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Ilgesnės taikos belaukiant
AMERIKIEČIAI NEDRĮSTA BANDYTI ATOMI
NIŲ BOMBŲ, KAD NEDAVUS PROGOS SOVIE
TAMS PRADĖTI TOKIŲ PAT BANDYMŲ. _
TIKRAI AR TARIAMAI ILGESNIAM LAIKUI
NUSISTOVĖJUSI PADĖTIS KLIUDO RASTI
SPRENDIMĄ NATO VALSTYBĖM IR PASKA
TINO VATIKANĄ IEŠKOTI PASTOVESNIŲ
SANTYKIŲ SU KOMUNISTINĖM VALSTYBĖM.
— KALBAMA APIE VATIKANO KONSULATŲ
.ĮSTEIGIMĄ LENKIJOJE IR NET... SOVIETŲ
SĄJUNGOJE.

VYTAUTAS MESKAUSKAS
NATO konferencijos Ottawoje
išvakarėse JAV staiga atšaukė
tris numatytus mažo kalibro ato
minių bombų bandymus. (Faktinai tik dvi turėjo būti tikrai ato
minės, trečioji kitos sprogsta
mos medžiagos). Nors oficialiai
ir nenorima pripažinti, tačiau
bendru Įsitikinimu tai būvį pada
ryta dėl to, kad... sovietai pakė
lė triukšmą ir tas Įtikino dabar
tinę Washingtono administraci
ją, jog tie sprogimai gali sudary
ti progą sovietams pradėti savo
bandymus. (Anot Time: To avoid
giving the Russians an excuse,
the U. S. cancelled its tests).
Pažiūra kiek naivi, nes sovie
tai jau kartą sulaužė susitari
mą laikinai nedaryti jokių ban
dymų ir... niekas jų už tai ne
nubaudė.

vieną sovietų bandymą pasistū
mėti Į priekį, amerikiečiai at
sakys visa savo jėga veikė ra
minančiai. Šiandien yra kiek ki
taip. Jei amerikiečiai nedrįso
stoti Į kovą dėl Kubos, kodėl jie
turi kovoti dėl kokio Europos kam
po? Iš kitos pusės sovietai irgi
turi savo problemų, daug kur jie
tik blefuoja ir, iš viso, nėra to
kie stiprūs, kaip kad aiškino ar,
teisingiau, gąsdino priešrinki
minės kompanijos metu kai ku
rie amerikiečių kolumnistai. Už
tat vis daugiau įsigali įsitikini
mas, kad dabartinė būklė gali už
sitęsti labai ilgai ir jei ko laukti,
tai ne staigiu pakitimų, bet labai
ilgos ir lėtos evoliucijos.

Toks amerikiečių jautrumas
sovietų atžvilgiu vargiai galėjo
teigiamai nuteikti konferencijon
susirinkusius NATO partnerius.
Konferencijos tikslas surasti for
mulę bendram NATO atominiam
apginklavimui, kuris patenkintų
Europos valstybių atomines am
bicijas ir kartu tokį bendrą ato
minį apsiginklavimą paliktų ame
rikiečių kontrolėje. Surasti tokią
formulę, kuri ir teoriškai gražiai
skambėtų ir kartu būtų Įgyven
dinama praktiškai, labai sunku,
todėl greičiausiai bus pasitenkin
ta tik bendrom frazėm... prak
tiškąją pusę paliekant ateičiai.
Tenka pastebėti, kad 1949 me
tais, sudarant NATOsąjungą,pa
dėtis buvo daug aiškesnė. Prie
šas buvo visai aiškus ir euro
piečiai labai norėjo gauti garan
tijų, kad amerikiečiai jų nepa
liks bėdoje. Žinojimas, kad į kiek.

Tokios pažiūros jau senokai
laikosi Vatikanas, ieškodamas
būdų, kaip pagerinti katalikų pa
dėtį sovietų viešpatijoje. Pasi
rodo, kad Lenkijos primas, kar
dinolas Wyszynski, balandžio 26
dieną net septynias valandas konferavo su Lenkijos ministerių
pirmininku Gomulka... apie dip
lomatinių santykių tarp Lenkijos
ir Vatikano užmezgimą. Gomul
ka reikalavęs, kad tokių santy
kių užmezgimas būtų susijęs su
dabartinės Lenkijos sienų pripa
žinimu, kas, aišku, būtų didelis
nemalonumas Vokietijos katali
kams. Už tat Vatikanas dabar
siūlo kitokią išeitį. Turį būti at
naujinti ne diplomatiniai santy
kiai, bet tik užmegsti konsuliariniai ryšiai.
"Konsulariniai ryšiai gali bū
ti užmegsti ir nesant diplomati
nių santykių" — neseniai Vati
kano oficioze Osservatore Ro
mano aiškino Vatikano protokolo

Šiandien ir rytoj
RUMUNIJOJE komunistinė vyriausybė neseniai išleido po
tvarki, kad kiekvienas rumunas, turįs rašomąją mašinėlę, laike
90 dienų iš policijos gautų jai laikyti leidimą. Jei leidimas nebū
tų duotas, rašomąją mašinėlę turi parduoti kitam asmeniui ir
tuojau pat policijai pranešti naujojo savininko pavardę ir adresą...
Bet gavusieji leidimą nebus palikti ramybėje. Kas pusmetj jie
turės leidimą atnaujinti ir kiekvieną kartą policijai pristatyti
jų mašinėlės rašto pavyzdį, kuris bus laikomas policijos archy
vuose.

šefas monsinjoras Cardinale.
Prieš italams likviduojant baž
nytinę valstybę 1870 m. popie
žius turėjo net visą eilę konsula
tų. Apie tai net dvi valandas
Wyszynskis kalbėjo su popie
žium Jonu XXIII gegužės 9 d.
Jei Vatikanui pasisektų užmegs
ti konsuliarinius ryšius su Len
kija, tą patį galima būtų padaryti
ir su kitomis komunistinėmis
valstybėmis, įskaitant ir pačią
Sovietų Sąjungą. Tuo:

* Vatikanas tikisi pagelbėti
katalikybei komunistų kraštuo
se;
* Sovietai tikisi padėti komu
nistinei propagandai neutraliuo
se ir ypač Pietų Amerikos kraš
tuose.
New York Times net praneša
apie sovietų sutikimą pradžiai Įs
teigti Vatikano konsulatą... Kije
ve. Sovietai tačiau statą sąlygą,
kad konsulato tarnautojai būtų ne
dvasiškiai, bet... pasauliečiai!

SOVIETAI PRIVALO
PASITRAUKTI Iš
PABALTIJO KRAŠTŲ
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Lietuvių Tautinės Sąjungos dabartinė centro valdyba, kurios kadencija baigiasi šiais metais, yra
nuveikusi didelius darbus plečiant sąjungos veiklą ir baigia Antano Smetonos monografijos išleidimą.
Pirmuoju ALT Sąjungos pirmininku buvo adv. Antanas Olis. Vėliau pirmininkais buvo dr. J. Colney,
adv. A. Lapinskas, dr. S. Biežis, inž. E, Bartkus ir dabar pirmininku yra V. Abraitis. Nuotraukoje
sąjungos dabartinė valdyba (sėdi iš kairės): vicepirm. A. Senikas, sekr. E. Čekienė, pirm. V. Abrai
tis. Stovi vicepirm. dr. Br. Nemickas ir ižd. P. Ališauskas.
G. Peniko nuotrauka

SVEIKINAME Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjun

gos Seimą, vadovybę, rengėjus, atstovus ir svečius, susi
rinkusius gegužės 31 ir birželio I d.d. į St. Louis, Mo.,

linkėdami kūrybinga nuotaika aptarti ir spręsti užsibrėž
tus Įgyvendinti darbus.

"Kremliaus komunis t a i
turi būti priversti pasi
traukti iš Pabaltijo kraštų,
ir Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai turi būti sugrąžinta
pilna laisvė ir nepriklauso
mybė”, — pareiškė kongresmanė Martha W. Griffiths, įnešdama gegužės 13
d. į JAV Kongresą naują
rezoliuciją paminėtų kraš
tų laisvinimo reikalu.
Tai trisdešimt antroji re
zoliucija jnešta į šį Kon
gresą, Lietuvos, Latvijos ir
Estijos bylos reikalu.
"Pabaltijo kraštų byla
turi būti perduota spręsti
Jungtinėms Tautoms”, —
toliau kalbėjo kongresmanė
Griffiths, — ”ir ši tarptau
tinė organizacija turi pri
versti sovietus pasitraukti
iš Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos; Jungtinės Tautos tu
ri priversti komunistus su
grąžinti visus tremtinius ir
kalinius iš kalėjimų ir ver
Vilties Draugijos dabartinė valdyba. Sėdi iš kairės: vicepirminin
gų stovyklų Sibire ir kitose
Rusijos dalyse; išvarius so kas inž. B. Veitas, pirmininkas dr. VI. Ramanauskas, vicepirminin
vietus, tuose kraštuose pra- kas V. Rastenis. Stovi: sekretorius J. Čiuberkis ir iždininkas A.
vestini laisvi rinkimai mi Mackevičius.
nėtos organizacijos priežiū
roje”.
Rezoliucijos įnešimo rei
kalu pirmasis į kongresmanę Griffiths kreipėsi dr. Vy
tautas Majauskas iš De
troit, Mich. Tuo reikalu jai
rašė ir kiti Detroito lietu
Gegužės 19 d. demonstracija mases lietuvių patriotų. Tai buvo
viai.

Pavykusi prieškomunistinė
demonstracija Chicagoje

prie Sherman viešbučio sutraukė

spontaniškas lietuvių protestas

★

TOKIOS priemonės, kurių panaudojimas net neįsivaizduo
jamas laisvuose kraštuose, bet praktikuojamas Sovietijoje, yra
ženklas, kad rumunų saugumo organai nepajėgia kovoti su slap
tais atsišaukimais, kurie dažniausiai rašomi mašinėle. Tuose
atsišaukimuose vyriausybei statomi nemalonūs klausimai dėl
maisto produktų trukumo, gyvenimo brangumo, rinkimų ir kt.
Rumunija, prieš karą eksportavusi užsienin didelius kie
kius maisto, šiandien negali prasimaitinti, o pramonė irgi ne
padarė pažangos.
Tad nenuostabu, jei tarp gyventojų auga nepasitenkinimas
dabartiniu režimu, kuris veržia ne tik pilvą, bet ir asmenišką
laisvę. Ta spontaniška rezistencija organizuojasi ir komunis
tai, suvaržydami rašomųjų mašinėlių turėjimą, bando suras
ti jos šaknis.
Prie telefoninių pasikalbėjimų kontrolės, laiškų cenzū
ros, žmonių privataus gyvenimo sekimo, dabar štai prisidė
jo ir rašomųjų mašinėlių medžioklė.

★
KOLCHOZE, netoli Kauno, politinis agitatorius susirinku
siems kalba apie Kaune Nemuno pakrantėje vykdomą didelių na
mų statybą, kuriuose galėsią gyventi darbininkai. Neiškentęs vie
nas kolchozininkas iš vietos pastebėjo:
-- Vakar aš buvau Kaune ir visą dieną vaikščiojau Nemuno
pakrantėje, bet jokių statomų namų nemačiau...
-- Drauge, -- subarė jį agitatorius, -- vietoj dykai visą
dieną vaikščiojęs, geriau būtumei paskaitęs Kauno Tiesą, ku
rioj gražiai aprašyta statyba!...
(vg)

Prie Sherman viešbučio Chicagoje gegužės 19 d. buvo suruoštas prieškomunistinis pikietas, kuria
me labiausiai pasireiškė studentai, nešiodami plakatus, parodančius sovietų kraugeriškus veiksmus.
V.A. Račkausko nuotrauka

DIRVA

prieš šmeižtus ir propagandą,
kuri išplaukia iš komunistinių šal
tinių, randančių čia gerą dirvą
nacių padarytų nusikaltimų sąskaiton skleisti komunistines idė
jas ir mulkinti amerikiečių vi
suomenę.

Būdinga, kad Chicagos spauda,
nei nebandžiusi Įsigilinti {komu
nistinių grupių sušauktą Sherman
viešbutyje mitingą ir jo paskirtį,
visus savo pranešimus remia
"sensacija”, kuri kilo tūlai mo
teriškei salėje paleidus 10 bal
tųjų pelyčių. Už tai jai keliama
byla, kaltinant už "disorderly
conduct" kaltinančiųjų tarpe pa
sirašant Bess Budow, Ruth Gassman, Sara Liberman, Julia
Emyanitoff ir Isabel Fiddler. Vi
sos kaltintojos nedavė savo, o
advokato Leo Berman adresą.
Mums jau nėra reikalo atpa
sakoti ar komentuoti, kas šaukto
jo mitingo buvo siekta ir kas bu
vo jame svarstyta. Amerikiečių
spauda taip pat nerodo tuo "tu
riniu” susidomėjimo.

Tačiau lietuvių visuomenės
jautrus atsiliepimas pikietuojant
tą gėdingą mitingą privalėtų at
kreipti mūsų vadovaujančių or
ganizacijų dėmesį, kad paaiški
nimai piketavimo metu tvarką sau
gojančiam policininkui dar neat
siekia tikslo. Pikietas yra jautri
ir ori visuomenės nuotaikų ap
raiška. Bet ji turėtų būti perduo
dama spaudai, radijui ir televizi
jai taip, kad visa amerikiečių vi
suomenė suprastų, kur einama ir
ko siekiama mitingais, kuriuose
keliamos neva anti-nacinės žaiz
dos, po kuriomis slepiasi vis
šviežio kraujo ištroškusių komu
nistinių fanatikų užmačios.
Jei keliama byla už pelyčių
paleidimą, kur ir kas kels bylą
už kiršinimą visuomenės ir pla
čiai ir laisvai skleidžiamus
šmeižtus ant tų asmenų, kurie
kaip tik yra pasižymėję savo
darbu ir savo pašaukimu humaniz
mo srityje. Kaltinamųjų tarpe,
pvz. minint vysk. Brizgio, prof.
M. Biržiškos pavardes, otalppat
neapleidžiant eilės estų ir latvių
dvasiškių ir kitų asmenybių, ku
riuos kaltinant žmonių žudynėmis
neveltui ir baltosios pelytės juo
kiasi, darosi koktu, kad šiame
krašte žodžio ir spaudos laisvė
išnaudojama ir paniekinama tų
žmonių, kurie garbina didžiau
sią žmonijos priešą ir žmogauš
laisvės duobkasį -- komunizmą.

DIRVA
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Prof. dr. Povilą Jakubėną prisiminus
Prieš 10 metų, gegužės 30 d.,
Šveicarijoje mirėtaurus lietuvis,
bažnyčios istorijos profesorius,
teologijos daktaras, Kauno uni
versiteto eveangelikų teologijos
fakulteto dekanas, Lietuvos ev.
reformatų bažnyčios gen. super
intendentas Povilas Jakubėnas,
sulaukęs 82 m. amžiaus.
Tai asmuo, daug, ilgai ir sėk
mingai dirbęs savam kraštui —
Lietuvai ir buvo plačiai žinomas
ne vien tarp lietuvių, bet ir už
sienyje, kur jis turėjo plačių pa
žinčių. Ne kartą jis atstovavo
Lietuvą daugelyje tarptautinių
mokslinių ir religinių kongresų,
o už nuopelnus tėvynei buvo lie
tuvių valdžios apdovanotas aukš
tais ordinais. Užsienyje buvo ver
tinamas ir gerbiamas. Garbės
daktaro laipsnį jam suteikė Če
koslovakijos Prahos universite
tas.
Povilas Jakubėnas gimė 1871.
VI.11 d. Biržų apskrityje, Vaitkūnų kaime, ūkininkų Kristaus ir
Marės Jakubėnų gausioje, trijų
brolių ir penkių seserų, šeimo
je. Tuo metu baudžiava jau buvo
panaikinta, tačiau Lietuvą tebe
slėgė sunkus caro okupacijos jun.
gas su garsiuoju spaudos drau
dimu.
Nežiūrint to, Jakubėnas baigia
Mintaujos gimnaziją aukso meda
liu, būdamas 22 m. amžiaus. Po
to Įstoja Estijos Dorpato - Tartu
universitetan, teologijos fakulte
tą n.
Besimokydamas Mintaujoje,
aktyviai dirba lietuvių moksleivių
būrelyje, o studijuodamas Dor
pate, suorganizuoja lietuvių stu
dentų draugiją. 1899 m. baigęs uni
versitetą, savo teologines žinias
dar gilina Bavarijos Erlangeno
universitete. Kunigu ordinuojamas Vilniuje 1900 m. ir paski
riamas Biržų liet, evangelikų re
formatų parapijon. Čia jaunasis
šviesuolis bematant tampa pla
čios apylinkės žmonių patarėju
ir mokytoju. Mirus kun.Meškaus
kui, jis išrenkamas reformatų
bažnyčios superintendentu. 1908
m. jam pavyksta išsirūpinti išokupanto leidimą steigti Biržuose
gimnaziją. Rūpinasi mokytojų
verbavimu, pats dėsto lotynų ir
vokiečių kalbas bei tikybą refor
matams. Jo pastangų dėka gauna
mas leidimas dėstyti gimnazijoje
net lietuvių kalbą. Jis pats ją
dėsto, negaudamas už tai jokio
atlyginimo. Kiekviena proga, net
bardamas, ragina tėvus leisti sa
vo vaikus Įmoksią,besimokinan
čius remia savo lėšomis, išrūpi
na stipendijų, mokslą baigusiems
parūpina darbo. Neatlaidžiai ko
voja prieš rusų išpopuliarintą
alkoholizmą.
Greta švietimo darbo, rūpina
si ir apylinkės ūkio kėlimu. 1908
m. suorganizuoja Biržų žemės
ūkio ratelĮ su paskaitomis ūki
ninkams, siekia pagerinti sėklas,
gyvulių veislę, trąšų naudojimą,
darbuojasi kooperatyve "Aitva
ras".
Pirmojo pasaulinio karo metu
atsidūręs Rusijoje, organizuoja
lietuvius, dirba centriniame nukentėjusiems nuo karo šelpti ko
mitete Petrapilyje, dėsto lietuvių
kalbą Voronežo lietuvių gimnazi
joje, išleidžia S. Dagiliogiesmyną. Po Karo grjžęs Lietuvon, ap
tarnauja kelias reformatų para
pijas.
Pirmajame
Lietuvos
evang. reformatų sinode, Įvyku
siame 1919 m. Švobiškyje, išren
kamas pirmuoju nepriklausomos
Lietuvos ev. reformatų bažnyčios
primų -- generaliniu superinten
dentu. Šias pareigas ėjo iki mir
ties, viso 34 metus. Nežiūrint
šių aukštų pareigų, Jakubėnas iš
visuomeninio darbo nepasitrau
kia. Jis randamas visur -- ir
Biržų žemės ūkio draugi jos stei
gėjų tarpe, ir prekybos - pramo
nės banko komitete, ir ugniage
sių organizacijoje. Jis Įsteigia
Biržuose spaustuvę ir jos bend
rovei vadovauja lOmetų.neimdamas atlyginimo. Leidžia kalendo
rių. Net 18 metų redaguoja ir lei
džia laikraštĮ' "Sėjėjas". 1925 m.
Kauno universitete suorganizuoja
liet, evangelikų teologijos fakul
tetą Įr jam vadovauja kaip deka
nas. Už trijų metų suteikiamas
jam profesoriaus titulas. Ketu
ris metus dirba kaip Kauno evang.
reformatų parapijos kunigas,laike
per valstybinĮ radiją transliuoja
mas pamaldas, rašo mokslines
knygas, ruošia spaudai Šernogies
myną, prižiūri Kauno evang. re
formatų naujos bažnyčios staty
bą, bendradarbiauja spaudoje.
Stambiausias jo plunksnos dar-

EUGENIJUS GERULIS

Kun. prof. dr. P. Jakubėnas
(1871-1953) -- pirmasis Nepri
klausomos Lietuvos Evangelikų
Reformatų Bažnyčios generali
nis superintendentas nuo 1919 iki
1953 m. Mirė tremtyje ir palai
dota* Šveicarijoje.

bas: trijų tomų — senųjų vidur
amžių ir naujųjų laikų Bažnyčios
Istorija. Jakubėnas taip daug ir
plačiai visur Įsijungęs Į darbus,
kad niekas jo nematė ilsinčio ar
atostogaujančio Lietuvos ar už
sienio kurortuose.
Stalinui okupavus Lietuvą, Ja
kubėnas 1941 m. pasitraukia Į va
karus ir apsigyvena viename kai
me Vokietijoje, netoli Danijos.
Čia paguodos ieško, kaip savo lai
ku ir Adenaueris, besidarbuoda
mas tarp savo darželio gėlių ar
beskaitydamas savo didžios bib
liotekos knygas.
Tiek karo metu, tiek ir po karo
iš savo kuklių išteklių padeda
lietuviams pabėgėliams maistu,
pastoge, rūbais. Jo namai tampa
tikra pabėgėlių pereinamąja sto
vykla. Dalyvauja liet, tautinėse
šventėse, skaito paskaitas,bend
radarbiauja spaudoje, ragina lie
tuvius organizuotis, veikti. Jei
Lietuvos laikaisbiržiečiai stebė
davosi, kai jis, išsikirtęs Biržų
ežere eketę, žiemos metu maudy
davosi, tai nemažiau buvo stebi

masi ir Vokietijoje, kai jis, bū
damas virš 75 m. amžiaus,nepai
sydamas nei lietaus ar gilaus snie
go, pėsčias keliaudavo po 12km.,
kad neapleidus sekmadienio pa
maldų.
Prasidėjus masinei lietuvių
emigracijai ( užjūrius, Jakubė
nas Europos palikti nesiryžta.
1950 m. miršta jo žmona Halina,o
po metų jis persikelia gyventi
Kalvino šalin -- Šveicarijon. Tuo
tarpu jo vaikai -- prof. Vladas
Jakubėnas ir Halina Jakubėnaitė
-Dilienė — su savo šeimomis
apsigyvena Amerikoje.
Praslinkus porai metų, staiga
pasklido nelaukta žinia -- mirė
mūsų visų didžiai gerbiamas
prof. dr. Povilas Jakubėnas,
mirė kaip kuklus Lietuvos vytu
rėlis tarp didingų Šveicarijos
kalnų, ilgėdamasis Aukštaitijos
lygumų, laisvosios Lietuvos, ku
riai jis buvo pašventęs visą sa
vo gyvenimą.
Šis didis žmogus mokėjo nuo
stabiai savyje apjungti mokslini
idėjinĮ teoretiškumą ir realų prak
tišką gyvenimiškumą, dažniau
siai pats būdamas ir minties, idė
jos autorium, ir jos Įgyvendin
toju.

1963 m. gegužės 27 d.

KUN. J. ŽVIRBLIS SUKAKTUVININKAS
Žavingoj aukštaiti jos padangė
je kun. Jonas Žvirblis išvydo šj
pasaulj, kaip tryliktasis šeimos
narys 19'1 m. rugsėjo 18 d. Gra
žios ir žavingos aukštaiti jos apy
linkės ir to krašto gamta jautam
Jonukui Įdiegė ir aukštaitišką
charekterĮ: paprastutis, visiems
prieinamas, simpatiškas, uolus
savo pareigose ir ne tiktai pra
dinėj mokykloje Debeikiuose, bet
Utenos gimnazijoj, aukštesniojoj
technikos mokykloj, kurioje teko
jam mokytis tiktai vienerius me
tus, kol veržli jo siela suradusi
pašaukimą tarnauti Kristaus vy
nuogyne.
Telšių kunigų seminariją bai
gė 1938 m. ir balandžio 16 d.
kunigystės šventinimus suteikė
jam Telšių vyskupas Justinas
Staugaitis.
Jaunas kun. Jonas buvo pa
skirtas vikaru Šate, Kruopiuo
se, Gargžduose ir Kartenoj, kur
jam vikaraujant užplūdo bolše
vikiškoji orda.
Jam teko sukoncentruoti visas
jėgas, kad ne tiktai jis, bet kad
ir kuo mažiausia lietuviškų šei
mų nukentėtų. Ir ne viena šeima
liko neišvežta lėtai mirčiai J
nasrus, dėka kun. Jono. Jis tu-

Kun. JONAS ŽVIRBLIS

rėdamas gera iškalbą, padėjo
Įtikinėti bolševikų pastatytus pa
reigūnus ir tuo išvengė daug
šeimų sudraskymo, sumažino
ašarų upelius, kurie liejosi per
visą Lietuvą.

užmegsti artimus ryšius su čio
nykščiais lietuviais, nauja ko
riais ir iš anksčiau atvykusiais.
Pirmasis buvo jo klausimas,
kaip su lituanistine mokykla? Ar
veikia ji? Kuo aš galėčiau jai pa
dėti, Juk jo Įdėtos pastangos yra
neĮkainuojamos. Rūpinosi, kad
lietuviškoji mokykla egzistuotų ir
turėtų pačias geriausias sąlygas.
Jei šiandien lietuviškoji mokykla
gali naudotis normalios mokyklos
patalpomis, jei jau treti mokslo
metai mokomasi iš lietuviškų va
dovėlių ir kalbame maldas iš
lietuviškų maldų knygelių, čia jo
nuopelnas. Susitikęs mokyklos
vedėją arba tėvų komiteto pirm,
dažnai, pradedant mokslo metus,
paklausia kokių reikės šiais moks
lo metais vadovėlių ir kiek kai
nuos. Jo didelis rūpestis, kad lie
tuviai gyvendami šiame krašte
nesiskaldytų, dirbtų vieningai
laisvinimo darbą. Dažnai jis sa
kydavo: "Tik susiskaldžius ir ne
vieninga tauta nustoja egzisien-

LB Grand Rapids apylinkės vardu sukaktuvininkui kun. Jonui
Žvirbliui buvo Įteikta dovana. Nuotraukoje iš kairės: Pr. Turūta,
K. Stepšys, apyl. pirm. J. Puodžiūnienė ir kun. J. Žvirblis.

Maloniu metu . . . kiekvienu metu ragauk STROH’S ir
patirk skonį, kurį suteikia ugnimi virtas alus! Jis daro
Stroh’ s švelnesnį, gaivinantį . . . lengvą, kaip vėjelį, ban
guojantį jūsų žuvavimo vietą. Vartokite Stroh’s, vienintelį
Amerikoje ugnimi virtą alų.
IIIE SIROII BREWERY COMPANY, DEEROIT 26, MIC HICAN

Viską nulėmė vokiečių-rusų karas, kuris kaip viesulas
praūžęs, paliko neužlygintus pėd
sakus.
Bolševikams antru kartu pri
artėjus prie Lietuvos, kun. Jo
nas, kaip ir daugelis lietuvių
pasitraukė Į Vakarus. Apsisto
jęs Regensburge, Vokietijoj dir
bo pastoracini darbą 1944-1945
metais.
Kun. Jonas, matydamas, kad
tiktai gerai išsimokslinęs kuni
gas gali sėkmingiau dirbti pas
toracini darbą, vyksta Romon
studijuoti
Krikščioniško*' Ar
cheologijos institutan, kurj bai
gia bakalauro laipsniu. Užbaigęs
studijas, su keliais kunigais drau
gaiš išvyksta Pietų Amerikon ir
apsistoja Čilėje -- Santiagos
mieste, šioje vietovėje išbuvo
10 1/2 metų kol susidėjus aplin
kybėms persikėlė š. Amerikon,
apsistodamas Grand Rapids, Michigan šv. Petro ir Povilo pa
rapijoj 1957 m. rugsėjo 4 d.,
kaip vikaras, kur klebonavo (iš
ėjęs poilsin) prel. J. Lipkus ir
dabartinis -- kun. Wa)ter Jude.
25 metų kunigystės proga pa
tiekiau kunigu! kelis klausimus.
-- Kokios darbo sąlygos dva
sininkams Pietų Amerikoje?
-- Kunigu yra labai mažai,
neturtingas kraštas. Gauti atitin
kamą išsilavinimą iš liaudies ki
lusiam berniukui ne|manoma, nes
ne tik materialiniai resursai yra
labai riboti, bet ir jaunuomenėj
trūksta pašaukimo. Juk toji pa
rapija, kurioje man teko dirbti
buvo 40.000 dūšių. Nė vienas dva
siškis dar nepajėgė aplankyti sa
vo parapijiečių. EilinJsekmadien| reikėdavo suteikti krikšto sa
kramentų 20 ir daugiau, o prieš
didesnes šventes 50-60, o be to
kur ligonių lankymas ir kita.
Ačiū Dievui, kad buvau jaunes
nis, paslankesnis, tai pajėgda
vau daugiau aprūpinti dangišku
penu. Mūsiškė ir kitos panašios
parapijos mokyklų neturėdavo,
jas vesdavo vienuoliai.
-- Koks Įspūdis palyginus pas
toracijos darbą trijuose konti
nentuose?
-- Turiu priminti, kad Pietų
Amerikoj -- darbas, darbas iki
savęs užmiršimo, tuo tarpu JAV
-- aukščiausios rūšies materia
lizmas. Esu pasiilgęs idealizmo
čionai gyvendamas. Gi aš išau
gęs visai kitose sąlygose. Lietu
voj -- ir darbas, ir pasiaukoji
mas, ir idealizmas ir pasišven
timas. Pasiilgstu šių dorybių, čia
gi mūsų dvasininkų idealas, mūsų
paskirtis.
Tik atsikėlęs Į Grand Rapids,
kun. Jonas stengėsi pirmiausia

cijos, šuoliais bėga Į išsigimi
mą, nutautėjimą, išnykimą."
Jis yra plačios tolerancijos ir
kultūros žmogus. Jam artima ir
prie širdies tautinė spauda. Jis
džiaugiasi galėdamas skaityti ir
remti Dirvą, kuri mūsų išeivijoj
varo gilią kultūrinę vagą. Jis
dažnai išsireikšdavo, kad jam
malonu paimti Į rankas Dirvą,
kuri turėdama gerų bendradar
bių, nuolatos tobulėjanti ir da
ranti teigiamą pažangą.
Kiek jis yra populiarus šioje
parapijoj, galima spręsti iš su
rengtų jam 25 metų kunigystės
sukakties pietų, Į kuriuos negalė
jo visi patekti -- nebuvo vietų.
Jo pagerbimo pobūvyje dalyvavo
apie 300 žmonių.
Linkime didžiai gerbiamam
sukaktuvininkui kun. Jonui dar il
gai, ilgai gyventi ir su ta pačia
energija dirbti tautiškumo palai
kymo darbe.
P. T.

DOVANOS LIETUVIŠKAM
JAUNIMUI

Mokslo nietii baigimo,
sporto švenčiu, stovyklų ir
kt. progomis mūsų jauni
mui puikios, amžinos dova
nos būtu A I r i r d o
Gustaičio knygos:

Mažiesiems, šauniai dail. V.
Stasiūnaičio i 1 i u struota.
Kaina $2.00.
šios knygos Raunamos
DIRVOJE.
NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

DIRVA
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klausia "Ar neatrodo skaitytojui,
kad Jaras pakrovė vagoną".
Gerb. Dovydėnai, vagoną gė
rybėm man neteko pakrauti, bet
prie gėrybėm pakrauto vagflnę
buvau žingsnio atstume. Dėl Sfo
gėrybėmis pakrauto vagono ir "de
6907 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. Telephone: 431-6341
Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio.
Šia proga dera paaiškinti ir L.
pasiskaityti Sierovo instrukciją. -- Meskup. A. Sniečkus tuo me legacijai" Maskvon vykti trauki
Pubiished every Mon., Wed., and Fri. except in case of
Dovydėno užsimintą "terminų Vėliau (dėl lietuvių trėmimo) jis tu buvo įkalintas ir laisvėn iš nio sąstatas peronan buvo atmaHolidays by American Lithuanian Press Radio Ass’n
tikslumo" klausimą.
turėjęs ginčą su vyr. enkavedis ėjo J. Paleckio ir Pakarklio 1940 nevruotas su 45 min. pavėlinimu.
Pagaliau, --iš kur Dovydėnas
VILTIS, Ine. (Non-profit).
Iki 1940 m. rugp. 25 d. taria tu Gladkovu.
m. birželio 18 d. pasirašytu "ma
Subscription per year .$11.00. Single copy 10 cent s.
mas L. Seimas niekur pats nepa
Aš netikiu, kad kompartija Do lonės aktu" Nr. 762, kuriuo iš žino, kad "jokių valgių, gėrimų
sivadino ir niekas jo neapšaukė vydėnui būtų davusi skaityti griež Kauno kalėjimo buvo paleisti 104 delegacija nesivežė"? Juk Dovy
Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.
dėnas mums tvirtino, kad "prieš
Redaguoja:
tai slaptą Sierovo instrukciją. kaliniai.
Aukšč. Sovietu.
pat delegacijos išvykimą" jis nu
Jonas Čiuberkis, Vytautas Gedgaudas ir Jonas P. Palukaitis.
Vadin. L. Seimo "patvirtinta" Pažinojau Kaune tuo metu aukštus
Lietuvos
komunistų
partija
į
taręs
sirgti ir apie savo ligą te
Redakcinė kolegija: P. Bastys, E. Čekienė, A. Laikinio.*.
delegacija (prašiusi Lietuvą įjung valdžioj postus užėmusius lietu
Visasąjunginę komunistų parti lefonu pranešęs Preikšui. To su
R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.
ti Sovietų Sąjungon) Maskvos rusų vius komunistus, buvusius arti
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Dirva išeina:
buvo vadinama "įgaliotąja komi mame sąlytyj su kompartijos cent ją (bolševikų) buvo priimta 1940 sirgimo pasėkoje Dovydėnui pa
vykę atsipalaiduoti iš "delegaci
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais,
sija". 1940 m. rugp, 1 d. A. A. An ru, -- jie neturėjo "laimės" skai m. spalio 8 d.
1941 m. vasario 5-9 d. įvykęs jos" sudėties...
išskyrus šventes.
drejevas atidarydamas Aukšč. tyti Sierovo instrukcijos. Tik 1941
Dovydėno atsakyme yra ir dau
Sovieto Kremliuje posėdį, pasa m. birželio 14 d. 11 vai. jie buvo Lietuvos KP (b) penktasis suva
žiavimas
išrinko
naują
partijos
giau
vilkduobių, bet taupant laik
iškviesti
kompartijos
centran
ir
kė: "į Maskvą atvyko ir Aukšč.
Sovieto posėdžio salėje yra Lie čia, bendrais bruožais, supažin vadovybę. LTSR istorijos vado raščio skiltis aktualesniems klau
vėlyje skaitome: "Lietuvos komu simams, tenka jas aplenkti.
tuvos respublikos Seimo įgalioto dinti su lietuvių ištrėmimu (bet
ne su Sierovo instrukcija) bei pa nistų partijos penktasis suvažia
ji komisija".
vimas išrinko naują centro komi APVALIOS FRAZĖS...
Gi J. Paleckis Aukšč. Sovie mokyti suktai aiškinti pavaldi
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga yra išarusi gilią vagą šio
tetą. Komiteto pirmuoju sekreto NETURĖTŲ IŠKREIPTI
niams
trėmimų
reikšmę.
krašto visuomeniniame gyvenime. Toji vaga nebuvo Sąjungos pra tui Maskvoje prisistatė šiais žo
Buvęs LTSR socialinio aprūpi rium buvo išrinktas A. Sniečkus". ISTORINĘ TIKROVĘ
dėta. Ji buvo pradėta tų tautiniai susipratusių ir tautos reikalams džiais: "Kaip Lietuvos Liaudies
Dovydėno teigimas, girdi, "Pa
nimo ir miškų pramonės liaudies
Vienoje atsakymo vietoje Do
pasišventusių žmonių, kurie jau prieš 50 metų gyveno Lietuvos lais Seimo įgaliotosios delegacijos
leckis, Neris, gen. Vitkauskas, A.
komisaras
Jurgis
Glušauskas
pirmininkui...
man
tenka
didelė
vydėno
tikrai esama nuoširdaus:
vės idėjomis ir dirbo tos idėjos įgyvendinimui.
1942 m. viešai padarytame pa Meskup, buvo {rikiuoti J Aukšč. prisipažįsta neturįs St. Jaro
Tautinė srovė Amerikoje, tai ne siauras partinis ratelis. Kas mo laimė pranešti... Liaudies Seimo
Tarybos delegaciją kaip didelį
reiškime yra pažymėjęs:
"reikalaujamų" dokumentų. Lyg
ka objektyviai žvelgti į šio krašto lietuvių visuomeninio gyvenimo ei įgaliotoji delegacija ir atvyko į
"Liaudies komisarai niekada atsakingą tautos pasitikėjimą tu užglaistydamas atsiminimuose
TSRS
Aukšč.
Sovietą,
prašydama
gą, tas puikiai žino ir tautinės srovės žmonių nuveiktus darbus tiek
nebuvo informuojami apie NKVD rį atstovai, beveik pranašesni už skaitytojo rastus plyšius, Dovy
Lietuvos gerovei, tiek šio krašto visuomenės labui. Amerikos lietuvių priimti Lietuvą {tarybųsocialis
sumanymus ir planus... Pavyz neva "legaliai" išrinktus L. Sei dėnas prasitaria: "Mes esam fan
istorijoje ta srovė užima vieną garbingiausių tomų ir ta tautinės sro tinių respublikų sąjungą."
Vartydami "Lietuvos TSR isto džiui, nors nutarimas apie lietu mo Aukšč. Tarybos narius".
vės pirmatakų pradėtoji vaga plečiama be paliovos.
Saliamoniškas išaiškinimas: tastai nuo kojų iki galvos... Aš
vių išvežimą į Rusijos gilumą
Ne vien įsipareigoję asmenys, bet kiekvienas sąmoningas tautinei riją", išleistą 1958 m. Vilniuje,
kokį
tą "didelį, atsakingą tautos esu fantastas... turiu rašyti viso
buvo priimtas, tačiau nė vienas
kiomis apvaliomis frazėmis,
srovei priklausąs asmuo puikiai supranta, kad visa tai nėra iš anksto randame tokį sakinį: "Liaudies
komisaras, išskyrus M. Gedvilą pasitikėjimą" šie piliečiai turėjo vengti dokumentų, kurių pareika
nupintas laurų vainikas ALT S-gai, bet didelis uždavinys ir įpareigoji seimas išrinko komisiją Konsti
ir NKVD komisarą mjr. Galdko- tai. jau mįslė dvigyslė, kurią ga laus Jaras".
mas. Kad ir plačiai išsišakojusioje srovėje, tokių asmenybių, kaip, tucijos projektui parengti ir įga
vą, nežinojo, kada tas išvežimas li atspėti tik pats atsiminimų au
liotąją
delegaciją,
kuri
turėjo
pa

Galima rašyti apvaliomis,
pvz. Antanas A. Olis (kurio 5 metų mirties sukaktį neužilgo liūdesyje
prasidės. Tik birželio 14 d. va torius. Jei jie turėjo atsakingą skaldytomis frazėmis, bet į at
minėsime) ne kasdien surasi. Ir ne siaurame ratelyje tokios asmeny teikti TSRS Aukšč. tarybai Dek
tautos
pasitikėjimą,
kodėl
nebuvo
kare, kai tūkstančiai lietuvių jau
siminimus įbruktiems teigimams
bės ieško savo veiklai aspiracijoms Šaltinių ir atsparos taškų. Sro laraciją dėl Lietuvos įstojimo į
buvo uždaryti į vagonus, komu parinkti kandidatais į vadin. L. paremti nereikalingi jokie slap
TSRS
sudėtį".
vėje privalo būti idėja ir jai įgyvendinti pajėgių žmonių organizacija.
Vadin. L. Seimas, "deputatui" nistų partijos Vilniaus miesto Seimo deputatus?
ti dokumentai, o ypač jie nerei
ALT S-gos Seimai yra šaukiami ne tam, kad iškilmingai pa
Karoliui
Didžiuliui - Grosman komitetas sukvietė ten esančius SĖDĖJO NAMUOSE IR MATĖ kalingi Jarui. Faktai yra vieši,
keisti sargybą, ar kad sudaryti įspūdį visuomenėje, kad, štai, rinksi
komisarus, kuriuos centro komi KAS VYKO GELEŽINKELIO
maž mums visiems gerai žino
me naują valdybą, taigi, dar egzistuojame. ALT S-gos Seimai nesie referavus bei pasiūlius nutarimo
projektą, Aukšč. Sovietu (ir tai teto sekretorius rusas P. Bal- STOTYJE
mi.
Pagaliau ir okupanto samdi
kia ko nors įtikinėti propagandinėmis priemonėmis, kad ir jų turė
tik "laikinai") išvirto rugp. 25 d. truško panformavo."
niai
Lietuvoje savo vykdytų suk
dama. Seimų tikslas -- patikrinti gyvosios, ideologiniai sucementuo
L. Dovydėnas nuneigia faktą, tybių nebepaneigia, nebeslepia.
Dovydėnas gal ir žinojo, kad
Nutarime pasakyta: 1. "Paskelb
tos lietuvių visuomenės dalies gretas, patikrinti tų gretų ryžtą toli
ti sąjunginės LTSR Liaudies Sei trėmimai įvyks, bet kad jis bū kad su "delegacija" Maskvon rie Toks "istorikas" J. Jurginis vi
mesniems žygiams ir planuoti darbus, naudingus ne siaurai žmonių
mą sąjunginės LTSR-os laikinąja tų gavęs skaityti Sierovo ins dėjo ir specialus vagonas, pa durinėms mokykloms skirtame
grupei, bet visai visuomenei, iškeliant pirmon eilėn tai, kas gyvybi
Aukšč. Taryba..." 2. "Pavesti są trukcijos nuorašą, jo tvirtinimas krautas valgiais, manufaktūra, gė Lietuvos TSR vadovėlyje, (1957
niai svarbu pačiai tautai ir valstybinei idėjai. Tautinėje srovėje dar
rimais. Jis rašo: "Jokių valgių,
junginės LTSR laikinosios Aukšč. yra abejotinos vertės.
niai veikia kovų už Lietuvos nepriklausomybę patirtis ir nepriklauso
(Nukelta į 4 psl.)
gėrimų delegacija nesivežė" ir
Tarybos prezidiumui paskirti są
mo valstybinio gyvenimo stažas, du elementai,galima sakyti} dvi skir
DAUGIAU
KAIP
PO
20
METŲ
junginės LTSR-os Aukščiausios
tingų kovos ir praktikos frontų kartos.
ATSIMENAMA...
Tarybos rinkimų dieną..."
Susilieję į vieną organizuotą vienetą, tie patyrimo kupini veiks
Šios citatos nesunkiai leidžia
Pakartotinai Dovydėnas užsi
niai džiaugiasi matydami bręstant jaunesnioje kartoje idėjas, už
išnarplioti Dovydėno sujauktą bei
Amerikos Lietuvių Tautinės
tikrinančias srovės ateitį, nesibaigiančią su viena veikėjų karta. Tai
mena apie turėtą pašnekesį su
jo paties iškeltą "terminų tikslu
komisaro Gladkovu. Jis rašo:
gyvybės ženklas ir plati galimybė žvelgti į platesnius ateities hori
mo" klausimą.
"tai užkaitino šaltą enkavedistą.
zontus. Tai kąrtu didelis įsipareigojimas nesustoti vietoje ir ne
Verta atsiminti ir toks faktelis:
Iš kur aš tokias žinias gavęs?
verkšlenti, lyg priėjus liepto galo.'
vadin. L. Seimo pirmininku (lie
Ar tai mano fantazija, ar tai prie
Tautinės srovės veikla, jos veikėjų eilė per plati, kad ją čia iš
Draugijos suvažiavimo
pos 21 d.) buvo "išrinktas” L.
šų pakišta mintis? Gladkovas,
nagrinėjus. ALT S-gos Seimas St. Louis mieste bus ne vien tik at
Adomauskas, pirmuoju vicepir
supratau, spėjo mane žinant dau
gaivos šaltiniu, bet ir paspirtimi tolimesniam žygiui. Žygiui darnioje
mininku buvo paskirtas (rugp. 25
programa
giau, negu Sierovo įsakymas”.
ir vieningoje gretoje, žygiui, kurio laukia nebaigtieji darbai ir nauji
d.) Balys Baranauskas, jo pava
Prileidžiant, kad pašnekesys
uždaviniai.
duotojais L. Dovydėnas ir M.
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimas
tikrai "užkaitino šaltą enkave
ALT S-gos Seimas nėra šaukiamas siauram pasipolitikavimui.
Kutraitė.
Įvyks
gegužės 31 d. ir birželio 1 d., St. Louis, Mo.,
distą", ir kad Dovydėnas žinojo
Jis šaukiamas tam, kad pakartotinai įrodžius, jog tautinė srovė sielo
Statler-Hilton
viešbuty, Washington Avė., prie
daugiau
nei
Sierovo
įsakyme
pa

jasi savos visuomenės, tautos ir valstybės gyvybiniais reikalais. Ta KO NEŽINOJO KOMISARAI,
9-tos ir St. Charles gatvių.
sakyta, vargu šiandien Dovydė
čiau sielojasi taip, kad nei srovei nei tautai, nei visuomenei išeivijoje "ŽINOJO” DOVYDĖNAS
nekils abejonių dėl tautinės srovės ištikimybės Lietuvos Nepriklauso
Eikim prie kitų abejones ke nui būtų lemta rašyti bei skelb
SEIMUI NUMATYTA SEKANTI
mybės ir Tautos laisvės idėjai.
(j.č.)
liančių klausimėlių. Dovydėnas ti atsiminimus. Tokius -- daug
DARBOTVARKĖ:
žinančius
ir
dar
garsiai
šnekan

teigia, jog kompartija jam davusi
čius nuo kelionės SibiranarbakaPenktadieni, gegužės 31 dieną:
lėjiman neapsaugo nei rašytojo
vardas nei vadin. L. Seimo de
11:00 — 1:00 Registracija.
mavičiūtės - Gintautienės studi mą su Tėvyne -- koreferantas dr. putato mandatas.
Visi skyrių atstovai ir svečiai
Iškilmingas posėdis.
1:00
lengvai gali pasiekti St. Louis jos baletas. 8.45 Terrace-- Dal Vaclovas Paprockas. į šią pas
Po ranka turiu "Tarybinės lie
Darbo posėdis.
2:00
traukiniais, autobusais, lėktuvais ias Room iškilmingi pietūs -- kaitą įėjimas visiems yra lais tuvių literatūros istorijos apy
Seimo
prezidiumo
ir komisijų sudarymas.
a)
bei savomis mašinomis, nes jis mūsiškai vakarienė ir šokiai. vas ir visi atstovai, svečiai iš braižą", išleistą 1956 m. Vilniu
b) Sąjungos Valdybos pranešimai: Sąjungos
yra centre Amerikos. Seimas
Gegužės mėn. 31 dieną 7 vai. toliau ir apylinkių lietuviai gy je. Joje yra tokios eilutės: "Ta
pirm. Vytautas Abraitis ir ižd. Povilas
įvyks Statler-Hilton Hotel — 822 vakaro bus dr. J. Balio paskai ventojai yra kviečiami gausiai at čiau lietuvių literatų tarpe atsi
Washington Avė., St. Louis Mo. ta apie kultūrinį bendradarbiavi- silankyti.
Ališauskas.
(bt) rado ir savo tautos išdavikų. Sun
Telef. CE 1-1400 ir visi norintie
e) Revizijos komisijos pranešimas.
kiosiomis mėginimo dienomis jie
ji užsisakyti kambarius viešbu
begėdiškai išdavė lietuvių tautos
d) Diskusijos dėl pranešimų.
tyje turi kreiptis į Out-of-Town
interesus ir nuėjo tarnauti pike) Lietuvos laisvinimo organizacijos reika
Reservation Office Telef. GE 6DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!
čiausiems jos priešams (Dovy
lai — LNT pirm. dr. Bronius Nemickas ir
1022. Seimas prasidės gegužės
dėnas, Brazdžionis ir kit.). Niek
LNF pirm. Emilija čekienė.
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
mėn. 31 dieną ir registruotis ga
šišką lietuvių tautos skaldymo
Sąjungos
įstatų keitimo reikalai — S-gos
f)
lima iš pat ryto viešbutyje —
darbą varė ir kiti buržuaziniai na
PAS MUS!
vicepirm.
Antanas Senikas.
Missouri Room -- Mezzanine,
cionalistai (Miškinis, Inčiūra ir
Paskaita: Diskusijos dėl bendradarbiavi
7:00
PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
kur East St. Louis skyriaus po
kit.). Visi jie susilaukė liaudies
mo su kraštu — dr. Jonas Balys ir dr.
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.
nios pasitiks svečius ir atstovus.
pasmerkimo, jos neapykantos ir
Vaclovas
Paprockas.
Posėdžiai bus pradėti 1 vai. ir
paniekos".
PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
vyks Missouri Room patalpose.
Nesunku suprasti šio "liaudies
TT /2
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
šeštadienį, birželio 1 d.
pasmerkime" prasmę, ypač kai
Dėl dalyvavimo suvažiavimo
ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME
žinai kokio likimo buvo susilaukę
9:00—12:00
bankete visi svečiai yra prašomi
PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU
Miškinis, Inčiūra, Graičiflnas.K,
iš anksto laišku arba telefoniniu
D Skyrių pirmininkų pranešimai,
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.
Jakūbėnas, Narbutas ir kiti rašy
pranešimu užsirašyti pas sky
2) Sąjungos Valdybos rinkimai,
tojai. Jie juk nevedė "pašnekesių"
riaus iždininką Juozą Kleinaitį
3) Tarybos rinkimai,
su gladkovais, savo aiškinimais
-- '610 VVashington Place, East St.
4) Revizijos komisijos rinkimai,
jie nekaitino enkavedistų, tad ką
Louis, UI. Telef. UP 5-8148 arba
5) Rezoliuciją priėmimas.
kalbėti apie Dovydėną, kuris ži
pas skyriaus sekretorių Bronių
nojo daugiau nei Sierovo įsaky
Tiškų -- 1518 Winstanley Avė.,
Birželio 1 d.. 1 vai. p. p., tose pačiose patalpose
mas...
East St. Louis, III. Telef. UP 4Įvyks VILTIES draugijos nariu susirinkimas.
Šie Dovydėno teigimai, jog jis
5844. Į banketą yra pakviestas
1. Susirinkimo atidarymas.
skaitęs Sierovo instrukciją ir sa
kongreso atstovas Thomas B.
2. Prezidiumo rinkimas.
vo
pašnekesiu
kaitinęs
šaltą
en

Curtis -- vienas iš iškilesnių at
g
3. Mandatų komisijos sudarymas.
kavedistą Gladkovą, visai kitaip
stovų ir reikšmingo Ways and
būtų įvertinti, jei viešumą būtų
4. Valdybos pranešimas.
Means Committee narys. Jo suti
pasiekę 1942 m., kai Kaune su
5. Revizijos komisijos pranešimas.
kimas yra gautas ir jis kalbės į
sirinkę buv. L. Seimo nariai vie
6. Tstatų komisijos pranešimas.'
seimo narius ir svečius. Bus ir
šai darė savo pareiškimus. Deja,
St. Louis valdžios atstovai. Ban
7. Diskusijos dėl pranešimų.
Dovydėnas šias paslaptis nutylė
keto įžangos mokestis, įskaitant
8. Valdybos rinkimai.
jo, o atsiminė tik šiandien.
cocktail, suaugusiems $10.00, stu
9. Peviziios komisijos rinkimai.
dentams $6.00.
10.
Einamieji reikalai.
FAKTAS SENSTELEjęS BET
Banketas įvyks minėtameStat
11.
Susirinkimo
uždarymas.
PAKARTOTI VERTA
& LOAN ASSN.
ler-Hilton Hotel. Banketo tvarka
7 vai. vak. BANKETAS.
Dėl Lietuvos kompartijos pir
yra sekanti: birželio mėn. 1 die
mojo
sekretoriaus
vardo,
kurį
ną, 7 vai. vakaro Cocktail
Bilietų kaina 10 dol. asmeniui.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
Dovydėnas priskiria A, Sniečkui,
Missouri Room, mezzanine, 7.45
atsiminimų autoriui turėtų būti
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
meninė programa
Dalias -Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Val
žinomi šie faktai. Dar gerokai
Terrace Room -- Solistė Aldona
sekretorius
dyba
ir Vilties Draugijos valdyba kviečia visus
prieš sovietinę okupacija, poStempužienė, East St. Louis Lie
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330
narius
suvažiavime gausiai dalyvauti.
grindyj veikusiai Lietuvos kom
tuvių Choras vadovaujamas Al
partijai
vadovavo
"drg.
Adomas"
berto Paulikaičio ir Irenos Ado-

ST. JARAS UŽLYGINA L. DOVYDĖNO
IŠKASTAS VILKDUOBES m

ŽVILGSNIS Į ALT S-gos SEIMĄ

Sąjungos seimo ir Vilties

KAIP PATEKTI ALT SĄJUNGOS SEIMAN IR BANKETAN
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ST. ANTHONY SAVINGS
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1963 m. gegužės 27 d.

Petras Stravinskas

SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

nančių sąjungomis, sąjūdžiais ar
kitaip) vadovybės neturėtų varžy
ti savo narių reikšti laisvai
(spaudoje ar kitoje viešoje tribū
noje) savo mintis Lietuvos laisvi
nimo klausimais;
2) tų partijų nariai turėtų savo
turimąja asmens laisvės teise ir
pasinaudoti;
3) Lietuvos laisvinimo klausi
Jų nuomonė betgi paaiškėtų mais turėtume visi kalbėti nuo
tik tada, kai jie būtų laisvi ją širdžiu atvir umu,teklausy
viešai pareikšti.
dami savo sąžinės ir vadovauda
Reikia pasakyti, kad mūsų spau miesi tiktai savo įsitikinimais.
doje jau ir pasireiškė abiejų tų
(Bus daugiau)
blokų paskirų žmonių nuomonės
laisvinimo klausimais; nuomonės
laisvos, nesilaikančios aklai par
APARTMENT FOR BENT
tijos oficialių pažiūrų. Bet jų
dar būta labai mažai. Tai tik
4024 E. 26 NEWBURGH Htgs.
retos išimtys.
area, 4 Rooms down $70.00, 4
Apskritai, abiejuose blokuose
Rooms up $05.00 all utilitiėr
(Vliko grupėse, taip pat ir Vliko
paid for except electric. Quiet,
opozicijoje) pastebimas veikėjų clean apt. Basement, yard. Teleir kitų narių santūrumas, dide phone; BR 1-2900 — IM 7-7080.
lis rezervuotumas, nenoras at
virai ir nuoširdžiai pareikšti sa
HOUSE FOR SALE
vo asmeninę nuomonę laisvinimo
klausimais, kurie yra gi bendri,
NEWBURGH HGTS., 4024 E.
nesusiję su jokia paskira politine
26. By ov, nėr. (2) 4 Room suite.
doktrina.
(i) 2 Room suite. Private Baths,
Tą yra pastebėjęs ir šių eilučių
gas furnace. Mušt sacrifice.
autorius, pasikalbėdamas su Vli
$15,460. Telephone: 883-9856 —
ko opozicijos veikėjais, ypač su
ofter 6 P. M. IM 7-7080.
sirašinėdamas su jais laisvinimo
(68)
klausimais.
Vieni iš jų išvis vengia atvirai
laisvinimo klausimais pasisakyt;
matyti, prisibijodami, kad tas
neišeitų {viešumą. Kiti,tiesa,tu
ri drąsos savo skirtingą pažiūrą
išdėstyti tau žodžiu ar privatiniu
laišku, tik prašo jų nuomonių kur
viešai nepaskelbti... Savo asme
nine, originalia ir, sakyčiau, iš
esmės teisinga mintimi išeiti į
viešumą jie dar nedrįsta. Jie
laikosi partinės disciplinos ir ne
nori viešai pareikšti nieko, kas
būtų nesuderinama su partijos
oficialia pažiūra.

Laisvinimo klausimais m
ASMENS LAISVĖ IR KUMŠČIO TEISĖ
I. VALSTYBES SANTYKIUOSE
SU PILIEČIAIS
Kai valstybė neleidžia savo
piliečiams viešai reikšti savo
nuomonių bendrojo gėrio ir jos
pačios labo reikalais, o ypač, kai
ji neleidžia pasisakyti prieš jo
sios valdžios politiką, tai sako
ma, kad ji varžo savo piliečius
vadinamąja "kumščio teise"
(Faustrecht).
Tada tautoje pasireiškia (1)
piliečių pasyvumas, (2) gyvųjų
ir kūrybinių jėgų rezervuotumas,
(3) privatinės iniciatyvos stoka,
(4) pilietinio pareigos jausmo
atbukimas ar susilpnėjimas ir
kitos blogybės.
Nesant laisvės vertinti val
džios veiksmus ir kritikuoti jos
politinę liniją, visur reiškiasi
tiktai uniforminis galvojimas,
aklas pasidavimas vadų valiai.
Tokiomis sąlygomis ima reikš,
tis ir valstybės valdžios sauva
lė. Tada valstybė išsigema ir
ima gesti nuo galvos.
Todėl šiandien visi jau supran
tame, (1) kad piliečio asmens
laisvės teisė turi būti valstybės
saugoma ir gerbiama, (2) kad

piliečiai turi būti net skatina
mi galvoti viešojo gėrio klausi
mais laisvai, niekam nepa
taikaujant, (3) kad spaudoje ar ki
tur piliečiai kalbėtų atviru nuo
širdumu, sakydamai visą tie
są, ne pusę tiesos.
Tiktai vieno iš jų reikalauja
ma, tai savo nuomonių pareiš
kimais nepažeisti visuo
meninio autoriteto, vadi
nas, kalbėti ir rašyti su pride
dama pagarba valdžios autori
tetui, valdantiesiems.

II.
PARTIJOS SANTYKIUOSE
SU SAVO NARIAIS

SEVENTH & PARK AVENUES

ASBURY PARK, N. J.

PRosped 4-7788

Įvairiais metų laikotarpiais malonu visad
atsilankyti gražiajame Asbury Parke prie At
lanto ir pailsėti apskritus metus veikiančiame
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel.
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus
maistas.
Prie viešbučio veikia restoranas ir baras.
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams.
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.
Savininkai P. C. Mačiuliai.

Kaip valstybės, taip ir parti
jos gyvenime gali būti (1) paski
ro asmens (partijos nario) laisvė
saugoma ir gerbiama, arba (2)
ji gali būti mindžiojama.
Vienos partijos, žiūrėk,(įlei
džia savo nariams turėti ir lais
vai viešumoje pareikšti savo nuo
monę,
netgi ir neatitinkančią
partijos linijos, o kitos (2) to ne
gali pakęsti -- jos savo narius
varžo, liepia jiems derintis prie
vadovybės oficialios minties ar
pažiūros tais ar kitais klausi
mais.
Toks narių varžymas laisvai
reikšti savo mintis partijos ide
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
ologijos, jos doktrinos klausi
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines
mais dar galima suprasti ir pa
(Atkelta iš 3 psl.)
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo
teisinti, nes, iš tikrųjų, jei įsto
m. Kaunas) rašo: "Komunistųpar jai į partiją, turinčią savo idėji
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
tija drauge su komunistine jau nius pagrindus, specifinius idė
lerį.
nimo sąjunga, profesinėmis są jinio veido bruožus, tai ir gerbki
• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
jungomis ir kitomis darbininkų juos, kaip tau privalomus. Bet
savo banko knygutę.
organizacijomis sudarė rinki visais kitais klausimais parti
IV.
ASMENS
LAISVĖ
AR
• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
minį kandidatų sąrašą, pavadin jos nariams turėtų būti duoda
tą 'Lietuvos darbo sąjungos*" są ma laisvė galvoti savo gal KUMŠČIO TEISĖ?
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
rašu..."
siuntimo išlaidas.
va, lygiai kaip ir daryti spren
Kaip valstybės gyvenime, taip
dimus savo atsakomybe. ir partijų ar jų blokų veikloje
"ginC^" užbaigiant
Tik tada partijoje išsivystys vi nenatūraliai padidinta drausmė
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
Apskritai, pirmasis bolševik sos kūrybinės jėgos ir partija ir palenkimas asmens teisės (lais
and Loan Association
metis Lietuvoje kartkartėmis yra tarnaus viešajam gėriui, tautos vai reikšti savo mintis) kumščio
kultas, perkultas bei vėtytas. labui, kuris gi yra ir partijos teisei nepasitarnauja viešajam
Chartered and Supervised by the United Statės Government
Svarbesnieji faktai paskelbti lie gėris, jos labas.
gėriui.
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS
Todėl, mano nuomone,
tuvių ir svetimomis kalbomis,
Phone: Vlrginia 7-7747
John J. Kazanauskas, Pres.
1) partijų (tremtyje besivadi
įvykių vystymosi eiga apibend III. LAISVINIMO KOVOS
rinta. Ką nors negirdėto, naujes- FRONTE
nio, nežinomo vargu galėtų pasa
Mūsų politinėms grupėms lais
kyti buvę ano meto okupacijon
įtraukti dalyviai bei jos stebėto vinimo darbe pasidalinus į du
frontus (Vlikas ir jo opozicija),
jai.
Ir mano atsiliepimas Į paskelb tiedu frontai stovi prieš mus, lyg
tą Dovydėno atsiminimų pluoštelį tam tikri organizaciniai vienetai,
(Dirva, 10 nr.), taipgi ir šios ei sakytum, politinių grupių
Jie išryškėjo ypač
lutės, nėra naujų faktų atidengi blokai.
mas, negirdėtų paslapčių patei 1957-58 m. derybų metu.
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Tų abiejų frontų vadovybėse
kimas, bet paprastas okupanto
vykdyto vaidinimo misanscenų išryškėjo ir skirtingos pa
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
paryškinimas, kai kieno vaidi žiūros esminiais Lietuvos
nime nenugirstų žodžių pakarto laisvinimo klausimais. Pvz., Vli
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
jimas, blogiau ar geriau okupan kas laiko save tautos atsto
COCTAILS MANHATTAN OR
tui tarnavusio aktoriaus atlikto vybe (tos pažiūros laikos visos
BARNETT PRANC. KONJAKAS ...... 5th $4.98
vaidmens vertinimas. Galvoju, Vliką sudarančios grupės), o Vil
GERMAN BRENDY ............................. 5th $3,98
MARTINI kvorta .................................... $2.98
jog tos smulkmenėlės padės "at- ke nesančiųjų grupių vadovybės
5th $0.89
CANADIAN WHISKEY ..•................................5th$3.98LIEBFRAUM1LCH vokiškas vynas
restauruoti" kai kieno pamirštus laiko Vliką tik eiline vi šuoar sąmoningai iškraipytus var menin’e o rganizaci ja (tai
VODKA pilna kvorta.................................... $3.59
NAPOLEON FRENCH BRANDY
5th $3.35
dus, įvykius, laiką ir žmones. oficiali tų vadovybių pažiūra).
KRON
BRANNVIN
RICCADONNA
IT
AL.
VERMOUTH
30
onz.
$1.15
"Ginčą" su gerb. Dovydėnu lai
Kyla dabar klausimas, ką gi
AQUAVIT (Švediška)
BORDEAUX pranc. vynas.............. ;...... 5th $0.98
kau baigtu. Skaitytojui už parody galvoja eiliniai tų blokų žmonės,
5th $3.98
tą dėmesį tariu Ačiū.
paskiri partijų nariai, ypač pas
St. Jaras kiri jų veikėjai.

ST. JARAS...

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS...

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNUME
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

PARAMA

DIRVOS KONKURSE PREMIJUOTOJI NOVELĖ

O)

— Duosiu aukščiau rinkos kainos. Dvidešimt gry
nais, — sutrinksėjo šnekutis.
— Dvidešimt — pakartojo Turūta.
— Ar jums dvidešimties tūkstančių maža? — pašai
piai nustulpo prekijas.
Turūta užsirašė besisiūlančio pirkėjo telefono nume
ri. Pažadėjo dar pasikalbėti su i’o. Užgožtas naujos ir
jam įdomios minties, jis atskleidė storoką, susegtinę klu
bo bylą, kur buvo iv seni laiškai, iv protokolai, iv klubo
Įstatai. Įstatų pastraipose Turūta rado klubo numarini
mo tvarkos nurodymus. Visuotinis klul'o narių susirinki
mas čia buvo visagalis viešpats. Visuotinis klubo narių
susirinkimas gali nutarti likviduoti klubą ir turto vertę,
pelnus ir nuostolius pasiskirstyti savo narių tarpe, arba
paskirti kitam, atsiveriančiam tikslui. Tuoj pat jis sume
tė ant popieriuko klubo narių sąrašiuką. Jų tebuvo as
tuoni: Turūtai, Vyturiai, Gūžiai, Jackus ir Morkūnienė.
— Kvailys, — sukeikė Turūta Vyturi, pakėlusį Mor
kūnienę garbės nare. — Būtumėm tik septyni.
Jis padalino dvidešimti iš astuonių, šeimoms tenka
po penkis tūkstančius, o pavieniams po pusę tiek.
— Penki tūkstantukai, — prašnabždėjo Turūta.
Tą vakarą jis ilgai riogsojo prie rašomojo statelio ir

mąstė. Mintys, tai griozdėsi sąvartomis, tai ilso, kaip ap
malšęs vėjas. Kiaurai išnagrynėjęs Įstatus, išgrandęs iš
vadas iš palankių pastraipų, kitą vakarą Turūta nubil
dėjo pas Vyturį.
— Na, ponas pirmininke, stokimės i nekilnojamojo
turto biznį, — paskelbė jis Vyturiui, žvilgčiodamas, kaip
visad iš padilbų, o dabar ir krutindamas mažais savo ūse
liais. — Pardųokime klubą. Namas kiaurai trandžių su
trintas. Juodukų gyvėnvietė, net dienos metu juoda ap
link. Nebus iš to klubo "renesanso”, pone pirmininke.
Kada buvo paskiri ruožai, kaina buvo nil. Dabar kitaip.
Dabar siūlo ...
Jis išlaikė pauzę mistabai sukelti, ir kirto:
— Dvidešimt tūkstančių grynais.
Vyturio veide Turūta sekė margą patriotinių teorijų
keitimosi gamą. Pirma buvo nuoširdus nusistebėjimas,
mįslė ir pastangos tą mįsle atspėti, po to lengvutis pro
testo blikstelėsimas, įso to lengvos sąskaitos su idealizmu
ir kitais abstraktiškais niekeliais, vėliausia akyse atspin
dėjo įvertintas reikalas, ir, net, numatomo pokšto malo
numas.
— Štai tau bobute ir devyntinės. — diplomatiškai
numykė Vyturys, dar neišreikšdamas žodžiais susiplaku
sios nuomonės. — Bet argi taip ir galima? Ką begalėsime
už tuos pinigus kitur nupirkti? O kaip gi bus su lietu
viška visuomene?
Jis juokdariškai išpūtė krūtine, ir pridūrė:
— O gi dar ir pirmininkauti norisi.
Kiaurai perdilbinęs pirmininką savo knislišku žvilgs
niu, Turūta paaiškino:
— Įstatai labai geri. Viskas numatyta. Kai klubą lik
viduojame, turtą vienoj vietoj galime parduoti, kitoj nu
pirkti. Gautus pinigus ir na”iai g.Ji pasidalinti. Kaip na
riai nori, taip ir bus. O kur ta lietuviška visuomenė, ku
riai mes čia turime klubus steigti? Nebėra jos. Tik pasaka

liko. Pinigai gi neina į svetimtaučių kišenes, jie pasilieka
lietuviškose kišenėse.
Vyturienė, pasimaišiusi čia su ant tacos atneštu
alum, apgraibomis patyrė apie Turūtos atradimą klubo
Įstatuose, kad turtą galima parduoti ir tūkstantukus pa
sidalinti. Ji atvirai išsprendė reikalą:
• — Reikia būti visai kvailam tokį pasiūlymą atmesti.
Kokia veikla lietuviams tarp juodukų. Mes gi ne apašta
lai, ne kokie misionieriai. Reikia parduoti ir pinigus pasi
dalinti.
Ta nuomonė užbaigė Vyturio kvburiavimą tarp ”už”
ir "prieš”, žmonos nuomonei jis pritarė.
Turūta pamatė linksmėjančias optimizmu pirminin
ko akis ir pasijuto stovis ant teisingo, gerai numinto tako.
Kada, nesivargindamas kelione pas Gūžį, Turūta iš
Vyturio telefono paskambino tam raibuliui, trumpai iš
dėstė reikalą, ir pridūrė, kiek Gūžini ir Gužienei tektų,
Gūžys suriko:
— Neškime kudašių iš tos ilindynės. Kam to reikia,
kad bomų rajone lietuviai ant steidžiaus loštų. Pritariu,
pilnai pritariu. Tegu, kas nori, naūią klubą tveria. Lošėjų
ratelis, cha cha, cha! Vistos dvasnos Morkūnienės iširus
iai.
Jis buvo pasinešęs kalbėtis ilgai, tai keiksnodamas,
tai griebdamas ant danties, bet Turūta, pasisakė neturįs
laiko, ir pokalbį nutraukė. Narių daugumos nusistatymas
buvo aiškus.
I klubo šermenų susirinkimą suėjo visi. Turūta atsi
vedė ir Turūtiene. kuri šiaip niekur neidavo, skųsdamasi
galvos skausmais ir slogomis. Nuo Tackaus ir Morkūnie
nės slaptumą ’ uvo išlaikę ir juos atkvietė į susirinkimą
dėl "gyvybinio klubo veikalo”.
Nebuvo nei Vvturienės dešrų, nė kopūstų.
Vyturys, iš vietos šuorais, pristatė padėtį:
(Bus daugiau)
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1963 m. gegužės 27 d.

L.
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Visuotinis SLA 136 kuo
pos narių susirinkimas
kviečiamas birželio 2 dieną,
12 vai. 30 min., Lietuvių sa
lėje. Mokesčiai ir kiti fi
nansų sekretoriaus srities
reikalai bus galima atlikti
ten pat nuo 12 vai.
Atrodo, kad prieš vasa
ros atostogas atsilankys
gausesnis narių skaičius.
Valdyba labai prašo. Be to,
susirūpinusieji gaus smul
kesnių ir tikslesnių žinių
apie iškylą j Niagarą birže
lio 8 d. Nuvykti pasigrožėti
garsiuoju kriokliu ir daly
vauti mūsų narių kanadie
čių šventėje yra mūsų man
dagumo pareiga, atsakant j
kanadiečių pr. metų lapkri
čio 10 dienos gausų aplan
kymą cleveland iečių. Įsipa
reigokime broliškai praleis
ti dieną.
Naujosios Aušros vajaus
titulas puošia šitą šventę.
Atsiliepkime, pasirodykime
visi ir kvieskime svečių.
Tad ir visuotiniame susirin
kime svečiai mielai laukia
mi.

Sibirą išvežtuosius, pamal
dos bus laikomos šv. Jur
gio bažnyčioje, gegužės 30
d., 9 vai. ryto.
Po pamaldų skyriaus na
riai ir svečiai prašomi da
lyvauti Amerikos Veteranų
ruošiamuose pusryči u o s e
parapijos salėje. Įėjimas
auka.
Tuoj po pusryčių važiuo
sime į kapines. Skyriaus na
riai, mirusiųjų šeimos ir
svečiai prašomi kuo skait
lingiausiai dalyvauti.
Skyriaus nariai prašoma
prieš 9 vai. susirinkti į sa
lę. Į pamaldas bus einama
su vėliava organizuotai.
Valdyba

APARTMENT FOR RENT

4024 E. 26 NEWBURGH Htgs.
area, 4 Rooms dąwn $.70.00, 4
Rooms up $65.00 ai) utilities
paid for except electric. Quiet,
elean apt. Basement, yard. Telephone: BR 1-2900 — IM 7-7080.
(68)
HOUSE FOR SALE

NEWBURGH HGTS., 4024 E.
26. By owner. (2) 4 Room suite.
(2) 2 Room suite. Private Baths,
gas furnace. Mušt sacrifice.
$15,460. Telephone: 883-9856 —
after G P. M. IM 7-7080.
f68>
4 bedrooms, 2 baths hot water
heat $17,000 also 3 lots $3,000
each or all $21,000, 20038 Ridge
Rd. Phone: 623-0257.
Lovely country home. 2 bed
rooms recentely redecorated furnished. $9,500.
961-6947

ATVERTUS 75-jį AMŽIAUS LAPĄ

Suskambėjus Lietuvos laisvės
varpui, Antanas Repčys, palikęs
savo tėviškę, išėjo savanoriu tė
vynės laisvės ginti. Pasibaigus
laisvės kovoms, jis gr{žo { savo
gimtąjį Medikonių sodžių, Puša
loto valsč., Panevėžio apskr., Vy
ties Kryžium pasipuošęs, čia jis
vedė Elžbietą Dūdaitę ir pradėjo
gyventi laimingą šeimos idiliją
laisvoje ir nepriklausomoje tėvy
nėje. Ne toks jis buvo, kad il
gai šeimos idilija džiaugtųsi.
Beatsikuriant nepriklausomai
Lietuvai buvo didžiausia stoka
išsimokslinusių žmonių. Ahtanas
Repčys, turėdamas vidurinio
mokslo atestatą, — anuo metu
tatai buvo gana daug, — ir maty
damas valstybės atkuriamajam
darbui inteligentijos stoką, palie
Iš pagrindų tiriama
ka ūkio reikalus tvarkyti savo
Mėlynojo Kryžiaus
žmonai, o pats visu nuoširdumu
(Blue Cross) veikla
pasineria įvalstybės atkuriamąjį
Yra suredaguoti 74 klau darbą. Savivaldybių, kooperatyvų
simai, j kuriuos turės atsa organizavime ir tautos atstovy
kyti iš visuomenės, Įmonių, bėje jis palieka didžiulę brydę.
sveikatos įstaigų ir Mėly Nebuvo jam svetima nė visuome
nojo Kryžiaus atstovų su ninė veikla. Jis aktyvus narys ir
daryta komisija, ištyrus da nuolat renkamas} vadovybes Šau
bartinę Mėlynojo Kryžiaus lių ir Tautininkų sąjungose nuo
padėtį, jo teikiamą globą, pat įsikūrimo iki likvidavimo diemokesčius ir t.t. Nuolat ky nų. Todėl ant jo krūtinės prie Vy
lant draudimo kainai, kyla ties Kryžiaus sužiba Šaulių
eilė klausimų, išplaukiančių Žvaigždė ir daug kitų garbės žy
meniu. Namuose (savo ūkyje) jis

iš tos organizacijos ryšių su
ligoninėmis, jos apimtimi,
administracija ir pan.
Mėlynojo Kryžiaus prezi
dentas Ralph S. Schmidt
tvirtina, kad M. K. intere
suose visuomet glūdi tar
Minėsime mirusius
nyba visuomenėj. Kylančios
Už mirusius L. V. S. Ra kainos, tačiau, daugeliui ke
movė, Clevelando skyriaus lia klausimą dėl M. K. prak
narius, žuvusius dėl Lietu tikos visuomenės aprūpini
vos nepriklausomybės ir i mo draudimu ligos atvejais.
”Mes siekiame prisitaiky
ti visuomenės pageidavi
mams”, sako prezidentas,
HELP WANTED MALĖ
"tačiau, pirma, negu pra
dėjus kokias reformas, tiki
DARBAS KAPINĖSE
me, kad naudinga nesuin
teresuotų
žmonių nuomonė
Beadford Heights. Rimta
reikalais,
kurie
liečia šim
pora, butas su baldais, alga
tus tūkstančių žmonių”.
Skambint} Cleveland,
MO 3-8308.

PARENGIMŲ KALENDORIUS I
BIRŽELIO 1 D- Korp! NeoLithuania literatūros vakaras.

BIRŽELIO 8 D. Šv. Jurgio pa
rapijos salėje JAV ir Kanados
11 šokių Šventės dalyvių - šokė
jų pasirodymas.
BIRŽELIO 9 D. Eglutei pa
remti ruošiami pietūs Šv. Jur
gio parapijos salėje.

BIRŽELIO 16 D. Tragiškojo
Birželio {vykių minėjimas. Ren
gia ALT.

Visais namų, automobilių
ir kitais apdraudos reikalais
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.
Mūsų ”Stock Casualty
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.
Mūsų ”REAL ESTATE”
įstaiga yra narys ”N0RTHWEST MULTIPLE LISTING SERVICE”.
ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6820

M. A. SCHNEIDER CO.
2710 Lorain Avė.,
Cleveland, Ohio

PARDUODAMAS NAMAS
4 kamb. viršuj, 4 apačioj,
gali būti naudojamas 1 šei
mos pajamoms. Mūrinis ga
ražas. Gaso šildymas. 2 vo
nios kamb.
Teirautis: August Pintarič, 1226 E. 85th St. (į šiau
rę nuo Superior Avė.), Cle
veland 8, Ohio. Telefonas:
GA 1-0331.
(62-64)
LA SALLE RD.

4 miegamų 1 šeimai. I1 %
vonios kamb., uždaras prie
angis, šilto vandens šildy
BIRŽELIO 22 D, Lietuvių Stu
mas. 2 automobiliams gara
dentų vakaras.
žas. Ilgas sklypas. Prie pat
BIRŽELIO 22-23 D.D. Lietuvių Naujos parapijos. Parduoda
Studentų Sąjungos studijų dienos. savininkas.

BIRŽELIO 23 D. L.V.S. Ramo
vės gegužinė "Kariui" paremti
Čiurlionio namuose.
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Tel. 481-0336.

(61-63)

buvo tik retas svečias. Didžiulis
ūkis ir šeima (arti pusės tuzino
vaikų), buvo palikta žmonai, ku
riai nei sumanumo, nei energi
jos nestokojo, nes ir ji, nepaisy
dama šeimos ir ūkio rūpesčių,
lyg nenorėdama nusileisti savo
vyrui, pakankamai surasdavo lai
ko ir visuomeninei veiklai. Ji

Hamiltono scenos mėgėjų būrelio Aukuras aktoriai, vadovaujami
E. Dauguvietytės-Kudabienės, gegužės 4 d. suvaidinę Amerika pir
tyje. Stovi iš kairės: L. Verbickaitė, Bungardas, Vindašius, S. Martinkutė, V. Panavas ir A. Pašilys.

Elžbieta Repčienė
aktyvi tautininkė ir šaulė. Nei
vienas vaidinimas, nei joks sam
būris neapsieidavo be Elžbietos
Repčienės.
— Nuo kurio laiko tamsta įsto
jai į šaulius ir tautininkus? -- ją
paklausiau.
-- Nuo pat'įsikūrimo. Oi daug
dirbau, --trumpai ji atsakė, o per
veidą perbėgo džiaugsmo spindu
liai. Aišku, malonu buvo prisi
minti neveltui praleistos jaunos
dienos ir tautai atiduota duoklė.
Nebuvo lemta Antanui ir Elž
bietai Repčiams baigti amžių
drauge savo mylimoj tėvynėj.
Raudonoji lava užplūdo mūsų nu
mylėtą tėvų žemę ir baisūs ti
ronai pradėjo terioti tautą. Tuoj
prasidėjo valstybės vyrų ir vi
suomenės darbuotojų naktiniai
areštai. Baisus siaubas apėmė
visą tautą. Kai 1941 m. birželio
mėn. 15 d. ankstų rytą Antanas
Repčys pravėrė savo namo du
ris, jį pasitiko milicijos virši
ninkas su ginkluotais mongolais
ir griežtai įsakė grįžti vidun.
Jo žmona Elžbieta Išgirdusi vi
duje triukšmą ir supratusi pavo
jų, pusnuogė iššoko pro savo mie
gamojo langą, nepaisydama, kad
prie durų stovėjo šautuvu, ant ku
rio buvo užmautas durtuvas, gin
kluotas mongolas ir ją šokančią
matė. Iššokusi nubėgo už sodo ir
pasislėpė. Už savaitės kilo karas.
Raudonieji budeliai galvotrūkščiais nešdinosi iš mūsų krašto,
o E. Repčienė grįžo į savo na
mus, bet jos Antanas jau niekada
nebegrįžo. Per Raudonąjį Kryžių
buvo gauta žinia, kad jis Sibire
miręs kankinio mirtimi 1944 me
tais. Kur jo kapas ir kur jo pa
laikai ilsisi -- niekas šiandien
neatsakys. Gal net medinio kry
želio niekas nepastatė, o gal ir
kaulus meškos išnešiojo. -Juk vi
sas Sibiras lietuvių kaulais nu
barstytas.

BIRŽELIO 30 D. Clevelando
Skautininkių Draugovės geguži
nė - piknikas.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

3 Bedrooms, close to everything. Under 10 yrs. old. Best conditHn.
$16.900. 6163 Denison Blvd. Phone:
TU 6-0929. Open Sun. I to 6 p. m.

LIEPOS 14 D. Lietuviams budžiams remti valdyba ruošia ge
gužinę Visockiu sodyboje, 14307
Superior Rd., Cleveland Hts.

ACCOUNTSINSURED

BY OWNER: 3-bedroom brick ranch
with lovely planter cenlire length of
house. Large living room, kitchen.
utiljty room and Ule bath, 22x2 4
garage.
Beautiful
street.
$18,800.
TU 6-4928.

RUGSĖJO 8 D. 1863 m. suki
limo minėjimas. Rengia ALT

PARMA HTS. RAN'CH

PARMA —ST. ANTHONY’S
$600 down, $114 mo., FHA, 6-room
ranch, $15,500. Carpeling;' garage,
concrete drive. Open 2 to 6. Phone:
VI 3-7667. 3326 Center Dr., off Stale.
YOUNG Early American colonial;
family room with raised hearth; De!
Mar kitchen; altached garage; divided basement; carpeting; aluminum
storms; deep -lot. Low $20*.h. 4539
Golfway, South Euclid. F.V 2-657 1.

RUGSĖJO 28 D. Šv. Jurgio
parapijos salėje, koncertas - re
čitalis Genovaitės Vasiliauskie
nės, iš Australijos. Rengia ALTS
12 skyrius. Pradžia 7:30 vai. vak.

SPALIO 19 D. Lithuanian Vil
lage Bendrovė rengia balių.
LAPKRIČIO 9 D. Vaidilos te
atro premjera M. Venclausko
"Užburtoji dūdelė" Šv. Jurgio
parapijos salėje.

0WNER

LAPKRIČIO 23 D. Kariuome
nės šventės minėjimas šv. Jur
gio parapijos salėje. Ruošia LVS
Ramovė.

Call 761-8323

TO $10,000.00

LAPKRIČIO 24 D. Vaidilos te
atro spektaklis "Užburtoji dū
delė" vaikams ir jaunimui.

SUPERIOR
SAVINGS

RUGSĖJO 14 D. Vaidilos teat
ro dešimtmečio sukaktis proga
balius šv. Jurgio parapijos salė
je.

4-Bedroom, home by owner, $15,900.
new /Carpeting. Through oul storins,
screens, large double lot landscaped.
near beach. Wonderful facilities for
children & adults. WH 2-5364.

SOUTH OF EUCLID Avė. Near Huron
Rd. Hospital. 6 Room unit in brick
terrace. Modernized interior, new gas
furnace, tank. incineralor, carpeted
living, dining, hall & stairs. Alumi
num, storins & screens. Convenient
to everything. Low taxes. $11,500.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

HOME AND

REMODELING LOANS
IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Deli* E. Jakubs & Willi*tn J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue

EN 1-1763

936 East 185 St.

KE 1*7770

Liūdna buvo Elžbietai Repčienei, netekus mylimo vyro ir vai
kų tėvo. Tačiau ji apatijai nepa
sidavė ir rankų nenuleido. Nors
ir nenormaliose vokiečių okupa
cijos sąlygose, atsistatė suža
lotą ūkį ir toliau mokslino besi
mokančius vaikus.
-- Kokia tamstos laimingiau
sia diena? -- paklausiau Elžbie
tą Repčienę, atvertusią 75-jį sa
vo amžiaus lapą.
-- Kai, iššokusi pro langą, pa
sislėpiau už sodo, ištrūkdama iš
mirties nasrų ir Sibiro kančios.
Maniau, kad mongolas mane dur
tuvu persmeigs, bet, šokdama pro
langą, sumojau, kad geriau mirti
savo žemėje laisvai, negu Sibire
verge, — buvo jos atsakymas.
Raudonajam tironui vėl pradė
jus į Lietuvą veržtis, E. Rep
čienė, palikusi ūkį ir visą savo
turtą, pabėgo į Vokietiją ir. atsi
dūrė Kemptene. Praūžus karo aud
rai, atsirado abu sūnūs (Alber
tas ir Antanas) ir visos trys duk
ros (Ada, Eugenija ir Aldona).
Prasidėjus emigracijai, visi emi
gravo. Abu sūnūs ir dukra Euge

nija (dar netekėjusi) dabar gyve
na Hamiltono, Kanadoje, o Ada
ištekėjusi už A. Petrausko, ir
Aldona --už gyd. R. Tamulionio, /ra gražiai įsikūrusios Det
roite. Elžbieta Repčienė gyvena
pas jauniausiąją dukrą Aldoną ir
žentą Robertą Tamulionius. Jos
priežiūroj išaugo jų dukrelė Aud
ronė, kuri jau lanko Wayne vals
tybinį universitetą ir aktyviai
reiškiasi lietuviškoje veikloje,
sportuodama, šokdama tautinių
šokių grupėje, dalyvaudama skau.
tų ir studentų sueigose. Matyti,
eis senelės pėdomis. Matau E.
Repčienę kiekviename lietuvių
parengime: koncerte, vaidinime,
minėjime. L.T.S. Detroito sk.
pirmininko J. Gaižučio teigimu,
nors E. Repčienė esanti amžiumi
vyriausia skyriaus narė, bet ne
praleidžianti nei vieno susirinki
mo, o pobūviuose visada šeimi
ninkaujanti.
Būtų gražu, kad L.T.S. Detroito
sk. surengtų a.a. Antanui ir dar
gyvai Elžbietai Repčiams pager
bimą.
K. Jurgutis

LIETUVIO SUKURTAS PAMINKLAS

Praeitais metais Coomoje, Australijoje, buvo atidengtas paminklas
muziejus, kurį suprojektavo lietuvis architektas inž. Andrius Rimka,
atminčiai "Southern Cloud" lėktuvui, nukritusiam toj vietoj 1931 m.
A. Rimka, baigęs architektūros mokslus Lietuvoje, dirba SnowyMountains Authority štabe projektuotoju.

Velbasio baleto studijos koncertas
Lietuvoje Šviet. Ministerija
rengdavo specialius Kūno Kul
tūros kursus. Ten kursantai bū
davo paruošti, kad mokyklose ga
lėtų išvystyti mergaičių ir ber
niukų sveiką kūno grakštumą.
Svarbiausiu tikslu nebuvo laimė
jimas varžybose, bet kūno paruo
šimo rezultatai, kūno sveikatin
gumas. Mergaitės buvo mokina
mos specialių plastikos judesių.
Iš tų kurios pasirodydavo gabes
nėmis, dalis pateko J baleto stu
diją.
Atvykus svetur, deja, J kūno
kultūrą nekreipiamas dėmesys.
Anaiptol, mokiniai knygas nešio
ja ant išpūsto pilvo užsidėję.
Matome net grakščias, lieknas
mergytes kreivais pečiais, susi
kūprinusias ir t.t. Ne veltui Vo
kietijoje pradinių mokyklų vai
kams įvestos kuprinės knygoms.
Kuprinė netik nevaržo rankų, bet
dar ištiesina vaiko krūtinėlę.
Naujoje tėvynėje berniukų "vy
riškumas" yra rūkymas ir dramb
llškas judesys, eisena. Nuo to net
merginos neatsilieka, nežiūrint,
kad ji jau yra invalidė. O man
dagumo dėsniai — pasenusi ma
da.
Kad vaikai netaptų "gatvės mo
kyklos" aukomis, tėvai turėtų
daugiau rūpintis, kad davus jiems
kūno kultūros pamokų, tinkamų jų

amžiui. Juo ilgiau vaikas bus
sveikai vaikiškesnis, juo jis bus
laimingesnis ir tvirtesnis.
S. Velbasio XII koncerte daly
vavo apie 50 mokinių. Tai yra di
delis nuopelnas ir S. Velbasio, ir
tėvų.
S. Velbasio XH koncerte buvo
atlikta ši programa:
I. SAPNAS. Muz. A. Kalvaičio.
Čia buvo įvesti: Klounai. Pran
cūziška lėlė. Olandiškos lėlės.
Prima balerina. Japoniškos lė
lės. Meška ir dresiruotojas. Ka
tė. Dvi balerinos. Pelenė ir dvi
seserys. Kareivėliai. Akompana
vo A. Kalvaitis.
n-ji dalis: ČIGONAI muz. G.
Verdi. HI-jl dalis: PASdeTRUE.
Muz. Minkus.
Prieš pradedant programą
vykdyti, scenoje buvo parodyta
keletą baleto pamokų, pratimų.
S. .Velbasio baleto studijos jau
nemažas mergaičių skaičius šoka
ant pirštukų ir gilinasi {vaidybą,
judesiais Interpretuoja mintis.
Charakteringą pastatymą Čigonai
atliko visai skalandžiai, paslgrožėtinai.
Gaila tik, kad maža berniukų.
Matomai gatvės draugai kitus pa
juokė, kad baletą tesimoką ber
niukai esą "sumergėję". Gaila.
J. Bertulis
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KAS IR KUR?
GEGUŽĖS 30 I). IR BIR
ŽELIO 3 D. DIRVA
NEPASIRODYS

Ryšium su Atsiminimų
Diena (Memorial Day) ge
gužės 30 d. ir to savaitga
lio proga ruošiamu ALT
S-gos Seimu ir Vilties Drau
gijos suvažiavimu St. Louis
mieste, Dirva nepasirodys
gegužės 30 d. ir birželio 3 d.
Sekantis po švenčių ir su
važiavimų Dirvos numeris
išeis birželio 5 d.
Dirvos įstaiga ir Vilties
spaustuvė bus atdara ir
veiks suinteresuotų patogu
mui gegužės 31 d.

• Inž. Brutenis Veitas,
Vilties Draugijos vicepirmi
ninkas, iki šiol gyvenęs
Pittsburghe, pakeitus dar
bovietę, apsigyveno New
Yorke. Jo naujas adresas:
88-01 104th St., Richmond

Miss Lithuania 1963

1963 m. gegužės 27 <1.

Kili 18, New York.
Tuo pat metu inž. B. Vei
tas tobulina savo profesines
žinias Pittsburgho Carnegie
Institute of Technologie.
Nežiūrint darbo ir studi
jų, inž. Brutenis Veitas ak
tyviai reiškiasi Vilties d-jos
veikloje.

• Filisteriu Skautų suva
žiavimas ir studijų dienos
įvyks gegužės 31 — birže
lio 2 dienomis Chicagoje.
Studijų dienų temos lies
įvairius išeivijos politinės
veiklos aspektus ir šios
veiklos galimybes. Suvažia
vimas prasidės šeštadienio
rvtą 1° vai. Bataan Hali, 41
St. ir Western Avė. Po pie
tų, toie pačioje salėje įvyks
studijų dienos. Baigminiai
posėdžiai įvyks sekmadienį,
11 vai., Jaunimo Namuose.
Prieš prasidedant suvažia
vimui Chicagos ASD ir
Korp! Vytis skyriai ruošia
susipažinimo vakarą 7 vai.
Bataan Hali.

DEMONSTRACIJA CHICAGOJE

Detroite gegužės 18 d. Jurina Smagrauskaitė susituokė su Vytau
tu Rugieniu. Jaunosios tėvai Adomas ir Emilija Smagrauskai ir jau
nojo tėvai Jonas ir Albina Rugieniai yra Dirvos skaitytojai ir rėmė
jai. Nuotraukoje jaunieji vestuvių baliuje.
J. Gaižučio nuotrauka

IRENA MOŠCENIKAITE išrinkta Chicagos Tarptautinės Parodos
vadovybės Miss Lithuania 1963. Ji yra gimusi 1942 m. Šiauliuose.
J JAV atvyko 1952 m. ir baigė Argo, III. gimnaziją. Šiuo metu tar
nauja Delta Star Electric Co. skelbimų skyriuje.

Šv. Kazimiero mokyklos Providence choras su muz. J. Beinorium Putname {vyksiančioje vaikų žurnalo Eglutės šventėje birželio
2 d. išpildys meninę programą, j šią šventę kviečiami visi Eglutės
skaitytojai ir rėmėjai.
B. Kerbelienės nuotrauka

• Viktoras Petriks, švie
sus senosios kartos lietuvis,
gyv. Dėl Mar, Calif., Rezo
liucijoms remti komiteto
darbams paremti įteikė 100
dol. auką. Ne taip seniai
1000 dol. įnašu V. Petriks
parėmė Los Angeles Tauti
nių namų įsigijimą.
Rezoliucijoms remti ko
miteto centran aukos šio
mis dienomis ėmė gausiau
plaukti: chicagietis dr. P.
Kisielius prisiuntė 100 dol.,
Clevelando LF Bičiulių bū
relis — 70 dol., prel. J. Bal
konas (N. Y.), dr. J. Bart
kus, muzikas J. Bertulis
(Chicago) ir kt.
Šiuo metu jau turima 32
naujos rezoliucijos. Laukia
ma ir daugiau. Kova už re
zoliucijų pravedimą prasi
dės Rezoliucijoms remti ko
miteto organizuojamu dele
gacijos žygiu j Washingtoną birželio 13-14 d.d.

• "Martynas Mažvydas”,
sukaktuvinis leidinys Maž
vydo mirties 4°0 metų su
kakčiai paminėti, jau iš
spausdintas. Be paaiškinamųių straipsnių apie Maž
vydą, pagrindini leidinio
turinį sudaro fotografuotinis pirmosios lietuviškos
knygos tekstas su nirmuojti
origanaliu lietuvišku eilė
raščiu. pirmuoju lietuvišku
e 1 e m entoriumi, pirmuoju
lietuvišku katekizmu ir pir
muoju lietuvišku giesmynu.
Leidinys 112 psl., didelio
formato, gelsvo popieriaus,
su spalvotomis antraštėmis.
Knyga įdomi ne tik lietu
viškos raštijos mylėtojui,
bet ir reikšminga mokslo
priemonė visu laipsnių li
tuanistinėms mokykloms ir
namams, besirūpinantiems
lietuviškuoju švietimu. ”M.
Mažvydą” išleido Pedagogi
nis Lituanistikos Institutas
Mažosios Lietuvos Lietuvių
Draugijos lėšomis. Knyga
gaunama Ped. Lit. Institu
te, 5620 S. Claremont Avo ,
Chicago 36, III. ir pas lietu
viškų knygų platintojus.
Kaina $3.00.

• Ped. Lituanistikos In
stituto išlaikymui "Para
ma” (J. Janušaitis ir J. Ma
žeika) paskyrė 25 dol., dr.
Antanas Razma — 20 dol..
Dalia Dundzilienė — 10 dol.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Sol. Nancy Miller-Miliauskaitė dainavusi lietuviškame subatvakaryje Maironio parke Worcesteryje gegužės 25 d., kur{ rengė Laisvės
Varpo rėmėjai.
E. Meilau;, nuotrauka

BALTIJOS GRAŽUOLE (Lie
poja) Mykolas Vaitkus. Atsimini
mų II dalis. Išleido Nidos Knygų
Klubas, 1-2 Ladbroke Gardens,
London W ii. 332 psl. Kaina: kie
tais virš. 2 dol., minkštais -1.50 dol.

• Prezidento Antanos
Smetonos monografiją už
siprenumeravo: per Ant.
Vagelį — John Dervvallis
(Jonas Divvelis), Worcester, Mass.
Per Dirvą — Juozas Gry
bauskas, Chicago, 111., Jo
nas Veselka, Chicago, III.
Per Pr. Saladžių — Rochester, N. Y.: M. žmuidzinienė, J. žuras, N. Fieldman, J. Stankus, R. šerelis,
P. Matinkas, P. Druseikis,
J. Vėsa, Ant. Semalis, Br.
Velminskas.

J®

Vaizdai iš prieškomunistinės demonstracijos Chicagoje.
V.A.Račkausko nuotraukos

DIRVOJE GALITE
ĮSIGYTI AR UŽSISAKYTI
Br. Railos ; Tamsiausia
prieš Aušrą — $5.00.
Br. Railos: Iš Paskendu
sio Pasaulio — $5.00.
Rap. Skipitis — Neprikl.
Lietuvą Statant — $5.00.
F. Neveravičiaus — Blaš
komos Liepsnos (2 tomai)
po $2.00.
M. Biržiška — Lietuvių
Tanios Kelias II t. — 83.00.
Prisiuntus čekį ar pašto,
perlaidą, knygos nedelsiant
išsiunčiamos paštu.

Illinois Lietuvių Prekybos Rūmai gegužės 19 d. Chicagoje Ambassador viešbutyje buvo surengę 30
metų sukaktuvinį balių, kuriame, nežiūrint aukštos kainos po 25 dol. dviem asmenims, dalyvavo virš
poros šimtų asmenų. Meninę programą išpildė solistas Algirdas Brazis. Nuotraukoje dabartinė Lie
tuvių Prekybos Rūmų Chicagoje taryba. Sėdi iŠ kairės: Frank Bulaw, Felix Raudonis, William Karei
va, Staley Balzekas, dr. Kazys Drangelis, Antanas Valonis. Stovi: John Pachankis, Petras Vilkelis,
Adolfas Baliūnas, Charles Macke, prez. dr. John B. Jerome, Albert Aukers, Bruno Shukis ir Julius
Ruzas.
V.A. Račkausko nuotrauka

