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—sąskrydžio parodai—
Dirvas redakcija iš anapus ge

ležinės uždangos gavo nepapras
tą laišką. Jame ir mažytės pirš
tinėlės, megztos tautinėmis spal
vomis. Laiške rašo:
"Malonus Pone!

Į ruošiamą birželio mėn. Wa- 
shingtone tautodailės parodą (iš 
Dirvos 13 Nr.) siunčiu rankdar- 
bėlį — mažytes pirštinėles, ku
rias numezgė mano sesuo, gyve
nanti Sibire. Neatsisakykite jas 
Įteikti parodos rengėjams’’.

Jūsų redaktorius, gavęs šį ne

paprastą parodai eksponatą bu
vo lygiai sujautintas, kaip ir tie 
Dirvos bičiuliai clevelandiečiai, 
kurie tas pirštinėles ir laišką 
žiūrėjo. Mačiau kai kurių akyse 
ir ašaras... Ir atsidūsėjimus, 
kaip lietuviai anapus geležinės 
uždangos, į kiekvieną laisvojo 
pasaulio lietuvių pastangą pri
artinti Lietuvai laisvę, žiūri su 
viltim ir įmanomai stengiasi pri
sidėti. Tik šiapus geležinės, už
dangos nusipolitikavę politikai, 
kurių rašiniais dabar "puošiasi" 
Draugo ir Naujienų puslapiai,

kalba prieš Washingtono sąskry
dį.

Tautieti, iš anapus geležinės 
uždangos, tavo motinos, tėvo, 
sesers ar brolio akys nekantriai 
žiūri ir laukia, ką mes gero pada
rysim Lietuvos laisvei prikelti. 
Birželio mėn. 16-17 dienomis yra 
reta proga Washingtone, jtakin-

giausios pasaulyje valstybės sos
tinėje, politikams ir visuomeni
ninkams prakalbėti lietuvių tau
tos dvasiniais turtais. Prakalbė
ti ir prašyti Lietuvos laisvės pri
kėlimui paramos.

Tikiu, kad ta šventa pareiga 
tomis dienomis tave ir nuves į 
Washingtoną. Dipl. šefas min. St. Lozoraitis atvyko į JAV pasitarimams su min. 

P. Žadeikių ir konsulais, vizitui Valstybės Departamente, daly
vauti Washingtono sąskrydyje ir aplankyti lietuvių kolonijas. Cle
velande min. S. Lozoraitis lankosi birželio mėn. 9 ir 10 dienomis.

TITO I MASKVĄ 
MOLOTOVAS Iš UŽS.

REIKALŲ 
MINISTERIŲ

Juguslavijos komunistinis dik
tatorius Tito, 3 savaitėms išvy
kęs į Maskvą, ten buvo sutiktas 
didžiausiom iškilmėm. Tuo pačiu 
Tito buvo pagerbtas dar ir spe
cialiai — Molotovo pašalinimu iš 
užsienių reikalų ministerio pa
reigų. Esą, Molotovas yra atsa
kingas už 1948 metais vykdytą 
prieš Tito Maskvos spaudimą.

Tito lankymosi Maskvoj išva
karėse taip pat buvo pranešta, 
kad atstatomas normalus susi
siekimas tarp Belgrado ir Mask
vos.

žodžiu, atitaisoma daug Titui 
"padarytų skriaudų”. Ir tų 
"skriaudų” atitaisymas Vaka
ruose kelia nemaža rūpestį, kad 
Tito grįžta į Maskvos bloką.

Molotovas, kuris dabar parink
tas atpirkimo ožiu, ėjo 68 metus. 
Jo įpėdinis, komunistinis propa
gandistas Dmitri T. Šepilov, yra 
49 m. amžiaus, agresyvus komu
nistas, nieko geresnio nežadąs, 
negu buvo Molotovo ministeria- 
vimo laikais.

dabar yra iškilę nuomonių skir
tumų vyriausybės narių tarpe, 
tai jie yra atsiradę daugiausia 
dėl to, kaip pašalinti aukštos 
ekonominės konjunktūros nenor
malumus ir nepageidaujamus 
reiškinius. Vokietijos "ekonomi-

Vakaru nevieningumas 
ardo Vokietijos stiprybe

(Mūsų Vokietijos bendradarbio)

nis stebuklas” vis dar galioja, 
kaip ir anksčiau. Nedarbas yra 
sumažėjęs iki minimumo. Kai 
kuriose srityse pastebimas net 
darbininkų trūkumas.

Ir vis dėlto Vakarų Vokietiją 
yra apėmęs kažkoks nerimas. 
Ekonominiai rūpesčiai pėra šiuo 
metu svarbiausias reikalas. Daug 
daugiau galvosūkio kelia bendro-

Blrželia 8 d. Vakarų Vokieti
jos kancleris Adenaueris atvyks
ta į Amerikos Jungtines Valsty
bes, kur jam du universitetai su
teiks garbės daktaro titulus. Pa
ti kelionė savaime yra privatinio 
pobūdžio, bet vis dėlto kanclerį 
priims tiek prezidentas Eisenho- 
weris, tiek valstybės sekretorius 
Dulles. Tokiu būdu pati kelionė 
įgauna platesnę reikšmę.

Paskutiniuoju laiku kanclerio 
Adenauerio padėtis pradėjo 
smarkiai šlyti. Kai kada pasi
girsta balsų, kad jis jau nebesąs 
tas galingas vyras, kurio ranko
se yra visos Vakarų Vokietijos 
likimas. Jo vadovaujama vyriau
sybė išgyveno kelias krizes. Pir
miausia, nuo jos atsimetė didžio
ji vokiečių pabėgėlių iš rytų Vo
kietijos sričių dalis, kurių par
tija perėjo į opoziciją. Panašiai 
pasielgė laisvųjų demokratų par
tija, kurios tiktai atskala pasili
ko valdžioje. Bet taip pat pačių 
krikškionių demokratų unijoje 
vis labiau ima reikštis giliai ei
nančių nuomonių skirtumų.

Tokia krizė iškilo gegužės pa
baigoje, kuomet kancleris viešai 
atsiribojo nuo savo svarbiausių 
ministerių, kurių rankose yra 
Vokietijos ekonominio gyvenimo 
tvarkymas, būtent, nuo ūkio mi
nisterio Erhardo ir finansų mi
nisterio Schaeferio. Abu minis- 
teriai buvo sutikę su Vokietijos 
emisijos banko (Bank Deutscher 
Laender) nutarimu pakelti dis
kontą nuo 41/2 iki 5*Ą. Jie tuo 
būdu manė pašalinti kai kuriuos 
nepageidaujamus reiškinius ūkio 
gyvenime. Pirmoje eilėje norėta 
sustabdyti infliacijos pavojų, ku
ris neabejojamai reiškiasi rim-

vo tiesiogiai nukreiptas prieš abu 
ministerius, kurie yra jo vyriau
sybės svarbiausieji ramsčiai. Po 
kelių dienų buvo paskelbtas ko
munikatas, kad Adenaueris vėl 
suradęs bendrą kalbą su savo mi- 
nisteriais, bet pati krizė vyriau
sybės sluoksniuose šį kartą yra 
tuo reikšmingesnė, jog ji palietė 
pagrindinę koalicinę partiją, bū
tent, krikščionių demokratų uni
ją-

Kaip Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse šie metai yra rinkimų 
metai, taip Vokietijoje jau ima 
reikštis priešrinkiminės nuotai
kos, nors parlamento rinkimai 
bus tiktai kitų metų rudenį. Ma
žėjant Adenauerio autoritetui, 
opozicija vis labiau tikisi, kad 
jai pavyks pralaužti krikščionių 
demokratų frontą, kuris ligšioli
niame parlamente turi absoliu
tinę daugumą. Tenka atsiminti, 
kad krikščionių demokratų uni
joje yra susibūrę tiek katalikai, 
tiek protestantai. Iki paskutinių
jų laikų tas blokas buvo pakan
kamai vienalytis, kad jam gręstų 
tiesioginis iširimo pavojus. Bet 
dabar imama abejoti, ar tas blo
kas atsilaikys prieš jungtinę opo
ziciją, kurią sudaro jau ne vien 
socialdemokratai, bet ir kelios 
nemarksistinės partijos.

Kaip ir visame laisvame pa
saulyje, taip ir Vakarų Vokieti
joje vis dar viešpatauja aukšta 
ekonominė konjunktūra. Jeigu

ji politinė padėtis. Kancleris 
Adenaueris yra besąlygiškai pa
sisakęs už bendradarbiavimą su 
Vakarų Europos valstybėmis. Jis 
laikosi nuomonės, kad paskuti
niųjų laikų Maskvos politiniai 
vingiai nėra nuoširdūs. Jeigu so
vietai gali padaryti kokią esmi
nę nuolaidą, tai tiktai Vakarų 
Europos ir laisvojo pasaulio stip
rumo ir vienybės pasėkoje. Ta
čiau toji vienybė ima svyruoti. 
Per paskutinę NATO valstybių 
sesiją Paryžiuje aiškiai iškilo 
viešumon, kad vakarai nebėra 
vieningi. Kol Maskva laikėsi kie
tos ir agresingos stalininės lini
jos, tol vakarų valstybės buvo 
savo tarpe susicementavusios. 
Bet užteko, kad Maskva paleido 
savo viliojimų balsus, ir jau at
sirado syvruojančių. Bulganinas 
su Chruščiovu karališkai priima
mi Londone, Prancūzijos vyriau
sybės viršūnės lankosi Maskvo
je. Londone vyksta nusiginklavi
mo konferencija, kurioje sovie
tams daromi toli einantieji pa
siūlymai. Vakarai gundomi so
vietų pasiūlymų praplėsti preky
bą tarp abiejų blokų. Yra ir kito
kių reiškinių, kurie patvirtina 
vykstantį lūžį vakarų fronte.

Visa tai nepaprastai neigiamai 
atsiliepia tiek bendrai Vakarų 
Vokietijos tarptautinei būklei, 
tiek ypatingai pakerta kanclerio 
Adenauerio poziciją. Opozocija 
su socialdemokratais priešakyje 
jau metų metais kartoja, kad

Buvęs NATO pajėgų vyriausias 
vadas gen. Alfred Gruenther pa
reiškė, kad sovietai ginkluotas 
pajėgas tariamai mažindami dar 
kartą nori prigauti vakarinius 

sąjungininkus.
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pastangose atkovoti Lietuvos 
laisvę.

Kad šis kraštas toks yra, liu
dija ir dvi vėliavos — Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Lietuvos 
— draugingai greta plevėsuoda-

tomis formomis (nuolatinis kai
nų kilimas ir kt.). Antra vertus, 
ministeriai siūlo sumažinti mui
tus, kad tuo būdu atpiginus kai 
kurias prekes.

Tačiau Adenaueris viešai pa
reiškė, kad jis nesutinkąs nei su 
diskonto nuošimčio pakėlimu, nei 
su muitų sumažinimu. Kadangi 
Vokietijos emisijos bankas yra 
nepriklausoma institucija, kuriai 
vyriausybė negali daryti įtakos, 
tai Adenauerio pareiškimas bu-

Prezidentui Eisenhoweriui West Point kadetai įteikia metinę mo
kyklos knygą.

Bonnai reikia pradėti tiesiogiai 
kalbėtis su Maskva. Tai nereikš
tų, kad reikią eiti prieš vakarus. 
Bet reikią išnaudoti visus gali
mumus svarbiausiai Vokietijos 
problemai išspręsti, būtent, abie
jų Vokietijos dalių apjungimui į 
vieną valstybę.

Ligšiol Adenaueris -buvo tais 
klausimais kietas, kaip uola. 
Opozicija jam nekartą prikaišio
jo, kad jis esąs vienpusiškas. 
Šiandien dar negalima būtų tvir
tinti, kad Adenaueris savo ooli
tiniame nusistatyme būtų susvy
ravęs. Bet jeigu kitos vakarų 
valstybės vis daugiau eis tuo pa
taikavimo ir šliaužiojimo prieš 
sovietus keliu, tai kaip pasilikti 
vienai Vokietijai skirtingoje po
zicijoje? Kiekvienas Bulganino 
ir Chrušiovo pajudėjimas iš Mas
kvos silpnina Adenauerio pozici
ją, nors Maskva dar nėra pasie
kusi kokių esminių laimėjimų. 
Bet yra pasikeitusi psichologinė 
būsena. Taip pat pačioje vokie
čių tautoje plinta įsitikinimas, 
kad Adenaueris turi keisti savo 
liniją.

Tokios nuotaikas gali atsiliep
ti rinkimų išdavoms, nors, kaip 
jau sakyta, iki rinkimų pasiliko 
dar daugiau nekaip vieneri me
tai. Tačiau vyriausybė negali to
kių nuotaikų nepaisyti. Kai kada 
jau imama viešai kalbėti, kad 
vyriausybė turėsianti artimiau
siu laiku užmegsti diplomatinius 
santykius su sovietų satelitinė
mis valstybėmis. Tad galimas da
lykas. kad po kiek laiko Bonnoje 
atsiras dar visa eilė raudonųjų 
ambasadorių, jų tarpe ir Lenki
joj. Lygiu būdu prasitariama, 
kad Vakarų Vokietijai reikią ieš
koti naujų rinkų jos pramonės 
gaminiams. Ypač daug tikimasi 
iš prekybinių santykių pagyvini
mo su raudonąja Kinija.

Atvykau kaip Lietuvos tarnas
Diplomatijos šefo S. Lozorai- atvykusį Dipl. šefą S. Lozoraitį 

čio pagerbimas New Yorke įvy- su Ponia, Liet. Nepr. Talką ir 
ko š. m. 3 d. Park Sheraton Hotel 
patalpose. Dalyvavo virš 200 sve
čių.

Priėmimo pobūvį atidarė p.
Lozoraičiui sutikti komiteto 
pirm. J. Gint us, pakeikiu ’

Šiandien tai dar tesą kalbos, 
dar jos nepavirto realybėmis. Bet 
vakarų frontui susvyravus ir 
plintant įsitikinimui, kad karo 
pavojus esąs bent jau nutolęs, 
ir ne visiškai pašalintas, tenka 
prie naujų reikalavimų taikytis 
ir vakarų Vokietijai. Tai daryti 
verčia taip pat vidaus politikos 
sumetimai. Jeigu iš opozicijos 
rankų nebus išmušti svarbūs 
ginklai, kurie traukia balsuotojų 
dėmesį, tai gali atsitikti, kad po 
metų dabartinė vyriausybė gali 
atsidurti mažumoje ir prie val
džios vairo galėtų ateiti nauji 
žmonės. Vyriausybė jau iš anks
to turi imtis apsisaugojimo prie
monių.

Kai Adenaueris birželio mėne
sį atsiras Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse, jis greičiausia užsi
mins, kad vakarų nevieningumas 
ir iliuzionizmas verčia ir jį per
siorientuoti. Tai nereiškia, kad 
Vakarų Vokietija pagrindinai 
pakeistų savo frontą. Bet yra žy
mių, kurios rodo, kad Bonna irgi 
bandys nutiesti tiltus į Maskvą. 
Tuo atveju vakarų pasaulis dar

visus susirinkusius svečius.
— Jie atvyko netik pasisve

čiuoti į Ameriką pas mus, bet ir 
Lietuvos reikalais pasitarti, gal 
būt, pavyks su mūsų broliais su- 
■'ikalbė^! vieningos nuomonės 
prieiti, kad jie statytų ne ką ki
tą, o Lietuvą pirmoj eilėj. Mes 
turime sukaupti visas jėgas į 
vieną vietą, — baigė J. Ginkus 
ir perdavė pirmininkauti V. Ab- 
raičiui.

V. Abraitis kreipdamasis į 
Diplomatijos šefą pabrėžė, jog 
jo atsilankymas sustiprins mus 
Lietuvos laisvinimo kovoj. Mes 
tikime, — sakė jis, — kad ke
lias į Lietuvą bus artimiausias 
bendradarbiaujant su jumis ir 
visais Lietuvos buv. pasiunti
niais. šiam didžiam žygyje mes 
jums padėsime ir jūsų darbus 
remsime, — baigė V. Abraitis.

Po to, kalbėjo Liet. Nepriklau
somybės Talko spirmininkas V. 
Rastenis šiais žodžiais:

"Mums, čia susirinkusiems, šį 
kartą atitekę ypatinga proga: 
proga pirmutiniams pasveikinti 
Tamstas, ką tik atvykusius į 
kraštą, kuris taip daugeliui mū
sų, lietuvių, yra ne tik tapęs 
užuovėja mūsų Tėvynės nelaimės 
laikais, bet kuris drauge yra ir 
didis, galbūt net lemiamos reikš
mės sąjungininkas visų mūsų

mos Lietuvos Diplomatijos šefui 
pasveikinti. Visiems mums džiu
gu matyti tokį šiais laikais retą 
reginį.

Tėvynės nelaimėje visada esti 
daug nukentėjusių ir daug susi
rūpinusių, kaip atitaisyti ištiku
sią žalą. Didelės nelaimės ir są
myšius sukelia didelius žmonių 
jausmuose, mintyse bei poelgiuo
se. Todėl nenuostabu, kad ir tarp 
mūsų esama nemaža sąmyšio be
ieškant kelio j Lietuvos laisvę.

Jau ąhV4 kartą savo atmini
me to k'ėi'10 ieškome. Tik dabar 
yra skirtumas. Dabar mes turi
me gyvą prisiminimą, kad Lietu
va jau buvo laisvę visai neseniai 
atgavusi ir buvo sėkmingai atsi
kūrusi kaip nepriklausoma vals
tybė. Dar daugiau: turime ne tik 
prisiminimą, bet ir viešą, tarp
valstybinių santykių plotmėje 
galiojantį Lietuvos valstybės pri
pažinimą. Tai yra neįkainojamos 
vertės faktas ir argumentas Lie
tuvos byloje. O regimas ir realus 
to fakto apsireiškimas yra Lie
tuvos Diplomatinės Tarnybos bu
vimas bei niekad nenutrūkęs jos 
veikimas. Tai didžiulė atrama vi
sai Lietuvos nepriklausomybės 
akcijai. Nes juk Lietuvos Diplo
matinė Tarnyba yra gi tos pa
čios, kad ir palaužtos, bet teisiš
kai tebegyvos ir pripažintos Lie
tuvos valstybės diplomatinė tar
nyba.

Dėl ką tik minėto, Tėvynės ne
laimių sukeltojo sumišimo, ta at
rama ne visų laisvėn kelio beieš
kančių jų vienodai vertinama. Ta
čiau dar yra lietuviuose daug ir 
tvirto supratimo, kad ši atrama 

(Perkelta i 8 psl.)
kartą parodys savo politinį ne. 
nusivokimą ir iliuzionizmą.

Švedijos grožio karalienė Ingrid 
Goude, stipriausia varžovė į Eu

ropos gražuolės titulą.

VISAM PASAULY
• Vakarų Vokietija ir Prancūzija pabaigė Luxemburge 

vestas derybas dėl Saaro krašto gražinimo Vokietijai. Manoma, 
kad Saaro kraštas pilnai Vokietijai bus perduotas 1957 m. sau
sio mėn. 1 d.

• Iš Maskvos pranešė, kad panaikinta centrinė teisingumo 
ministerija. Tas pareigas dabar vykdysią vadinamų respublikų 
teisingumo ministerijos. Teisingiau, ten nusiųsti Maskvos valdi
ninkai.

• J. T. generalinis sekretorius planuoja kelionę į Europos 
kraštus anapus geležinės uždangos.

• Kipro saloje, kaip praneša patys anglai, graikų teroristų 
jau užmušta 38 anglų kariai.

• Indijos ministeris pirm. Nehru nuo liepos 7 iki 14 d. 
lankysis JAV. Jis birželio mėn. 21 d. iš Indijos išvyksta į ilgesnę 
kelionę aplankyti Angliją, Prancūziją, Vokietiją, Egiptą, Syriją 
ir Libanoną.

• Maskvos įsakymu į Juguslaviją važiuosią visų kaimyninių 
komunistinių kraštų partijų vadai atsiprašyti Tito už vykdytus 
puolimus. Pirmosis tokią atlaidų kelionę padarė Italijos komunis
tų vadas Togliatti.

• Lenkų komunistinė spauda skelbia, kad bus paskelbta 
politiniams kaliniams amnestija. Esą, iš kalėjimų bus paleista 
68,000 kalinamųjų.
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Šią savaitę

•

Mūsų jaunimas, daugumoje 
lankąs svetimas mokyklas, bai
gia mokslo metus. Daugelis iš jų 
jau šią savaitę gavo aukštesnių
jų mokyklų diplomus, pasakė su
diev mokytojams ir išdidžiai už
darė lankytų klasių duris. Jie 
pasijuto ir mokyti ir galingi ir 
pasiryžę kalnus nuversti. Taip, 
kaip ir mes, kurie prieš kelius 
dešimtmečius, tada panašiai iš
ėjom iš savųjų gimnazijų Nemu
no šalyje.

Daugelis moksleivių šią ir atei
nančią savaitę, baigę eilinius 
mokslo metus, gaus vasaros atos
togas, atostogaus, vyresni eis į 
darbovietes, kad užkaltų tą rei
kalingą centą geram laikraščiui, 
knygai, pramogai ir mokslui da- 
sidurti.

Džiaugsmas ima, kada girdi, 
kad kasmet daugiau ir daugiau 
mūsų jaunimo baigia aukštuo
sius mokslus ir pradeda savisto
vų darbą. Dar labiau džiugu, ka
da jie ne tik nenutolsta nuo lie
tuviškojo darbo, bet jam ir va
dovauti ima. Tai tvįrčiiUhCąs ląi- 
das, kad tautiniai mes tebesame 
gyvi ir nesiruošiame mirti.

Ne tik jaunimui, bet ir vyres- 
niesiams miela, kad šią vasarą 
daugelis organizacijų planuoja 
mūsų jaunimo susitikimus, sto
vyklavimus. Ir pirmasis toks di
delis jaunimo susitikimas įvyks 
tik mokslo metams pasibaigus, 
birželio mėn. 16-17 dienomis Wa- 
shingtone, rengiamo lietuvių sąs
krydžio proga. Vėliau, birželio 
pabaigoje, daug jaunimo sugu
žės į Čikagą, dainų šventėn. Dar 
vėliau į stovyklas.

Jaunieji, visur skubėkit, visur 
būkit! Tie, kurie snaudžia, nie
kad niekur nesuspės ir niekam 
niekad nevadovaus. Jie liks be
reikšmiai. O jūsų pareiga kilti 
aukštyn ir veržtis platyn!

KAS ir KUR
• Lietuvių Rašytojų Draugijos 
nariai gavo balsavimo lapelius, 
kad iki birželio mėn. 28 d. pasi
sakytų už naujos valdybos na
rius. Į valdybą kandidatuoja: B. 
Babrauskas, A. Baronas, A. Gau- 
čys, K. Jurgelionis, S. PipiraHė- 
Tomarienė, V. Ramonas ir A. 
Valentinas.
• Visuotinis Lietuvių Rašytojų 
Draugijos narių susirinkimas 
įvyks birželio mėn. 30 d. Sher- 
man viešbutyje, Chicagoje. Pra
džia 1 vai. p. pietų.
• Kaip praneša iš Reutlingeno,
VLIKas numato posėdžiauti New 
Yorke birželio mąn. 22-24 dieno
mis. I

atidaryta paveikslų galerija, ir 
respublikos darbo žmonės galės 
čia susipažinti su praeities dai
lininkų kūriniais”... Kaip gry
nai apie architektūrinį paminklą, 
bet ne maldos namus, kalbama 
ir apie Kotrynos bažnyčią Mu
ziejaus gatvėje. Dabar esanti 
”šio architektūros paminklo iš
vaizda tokia, lyg jis būtų tik ką 
pastatytas”...

ta įvairūs aktualūs klausimai ir, pertraukas svečius 
patiekta naujausių informacijų 
sąskrydžio reikalu.

Visi skyriaus nariai, jų arti
mieji ir Tautinės Sąjungos bičiu
liai maloniai kviečiami gausiai 
pobūvy dalyvauti ir apie dalyva
vimą prašoma iki birželio mėn. 
8 d. nuo 6 iki 9 vai. vakaro pa
informuoti p. K. šeputą. Telef. 
TW 2-2857.

Pobūvio mokestis — $1.50 as
meniui.

liais. Per 20 pastarųjų metų jis 
negirdėjo lietuvių kalbos. Jis mo
kėsi laikrodininko amato, daina
vo svetimiesiams ir svetima pa
varde. Taip buvo ir jis su skaus
mu tai prisimena pasikalbėjime.

Jis Clevelando koncertu pirmą 
kartą debiutavo JAV lietuviams. 
Ir debiutavo kaip reto pajėgu
mo dainininkas. Mes džiaugsi
mės, jei ir St. Citvarui teks daž
niau dainuoti lietuvių rengia
muose koncertuose, kad dirbda
mas su prof. V. Jakubėnu pra
turtins lietuvišką repertuarą.

"Draugas” pasidžiaugė, kad 
koncerte buvo mažoka svečių. Tai 
piktas ir negražus džiaugsmas. 
Tokį koncertą gėda praleisti. Jei 
kiti sektų Draugo pavyzdžiu, ge
ri lietuvių koncertai tikrai retė
tų. Ir mes saviesiams nesiūlom 
tokiu keliu eiti. Jis nekrikščio
niškas.

• Pranės Lapienės Stony Brook, 
N. Y. vasarvietės atidarymas 
įvyksta birželio mėn. 9 d., šešta
dienį. Ta pačia proga įvyks dai
lininkų (C. Janušo, H. Kulber, S. 
Plechavičienės, P. Puzino, A. 
Rukštelės, A. Varno ir W. Wit- 
kaus) darbų paroda.

Meninei atidarymo progra
mai vadovauja akt. Vitalis Žu
kauskas.

• Rytprūsių vokiečių suvažiavi
me prof. Dr. Kochas, Rytų Eu
ropos instituto Muenchene vedė
jas, skaitė paskaitą apie federa
tyvinius ir naujosios santvarkos 
planus Europoje. Jis ilgą laiką 
dirbo Karaliaučiuje, o pereitais 
metais dalyvavo vokiečių dele
gacijoj Maskvoje. Pranešėjas 
pažymėjo, kad tarp vokiečių ir 
slavų didžiulių blokų yra apie 12 
tautų su maždaug 100 mil. gy
ventojų. Tai estai, latviai, lietu
viai, lenkai, slovakai, vengrai ir 
kiti, su kuriais nesiskaityti ne
gali nei rusais, nei vokiečiai.

• Vilniaus Katedroje ruoš paro
das. Bolševikinių rašytojų sąjun
gos leidžiamas savaitraštis "Li
teratūra ir Menas” balandžio 
mėn. numeryje, rašant apie "at
gimstančius paminklus”, skelbia, 
kad garsiojoj Vilniaus katedroj 
"šiomis dienomis buvo baigti vi
daus restauravimo darbai, šiuo
se puikiuose rūmuose greit bus

CHICAGOS 
GYDYTOJAI 

•• »*«♦j. ♦’« »■« .j. •j.♦j. »j« »j» »j»

ST. CATHARINES

linksmins 
Hi-Fi plokštelių muzika. Įėjimas 
$2.50 asmeniui.

Atvykę svečiai registruojasi 
prie įėjimo. Visiems iš toliau at-' 
važiavusiems parūpinama nak-j 
vyne.

Sekmadienį, birželio 10 d., po 
bendrų šv. Mišių šv. Petro lietu
vių bažnyčioje, įvyks akademi
kų išvyka į pajūrį.

Lai nelieka nei vieno Rytinio 
pakraščio kolegos neatsilankusio 
į bostoniečių finis semestri. Visi 
į Bostoną 1955-56 mokslą metų 
užbaigimui!

DU SUSIRINKIMAI

Bet, kaip ten Draugas besi
džiaugtų, koncertas dar davė pel
no $172.00 sąskrydžiui paremti.

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
kandai tampa sunaikinti arb> 
sugadinti ugnies, kreipkitės 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi 
mo. ko visada reikalauja 
traudos kompanijos pirm, 

išmoka už nuostolius

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 St.
'TA&f 1-8 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

iru

ar 
n<

P I KERAI8
628 Engeneer Bldg.
Telef.: MAin 1-1773 

Rezidencija: PENINSULA 25?

Tel. offic’o EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad., 
Tik susitarus trečiadieniais, 

11-2 p. p. šeštadieniais.

• Prenumeratorius ir platintojus 
pasiekė naujas (2) SANTAR
VĖS žurnalo numeris, 64 psl., 
talpinąs daug įdomios ir aktua
lios medžiagos, šalia visos eilės 
aktualijų, numeryje dedami V. 
Rastenio, Algio Skaidros, A. Šim
kaus, Br. Railos, Jono Balio, V. 
Banaičio, V. Lagenpušo, R. 811- 
bajorio ir kitų autorių moksli
niai, literatūriniai ir visuomeni
niai straipsniai.
• Liūdnų birželio įvykių minė
jimas Los Angeles įvyksta bir
želio 16 d„ 7:30 vai., 1816 S. 
Figueroa St., Los Angeles. Ren
gia bendras lietuvių, latvių ir 
estų komitetas.
• Daug New Yorko lietuvių vyk
sta į š. m. birželio 16-17 d. ren
giamąjį sąskrydį. Todėl numato
ma vykti ekskursija, kad kelionė 
būtų pigesnė. Norintieji pigiau 
nuvykti į Washingtoną ir gauti 
pigesnę nakvynę, turi registruo
tis šiose vietose: 1) J. Ginkaus 
saldainių krautuvėje (495 Grand 
Street, Brooklyn; tel.; EV 
4-9293), 2) J. Jakubaičio parduo
tuvėje (331 Union Avė., Brook
lyn; tel.: EV 7-2089), 3) "Vie
nybės” redakcijoje (412 Bedford 
Avė., Brooklyn; tel.: EV 4-0862) 
ir 4) Piliečių Klube (280 Union 
Avė., Brooklyn; tel.: E V 4-9672).

Ten pat galima gauti infor
macijų visais kitais sąskrydžio 
reikalais ir įsigyti banketo bi- 
letus.

r

i

Gegužės 26 d. įvyko SLA 278 
kuopos susirinkimas. Dienotvar
kėje buvo naujos valdybos rin
kimas ir atstovo rinkimas į 49 
SLA seimą.

Valdyba liko ta pati išskiriant 
finansų sekretorių. Naujuoju fi
nansų sekretorių išrinktas Pet
ras Polgrimas.

Į SLA seimą savo noru ir pi
nigais važiuoja Juozas šarapnic- 
kas. Susirinkimo metu Tautinės 
Sąjungos rengiamam sąskrydžiui 
Washingtone suaukota $15.50 ir 
SLA seimui $13.00.

Gegužės 27 d. buvo šauktas 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
St. Catharines Apylinkės susi
rinkimas, bet jis neįvyko, nes 
atėjo tik 13 žmonių.

Birželio 23 d. V. K. L. S-gos 
St. Catharines skyrius Wellande 
ruošia Jonines. Specialiai Joni
nėms pritaikytą programą išpil
dys Hamiltono teatro "Aukuras” 
aktoriai.

Šių Joninių pelnas skiriamas 
anglų kalboje išleidimui knygos 
"Vilnius Lietuvos Gyvenime”. 
Tikimasi, kad jos išleidimas Lie
tuvai atneš naudos.

Apibudinimui, ką duoda spau
da atvyksta žurnalistė Salomėja 

i Narkeliūnaitė ir skaitys paskai- 
I tą "Spaudos reikšmė Lietuvos 
bylos gynime”.

Joninių rengėjai šiais metais 
, tikisi labai daug svečių. Praei
tais metais buvo pirmas mėgi
nimas. Tada daug mažesniu pa
siruošimu sutraukė keletą šimtų 
svečių. Dalyvavusieji rengėjams 
negailėjo pagirimų už kruopštų 
parengimą jaukiai praleisti va
karą. šiais metais viskas daro
ma platesniu mastu ir dar kruop
ščiau rengiamasi.

Joninių vieta Wellande, Maine 
ir Port Robinson Rd. kampe.

St. Catharinietis

LOS ANGELES
ORGANIZUOJASI LIETUVIAI 

RESPUBLIKONAI

i
I

Birželio mėn. 10 dieną, sekma
dienį, 12 vai. 30 min. šv. Kazi
miero lietuvių parapijos salėje 
(2716 St. George St., Los Ange
les 27, Calif.) šaukiamas Res
publikonų Partijos lietuvių sky
riaus steigiamasis susirinkimas.! 
Visi, kurie priklauso jau Respub-' 
likonams (yra "registered Re- 
publicans”), kviečiami šiame su-Į 
sirinkime dalyvauti. Kviečiami 
ir tie, kurie tik ką yra jau gavę 
ar netrukus gaus pilietybę ir pa
siruošę jungtis į Respublikonų 
eiles.

Organizacinį komitetą sudaro: 
C. Lukšis, A. Skirius, Dr. G. Va
lančius, J. Kojelis, B. Budginas 
ir L. Valiukas. N. N.
iiNiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii

DOAN WINDOW 
SHADE & VENETIAN 

BLIND MFG, CO.
MANUFACTURING

AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES 
LANGŲ APDENGIMAI IR 

VENETIAN BLINDS 
TAUPANCIOM KAINOM.

NEMOKAMAS APSKAIČIA
VIMAS MIELAI ATLIEKAMAS 
10% nuolaidos su šiuo skelbimu

1187 EAST 105th ST.
RA 1-4123

GARANTUOTI SIUNTINIAI!
Lietuvoje ir į Pabaltijo kraštus, Ukrainon, Lenkijon, Ru
sijon greičiausiai ir pigiausiai siunčia siuntinius ši firma

DETROIT DIEVUI
VISADOS

REIKIA 
MELSTIS

PAIEŠKOJIMAI
Lietuvos Generalinio Konsula

to New Yorke paieškomi asme
nys:

Aržuolaitis Jonas, Pijus ir 
Vincas, iš žaliašarkių k., Žvirgž
daičių vai., Šakių aps.

Balinskaitė-Klauso Klora, gy
venusi Cicero, Illinois.

Beliauskas Leonas, gimęs 
Amerikoje, augęs Kėdainių aps.

Biblejauskas Pranciškus.
Bischaff (Bišauskas) Danie

lius, iš Gurancų vienk., Aukšta
dvario v., Trakų aps., turėjo ke
pyklą Brooklyne.

Bružas Pranas, sūnus Domo.
Čepelis Domininkas, gyvenęs 

West 35 St., Chicago, Illinois.
Černelis Algirdas, gyvenęs Bel

gijoje.
Draugelis Bronius, sūnus Igno. 

Kasiulynaitė-Rickus Malvina.
Katinskas Domininkas ir Juo

zas.
Katkauskas Joe, sūnus Rožės 

Malžinskaįtės-Katkauskienės.
Klausoi-Balinskaitė Klora, gy

venusi Cicero, Illinois.
Kondrotas Jonas, sūnus Alek

so.
Marčiukaitis Juozas, iš Nava- 

siolkos k., Balbieriškio v., Mari
jampolės apskr.

Maurus Antanas, Jonas, Na
talija, Nikodemas ir Ona, gyve
nę Chicagoje.

Mažutytė Bronė, duktė Vinco.
Notmonas Karolis, iš Darži

ninkų k., žaliosios vai., Vilkaviš
kio apskr.

Petronis Antanas ir Stanislo
vas, iš Račiupėnų k., Kupiškio 
par., Panevėžio apskr. *

Rickus-Kasiulynaitė Malvina, 
šikšnius Adomas, sūnus Prano. 
Švedas Mikas.
Vaiciukevičius Antanas, iš Pa- 

grandos k., Kietaviškių vai.
Vaičiulis Petras, iš Raudoniš- 

kių k., Kalvarijos vai.
Valaitis Adomas.
Valiūnas Antanas.
Vanarauskas, iš Skiturių k., 

Simno parap., Alytaus apskr.
Zalieckaitė Ona, iš Pileckų k., 

nuo šeštokų, Krosnos vai.
Žukauskas Antanas, iš Kybar

tų.
Jieškomieji ar apie juos turin

tieji bet kurių žinių prašomi at
siliepti Lietuvos Generaliniam 
Konsului šiuo adresu:

CONSULATE GENERAL Of 
LITHUANIA 

41 We»t 82nd Street 
New York 24. N. Y

BOSTON

•

Gegužės mėn. 26 d. Clevelande 
Tautinės S-gos skyrius buvo su
rengęs koncertą. Apie jį praėju
sią savaitę, kaip aukšto meninio 
lygio koncertą, kelius žodžius pa
rašė mūsų bendradarbis. Ten jis 
pasakė, kad tokio koncerto cleve- 
landiečiai labai senai negirdėjo.

Tą koncertą išpildė, jei taip 
galima pasakyti, mūsų jaunieji 
solistai Aldona Stempužienė ir 
Stasys Citvaras.

Aldona Stempužienė, kaip so
listė, išaugo kelerių paskutinių 
metų laike mūsų akyse. Jai pra
džioje optimistai ir skeptikai (o 
dar skeptikai su pavydu!) ne
vienodai pranašavo.

Dirva, kuri ją, palyginti, daug( 
kartų pristatė koncertų klausy
tojams clevelandiečiams ir skai
tytojams, po paskutiniojo kon
certo, jaučiasi galinti pasakyti, 
kad jokia lietuvių kolonija ir 
joks lietuvių sambūris, ją pasi
kvietęs koncertuoti, tikrai ne- 
apsivils.

Džiaugiamės, kad ji išaugo 
mūsų akyse, džiaugsimės jei ji 
nepraras veržlumo siekti pačių! 
aukštybių, kurių niekad nebūna 
gana ir perdaug.

Šias eilutes rašančiam buvo 
miela, koncerte išgirsti ir para-, 
pijietj iš jaunų dienų, solistą' 
Stasį Citvarą, kuris anksti iš 
Lietuvos išklydo emigrantų ke-1

J. Kamienski
JANIQUE TRADING CO.
1029 Fairfield Avė. (netoli W. 11 St.) 

Cleveland 13, Ohio Telef.: CHerry 1-5547
Centrinė firma yra Toronte, Ont.

835 Queen Street West, Toronto, Ont. 
ir skyriai didesniuose miestuose, Kanadoje ir Amerikoje. 

Išsiuntimo skyrius yra ir Clevelande.
Klijentų patogumui skyriai atidaryti:

1162 Broadway Avė., Buffalo 12, N. Y.
Telef.: FI 1272

2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III. 
Telef.: BRunsvvick 8-6780

Visus mokesčius ir visas išlaidas apmokama čie vietoje, tat gavėjai 
krašte Jau nieko nemoka.

Už naujas medžiagas imama tiktai 50% vertės.
Visas siunčiamas prekes galima pasirinkti įstaigoje, kuri atidara 

kiekviena dieną nuo 12 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.

JUOKTIS SVEIKA !
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro 

ir savikritikos žurnalą

PELĖDA
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir grudžio mėn.
Rašykite šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė., S., 

Welland, Ont., Canada.
Prenumerata metams $1.00 į visus pasaulio kraštus. 

Atskiras numeris 30 cnt.
m

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SKYRIAUS POBŪVIS

Birželio mėn. 9 d. (šeštadienio 
vakare) 6 vai. 30 min. šeputų 
namuose 19250 Orleans St., De
troit 3, A. L. Tautinės Sąjungos 
Detroito skyrius rengia savo na
rių, jų artimųjų ir bičiulių po
būvį, kurio metu bus išsiaiškin-

STUDENTŲ PARENGIMAS
Birželio 9 d., 6:30 vai. p. p., 

Strand Hali salėje, So. Bostorr 
(!Broadway, šalia Lietuvių pilie
čių klubo), Bostono Studentų 
Skyrius rengia šaunų FINIS SE- ta, kad kartais jis praleisdavo 
MESTRI VAKARĄ. ' ‘ ’ į ~

Programoje — puiki vakarie- tų nesąmonė Jėzui melstis, jeigu 
nė, šokiai, kupletai, bei kitos Jis būt5 b«ves pats Tėvas, tik 
studentiškos ivairenvbės šo aPslmetes žmogumi ir pasivadi- studentiskos įvairenybes So nęg »žmogus Kristus jėzus”! Bet 
kiams gros 4 STUDENTŲ or- jeigu esame susipažinę su Jėzaus 
kestras. Per vakarienę bei per mokymais ir tikime jo žodžiams:

Matyt, kad Jėzus dažnai mels
davosi vienas. Randame parašy-

visą naktį Dievo melsdamas. Bū-

Galvojate apie ...

PAVASARINI VALYMA?
ATSIMINKITE

H A N N A ’ S
PAĖMIMO IR GRAŽINIMO

PATARNAVIMAS NAUJAS, MODERNUS

JET-PRESSURE CLEANING
Nenaudoja šepečių

Jet valymas yra daug geresnis, negu šepečių valymas.

VISAD

Patyręs valymas daromas namie ar ofise 
Siuvimas, taisymas, pertaisymas ir įdėjimas 
IŠEINA ŠVARUS Iš...

The HANNA RUG ant!
FURNITURE CLEANING Co.

Narys The National Rug Cleaning Institute

7606 CARNEGIE AVĖ. EX 1-3663

"Mano Tėvas yra didesnis, negu 
aš” (Jono 14:28): "neatėjau, 
kad savo valią daryčiau, bet va
lią jo, kuris mane siuntė” (Jono, 
6:38): "Negaliu aš pats nuo sa
vęs nieko daryti, kaip girdžiu 
(nuo Tėvo mano),” (Jono 5:30).

Jėzus nebuvo pats Tėvas, nu- 
duodantis žmogų, bet buvo ansai 
Uogos, žodis, Dievo Pasiuntinys, 
kurį Tėvas pašventė ir siuntė į 
svietą, kad stotus pasaulio At
pirkėju, ir kuris paskirtu laiku, 
ir tai netolimoje ateityje, pataps 
pasaulio Karaliumi, ir išgelbės 
žmoniją nuo šėtono ir nuodėmės 
galybės, ir sugrąžins visus no
rinčius ir klausuosius į dievišką 
panašybę, į Tėvo malonę ir į am
žiną gyvenimą. — Izajas 25:6-8; 
Romiečiams 8:21.

žinodamas savo pasiuntinystės 
svarbumą, Jėzus dažnai susižino
davo su didžiuoju išganymo pla
no Autorium, savo dangiškuoju 
Tėvu. Jo malda buvo tikra ir šir
dinga. Jis meldėsi Tėvo dvasioje 
ir tiesoje, kaip yra prisakyta vi
siems daryti, jeigu jie nori Die
vui, ne žmogui patikti.

Skelbia:
WILLIAM SHIMKUS 
1110 E. 76th Street 
Cleveland 3, Ohio

PAIEŠKOMI — ATSILIEPKIT
Paieškomas KAZYS PETER

SONAS, sūnus Ernasto, gimęs 
1927 m. Ieško GENĖ PERMI- 
NAITĖ iš Vilniaus.

*
Paieškomas inžinierius-hidro- 

melioratorius KAZYS DAUGĖ
LA, sūnus Kazio. Ieško giminės 
iš Lietuvos.

Kreiptis — K. K. MIKLAS, 36 
Park Avenue, Garden City Park, 
New York. Tel. Ploneer 2-0760.

♦

Paieškomas Apolinaras Osta- 
chavičius, gyvenęs Vilniuje ir iš 
ten 1944 metais prievarta vokie
čių išvežtas. 1946 metais balan
džio mėn. jisai gyveno Greven b. 
Muenster lager, Germany, anglų 
zonoje. Iš Vokietijos 1947 metais 
išvyko į Angliją. Motina nori su
žinoti apie jo likimą.

Iškomasis arba žinantieji apie 
jį prašom rašyti šiuo adresu;

Elvyrai Monstavičienei, Šiau
lių miestas. Šiaulių sritis, žaliu
kai. Lithuania, Europe. •

MARGUTIS
yra pa<-3 seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir 
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.

Margučio adresas: 6755 So. 
AVestern Avė., Chicago, III.

Sisųkite savo adresą ir gausi
te viena numerį susipažinti.
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Maištininkai akademikų togomis
arba Literatūros Lankų kelio tiesėjimas

Laibai margai savo metu buvo' 
sutikti Literatūros Lankai: nuo 
či'o^Tk'ms0 septyn^ems'^tar'iama? Pablo Picasso yra| tuo pačiu blynams kepti receptu,

išėjusiems prieš ------- ---------
tūros Lankai užpylė ypač šalto 
vandens, nepaisydami, ar čia tas 
prašalaitis norėtų būti jų mir
ties liudininku ir dėl to aštriais 
dantimis kimba, stengdamasis 
parblokšti ir pribaigti, ar tūlas 
visokią panegyriką laiko bepras
mybių beprasmybe ir todėl net 
kritiškomis pastabomis tikisi 
naujagimiui padėti daugiau ne
gu šauksmu: o, užaugs, bus ku
nigas, o paskui vyskupas ir kar
dinolas ir gal popiežius ...

Kol bus kunigas, tai reikėtų, 
štai, pakeisti vystyklus, kad su
binėlė nešustų nuo šlapių, ar, va, 
pradaryti langus, kad prasivė
dintų kambarys, ar bičiuliškai ir 
kaimyniškai pasibarti su tėvais 
dėl auklėjimo sistemos. Tas vai
kas juk mūsų bendruomenės na
rys ir iš mažens su didele galva, 
taigi visieriis brangus. O tėvai 
gimdytojai šliukšt pro langą šal
to vandens iš trobos visiems, 
tiek ir tiems kaimynams, tiek ir 
tiems, kurie pikti sutiko nauja
gimį su slapta mintim: ag,i žiū
rėk, užaugs viena burna daugiau, 
dar duoną kam nors atims ...

B. KAZIMIERAITIS

, T .. prirašę krūvas monografijų, o
I kai pažiūri į jo kūrybos visumą 
ir į tokio amerikiečio Ben Shah- 
no, tai imi ir nulenki galvą prieš 
pastarojo prasmingumą, bet vis 
tiek be literatūros filosofų, ro
dos, sunku būtų išsiaiškinti pa
čiam vienam, kodėl, pvz., anglų 
poetas Dylan Thomas yra geni
jus, ar kur daugiau poezijos (o 
gal visiškai jos nėra), ar Bern. 
Brazdžionio šitam vaizde, kuris, 
tuomet neseniai dar parašytas ir 
patekęs man į rankas Berlyne, 
užėmė kvapą anuomet:

... glausčiau, tartum relikviją 
šventą, 

Radęs slenkstį namų pelenuos, 
ar K. Bradūno:

Ateikim vėl savaip pasidžiaugti
Dabar, žinote, Literatūros 

Lankai jau užaugo, šaunūs, gy
vybingi, drąsūs ir su savo nuo
mone. O tas vanduo, kurį tėvai 
gimdytojai šliukštelėjo mums 
ant galvų, jau išdžiuvo. Tai, kai
mynai, eime pasidžiaugti, vėl sa
viškai, vėl su pastebėlėmis, nes, 
gaubiamą tylos, šį šaunų jaunik
lį gali iš vienišumo apimti me
lancholija, ta piktybinė, kuri lei
džia kiek pasiblaškyti, .bet vis 
tiek anksti nuvaro į kapus.

Šimtus metus dabar skaičiuoja 
jau tik žlugusios imperijos, o 
mūsų literatūriniam gyvenime 
nebegalima laukti penkmečio ar 
dešimtmečio kuriam nors dau
giau žadančiam ir savarankiš
kam literatūriniam leidiniui: rei
kia sustoti ties kiekvienu nume
riu ir kalbėti apie jį, kad skai
tytojas pastebėtų, nes antraip 
tas naujausias numeris gali būti 
paskutinis, o jei taip atsitiktų 
sų. Literatūros Lankais, vienin
teliu belikusiu literatūros žurna
lu, mūsų kultūrinis gyvenimas 
bjauriai patamsėtų, nes nebetek
tų ne tik paskutinio, bet ir kar
tu ir labiausiai nepriklausomo li
teratūros žurnalo, kiek ta nepri
klausomybė įmanoma būryje.

Atsimenu, šio savaitraščio skil
tyse jau prieš seną laiką su šio
kiu tokiu įtarimu sutikau pirmą
jį Literatūros Lankų numerį. 
Pirmasis numeris man jokiu bū
du nesudarė stipresnio įspūdžio, 
kad pats žurnalas būtų kuo nors 
skirtingas nuo kitų (išskyrus 
programinę deklaraciją). Toli
mesni numeriai palaipsniui pri
vertė keisti tą įtaringąją pažiū
rą, nes spausdintoji medžiaga vis 
labiau pradėjo atitikti tuos užda
vinius, kuriems skiriamas pats 
žurnalas.

Aš be lobių genties vienturys, 
Tiktai varputį laikančiam 

delne
Suka lizdą laukų vyturys, 

kuris, šiandien knygų ir skaity
mų gana atšipintą, privertė su
stoti ir gėrėtis iš naujo ir iš nau
jo?

Taigi, be filosofų jau šiais lai
kais nebebūtų įmanoma gyventi, 
nors jie kartais, akademiškai ap- 
sidangstę togomis, skelbtų maiš
tą, kaip tūlais atvejais senukas 
Bertrandas Russelis ar šįkart Li
teratūros Lankuose A. Jasman- 
tas.

Kad eiliuotas patriotizmas nė
ra poezija, tai jau seniai aišku. 
Jeigu nešlubuoja mano didžiai 
gerbiamoji atmintis, net ir lie
tuviškuose gimnazijų vadovėliuo
se mokiniams buvo bylojama, 
kad tokios brangios eilės, kaip 
Maironio "Mylėk, lietuvi, tą 
brangią žemę ..nėra poezija! 
o Tas klausimas betgi kyla ir 

kyla. Kai primištame, ko mokė
mės mokykloje, tai perkeliame jį 
pagal savo nusiteikimus į laik
raštį ir truputį susiimame už 
skvernų, o kai aštresnių žodžių 
ginčas nusibosta, ateina akade
miškai nusiteikęs maištininkas 
A. Jasmantas ir grąžina mus į 
ramių, taigi akademiškų įrodinė
jimų nuotaiką (yėl j mokyklą! 
istorija juk kartojasi...).

O esmėje — maištas, kuris 
reikalingas

Tam tikra prasme man ir A. 
Jasmantąs maištininkas, nes jis 
priešinasi visuotinei ir maža kuo 
tepagrįstai pažiūrai. O maišto 
mums reikia nihilizmui griauti. 
Ne tam nihilizmui, kurį suvulga
rintą minime iš rusų, bet tam 
Nitčės aptartajam, kurį Silonė 
vadina oficialiuoju optimizmu. 
Jis taip kietai savo repėlmis yra 
suspaudęs visas mūsų gyvenimo 
sritis ,kad net sunku kvėpuoti. 
Jis tiesiog žudo ir mūsų politiką, 
ir visuomeninį gyvenimą, ir kul
tūrą. Tegu tik nulipdys kas nors 
knygelę, apie literatūrą kalbant, 
tegu tik jis bus "mūsų” žmogus, 
tai tuoj beveik ir genijus, ir gali 
paskui kepti knygas kaip blynus,

Ramus poetinio patriotizmo 
gliaudymas
ir dabar nesutikti suGalima

A. Jasmantu, kuris naujausiaja- 
me, šeštajame, Literatūros Lan
kė numeryje rašo’apie patriotų 
sukilimą. Tas straipsnis L. Lan
kams būtų lyg filosofinis pagili
nimas programinių minčių, bet 
jau konkrečioje dirvoje. Jų pa
žiūra j kūrybinį patriotizmą ka
daise buvo išsiplėtusi j šiokį tokį 
ginčo gaisrelį. čia A. Jasmantas, 
sakyčiau, ne tik pagilina, lanki
ninkų pasiskelbtą pažiūrą, bet 
net apgina ir pateisina ją. Jis 
įrodo, kad Maironis ir Bradūnas 
beveik visad poetai, nors ir pa
triotai, o Brazdžionis, kai tik pa
triotas, tai dažniau nebe poetas.

Su filosofais ginčytis, aišku, 
sunku. Jų išvedžiojimas reikia ti
kėti, nors ne visada norėtum. Me- riuomenės parado metu pozuoja 
no filosofai, štai, apie modernis-

Anglijos karalienė Elzbieta ka-

fotografui.

ir nebesvarbu jau nei leisti stip
riau reikštis talentui, nei juo la
biau darbui nei pastangoms.

Kas blaiviau žiūri į literatūri
nę gamybą, negali susilaikyti ne
kėlęs maišto, ir kaip jau ne kar
tą yra atsitikę, taip ir šiame Lit. 
Lankų numeryje, šį kartą J. Kau
pas akademiškai, bet negailestin
gai, taigi be valdinio optimizmo 
žvilgteri į dvi paskutiniąsias Ne
lės Mazalaitės knygas. Gaila N. 
Mazalaitės, bet visiems geriau, 
kai pasakoma tiesa, o geriausia 
mūsų kultūrai. Taip pat labai 
malonu, kai tas maištas vyksta 
akademine ir pozytivia forma 
(pirmasis L. Lankų įkarštis 
maištauti, rodos, nebuvo toks po
zityvus dėl savo aštrumo; vis 
tebeprisimenu, kaip esmėje tei
singai, bet formaliai per aštriai 
gal buvo guldytas ant menčių 
Al. Baronas).

Vyrai, norėtume truputį 
daugiau prozos

Ko skaitytojas Literatūros 
Lankuose visiškai teisingai pasi
genda, tai geros prozos. Beveik 
visi jų redaktoriai yra poetai. 
Tiek kituose, tiek, štai, ir šiame 
numeryje poezijos yra origina
lios ir verstinės (K. Bradūno, E. 
Gruodžio, P. Claudel, D. Thomas, 
Hofmannsthal A. Bosąuet, J. 
Pietrkiewicz, Rabearivelo). Kri
tikos straipsnių ir recenzijų duo
ta ne tik A. Jasmanto ir J. Kau
po (jis yra parašęs dar straipsnį 
apie skirtumą tarp grožinės li
teratūros, mokslų ir dvasinės 
nesveikatos), bet dar Juozo Gir
niaus straipsnis apie dabarties 
beilįuzinę literatūrą, H. Nagio 
dvi recenzijos' (apfė Alės Rūtos 
Trumpą dieną ir J. Kralikausko 
Urvinius žmones), J. Vakario 
apie L. Andriekaus knygą, A*. 
Sietyno apie Andriūšio Tipelį ir 
kt. O prozos turime tik vieną A. 
Škėmos fragmentėlį ir antrą č. 
Milošiaus.

Milošius yra geras lenkų poe
tas modernistas, Milošius rašo 
romanus, ir L. Lankai išleido 
gražią jo poemų rinktinę. Nėra, 
žinoma, reikalo nei prasmės gin
čyti Milošiui talentą (amerikie
tis Robert Pann Warren yra ge
ras poetas ir geras prozaikas) ar 
ginti lankininkams teisę mylėti 
jį, bet vis naujos ir įdomios pro
zos ne visada pakanka šio žur
nalo puslapiuose. Jei mūsiškiai 
nesuspėja parašyti (turėjom, tie
sa, jo puslapiuose ir Katiliškį ir 
Kaupą ir dar kitų), taigi atviras 
kelias į Vakarus. Taigi savo de
klaracijoje lankininkai, lyg rusų 
Petras Didysis, pasižadėjo taip 
pat kirsti langus į Vakarus. Už 
tai jiems valio, bet kirsti reikė
tų ne tik poezijai, bet ir prozai, 
tegu pačiai drąsiausiai, novato
riškiausiai ir talentingiausiai, 
bet, taip, ir prozai, ne vien ei
lėms.

Nemanau, kad šiek tiek pa
grindo turėtų tvirtinimas, jog 
mūsų inteligentiškesnė publika, 
jau grabaliojanti svetimomis kal
bomis, yra pakankamai apsiskai
čiusi. Man rodos, daugeliu atve
jų ta skaityba baigiasi Maikio 
Spilanė/s knygomis ... (O nujau
timas širdžiai šneka, kalbant 
Maironio išsireiškimais, kad ge
ra dalis, jei ne dauguma, mūsų 
rašytojų tebegyvena atsivežti
niais kultūriniais kapitalais; kai 
ką net gi primiršo, o nieko ne
išmoko...). Visiems būtų pra
vartu susipažinti, ką reiškia nau- 
jalaikis poetiškasis romanas (jau 
mano minėtasis tVarren), ar ge
ras tendencinis( ?) romanas (Ge- 
orghiu), ar stilistinio primity
vizmo jėga (Ersk. Caldwell), ar 
gera novelė (ne, jų pertekliaus 
nėra; greičiau nepriteklius).

kiekvieno inteligentiško stalo.
Neteko niekad būti agitato

rium, o laikai vis dėlto tokie abe
jutiškai pilki, kad dabar neno
rom tenka kartais išlieti savo 
agitacinį tulžį, ypač kai eina kal
ba dėl kultūros ir jos išsilaiky
mo. Čia, va, ir neiškenčiu nepa
minėjęs ano rusiško (carinio, ne
bijokite!) intelingento iš anų 
XIX amž. laikų, apie kurį mėg
davo savo paskaitose pakalbėti 
B. Sruoga. Ant stalo, girdi, pora 
trejetas storų žurnalų ... štai 
tau ruso tamsybė! O, žiūrėk, Ru
sija, turbūt, neturėjo visa kaip 
stovi tiek inteligentų, kiek mes 
vien tremtyje ... Broleli, kaip 
slyvų patvoriuose, mokytų ir ne
mokytų, visokių, baisybė ... Per 
tiek šviesuomenės, jei kiekvienas 
pasidėtų ant stalo po du tris žur
nalus, o-ho-ho, nebūtų likęs lite
ratūrai tik tas vienas ir tas pats 
neperiodinis Literatūros Lankų 
žurnalas, nuo 1952 metų ligi šiol 
tegalėjęs duoti skaitytojui tik 
šešis numerius. Kokie mes ma
žiukai, net ir inteligentai, kokie 
mažiukai, mažesni net ir už 
anuos rusus (o pakalbėk savam 
inteligentui, pasakyk tiesą į 
akis!).

Mano agitacinis siūlymas bū
tų, jei net jau yra du trys lietu
viški žurnalai ant stalo, pasidėti 
gražiai prie kompanijos ir Lite
ratūros Lankus, vis šviežius, iš
radingus, drąsius ir gyvybingus, 
va, tai inteligentiškiems namams 
bus šviesiau ir šauniau, negu 
anais Turgenevo laikais pas ru
siškus inteligentus. Tai bus 
ženklas, kad žmogus kultūroje 
koja į koją žengia su gyvu gyve
nimu.

Yra apie ką pakalbėti po to
kios lektūros, ir pačios, kalbos 
daug malonesnės, negu vis apie 
tą patį dorelėlj žalią!

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
galima ir šiandien, nėra reikale
laukti nei metų, nei mėneak

pabaigus!
Į" Zl

Pora agitacinių žodžių 
pabaigai

Grįžtant prie L. Lankų, reikia 
pasidaryti išvadą, kad šis nume
ris ypač puikus. Jam vieta ant

t

Gimtojo sodžiaus vaizdai, kurių jau daug ilgu metų esam išsiilgę.

‘SPAUDA*
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BŪDINGIAUSI LIETUVIŠKO 
NACIONALIZMO BRUOŽAI

žengti tolyn, tobulyn, tradicinių 
bruožų neatmetantį tik jais nuo
sekliai sekant.

Todėl lietuviškasis nacionaliz
mas iš principo visada buvo prie
šingas šovinizmui. Kas be ko, ir 
lietuviuose yra buvę paskirų šo
vinizmo pasireiškimų, kurie ta
čiau jokiu būdu negali būti loka
lizuoti tik nacionalistų ar tauti
ninkų vardu besivadinančiuose 
lietuvių susigrupavimuose. šovi
nizmas iš esmės yra priešingas 
lietuvių būdui ir tradicijoms, to
dėl lietuviai tautininkai (nuosai
kūs ar radikalūs) iš principo ne
palaiko ir jo vengia.

Kita būdinga lietuviško, nacio
nalizmo žymė yra tolerancija, li-

V. Rastenis "Santarvės” 
žurnale pradėjo spausdinti ra
šinį — Lietuviškasis naciona
lizmas. čia perspausdiname to 
rašinio vieną skyrelį. Red.
Senovės Lietuva tikriausiai 

nežinojo tokių terminų, kaip li
beralizmas ar tolerancija. Bet 
kaip nuostabiai ji buvo liberali 
ir tolerantinga! Tą liudija visi 
duomenys apie senovės lietuvių 
religiją ir politiką. Lietuvos ku
nigaikščių valdytoji Ukraina dar 
ir šiandien tebeliudija nuostabų 
lietuvių ("pagonių”) liberalumą 
ir tolerantingumą jų valdytoms
tautoms bei tų tautų religijoms b erai ūmas religijų - pasaulėžiūrų 
ar papročiams. Visiškai kitoki atžvilgiu. Laisvė kiekvienam sa- 
liudijimai yra apie jau tada bu-j vaip išpažinti (ar neišpažinti) 

"savus dievus" yra tradiciškai 
lietuvių tautoje praktikuota pa
žiūra, daug senesnė už šių laikų 
liberalistines teorijas. Bet esmė
je ji sutampa su tomis teorijo
mis. Tad lietuviškas nacionaliz
mas šiuo požiūriu yra visiškai 
natūraliai liberalus. To liberalu- 
mopagrindas -tačiau yra ne tik
tai tarptautinėje plotmėje žino
moji pažiūra, kad kiekvienam 
priklauso laisvė pačiam, susida
ryti savo pasaulėžiūrą, bet taip 
pat ir tautinis interešas. Būtent, 
lietuvių tautos interesas, be abe
jo yra, kad būtų sutelkta ko dau
giau lietuviškai tautiškai susi-

vusius šimtanuošimtinius krikš- 
čionis-katalikus lenkus. O Lietu
vos kunigaikščių (irgi "pago
nių") laiškai popiežiams, kryžei
vių ordinui ar svetimų kraštų 
pirkliams bei amatininkams ar
gi neliudija, kad ir be "visuoti
nių šaltinių’’ pagalbos lietuvių 
tauta sugebėjo susikurti tauru
mo ir doros mastą, kuris ne tik 
anais laikais, bet ir dabar galė
tų sugėdinti ne vieną dorovės 
mokytoją...

Atgijęs lietuviškas nacionaliz
mas buvo ne kas kita, kaip idėja 
atgaivinti gyvosiose tautos pa
jėgose tradicinius tautos būdo
savumus, nesistengiant tačiau pratusių pajėgų veikti bendram 
sustingti praeities pavidalu, o tautos labui. Pasaulėžiūros žmo-

Kada ateina ATSIGAIVINIMO laikas 
prašykite ugnim verdamo

nes skiria, nacionalizmo idėjos 
jungia juos į vieną tautą. Lietu
viškas nacionalizmas nesmerkia 
to, kas skiria, bet ragina tatai 
palikti daugiau kiekvienam sau, 
o į bendrą darbą einant visų pir
ma remtis tuo, kas jungia. Są
moningų ar potencialių skirsty
mas į "kviečius ir rauges” pagal 
jų pasaulėžiūras tautos interesų 
požiūriu netikslingas, nereikalin
gas ar net žalingas, nes tai tik 
be reikalo silpnintų lietuvių pa
jėgas, išjungdamas visus, kas 
gali būti priskirtas prie "rau
gių”!

Liberalistinė pažiūra yra, kad 
asmuo pats turi teisę, turi turėti 
laisvę ir yra pakankamai pajė
gus pasirinkti savo idėjų siste
mą. Bet žmonės su savo idėjomis 
nepasilieka izoliuoti vieni nuo ki
tų. žmonių bendruomenėse sa
vaime išsikristalizuoja joje vy
raujančių principų atranka, tam
panti visai bendruomenei sava, 
laisvai pripažinta, ne iš viršaus 
ar šalies įsakyta. Toks bendrų 
principų sistemos išsikristaliza- 
vimas vyksta ir tautose (jei jos 
nepakrikusios), todėl nėra pa
grindo jungtis prie St. Ylos tei
gimų, anot kurių tauta esanti 
idėjinė tuštuma, arba "teisumui 
ir taupumui lietuvybė juk nėra 
nei šaltinis nei maistas”.

Prisimenu visiškai kitokį, ne
gu St. Ylos, vyskupo V. Brizgio 
pasisakymą Paryžiaus lietuvių 
kolonijai pamoksle bene 1947 me
tais. Vysk. Brizgys tada maž
daug taip kalbėjo (atpasakoja
ma iš atminties):

"Mums, lietuviams, dabar be
keik viskas atimta, liko tik ge
ras vardas. Tad branginkime ir 
išlaikykime tą gerą lietuvių var
dą, būkime geri žmonės. Būkime 
geri, kokiais tik kas nori sume
timais: ar iš patriotizmo, ar iš 
asmeninės savigarbos, ar iš die
vobaimingumo, bet tik būkime 
geri ir išlaikykime gerą lietuvių 
vardą”.

'Tada, išėję j bifenytėlės kiemą, 
kalbėjomės apie tą par excelence 
nacionalistinę (ir kartu libera
lią) vyskupo mintį, pripažįstan
čią, kad dorovės mastas gali būti 
ne vien tik dievobaimingume 
(ypač, kad sąmoningai ar atsi
tiktinai dievobaimingumas doro
vės masto šaltinių tarpe pami
nėtas net trečioje vietoje) ... 
Gal ir "šventvagystę papildžiau”, 
bet tada išsitariau, kad net ir 
Jonas šliupas, turbūt, būtų pa
našiai pasakęs, jei jam būtų te
kę čia vietoj vyskupo kalbėti...

Geri draugai

Jis yra šviesesnis!

Dabar už vietines kainas

SANTARVĖS ŽURNALO 
VAJUS

Geras maistas Geras sportas

Ką tik rinkoje pasirodęs SAN
TARVĖS žurnalo š. m. 2 nume
ris skelbia pirmuosius davinius 
iš žurnalo rėmėjų ir garbės pre
numeratorių vajaus. Pasirodė, 
kad pirmuoju užsimojimu žurna
lui pavyko sutelkti jau per 1,200 
dolerių. Garbės leidėjų tarpe ma
tome aukojusius: inž. B. Budgi- 
ną 300 dol., N. N. 150 dol., adv. 
A. Olj 100 dol., J. Budrikį 100 
dol., J. V. Valicką 100 dol., ALRS 
Los Angeles, Detroito ir Roches- 
terio skyrius, įnešusius po 100 
dolerių, New Yorko sk. 72 dol., 
LRS Medellino sk. (Kulumbijo- 
je) 61 dol., Dr. inž. J. Vėbrą 50 
dol. ir dvidešimtį garbės prenu
meratorių, įmokėjusių po 10 do
lerių.

Amerikos Liet. Taut. Sąjun
gos Centro Valdyba ir taip pat 
visos keturios Lietuvos Nepri
klausomybės Talką sudarančios 
organizacijos yra pasižadėjusios 
Santarvės žurnalo vajų paremti 
ir paskatino savo narius ne tik 
žurnalą paremti, bet pagal išga
les prisidėti ir stambesniais įna
šais žurnalo leidimo ir tobulini
mo fondui. Žurnalo garbės leidė
jai yra tie, kurie įneša nemažiau 
kaip 100 dol., garbės rėmėjai 50 
dol., garbės bičiuliai 25 dol. ir 
garbės prenumeratoriai 10 dol.

žurnalą užsisakyti ir įnašus 
siųsti galima per Santarvės ad
ministratorių Amerikoje M. ži- 
donį, 78 Nash St., New Haven, 
Conn., arba per vajaus vedėją ir 
Santarvės redakcijos įgaliotinį 
Bronį Railą, 1572 W. Vernon 
Avenue, Los Angeles 62, Calif.
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"SAUJELĖ” IR "MASĖS”

ALTS ruošiamasis didysis sąs
krydis Washingtone kaikuriuos 
mūsų "vieningo darbo" čempio
nus jau įvedė į isteriką. Ypač Či
kagos Naujienas, Draugą, prof. 
Pakštą, K. Škirpą ir kitus veikė
jus iš socialistų, krikš. demokra
te ir liaudininkų "masių”.

Naujienos pyškina smarkius 
vedamuosius, Pakštas su Škirpa 
ir keliais kitais viešus pareiški
mus. Sąskrydis ardo lietuvių vie
nybę, skaldo, atliks kenksmingą 
darbą, tautininkai rengiasi "dik
tuoti Amerikos lietuvių visuome
nei”, "dabar stengiasi suniekin
ti tai, ką lietuviai laisvajame pa
saulyje buvo sukūrę” (Grigaičio 
posakis Naujienose), tautininkų 
saujelė Lietuvoj pagrobė valdžią 
1926 m., o dabar nori pasigrobti 
valdžią Amerikoje, tautininkų 
negausi grupelė neturi teisės kal
bėti visų lietuvių vardu ir t.t.

Visa tai skaitydamas, atrody
tų, lyg sapnuotum. Lietuva tur
būt vėl laisva, ir Grigaitis su 
liaudininkais ir krikš. demokra
tais ruošiasi j rinkimus, k4ip pa
tekti į valdžią, ir dabar nuo bač
kų agituoja. Agituoja taip smar
kiai, jog skelbia, kad J. J. Ba- 
chunas savo straipsniais Dirvoje 
"įžūliai puola” Vliką ir Altą ...

Visa tai parodo, kad ALTS 
ruošiamas sąskrydis yra svarbus 
ir, matyt, bus didelis įvykis. Mū
sų "masių” vadai dega pavydu, 
neapykanta ir "patriotizmu”, o 
taip pat ir baime, kad visa tai 
daroma be jų palaiminimo.

Manau, kad sąskrydžio rengė
jams dabar nėra laiko atsakinė
ti į tas visas nesąmones ir "ma
sių” veikėjų prasimanymus. Da
bar laikas ne isterikams atsaki
nėti, o dirbti, kad sąskrydis tik
rai pavyktų ir duotų ko daugiau
sia naudos Lietuvos laisvės by
los propagandai.

Bet kaip visuomenės eilinis 
narys, norėčiau čia kelias mintis 
pridėti istreikų atvėrinimui. 
Pirmiausia, ponai Washingtono 
raštinių veikėjai ir Čikagos re
daktoriai, niekas jums nekliudo 
ruošti panašių sąskrydžių Wa- 
shingtone ar betktir kitur. Jei 
gerai ir tinkamai paruošit, jei 
turėsit ką lietuviškai svarbaus 
parodyti, bus naudinga ir tauti
ninkai tikriausia jūsų pastangas 
palaikys. Labai lauksime, kada 
pasirodys Washingtone su socia
listų masėmis Pijus Grigaitis, o 
su liaudininkų partijos masėmis 
K. Škirpa ir Dr. Pajaujis, o taip 
pat prof. Pakštas su vyčiais ir 
ateitininkais. Tai būtų visai geri, 
darbai. Nuvažiuoti Grigaičiui į| 
Washingtoną Altos pinigais ir iš 
ten parašyti "didelių laimėjimų”j 
pranešimą yra lengva. Lauksime, 
kada jis važiuos savo pinigais ir, 
dar apmokės kelionę Dainavos 
ansambliui ar Pirmyn chorui. |

Rodos, kas visa tai reikštų

"demokratinių masių” vadams. 
Patys niekai. Ir skaldymo nebū
tų. Nes kur Grigaitis su šimučiu 
ir Škirpa su Pakštu, tai — vie
nybė. O jei kur jų nėra ar ir 
kpiečiami nesideda, — tai skal
dymas, Lietuvai kenkimas, tai 
mažuma, tai tik saujelė.

Labai juokingos pasakos! Gri- 
gaičiams ir Škirpoms vis tebesi- 
vaidena ta saujelė. Lietuvoje 
saujelė karininkų pagrobė val
džią 1926 metais, kai p. pulk. 
Škirpa buvo ten kariuomenės 
gen. štabo viršininkas. Matyt, 
kad viršininkas tada migeojo ar 
neturėjo galios su dauguma pa
sipriešinti "saujelei”. Labai bū
dingas "demokratinio budrumo” 
bruožas ...

Amerikoje tautininkų irgi vis 
tik saujelė. O kai buvo AL Ben
druomenės rinkimai, kur daly
vavo aktyvieji bendruomenės na
riai, tai per juos tautininkai pra
vedė daugiau trečdalio atstovų, 
o "masinių” socialistų ir liaudi
ninkų grupės nepravedė nei vie
no atstovo! Ir šiandien jie vis 
dar sapalioja apie daugumas, 
mases ir saujeles ...

Viena, kas yra tikra, tai kad 
turime saujelę partinių apjakė- 
lių, ir jeigu jų .neišgydė pusant
ro dešimtmečio Lietuvos trage
dija, tai ir grabo lenta jų neiš
gydys. Kai būdavo keliauji naktį 
per lietuvišką sodžių, tai malonu, 
kad kas nors paloja. Tada ne 
taip nuobodi nakties tyla ...

S. Girdėnas 
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Aplankyk Savo Bažnyčią

Memorial Dienoj

A. CORDON FURN1TURE

COMPANY

2201 Superior Avenue

PR 1-2622

Hiroshimos mergaitės, kurios atvežtos į JAV specialioms veido 
ištaisymo operacijoms, eina į vienos draugės laidotuves, mirusios 

nuo širdies smūgio po trečios operacijos.

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THE MftY CO.’S

■basement ■

VĖSIOS MEZGINIŲ

SALTOS VASAROS KEPURES

• Baltos • Ružavos • Pilkos

• Ledo mėlynos • Juodos

Tikrai puikios jūsų vasaros pasirodymams ... Mezginiais ir ap- 
vedžiojimais pamargintos, įvairios spalvuotos ir juodos ... Už
tenka skrybėlės vasaros dienai!

The May Co.’s Basement Millinery Department

KOJINIŲ Išpardavimas!
NO-SEAM

NYLONS
MOTERŲ 

BUVUSIOS SI

Šviesios ir
vidutinės
spalvos

(Slight 3rds)

Gražios, geros vertės, garsaus 
gamintoje, kojinės maloniam va
saros nešiojimui. Gamintos il
gam nešiojimui, dviem populia
riom spalvom. Dydžiai 8 (<2 iki 
11. Klaidos vos matomos.

Moterų pilnai madingos

NEBĖGANČIO

NYLONS

Mažos klaidos

iš 1.35 rūšies

15-denier sheer ar 30-denier darbo kojinės keliose naujose va
saros spalvose. Dydžiai 8>/į iki 11. Tikrai gražios kojinės.

The May Co.’s Basement Hosiery Department

”Medžio Drožiniai Gimtajam 
Kraštui Atsiminti“
Igno Končiaus albumas

kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
•Jaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:

L. J. Končius, 76 Westglow St.. Boston 22. Mass.
223 puslapiai. Daugiau 1C0 nuotraukų. Kieti viršai. 

Kaina $5.00

Protestuoja
Dirvos redakcija gavo šio tu

rinio, anglų kalba rašytą laišką, 
kurį ir spausdiname. Red.
Gerbiamas Redaktoriau,

Norėčiau, kad išverstumėt ir 
išspausdintumėt šį mano laišką 
Jūsų laikraštyje. Nesitikiu, kad 
jis bus pirmajam puslapyje, bet 
jis pasakys nuomonę dėl buvusio 
viešo pareiškimo iš Washingto- 
no.

Gegužės mėn. 23 dienos Drau
ge, pirmam puslapyje, buvo pa
sisakyta dėl sąskrydžio,, kuris 
įvyks Washingtone birželio mėn. 
16-17 dienomis lyg ir rodantis 
visų IVashingtono lietuvių nuo
monę. Tai yra neteisinga ir dėl 
neteisingos informacijos pasiun
čiau protesto laišką Dsaugo re
daktoriui. Jame, tarp kitko pa
sakiau :

”Aš nariu pranešti, kad šie 
aštuoni asmenys nereprezentuo
ja ir nekalba 150 ar 200 Wa- 
shingtono lietuvių vardu, Ame
rikoj gimusių ar naujai natura- 
lizuotų. Jų neprisidėjimas prie to 
taip vertingo darbo, yra apgai
lėtinas.

Mes, Amerikos lietuviai, ne- 
sirūpinam visokių partijų gin
čais, kada pavergta valstybė. 
Mums svarbu lietuvių reikalai ir 
svarbiausia — Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimas.

Mes tikime į garsų Amerikos 
posakį "United we stand divided 
we fall”. Todėl junkimės kaip 
lietuviai, kad galėtumėm išlaiky
ti gyvą lietuvių dvasią. Juk vie
nybėje yra stiprybė”.

Su tikra pagarba
Louise Eurkoos, R. N. 
Washington, D. C.

Pritaria
Detroit. Lietuvių Bendruome

nės Detroito apylinkės valdyba, 
susipažinusi su birželio mėn. 16 
ir. 17 d. Washingtone įvykstančio 
Lietuvių Sąskrydžio programa, 
rado, kad ten bus reprtzentuoja- 
ma lietuviška daina ir menas, 
kurį stebės ne vien tik lietuviai, 
bet ir aukšti Jungtinių Amerikos 
Valstybių pareigūnai.

Į Washingtoną dabar nukreip
tos viso pasaulio akys. Washing- 
tone randasi tiek ailkščiausi JAV 
valdininkai, tiek senatoriai bei 
kongresmanai, tiek ir užsienio 
valstybių atstovai. Ten mes tu
rime progą per lietuvišką dainą 
ir meną bei per lietuvišką kul
tūrą palenkti juos savo pusėn — 
galime įsigyti didelių, garbingų 
ir įtakingų draugų savajam 
kraštui, kurių mums niekad ne
bus perdaug.

Todėl Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės valdyba, tu
rėdama galvoje kultūrinius Lie
tuvių Sąskrydžio VVashingtone 
tikslus ir norėdama pabrėžti, kad 
tai yra visų lietuvių bendras rei
kalas, jam pritaria ir ragina vi
sus detroitiečius jį paremti.

Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės 

Valdyba

Ealtiroore. Dėl didžiulės šio 
sąskrydžio reikšmės lietuviškam 
reikalui, baltimoriečiai, kaip ar
timiausi sostinės kaimynai, su
kruto ruoštis. Didžiosios organi
zacijos: Amerikos Lietuvių Ben
druomenė Baltimorės apylinkė, 
Baltimorės Lietuvių Taryba pa
skelbė pritariančios sąskrydžiui 

1 ir ragina haltimoriečius jame 
dalyvauti.

Dirba keturios komisijos: in
formacijos — per radiją, laiškais 
ir žodžiu informuoja apie sąs
krydį, kelionės tvarką, programą 
■ir kt., finansų — rūpinasi lėšo
mis sąskrydžiui paremti, kurio 
išlaidos bus didžiulės; tautodai
lės komisija renka ir tvarko tau
todailės eksponatus, jaunimo — 
organizuoja jaunimą. Darbo

daug, o laiko jau nebedaug teli
ko.

Kaipo artimiausia kolonija, 
baltimoriečiai sąskrydyje turi 
išsiskirti iš kitų kolonijų savo 
gausumu, nes yra vienos valan
dos atstumo nuo sostinės. Balti
moriečiai su mielu noru apsiima 
apnakvydinti visus vykstančius 
iš Philadelphijos, kurie, dėl laiko 
sutrumpinimo, narės pernakvoti 
šeštadienio naktį Baltimorėje, 
vietoj kad grįžtų į Philadelphiją.

Geriausios sėkmės sąskrydžio 
rengėjam ir širdinga padėka už 
tokį didelį darbą, o baltimorie- 
čiams ir visiems lietuviams, vyk
stantiems į sąskrydį, laimingos 
kelionės! K. P.

"Lietuvos nepriklausomybės 
kovoje dalyvaujame per 

L i e t u v o s 
Nepriklausomybės Talką, 

jos darbą lėšomis remiame per
Lietuvos 

Nepriklausomybės Fondą”. 
Iš LAS, LLKS, LRS ir LTS 

bendros deklaracijos.

LNF adresas:
LNF, c/o Mr. K. Siliūnas, 
135 — 34 Franklin Avė., 
F 1 u s h i n g, N. Y.

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas_____________2.00

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis_____________1.50

Aukso kirvis
Juozas švaistas _________ 2.50

Apie laiką ir žmones
J. Aistis________________ 2.50

Audra žemaičiuose
VI. Andriukaitis _________ 2.20

Atlaidų pavėsy
P. Abelkis_______________4.00

Aukso ruduo
M. Vaitkus _____________ 1.25

Būdas Senovės Lietuvių ...
Sim. Daukantas _________ 4.00

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis —___________2.00

Baltasis Vilkas
K. Binkis _________ --___  1.00

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1 50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia _____________2.00

Cezaris
Mirko Jelusič ___________2.00

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis___________ 2.00

Duktė
Alė Rūta ........................ 2.40

Daiktai ir nuorūkos
Leonardas Žitkevičius_____ 1.00

Don Kamiliaus mažasis 
pasaulis

Guareschi _______________3.50
Didžiosios atgailos

R. Spalis ________ -___ -- 3.5l>
Doleris iš Pittsburgho

Stepas Zobarskas _______ 0.80
Eldorado

J. Švaistas  ______________1.80
Gyvačių lizdas

Francois Mauria*- _______ 2.60
Gimdytoja

Francois Mauriac _______  1.76
Gabija, literatūros metraštis 

........ . ...............................6.50
Gintariniai vartai

N. Mazalaitė_____________2.00
Gyvulių ūkis

George Orwell ___________1.00
Giesmė apie Gediminą

B. Sruoga ir V. Petravičius 2.Oo
Jaunai inteligentei

V. Andriukaitytė_________ 1.25
Kryžkelės

A. Vienuolis _____________3.50
Kaimynai

J. Paukštelis ___________2.50
Kaip jie mus sušaudė

J. Petraitis _____________1.80
Kuprelis

Ignas šeinius ___________2.00
Keliai ir kryžkelės

Putinas ________________ 2.50
Kon - Tihi,

Thor Heyerdahl _________ 3.75
Kaimiečiai

V. S. R< ymont I-II-II1-IV
1 ir II dalis ________ - po 3.01
III ir IV dalis _______  po 3.50

Kudirkos raštai
............................  5.00

Loreta
Stasius Būdavas_________ 1.80

Kregždutė 1
A. Rimkunas ___________ 1.50

Kiškučio vaidinės
Stasys Džiugas _________ 1.50

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys _______ 5.00

Lietuva
A. Bendorius ________ -. 2.75

Laiškai žmonėms
G. Papini _______________2.00

Moters širdis
Guy de Maupassant _____ 2.60

Lyrikos kraitis
Medžio raižiniai

Ign. Končius__________ —- 5.00
Mikuckis _______________2.50

Milžino paunksmė
Balys Sruoga ____________ 2.50

Mėnuo vad. medaus
N. Mazalaitė ____________ 2.50

Naktys Karališkiuose
L. Dovydėnas ____________ 2.00

Orą pro nobis
J. Gliaudą_______________4.00

Orfėjaus medis
A. Nyka-Niliūnas _______ 8.00

Pažemintieji ir nuskriaustieji
F. M. Dostojevskis_______ 2.50

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vytės Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino —.2.00

Pragaro pošvaistės
V. Alantas________________ 8.50

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus ___________ 2.00

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _________ 1.00

Paklydę paukščiai 1
Jurgis Jankus ___________ 2.20

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ___________2.60

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gaučys —_______ 4.50

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springborn___________ 2.00

Petras širvokas
Juozas Švaistas ____ ___ - 2.75

Po raganos kirviu
Jurgis Jankus ___________1.50

Pabučiavimas
J Gružas _______________1.50

Rytų pasakos
V. Krėvė _______ ,______ 3.00

Raudoni batukai
Jurgis Savickis L________ 1.5i

Sudie, pone čipse
J a mes Hilton ___________0.70

Itrėiė danguje
Henrikas Radauskas_____ 2.00

Saulės Takas
Nelė Mazalaitė____________ 3.50

šilkai ir vilkai *
Runcė Dandierin is________ 1.00

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

V. Biržiška, kiet. virš. ___ 3 JO
papr. virš.___ __ ______ 2.00

iaulutė debesėliuos
L. Žitkevičius ____________ 1.50

šventieji akmenys
Faustas Kirša ___________ 2.00

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis _________ 3.00

Teresė Neumanaitė
J. Burkus____ t_________3.00

Tipelis
Pulgis Andriušis (įrišta) — 3.00

Trumpa diena
Alė Rūta _______________4.00

Tortas Nipemadis
August Gailit ___________ 2.50

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback _________ 1.25

Užgesęs sniegas
Aloyzas Baronas_________ 2.50

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša -_________ 1.00

Uždraustas stebuklas
Stasius Būdavas _________ 2.60

Vanagaitis
monografija ------------ —__ 2.00

Valerijono lašai
Dr. S. Aliūnas___________ 1.00

Vilnius Lietuvos gyvenime
Dr. A. Šapoka___________1.50

Velykų pasakos
N. Butkienė__ —________ 1.00

Vyturėliai Laukuose
Vikt. Šimaitis --------------0.75

Trylika nelaimių
R. Spalis .............................. 1.21

Vaikų knygelė
M. Valančius ----------------- 1.80

Varpai skamba
Stasius Būdavas ;______ 2.50

Žemaičių krikštas
P. Abelkis . .............-............... 2.50

Žemaitis nepražus
Balys Sruoga —--------------3.00

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



Dirva Nr. 23 * 1956 m. birželio mėn. 7 d ’’ - 5

STUDENTU ŽODIS
V

Nr. 50 Nr. 50
Redaguoja. D. Bartuškaitė, Pr. Bilėnas, R. Mieželis ir S. Šimo liūnas. Red. adresas: 16817 Stoe- 

pel, Detroit 21, Mich.

Lietuvių Jaunimo Peticija
Amerikos lietuvių spauda pla-' 

čiai mini Lietuvių Jaunimo Pe
ticijos akcijų, ją pilnai užgirda- 
ma ir teigiamai įvertindama. Vi-) 
suomenė priėmė ją irgi su 
džiaugsmu. Be abejo peticija yra 
didelis ir šaunus žygis, kur susi
tiko mūsų visuomenės visos gre
tos.

Prieš dvyliką metų — rodos, 
dar taip neseniai, kai skaičiuoji 
metais — buvome priversti ap
leisti Lietuvą. Tuomet tautai bu
vo sunkūs laikai, tačiau dar vis 
švysteldavo viltis, kad gal neuž
ilgo Lietuva vėl bus laisva. Bai
gėsi karas, bet Lietuva nesulau
kė saulėtos ir geros ateities, o 
mes tapome išeiviais, išblašky
tais po platųjį pasaulį. Ir taip 
dūžta mūsų ir pasilikusių viltys 
nykioj tamsumoj, aušros belau-l 
kiant.

Galime dręsiai žvelgti ateitin, nes 
Lietuvos atžalynas auga ir stiprėja

Atsakydamas į Tamstos laišką 
iš š. m. gegužės mėn. 5 d., norė
čiau pareikšti sekančias mintis, 
kurios, man atrodo, turėtų būti 
žinomos visiems laisvojo pasau
lio lietuviams, o per Amerikos 
Balsą išgirstos ir visų lietuvių 
okupuotoje Lietuvoje.

Iš Tamstos laiško patyriau, 
kad Lietuvių Jaunimo Peticijos 
reikalai yra sutartinai baigiami 
tvarkyti. Asmeniškai, norėčiau 
kaip galima greičiau, gauti nors 
vieną nuorašą tos peticijos galu
tinio teksto, susipažinimui. Ka
dangi ji bus įteikta pačiam JAV 
Prezidentui, tai yra labai svar
bu, kad peticija būtų paruošta 
tinkamai formos ir turinio at
žvilgiais, norint susilaukti gali
mai geresnių rezultatų.

Bendrai, Lietuvos jaunimo ir 
studentijos veiklą seku su dide
liu pasigerėjimu. Yra gražu, kad 
nežiūrint viso nelemto tremties 
laikotarpio ir gyvenimo svetimo
je aplinkoje, Lietuvos jaunimas 
ir studentija iki pat šių dienų 
nepasidavė svetimai įtakai, išli
ko lietuviški ir, sudarę savo or
ganizacijas, įsijungė aktyviai į 
lietuvišką veiklą ir stengiasi vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidėti 
prie Lietuvos vardo išpopuliari
nimo, jos interesų gynimo ir jos 
išlaisvinimo pastangų stiprini
mo. Tikiu, kad tokie Jūsų tiks
lai pasiliks ir ateityje.

Lietuviškoji studentija prieš 
maždaug pusantrų metų pradė
jusi pasekmingai leisti be kitų 
leidinių ir anglų kalba biuletenį 
"Lituanus”, įrodė savo pajėgumą 
ir informacijos srityje gražiai 
Lietuvai pasidarbuoti, čia reikia 
atsiminti, kad šitokio biuletenio 
leidimas reikalauja daug suma
numo, darbo ir lėšų. Visus tuos 
sunkumus studentijai pasisekė 
nugalėti ir dabar ji pati gali pa
sigerėti savo nuveiktu darbu. At- 
simintina ir tai, kad tas viskas 
buvo padaryta be specialaus tar
nautojų štabo ir specialių tam 
reikalui fondų.

Manau, kad ir ateityje mūsų 
jaunimas, nežiūrint ar jie būtų 
gimę čia ar Lietuvoje, dar vie
ningiau ir pajėgiau jungsis į ko
vą už išlaisvinimą Lietuvos, ne
žiūrėdami savo asmeninių išro- 
kavimų, politinių įsitikinimų 
skirtingumo ir matematiško at
stovavimo išskaičiavimų. Jūs 
esate Lietuvos ateities įrankis ir 
laidas. Į Jūsų rankas pereis Lie
tuvos vairas. Stebėdamas Jūsų 
veiklą aš esu tikras, kad į Jus 
dedamos lietuvių tautos viltys

Mūsų balsas į pasaulio sąžinę 
tiek sykių buvo neišgirstas. Gi 
didžiūnų pažadai liko neištęsėti. 
Tačiau būriai kovotojų nesiliau
ja dirbti ir aukotis dėl Lietuvos 
išlaisvinimo. Žinome, kad maža 
ta mūsų šalis ir dėl to skriau
džiama. Lemtingos išlaisvinimo 
kovos dar nelaimėjome, todėl ne- 
sudedame ginklų ir vienas kito 
nesveikiname.

Bet šį sykį džiaugiamės ir 
sveikiname kovotojus. Kodėl? 
Mūsų jaunimas, svetimoje aplin
koje gyvendamas ir medžiagiš
kai kildamas, neįsijungė į sveti
mų namus, bet atėjo padėti vy- 
resniąjai kartai nešti Lietuvos 
laisvės žiburį prietemyj. Todėl ir 
džiugu, nors gal dar ilga nelaisvė 
ir ilga pasaulio užmarštis. Mes 
neprąrandame vilties, kad ištver
sime. Rūpintojėlių ir kryžių že
mė bus laisva!

jos neapvils. Galime drąsiai 
žvelgti ateitin, nes Lietuvos at
žalynas auga ir stiprėja.

Negalima pasakyti, kad nebus 
sunkumų. Jų yra dabar, atsiras 
ir vėliau, kurie sieks mus suskal
dyti ir susilpninti mūsų pajėgu
mą. Ypatingai dabartiniu metu 
mūsų tremties visuomenė per
gyvena labai didelę krizę. Susi
skaldymas yra pasiekęs bene 
aukščiausio laipsnio. Tai yra la
bai apgailėtinas reiškinys. Vi
suomenės komitetai, tarybos ir 
buvusių politinių partijų kaiku- 
rios grupės yra patekusios į ne
išbrendamą krizę ir nebegali ar 
nenori suprasti savo tikrosios 
padėties, uždavinių ir pareigų. 
Kontraversijos, asmeninės ambi
cijos, beprasmiai laikraštiniai 
ginčai, negalimo "atstovavimo” 
siekimas, subordinacijos ir kt. 
niekam nėra davę jokios naudos 
ir neduos. Atsisakius jų, dabar 
yra pats laikas grįžti prie darbo, 
nes tiek daug laiko buvo sugaiš
ta veltui, nekalbant jau apie tai, 
kada Lietuvai buvo pakenkta. 
Man atrodo, kad didžioji Lietu
vos visuomenės dalis yra išlikusi 
pakankamai patriotinga, kad ga
lėtų tuojau surasti būdus toms 
negerovėms pašalinti.

Tik per darbą, nuoširdžią tai-' 
ką ir pasiaukojimą tegalėsime 
atsiekti laisvę Lietuvai ir užtik
rinti jai saugesnę ateitį.

Su geriausiais linkėjimais
P. Žadeikis,

Įgaliotas Ministras

Mielieji Jaunieji Kovūnai,
Lietuvos Nepriklausom y b ė s 

Talkos Valdyba, patyrusi apie 
Lietuvių Jaunimo Peticijos su
manymą, skatina visus LNT su
darančių organizacijų Jungtinė
se Valstybėse gyvenančius na
rius ir rėmėjus k ©energingiau
siai Jūsų sumanymą remti ir pa
dėti jį įgyvendinti.

Ta proga esu Valdybos įparei
gotas perduoti visiems Lietuvių 
Jaunimo Peticijos sumanytojams 
ir rengėjams nuoširdžiausius 
Lietuvos Nepriklausomybės Tal
kos sveikinimus ir linkėjimus 
kodidžiausios sėkmės bevykdant 
tą Lietuvos reikalui neabejuoti- 
nai naudingą užsimojimą.

V. Rastenis, 
LNT Pirmininkas

Mielas Pirmininke,
Jūsų ir bendrai jaunimo pra

dėtas darbas - sumanymas įteik
ti JAV Prezidentui peticiją su 
25000 jaunimo parašų yra ir bus 
gražus įnašas į lietuvių Tautos 
laisvinimosi pastangas.

Daug kas iš tautiečių jau buvo 
bepradedąs nusiskųsti mūsų jau
nimo neva šalinimosi nuo lietu
viško darbo ir nesidomėjimu lie
tuviškais reikalais.

Šis žygis jau savaime duoda at
sakymą pasireiškusioms pesimis
tinėms mintims ir išsklaido bet 
kokias abejones. Lietuvių jauni
mas eina lietuvišku keliu! Lietu
vių jaunimas yra lietuviškų kovų 
priekyje!

Vyriausias Lietuvių Išlaisvini
mo Komitetas niekad nebuvo nu
stojęs tikėjimo jaunimu ir turiu 
džiaugsmą Komiteto vardu pa
sveikinti Jus, o per Jus ir visas 
iniciatorių grupes, naudingą žygį 
pradėjus. Esu tikras, kad užsi
brėžtą parašų skaičių pasieksite.

Šį Amerikos lietuvių jaunimo 
žygį lietuvių Tauta įrašys į Lie
tuvos istoriją, kaip vieną Lietu
vos laisvinimo žygių.

Prašau perduoti Jūsą bendra
darbiams mano padėką, o Jums 
nuošidržiai linkiu ir ateityje pa
stoviai budėti Lietuvos reikalų 
sargyboje.

Jūsų visados
J. Matulionis, 

Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto

Pirmininkas

Gerbiamas Pone Pirmininke,

Su dideliu džiaugsmu patyriau 
apie Lietuvių Studentų Santaros 
iniciatyvą, kurią parėmė visos 
lietuviškosios jaunimo organiza
cijas, surinkti 25,000 parašų Lie
tuvių Jaunimo Peticijai. Jauni
mas visuomet būna avangarde 
kovos, kuri siekia pašalinti žmo
gaus laisvę varžančias formas ir 
priemones. Lietuvių Tautos tu
riningoje praeityje jaunimas, 
ypač studentija, suvaidino ne tik 
reikšmingą, bet ir vadovaujantį 
vaidmenį, A. Mickevičiaus žo
džiais kalbant, žvelgiant ten, kur 
nepasiekia akis, laužant tai, ko 
nepajėgia protas!

Todėl džiugu, kad ir mūsų jau
nimas išeivijoje, nors kai kurie 
iš jų jau ir neatsimena savo tė
vynės, nepasiduoda -apatijai ir 
neeina vien tik asmeniškos gero
vės siekimo keliu, bet aktyviai 
įsiungia į tautinę kovą ir tuo 
būdu lieka ištikimas lietuvių jau
nimo tradicijoms. Jūsų savaran
kiška iniciatyva surinkti petici
jai 25,000 parašų, yra dvajopu 
pažiūriu reikšminga. Iš vienos 
pusės tuo būdu Jūs parodote, kad 
dažnai daromi jaunimui priekaiš
tai, kad jis abuojus lietuvių tau
tiniams reikalams, neturi pa
grindo.

Antra vertus, toks jaunimo 
žygis parodo, ir visam pasauliui, 
kad lietuvių tautos aspiracijos 
nėra vien vyresniųjų kartų, nu
kreipusių savo žvilgsnį daugiau 
į praeitį ir dabartį, reikalas, bet 
jomis gyvena ir mūsų jaunimas, 
t. y. joms angažuojama ateitis.

Ir dar vieną aspektą norėčiau 
iškelti. Nepaprastai malonu pa
tirti, kad šį parašų rinkimą vyk
dys visos mūsų jaunimo organi
zacijos. Tuo būdu jaunimas pa
rodė pavyzdį ir mūsų vyresnie
siems, bendram tautiniam žygiui 
sujungdamas visas savo jėgas, 
neišblaškydamas ir nesiskirda
mas, vienas prieš kitą nekovoda
mas. Tai parodo mūsų jaunimo 
subrendimą, tautinę drausmę bei 
susipratimą ir daug vilčių teikia 
ateičiai.

Lietuviškos visuomenės parei-

Valdas Adamkavičius su Lietuvos konsulu P. Daužvardžiu.

Vardan tos Lietuvos!
Red. Pastaba. Sž patiekė vi

są eilę klausimų peticijos rei
kalais jos pirmininkui Valdui 
Adamkavičiui, nensilstamam 
sporto ir studentijos darbuo
tojui. šia proga būtų netikslu 
nepažymėti, kad ši svarbi pe- 
t’čija gal ir nebūtų kilus bei 
įgyvendinta, jei ne Valdas 
Adamkavičius, dirbąs ir stu
dijuojąs ir vis atrandąs laiko 
ir energijos sielotis ir dirbti 
dėl Lietuvos.
— Kaip kilo mintis pravesti 

Jaunimo Peticiją Prez. Eisenho- 
weriui? Kaip ir kokius organiza
cinius uždavinius teko atlikti, 
duodant peticijai eigą? Ar su
darytas organizacinis aparatas 
buvo užtenkamai darbingas? 
Kaip bus padengtos susidariusios 
išlaidos?

— Reiktų iškelti tris pagrin
dinius samprotavimus, kurie pri
vedė prie šios peticijos įgyven
dinimo. Pirmiausia, pagausėję 
laiškai iš Sibiro atskleidė ir dar 
kartą priminė šiurpų mūsų tau
tiečių likimą. Reikėjo nedelsiant 
ieškoti efektyvaus būdo tremti
nių klausimui iškelti už bendruo
meninių ribų. Antra, Lietuvos 
reikalų aktyvus ir nuolatinis kė
limas tarptautinėje plotmėje yra 
šventa kiekvieno lietuvio parei
ga. Peticija neabejotinai tai at
liks. Ir trečias svarbus motyvas, 
kuris turi grynai lietuvišką gy
venamojo meto antspalvį, tai pa
sikartoję spaudoje pareiškimai 
apie lietilvių jaunimo atšalimą 
lietuviškiems reikalams. Petici
jos darbas turėjo parodyti, kad 
jaunimas yra neteisingai pakal
tintas.

Organizaciniai pasiruo š im a i 
buvo pradėti per Lietuvių Stu
dentų SANTARĄ. Sudarėme ry
šius su lietuvių jaunimo organi
zacijų centriniais organais, kvie
čiant juos į bendrą darbą. Su ma
lonumu tenka pastebėti, kad jau
nimo organizacijos parodė blai
vų lietuviškų reikalų supratimą. 
Kenčiančios Tautos vaizdas bu
vo pastatytas virš partinių am
bicijų ar ideologinių ginčų. Tas 
teikia gražių vilčių ateičiai ir 
yra šviečiantis pavyzdys lietu
vių visuomenei, kad vienybė yra 
pasiekiama, kai nuoširdžiai jos 
siekiama.

Tuo pat metu, belaukiant or
ganizacijų vadovybių atsakymo, 
susisiekėm su Amerikos Lietuvių 
Tarybos vykdomuoju komitetu ir 
Lietuvos diplomatijos atstovais. 
Tikslas, išsiaiškinti peticijos dar
bų koordinavimą ir suderinimą 
su visais buvusiais politiniais žy
giais Washingtone. Iš minėtų 
institucijų, kurių viena atstovau
ja jungtinę Amerikos lietuvių 
politinę kovos vadovybę, antroji 
oficialią Lietuvos reprezentaci- 

ga šį jaunimo žygį visokeriopai 
paremti.

Daug sėkmėj ’šavo sumanymo 
įgyvendinimui.

Jūsų
A. Devenienė, 

VT Pirmininkė ir
LIT Valdytoja 

konkrečiam darbui, skirtam lie
tuviškiems reikalams ir Lietuvai, 
jis neliks nuošalyje. Ten kur lie
tuvybei skiriami ne vien skam
būs šūkiai, bet vadovaujamasi ir 
dirbama sveikais principais, ten 
jaunimas neklausia kas tą darbą 
organizuoja, kiek tas pareikalaus 
pasiaukojimo, bet vieningai grie
biasi dirbti, nuošalyje palikus vi
sus tarpusavio nesklandumus. Ar 
tai nėra aukštas sąmoningumo ir 
pareigos jausmo įrodymas?!

2. Kas liečia vyresniosios ir 
jaunesniosios kartos bendradar
biavimą, faktai rodo, kad bet ko
kiems nesklandumams čia nie
kad neturėtų būti vietos, jeigu 
iš abiejų pusių parodoma pakan
kamai nuoširdumo, šį darbą dir
bant jo netrūko. Džiugu pareikš
ti, kad jaunimui pavyko, nors ne
tiesioginiai, sujungti visus lietu
vių stambiuosius politinius jun
ginius. VLIKas, ALTas, LNT ir 
Diplomatija, be rezervų pasisa
kė už jaunimo pradėtą akciją ir 
visi sutartinai ją rėmė. Reikia 
tikėtis, kad šie junginiai vie
ną dieną sutars ir visais kitais 
klausimais.

ją šiame krašte, sulaukėme nuo
širdaus pritarimo užsibrėžtame 
darbe.

Lietuvių jaunimo organizaci
joms paskirus po 2 atstovus į 
centrinį Lietuvių Jaunimo Peti
cijos Komitetą, peticija buvo pri
statyta visuomenei. Plačios ap
imties darbas reikalavo lanks
taus organizacinio aparato. Tam 
tikslui centrinis komitetas pir
mame posėdyje išrinko keturių 
asmenų vykdomąjį komitetą, ku
riam buvo suteikta sprendžiamo
ji galia darbų vykdyme. Visose 
lietuvių gyvenamose vietovėse 
buvo sudaryti parašų rinkimo 
akcijos komitetai. Šie vienetai 
pradedant New Yorku ir bai
giant Los Angeles atliko didelį ir 
pasigėrėtiną darbą. Už tą jiems 
priklauso gili pagarba ir padėka.

Kiekvienas darbas pareikalau
ja išlaidų. Neišvengsime jų ir 
mes. Peticijos paruošimo išlai
das jaunimo organizacijos nuta
rė padengti lygiomis dalimis iš 
savo turimų finansinių išteklių. 
Jokių aukų šiame darbe nepra
šėme ir nesame gavę.

—Koks Jaunimo Peticijos tiks
las? Kuo ji išsiskiria iš mūsų 
veiksnių ankstyvesnių žygių į 
Vakarų pasaulio politinius cent
rus? Apart savo svarbos tarptau
tinėje plotmėje, ar būtų tikslu 
įžiūrėti peticijoje kokią apčiuo
piamą reikšmę mūsų visuomenei 
ir jaunimui, kaip pav.: vyresnės 
ir jaunesnes kartos suartinimą, 
jaunimo įsiterpimą į laisvinimo 
akciją ir t.t.?

— Jaunimo Peticijos pagrin
dinis tikslas — Lietuva, jos žmo
nės ir besąlyginė laisvė abiems. 
Atimta nepriklausomybė ir pa
minimas po kojomis visų laisvės 
bei žmoniškumo principų nėra 
pateisinama skelbiamais koeg
zistencijos šūkiais ar diplomati
niais manevrais, savanaudiš
kiems vienos pusės tikslams pa
tenkinti. Jeigu šių dienų pasau
lio politikos centruose jėgos prin
cipas nustelbė moralinius prin
cipus, tai tiems, kurie esame tos 
politikos auka, yra privalu nenu
ilstamai kelti daromą neteisybę 
ir prašyti klaidų atitaisymo. Tad 
ši peticija ir bus jaunimo šauks
mas vadovaujantiems valstybės 
vyrams, prašant grąžinti laisvę 
tiems, kuriems ji atimta.

Esminis peticijos bruožas yra 
jos kilmė. Jeigu iki šios dienos 
sostinėje politikų duris klebeno 
lietuviškų veiksnių atstovai ir 
diplomatai, tai šį kartą teisėtus 
reikalavimus tiems patiems po
litikams statys jaunoji karta. 
Jaunimo iniciatyva ir darbu ši 
peticija paruošta. Todėl jo pati 
kalba jauno žmogaus tauriu ide
alizmu, bet ne diplomatiniu ofi
cialumu. Tikimės, kad tai ir at
kreips tųjų dėmesį, kuriems ji 
skirta, tuo ji ir skiriasi nuo ank
styvesnių žygių.

Lietuvišku požiūriu peticijos 
darbai atskleidė būdingų faktų, 
kurie bus vertingi ir įsidėmėtini 
visuomenei, mūsų politikams ir 
pačiam jaunimui.

1. Jaunimas parodė, kad esant

— Artėjanti parašų rinkimui 
j pabaigą ar galima tikėtis, kad 
užsibrėžtas parašų skaičius bus 
atsiektas? Su kokiomis kliūti
mis teko šiame darbe susitikti ir 
iš kur gauta daugiausia pagal
bos?

— Užsibrėžtą parašų skaičių 
atsieksime. Atrodo, kad jį ir per
viršysime. Jungtinės ateitininkų, 
šviesiečių, skautų, santariečių, 
tautininkų, varpininkų, vyčių, 
studentijos ir bendrai lietuvių vi
suomenės pastangos užtikrino 
šio vajaus užsibrėžto skaičiaus 
atsiekimą. Bet noriu atkreipti 
lietuviškais reikalais besisielo
jančių dėmesį į pačią skaitlinę. 
Šį kartą skaičiai labai iškalbin
gai mums kalba! Nejaugi teturi
me tik per 25,000 lietuvių JAV ? 
Tikiu, kad daugelis galės pada
ryti atitinkamas išvadas ir dau
gelį šie skaičiai privers šiek tiek 
susimąstyti.

Stengiantis būti apjektyviam, 
privalu paminėti ir liūdnąją pu
sę. Be šviesių ir kilnių pavyzdžių, 
buvo ir liūdnų. Teko susidurti su 
”užkietiejusiais politikais”, ku
rių net ir jaunimo vieningumas 
nusužavėjo. Jiems savieji parti
jos interesai stovėjo aukščiau lie
tuviško reikalo. Dar liūdniau, kai 
pavieniai tautiečiai parodė visiš
ką abuojumą lietuvių vargams, 
atsisakydami pasirašyti peticiją. 
Laimė, kad tai reti atvejai.

Norint atsakyti į klausimą kas 
daugiausiai padėjo, yra labai 
sunku. Mano supratimu, visi ku
rie dirbo į šį darbą įdėjo savo 
širdį, sugebėjimus ir atliko pa
siimtas pareigas nuoširdžiai. Tad 
ir darbo talka bei rezultatai pri
klauso lygiai visiems.

— Kada ir kokiose aplinkybė
se numatoma audiencija pas 
Prez. Eisenhowerį? Kokios vil
tys ir norai ryšium su šiuo pa
simatymu?

— Audiencija pas JAV Prezi
dentą yra planuojama birželio 
mėn. viduryje, skaudžios atmin
ties trėmimų dienomis. Tačiau, 
nei vienas iš besirūpinančių ne
gali tiksliai numatyti priėmimo 
dienos. Nereikia pamiršti, kad 
mes nesame pajėgūs nustatynėti 
Baltųjų Rūmų tvarkos. Vyksime 
tada, kada būsime priimti. Ne- 
paslaptis, kad beveik tuo pat me
tu ruošiamas Amer. Lietuvių 
Tautinės S-gos sąskrydis Wa-

LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA —
DIDŽIAUSIAS LITUANISTIKOS ŽINYNAS, LIETUVIŲ 

KULTŪROS PAMINKLAS.
Iš suprojektuotų 20-21 tomo septyni jau išspausdinti, 

kiti rengiami. Redaktoriai visą LE ruošimo dart>ą pagal 
atskiras raides pasiskirstę iki galo;

Laikas įsigyti, nes nuo VIII tomo LE bus 
spausdinama tik prenumeratoriams.

Lengvos sąlygos: įmokėjusiems bent už 
vieną tomą, visi išėjusieji tomai siunčiami iš karto. Liku
sios sumos mokėjimas išdėstomas užsisakiusiam priimtino
mis dalimis. Vieno tomo kaina J.A.V. $7.75, visur kitur 
$8.00.

Užsakymai siųstini šiuo adresu: J. Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedija. 265 C Street. South Boston 27, Mass.

PASKUBĖKITE — ATSARGOS RIBOTOS!

shingtone jaudino kai kurias lie
tuvių partines grupes ir buvo 
prisibijoma tautininkų žygio pe
ticijai "pagrobti”. Keista, kad 
panašūs, nerealūs tvirtinimai iš
vis buvo skleidžiami, nors tam 
jokio rimto pagrindo niekad nė
ra buvę.

Delegaciją numatoma sudary
ti iš visų jaunimo organizacijų 
atstovų. Tikimės, kad ši delega
cija atkreips politikų dėmesį ir 
atneš konkrečių rezultatų gelbė
jant tremtinius bei sustiprins vi
sų lietuvių institucijų dedamas 
pastangas Lietuvos nepriklauso
mybei atgauti. Neveltui sakoma, 
kas beldžia, tam bus atidaryta.

— Stebėtfria, kad Jūs, nežiū
rint savo apsikrovimo įvairia 
darbuote lietuvių jaunimo veik
loje, vis dėlto suradote energijos 
ir laiko peticijos reikalams. Bū
tų įdomu patirti kiek valandų iki 
šiandien teko Jums praleisti, be
sirūpinant peticija?

— Valandomis šį darbą būtų 
sunku ir įvertinti. Jų buvo labai 
daug. Nuo pat Vasario mėn. vi
durio, teko pašvęsti kiekvieną 
laisvesnę minutę. Darbo buvo 
daug, bet nesigailiu tam reikalui 
nei vienos pašvęstos minutės. Ti
kiu, kad tą patį patvirtins visi, 
kurie kartu dirbo ir ištikimai
prisidėjo prie šio sumanymo įgy
vendinimo. Visiems jiems pri
klauso nuoširdi padėka.

UŽUOMINOS
Redakcijos pastaba: Lietuvių 

Jaunimo Peticijos akcijai einant 
prie pabaigos norime šioje for
moje patiekti mūsų turimas ži
nias apie jaunimo darbą ir gau
tą paramą iš mūsų visuomenės. 
Įteikus Peticiją tikimės galėsią 
pateikti skaitytojams pilną vaiz
dą apie Jaunimo Peticiją ir di
džiulį skaičių jos talkininkų.

• • •
Lietuvių visuomenė Jaunimo 

Peticija parėmė palyginamai ne
blogai. Parašų rinkiman buvo 
įsitraukę eilė lietuvių veikėjų ir 
keletas organizacijų, jų tarpe ir 
keturios Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkės. Didžiausią paramą 
susilaukė Jaunimo Peticija iš 
mūsų dvasiškijos, tiek katalikų 
tiek evangelikų. Kunigų Vieny
bės Centro Valdyba paskelbė sa
vo pritarimą ir kvietimą parapi
jų klebonams leisti prie bažny
čių rinkti parašus. Tokius suti
kimus yra davę Chicagos, New 
Yorko, New Haven, Los Angeles, 
Racine, Clevelando lietuvių pa
rapijų klebonai.

Lietuvių evangelikų parapijų 
kunigai New Yorke ir Chicagoje 
su dideliu entuziazmu yra įsijun
gę j parašų rinkimo akciją. Di
delį nuoširdumą ir prielankumą 
yra praodžiusios vienuolės lietu
vės. šv. Kazimiero seserys ir šv. 
Pranciškaus seserys leido ir rin
ka pačios parašus savo mokyklo
se. Jų pastangomis yra jau gau
ta virš 2,000 parašų.

Lietuviškoji spauda stipriai 
remia Peticiją, spausdindama ži
nias, straipsnius ir raginimus 
Peticiją pasirašyti. Už tokią pa
ramą mūsų laikraščiai nusipelno 
visapusiškos jaunimo padėkos;.

Lietuvių radijo valandėlės taip 
pat buvo panaudotos daugelyje 
vietovių Jaunimo Peticijos išpo
puliarinimui.

Visa eilė lietuvių organizacijų 
savo susirinkimuose pasirašė Pe- 

( Perkelta į 6-tą pusi.)
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SENIAU IR DABAR UŽUOMINOS

K. S. KARPIUS

PREZIDENTO 
KANDIDATŲ 
KLAUSIMU

Nixono priešininkai mėgino 
įsiūlyti viceprezidento kandidatu 
ir Aukščiausiojo Teismo Teisė
ją — pirmininką Warren, ir bu
vusį New Yorko gubernatorių 
Dewey, ir dabartinį valstybės 
iždininką Humphrey, kad tik 
Nixoną nustumtų šalin.

Nixonas partijoje aukštai sto
vi, ir atstovauja daug balsų tu
rinčią Kaliforniją. J. remia ki
tas anti-sovietinis senatorius iš 
Kalifornijos Knowland ir daug 
kitų, kurie nepasitikėjimu žiūri 
į sovietams nuolaidavimo politi
ką.

Eisenhovverio pageidavimas 
vėl turėti Nixoną viceprezidentu, 
opoziciją viešai nutildė, tačiau 
pogrindyje eina pastangos suor
ganizuoti didžiausį pasipriešini
mą konvencijoje nominacijų me
tu, baiminantis, kad Eisenhowe- 
riui mirus Nixon netaptų prezi
dentu.

Tarp viešų planų vėliausiai pa
skleistas vienas, būtent pašalin
ti Dulles iš valstybės sekreto
riaus pareigų. Jo vieton paskirti 
ambasadorę Italijai ponią Clare 
Boothe Luce, o Nixoną jos padė
jėju — kad tik jį išstūmus iš 
viceprezidentystės. (Luce nese
nai parvyko į Ameriką gydytis 
nervų suirimą).

Dėl Eisenhovverio sveikatos, 
Nixonui teks varyti visa rinkimi
nę agitaciją. Ir jis tam turi di
delių gabumų, kaip geras kalbė
tojas.

Demokratų tarpe
Du lenktyviavę už demokratų 

nominaciją 1952 metais kandida
tai, Stevensonas ir Kefauver, ir 
šiais metais pakartoja savo lenk
tynes, rankiodami paskirose val-

Kai demokratų partijoje eina 
didelės varžytinėsi patekti kan
didatu į prezidentus, respubliko
nų partijoje tas klausimas visiš
kai baigtas, paskiausiu vicepre
zidento Nixono oficialiu pareiš
kimu prezidentui Eisenhoweriui, 
kad jis sutinka būti vėl kandida
tu į viceprezidentus antrajam 
terminui.

Respublikonų partijos konven
cija San Francisco mieste rug
piūčio mėnesį bus tik paprasto 
nominacijų formalumo atlikimas 
ir rinkiminės programos priėmi
mas. Tai bus tik vienos ar poros 
dienų klausimas.

Nežiūrint respublikonų partijos 
netikros padėties vidaus reika
lais, ūkių krizės klausimu, Ei- 
senhowerio su sovietais "taikos” 
politika daugelį amerikiečių ža
vi. Jo "taikos laimėjimo” šūkiais 
bus remiama visa respublikonų 
partijos rinkiminė agitacija. 
"Taika ir geri laikai” __ bus
respublikonų pasigyrimas ir to 
paties žadėjimas.

Kad ta "taika” grąso paskan
dinti komunizmo bangose liku
sią laisvojo pasaulio dalį, ameri
kiečiams nesvarbu. Eisenhovve
rio politika prieš Ženevos "vir
šūnių” konferenciją jau patiko 
radikalams ir "liberalams". Ir 
po to jie dar labiau pradėjo 
trokšti, kad Eisenhoweris pilnai 
pasveiktų ir sutiktų vėl kandida
tuoti. •

Bet jiems kaulas gerklėje yra 
viceprezidentas Nixon. Nuo per
eitų metų jie ėmė dėti pastangas 
paknisti Nixonui pagrindus ir 
užkirsti galimybes nominacijai
šių metų rinkimams. Jie atsime- stybėse jiems pritariančių dele- 
na Nixoną, kaip buvusį senato:; _ga tų konvencijai Chicagoje lie- 
rių, kurio nepalaužiamu pasiry
žimu 1950 metais įkalintas Alger 
Hiss, aukštas Statė Departamen
to pareigūnas, vogęs ir perdavi
nėjęs Kremliui Amerikos valsty
bės paslaptis. Už tai jie ir 1952 
metais Nixoną, jau nominuotą 
viceprezidentu, žiauriai griebėsi 
sukompromituoti, bet nepavyko.

Jei demokratai kokiu netikėtu 
būdu neapvers respublikonų par
tijos vežimo, Eisenhovveris vėl 
bus išrinktas, ir kartu su juo 
Nixon liks viceprezidentu.

Bene pirmą kartą šalies isto
rijoje taip pasitaiko, kad vice
prezidento kandidatas, taip ank
sti prieš konvenciją, išrenkamas 
kartu su prezidento kandidatu. 
Paprasta procedūra: kai prezi
dento kandidatas konvencijoje 
nominuojamas, jis pareiškia sa
vo pageidavimą nominuoti vice
prezidentu vieną iš kelių patiek
tų kandidatų.

Prezidentas Rooseveltas, ku
ris buvo išrinktas keturiems ter
minams, kiekvieną terminą keitė 
viceprezidentus. Niekad iš anks
to nebuvo žinoma, kas greta jo 
bus nominuotas.

Seniau viceprezidentai ir buvo 
bereikšmiai ,nors prezidentui mi
rus jiems tekdavo prezidentauti. 
Jie ėjo tik senato pirmininko pa
reigas, ir, kaip pajuokai apie tū
lus juos pastebima, prie Baltųjų 
Rūmų žaizdavo su vaikais.

Nixonas prie Eisenhowerio 
buvo ir yra reikšmingas valdžios 
aparato asmuo, paties preziden
to rūpesčiu laikomas svarbioms 
pareigoms, ir dalyvauja kabine
to posėdžiuose.

Jo priešininkai, komunistai, 
radikalai ir "liberalai" bando 
primesti jam nepribrendimą, kad 
esąs perjaunas, jei tektų likti 
prezidentu, kai Eisenhoweris su
sirgo. Dabar, tikėdami, kad Ei- 
senhoweris gali mirt nebaigęs 
antro termino, nenorėjo, kad 
Nixonas toliau būtų viceprezi
dento kandidatu. Bet Nixono ša
lininkai įrodinėja, kad Nixon pil
niausia yra subrendęs, 43 metų 
vyras, įgavęs patyrimo valstybės 
aparato vadovavime ir reikale 
pilnai tiktų užimti prezidento 
pareigas.

pos mėnesį, tikėdami būti nomi
nuoti. Tikrina, kad jiedu patys 
save iki konvencijos, savo kalbo
mis, susinaikins.

Stiprus kandidatas yra dabar
tinis New Yorko gubernatorius 
Harriman, buvęs pro-rusiškos ir 
pro-sovietiškos orientacijos, bu
vęs demokratų ambasadorium 
Maskvoje, milionierius, jau seny
vas, Eisenhowerio amžiaus.

Harriman savo kalbose smer
kia Eisenhowerio užsienio politi
ką. Ženevos "viršūnių” konferen
ciją pavadino didžiausiu komu
nistų laimėjimu.

Jis neigia dabartinę respubli
konų administraciją nesugebėji 
mu vadovauti tarptautinėje poli
tikoje, kas davė sovietams naujų 
laimėjimų. Kaip 1952 metais res
publikonai neigė Trumano-Ache- 
sono politiką, vedusią tautas vie
ną po kitos sovietų vergijon, Har
riman dabar tokiais pat aštriais 
žodžiais ir faktais kaltina Eisen- 
howerio administraciją, nuolan
kaujančią Kremliui.

Patys respublikonai, kaip kada 
rūsčiai prabyla, kad Eisenhowe- 
rio administracijoje 50 nuoš. val
dininkų tebėra seni demokratai, 
palikti atsakingose vietose kaip 
ekspertai, senai pro-sovietinei 
politikai vykdyti. Tat ar reikia 
stebėtis, kad stipri yra propa
ganda už nesiliaujamą tūpčioji- 
mą Kremliui' prašant "taikos”,

(Atkelta iš 5-to pusi.) 

ticiją in corpore. Veik visų 
tuviškųjų parengimų (minėjimų, 
koncertų, suvažiavimų, balių ir 
t.t.) rengėjai maloniai priimda
vo Jaunimo Peticijos parašų rin
kėjus ir leisdavo rinkti parašus.

Lietuviai verslininkai savo 
parduotuvėse ir įstaigose laikė 
parašų lapus ir rinko parašus iš 
savo klijentų. Tai dar vienas pa- 
vyzdis, jog yra naudinga turėti 
daugiau verslaviečių lietuvių 
rankose.

»

Amerikiečių 
nimo Peticija 
jau keliuose atskiruose atvejuo
se ir tikimasi, jog netolimoje 
ateityje, artėjant įteikimo datai, 
Peticijos propogandinė reikšmė 
bus pilnai išnaudota. Šiuo metu 
su Peticija supažindintos dau
giausia yra amerikiečių akade
minės bendruomenės, nes jose 
mūsų studentai renka parašus.

Taip Illinois Universitete, Ur- 
banoje, kol. A. Zailskas Peticijos 
reikalu kalbėjo per televiziją ir 
radijo, miesto laikraščiai ją gra
žiai paminėjo ir yra gautas leidi
mas rinkti parašus prie universi
teto katalikų bažnyčios.

De Paul Universiteto dekanas 
irgi yra davęs leidimą universi
tete rinkti parašus.

Ohio Statė Universitete, Con- 
necticut Universitete, Mt. St. Jo
seph kolegijoje, Rochesteryje 
lietuviai studentai yra įtraukę 
kolegas amerikiečius į paramą 
Peticijai. Daugelyje darboviečių 
lietuviai tarnautojai surinko pa
rašus iš savo bendradarbių. Jas 
išvardinti veik neįmanoma, nes 
skaičius susidaro gana didelis. 
Tuo būdu vėl buvo primintas Lie
tuvos reikalas amerikiečiams. 
Amerikos Legiono Illinois vals
tybės departamento antisubver- 
sivinės komisijos seminare Chi
cagoje buvo pristatytas Jaunimo 
Peticijos reikalas.

Šiuo metu daromi planai kaip 
geriausiai pasisektų sudominti 
didžiąją Amerikos spaudą Peti
cija ir ją panaudoti platesniam 
Lietuvos klausimo iškėlimui.

• » •

lie-

♦ •

visuomenei Jau- 
buvo pristatyta

kad važinėjama su sovietų budei 
liais konferuoti, kad rūpinamasi 
juos parsikviesti į Ameriką, ir 
kad rengiama dirva priėmimui 
komunistinės Kinijos į Jungti
nes Tautas.

LIETUVIŠKA KNYGA JAUNIMUI

Jaunimo Peticijos darbas yra 
apėmęs kone visas lietuvių bent 
kiek apgyventas JAV vietoves. 
Rochesteryje, N. Y. yra sudary
tas Jaunimo Peticijos komitetas, 
kuriam vadovauja G. Musteiky
tė, Santaros veikėja ir vietos 
Studentų Skyriaus pirmininkė. 
Bostone, Mass. Peticijos reika
lus tvarko LSB Užsienio Sky
riaus vedėjas psktn. Algis Ba
nevičius. Worcesteryje, Mass. 
parašų rinkiman yra įsijungę 
skautai, ateitininkai ir studentai, 
koordinuojami skautų vietininko 
V. Bliumfeldo. Hartfordo, Conn. 
komitetui vadovauja ateitininkų 
veikėjas A. Giedraitis. Putnam, 
Conn. parašus puikiai renka lie
tuvaitės, gyvenančios pas vie
nuoles. Waterbury, Conn. Peti
cijos reikalus tvarko studentai 
varpininkai. Bridgeporte, Conn. 
parašus renka vyr. skautė N. 
Lembergaitė. Didžiajame New 
Yorke Peticijos darban yra įsi
jungę didelė eilė jaunimo orga
nizacijų, koordinuojamos vietos 
Santaros skyriaus pirmininko 
Jono Bilėno. Prie New Yorko 
esančiose Rahway, N. J. ir New- 
ark, N. J. vietovėse darbuojasi 
studentai A. Juškys ir VI. Audė-į 
nas. Skaučių vadovė E. Kamins
kaitė Peticijai nuoširdžiai dirba 
Elizabeth, N. J. Philadelphijoje, 
Pa. parašų rinkimui vadovauja 
vietos Studentų Sąjungos sky
rius vadovaujamas A. Dantos. 
Studentų Sąjungos skyriai Peti
cija rūpinasi ir sekančiuose vie
tovėse: Washington, D. C., New 
Haven, Conn., Omaha, Nebr. Cle
velande, Ohio sudarytas platus 
jaunimo organizacijų komitetas, 
tikrai gražiai dirbąs ir vadovau
jamas ateitininkų veikėjo J. Puš- 
koriaus. Jaunimo Peticijos komi
teto pirmininku Detroite, Mich. 
yra Santaros veikėjas S. šimoliū
nas. Chicagoje ir Urbanoje, III. 
visos jaunimo organizacijos pa
rašus renka skyrium. Chicagos 
Jaunimo Peticijos Komiteto pa
reigas eina pats1 Centrinis Ko
mitetas. Santariečiai parašų rin
kimą organizuoja Los Angeles, 
Calif., o ateitininkai — Gary, 
Ind., Baltimore, Md., St. Louis, 
Mo., Springfield, III. ir Mt. St. 
Joseph, Ohio.

Jaunimo Peticijos parašų rin
kimas be to yra vykdomas ir šio
se vietovėse: Cicero, III., Wau- 
kegan, III., South Bend, Ind., New 
Buffalo, Mich., Manchester, 
Conn., Brockton, Mass., Rock- 
lord, III., Kenosha, Wis., Linden, 
N. J., Racine, Wis., Nonvood,

Californijoj, prie Terrance, užsodinami braškių didžiuliai laukai.

Mass., Sterling, III., Hudson, N. 
Y., Lyons, III., Westfield, Mass., 
Mt. Cąrmel, Penn., Pittsburgh, 
Penn., Milwaukee, Wis., Holly- 
wood, Florida, Dorchester, Mass., 
San Diego, Calif., Miami, Flori
da, Akron, Ohio, Storrs, Conn. ir 
Scranton, Penn.

Tai yra lygiai 50 lietuvių gy
venamų vietovių, kur renkami 
parašai Lietuvių Jaunimo Peti
cijai. Turime tvirtai tikėti, jog 
šis bendras ir vieningas lietuvių 
jaunimo darbas atneš tikrai gra
žių vaisių mūsų artimiesiems, 
kenčiantiems Sibire, ir brangiai 
mūsų Tėvynei. —rm

SANTAROS 
FILISTERIAMS

Santariečių filisterių komisija 
— J. Bilėnas, Vyt. Kavolis ir S. 
šimoliūnas — yra išsiuntinėjusi 
Santaros filisteriams, kurių ad- 
rasai buvo žinomi, svarbų pasiū
lymą apie tolimesnę filisterių 
veiklą.

Kas iš Santaros filisterių — o 
taip pat studijas baigusių buv. 
Nepriklausomųjų Sąjūdžio daly
vių ir norinčų toliau jungtis į 
bendrąją veiklą - 
terių komisijos rašto gavęs, pra
šomas pranešti savo adresą ko
misijai: V. Kavolis, Wm. James 
Hali 106, Harvard University, 
Cambridge 38, Mass.

Filisterių komisijos sumany
mus gavusieji prašomi taip pat 
tuo adresu vėliausiai iki birželio 
12 d. pranešti savo nuomonę.

Santariečių filisterių komisija

DĖL ST. YLOS 
”POROS PASTABU”
1) Sž mano, jog teigimas, kad 

kas nors "nebegali... į nieką 
žiūrėti objektyviai” reiškia, kad 
tokie žmonės ”yra nepajėgūs gal
voti”. Kas j visiškai nieką, įskai
tant savo vardą ir daugybos len
telę, "nebegali žiūrėti objekty
viai”, jo vieta yra psichiatrinėje 
ligoninėje. Apgailestaujame, kad 
profesorius Yla rado reikalingu 
šitaip charakterizuoti pusę lietu
vių tautos, pritariančią Vinco 
Kudirkos inspiruotiems politi
niams judėjimams.

2) A. Camus yra kažkada ra
šęs apie prancūzų rašytojus: 
"atmetame, kas pridengta pa
čiais niekšingiausiais proto ele
mentais” (būtent, ideologinį fa
natizmą, verčiantį dėl rasės arba 
klasės žudyti). St. Yla iš šio sa
kinio padarė išvadą, jog: ”Jo 
(proto) logika ir šios sprendimai 
darosi (liberalams, nebe prancū
zų rašytojams!) nedori, kalbant 
egzistencialistų rašytojo Albert 
Camus žodžiais”. Kadangi Ca
mus kalbėjo apie fanatizmą, pri
dengtą kai kuriais, būtent niek
šingiausiais, sugedusiais proto 
elementais, ir jį, tą fanatizmą,

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

FONDUI AUKOJO
$260.00 — Juozas Bačiūnas.
$136.00 — V. ir E. Rastenis.
$100.00 — Pr. Lapienė, V. ir 

S. Abraitis, Dr. V. Paprockas, 
Alb. Trečiokas.

$72:00_ .■ Dr. Bartkus.
$50.00 — Juozas Ginkus, Jo

nas Jurkūnas, V. Alksninis, An
tanas Senikas, Br. Nemickas, K. 
G. Siliūnas, Stamford lietuviai 
per J. Valiušaitį 16 Vasario pro
ga.

$40.00 — Leonas Virbickas.
$35.00 — VI. ir R. Ramanaus

kas.
$30.00 — Vyt. Lozoraitis, Jo

nas Valaitis, Krometal MFG 
Corp. D. ir S. Adomaičiai.

$25.00 — Veronika ir Jonas 
Jasiukaitis, K. Gineitis, V. Če
kas, Pov. Ališauskas, Laima Va
liukėnas, J. Savaitis, Vincė Les- 
kaitienė, L. T. A. Sambūris, N. 
Y., A. ir S. Mackevičius, J. Veng
ris, Ch. S. Cheleden, J. Budrikis, 
V. Blinstrubas, L. ir B. Bieliu- 
kas, J. Virpša.

$21.00 — Brockton Tremtinių 
Komitetas.

$20.00 — J. Jurkevičius, K. 
Kalendra, St. Butkevičius, Dr. 
S. Virkutis, Jurgis Sirusas, K. 
Krulikas, Pr. Narvydas.

$15.00 — New Haven Lietuvių 
Tremtinių D-ja, Jonas Pročkys, 
V. Tamošiūnas, J. Baublys, J. 
Karvelis, A. Pimpė, M. Gaudu- 
šas, J. Mezginis, B. Matulaitis, 
J. žvynys, J. Balčiūnas, St. As
trauskas, J. Rekašius, Z. V. Re
kašius. ,

$13.00 — M. Naujokas.

— nebūtų filis-,, ,, 1 atmete, o ne protų, — laikome,

Pasakos, apysakos, kelionių nuotykiai
Brolių Grimų pasakos ................................................$3.00M
Jūrininko Sindbado nuotykiai, pasakos iš

"Tūkstantis ir vieną naktis”............... r-'-—*-.....
J. Jankaus: Senas kareivis Matatutis, knyga apie 

žemaitį, kuris daug nuostabių daiktų padarė, 
tik nepadarė vieno, kurį tikrai padaryti turėjo ....$3.00

Thor Heverdahl; Kon-Tiki, išgarsėjusi kelionių 
nuotykių knyga .........................................  $3.75

L. Dovydėnas: Naktys Karališkiuose, apysaka apie 
dviejų berniukų nuotykius Karališkių lankose ....$2.00

B. Sruoga: Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus, 
istorinė apysaka ........................... $2.50

V. Krėvė: Rytų pasakos, pasakos iš indų ir arabų 
gyvenimo ir mitologijos .........................m.........$2.50

B. Sruoga: Giesmė apie Gediminą, eiliuotas padavimas 
apie Gedimino sapną ir Vilniaus įkūrimą .....'..........$2.00

Visas šias knygas gausite knygų leidykloje
T E R R A

3333 S. Halsted St., Chicago 8, III.
(22)

radijo aparatų. Drauge 
patefonas ir baras. Vi
sos bangos. Nepapras-

.tai gražūs.

NAUJAUSI 1 9 5 6 M. MODELIAI

Vokiškų radijo aparatų su visais patobulinimais. Lengvai ima
Europą. Turi visas bangas. Yra ir su patefonais.

Atstovas S. GRABLIAUSKAS
5 Thomas Park, S. Boston, Mass.

Tel.: AN 8-5467
Clevelande atstovas

A. JOHANSONAS —
7616 Decker Avė., UT 1-3465

Reikalingi atstovai visuose didiesniuose miestuose. Rašyti S. Grabliauskui.

$2.00

NAUJI MODELIAI
I M P E II I A L

Pirk šious aparatus — niekad nesigailėsi!

RUOŠKIMĖS 
”SANTAROS” 
STOVYKLON

Visi santariečiai nuoširdžiai 
kviečiami Rytinių Valstybių 
"Santaros” stovyklon, kuri įvyks 
šio mėnesio 22-24 dienomis, prie 
Port Jervis, N. Y., Greenkill 
YMCA patalpose.

Ežeras, teniso bei golfo aikš
tės, bei kitokios pramogų gali
mybės nuostabiai gražioje gam
toje praskaidrins jus visus. Tu
rininga programa Santaros ideo
logijos rėmuose duos progos pa
diskutuoti lietuviškos studenti
jos klausimais. Ten pat bus ban
doma aptarti ir filisterių organi
zacinės perspektyvos.

Stovyklos mokestis: penkta
dienio pavakary suvažiavusiems 
$10, šeštadienį per piet $7.50 
(maistas ir nakvynė).

Negaišdami, registruokitės pas 
kolegą Donatą Gasiūną, 396 Wa- 
labout Street, Brooklyn, N. Y., 
telef. EVergreen 8-2827, prisiųs- 
dami $2 užstatą.

Kitose apylinkėse, registruo
kitės :

Boston-Brockton, Mass. apy
linkėse — kol. Zenonas Mereckis, 
Philadelphia, Pa. — Liūtas Jurs- 
kis, Rochester, N. Y. — Gražina 
Musteikytė, Baltimore, Md. — 
D. Dulytė, Cleveland, Ohio — Ry
tas Babickas, Detroit, Mich. — 
Zenonas Rekašius.

kad St. Ylos "įskaitymas” į šį 
sakinį proto atmetimo, kaip ne
doro, yra savarankiška paties St. 
Ylos konstrukcija. Kadangi joje 
matome vien prof. Ylą, bet ne 
Camus, skaitome, jog turėjome 
teisę sakinį patiekti, kaip St. 
Ylos, o ne "liberalų” nuomonę.

Reikšdami pagarbą, jungiamės 
su St. Yla mintyje, jog "demo
kratinė visuomenė... nieko ne
prarastų, jeigu daugiau susirū
pintų savyje ugdyti protinį tiks
lumą ir dorinį jautrumą”. Gal 
vienas iš pirmųjų žingsnių būtų 
nusikratyti stebinančiu palinki
mu, kurį Dr. J. Girnius ”Aidų” 
1956 m. nr. 4 šitaip charakteri
zavo: "...daugelį savo cituoja
mų autorių kun. St. Yla subjek
tyviai interpretavo, rasdamas 
juos teigus, ko iš šalies nesimatė 
buvus teigta”.

Studentų žodžio redakcija
*

Dirvoje buvo duota vietos pa
sisakyti abiems ginčo pusėms! 
Šiuo Studentų žodžio redakcijos 
pasisakymu ginčą ir baigiame. 
Dirvos Red.

Dar kartą kreipiuos
i

Visą savąjį Amerikoje gyveni
mą skiriau savos Tėvynės Lietu
vos gerovei ir už ją šiandien dar 
tebekovodamas lygiai kovoju ir 
už mūsų brolių bei sesių, pakliu
vusių į bėdą, gerbūvį.

Prieš du mėnesius per spau
dos puslapius kreipiausi į visus 
geros širdies tautiečius, pagel
bėti mūsų broliams ir sesėms 
sergantiems džiova Vokietijoje.

Šiandien galiu pasidžiaugti ir 
Tamstoms paskelbti, kad jau su
rinkau $285.30.

Norėdamas atšvęsti savo 60 
metų gyvenimo sukaktį pasiry
žau šią sumą pakelti iki 500 dol. 
Tai bus graži pagalba Vokieti
joje sergantiems ir man didis 
džiaugsmas mano 60 metų su
kaktyje.

Norėdamas greičiau pasiųsti 
pinigus taip ją reikalingiems, 
dar kartą kreipiuos, kad tie, ku
rie nesate aukos įteikę, būkite 
geri, neužmirškite pagelbėti. Pa
gelbėkime reikalingiesiams.

Auką įteikite man asmeniškai 
arba palikite Lietuvių klube. 
Nuoširdžiai visų sergančių vardu 
dėkoju.

Aleksas Banys

Bendruomenės žinios

DIRVA
LAUKIA

JOSŲ TALKOS!

DIRVA

Ketvirtoji Lietuvių Diena, ren
giama LB Clevelando Apylinkės 
valdybos, įvyksta birželio mėn. 
24 d. Roundup Lake Park, Au
rora, ant ežero kranto.

Atšvęskime Jonines dalyvau- 
dami Lietuvių Dienoje!

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



Dirva Nr. 23 * 1956 m. birželio mėn. 7 d — 7

Lietuvos Dipl. šefas min. 
St. Lozoraitis

j Clevelandą atvyksta birželio 
mėn. 9 d., šeštadienį.

Iš įvairių Clevelando lietuvių 
organizacijų yra susiorganizavęs 
priėmimo komitetas, kuris Hol- 
landen Hotel rengia min. St. Lo
zoraičiui priėmimą.

Priėmimas įvyks birželio mėn. 
10 d., sekmadienį, 12 vai. Norį 
priėmime dalyvauti ir dar netu
rintieji pakvietimų, juos iki 
penktadienio vakaro gali įsigyti 
Dirvos redakcijoje arba pas šiuos 
asmenis: Julių Smetoną, Dr. VI. 
Ramanauską, Dr. J. Mačiulį, M. 
Ratkų, V. Pašakarnį, J. Gulbi
nienę, Karolį Morkūną, K. Bud
rį, St. Astrauską, J. čiuberkį ir 
V. Kamantą. ,

Pakvietimo kaina $3.00.
Visi Clevelando lietuviai ma

loniai kviečiami priėmime daly
vauti.

Sąskrydžio reikalu
Dar kartą kartojama, kad sąs

krydžio rengėjams svarbu žinoti 
iš anksto sąskrydžio parengi
muose dalyvaujančių skaičių, to
dėl numatantieji vykti į sąskrydį 
dar prašomi nevėluoti užsiregis
truoti Dirvoje arba vakarais te
lefonu EN 1-7185.

Norintieji vykti traukiniu 
kartu su Čiurlionio Ansambliu, 
registruojasi Dirvoje, kartu įmo
kant mokestį už biletą (ten ir 
atgal) 21 dol.

Washingtone dalyv avimas 
įvairiuose parengimuose kainuos
— banketas asmeniui — 15 dol., 
vykimas į kapines ir ekskursija 
po miestą — 3 dol. asmeniui, 
koncertas — 3 dol., šokiai jauni
mui — 1 dol. Iškilmingas posė
dis ir paroda visiems dalyviams 
nemokamai.

Pažymima, kad jaunuomenei
— studentams ir skautams — 
vykimas į kapines, ekskursija, 
šokiai ir koncertas nemokamai.

Viešbučiai pradedant 2,50 dol. 
asmeniui per parą.

Iš Sambūrio veiklos
Lietuvių Tautinio Akademinio 

Sambūrio Clevelando skyriaus 
naujai išrinktoji valdyba pasi
skirstė pareigomis: Dr. J. Ma
čiulis — pirmininkas, J. Gaška 
__ pirmininko pavaduotojas, S. 
Lazdinis — sekretorius, A. Rut
kauskas — iždininkas ir J. Čiu- 
berkis — valdybos narys.

Metinio susirinkimo proga bu
vo pasidalinta mintimis dėl ei
lės aktualių klausimų ir ta pro
ga susirinkimo šeimininkas B. 
Gaidžiūnas parodė dokumentali- 
nę filmą, vaizduojančią mūsų 
tremtyje esančius vyriausius po
litinius veikėjus.

♦ 

Gegužės 27 d. Lietuvių salėje,

Džiaukimės
pavasario gamtos gaivumu, gražumu ir drauge knygų meilės 
šiluma ir nemarumu. O kadangi, žmogus be knygos, kaip be 
galvos, tai kada jis sėdi po pražydusiu medžiu ar kaitinasi 
saulėje, laikas jam sako: kodėl, broli, neturi knygos savo 
rankose, kodėl neskaitai, kodėl nekrauni į gilius savo galvos 
ir širdies aruodus tikrojo gyvenimo turtų ir knygų meilės 
malonumų?

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėt negali, kąda mane skaitai. 311 psl., kaina 
$3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai mane, nes 
aš parodau tau gyvenimą baisesnį, negu pats gyvenimas 
parodytų. 316 psl., kaina $3.00. Iliustruota.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi. 
449 psl., kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) 
sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį 
išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK UŽ $5! Bet kas nori 1, 2 
ar 3 knygų, tai už 1 $2, už 2 $3, už 3 $4. Persiuntimo kaštus 
apmokame. Rašykite:
Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 8, III. (26)

buvo suruošta su kviestiniais 
svečiais paskaita apie paskuti
nes politines aktualijas. Paskai
tą skaitė B. Gaidžiūnas, objek
tyviai, dokumentais ir faktais 
paremtomis išvadomis nurodyda
mas VLIKo genezę, jo pirminę 
paskirtį krašte ir kaip tremtyje 
VLIKas nuo savo tiesioginės pa
skirties nukrypo. Savo praneši
me B. Gaidžiūnas nurodė ir prie
žastis, dėl kurių pastaruoju metu 
kai kurios grupės turėjo iš 
VLIKo pasitraukti.

Susirinkime buvo išreikštas 
pageidavimas išgirsti daugiau 
panašių, objektyvių ir be politi
nės aistros persunktų paskaitų.

Ta pačia proga buvo pasida
linta informacijomis apie Diplo
matijos šefo Ministerio Stasio 
Lozoraičio apsilankymą Cleve
lande ir apie paruošiamuosius 
darbus jam sutikti.

Antano Smetonos,
The Cleveland Music School 
Settlement baigimo proga įvykęs 
fortepijono koncertas praėjo la
bai gražu pasisekimu, sutraukęs 
pilną salę klausytojų.

Mokyklos baigimo koncerte A. 
Smetona išpildė Bacho, Beetho- 
ven, Ravel ir Chopino kūrinius.

Koncertą rengė L. S. Ramo
vės skyrius, vad. K. Budrio.

Tautinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus padėka

Ruošiamą koncerto bufetą 
įvairiais gaminiais, aukomis ar 
darbu parėmusioms: pp. Maci
jauskienei, Chmieliauskienei, 
čapkevičienei, Sakalienei, čiu- 
berkienei, Orintienei, Makarskie- 
nei, Karpienei, Rastenienei, Sa- 
lasevičienei, Garmienei, Morkū
nienei, Gaidžiūnienei, Modesta- 
vičienei, Gatautienei, Vilkaitie- 
nei, Zdanienei, Degesienei, Gul
binienei, Skrabulytei ir Stepo
navičiui.

Dirbusiems bufete Blinstrubui, 
Jurgaičiui, K. Morkūnui, Januš
kevičiui ir P. Dabrilai.

Visiems širdingas ačiū.

Mažosios Lietuvos Bičiulių D-jos 
Clevelande v-bos nariai

St. Nasvytis, K. Mažonas ir E. 
Karnėnas, suėjus 10 metų Auš
rininko ir Mažosios Lietuvos pa
triarcho M. Jankaus mirties su
kaktuvėmis, jo nustojusiam re
gėjimo sūnui paremti kiekvienas 
paaukojo po $5.00. Pinigai pa
siųsti į Toronto, Canadą.

Norintieji M. Jankaus sūnų 
paremti prašomi aukas įteikti 
v-bos iždininkui K. Mažonui, 4450 
Denison Avė., Cleveland, Ohio. 
Telef. SH 1-6733.

M. ir A. Liutkai
gegužės mėn. 30 d. susilaukė sū
naus Tomo-Dainiaus.

Lankosi Jonas Verbela
Buvęs clevelandietis Jonas 

Verbela drauge su žmona atvyko 
iš Floridos. Ponia Verbelienė pa
siliko Chicagoje prie savo ser
gančios dukters. Verbela atvyko 
į Clevelandą pasisvečiuoti, mano 
dalyvauti Lietuvos Ministro St. 
Lozoraičio priėmime sekmadie
nį ir su žmona važiuos į Wa- 
shingtoną dalyvauti sąskrydyje. 
Po to žada dalyvauti Chicagoje 
Dainų šventėje ir liepos pra
džioje SLA seime Detroite.

Dėmesio alumnai!

Lietuvių Akademinio Alumnų 
Klubo Clevelando skyrius rengia 
susirinkimą birželio 10 d., 6 vai. 
vak. kol. Danutės Muliolytės bu
te, 1233 E. 87 St., tel. SW 1-5287. 
Dalyvauti yra kviečiami ir šie
met mokslus baigęs jaunimas. 
Dar neužsiregistravę alumnai 
kviečiami tai padaryti pas sky
riaus sekretorę.

Skyriaus valdybą sudaro Jo
nas Puškorius — pirm., Danutė 
Muliolytė — sekr. ir Janina Na
vickaitė — valdybos narė.

Radijo vakaras
rengiamas šeštadienį, liepos 14 
d. Lake Shore Country Club. Tai 
vienintelis radijo vakaras šį se
zoną.

Organizacijos ir visi lietuviai 
minėtą dieną prašomi skirti ra
dijui, dalyvauti vakare ir radijo 
darbą visokeriopai paremti.

Dr. K. žemeckas,
profesoriaująs Minnesotos uni
versitete, lankėsi Clevelande ir 
Dirvos redakcijoje.

Juozas Bružas
Washingtono sąskrydžiui paau
kojo $5.00.

St. Jurgaitis
Washingtono sąskrydžiui auko
jo $2.00.

Ieva Zorskienė dėkoja
Širdingas ačiū daktarams A. 

J. Kazlauckui ir J. Kemešiui už 
gerą gydymą ir rūpestingą prie
žiūrą.

Ačiū visiems, mane sunkioje 
ligoje lankiusiems, atsiuntusiems 
dovanų ir gėlių. Ačiū kun. J. An
gelaičiui, M. Maslauskienei, O. 
Jokubaitienei, Nemaniams, S. 
Nelei, O. Greičienei, R. Brazai- 
tienei, Didžiūnams, K. Mazilie- 
nei, V. Grigonienei, J. Čepienei, 
O. černauskienei ir kitiems.

Išnuomojamas butas
11607-09 Saywell Avė. 3 dideli 

kambariai trečiam aukšte. Yra 
garažas. Kaina mėnesiui $45.00.

Šaukti: EV 1-8850.

Nesvarbu, ar jūs esate pėščias, 
ar keleivis savoj ar keno kito 
mašinoj. Jums svarbu žinoti apie 
naują Travel Accident Policy. 
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.0( 

per metus.

Gyvybės, nelaimių, ugnies, 
automašinų apdrauda 
Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZURAITIS7 

agentas

J. S. AUTO SERVICE !
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

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 
kreipkitės į

J. S. AUTO SERVICE

Nauja lietuviška krautuvė —
BALTIC DELICATESSEN

6908 Superior Avė. atidaroma šį 
ketvirtadienį. Būtinai aplankyk.

Ten galėsi nusipirkti ir nau
jausią Dirvą.

JUMS GERI NAMAI
Netoli E. 79, tarp St. Clair ir 

Superior, 6 kamb. vienos šeimos. 
Mažas įmokėjimas.

♦
E. 125, netoli St. Clair, gražus 

vienos šeimos namas. 2 mieg. ir 
vonia žemai. Didelis sklypas.

*
E. 214, netoli Euclid, naujas 

vienos šeimos. 2 mieg., gyvena
mas kamb., virtuvė, pilnas rū
sys, gražus sklypas.

RAY NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 ' LI 1-9216

11809 St. Clair
V

GERI NAMAI
East Cleveland 2 šeimų 

namas. Po 5 ir 5 kambarius. 2 
gaso pečiai, dvigubi porčiai.

*
Vienos šeimas 6 kambarij na

mas East 125 St. Kaina $10,500.
Chimes Realty

Atstovas:
V ICTOR BANIONIS

namuose SW 1-9568
Namų telef. šaukit nuo 9 vai. 

ryto iki 9 vai. vakaro.
ofise UT 1-0323

<_____________________ ✓

GERAS NAMAS
dviejų šeimų, po 5 ir 5 kamba
rius, Hecker gatvėj. Du gaso pe
čiai. Geram stovy, šaukti:

HE 2-1828

Išnuomojamas kambarys 
vienam vyrui. Atskiras įėjimas. 
$6.00 savaitei. Galima ir su 
maistu. Kreiptis:

1631 E. 82 St., CE 1-6880

JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 

ir batų taisymas 
1389 East 65 St.

Norintieji kreiptis telefonu 
šaukit HE 2-2615 tarp 7-9 vai. 
vakaro.

BEFORE

GET OUR 
LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS

£rus*.

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

•v

2 šeimų namas
Į šiaurę nuo Superior, E. 78 

St., dviejų šeimų, po 5 kamba
rius, gaso šildymas. Įmokėti 
$5,000. šaukti:

George Kasovič
HE 1-8056

Geri namai
East 76 St. 8 kambarių vienos 

šeimos. Moderni virtuvė ir vonia. 
Gaso šildymas. Poilsio kambarys 
rūsy. Garažas. Kaina $11,000.

*
12 kambarių, 2 šeimų. Gaso 

šildymas. Moderni virtuvė. Dide
lis sklypas. Savininkas parduoda 
dėl ligos su visais baldais už 
$21,000.

*
Mėsinė ir maisto krautuvė, lie

tuvių rajone. Gerai einąs biznis. 
Parduoda dėl ligos.

*
Parduodamas namas, kuriam 

yra butas ir krautuvės. Parduo
da dėl ligos. Netoli mokyklas ir 
bažnyčios. Kaina $22.500.

*
Netoli Fisher Body, 10 kam

barių, 2 šeimų namas. 2 garažai. 
Gaso šildymas, dvigubas įvažia
vimas, dvigubi porčiai.

Netoli susisiekimo, bažnyčios, 
mokyklos.

Turi parduoti. Kaina $14.500.
*

Dėl ligos turi parduoti kepyk
lą. Geras pirkinys, lietuvių ra
jone.

♦

Naujojoj lietuvių parapijoj 6 
k. vienas šeimos, plytinis namas. 
Puiki virtuvė ir vonia. Sklypas 
50x200 pėdų. Kaina nedidelė.

Globokar Realty
HE 1-6607

990 East 74 St.

Didelis namas
Keturių miegamųjų namas, 

parduodamas savininko. Moder
ni vonia. Automatinis gaso šil
dymas, variniai vamzdžiai, ce
mento įvažiavimas, E. 118 St., į 
šiaurę nuo St. Clair. Kaina apie 
$13,000.

Telef.: MU 1-2938

Mes turime spaivuotų pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim

Jūsų namą.
PREMIER REALTY, INC.

1015 E. 123 St. PO 1-6664
Arthur O. Mays, broker 
Namų telef. WA 1-3387
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DAŽO IR POPIERIUOJA
NAMUS

Ant. Kirkilas
Kreipkitės ir gausite geriau

sią patarnavimą.
7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844

BALTIC 
Supply Co.

Tiekia prekes tiesiai iš urmo 
sandėlių, sutaupant pirkėjui 
brangų krautuvės patarnavimą. 
Gaunami visų žymesnių firmų 
gaminiai. Skambinti B. Snars- 
kiui. Tel. KE 1-0210.
X--------------------------------------

REMONTO DARBAI
Atlieku mažus ir pagrindinius 

namų remontus, tinko darbus, 
..leužio darbus ir dažymą bei de
koravimą.

V. Riekus 
16209 Arcade 
Tel. IV l«470

k.___________________________________________z

r-------------------------------------x
J. C I J U N S K A 8

LAIKRODININKAS
Taiso ir parduoda laikrodžius 

apyrankes ir kitas brangenybes. 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.

6210 Dibble Avė.,
Cleveland 3, Ob^o 
Tel.: EX 1-0376 

»- __ ___ _ - . __ z

PRADEKIT MAŽA SUMA!

BET PRADEKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2498
Cleveland, Ohio

I
Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
• Vasaros VĖDINIMĄ • Žiemos ŠILDYMĄ 

MONCRIEF V1SV &
THE HENRY FURNACE C O , M E D i N A, O.

I. J. S A M A S JEV/ELER
Ž 2

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymą#. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas.
! 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre i

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

—LJL-------------- _ —■■■ 1 ' —

j LEIMON’S CAFE

VISŲ LIETUVIŲ 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 I 
gražiau įrengti visų malonumui.

/airariga-..'............ —r-—TgTi'T—7 ‘.~t~ i' i-s-mTrą-;-m;-;—r- n—wir»

Pilnai padengta apdrauda III 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 
1132 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio

P. J. KURSIS
628 Engeneer Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
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.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Della E. Jakubs & VVilliam 

Licensijuoti laidotuvių direktoriai 
25 metai simpatingo ir rimto 

6621 Edna Avenue 
936 East 185 Street

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-1763 
KE 1-7770

r
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Ar Prancūzija vėl suklups 
naujoj krizėj?

<
(Mūsų Paryžiaus bendradarbis)

Prancūzijos politika išgyveno 
naują sensaciją: gegužės 23 d. 
atsistatydino Pierre Mendės- 
Frace. Jis vyriausybėje turėjo 
daugiau garbės titulą, nes jam 
nebuvo pavesta jokios ministeri
jos ir tebuvo suteiktas "valsty
bės ministerio" vardas. Bet jis 
neabejojamai buvo viena ryš
kiausių asmenybių esamoje vy
riausybėje, kuriai vadovauja so- 
sialistas Goj' Mollet.

Kai po š. m. sausio 2 d. rinki
mų į parlamentą nei vienas pa
grindinių susigrupavimų negavo 
aiškios daugumos, vyriausybės 
sudarymas teko respublikonų 
frontui, kurį sudarė socialistai ir 
Mendės-France paklusnusis ra- 
dikal-socialistų sparnas. Aplink 
spietėsi, be to, dalis buv. degau- 
llininkų, palinkusiu į kairę. Di
delių ambicijų, Mendės-France 
be abejojimo tikėjosi, kad jam 
atiteks ministerio pirmininko 
portfelis. Tačiau ministerio pir
mininko vietą paėmė socialistas 
Guy Mollet.

Kai vyriausybė neturėjo tik
ros daugumos ir buvo priima u so
ma ar tai nuo komunistų, ar tai 
nuo katalikiškųjų respublikonų, 
Guy Mollet m "š vedė Mendės- 
France net užsie . o reikalų mi
nisterijos, kuries jis ''klausiai 
tikėjosi, kai iš jo rankų l’-’vdo 
ministerio pirmininko portfelis. 
Bet centro ir dešiniosios parti
jos turi iš senų laikų sąskaitų su 
Mendės-Frąnce, tad joms šis ga
bus, bet sunkiai suvaldomas po
litikas neatrodė priimtinas. To
kiomis aplinkybėmis Mandės- 
France gavo pasitenkinti neaiš
kios sąvokos "valstybės ministe
rio" titulu. Nuo to momento jis 
pasijuto jau tam tikroje opozoci-į 
joje prieš vyriausybę, kurios na
rys jis pats buvo.

Guy Mollet padėtis nėra leng-
1 va. Jis perėmė sunkų paveldėji

mą. Be" nuolatinių vargų, kurie 
persekioja Prancūziją ekonomi
nėje ir socialinėje srityse, vy
riausybei teko spręsti sunkias 
problemas santykiuose su šiau
rės Afrikos žemėmis. Maroko ir 
Tunisui buvo lygtinai suteikta 
nepriklausomybė,, tačiau Alžyrui 
prancūzai tos laisvės nesuteikė, 
nes tas kraštas skaitosi kaipo 
Prancūzijos metropolija ir neat
skiriama jos teritorijos dalis.

Alžyriečiai pradėjo prieš pran
cūzus tikrą karą, kuris iš abiejų 
pusių vedamas su dideliu neat
laidumu ir nemažesniu žiaurumu. 
Tenka atsiminti, kad kelis šimt
mečius šiaurės Afrika buvo bai
mę įvarantis piratų lizdas, kuris 
užpuldinėjo laivus Viduržemio 
jūroje, o kartais užimdavo išti
sus miestus ir saus’emyje. Šių 
piratų palikuonys dabar pakėlė 
ginklą prieš Prancūziją ir veda 
karą tomis pat negailestingomis 
priemonėmis, kaip ir anais pira
tų siautėjimo laikais. Be abejo
jimo, neatsilieka ir prancūzai.

Savaime buvo laukiama, kad 
socialistas Mollet, kai prie val
džios vairo stovėjo dešiniosios 
partijos. Pats Mollet buvo nuvy
kęs į Alžyrą, kur jj labai nepa
lankiai sutiko prancūzų kolonis
tai, kurių skaičius siekia pusant
ro miliono. Atrodo, kad ministe
ris pirmininkas Mollet pradžioje JAV laivyno Akademijoje, Annapoly, mokslo meams pasibaigus, parinkta vėliavos gražuolė, 
buvo mažai orientuotas apie tik- duoda vėliavą laimėjusiam daliniui. Ceremonijos, kurios jaudino būsimus laivyno karininkus ir 
rąją padėtį Alžyre | tūkstančius jaunuolių.

Po nukreiptų prieš jį demons
tracijų socialistas Mollet įsitiki
no, kad reformos Alžyre tol ne
įmanomos, kol krašte vyksta 
kruvinas karas. Jis sugrįžo į Pa
ryžių su nepajudinimu nusista
tymu pirmiau sulaužyti alžyrie
čių mahometonų (čiabuvių pasi
priešinimą, o tiktai po to leistis 
su vietiniais gyventojais į kal
bas dėl busimojo Alžyro statuso. 
Prancūzija nieku būdu nenori 
išleisti iš savo rankų šio krašto, 
nes vadovaujamieji sluoksniai 
mano, kad tuo pačiu būtų suduo
tas mirtinas smūgis visuotinei 
prancūzų padėčiai Afrikoje, kur 
Prancūzija turi svarbių ir tur
tingų kolonijų.

Pakeitęs savo pirmykštį nusi
statymą, Mollet nesvyruodamas 
ėmėsi griežtų priemonių. Pran-

na ir šiaip nestiprias socialistų 
pozicijas liaudyje.

Mcndės - France irgi laikosi 
nuomonės, kad vyriausybė per 
smarkiai pasitiki karinėmis prie
monėmis ir nesiima kitų žygių 
ne tik karui Alžyre pabaigti, bet 
ir protingam sprendimui pareng
ti. Jis yra žinomas kaipo įsiti
kinęs "antikolanialistas”. Jis ne
sijautė gerai tokioje vyriausy
bėje, kuri, jo nuoęnone, per ma
žai išnaudoja galimumus sueiti 
su arabų sukilėliais į kontaktą ir 
pradėti su jais taikos derybas. 
Įdomus reiškinys: tokiomis pa
žiūromis Mendės-France daugiau 
imponuoja socialistams, kurie

cnicni gucz.Ly pi idiiuiuu. i ian- , . ’
cūzų kariuomenė Alžyre buvo1 bicingas žydiškos kilmės prancū- 
sustipfinta naujomis divizijomis, 
kurios pradėjo sistemingą viso 
krašto valymą nuo sukilėlių. 
Sunku pasakyti, ar tas planas 
vyriausybei pavyks. Bet, kaip 
bebūtų, karas Alžyre eina toliau. 
Į Alžyrą siunčiama vis daugiau 
kariuomenės.

Susidarė savotiška būklė, kuri 
dešiniesiems sluoksniams sutei
kia neslepiamą pasitenkinimą: 
socialistas Guy Mollet paskelbė 
totalinį karą Alžyro arabams ir 
tuo pačiu patejfkino prancūzų ko- 
lonialinių sluoksniu reikalavi- 

j mus, kuriuos jie jau seniai kėlė. 
Guy Mollet tikrovėje ėmė vykdy
ti tą pro; am p kurią rėmė reak
cingi kolonijų sluoksniai.

Šita būklė svkėlė Prancūzijoje 
nemaža komplikacijų. Pirmiau
sia komunistai, kurie protarpiais 
balsuodavo už vyriausybę, ėmė 
nuo socialisto Mollet atsiriboti. 
Pačioje Prancūzijoje įvairiose 
vietose buvo sukeltos net kruvi
nos riaušės, kuomet komunistų 
pakurstyti naujokai atsisakė 

I vykti į šiaurės Afriką. Apie to- 
i kias riaušes tenka girdėti tai i 
I viename, tai kitame Prancūzijos 
' mieste. Iš kitos pusės taip pat 
pačių socialistų tarpe kyla savo
tiškas nepasitenkinimas, kad 
kaip sykis jiems tenka būti vy-. 

' riausybėje tuo metu, kai vyksta J 
kolonialinio pobūdžio karas. Tuo kreipsis į šį ambicingą politiką 
pasinaudoja komunistai ir silpni-’ ir ar į jį bus žiūrima kaip likimo

ATVYKAU KAIP
LIETUVOS TARNAS

(Atkelta iš 1 psl.) 

yra viena iš svarbiausiųjų Lie
tuvos bylai ginti.

Mes, kuriems teko ši išimtinė 
proga šiandien asmeniškai pa
sveikinti Lietuvos Diplomatijos 
Šefą, jaučiamės pasakysią ne tik 
savo, bet ir daugelio tūkstančių 
tautiečių mintį ir jausmą tarda
mi Tamstai. Pone Ministeri:

— Sveikiname, nuoširdžiau
siai linkime sėkmės visuose žing
sniuose Lietuvos labui ir esame 
pasiryžę kur begalėdami padėti

Tebūnie šis apsilankymas na
šus Lietuvai ir tuo pačiu metu 
malonus Tamstai ir Poniai as
meniškai.”

P. šimėnienė sveikino Moterų 
Vienybės vardu, įteikdama p. V. 
Lozoraitienei gėlių.

Ponia V. Lozoraitienė tarė ke
letą nuoširdžių padėkos žodžių.

Pagaliau prabilo į susirinku
sius Lietuvos Diplomatijos Še
fas S. Lozoraitis šiais žodžiais:

"Labai širdingai dėkoju Jums, 
taip pat mano žmonos vardu už 
dideli palankumą mudviejų at-

farmaiiškai vadovauja vyriausy-' žvilgiu, kuri parodėte ateidami 
bei, nekaip jo paties radikalsocia- ' >a ’r kurį taip gražiai, sau jpras- 
listams, kuriems savaime jis tu- ij1 iškalmingumu išreiškė Ponas 
ri nemaža įtakos.

Mendės-France nesijautė to
kioje vyriausybėje gerai. Jis pa
darė išvadas ir gegužės pabaigo
je įteikė atsistatydinimo pareiš
kimą. Tačiau atrodo, kad jau pa
čioje pradžioje jis nusivylė savo 
partijos nariais radikalsocialis- 
tais, kurie nepasekė jo pavyzdžiu 
ir pasiliko vyriausybėje. Tad 
Mendės-France pateko izoliaci- 
jon. Bet, bė abejojimo, šis am-

į zų politikas samprotauja, kad 
jam dar ateis kviečių žydėjimo 
laikas. Jis tikisi, kad dabartinė 
vyriausybė ilgai nepasiliks prie 
vyriausybės vairo ir bus nuvers
ta. Tuomet visos viltys būsian
čios nukreiptos į jį, įsitikinusi 
savo pranašišku pašaukimu iš
gelbėti Prancūziją iš nelaimių ir 
ją vėl išvesti į didybės kelią.

Jam negalima neigti nuopelno, 
kad jis prieš dvejus metus baigė 
karą Indokinijoje. Tiesa, Pran
cūzija praktiškai iš Azijos buvo 
išstumta. Jos prestižas nepapras
tai nusmuko. Jeigu dabar šiau
rės Afrikoje prancūzai turi su 
ginklu rankoje kovoti, tai taip 
įvyko dar ir todėl, kad po Indo- 
kinijos pralaimėjimo dar labiau 
sustiprėjo arabų pasiryžimas at
sipalaiduoti silpnos Prancūzijos 
ir atgauti visišką nepriklausomy
bę. Kai kas smarkiai kritikuoja 
Mendės-France, kuris savo nuo
laidumu Indokinijoje įklampino 
Pracnūziją Į naujas nelaimes.

Mendės-France jau 1945 me- 
[ tais vieną kartą demonstratyviš- 
kai pasitraukė iš vyriausybės, 
nesutikdamas su daugumos pro
grama. Praėjo 11 metų, kol jam 
pagaliau atiteko jo seniai trokš- 

I toji ministerio pirmininko vieta. 
Dabar kyla klausimas, ar pran
cūzų parlamentarai taip' greit

i Rastenis. Jau vakar uoste mes 
buvome giliai sujaudinti, pamatę 
toki dideli gerų lietuvių būrį, 
atėjusiu mus sutikti. Jūsų šios 
dienos priėmimas dar daugiau 
pagilina mudviejų su žmoną dė
kingumą už Jūsų gerą žodį ir 
gera širdi. Mes matome Jūsų el
gesy atspindi to svetingumo, hu
maniškumo, kuris sudaro toki 
charakteringa šio didžiojo Jung
tiniu Valstybių krašto bruožą ir 
pažibą. Ir lygiu būdu mes jau
čiame Jūsų tarpe lietuviškos šir
dies šilumą, ta šiluma, kurioje 
mes esame praleido laimingiau
sius mūsų gyvenimo metus, gy
vendami laisvoj Lietuvoj, savo 
gimtame krašte, savo tautos tar
pe.

Kai dėl manęs, tai aš noriu ti
kėti, jog Jūsų palankumas yra 
taikomas man kaip vienam Lie
tuvos valstybės ir lietuvių tau
tos tarnų. Jūs žinot anglosaksų 
įprotį, kuriuo valdžios žmogus, 
rašydama® piliečiui laiška, ji bai
gia formule: your most obedient 
servant.

Tokią, yra ir mano pažiūra į 
valdininko ar politikos veikėjo 
darbą ir santykius su visuomene 
ir atskirais piliečiais.

Nuo pat tolimųjų 1918 metu, 
kai aš buvau priimtas i valstybės 
tarnybą, aš stengiausi ištikimai 
tarnauti Lietuvai ir mūsų tau
tai, visiems jos žmonėms, neda
rydamas tarp jų jokio skirtumo, 
^ituo pat principu aš vadovavau
si, atstovaudamas Lietuva tarp
tautiniuose santykiuose kaip už
sienio reikalų ministeris.

Aš manau, kad įvairiose par
tijose yra žmonių, kurie gal nors

ir nesako, bet žino, kad tikrai 
toks buvo mano šūkis Lietuvai 
esant nepriklausomai. Juo labiau 
aš laikau save visos tautos tarnu 
nuo to laiko, kai mūsų mirtini 
priešai bolševikai okupavo kraš
tą. Ir dabar aš atvažiavau į Ame
riką ne kurių nors atskirų inte
resų vedamas, bet eidamas Lie
tuvos tarnybą, vykdydamas už
dėtąsias man pareigas .visos Lie
tuvos, visų lietuvių interesus.

Mano atvykimo tikslas yra pa
sitarti su Lietuvos ministeriu 
Washingtone p. Žadeikių. Jis yra 
parūpinęs man susitikimą su val
stybės departamento atstovais. 
M^du su minįsteriu Žadeikių tu
rėsime pasikalbėjimų taip pat 
su Lietuvos konsulariniais atsto
vais Jungtinėse Valstybėse. 
Džiaugsiuos, galėdamas tęsti 
kontaktą su visuomene, kuris 
įvyksta čia šiandieną tokioj gra
žioj, darnioj atmosferoj.

Su dideliu dėkingumu konsta
tuoju, kad Jungtinių valstybių 
vyriausybės ir viešosios opinijos 
palankumas Lietuvos laisvės by
lai palieka kaip buvęs. Jis suda
ro svarbiausią paskirtį visų už
sienio lietuvių bendram darbui 
Lietuvos nepriklausomybei at
statyti.

Per Jus, brangieji, širdingai 
sveikinu visus Amerikos lietu
vius. Jūsų politinė akcija ir ma
terialinė parama turi pirmaeilės 
reikšmės Lietuvos laisvės bylai.

Ponas Rastenis yra paminėjęs, 
kad šis kraštas yra lietuviams 
užuovėja. Tai teisybė, nes Jung
tinių Valstybių gyvenimo ir po
litikas pagrindas yra laisvė ir 
teisė. Prie to aš norėjau pridėti 
pageidavimą, kad šiais tokiais 
sunkiais Lietuvai ir karčiais 
mums laikais visur, kur tik su
eina lietuviai, jie sudarytų pa
tys sau užuovėja; tokią užuovė
ją, kurioje vyrautų Lietuvos in
teresai ir bręstų idėjos bei veiks
mai padėti Lietuvai išsivaduoti 
iš sovietų okupacijos.

Tokia didi yra Lietuva ir jos 
laisvės atstatymo reikalas ir ko>- 
kie maži yra skirtumai, kurie 
kyla mūsų tarpe.”

Visų kalbėtojų nuoširdūs, pil
ni lietuviško patriotizmo žodžiai 
buvo palydimi gausiais aplodis
mentais.

E. čekienė

Seule, Korėjoje, mirusio kandidato i prezidentus Shinicky laidotu
vėse, dalyvavo virš 200,000 dalyvių. Tai blogas ženklas Rhee rėži
mui ir didelė proga amerikiečiams pagalvoti apie Korėjos vidaus 

reikalus.

svečių trape matėsi: gen. kons. 
J. Budrys, kons. V. Stašinskas su 
poniomis, Liet. Mot. Ats. pirm. 
L. Bieliukienė, S. Dzikas, buv. 
op. solistė V. Grigaitienė ir k.

Dalyvavo ir vietos amerikiečių 
laikraščio ’ Morning Coli” kores
pondentas.

Teko girdėti, kad šalia Pater- 
sono moterų iniciatyvos, parodos 
pasisekimui daug prisidėjo ir vi
si vietos, Elizabeth, N. J. ir t.t. 
lietuviai.

Tačiau, nežiūrint gerai pasise
kusios parodos, Patersono Liet. 
Mot. Ats. klubo narių nuotaiką 
slėgė, pavogti į tą parodą vežami 
Vincės Jonuškaitės vertinti eks-
ponatai. E. č.

pateptąjį pranašą. Bet, kaip be
būtų, dabartinės vyriausybės pa
dėtis pašlijo. 0 iki vyriausybės 
krizės Prancūzijoje juk daug ne
reikia.

LIETUVIAI 
KŪRYBINGUMU 

GALI DIDŽIUOTIS
Gegužės mėn. 20 d. Paterson, 

N. J., buvo iškilmingai atidary
ta Lietuvių Liaudies Meno paro
da, Liet. Moterų Atstovybės Pa- 
tersone, klubo iniciatyva.

Atidarymo metu invokaciją 
skaitė kun. Demikis. Paskaitą — 
Lietuvės moterys pirmiau ir da
bar — dr. M. Žilinskienė, iš Cle
velando. žodį tarė gen. kons. J. 
Budrys, vietos kleb. kun. J. Kin
ta, ir bibliotekos, kurios patal
pose vyko paroda, direktorius 
Etzkorn.

Dr. M. Žilinskienė įdomioj pa
skaitoj, plačiai apibūdino Lietu
vos istorijos laikotarpį, visur iš
keldama moters vaidmenį mūsų 
tautos gyvenime bei paminėdama 
nusipelniusių moterų vardus.

Malonu mums buvo išgirsti ir 
p. Etzkorn kalbą, kurioj jis tarp 
kitko priminė, jog tokio aukšto 
lygio tautinės parodos Paterso- 
no, N. J. gyventojai dar nėra 
matę šiose patalpose, o panašių
parodų yra buvę daug. Todėl lie
tuviai savo kūrybingumu gali di
džiuotis, — baigė jis.

Parodą sudarė plačiai ir tur
tingai įruošti atskiri skyriai.

Lietuva paveiksluose (1918- 
1940), Lietuva po komunistų te
roro (išžudytųjų nuotraukos), 
audiniai, medžio drožiniai, gin
taro ir odos išdirbiniai, juostos, 
mezginiai, knygos ir k. Taip pat 
dail. A. Vitkauskaitės - Merker 
expresionistinio meno paveikslai. 
Gi prie pat parodos įėjimo visų 
dėmesį atkreipė dail. Ingelevi- 
čienės didžiulis lietuvaitės por
tretas.

Parodos atidaryme dalyvavo

to, kad daliai paveikslų temas 
ima iš lietuviško gyvenimo bui
ties, dailininkas yra visiems su
prantamas, artimas, mėgiamas 
ir įkandamas net nereikliausio 
žiūrovo skoniui. Ir todėl parodos 
pasisekimas, tikrai galima saky
ti, buvo nepaprastas. Iš mažos 
Los Angeles lietuvių kolonijos 
per dvi dieni parodą aplankė su 
viršum 500 asmenų, tikrai beveik 
kas antras "aktyviosios koloni
jos” narys, šiame mieste tai bu
vo pirmoji atskira lietuvio dai
lininko paroda. Ta prasme ji bu
vo tikrai naudinga publikai pri
pratinti lankyti meno parodas. 
Pasisekė ji ir kitu atžvilgiu: per

DAILININKO
A. RŪKŠTELĖS 

PARODA
Los Angeles, Calif. — Prieš 

metus iš Australijos į Kaliforni-; 
ją ptrsikėlęs dailininkas Antanas 
Rūkšteiė š. m. gegužės 26-27 d J 
Los Angeles lietuvių parapijos 
salėje suruošė savo vėliausių ir 
seniau pieštų paveikslų parodą. 
Nežiūrint sunkių ir nepastovių 
pastarojo dešimtmečio gyvenimo 
sąlygų, dailininkas pasirodė esąs 
labai darbingas: parodoje išsta
tė arti šimto įvairių kūrinių, Lit- 
tuvos, Vokietijos ir Australijos 
peizažų, portretų, aktų, natur- 
mortų ir kompozicijų.

Tobulėdamas kaip piešėjas, 
dailininkas Rūkšteiė tebėra tas 
pats ir tiek pat ištikimas savo 
realistinei natūralistinei kryp
čiai, kaip jį žiūrovai atsimena 
nuo senesnių laikų. Tai vienas iš 
nedaugelio tų mūsų dailininkų, 
kurie nepasidavė jokiai moder
ninio meno krypčiai. Galima bū
tų aplamai pasakyti, kad A. 
Rūkšteiė savo tapyboje sustoja 
ten, nuo kur pradėjo Cezanne 
(žinomas prancūzų 19 šimtmečio 
pabaigos dailininkas, davęs pra
džią visam moderniniam menui).

Dėl tų savo savybių ir dar dėl

abi parodos dienas buvo nupirk
ta net 18 paveikslų, beveik visi 
lietuviškomis temomis. Tai ro
do, kokius paveikslus mūsų pub
lika labiausiai mėgsta, ko norėtų 
iš dailininkų ir kam nesigaili di
desnių išlaidų.

Parodą atidarė Lietuvos gar
bės konsulas Dr. J. J. Bielskis, 
pasakydamas atitinkamą kalbą. 
Vakare dail. Rūkšteiė savo bute 
suruošė malonų priėmimą savo 
artimiesiems draugams ir lietu
viškos spaudos bendradarbiams, 
kur dalyvavo: Dr. Bielskis, K. 
Lukšys, Dr. K. Alminas, Br. Rai
la, inž. V. Varnas, A. šimkevi- 
čius, A. Skirius, Br. Gediminas 
su žmonomis, B. Brazdžionis, 
Alg. Gustaitis, Tininis ir kiti.

Usisakykit KARĮ nedelsdami 
("metams tik $5.00), arba pra
šykit vieną egzempliorių nemo
kamai susipažinti, rašykit:

KARYS, 916 VVilloughby Avė., 
Brooklyn 21. N. Y.

apie 300 žmonių, daugumoj sve- Naujo tipo sovietinis keturių turbininių motorų lėktuvas, panašus 
timtaučiai. Atvykusių iš toliau į JAV B-52 lėktuvą, pasižimįs greičiu ir manevravimo lankstumu.
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