Tėvynė bus
laisva ir Jūs stosite į valstybės
atstatymo darbą ir kada tų lie
tuvybės vitaminų bus apsčiai
kiekvieną dieną. Trečiosios gru
pės knygos padės jums būti švelniasniais, jautresniais ir pratur
tins Jūsų lietuvių kalbos lobyną.
Ant. Musteikis

TĖVAS IEŠKO
SŪNAUS
Paieškomas Algis, sūnus An
tano Šliogeris iš Kauno, gyvenęs
Venezueloj Caracas mieste pasjūrų kapitoną Z. Domeiką. Jo tė
vas inžinierius, grįžęs iš Tolimų
jų Rytų į Kauną, Tarybų g-vė
4 Nr., mirtinai serga ir nori su
sisiekti su savo sūnumi nors laiš
ku.
Asmens, žinantieji Algio Šlio
gerio antrašą, prašomi apie tai
ji skubiai painformuoti arba pra
nešti antrašu: Vytenis Šliogeris,
17 Belmore Avė., Belmore, N. S.
W., Australia.

Tiesiai į Namų Centrą
Mama turi tikrai savo

VIRTUVEI
TELEFONĄ
Gudrus tvarkymas__ Mama su
virtuvės telefonu. Ji gali šaukti ir
laikyti akis ant plytos. Virtuvės
telefonas pats už save užsimoka ...
sutaupo žingsnius ... vargą ... ir net
pietus. Taip lengva užsisakyti
Šauk jūsų Telephone Business

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY
A MONTH

Dirva Nr. 21 * 1956 m. gegužės mėn. 24 d.

Ruoškimės į ketvirtąją
lietuvių dieną!

MIESTAS ATSTATYS
BASANAVIČIAUS BIUSTĄ

Clevelando burmistras A. J.
Celebrezze praneša, kad miesto
valdyba imasi žygių atstatyti
Kultūriniuose Darželiuose pavog
tus keturis biustus, tarp jų ir
Dr. Jono Basanavičiaus iš Lie
tuvių Darželio.
Gegužės 7 d. miesto teisių di
rektorius Locher, kartu su bur
mistru, turėjo pasitarimą su
Kultūrinių Darželių Sąjungos at
stovais, nustatė biustų atstaty
mo kaštus. Teisių direktorius Lo
cher gavo burmistro įgaliojimą
paruošti atitinkamą aktą miesto
tarybai gauti reikalingus pinigus
biustų padirbimui, nes kultūri
niuose darželiuose, kūrie yra
miesto parko ribose, biustai skai
tosi miesto nuosavybė ir miesto
nuostolis.
Ar spės šią vasarą biustus vėl
atstatyti dar nežinia. Kai Basa
navičiaus biustas bus gatavas,
pritiktų Clevelando lietuviams,
vadovaujant Lietuvių Darželio
Sąjungai, surengti atitinkamas
iškilmes.
šiemet Vasario 16-tą praleista
proga paminėti Dr. Basanavi
čiaus 30 metų mirties sukaktį.
Tautinės Sąjungos rengiamas
koncertas
jau šį šeštadienį. Ne tik pats da
lyvauk, bet ir kitus paragink.
Plačiau skaityk skelbime 6 psl.

Pianisto Antano Smetonos
koncertas
Antano Smetonos konservato
rijos baigimo proga, Lietuvių
Sąjunga ' Ramovė” Clevelando
skyrius rengia koncertą sekma
dienį, birželio 3 d., 7 vai. vakaro
The CIeveland Music School
Setlement patalpose, 11125 Magnolia Drive. Tai bus pirmas pil
nas Antano Smetonos rečitalis.
Iki šiol Antanas Smetona yra
daug sykių dalyvavęs kaip solis
tas įvairiuose koncertuose, radi
jo programose ir du sykiu skam
binęs su CIeveland Women’s Or
chestra. Tačiau "Ramovės” ren
giamasis yra pirmas koncertas,
kuriame visą programą atliks jis
vienas.
Antanas Smetona yra gimęs
sausio 23 d., 1939 m., Paryžiuje.
Mokytis fortepijono pradėjo pas
savo motiną, Birutę Smetonienę,
tebūdamas vos šešerių metų am
žiaus. Jau iš mažens rodė neabe
jotinų gabumų fortepijono srity
je, ir 1950 metais jau buvo tiek
pažengęs, kad perėjo mokytis pas
žinomą Amerikos pianistą Leonard Shure. Jo priežiūroje ir va
dovybėje Antanas Smetona ir
baigė fortepijono klasę The CIe
veland Music School Settlemėnt.
Birželio 3 d. jam bus įteiktas
baigimo diplomas, o keletą va
landų vėliau įvyks jo pirmas re
čitalis. Antanui Smetonai birže
lio 3 dieną įvyksta ir kitos už-'
baigtuvės — tą dieną lygiu būdu
jam bus įteiktas ir St. Joseph

High School baigimo diplomas.
L. S. Ramovė visus tautiečius
maloniai kviečia dalyvauti šiame
koncerte.
Pakvietimai gaunami Dirvoje,
Spaudos Kioske, pas skyriaus
valdybos narius ir platintojus.
Koncerto pelnas skyriamas lais
vės kovų invalidų šalpai.
Dr. Z. Sabataitis

Birželio mėn. 24 d. Roundup
Lake Park, Aurora, įvyksta ket
virtoji lietuvių diena, rengiama
L. B. Clevelando apylinkės val
dybos.
Vieta yra graži, prie ežero
kranto, kur galima bus pasimau
dyti, pasivažinėti laiveliais bei
meškerioti. Įvairūs sporto įren
gimai ir vaikams žaidimo vieta
leis visiems pasidžiaugti ir jau
kiai praleisti laiką.
Bus trumpa programa, suside
danti iš dainų, sporto ir meninio
žodžio, kuri pagyvins dalyvių
nuotaikas.

L. S. Ramovė Clevelando
Washingtono sąskrydžiui per
skyriaus mirusiųjų narių kapų
Dirvą paaukojo $5.00.
lankymo tvarka:
Skautų pasirodymas
Gegužės 30 d. 10 vai. šv. Jur
Gegužės mėn. 18, 19 dienomis gio parapijos bažnyčioje gedu
B. S. A. CIeveland Council buvo lingos pamaldos už mirusiųjų
surengę skautų ”Big Show”. Ta vėles:
me parengime dalyvavo, kaipo Broniaus Bartkūno, Kazio Juo
tautinis lietuvių vienetas ir D. L. džio, Klemenso Karoso, Vlado
K. Kęstučio jaun. skautų drau Nagiaus ir Juozo Nasvyčio.
govė, vadovaujama psk. V. Bace 11 vai., tuoj po pamaldų, vyk
vičiaus. Jie atvaizdavo šienpiū- stama į Kalvarijos kapines, kur
aplankomi ir papuošiami kapai.
vius ir grėbėjas.
Buvo nešama Amerikos ir mū Iš Kalvarijų kapinių vykstama
sų tautinė vėliava. Grupės vad. prie Lietuvos Prez. Antano Sme
O. Jckubaitienę ir J. Gulbinienę, tonos kapo mauzolėjuje, kur bus
taut. rūbais apsirengusios, sekė padedamos gėlės.
Visų mirusiųjų šeimos bei ar
jaun. skatai gražiais taut. rūbais
apsirengę berniukai nešdami dal timieji, LDK Birutės Draugijos
gius ir grėblius. Po jų sekė dvie narės ir Ramovėnai prašomi da
jų "arklių” traukiamas vežimas lyvauti pamaldose ir kapinėse.
prikrautas šieno.
LB Clevelando apylinkės
Iš dalyvavusių 17 tūkstančių
valdyba
skautų lietuviškas vienetas iš
ryškėjo savo tautišku originalu- kreipiasi į visą visuomenę, pra
uu ir gražiu rūbų spalvingumu. šydama į popieriaus ir skudurų
Virš 20.000 žiūrovų nepagailėjo rinkimo talką, kuria rūpinasi
katučių ir lietuviškam vienetui. ekonominių reikalų vadovas Fel.
Eidimtas.
Pamaldos už a. a. Klemenso
Laikraščius, žurnalus prašom
Karoso vėlę
taupyti, juos surinks-paims ben
Pranešame giminėms ir pažįs druomenės paskirti žmonės.

Visi skaitlingai dalyvaukime
dainininkų ir choristų
vakare-baliuje,
kuris įvyks birželip mėn. 2 d.
(šeštadienį) East Side Turners
salėje, 7:30 v. v.

Trumpoje, bet įdomioje pro
gramoje matysime ir girdėsime
jungtinį Clevelando šv. Jurgio
parapijos — Čiurlionio ansamb
lio chorą, diriguojamą muzikų
Mikulskio ir Ambrazo, kuris iš
pildys Danių šventės repertuaro
dainas.

Vakarą paįvairins aktorius P.
Maželis linksmomis aktualijomis.

MUSICARNIVAL
4401 Warrensville Center Rd.,
CIeveland 12, Ohio, šiemet pra
deda tretįjį sezoną birželio mėn.
8 d. su geriausiais Broadway ak
toriais.
Spektakliai prasidės 8:30 vai.,
sekmadieniais 7:30. Biletų kai
nos $2, $2.50 ir $3. Penktadie
niais ir šeštadieniais $2.50, $3
ir $3.50.

Skambikit: SK 1-2183

PAULINA
MOZURAITIS,

"Medžio Drožiniai Gimtajam
Kraštui Atsiminti“

agentas

Igno Končiaus albumas

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

kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.

Uaunama pas knygų platintojus ir pas leidėjų:
L. J. Komčius, 76 Westglow St., Boston 22, Mass.
223 puslapiai. Daugiau 1C0 nuotraukų. Kieti viršai.
Kaina $5.00
Rašomosios mašinėlės visų ge
riausių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet
kurios kalbos raidynais, — išLietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško.
Kainos nuo $67.50 ir augščiau.
simokėtinai. Naujausi modeliai.
V. BARTKUS. Adr.: 1031 Ansel
Rd., CIeveland 3, Ohio. Telef.:
UT 1-4014.

Thistle Down

z'-------------------------------------\ z-----------------------------J. CIJUNSKAS
arklių
lenktynės
pradedamos
bir

GERI NAMAI
REMONTO DARBAI
želio mėn. 2 d. tai bus pirmosios LAIKRODININKAS
Šv. Jrugio parapijos rajone iš 9 rengiamų rungtynių, į kurias
Atlieku mažus ir pagrindinius
Taiso ir parduoda laikrodžius namų remontus, tinko darbus,
Bayliss Avė., dviejų šeimų na laukiama daug žiūrovų.
įpyrankes ir kitas brangenybes. medžio darbus ir dažymą bei de
mas vienam aukšte. Du gaso pe
Sąžiningas ir garantuotas dar koravimą.
čiai, 2 garažai. Labai puikus
GERI NAMAI
bas prieinamomis kainomis.
sklypas.
V. Riekus
*
6210 Dibble Avė.,
Netoli Nottingham Rd., 3 mie
16209 Arcade
Didelis pasirinkimas vienos gamųjų pirmam ir 2 antram
CIeveland 3, O**tn
Tel. IV 1-2470
šeimos namų.
Tel.: EX l-037b
aukšte, didelis salionas, valgoma
sis ir virtuvė. Labai geram sto k
Chimes Realty
vy. Prašo $12.990.
Atstovas:
♦
VICTOR BANIONIS
Dviejų šeimų, po 4 kambarius,
namuose SW 1-9568
PRADĖKIT MAŽA SUMA!
nauji gaso pečiai. Prašo $15.900.
Namų telef. šaukit nuo 9 vai.
♦
I
ryto iki 9 vai. vakaro.
Didelis vienos šeimos, galima
BET PRADĖKIT DABAR!
ofise UT 1-0323
perdaryti į dviejų šeimų namą.
v
8 kamb. Labai gražus namas.
iiiiinniiiiiiiiiiiiiiiuudiiinuuiuuiiuiiiiuuiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiuiiiiiii
Prašo $12.900. Siūlykit
Santaupos apdraustos iki $10.000
PERKANT AR PARDUODANT
DeVanna Realty
3% palūkanų.
NAMUS KREIPKITĖS Į
535
E.
185
St.
KE
1-2227
P. ŠIRVAITĮ,
PASKOLOS JCSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS
YERTY REALTY CO.
Mūsų įstaiga, kurią jis atsto
vauja, yra šiame biznyje jau nuo
1919 metų. Yra narys CIeveland,
Statė and National Ass. of Real
Estate Boards, Northeast and
Heights Multiple Listing Group,
Assoc. Member CIeveland Chapter Society of Residential Appraiser and National Institute of
Real Estate Brokers.
Turime didelį pasirinkimą įvai
riausių namų Rytinėje miesto
dalyje, Rytų Clevelande, Euclid
ir Hights apylinkėse. Tikimės,
kad ir jums nesusidarytų dide
lių sunkumų rasti tinkamą namą.
Jums gimtąja kalba patarnaus
p. širvaitis, kuris paskutinių 3-jų
mėnesių bėgyje pardavė namų
virš už $117.030 vertės. Teirau
kitės
J. širvaitis
Yerty Realty Co.
1573 Hayden
UL 1-1925

Didelis 8 kambarių vienos
šeimos namas

NAMAMS

Du garažai. 1253 E. 89 Str.,
netoli Superior ir Ansel Rd. Par
duodamas executoriaus — teis
mo įkainuota $11.500.
Suinteresuotieji pasiūlymus
duoda:

1

Paul P. Chalko
Attorney—at—law
409 Park Bldg.
Telefonas: PR 1-7122

AUTOMAŠINŲ
TĄSYMAS
Mašinų viršaus taisymas
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės'ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Visais mašinų reikalais
j kreipkitės į

|

J. S. AUTO SERVICE

Reikalinga siuvimo mašinos
•
operatorės

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

CIeveland, Ohio

MONCRIFF
Vienos šeimos namas

5891 Dibble Avė. 9 kambariai.
Garažas, šaukti po 5 vai. HE
1-5092.

Mes turime spalvuotų pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim
Jūsų namą.
DVIEJŲ ŠEIMŲ
PREMIER REALTY, INC.
PO 1-6664
Netoli Fisher Body, 10 kam 1015 E. 123 St.
Dainos choro kortų vakaras
Arthur O. Mays, broker
barių, 2 šeimų namas. 2 garažai.
Namų telef. WA 1-3387
įvyksta gegužės mėn. 27 d. 3 vai. Gaso šildymas, dvigubas įvažia
Žiūrėk Yellow Pages 775 psl.
Naujosios parapijos salėje — vimas, dvigubi porčiai.
(52)
18222 Neff Rd. Pelnas mokyklos Netoli susisiekimo, bažnyčios,
fondui. Dovanos prie kiekvieno mokyklos.
staliuko ir prie įėjimo. Bileto Turi parduoti. Kaina $14.509.
kaina $1.00. Visi kviečiami atsi
*
DAŽO IR POPIERIUOJA
lankyti ir paremti.
Dėl ligos turi parduoti kepyk
NAMUS
lą. Geras pirkinys, lietuvių ra
S. Grabliauskas,
Ant. Kirkilas
jone.
*
Kreipkitės
ir gausite geriau
vokiškų radijo aparatų atstovas,'
į Clevelandą atvyksti šį ketvir-' Naujojoj lietuvių parapijoj 6 sią patarnavimą.
tadienį. Norintieji gali sutikti k. vienos šeimos, plytinis namas. 7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844
pas p. Johansoną — 7616 Decker Puiki virtuvė ir vonia. Sklypas
50x200 pėdų. Kaina nedidelė.
Ave„ telef. UT 1-3465.
Globokar Realty
B A L T I C
Į
HE 1-6607
Lankėsi J. Jakubauskas
Supply Co.
990 East 74 St.
su dviem stipruoliais iš Chicagos.
Tiekia prekes tiesiai iš urmo
Jie buvo čia atvykę dalyvauti
sandėlių,
sutaupant pirkėjui!
C. G. O’Bell Realty and
stipruolių varžybose, kurios Cle
brangų krautuvės patarnavimą.]
Insurance
velande vyko gegužės mėn. 19 ir
Gaunami visų žymesnių firmų
(Obelenio)
20 d. Ta proga jie aplankė ir
gaminiai. Skambinti B. SnarsDirvą.
praneša visiems klijentams, kad kini. Tel. KE 1-0210.
senasis ofisas, buvęs 17572 Lake
Nesvarbu, ar jūs esate pėščias. Shore Blvd. yra parduotas.
ar keleivis savoj ar keno kitc
Dabar C. G. O’Bell Realty and
mašinoj. Jums svarbu žinoti apie Insurance ofisas yra: 18012 Hilnaują Travel Accident Policy. ler, netoli I^ike Shore. Telefonas: BATU KRAUTUVE A
BATŲ TAISYMAS
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00 KE 1-6367.
Visi lietuviai, norintieji pirkti
per metus.
Sav. J. Kamaitis
ar parduoti, o taip pat apsidraus
ti,
kreipkitės
naujuoju
adresu.
Gyvybės, nelaimių, ugnies,
1389 E. 65 St.
(21)
East 65 and Wade Park
automašinų apdrauda

tamiems, kad bus laikomos me
tinės Šv. Mišios už a. a. Klemen
są Karosą, sekmadienį, šių metų
gegužės mėn. 27 d. 10 vai. Nau
josios parapijos bažnyčioje.
Žmona ir vaikai

— 7

ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą
Aplankykit savo kaimynistės Moncrief pardavėją

JEV/ELER

I. J. S AM A S

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

7007 Superior Avė.

Greta Ezella Theatre

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2S54

LEIMON’S CAFE

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

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant

geram orkestrui
731 E. 185 ST.

KE 1-9737

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-1143
Norėdami laisvalaikį praleisti, parengimus rengti, su
sirinkimus vesti ar puotas kelti — viską galite įvykdyti
lietuvių namuose. Klubas ir apatinė salė naujai atremon
tuota ir išdekoruota suteikia daug patogumo ir malonumo
jaustis savais šiuose namuose.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus atvykti ir pa
matyti naujai įrengtą klubą ir salę.
Remkime savuosius namus, kad ateity galėtume dar
gražiau įrengti visų malonumui.
7

HI 2-7626

Pilnai padengta apdrauda

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr.

Atdara nuo 10 vai. ryto iki
7 vai. vakaro.

V.sųmetų

ORO VĖDINIMAS

CIeveland 24, Ohio

įvairiems siuvimo darbams. Pa Nauji batai ir batų taisymas
stovus darbas, valandinis ir akor- mano krautuvėje daug žemes
dinis atlyginimas. Kreiptis:
nėmis kainomis, negu jūs mo
628 Engeneer Bldg.—CIeveland, Ohio
CIeveland Overall Co.
kate kitur. Ateikit ir įsitikinkit. | OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
1768 East 25 St.

P. J. KURSIS

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant

išvežrojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY

JAKUBS A SON

Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue

FUNERAL HOMES

Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street

Tel. EN 1-4551

j

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos
produktus.

Kreipkitės į mus h būsit patenkinti
. -------------------<1

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

!

B

Dirva Nr. 21 * 1956 m. gegužės mėn. 24 d.

THE FIELD

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

Telefonas: HEnderson

Siekiame to paties, bet vis atskirai
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan
i:iii!iiiiii:i!iiiiiiiiiiiii:iiiiuiifii;!iiii:i:tii:i!iitiiiui!iiii:iiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiii!i

į apvylęs skaitytojus, ar net dauArčiau prisižiūrėję j Amerikos aiškiai numato ir skatina?
lietuvių organizacinį gyvenimą,
Dar pavyzdys ... Mane labai , giau.
Žurnalus pradeda leisti atski
visi jau matėte, kad mes kone gražiai kalbino priklausyti prie
visi stengiamės ir siekiame to naujai įsteigto Kultūros Fondo. ri asmenys, mažos draugijos ar
paties, bet visi atskirai. Apie tai Man tokio Fondo pasistatyti už- negausios profesinės organizaci
daug buvo spaudoje kalbėta, bet,i daviniai artimi ir brangūs veik jos. Kiti net išleidžia stačiai tik
matyt, reikia nuolat kalti ir kal nuo pat vaikystės. Ir niekad ne gražios praeities atsiminimams
ti.
buvau šaltas tokiems vertingiems palaikyti... Visa tai pilys ant
Mes eikvojame jėgas, laiką ir tikslams. Gavęs tuos jaudinan-, smėlio, ilgas vargas ir triūsas,
lėšas vis naujoms organizaci čius kvietimus, paskaitau dar maža skaitytojų ir labai nesunku
joms. Naujakuriai vis dar tebe- kartą A. L. T. Sąjungos statutąatspėti, kuo tai pasibaigs...
steigia naujas organizacijas ir, — ir randu, kad iš esmės paTa rašytinė medžiaga ir tas
žinoęia, vis neabejotinai gerais ėmus, Kultūros Fondas siekia triūsas, sunaudotas drauge ir su
ir kilniais tikslais, šen ir ten te- lygiai tų pačių lietuviškos kul- jungtas su jau esančiais spaudos
besteigiami komitetai tautiniams tūros puoselėjimo tikslų ir paleidiniais, duotų daugiau naudos,
namams kolonijose statyti ir tam I našias priemonės numato, tik gal juos sustiprintų ir išsilaikymą
tikslui aukos renkamos. Tai su smulkmeniškiau jas išdėsto...
garantuotų.
prantamą, kur nieko praeityje
Prisimenu, kad jau prieš dau
Mums reikia ir žurnalų, šian
nebuvo padaryta. Bet daugelyje gelį metų esu palaikęs ir rėmęs
vietų tai yra nereikalingas skai seną, garbingą, per šešis dešimt dien turime du aiškius bendri
dymasis, nemokėjimas susikal-1 mečius gyvavusią Tėvynės My nius kultūrinius žurnalus. Turiu
Lėti su tais, kurie jau pagrindą1 lėtojų Draugiją. Ji siekė tų pa- galvoje AIDUS ir SANTARVĘ...
yra padėję.
kių tikslų. Ir dar ji nėra numi- Abu eina jau kelinti metai, ne
Daugelyje vietų yra nemaža ! rusi, dar berods apie šešetą šim- apvilia savo skaitytojų, abu yra
visokių vietinių draugijų, savo įų narių per visą Ameriką tu nė žemo intelektualinio lygio. Jie
ižduose turinčių nemažai pinigų rinti. Tiesa, jos kraujas gerokai skirtingi: jei taip galima pasa
ir turinčių nuosavybes. Čia už sukrešėjęs, po Chase-Čekanausko kyti, Aidai yra mūsų katalikiško
tenka tik žmoniškai, draugiškai, atėjusi vadovybė nebeparodo gy sparno, o Santarvė — tautinio,
taktiškai sueiti su tomis senomis vumo, šviežių idėjų, — bet kas liberalinio ir rezistencinio "spar
draugijomis, įsijungti i jas, ir kaltas, kad ir naujieji entuzias no” ar "sparnų” žurnalas. Tai
didelius’dalykus greit būtu gali-! tai ją pamiršo? Ir tačiau ta Tė gerai atitinka abu vyraujančius
na padaryti, neeikvojant laiką ir vynės Mylėto1 1 Draugija labai mūsų dvasinių, visuomeninių ir
pinigą naujoms beturtėms orga nuoširdžiai drr ir dabar atlieka politinių polinkių sparnus.
nizacijoms ...
gerą darbą. Ji i u leidžia bran Aš čia nežiūriu partiškai ar
•
*
•
gią ir didelę V Sruogienės Lie "pasaulės iūriškai ’, — tegu ir
Man nek."
ateina galvon tuvos Istoriją. Daug tūkstančių vienas ir kitas žurnalas naudin
mintis, kad mūr • -naujų ir senų tam reikėjo sukelti ir dar trūks gai gyvuoja, gerėja ir patenki
organizacijų steigė'."1' ’-’bai gra ta tų tūkstančių. Toji knyga tik na savo skaitytojus. Bet tik klau
žiai parašo savo įsta?’". o pas riausiai bus puiki, be galo nau siu : ar mums reikia penkių ar
kui jie patys ir visi nariai "s dinga visiems lietuviams, ypač dešimties silpnų ir išsiskaidžiusių
užmiršta... Ir po kurio laiko jaunimui.
žurnaliukų remti, — ar vieną,
steigiamos naujos organizacijos
Bet ne! Mums reikia steigti mums artimiausią, remti auko
su tais pačiais tikslais!
naują organizaciją, po atskirus mis, skaityti, palaikyti bendra
Beveik kiekviena didesnė ben iždus išmėtyti lėšas, užmiršti, darbiavimu ? Ar turėti kelis silp
drinė Amerikos lietuvių organi kad jau yra d augijų, kurios tą nučius, maždaug tų pačių tikslų
zacija savo įstatuose turi įsira ąati darbą dirba.
siekiančius, — ar vieną gerą sa
šiusi; lietuviškos kultūros kėli Tuo nenoriu kritikuoti atskirų vo "sparnui”?
mą, laikraščių, knygų leidimą, asmenų ar sambūrių. Visi jie tu
Ar tų pačių kilnių tikslų siekti
meno, dainos, muzikos rėmimą ri kilnius užsimojimus. Bet labai
vis
atskirai, — ar per vieną jau
ir t.t. Tai labai geri tikslai, bet metasi į akis, kaip lietuviai skai
tas rėmimas dažniausia būna dosi, kaip vis siekia dirbti tą padarytą, jau išbandytą ir tu
menkokas ar ir visad lieka ne pati darba. bet būtinai atskirai, rintį aplink save būrį pasiruogyva raide. O viena iš priežas būtinai ”iš naujo”, ir be abejo šusių ir darbe prityrusių žmočių yra, kad jėgos, lėšos ir žmo jimo "geriau”, "atitinkant šių nių?
nės toliau vis skaidosi, žiūrėk, dienų reikalavimus’*... Senoviš Jei lietuviai, kurie dar yra su
po kurio laiko matai, kad vėl tie kas pasilieka tik vienas dalykas: polėkiais, su užsimojimais ir ide
patys žmonės, lyg užmiršę, kad duokit stums pinigų, tai padary alizmu, į tuos čia pastatytus be
jie yra nariai draugijų, siekian sime ...
ne dešimtį klausimų įsigilins ir
•
♦
•
čių anų gražiųjų tikslų, — vėl
prieis sveiko gaspadoriško nusi
steigia naujas organizacijas, in Arba su laikraščiais ir žurna statymo, tai mes sutaupysime
stitutus, kultūros fondus, knygų lais ... Prie jų leidimo, adminis daug energijos ir dešimtį kartų
leidyklas, teatrinius sambūrius travimo nuo pat jaunystės man pasieksime daugiau vaisių, negu
ar chorus, sumano ir tikrai pra tenka prisidėti. Ir šią sriti ne dirbdami tą patį darbą, — bet
deda leisti naują laikraštį ar žur blogai pažinau. Mes leidžiame vis atskirai...
nalėli ir t.t.
numirti ilgu tradicijų ir nuopel
Tai yar labai blogas ir niekam nų laikraščiams (Amerikos Lie
ĮSTOK l
nieko gera nežadantis reiškinys. tuviui ’...), bet leidžiame naujus,
Sambūrių atsiranda be galo sunkiai vargstame dėl jų išsilai
VILTIES
daug, visi jie silpni, lėšos išsi kymo. Ir jų vėl ne vienas žlunga,!
DRAUGIJA
mėto, visų jų iždų niekas nepripildys, aukų prašančių atsiranda
perdaug. Ir taip tie pavieni užsi
mojimai sunyksta.
»

»

nė prieš kelias savaites Chicago
je (4038 Archer Avė.) atidarė ir
savo dviejų skyrių kabinetą. Abu
skyriai, tiek aikų, tiek ir ausųnosies-gerklės, aprūpinti naujais
tų specialybių įrengimais ir mo
dernia aparatūra.
Ir nors spaudoje ligšiol neteko
matyti šios gydytojos skelbimų
(nemanau, kad tai gerai), o ir
naujojo josios kabineto adresas
nedaugeliui, rodos, turėtų būti
žinomas, — laukiamajame randi
ne tik "savųjų”, bet ir "sveti
mųjų” pacijentų, sugebančių ją
ir naujoje vietoje susirasti. Tai,
turbūt, vaisius sąžiningo patar
Lėktuvai, specialiai paskirti atominių bombų metimui. Jie yra įvairių modelių, bet visi pritaikyti navimo, • kad ir nevisada, bent
ligšiol, teikto savo vardu.
specialiai paskirčiai.
Linkime dr. L. Griniūtei-Glemžienei sėkmės, savarankišką lais
vąją praktiką pradėjau.

KAI DARBAI NESIDERINA...

kinius surašė pastabas ir jas nesišykštėdama plačiai paskleidė
Netenka stebėtis, kad jų turinys
daug kam yra žinomas. Devenienės pastabas ir mums teko skai
tyti.
Skaitėme ir negalėjome atsi
stebėti ! Tose pastabose teikiama
tiek daug svarbos pašaliniams ir
paviršutiniams dalykams, jog sa
vaime sunku būtų patikėti, kad
jų autorius yra asmuo, einąs tam
tikras politines pareigas! Tokios
rūšies "informacijos” iš politi
nio veikėjo tenka laikyti daugiau
nekaip nesusipratimu. Vykdo
mosios Tarybos pirmininkė smul
kiai užrašė, kas buvę kalbama
geriant kavą, ji laikė reikalinga
Tačiau yra dar liūdnesniu reiš painformuoti, kas jai atidarė du
kiniu. Vykd. Tarybos pirmininkė ris, ji praneša, ką pasakojusi ta
A. Devenienė apie Romos susiti- ar kita ponia ir t.t.
(Atkelta iš 1 psl.)

šiuo atveju Karvelio — atsako
mybės.
Paskutiniuoju laiku ėmė spau
doje piktais išsišokimais reikštis
ir kitas Vykd. Tarybos narys,
būtent, M. Gelžinis. Būtų bergž
džias dalykas sustoti ties šio
mažlietuvio veikla. Bet reikia at
kreipti visuomenės dėmesį j tą
faktą, kad du iš trijų Vliko Vyk
domosios Tarybos narių atvirai
ir sistemingan naikina bet kuria
bazę bendradarbiavimui su Lie
tuvos Diplomatine Tarnyba. Taip
darosi, kai anie Vykdomosiom
Tarybos pirmininke sklinda kai.
bos, kaip apie kupiną geros va
lios ...

Specialus tikrintojas atominių
debesų, po išsprogdinimo atomi
nės bombos, kada lėktuvais tyri
nėjamos sprogimo pasekmės ore.

1STIKUS GAISRO
NELAIMEI
Kada jūsų namai arba ra
<andai tampa sunaikinti arb
■ ugadinti ugnies, kreipkitės
P. J. KERŠIS, dėl ankainav•no. ko visada reikalauja ai
maudos kompanijos pirm, n»
<u išmoka už nuostolius
P

I

628 Engeneer Bldg.
Telef.: MAin 1-1773.
’ezidenciis PPN’VciTn A

ORO

•

Kalbėkime atvirai. Pvz., Lie
tuvių Katalikų Federacija ar
Amerikos Lietuvių Tautinė Są
junga savo įstatuose yra įsira
šiusi ir lietuviškus kultūrinius
uždavinius. Sutikime, kad jie gal
šiek tiek "ideologiškai” skirtin
gi, tat natūralu, kad tokios pla
čių užsimojimų organizacijos
veikia atskirai. Jos apima daug
žmonių ir gali būti pajėgios at
skirai veikti. Bet pažiūrėkite,
kiek joms priklausantieji jų na
riai dar organizuoja kitokių
draugijų, leidyklų ir t.t. Kodėl
tie veiklūs asmenys negali to
darbo atlikti savo pagrindinių
organizacijų ribose, kad jų sta- Vairuojamųjų raketų paleidimo mašinos iš sausumos pozicijų. Kampinėj nuotraukoj vaizdas
tūtai visa tai ne tik leidžia, bet)
ketą paleidus.

DR. L. GRINIŪTĖ GLEMŽIENĖ
ATIDARĖ
SPECIALYBĖS
KABINETĄ

J. Paplėnas

ANKSČIAU
SUPLANUOTA, O
DABAR
VYKDOMA
Niekad neturėjome pakanka
mai akių, ausų, nosies ir gerklės
ligų specialistų. Didžiausio mūsų
šios srities autoriteto prof. dr.
J. Zubkaus mirtis (Chicagoje
1953 m.) šią spragą dar labiau
padidino, Ją jaučia ne tik Chicagos, bet ir plačiosios apylinkės
lietuviai. Ypatingai tie, kurių
pasitikėjimo jausmas stipresnis
saviškiams medikams, ir kurie
įsitikinę, kad negalavimų niuan
sus gydytojui gali išdėstyti tik
laisvai kalbėdamas. Taigi — gim
tąja kalba.

Praėjusią savaitę pranešėm,
kad Vytautas Vazalinskas pa
skirtas 'žemės ūkio ministeriu
vieton pora savaičių anksčiau į
valstybinių ūkių ministerio pa
reigas perkelto V. Augustinaičio.

V. Vazalinskas, apie 46 m.
amižaus, baigęs Lietuvos žemės
Ūkio Akademiją apie 1933 me
tus, nepriklausomybės laikais
dirbo Lietuvos žemės Ūkio Ty
rimo Įstaigoje. Nei studijuoda
mas, nei vėliau nedalyvavo jo
kiose ideologinėse ar politinėse
Miela, kai į retėjančias gretas
organizacijose. Spaudoje rašyda
ateina naujų jėgų. Viena tokių vo žemės ūkio klausimais ir pa
— dr. Laimutė Griniūtė-Glemžiesižymėjo kooperatyvinių žemės
nė. ši, reklamos nemėgstanti ūkių idėjos skleidimu. 1940 me
(teatleidžia ji ir man), gydytoja, tais Vilniuje įvykusiam žemės
1935 m. baigusi Vytauto Didžio ūkio specialistų suvažiavime jo
jo universitetą, kaip laborantė skaityta ta tema paskaita jau
ir prof. dr. P. Avižonio asistentė
stipriai dvelkė kolchozų kvapu.
dirbo Vytauto D. u-to akių kli
Bolševikinė valdžia V. Vazanikoje iki antrosios bolševikų
okupacijos. Vokietijoje akių spe linską paskyrė valstybinių ūkių
cialybėje tobulinosi Tuebingeno skyriaus viršininku žemės Ūkio
universitete, 1947 m. įgydama Ministerijoj, vėliau pavadintoj
medicinos daktaro laipsnį. Pa komisariatu. Anksčiau buvusio
siekusi JAV ir atlikusi Belmonto ."Paramos” kooperatyvo darbi
ligoninėje interno stažą, ji nuo ninko komunisto, dar nepriklau
1950 m. dirba Chicagos akių, au somybės laikais pabėgusio Rusi
sų, nosies ir gerklės ligoninėje jon ir grįžusio 1940 metais "pa
kaip gydytoja rezidente ir ligo dėjėjo" prižiūrimas, V. Vazalins
ninės vedėjo dr. Nugent’o asis kas išbuvo to skyriaus vedėjo
tentė, ypatingai specializuoda pareigose ligi rusų-vokiečių ka
masi ausų, nosies ir gerklės sri ro pradžios. Karui prasidėjus,
Vazalinskas drauge su visa bol
tyje.
ševikine valdžia pabėgo Rusijon.
Nors tų pareigų ir gerokai ap Buvo rastas jo 1941 metų pava
krauta, dr. L. Griniūtė-Glemžie- sarį paduotas prašymas priimti
jį į komunistų partiją.

Tačiau visa tai vaizduojama
ne taip sau, bet norint "apšvies
ti” jos pastabų gavėjus apie Lie
tuvos Pasiuntinybę prie švento
jo Sosto ir Lietuvos Diplomati
jos šefo įstaigą.
Kaip visa tai derinasi su gera
valia, sunku pasakyti. O jeigu
Devenienės raporte protarpiais
užtinki sakinį, kurį galėjo para
šyti ne šiaip sau moteriškė, o
Vliko Vykdomosios Tarybos pir
mininkė, tai ten tiek daug piktų
iškraipymų, dviprasmiškumų ir
įdėjimo sau į lūpas posakių, ku
šių ji tikrai Romoje nesakė, —
jog stačiai nežinai, nė kaip gal
voti. O kas būtų, jeigu iš Deve
nienės pasakojimų Romoje apie
savo anūkus būtų daroma išvadų
jos politinę laikyseną Vlike?
Būtų dar pusė bėdos, jeigu į
Romą būtų nuvažiavusi ponia
Alena Devenienė ir būtų pas
kum smulkiai aprašiusi, kas jai
atidarė duris ir kas buvo kalba
ma su pažįstamais, begeriant ka
vą. Bet Romos susitikime daly
vavo Vliko Vykromosios Tary
bos pirmininkė. Parašiusi savo,
švelniai tariant, dyviną raportą,
pirmininkė jį išsiuntinėjo ne sa
vo kūmutėms, o politiniams vei
kėjams, kurie turi priimti tam
tikrus sprendimus. Dievaži, labai,
atsakingu tokio elgesio pavadin-]
ti negalima, o dar sunkiau tai
derinasi su gerais norais ir gera!
valia...
Mes nesiimame spręsti, kokių
išvadų pasidarys Vliko sesija,
susirenkanti birželio mėnesį.
Prielaidos nėra palankios, kad
sprendimai bus priimti blaivio
mis galvomis, vadovaujantis šal
tu protu, teisingu Lietuvos lais
vės bylos supratimu ir nuošir
džiu noru apjungti ir lietuvišką
ją visuomenę. Tas gerų norų ka Amerikoniško slebiz a v o j i m o
pitalas, kurį į Europą astivežė (spelling) varžybas laimėjo 13
abu Vliko vadovaujantieji asme-1 metų pittsburghietė Melody
nys, perdėm pasirodė esąs ne-: Sachko. Ji gavo $1000 dovanų ir
pagrįstas realinėmis vertybėmis. $100 kelionei į New Yorką. AntIr viso to išdavos turės netrukus- roj vietoj liko 13 m. berniukas iš
taaiškėti.
I
Ohio.

Mielam Kolegai

inž. JONUI JURKŪNUI
mirus jo tėveliui Lietuvoje, reiškiame gilią užuojautą

Keletą pastarųjų metų V. Va
zalinskas buvo žemės ūkio mi
nisterio pavaduotojas, partijos
CK narys-kandidatas ir deputa
tas Aukščiausioj Taryboj, šių
metų sausio mėnesio gale, par
tijos suvažiavimo metu, pakilo į
tikruosius CK narius.
Ministeriu pakeitimai žemės
ūkio šrityje Lietuvai, atrodo,
buvo suplanuoti jau pereitų me
tų gale, kai Maskva pareikalavo
rimtai toje srityje pasitempti.
Tą liudija sausio mėnesį pada
ryti pakeitimai partijos Centro
Komitete. Būtent:
(1) M. Gedvilas tapo atleistas
iš premjero pareigų ir tuo pačiu
metu išlaipintas iš partijos biu
ro į paprastų CK narių eiles.
(2) V. Augustinaitis susilau
kė tokio paties pažeminimo, kaip
ir Gedvilas, o po trijų mėnesių
iš žemės ūkio ministerio pareigų
tapo perkeltas į mažesnes vals
tybinių ūkių ministerio pareigas.
(3) P. Kunčinas, valstybinių
ūkių ministeris, sausio mėnesį
buvo pažemintas iš tikrųjų CK
narių j kandidatus, o po trijų
mėnesių atleistas iš ministerio
pareigų.
(4) V. Vazalinskas sausio ga
le buvo pakeltas iš -kandidatų į
tikruosius CK narius, o dabar iš
ministerio pavaduotojų pakilo įministerius.
DIRVĄ UŽSISAKYTI
galima ir šiandien, nėra reikalo
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laukti nei metą, nei mėneote

pabaigusi

