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Rasinė ir partinė politika
PRIEŠ IŠVYKDAMAS l EUROPĄ PREZIDEN
TAS KENNEDY UŽDĖJO ATSAKOMYBĘ Už 
SAVO CIVILINIŲ TEISIŲ PROGRAMOS ĮGY
VENDINIMĄ ANT RESPUBLIKONŲ PEČIŲ. — 
PRIEŠINIMASIS TAI PROGRAMAI, IŠEINANT 
Iš PRINCIPO, KAD JI APKARPO ATSKIRO IN
DIVIDO TEISES, GALI RESPUBLIKONAMS 
ATNEŠTI NAUJŲ RINKIKŲ PIETUOSE, Iš KI
TOS PUSĖS PRITARIMAS TOKIAI PROGRA? 
MAI VARGU AR LAIMĖS JIEMS SIMPATIJŲ 

NEGRŲ TARPE.

- - - - - - - - VYTAUTAS MEŠKAUSKAS- - - - - - - - - -
Statistikos nagrinėto j a i 

teigia, kad J. F. Kennedy 
nebūtų . išrinktas 1960 me
tais prezidentu, jei už jį ne
būtų balsavusi New Jersey, 
Illinois ir Michigan valsty
bių negrų dauguma, kuri 
tas valstybes palenkė J. F. 
Kennedy naudai. Negrų 
dauguma tose trijose vals
tybėse sudarė emigrantai iš 
pietinių valstybių. Jie bal
savo už demokratų kandi
datą, nes toji partija turi 
labdaros valstybės šalinin
kės aureolę ir J. F. K. mo
kėjo patraukti savo naudai 
jų vadų simpatijas. Tačiau 

^po rinkimų naujoji adminis
tracija nesiskubino su re
formų pravedimu,kurios pa
gerintų negrų padėtį. O ne
siskubino dėl tos paprastos 
priežasties, kad pietinėse 
valstybėse demokratų parti
ja, kuri ten turi politinį mo
nopolį ir praktiškai daro 
viską, kad užgniaužus neg
rų teisę balsuoti, laikosi 
tradicinės formulės, kad abi 
rasės turi būti lygiateisės, 
tačiau . .. atskirtos. Formu
lę "Separate - Būt Equal” 
pripažino teisėta ne kas ki-

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
• Prezidentui Kennedy 

lankantis Vak. Europoje, 
žemės ūkio ministeris Or- 
ville Freeman ruošiasi 1 
mėnesio kelionei po Sov.x 
Sąjungą ir jos okupuotus 
kraštus, kad "susipažinti su 
žemės ūkio gamybos prie
monėmis”.

• Popiežius Povilas VI, 
Notre Dame Universiteto 
garbės daktaras, kartą yra 
pareiškęs /Vatikano pagrin
diniu tikslu yra siekti tai
kos, kurti taiką”. Neabejo
jama, kad Vatikano politi
ka tęs toliau popiežiaus Jo
no XXIII pradėtą kelią tiek 
kitų religijų, tiek pasaulio 
ideologinių kovų atžvilgiu. 
Neatsižvelgiant į nemalo
nią patirtį su komunistais 
Milane, popiežiaus Povilo 
VI tezė jų atžvilgiu skamba 
šitaip: "Leiskime neatsar
giesiems ir nelaimingie
siems mūsų oponentų eilėse 
žinoti, kad kažkas myli juos 
tvirtu, aistringu, dievišku 
būdu”.

• Plieno pramonei ir uni
jai susitarus,, išvengta nuo
stolingo, kas kelinti metai 
besikartojančio, streiko.

Susitarta dėl atostogų il
giau ištarnavusiems, kai 
kuriems tarnautojams jų 
gaunant net 12 savaičių.

• L. Brežnevą paskyrus 
komunistų partijos sekreto
rium, paaiškėjo, kas Sov. 
Sąjungos viršūnėse seka N. 
Chruščiovo pėdomis. Antru 
galiūnu j partijos sekreto
riatą paskirtas N. Podgor- 

tas, kaip pats aukščiausias 
JAV teismas 1896 metais. 
Tas pats teismas 1954 m. — 
Eisenhowerio administraci
jos metu — tą formalę pri
pažino nebe teisėta ir reika
lavo, kad mokyklos būtų 
integruotos galimai grei
čiau, tačiau praktiškai daug 
kur buvo laikomasi senos 
formulės, kas iššaukė negrų 
nepasitenkinimą, protestus 
ir paskutiniųjų dienų riau
šes.

Dėl viso to prezidentas 
jau nebegalėjo toliau delsti 
ir turėjo pasiūlyti kongre
sui priimti visą eilę įstaty
mų, kurie sustiprintų negrų 
padėtį. Vienu iš svarbiausių 
būtų įstatymas priversti

Pasitarimai vieningos laisvinimo

Brazilijos lietuvio A. Senvaičio gyvenamasis namas.

PLB valdybos iniciatyva 
sušauktas pasitarimas, ku
riame dalyvavo VLIK, LNT, 
LLK, LFB, Darbo Fed. ir 
LAS atstovai, birželio 22 d.

nij, Ukrainos partijos se
kretorius.

• Kubos egzilų praneši
mas, kad keli tūkstančiai 
rezistentų išsikėlę Kubon ir 
siekia susijungti su kalnuo
se kovojančiais partizanais, 
nesusilaukė kito valstybės 
departamento patvirtinimo, 
kaip "galimą keliasdešimt 
desantininkų” išlaipinimą.

• Sov. Sąjunga dabar gai
lisi išdavusi Raud. Kinijai 
atominių bombų gamybos 
paslaptis. Už kelių mėnesių 
tikimasi išgirstant atomi
nių bombų bandymai Raud. 
Kinijoje./ 

— Kodėl tu slepi kapo užrašą?...

priimti negrų rasės asme
nis į viešbučius, motelius ir 
restoranus. Tokie įstatymai 
sutiks pietinių valstybių 
politikų pasipriešinimą. Jų 
senatoriai gali savo nuola
tinėm kalbom, — vadinamu, 
’filibusteriu’ — sutrukdyti 
jų priėmimą. Kad tą ’fili- 
busterį’ uždraudus, reikia 
gauti senato 2/3 balsų — t. 
y. 67 daugumą. Tiek balsų 
galima gauti tik su respub
likonų pagalba, todėl prezi
dentas Kennedy, prieš iš
vykdamas j Europą, buvo 
pasikvietęs pas save buv. 
prezidentą Eisenhovverį ir 
stambesnius respublik o n ų 
vadus. Tokiu būdu J. F. 
Kennedy atsakomybę už jo 
įstatymdavystę uždėjo ant 
respublikonų pečių, kad per 
rinkimus galėtų kalbėti: 
”aš norėjau, tačiau respub
likonai sukliudė”.

Respublikonų lyderis se
nate Dirksen ir atstovų rū
muose Charles Halleck yra 
prieš tokį įstatymą, išeida
mi iš principo, kad federa
linė valdžia negali įsakyti 
privačios nuosavybės savi
ninkui įsileisti į savo nuo-

(Nukelta J 2 psl.)

New Yorke sutarė ieškoti 
bendros bazės Lietuvos lais
vinimo darbui. Dar lieka su
tarti dėl kai kurių principi
nio pobūdžio klausimų, ku
riems suderinti ir bendrą 
deklaraciją paruošti buvo 
sutarta pavesti komisijai, į 
kurią įeina: Audėnas, Bru
kąs, Lūšys, Nemickas, Pu- 
zinas ir Vaitiekūnas.

Komisija jau išsirinko 
prezidiumą iš Puzino,’ Brako 
ir Vaitiekūno.

Pasitarimai praėjo iš da
lyvių pusės parodant noro 
išeiti iš akligatvio Lietuvos 
laisvinimo darbe.

Visų grupių atstovų nuo
širdus laisvinimo darbui pa
sišventimas, o ne pretenzi
jos į užsitikrinimą statuso 
po-išlaisvinimo erai, žymiai 
palengvintų vieningo darbo 
organizacijos sudarymą.

Sudarytoji komisija tu
rės vystyti ir plėsti pirmuo
sius geros valios pradus, 
parodant daug takto ir kan
trybės.

Tolimose Brazilijos provincijose vietos ūkininkai susisiekimui dar naudoja jaučius...

LIETUVIAI ŪKININKAI BRAZILIJOJE
Pirmieji emigrantai 

žemdirbiai
Kada iš Lietuvos į Bra

ziliją atvyko pirmieji lietu
viai emigrantai, tikslių ži
nių nėra, bet spėjama, kad 
praeito šimtmečio pabaigo
je. Jų skaičius siekė vos ke
letą desėtkų žmonių. Api- 
tikrėmis žiniomis, pirmieji 
lietuviai emigrantai Brazili
joje buvo iš profesijos dau
giausia žemdirbiai, pasi
traukę iš Lietuvos dėl rusų 
žandarų persekiojimų bei

(jaunesnio amžiaus) veng
dami patekti į karo tarnybą 
caro kariuomenėje.

Pirmieji lietuviai emi
grantai beveik visi apsigy
veno Brazilijos pietiniame 
estade Rio Grande do Sul, 
kur klimato sąlygos buvo 
palankesnės europieči a m s 
ir kur jau tuo metu kūrėsi 
vokiečių, italų ir iš dalies 
lenkų kolonistai. Iš tų pir
mųjų emigrantų dar ir da
bar yra įsikūrusių ūkininkų 
kolonistų, gyvenančių Sao 
Luis de Guaporė. Jose Bo- 
nifacio, Boa Vista do Ere- 
chim ir kituose minėto es- 
tado apskrityse. Tai dau
giausia pirmųjų lietuvių 
emigrantų vaikai ir anūkai, 
kurių daugumas iki trečios 
kartos išlaikė savo gimtąją 
lietuvių kalbą ir lietuviškus

STASYS VANCEVIČIUS
Brazilija

papročius. Jie , daugiausia 
gyvendami vienkiemiuose, 
savo šeimose kalbėdami lie
tuviškai ir savo vaikus bei 
anūkus išauklėjo lietuviš
koj dvasioj.

Man 1937 m. vykstant 
traukiniu j Urugvajų ir Ar
gentiną, teko Rio Grande 
do Sul estade sustoti pas 
kelias senųjų emigrantų šei

mas, daugiausia dzūkus nuo 
Alytaus. Buvau nustebin
tas, kai išgirdau jau trečios 
kartos lietuvių vaikus, be
žaidžiant, kalbant savo tar
pe gryna dzūkiška tarme, 
paveldėta iš savo tėvų 
senelių.

ir

Lietuvių kolonizacijos 
bandymai

Pirmieji lietuviai emi
grantai, atvykę labai maža
me skaičiuje, negalėjo su
kurti didesnės lietuvių že
mės ūkio kolonijos. Jie išsi
barstė tarp svetimtaučių 
kolonistų. Bet po pirmojo 
pasaulinio karo, kada 1926 
— 1927 metais vyko lietu
vių masinė emigracija į 
Braziliją, buvo daryti ban
dymai organizuoti lietuvių 
koloniją. Tie bandymai ne

Grupė Brazilijos lietuvių vykusi apžiūrėti žemių Pavanos 
valstijos šiaurėje. Stovi iš kairės: Bronius Stankevičius (jau 
miręs). Petras Kalinauskas, Edvardas Pažėra, Simas Bakšys, 
Stasys Vancevičius ir Antanas Golskis.

pavyko ir daugeliui lietuvių 
davė daug nuostolių, todėl, 
kad tokios žemės ūkio kolo
nijos, arba kolonijų organi
zavimas buvo tada patekęs 
į nesąžiningų avatiūristų 
rankas. Sao Paulo estade 
tuo laiku buvo pradėta or
ganizuoti lietuvių kolonija 
vadinama "Nova Lituania” 
("Naujoji Lietuva”). Tas- 
organizavimas pasibaigė vi
sišku nepasisekimu ir šian
dien tos kolonijos nė pėd
sakų neliko.

Po kelių metų Sao Paulo 
mieste keletas lietuvių, jau 
bandžiusių kurtis žemės 
ūkyje, buvo suorganizavę 
lietuvių kolonizacijos reika
lams rūpintis draugiją 
"Grūdas”. Bet ir šiai orga
nizacijai jokio konkretesnio 
darbo šioje srityje nepavy
ko padaryti. Buvo kurta 
daug projektų, sumanymų, 
bet beveik be jokių rezulta
tų. Pagaliau draugija "Grū
das”, kaip ir daug kitų or
ganizacijų, iširo nepaliku
sių pėdsako.

Spontaniškas lietuvių 
kūrimasis ūkiuose

Nepavykus įkurti orga
nizuotos lietuvių žemės ūkio 
kolonijos, tie lietuviai, ku
rie turėjo patraukimą į že
mės ūkį ir kurie materialiai 
buvo pajėgesni, kūrėsi pa
tys be jokios organizacijos, 
jokio kieno nors paruošto 
plano. Vieni iš jų nuomoda
mi žemę, kiti dirbdami iš 
pusės ir kiti įsigydami nuo
savus didesnius ar mažes
nius sklypus.

Kiek Brazilijoje šiuo me
tu gali būti lietuvių ūkinin
ku, sunku pasakyti. Tik tiek 
žinome, kad nei vienoj Bra
zilijos vietoj nėra didesnio 
lietuvių ūkininkų skaičiaus 
vienoje apylinkėje. Jie dau
giausia išsimėtę tarp kita
taučių ūkininkų ir kolonis
tų. Retas dalykas, kad dvie
jų lietuvių ūkininkų laukai 
rubežiuotųsi.

(Nukelta J 4 psl.)
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PASKUTINĖ SENOJO PASAULIO DIENA (4] Antaną Olį prisiminus
B. DAUKUS, AustralijaSVEDAS BANDO IŠGELBĖTI TAIKA

1939 m. rugsėjo 2 d., šeš
tadienį, prieš vidurnaktį, 
vienas švedų pramoninin
kas, 44 metų amžiaus, ne- 
užimąs jokios politinės pa
dėties, atvyko į anglų am
basadą Berlyne.

Ambasados patarėjas sir 
George Ogilvie-Forbes tuo
jau jį priėmė ir užsidarė 
nuošaliame kambary, kad 
niekas judviejų netrukdy
tų. Pasikalbėjimas tęsėsi 
beveik ištisą naktį, švedas 
vadinosi Birger Dahlerus. 
Jo pasaulėžiūra buvo inter
nacionalinė ir jis gal kiek 
naiviai bandė ginti taikos 
reikalus 1939 metais. Jis 
palaikė draugiškus ryšius

DOVANOS LIETUVIŠKAM 
JAUNIMUI

Mokslo metų baigimo, 
sporto švenčių, stovyklų ir 
kt. progomis mūsų jauni
mui puikios, amžinos dova
nos būtų Algirdo 
Gustaičio knygos :■

LIETUVA EUROPOS 
NUGALĖTOJA

Lengvai, įdomiai skaito
ma knyga-albumas. Visiems 
lietuviams. Didelio forma
to, puikiame popieriuje. 80 
reikš mingų iliustracijų. 
Dail. prof. A. Varno virše
liai. Kaina $2.50.

KOVA SU GAIDŽIU
Mažiesiems. Puikiai dail. V. 
Stasiūnaičio i 1 i u s truota.

Kaina $2.00.
UŽPUOLA BITĖS

Mažiesiems, šauniai dail. V. 
Stasiūnaičio i 1 i u struota.

Kaina $2.00.
šios knygos gaunamos 

DIRVOJE.

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.

ri IE STROII BRTVVFRY COMPANY, DETROIT 26, MICHICAN

VISUOMET AUKŠTOS KOKYBĖS... VISUR I’OPULIAROS KAINOS!

su maršalu Goeringu, kuris 
buvo Hitlerio dešinioji ran
ka. Jis žinojo nacių stato
mus reikalavimus, bet buvo 
priėjęs išvados, kad taika 
galės būti išlaikyta, jei na
cių vadai supras sąjungi
ninkų, ypač anglų, pažiūras. 
Dar 1939 m. birželio mė
nesį jis pradėjo organizuoti 
kontaktus tarp įtakingų 
Vokietijos ir Anglijos pra
monininkų. Rugpiūčio mėn. 
viename tokiame slaptame 
pasitarime su septyniais 
anglų pramonininkais daly
vavo ir pats Goeringas. šis 
susirinkimas turėjo paruoš
ti keturių kraštų, įskaitant 
Italiją ir Prancūziją, kon
ferenciją. Bet rugpiūčio 
įvykiai viską sumaišė.

Goeringo įspėtas, kad 
Vokietija norėtų susitarti 
su Anglija, Dahlerus rug
piūčio 25 d. buvo nuskridęs į 
Londoną pasimatyti su Ha- 
lifaxu, nušviesdamas, kad 
tik vienas Goeringas galįs , 
padėti išvengti karo. Hali- 
fax jam tada davė nuvežti 
Goeringui ''draugišką” laiš
ką.

Sugrįžęs į Berlyną, jis 
pasakė Goeringui, kad An
glijos vyriausybė, jei ir ne
mėgsta Vokietijos vedamos 
politikos, norėtų susitari
mo su sąlyga, kad naciai 
nesiims jokių veiksmų, ku
rie grasintų taikai. Ir įspė
jo Goeringą, o tuo pačiu ir 
Hitlerį, kad Anglija laiky
sis duoto pažado Lenkijai 
padėti agresijos atveju. 
Rugpiūčio 27 d. jis vėl nu
vyko j Londoną, veždamas 
Hitlerio ir Goeringo laiškus.

Išdidus Goeringas jam 
pasakė, kad Vokietija keti
na rugsėjo 1 d. pulti Len
kiją. Esą vokiečiai priversti 
tai padaryti dėl lenkų puo
limų prieš pasieny esančias 

c
vokiečių radijo stotis. Vo
kietija toliau nebegalinti 
pasilikti nenubaudusi šias 
provokacijas. Goeringas gy
nė Vokietijos reikalus sa
kydamas, kad anglai turi 
sutikti su tuo faktu.

Grįžęs iš Londono (Dahle
rus rado kvietimą prisista
tyti pas Hitlerį. Pats Goe
ringas jį palydėjo pas Fue- 
rerį, kuris buvo ką tik grį
žęs iš Reichstago.

Padėkojęs Dahlerui už 
paslaugas, Hitleris tuoj 
pradėjo priekaištauti ang
lams:

— Aš visad buvau įsiti
kinęs, kad anglai nenori 
taikos. Tai "kromelninkų” 
tauta, kuri žiūri tik savo 
interesų, žmonijos reikalai 
jų nejaudina.

Goeringas stovėjo nuoša
liai ir į pokalbį nesimaišė.

Hitleris pagaliau pareiš
kė, kad jis nusprendęs lik
viduoti lenkų pasipriešini
mą ir užimti visą Lenkiją.

— Jei anglai nesupranta, 
koks jų interesas, tegu ka
riauja su manimi, jie gailė
sis visą gyvenimą.

Išsprogusiom akim jis 
pradėjo rėkti:

— Jei Anglija nori kovo
ti metus, aš kovosiu metus. 
Jei ji nori kovoti dviejus, 
aš kovosiu dviejus ...

Ir nurijęs seilę, toliau rė
kė:

— Jei Anglija nori kovo
ti trejus metus, aš kovosiu . 
trejus ...

Jo balsas buvo pilnas kon
vulsijos , kai jis suriko 
trenkdamas kumščiu į sta
lą:

— Jei reikės, aš kovosiu 
dešimt metų . ..

Kitas žmogus būtų nu
stojęs vilties, bet Dahlerus 
buvo ne iš tų ir tęsė medi
tacijas penktadienį ir šeš
tadienį, pasitikėdamas Goe

ringu, kad jam pavyks nu
raminti Hitlerį. Net ir tuo 
metu, kai vokiečių kariuo
menė įsiveržė Lenkijon, 
Goeringas atrodė buvo lin
kęs derėtis su anglais. Tad 
Dahler telefonavo į Londo
ną, siūlydamas tiesiogines 
derybas tarp Berlyno ir 
Londono. Anglų užsienių 
reikalų ministerio atsaky
mas buvo aiškus. Anglija 
nepakeis savo pozicijos tol, 
kol vokiečiai nepasitrauks 
iš Lenkijos.

Kitame numeryje: Vo
kiečių aviacija bombarduo- 

o • a

Rasinė ir...
(Atkelta iš 1 psL)

savybę tokius asmenis, ku
rių jie nenori, čia reikia pa
stebėti, kad prezidentas 
Lincolnas, kuris negrus iš
vadavo iš vergijos, buvo 
respublikonas ir respubliko
nų rinkiminė platforma 
(programa) 1960 m. irgi 
kalbėjo apie lygybę, "Eąua- 
lity under law”, kad žmo
nės be rasės, religijos, tau
tinės kilmės ir spalvos skir
tumo turi teisės siekti tų 
pačių rezultatų. Tokiu būdu 
respublikonų partija susi
dūrė su kebliu klausimu, 
kaip politiniai būtų geriau
sia laikytis. Jos pozicijos 
yra silpnokos didelių miestų 
gyventojuose apskritai, o 
negrų tarpe ypatingai. Ar 
palaikymas prezidento pa
siūlymų pakeltų jos popu
liarumą tuose sluoksniuose? 
Iš kitos pusės, pasisakymas 
prieš gali sukelti simpatijų 
pietuose ir taip su pietinių 
valstybių pagalba padėtų 
jai išrinkti savo kandidatą 
prezidentu.

Galimas daiktas, kad de
mokratų ir respublikonų 
vadai ras kokį kompromisą, 
kuris, taip sakant, 'pra
skiestų’ prezidento pasiūly
mus. Tačiau toks kompro
misas greičiausiai būtų ne
priimtinas negrų vadams, 
kurie sykį paragavę pasise
kimą, norės juo gardžiuotis 
toliau ir kurstys neramu
mus tam, kad įgijus dides
nį politinį svorį. Jei jiems 
pavyktų savo kontrolėn pa
imti daugumą negrų, t. y. 
praktiškai kontroliuoti ne
toli 10'< visų JAV gyven
tojų, jie savo rankose tu
rėtų nemažą galią, su kuria > 
ypač rinkiminiais metais, 
turėtų skaitytis ir didžio
sios politinės partijos. Iš ki-
tos pusės, negrų pasireiški
mas 'kompaktine mase’ ga
li sukelti atitinkamos reak- 
rijos baltųjų gyventojų tar
pe ir laimėti galės ta parti
ja, kuri skelbsis esanti "bal
tojo žmogaus” partija.

Jei taip atsitiktų, rasinis 
skirtumas praktiškai būtų 
daugiau jaučiamas negu 
dabar, nes antagonizmas 
tarp abiejų rasių padidėtų. 
Tai be abejo būtų labai pa
vojinga padėtis visai vals
tybei. Už tat šių dienų po
litikai turi atsakomybę ne 
tik už savo kartos, bet ir 
už ateinančių kartų gerbū
vį ir gerą sugyvenimą.

ŽUV AVIMAS

ŠEIMOS 
POILSIUI 
PUIKIOS 
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Cottage*
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PLANUOKITE Se atostogų,, 
32 akrų įvairiu pramogų kupi
noje LINKŲ vasarvietėje. Puikus 
maistas, baras, linksmavakariai. 
Laiveliai NEMOKAMAI. Dėl hiį- 
lygu teirautis BOX D-266, ED- 
WARDSBURG, MICHIGAN, n r bu 
telef. J. Linkus, NEptunc 1-5055.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

"Mums reikia nustoti 
sveikatos (internaciona
linės) ir ramybės, mes 
turime būti nuolatiniai 
ligonys (tautiniai) ser
gą, visomis ligomis, ku
rias tik neša žmogui sa
vo žemės,, tėvynės, ne
priklausomybės neteki
mas, brolių ir seserų 
vergijoj kančios ir 
skausmas”.

Prof. Mykolas Biržiška

Taip, jis, a. a. A. Olis sir
go.

Sirgo muziko liga — tu
rėdamas jautrią sielą kėlė 
lietuvio vardą muzikoj. Jis 
išveda koncertus j geriau
sius viešbučius, kur suruo
šia lietuviškos muzikos kon
certus, net pats diriguoja 
garsiam simfoniniam or
kestrui. Jis stengiasi per 
muziką išgarsinti lietuvio 
vardą kultūringų amerikie
čių tarpe.

A. a. A. Olis sirgo kultū
rininko liga — jau iš jau
nystės dienų, tėvo įskiepy
tas, suprato, kad Lietuvos 
vardą pasaulyje galima iš
kelti tik per lietuvių kultū
rinius pasireiškimus — jais 
gyveno ir rūpinosi.

A. a. A. Olis sirgo visuo
menininko liga — būdamas 
ryžtingas, gabus ir pilnas 
idėjų dalyvauja lietuviško
se organizacijose, kur ma
tome jį pirmose lietuvių 
veikėjų eilėse.

A. a. A. Olis sirgo ir po
litine liga — būdamas tei
sininkas, jis suprato, kad 
lietuvio vardui populiarinti 
ir Lietuvos bylai padėti pa
saulio politikų forume, rei
kia įsijungti j vietos krašto 
politinį gyvenimą, užmegzti 
ryšius su įtakingais JAV 
politikos vairuotojais. Jis 
tai ir atsiekia, tapdamas 
respublikonų partijos nariu, 
kopia į viršūnes ir išnaudo
ja progas Lietuvos bylai iš
kelti. Pav., a. a. A. Olio pa
simatymas su Foster Dulles, 
respublikonų partijos kon
vencijos pirmininku, dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
bylos. Po to respublikonų 
partija pirmą kartą įtrau
kia Lietuvos vardą į savo 
programą ir pasisako už pa
vergtų tautų laisvinimą.

Australijos lietuviai su 
didele širdgėla prisimena a. 

Detroito Lietuvių Namų 
Draugijos Valdyba

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS, KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO PRIVATAUS PLIA

ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 
VASARVIETĖJE

JANSONŲ VILOJE 

"AUDRONĖ“
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Graži vila ir erdvūs kambariai.
• Privatus 2 akrų pušynas — parkas.
• Šiltos Golfštromo srovės atviros jūros pliažas vos 7 

min. pėsčioms.
• Rami aplinkuma — daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Geras ir sveikas lietuviškas maistas ir malonus patar

navimas.
ATIDAROMA NUO BIRŽELIO MĖN. 15 D. IKI 

RUGSĖJO 15 D.
Lietuviai savininkai Dr. Eduardas ir Marija 

Jansonai visus maloniai kviečia atvykti 
praleisti atostogas.

a. A. Olį, prieš 5 metus nu
keliavusi į amžiną ramybę. 
Mes lietuviai netekome a. a. 
A. Olio, bet jojo nuveikti 
darbai yra ir bus gyvi.

DETROIT
PAGRAŽINKIME LIETUVIŲ 
NAMUS

Lašas prie lašo — akmenį pra
tašo, ogrūdaspriegrfldo --aruo
dą pripildo, -- sako lietuvių pa
tarlės. Detroito Lietuvių Namai 
reikalingi visų detroitiečių tal
kos, talkos ne su atbula ranka 
atliktos, bet su lietuviška jaut
ria širdimi. Daug lietuvių pri
sidėjo prie Lietuvių Namų įsi
gijimo, bet vis dar reikia dau
giau šimtininkų. Beveik kiek
viena šeima turi įsigyję automo
bilius, bet dar nevisi esame pri
sidėję prie Lietuvių Namų išpir
kimo ir pagražinimo.

Padarykime taip, kad dar su
sirastume 200 lietuvių šeimų, ku
rie paskolintų po 100 dolerių Det
roito Lietuvių Namams galutinai 
išpirkti. Tenelieka nė vienos šei
mos, kuri neprisidėtų prie namų 
išpirkimo. Lietuvių Namai yra 
visų lietuvių, visų grupių, visų 
sambūrių. Čia neskirstoma J jo
kias "mūsų” ar "jūsų" sroves.

Tikrai malonu skaityti prane
šimus, kai parengimai daromi 
Lietuvių Namuose. Čia jaunimas 
šoka, čia jaunimas sportuoja, te
atralai repetuoja, čia skautai su- 
eigoja ir t.t. Tad, kas dar neįsto- 
jo į Detroito Lietuvių Namų Drau
giją, kviečiame visus įstoti, pa
skolinant 100 dolerių ir įgyjant 
visas DLN Draugijos nario tei
ses.

Jau daugelis lietuvių ne tik ta
po nariais, bet prisidėjo ir auko
mis namų pagražinimui Ir jauku
mui. Gerųjų lietuvių aukomis jau 
nupirkta 150 naujų, patogių kė
džių. Vienos kėdės kaina 4 dol. 
Tad, kas dar neaukojo kėdžių įsi
gijimui, kviečiame prisidėti ne
didele auka naujoms kėdėms įgy
ti. O tada per parengimus patogiai 
sėdėti. Kėdžių numatome įgyti
500.

Būtų didelis malonumas, jei 
atsirastų mecenatas koncerti
niam pianinui nupirkti, nes tada 
nereikėtų nuomoti rengiant kon
certus. Turime turtingų lietuvių, 
reikia tik jautrios širdies ir mes 
pianiną jau turėtume.

Aukas kėdėms prašoma siųsti
DLN Draugijos Valdybos finansų 
sekretoriui A. Petrauskui, 1023 
25th St. Detroit 15,Mich. ar skam
binti telef. TA 6-5360,
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INTELIGENTINIŲ PAJĖGŲ 
NEVEIKLUMO PRIEŽASČIŲ 

IEŠKANT
Čia keliamas klausimas kilo pavarčius ką tik gautą 

Mūsų Vytį, (2 nr.) leidžiamą Akademinio Skautų Sąjū
džio. Trumpas V. G. (greičiausia, redaktoriaus Vytauto 
Germano) vedamasis atviras, tiesus, bet kartu ir bū
dingas.

V. G. sako: ”Jau baigiasi tretieji Filisterių Skautų 
Sąjungos egzistavimo metai. Kuo ji gali didžiuotis, pasi
džiaugti? Gal tik egzistavimu. Jos atliktų darbų balan
sas menkas”.

Be abejo, būtų nekuklu mestis į diskusiją su organi
zacija, kuriai nepriklausai. Iš pirmo žvilgsnio ir iš toli
mesnių straipsnio vietų aiškėja, kad tai lyg ir vienos or
ganizacijos vidaus reikalas. Jį tokiu ir palikim.

Svarbu, tačiau, būdingas momentas, kuriame iške
liama veiklesnių tos organizacijos skyrių veikimo pobū
dis. Sakoma, kad skyriai, kurie narius skaičiuoja ne šim
tais, bet vos dešimtim, rengia minėjimus, studijų dienas, 
dalyvauja Kaziuko mugėj.

Atrodo, kad čia ir glūdi "apatijos liga”, kada filiste- 
riui-akademikui tenka savo aktyvumą pašvęsti — Ka
ziuko mugėj!

Tiesa, ten pat nurodoma filisterių veiklai reikalingi 
tikslai — tai skautavimas.

"Tie, kurie sugeba, turėtų prisiminti studijavimo 
metu užmirštą skautavimą ir grįžti į vienetus vadovais, 
patarėjais, instruktoriais”.

Čia jau tikslesni uždaviniai ir konkretesnė veiklos 
sritis. Sveikai žiūrint, ne vienam kils klausimas, kodėl 
skautai, atsiekę akademinį išsilavinimą, raginami eiti į 
skautų vienetus instruktoriais ar patarėjais? Kodėl tas 
kelias grįžimui į savąją organizaciją turi eiti per kitą 
organizaciją, per specialų žurnalą (yra gi dar Skautų 
Aidas), per "naujų” tikslų veiklai ieškojimą? Ar tai tik 
nebus super-organizacija, išsiblaškiusi į visą eilę katego
rijų, kurioms nebeužtenka nei vadovybių nei veiklai rei
kiamos koncentracijos, o lėšos eina paskiriems žurnalams, 
kuriems lieka tik skundus apie organizacijos neveiklumą 
pareikšti...

Gauni paradoksišką vaizdą — organizacija virš orga
nizacijos, vadovybė prie vadovybės, o kas gi lieka su skau
tiškuoju jaunimu?

Paskatinimas grįžti į skautiškojo jaunimo eiles va
dovais, moraliniu ir materialiniu tos organizacijos užnu
gariu, atrodo, bene bus logiškiausias kelias, kuriam skau- 
tijai atsidavę žmones turėtų atkreipti dėmesį.

Jaunimo auklėjimo ir lietuviškoje dvasioje išlaikymo 
problema yra viena aktualiausią. Ta problema liečia ne 
vien skautiją. Ir filisterių problema lieka aktuali tol, kol 
filisteriai savo susiorganizavimą nepaverčia išėjimu "veik
los pensijon”, gi po poros veiklos metų apsergama apatija 
ir "veiklos gairių ieškojimu”.

Tai niekas kitas, kaip jau kartą Dirvoje minėtos 
super-organizacijos pasekmės. Yra organizacija turinti 
tikslus, joje atsiranda ir darbas. Organizacijos pulveri- 
zacija.apkraunama didelę dalį veiklių žmonių techniškais 
vadovybės darbais, "tikslų veiklai ieškojimu” ir kitais 
pasireiškimui iy egzistencijos pateisinimui reikalingais 
darbais, kurie ir negali kitu kuo užkrėsti, — tik nostal
gija. (j. č.)

Chicagos jūros skautai Memorial Day buvo susirinkę prie paminklo Jaunimo Centre pagerbti 
mirusius jūrų skautus ir Lietuvos jūrininkus. Į skautus kalba j. ps. A. Butkevičius.

L. Knopfmilerio nuotrauka.

DAR DĖL BENDRADARBIAVIMO SD TĖVYNE

tremtinių budrumą ir susilpnina 
kovą už laisvę, iš kitos pusės, bol- 
ševikams duoda galimybę meto
dingai vykdyti jų nustatytą planą, 
sudaryti IspūdJ, būk okupuoti 
kraštai yra laisvi ir būk ten gy
venimas eina normalia vaga. Du
rys atidarytos, tik važiuokit, žiū
rėkit ir gėrėkitės, ką esam pa
darę. Tik apie nepriklausomybę 
neužsiminkit ir užmirškit."

Skaitant ŠĮ lenkų straipsni, su
sidarai (spūdį, lyg jĮ būtų rašęs 
lietuvis lietuviams, ypač "Vieny
bės ' redaktoriams. Dar būnant 
gyvam J. Tysliaval, "Vienybė" 
buvo vienas iš drąsesnių ir kovin- 
gesnių prieš komunistus laikraš
čių. Ar ne 1945 metais paskaičius 
"Vienybę" susižavėjau jos drąsiu 
tonu ir parašiau redaktoriui Tys- 
liavai, buvusiam savo bendradar
biui Eltoj Kaune, ilgą laišką, gir
dama ir dėkodama už jo paimtą 
drąsią ir aiškią liniją komunistų 
atžvilgiu. Labai nustebau, kada tą 
savo privatų laišką pamačiau at
spausdintą "Vienybėj”. Šiandien 
esu tikra, kad "Vienybė" nepa
skelbtų tokio laiško, kuriame at
virai ir labai griežtais žodžiais 
aprašinėjau ir smerkiau bolše
vikų apgaulingą Lietuvoj okupa
ciją ir jų elgėsi mūsų krašte, 
ypač birželio baisiomis dieno
mis, ar tikriau sakant, naktimis, 
nes bolševikai įsiveržė l ramiai

Atsisakius spausdinti
Chicago Sun-Times re

daktoriui atsisakius pa
skelbti mano laiško tekstą, 
maloniai prašau jį patalpin
ti Dirvoje.
Chicago Sun-Times 

Redaktoriui
Jūsų redaguojamam Sun- 

Times gegužės 20 d. laido
je, aprašant gegužės 19 d. 
piketavimą Clark ii’ Ran- 
dolph gatvėse, jūsų repor
teris citavo mano vardu pa
reiškimą, kuris neatitinka 
tiesai. Kad šio garbingo 
dienraščio skaitytojai ne
liktų suklaidinti, prašau

• ••

leisti buvusi aprašymą pa
tikslinti :

Lietuviai piketavo Sher- 
man viešbutyje komunistų 
surengtą mitingą. Kad tas 
mitingas buvo rengiamas 
komunistų nėra jokios dve
jonės, nes kaip organizaci
niam komitete taip ir pa
čiam mitinge dalyvavo įvai
rių tautybių komunistai, jų 
tarpe ir antiamerikinėje 
veikloje žinomas lietuvis 
komunistas V. Andriulis, 
kuris JAV teismo sprendi
mu turėjo būti deportuotas 
į Sovietų Sąjungą, bet dar 
ir dabar yra lietuvių kalba

Bendradarbiavimas su savo 
kraštu sukėlė nerimą, net pasi
piktinimą, ne tik lietuvių tarpe, 
bet ir pas kitus. Pavyzdžiui, lenkų 
spaudoje gan dažnai galima sutik
ti griežtą žodj prieš tokj lengva
būdišką samprotavimą bei veiks
mą. Viename lenkų žurnale, išei
nančiame Muenchene, "Moterų 
Balse", taip rašoma:

"Savo krašto lankymas pasi
darė tema, kurios reikia gėdin
tis. Retai kuris "turistas" pri
sipažįsta, kad važiuoja l tėvynę. 
O pats sau galvoja: nuvažiuosiu, 
pažiūrėsiu kaip ten žmonės gyve
na, aplankysiu savuosius ir su
grįšiu. Laimei, dar ne daug tokių 
yra, kurie nesupranta ką daro ir 
kalba, ir per savo proto dalto- 
nizmą padeda bolševikams {vyk
dyti jų seną pageidavimą --pa

leidžiamo komunistų laik
raščio vyriausias redakto
rius.

žinant, kad apie šį 
”Against Nazi Crimminals 
and Nazizm” vardu prideng
to mitingo organizavimą 
jau senokai rašė Sovietų 
pavergtos Lietuvos laikraš
čiai (paprastai apie paren
gimus Chicagoje sovietų 
spauda nerašo) ir, kad So
vietų Ambasados Washing- 
tone antrasis sekretorius 
Zenkevičius buvo atvykęs į 
Chicagą (balandžio 27 d.) 
ir tarėsi su lietuviais ko
munistais, yra darytina iš
vada, kad tas mitingas buvo 
ne tik komunistų organi
zuotas, bet Maskvoje supla
nuotas bei inspiruotas.

Šio komunistų suorgani
zuoto mitingo tikslas buvo 
išpopuliarinti komunistinės 
propagandos leidžiamas bro
šiūras, kuriose yra juodina
mi įvairių tautybių visuo
menės veikėjai, kovotojai 
už savo kraštų išlaisvinimą, 
jų tarpe ir Chicagoje gyve
nantis R. K. vyskupas V. 
Brizgys. šios komunistinės
propagandos tikslas yra nu
teikti amerikiečių visuome
nę prieš žymiuosius laisvės 
kovotojus ii’ antikomunis- 
tus ir, pareikalauti JAV vy
riausybės, kad juos išduotų 
Sovietų Sąjungai sunaikini
mui. Komunistiniai propa
gandistai, daugelio tauty
bių veikėjus vadindami žy
du žudikais, mėgina sukir
šinti žydų kilmės amerikie
čius ir viso pasaulio žydus 
su tomis tautomis, kurios 
šiuo metu yra Sovietų Są
jungos pavergtos.

Todėl, lietuvių ir kitų 
tautų atstovų piketavimas 
buvo nukreiptas prieš ko
munizmą, prieš visų tauty
bių komunistų agentus ir jų 
rausimasi po šio laisvo 
krašto pamatais, kad ame
rikiečiai suprastų komuniz
mo kėslus.

Leonas Prapuolenis, 
Chicago

V. LOZORAITIENĖ

naikinti materialines ir morali
nes sienas ir pripažinti "status 
quo".

Atskirą grupę sudaro taip va
dinamieji "susipratę". Juos ga
lima padalinti l tris grupeles: 
naivėliai, iš įsitikinimo prielan
kūs komunistų santvarkai ir opor
tunistai, kurie samprotauja: lai
kas bėga, niekas nesikeičia, rei
kia sutikti su faktu, o tas faktas 
yra -- patogiai gyventi užsieny 
ir praleisti atostogas savo kraš
te.

O kas turi priminti pasauliui 
apie nepriklausomybės atstaty
mą? Negi žmonės gyvenantieji 
krašte, kurie supranta padėt}, bet 
turi tylėti, nes nenori pamesti 
to, ką iškovojo sau savo solida
rumu, apie ką ir tremtiniai mėgs 
ta su pasigerėjimu pasakoti. Bet 
daugumas jų ir piršto nepajudin
tų, kadanaloginiusolidarumuatei- 
ti kraštui l pagalbą. Laisvai apie 
nepriklausomybę gali kalbėti tik 
emigrantai. Bet, aišku, ne tie, 
kurių horizontas baigiasi ant jų 
nosies galiuko ir kurie linksmai 
bėga J rėžiminj konsulatą prašyti 
vizos.

Po 1945 metų niekas nieko ne
vertė bėgti iš savo krašto. At
virkščiai. Vokietijoj buvo ragin
ta gr{žti namo, kartais net gan 
energingai. Ir kokia buvo tada re
akcija?

Visi labai gerai atsiminė dar 
neseniai pergyventas baisenybes. 
Todėl, kad ir varge, moraliai nu
žeminti ir prislėgti, visi žinojo, 
ko nori ir buvo solidarūs. Kas 
išlysdavo iš to solidarumo, tas 
nebeturėjo vietos emigrantų tar
pe. O šiandien? Gal duona pasi
darė per gera? O gal galvoj susi
maišė?

Daugelis pametė supratimą, 
kas yra tėvynė. Protas tiek pri
sisunkė vakarietišku naivumu, 
kad ir jiems tėvynė šiandien at
rodo tokia pat, kokią jie apleido, 
arba kitiems net gražesnė, lyg 
kokia Italija ar Ispanija, kur gali
ma maloniai praleisti atostogas. 
"Važiuoju l Tėvynę" žodžiai, ku
rie dar neseniai jaudino, dabar 
jie tariami, lyg kas sakytų "einu

l kavinę, o tu?" Nes taip šitie 
žmonės žiūri J suartėjimą su kraš
tu, kuriame jie, per naujai pasta
tytą namą ar pasodintą gėlę, ne
mato tragedijos, kurią tėvynė per
gyvena. Be to, jiems malonu vai
dinti krašte "dėdę iš Amerikos", 
giminės vaišina, pažįstami žavi
si, kiti pavydi ir viskas yra O.K. 
Malonu, gražu linksma. Apie kas
dieninio gyvenimo rūpesčius, 
sunkumus, apie liūdnumą, ilgės} 
ir vargą, apie tai, kas svečiui ne
buvo parodyta ir papasakota, "tu
ristas" negalvoja kaip jis ir ne
galvoja, kodėl prieš 20 metų savo 
noru ir iš įsitikinimo, palikdamas 
tėvų žemę, pasidarė emigrantu, 
ir taLpolitiniu emigrantu.

Domėjimasis savo kraštu ar 
giminėmis dar neduoda teisės nu
stoti objektyvumo ir eiti J kom
promisą su okupantu. Toks "tu
ristas" grjžęs iš "ekskursijos" 
iš savo krašto neatneša jokios nau - 
do tautai. Jis tik maišo emigran
tams protus, nes ar vengia su jais 
susitikti, ar susitikęs nepasakoja 
teisybės, ką matė krašte, kad ne
pakenktų giminėms, likusiems 
tėvynėj, o ypač, kad nepakenktų 
pats sau, nes gal dar prireiks pra
šyti vizos. Bet jeigu kiti suabejo
ja jo lojalumu, jis tuoj užsigauna 
ir prasideda ilgas pasikeitimas 
laiškais tremtinių spaudoje.

Tas žalingas, lengvabūdiškas 
ir nesąžiningas santykiavimas su 
kraštu iš vienos Pusės užmigdo

miegančių lietuvių butus naktį ir 
padarė orgiją nemažesnę už Pir
čiupio tragedija,kurią "Vienybė" 
neseniai aprašė. Reikia tikėtis, 
kad dabar "Vienybė" paminės ir 
Balsųjį Birželi ir neras jame 
vėl gražių dienų^kaip pernai. Nes 
lietuviams birželis paliks amži
nai baisus.

Kiek anksčiau iš gaunamų lie
tuviškų laikraščių pirmiaušiai 
skaitydavau "Vienybę" tiek dabar 
nuo jos visai atsisakiau, nes jau 
perdaug supanašėjo ( "Tėvynės 
Balsą" savo nuolatiniu raginimu 
bendradarbiauti, savo pataikavi
mu bolševikams. Niekas nedrau
džia domėtis savo kraštu, bet ne
reikia užmiršti, kad pirmiausiai 
visados ir visur turim reikalauti 
laisvės ir nepriklausomybės, 
ypač tuo metu, kada visi Afrikos 
juodukai jau jas gavo,niekados 
prieš tai jų neturėję. Dabartinė
je "Vienybėje" kaip tik pasigen- 
dam to reikalavimo ir priminimo, 
kad ir lietuviai norim vėl būti 
laisvi. Bolševikai krašte gali pri
statyti galybę namų, padaryti iš 
Lietuvos antrą Šveicariją ar Flo
ridą, bet kol mes esam okupuoti, 
tas mūsų nejaudins, nes mes no
rim tik laisvės, o būdami laisvi 
jau visa kita atsieksime patys.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

GREETINGS and BEST WISHES

CLEVELAND AMDULANCE 
SERVICE, INC.

Remember the Maroon and Cream Colored 
Cars with the Men in White

Called andRecommended by Cleveland’s 
Leading Physicians and Surgeons 

ENdicott 1-0770

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVES

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

REKORDAS...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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Lietuviai kolonistai Sao Paulo provincijoje piauna vietinius dobilus, vadinamus "alfafa”.

LIETUVIAI ŪKININKAI BRAZILIIOIE
(Atkelta iš 1 psl.)

Be kelių desėtkų lietuviii 
ūkininkų Rio Grande do Sul 
estade, jų galima užtikti 
taip pat’po kelis desėtkus 
ar kelioliką Sao Paulo, Pa- 
rana, Santa Catarina ir vie

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

CLEVELAND STATIONERV 
SUPPLY COMPANY

1260 West 4th St. SUperior 1-8460

HOTEL NIDA CORP.

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J. 

PRospect 4-7788

Įvairiais metų laikotarpiais malonu visad 
atsilankyti gražiąjame 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.

ną kitą kituose Brazilijos 
estaduose.

lie-

Ekonominė lietuvių 
ūkininkų padėtis

Daugumas Brazilijos 
tuvių ūkininkų pradėjo kur

tis ūkiuose iš nieko, be ka
pitalo, be darbo įrankių ir 
su dideliais maisto trūku
mais. Nežiūrint, kad Brazi
lijoje, nesant žiemai, ūkyje 
darbo sąlygos gana palan
kios, bet lietuviai, be prak
tikos ir patyrimo, pradžio
je turėjo patirti labai daug 
vargo, žemės rūšis, klima
to sąlygos ir kitos aplinky
bės, skyrėsi nuo Lietuvos ir 
čia lietuviams ūkininkams

Dirvos bendradarbis Brazilijoje St. Vancevičius Paranos 
valstijoje prie nukirsto medžio, paruošiant žemę ūkininkavimui.

per eilę metų teko išeiti iš
tisą mokyklą, kad prisitai
kius prie vietinių gyvenimo 
ir darbo sąlygų.

Lietuviai ūkininkai, besi- 
kurdami be didesnio kapi
talo buvo priversti pirkti ir 
net nuomoti žemę toli nuo 
didesnių pramonės centrų 
bei geresnių kelių ir susi
siekimo priemonių. Tokiose 
vietose žemės kainos yra 
žemos, bet už tai ir ūkio 
produktai daug pigesni. Be 
to, tokiose vietose visas ūki
ninkavimo procesas yra la
bai primityvus. Jei ūkinin
kas nusiperka žemės sklypą, 
kur auga miškas, tenka jį 
iškirsti, po kelių mėnesių 
nudžiovus lapams ir smul
kesnėms medžio šakoms, 
nukirstą mišką išdeginti, ir 
po to, tarp medžių degėsių 
paprastai sodinami kukurū
zai ar kas nors kita. Visas 
darbas tokiam lauke tenka 

atlikti rankomis su kaup
tuku, nes nei žemės ūkio 
mašinomis nei arkliais ne
galima pasinaudoti, kol ne- 
išdžiuva ir nesupūva me
džių kelmai, o tas užtrunka 
kartais net kelioliką metų.

Ekonominiai bene stip
riausiai laikosi Paranos es- 
tado šiaurėje lietuviai ūki
ninkai, kurių ten yra kelios 
dešimtys šeimų. Tai dau
giausia kavos, medvilnės ir 
kitų augalų augintojai. Ten 
žemė yra nepaprastai der
linga ir, nežiūrint stam
baus atstumo nuo Sao Pau
lo miesto (700-800 kilomet
rų), ūkio produktai turi ne
blogas kainas.

Tokių lietuvių ūkininkų, 
kurie dirbtų žemę trakto
riais ir kitomis ūkio maši
nomis yra labai nedaug ir 
juos galima beveik ant pirš
tų suskaityti.

Kiek man žinoma, šiuo 
metu lietuvių ūkininkų Bra
zilijoje yra mažiau, negu jų 
buvo prieš keletą ar kelio
liką metų. Daugeliui jų at- 
sibodus gyventi primityvio
se sąlygose, be jokių pato
gumų, persikėlė į didesnius 
miestus ai- miestelius. Kai 
kurie iš jų virto amatinin
kais arba prekybininkais, 
turinčiais savo krautuves, 
restoranus ar šiaip sau įmo
nes. Dabartiniu laiku labai

Pietinėje Brazilijos Rio Grande do Sul valstijoje gyvenančio lietuvio ūkininko Jono Sau- 
sanavičiaus šeima yra viena skaitlingiausių lietuvių šeimų Brazilijoje.
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namų
Lietuvis Bronius Šneideris su šeima ir kaimynais prie savo 

Paranos valstijos šiaurėje.

atsitikimas, kad kas 
iš lietuvių vyktų iš

retas 
nors 
miestų kurtis žemės ūkyje, 
nežiūrint, kad smarkiai pa
kilus visiems ūkio produk
tams, gyvenimas žemės 
ūkyje neretai gali būti eko
nominiai žymiai geresnis už 
miesto darbininko, žinoma, 
tas priklauso nuo vietos, 
ūkio šakos ir kitų aplinky
bių.

Bendrai imant, lietuviai 
ūkininkai Brazilijoje ver
čiasi įvairiomis ūkio šako
mis, kaip kavos, medvilnės, 
kukurūzų, ryžių, pupelių, 
kviečių ir kitų augalų au
ginimu bei augindami kiau
les, vištas ir galvijus. Lie
tuvių ūkininkų tarpe mažai 
tėra turinčių ar dirbančių 
didesnius žemės plotus. 
Daugumas jų yra nuo 10 
iki 25 hektarų žemės skly
pų savininkai. Ilgus metus 
lietuviai ūkininkai vargo ir 
skurdo blogose sąlygose, 
neturėdami galimybės pa
sistatyti geresnius ir pato
gesnius gyvenamus namus, 
įsigyti gyvulių ir stipriau 
įsikurti ekonomiškai. Bet 
kaip kitose srityse, taip ir 
žemės ūkyje lietuviai, savo 
darbštumu ir pasiryžimu 
daro pažangą ir pasiekia 

geresnių gyvenimo sąlygų, 
išsivaduodami iš vargo ir 
skurdo.

Tautiniu atžvilgiu lietu
viai ūkininkai taip pat tirp
sta ištautėjimo jūroje, kaip 
ir jų tautiečiai miestuose ir 
miesteliuose. Tik tie seno
sios kartos lietuviai, ku
riems tenka gyventi dau
giau izoliuotiems nuo sve
timtaučių, dar savo šeimo
se užlaiko lietuvių kalbą ir 
senus tėvų papročius. Bet 
tokių skaičius kaskart ma
žėja. Tai liūdni mums lietu
viams gyvenimo faktai, ku
rie ir prieš mušti norą vyks
ta ne tik Brazilijoje, bet ir 
kitose lietuvių kolonijose.

MAIRONIŲ 
JAUNOJI 

LIETUVA, 
knyga be kurios negali ap
sieiti nei vienas jaunuolis, 
moksleivis.

Ribotas tos knygos 
skaičius gautas Dirvoje. 
Užsisakykite paštu.

Knygos kaina — 
kietais viršeliais 2 dol., 
minkštais — 1,50 dol.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
T- /2/0 DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRASVARB1 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330
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A. A. Antanas Česonis
Pasalūnė mirtis retina ne tik 

senąją ateiviją, ji be atodairos 
skina ir pokarinius pabėgėlius, 
savo aukomis dažniausiai pasi
rinkdama vidurinio amžiaus, pa
čius iškiliuosius ir sąmoninguo
sius tautiečius, gerai pasiruo
šusius gyvenimui, ginkluotus 
mokslu ir nuopelnais savo tėvy
nei --žmones dėr'taip reikalin
gus šeimai, visuomenei ir tauti
niam darbui.

Neįprastas darbas ir nuolati
nis tėviškės ilgesys suardė ne 
vieno jautresniojo sveikatą, pa
kirto atsparumą, pagraužė šird{. 
Toks likimas ištiko Taut. S-gos 
Baltimorės skyriaus nar{ ir buv. 
pirmininką a.a. Antaną ČesonJ. 
Jo mirtis baltimoriečiams buvo 
didelė, sukrečianti staigmena.

Velionis gimęs 1904 m. vasa
rio 2 d. Šeštokų km., Marijam
polės apskr., ūkininko šeimoje. 
Būdamas 16 metų A. Česonis be 
tėvų sutikimo pabėgo iš namų sa
vo krašto laisvės ginti. 1920 m. 
tarp rugpiūčio ir gruodžio mėn. 
Šeštokų ekspediciniame partiza
nų būry dalyvavo kovose su len
kais Suvalkų ir Vilniaus frontuo
se. Didesni susirėmimą pergyve
no tų metų lapkričio 13 d. bare: 
Dargužiu km. — Valkininkų 
miestelis -- Jokėnų kaimas.

Nuo jaunų dienų pradėjęs eiti 
savarankišku keliu, ir aukštajam 
išsilavinimui pasiekti iš namų 
beveik nereikalavo jokios para
mos. Į mokslą veržėsi atkakliai, 
dideliu užsispyrimu. Čia jam pa
dėjo vyresnis brolis Juozas, ka
rininkas.

Dienos metu Antanas pelnėsi 
pragyvenimą, o naktimis mokė
si. 1927 m., baigęs Kaune su
augusių gimnaziją, pradėjo stu
dijuoti humanitarinius mokslus 
(visuotinę literatūrą), bet po 2 
metų perėjo l teisių fakultetą 
(1929-1933). Tuo pačiu laiku tar-

B. MEDELIS

Antanas buvo paskirtas Marijam
polės burmistru. Už nepaklusnu
mą okupacinei valdžiai, ginant 
liet, reikalus, pateko kalėjiman. 
Keletą mėnesių pasėdėjęs, bro
lio Juozo, dabar gyvenančio Phi- 
ladelphijoj, pastangomis paleis
tas. Po to dar trumpai buvo bur
mistru Prienuose.

1944 m. pasitraukė su šeima 
Vokietijon. Stovyklini laikotarpi 
praleido Muenchene ir Štutgarte, 
kur ėjo {vairias pareigas stovyk
lų komitetuose. Didelis knygų

kus čia skleidžia spausdintą žo
di, siuntinėja Dirvai ir Vienybei 
žinių iš vietos lietuvių veiklos, 
rašo žymesniųjų baltimoriečių 
veikėjų ilgesnes gyvenimo apy
braižas. Česonio butas pasidaro 
vieta, kur galėjai nusipirkti lie
tuviukų knygų, plokštelių. Tauti
nės pakraipos laikraščiams ieš
ko naujų skaitytojų. Kai J. Kapo
čius pasigarsino leidžiąs Liet. 
Enciklopediją, velionis tampa jos 
atstovu Baltimorėje; vaikščioda
mas po namus, kalbino žmones 
ją užsisakyti. Pats joje užpildinė- 
jo skyrių apie Baltimorės lietu
vius.

Velionis Antanas Česonis
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Šeštokų partizanų būrys 1920 metais, kuriam priklausė velionis Antanas Česonis (paskutinėj eilėj 
antras iš dešinės).

I darbą, geriant kavą, puodukas 
iškrito jam iš rankų -- pats su
kniubo kėdėje. Ligoninėje dar pa
gyveno iki gegužės 12 d., bet jau 
nebešnekėjo --buvosuparaližuo- 
tas. J{ pakirto kraujagyslių su- 
kalkėjimas. Turėjo aukštą krau- 
joslėgl, kuris šiais metais jau 
buvo pakilęs iki 200. Mirė sek
madieni, gegužės 12 d., 8 vai. 
30 min. ryto.

Savo taikiu būdu, kuklumu ir 
santūrumu, niekam neturėdamas 
priešiškumo ir pavydo, visada 
besišypsąs, velionis mokėjo 
sklandžiai su visais bendrauti. 
Užtat šermeninėje ji aplankė di
džioji Baltimorės naujosios atei- 
vijos dalis. Karstą iš visų pusių 
puošė vainikai ir gausios didžiu
lės gėlių puokštės. Gyvas būda
mas gėles labai mylėjo.

Nors laidojant, gegužės 15 d.

buvo darbo diena, {kapuspalydė
jo nemažas būrys giminių ir 
draugų. Artimiesiems jautrų, kar
tu ir raminanti žod{ prie karsto 
bažnyčioje tarė kun. Ant. Dran
ginis.

Į Korp! Neo-Lithuania velio
nis buvo {stojęs 1927 m. Nuolat 
pasigedo ir Baltimorėj tautinės 
studentijos padalinio.

Vyresnysis a.a. Česonio sū
nų? Rimas, išėjęs verslo admi
nistracijos mokslą, šiuo metu dir
ba General Electric B-vės sky
riuje, Washingtone, D.C., yra jau 
susituokęs. Velionis dar spėjo 
pamatyti pirmąjį savo anūką, pa
krikštytą Arūno ir savo paties — 
Antano, vardais.

Antrasis sūnus Kęstutis Ma- 
rylando universitete eina che
mijos mokslą.

Su abiem sūnumis velionis Dir

voje ypač mėgdavo skaityti B. 
Railos straipsnius.

A. Česonis yra palikęs pluoš
teli rankraščių: 1) straipsni apie 
Lietuvoje mirusi (velionio gimi
nę) generolu M. Pečiulion{; 2) 
keletą, eilėraščių; 3) ilgėlesni 
dalykėli, {kvėptą apmąstymų apie 
išvežtojo brolio kančias -- "iš 
Sibiro tremtinio užrašų" ir 4) 
apie buv. Baltimorės lietuvių žy
miausią veikėją ir dabartin{mies 
to pašto viršininką V. Laukaiti 
ruošiamam plačios apimties dar
bui -- gyvenimo apybraižai daug 
surinktos medžiagos.

Baltimoriečiai ilgai neužmirš 
savo mielo ir šviesaus tautiečio 
a.a. Antano, o Tautinė Sąjunga ir 
visa patriotiškoji lietuvių visuo
menė skaudžiai pajus jo nete
kimą...

navo valdžios įstaigose: iš pra
džių Plentų Valdyboje, o paskui 
virš 10 metų Valstybės Kontro
lėje -- revizorium. Šioje srity-
je, gundydami kyšiais, ne kartą 
paliestieji mėgino j{ papirkti, 
kad šis užmerktų akis prieš suk
tybes, bet velionis buvo stropus 
ir nepalenkiamas, visą laiką pa
siliko ištikimas teisingumui ir sa
vo pareigoms. To laikotarpio pa
tirtis atsispindėjo velionio humo
ristiniais rašiniais Kuntaplyje 
Kunoto slapyvardžiu.

Pats turėjęs daug sunkybių, at
jautė ir kitų troškimus. Daug ko 
atsižadėdamas, vėliau rėmė 
mokslan einančius kitus savo gi
mines. Praėjusio karo metu, vo
kiečiams užėmus Lietuvą, a.a.

mėgėjas: buvo įsigijęs visas tuo 
laiku išėjusias liet, knygas.

Baltimorėje gyvenusios pus-
seserės, buv. Lietuvos knygne
šės, Jievos Petrauskienės ap
rūpintas garantijomis, 1949 m. 
su šeima atvyko { š{ miestą. 
Garsusis kun. A. Milukas buvo 
tikras velionio dėdė (motinos bro 
lis). Kitas dėdė Matas, kunigo 
brolis, iš New Yorko dalyvavo 
a.a. Antano laidotuvėse.

Amerikoj visą laiką dirbo pa
prastu darbininku. Tik paskuti
niais metais buvo gavęs leng- 
vesnio darbo pašte.

Baltimorėj susiranda tautinės 
minties veikėjų būrelj. Kilęs iŠ 
knygnešių giminės, pats netru-

Tuo tarpu šeimą užgriuvo ne 
laimė. Žmona Felicija (Narušy 
tė, Lietuvoj ėjusi dantų gydyto
jos mokslą), susirgo meningitu, 
11/2 metų išgulėjo ligoninėj. Per 
tą laiką, nesant šeimoj daugiau 
moteriškų, velionis savo vaikams 
atstojo ir motiną, jiems gamino 
valgi, tvarkė ir šeimininkavo.

Baltimoriečių tautininkų būre
lis vienu metu buvo kiek suma
žėjęs. Kaip tik šiuo pasyviuoju 
laikotarpiu velionis atėjo l Taut. 
S-gą pasiryžęs, anot jo, palaikyti 
tautinę idėją, kad dar ir toliau ji 
čia gyvuotų. Prikalbino įstoti na
riais visą eilę tautinės srovės ša
lininkų, ligi tol buvusių nuošaly. 
Susirinkimai pasidarė gausesni 
ir įdomesni. Tautininkų kuopelės 
atkutimą greit pajuto ir visuome
nė. Suruoštos kelios kultūrinės 
pramogos. Senieji nariai buvo 
maloniai nustebinti kuopelės at
sigavimu.

Velionis buvo ir SLA 64-tos 
kuopos priešaky. Vienus metus 
čia buvęs finansų sekretorium, 
pastaruosius 4 metus pirminin
kavo. Giliau susipažinęs su šios 
apdraudos org-jos santvarka, ra
šė ir siuntė centrui sumanymus, 
kaip Susivienijimą pertvarkyti, 
kad būtų pajėgesnis ir naujoviš- 
kesnis.

Dėl pablogėjusios sveikatos 
velionis atsisakė toliau pirmi
ninkauti tautininkams, nors l su
sirinkimus lankėsi iki pat mir
ties. Atėjęs paskutini kartą, ba
landžio 28 d., atsivedė su savim 
Dr. Simą VirkutJ, tarsi visiems 
pranešdamas: "Netrukus nuo jū
sų atsiskirsiu; štai savo vietoje 
palieku pakaitą".

Liga j{ parbloškė ūmai ir ne
tikėtai. Gegužės 3 d. ruošiantis

JŪRA MUZIKOJ, POEZIJOJ IR DAINOJE
Gegužės mėn. 18 d. Lietuvių 

Tautinės Sąjungos name So. Bos
tone įvyko paskutinis šio sezono 
subatvakaris.

Esu dalyvavęs subatvaka- 
riuose: visi jie yra daugiau ar 
mažiau įdomūs. Gal š{ kartą bū
čiau ir nenuėjęs, jei nebūčiau 
gavęs Jūrų Skautų kvietijną. Jų 
kvietimas mane užintrigavo: — 
Be abejo esate dalyvavęs subat- 
vakariuose anksčiau, bet šis su
batvakaris bus visai skirtingas 
nuo kitų: jo programą atliks Ne
muno Tunto jūrų skautai -- buvo 
atspausta kvietime.

Dar iš atminties neišgaravo 
sėkmingas subatvakaris, kuria
me gražiai užsirekomendavo lie
tuviška studentija. Dabar gi dar 
jaunesnis jaunimas — gimnazijos 
mokiniai.

Vos {žengęs pro duris pama
čiau, kad svečių didesnė dalis jau 
sėdi, žiūri spalvotą filmą iš mūsų 
lietuviško jūrų skautų gyvenimo.

Subatvakario rengėjų veidai 
linksmi, matyti programą užleidę 
jaunimui, patys nerūpestingai 
kalbasi su svečiais.

Prasidėjo meninė dalis. Komp. 
Gaidelio vadovaujamas jūrų skau
tų orkestras pagrojo keletą daly
kų. Gausus plojimas išreiškė pub
likos jvertinimą. Atščiuvo ir mu
zikantai, {šidrąsino. Nuskambėjo 
valsas: "Linelių rauti".

Pasirodė tuntininkas jūrų 
skautininko uniformoje. Paskai
tė orkestro dalyvių pavardes: A. 
Vaičjurgis ir V. Adomavičius — 
piano, P. Manomaitis -- smuikas, 
L, Eitas ir V. Ulevičius —akor-

Nidos budžių įgula dainuoja Toli prie jūros kranto ... Iš kairės: 
G. Čepas, D. Jančauskas, L. Ausiejus, I. Vilėniškis, A. Vaičjurgis,

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY .................................5th $3.98
CANADIAN WHISKEY..................................... 5th $3.98
VODKA pilna kvorta.........................................$3.59
KRON BRANNVIN

AQUAVIT (švediška) 5th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta .........................................$2.98

LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas ..... 5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA IT AL. VERMOUTH 30 onz.$1.15
BORDEAUX pranc. vynas....................... 5th $0.98

V. Adomavičius, V. Ulevičius ir A, 

deonai ir pats didžiausias vyras 
J. Kriaučiūnas, už save ne ką ma
žesni pučia klarnetą. Malonu tok} 
vyrą ne tik klausyti, bet ir ma
tyti: kai atsikvepia — visos salės 
orą norėtų sutraukti. Muzikalinę 
dalj užbaigė akordeonu solo L. 
Eitas -- "Lietuvos atgarsiai".

Antroje dalyje -- literatūra, 
poezija. -- Ką gyvenimas išski
ria, tai jūra sujungia. Toli nuo 
šito kranto yra dar kitas kran
tas. Skraidysim mintimis tarp 
Bostono ir Klaipėdos, tarp City 
Point ir Smeltės, tarpe CapeCod 
ir Palangos, -- pradeda (žangą 
dr. Čepas. — "Nuo Birutės kal
no", Maironio eilėraštj skaito 
Gintaras Čepas. -- Ten šlama 
girios, ten gieda vieversiai. To
li toli, kaip noris nukeliauti. Jū
rų budžių Nidos {gula savo "No
rėčiau aš keliauti" daina nuneša 
klausytojus l mielą varguose pa
liktą tėvynę, grąžina l malonią 
kūdikystę, kame rytais klausy
davome dalgio sidabrinių varpe
lių kalenimą... -- Svajonės lie
jos nuo Birutės kalno, -- lyg mū
sų mintis atspėdamas dr. V. Če
pas tęsia svajonės pradėtą giją-- 
svajonės liejas ir čia. Jos auga 
ir lūžta ir išplaukia. "Laivai pa
laužtom bflrėm" St. Santvaro ei
lėrašti skaito A. Antanavičius. 
Jis yra gabus deklamuoto jas, tu
ri puikią lietuvišką tarmę.

"Toli prie jūros kranto" dai
nuoja Nidos budžių įgula. "Prie 
sudužusio laivo" Santvaro eilė
rašti skaito V. Adomavičius. 
-- Prie jūros aukštaičiai, prie 
jūros žemaičiai, prie jūros vi-

Antanavičius.
K. Grūzdo nuotrauka

sa Lietuva. Svečiams išdalinami 
dainų žodžiai, ir visi pagauti jū
reiviškos nuotaikos, noriai {sijun. 
gia J dainą. Dabar matau, tai tik
rai, tikras lietuviškas subatvaka
ris.

Jūrininkai savo dainoje kviečia 
l kovą ir darbą... -- Darbas yra 
žmogiškoji dorybė, -- tęsia na- 
ratorius. Darbas kuria vertybes, 
verčia kalnus ir užpila daubas. 
Jūrinė skautybė -- tai darbo re
zultatas. Kultūriniai subatvaka- 
riai, jau eilė metų gaivina lie
tuviškąją Bostono visuomenę, yra 
inž. Cibo pirminikaujamos komi
sijos darbo vaisius. Bufetas ir 
vakarienė yra Nemuno uosto glo
bėjų darbo rezultatas. Šis orkest
ras taip pat yra darbo rezultatas. 
Tunto nutarimu, Jūrų Skautijos 
vardu komp., Julius Gaidelis, už 
įdėtą darbą jūrų skautų muzikinio 
lavinimo srityje, buvo apdovano
tas Jūrų Skautijos Rėmėjo ženklu.

Su daina "Pajūriais, pama
riais" baigiama meninė dalis. 
Prasidėjo vaišės ir šokiai.

Būriniam laivui pirkti iš var
žytinių paleistas 3 svarų vėžys, 
už kurj {varžyta $ 63.85. Didžiau
si varžytojai buvo Ant. Andrulio- 
nis irišWorcesterioVagelis, ku
riam, uždėjus paskutin{ pusdole- 
r{, atiteko nugalėtojo garbė. Ant. 
Andriulioniui .atiteko vėžio žnyp- 
lė. Geroje nuotaikoje svečiai au
komis dar pridėjo$17.00. Sudėjus 
su žuvų ir vėžių bufeto pelnu 
apie tiek pat, bus netoli nuo nau
jo būrlaivio.

S. M.
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JONO LIETUVNINKO 81-sis GIMTADIENIS
Pernai, joninių išvakarėse, 

gražus baltimoriečių būrelis iš
kilmingai ir šauniai paminėjo se
no tautininko ir dosnaus liet, rei
kalų rėmėjo Jono Lietuvninko 80 
metų sukaktį ir vardines (gimęs 
birželio 24 d.). Pobūvį buvo su
rengęs Taut. S-gos Baltimorės

ALT Sąjungos Centro Valdybos vicepirmininkas Antanas Senikas 
ir sukaktuvininkas JONAS LIETUVNINKAS vieno pobūvio metu.

yra vyriausias amžiumi ir stro
piausias narys, šia proga pakel
tas į garbės narius. į pobūvį bu
vo atvykę S-gos centro valdybos 
nariai ir kiti žymūs tautiečiai. 
Sukaktuvininkas taipgi pagerbtas nai likimo primesta; ji yra esmi- 
gausiais sveikinimais raštu.

J. Lietuvninkas šiuo metu yra 
vyriausias amžiumi ne tik tarp 
Baltimorės tautininkų, gal ir vi
soje Tautinėje Sąjungoje. Todėl 
jam labai pritinka būti pavyzdžiu 
ne tik savo bendraminčiams, o 
ir visai mūsų išeivijai.

Šiais metais joninių dieną jam 
prisidėjo dar vienas amžiaus 
kryželis -- užbaigęs 81; taipgi 
šiemet (lapkričio l d.) sueina 60 
metų, kaip atvykęs J šį kraštą.

Kai ne vienam mūsų, pokarinių 
ateivių, 10 su viršum metų jau 
visai pakako nutautėti, mūsų šei
mose prigesti lietuvybei ir atsi
leisti sąsajai su gimtuoju kraštu 
-- tai J. Lietuvninkas ir po 60 
metų nuo Lietuvos reikalų ne tik 
neatšalo, bet kaip tik dabar, se
natvėje, lietuviškos veiklos rū
pesčiais tiesiog sirgte serga. Per 
dienų dienas suka sau galvą, kaip 
pakelti S-gos gyvastingumą, kaip 
surasti daugiau tautinės srovės 
laikraščiams skaitytojų ir rėmė
ju.

Dar gerokai prieš Taut. S-gos 
seimą St. Louis mieste J. Lie
tuvninkas pradėjo ruoštis kelio
nei, kad atstovautų savo skyrių. 
Viską iki smulkmenų buvo nu
matęs ir apmąstęs savo pasiūly-

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ 

BANGA
CAPE UODE, MASS. 

GllEAT MARSH Rl)., 
CENTERV1LLE, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno, 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir atski
ri namukai, kuriuose pa
tiems galima gamintis val
gi •

• Skanūs
• Grynas 

vietovė

lietuviški valgiai, 
pušų oias ir raini 
poilsiui.

Svečiams be nuosavų au
tomobilių — transportacija 
Į ir iš paplūdimio.
Vaikų priežiūra tėvams iš
vykus.
šalia "Bangos” randasi eže
ras su viešu paplūdimiu. 
Žuvavimo mėgėjams yra 
laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Pakštienė,
Box 188, Centerville, 

Cape Cod, Mass.
Tel. SP 5-4633.

mus seimui svarstyti. Bet, atė
jus kelionės dienai, pasijuto su
negalavęs. Ir tik atkakliai įtiki
nėjant ir įrodinėjant ilgos 21 va
landos (traukiniu) kelionės nuo
vargį ir galimą sveikatos pablo
gėjimą, valdybos nariams šiaip 
taip pavyko jį nuo to važiavimo

Jam vis rodos, kad ir jis pats 
ir visi kiti per mažai rūpinasi 
tautiniais reikalais ir per mažai 
aukoja. Tikrai --Lietuvninkopa
vardė, atrodo, jam ne atsitikti

nė jo asmens dalis.
Prieš porą metų, siųsdamas 

vienam tautinės pakraipos laik
raščiui paremti stambesnę sumą, 
jis rašė: "Esu Lietuvninkas ne tik 
iš pavardės, bet ir iš visos šir
dies". Kad J. Lietuvninkas ne vi
sada, ne iš pat jaunystės, buvo 
atsidavęs tautinei idėjai, tatai jo 
nuopelnų dabar nė kiek nemažina, 
o priešingai — tik juos iškelia ir 
pabrėžia, nes jis atėjo tada, kai 
kiti jau pradeda skirstytis. Su 
mumis, jaunesniaisiais vyksta 
kaip tik atvirkščiai: mes, naujie
ji ateiviai, buvomepatriotais,kol 
gyvenome tėvynėje, kai mitome 
jos duona ir naudojomės jos glo
ba. Dabar, kai tėvynė netekusi 
laisvės, kenčia, ne vienas nuo jos 
atšalom ir tolstam.

J. Lietuvninkas elgiasi kitaip. 
Jis tautybelabiau rūpinasi ir Lie
tuvą labiau myli dabar, kai ji 
ištikta nelaimės, kai ji nieko ne
gali duoti, kai ji pati apiplėšta, 
prispausta ir paniekinta, ir ypač 
kai lietuviu būti jau kai kam "ne
patogu”. lyg ir nemada ir "ne
naudinga", o tautininko vardas 
kartais mėginamas paversti pra
vardžiavimu. Ir ne vienas savųjų 
dėlto lenda į šešėlį, traukiasi į 
kampą. Gi J. Lietuvninkas aiškiai 
ir drąsiai sako: "Vidurinę srovę, 
aš rėmiau ir remsiu, lietuviš
kiems reikalams aukojau ir au
kosiu!" Nėra reikalo įrodinėti, 
kad sako netuščiai — už jį kalba 
organizacijų ir liet, kultūrinių 
įstaigų pajamų knygose įrašytos 
sumos nuo 5 iki 500 ir net dau
giau dol.

Kad tai dabar nėra Šiaip sau 
paprastas dalykas, gali paliudyti 
aukų rinkėjai, lanką tautiečių na
mus, ką jie patiria bevarstydami 
net ir pasiturinčių lietuvių duris, 
jei jos dar apskritai būna atida
romos. Daugumas laiko save ko
ne didvyriais, jei iškrapšto ben
dram reikalui vieną dolerį..., o 
netrūksta ir tokių, kurie po no
sim užtrenkia duris, įžūliai pa
skelbdami: "Aš rūpinuosi tik sa
vim!"

J. Lietuvninkas anaiptol nėra 
koks turtuolis, jis beveik neturi 
nei didesnių santaupų, o gyvena 
tik iš savo "kriaučiškos" pensi
jos. Bet savais reikalais sau gal
vos jis fiekvaršina, net ir svei
kata nedaug tesirūpina. Nemėgs
ta taip pat šnekėti tuščių niekų, 
smulkių pletkelių apie kitus žmo - 
nes. Jo Pokalbiai visuomet kliudo 
Lietuvos reikalus, tautinį mūsų 
čia išlikimą, pinigams sukaupti 
galimybes, liet, kultūrą ir t.r. 
šitai parodo jį turint visuome
nininko prigimtį ir visas gero 
tautiečio ypatybes: atsidavimą pa
reigai, patvarumą organizacinė
je veikloje ir tautinę ištikimybę.

Jam gražu ir jis didžiuojasi, 
kad dar ir dabar, būdamas 81 
metų, gali dalyvauti liet, visuo
meniškoj veikloj. Tautinės min
ties laikraščius perskaito kiau
rai nuo pradžios iki galo. Jis 
viskuo domisi ir stengiasi neat
silikti nuo svarbiųjų dabarties 
įvykių. Jis nusistebi savo am
žiaus (ar net dar jaunesniais) 
pensininkais, kurie, anot jo, tik 
sėdi "frontrumy" ir seka aki
mis, kas pro šalį praeina gatve 
arba spokso įsisteibeliję į tele
viziją. Tik retas jų paima į ran
kas liet, laikraštį, o parengimuo
se jau visai nepasirodo.

O ir tas jo tautininkiškumas nė
ra atsitiktinai kokių vėjų įpūstas 
ar kieno nors įkalbėtas ar įgir
tas. Savo lietuvybei kelią jis pa
sirinko savo paties apsisprendi
mu. Tautinė Sąjunga jam pasiro
dė labiausiai prie širdies. Vidu
rio keliu eidamas, antojo.netaip 
greit nukrypsi į dešinės ar kai
rės kraštutinybes.

Neišmanėlis būtų toks kariuo
menės vadas, kuris pastiprini
mus, ginklus ir kovotojus siųstų į 
tą fronto dalį, kuri laikosi stip
riai, bet ne ten, kur linijos pra
laužtos, kur daug nuostolių, daug 
sužeistų ir bėglių (dezertyrų). 
Kadangi lietuvybei dabar gręsia 
pavojus iš visų pusių -- ir iš 
priešų ir iš mūsų pačių - - ji pir. 
moj eilėj turi būti remiama. Ta
čiau J. Lietuvninkas nėra fana
tiškas šitos srovės rėmėjas -- 
ne. Jis ir kritikas, ieškąs page
rinimo, siekiąs nuolatinio tobulė
jimo, gyvumo org-jos veikloj ir 
Dirvos laikrštyje, kartais pasi
gendąs smarkesnio, uždegančio 
žodžio. "Aš atsimenu”, pasakoja 
jis, "mes seniau turėjome gerų 
kalbėtojų. Nors ir nieko nestu
dijavę ir nediplomuoti jie buvo, 
mokėjo uždegti, patraukti, nes ką 
sakė, patys tuo tikėjo".

Retas jo kartos žmonių turi tiek 
tautinės savigarbos, kurios dabar

\f

EAGLE STAMPS ARE ADDED SAVINGS!

MAY’S BASEMENTSI
Žinoma pramonės 

r UŽVALKALAI
Apsaugoti su SCOTCHGARD

neprisiimą alyvos ir vandens pie
nui, nesipurviną ir atlaikų dažnų 
skalbimų.

įmonė

Priimami 
užsakymai 
paštu. ir 

telefonu... 
Skambinti 
CH 1-3070

■[28] 2 CUSHION SOFA'

—[33) 2 CUSHION TSOFA---------

Spalvingi moderniški lapų audiniai
Gerai pasisekęs užpirkimas leidžia mums parduoti geros
rūšies 100'< medvilnės Scotchgard užbaigimu užvalka
lus tik už dalj originalios kainos. Užvalkalai yra apsaugoti 
gerai išvaizdai ir po pakartotinų skalbimų.

• TURTINGI RUDOS IR ŽALIOS SPALVOS

j WI0E ARM MOOfRN----------- * * [24] MODERN * [Žf] CLUB *-[14] WIDE ARM MOOEKN—* '------------ [TJciUB TYRE------------' *-[~6~] T CUSHION -> f9~l Pirtyj

BASEMENT DRAl’ERY DEPARTMENT, THE MAY COMPANY, l)0WNT0WN, HEIGHTS, PARMATOWN

DaiL J. Paukštienės darbų paroda Čiurlionio galerijoje Chicagoje turėjo gražų pasisekimą. Nuo
traukoje dailininkė viename parodos kampelyje Prie savo darbų. V. Noreikos nuotrauka

taip labai trūksta. Todėl ir tauti
nio išlikimo klausimas dabar toks 
aštrus. Ko nebranginsi, to lengvai 
ir atsižadėsi. J. Lietuvninkas gė
risi viskuo, kas lietuviška. Jis tė
vynę vadina visų motina, o kiek
vieną lietuvį vertina ir myli. "Per 
savo ilgą amželį", pasakoja jis, 
"esu dirbęs keliose pramonės ir 
verslo šakose, esu matęs visokių 
žmonių, visokių tautų atstovų, bet 
lietuviai tarp jų buvo doresni, tei
singesni, apskritai, geresni žmo
nės". O mūsų tautiniais paren
gimais, dainomis, muzika, tauti
niais šokiais jis žavėte žavisi. 
Kiek gali, visur dalyvauja ir vi
siems džiaugsmingai pritaria, jei 
kur kas daroma lietuvybės nau
dai, nepaisant, kas kokios pakrai
pos.

Jis visuomet pabrėžia mokslo 
vertę. Kai šiame krašte žmonės 
vertinami pagal tai, kiek jie turi 
pinigų, tai J. Lietuvninkas šiuo 
atžvilgiu tikrai retas savo kartos 

atstovas, laikąs mokslą aukščiau 
už visa kita. Ne vienas senųjų atei
vių mėgsta pasišaipyti iš ateivių 
mokslo. Gi Lietuvninkas visuo
met su pagarba ir pasigerėjimu 
šneka apie aukštesnio išlavinimo 
žmones ir jaučiasi laimingas su 
jais bendraudamas. Todėl moks
lą, kaip ir tautinę veiklą, dosniai 
remia. Liet. Enciklopediją ir tri
tomį "Mūsų Lietuva" čia, Balti- 
morėie užsisakė vienas pirmųjų.

Žmogus jis kuklus, draugiškas, 
švelnaus būdo, jautrios širdies, 
atlaidus jį nuskriaudusiems. Nie
kad nepasakys: jei kiti neaukoja 
kam aš turiu duoti? Nykščius ir 
apsileidusius linkęs net patei
sinti, girdi, gal jie serga, gal 
vaikams išleidžia ar kokie kiti 
reikalai spiria.

Visuomet žino savo vietą, nie
kad nesiginčija ir nebruka kitam 
savo nuomonės. Su naująja atei- 
vija gražiai sugyvena, bendro
je su jais veikloje išsitenka ir
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jaučiasi savas tarp savų. Niekad 
nė užuominomis jis nebuvo pa
sakęs: čia mes ir čia mūsųzo jūs 
ko pabėgot? Jūs matėt Lietuvą 
naujai atsikuriant, jūs matėt 
ir kenčiant nelaimėje; jus gal 
būt, mokėsit jai kaip nors padė
ti. Ir aš mielu noru ir visa šir
dimi prisidedu. O jei kuriam jū
sų nuo šio krašto naujovių susvai- 
go galva, remkitės mano peties. 
Aš nors senas, bet, kaip matote, 
dar kol kas laikausi — šitaipbū- 
tų galima aptarti Lietuvninko san - 
tykius su naujaisiais ateiviais. 
Nors senatvė jo kūną diena iš die
nos lenkia, bet tautinio tesėjimo 
ir gyvo patriotiškumo ne vienas 
mūsiškių jaunesniųjų galėtų iš jo 
pasimokyti.

Pačiam birželio sužaliavime, 
joninių laužų praeities kibirkš
čių gaivinami, sveikiname Joną 
Lietuvninką, sulaukusį 81-jųvar
dinių!

S.M.

KĖDŽIŲ STILIAI
PALYGINKITE SU $11.99

SOFŲ STILIAI
PALYGINKITE SU $23.99

•f~7~l mooern nrt---
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

k. .
• Ryšium su JAV Nepri

klausomybės švente, liepos 
mėn. 5 dieną Dirva neišeis. 
Sekantis po šventės Dirvos 
numeris pasirodys liepos 8 
d., pirmadienį.

• Sėkmingam apsisaugo
jimui nuo gaisro, reikalin
gas prityrusiu gaisrininkų- 
specialistų apžiūrėjimas. 
Clevelando Gaisrų departa
mento pareigūnai daro pri
vačių namų nemokamus ap
žiūrėjimus, neiešk o d a m i 
prasilenkimų su taisyklė
mis, o tik nurodydami gali
mas gaisrų priežastis jūsų 
namuose. Apžiūrėjimai vyk
domi tik savininkui savano
riškai sutikus.

70 G visų gaisrų kyla pri
vačiuose' namuose. JAV 
gaisrų nelaimėse žūva 6000 
žmonių i metus, jų tarpe 
3000 vaikų.

Būkime atsargūs ir leis
kime prityrusiems gaisri
ninkams patikrinti namus, 
kuriuose gali būti pasislė
pusi didelė tragedija.

• Mervin B. France, So
ciety National Bank prezi
dentas, direktorių tarybai 
nutarus, paskelbė apie nau
jus paskyrimus banko va
dovybėje, kurių pasėkoje 
Gordon J. Artress kviečia
mas banko viceprezidentu, 
kartu ruošiantis vadovauti 
naujai atidaromam Seve- 
rance Center skyriui.

William D. Nims, naujai 
paskirtas vadovauti South 
Euclid skyriui, pakeltas vi
ceprezidento padėjėju.

Robert J. Rudd taip pat 
buvo parinktas viceprezi
dento padėjėju.

Ralph J. Holihon paskir
tas vyr. kasininko padėjėju.

Visi naujai paskirtieji 
pareigūnai jau eilę metų, 
kaip yra aktyviai įsijungę j 
Society organizaciją ir turi 
patyrimų bei kvalifikacijas 
pareigoms, kuriose, tikima
si, jie dar labiau prisidės 
prie Society plėtotės.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

TO $10,000.00

JN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1*1763 KE 1*7770

LSS Clevelando skyriaus suruoštų studijų dienų birželio 22-23 d. rengėjai ir paskaitinin
kai. Stovi iš kairės: A. Paliokaitė, K. Gaižutis, dr. A. Šilbajoris, A. Augustinavičienė, J. Gailiu- 
šytė, V. Kavaliūnas, B. Augustinavičiūtė ir A. Šenbergas. J. Garlos nuotrauka.

• Kun. Gintauto Z. Saba- 
taičio, S. J. primicijos šv. 
Jurgio parapijos bažnyčio
je praėjo pakilia ir jaudi
nančio dvasinio iškilmingu
mo nuotaika.

Primicijantui laikant šv. 
Mišias, jam asistavo klebo
nas kun. B. Ivanauskas, di- 
iakonais patarnavo Tėvas J. 
Kubilius, S. J., Jaunimo 
Centro Chicagoje direkto
rius ir kun. P. Jokūbaitis iš 
EI Paso, Texas, buvęs kun. 
Gintauto gimnazijos kape
lionu. Apeigoms vadovavo 
Tėvas Ged. Kijauskas. Pa
mokslą sakė prof. kun. St. 
Yla iš Putnamo, Conn. Pa
maldose taip pat dalyvavo 
kun. Goldikovskis ir kun. J. 
Grigonis.

Ypatingai jaudinantį mo
mentą išgyveno gausiai pa
maldoms susirinkusi deve- 
landiečių visuomenė, kada 
jaunas kunigas suteikė pa
laiminimą tėvams — Dr. 
Zigmui ir Monikai Sabatai- 
čiams.

Darnus ir geru baisingu
mu pasižymįs muz. Ambra- 
zo vadov. parapijos choras 
įsiliejo į pamaldų iškilmin
gą pobūdi, pakaitomis gies
mes papildant solistams A. 
Stempužienei ir Matulioniui.

Po pamaldų parapijos sa
lė, prisipildžiusi giminių, 
draugų ir pažįstamų, pa-

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND
REMODELING LOANS 

gerbė jauną, ypatingais ga
bumais pasižymėjusį, kil
niam pastoracijos darbui 
pasišventusį kunigą Gin
tautą. Sveikino j j žodžiu 
svečiai kunigai, klebonas B. 
Ivanauskas, gražiai išvedęs 
simboliką iš Gintauto — 
gink tautą, ALB Tarybos 
prezidiumo pirm. St. Barz- 
dukas, Čiurlionio Ansamblio 
vadovas muz. Alf. Mikuls
kis, Ohio Liet. Gydytojų 
Draugijos vardu Dr. V. Ra
manauskas.

Padėkos žodį tarė Dr. Z. 
Sabataitis ir primicijantas 
kun. G. Z. Sabataitis.

Savo žodyje jaunasis 
dvasios vadas, giliu jauno, 
pasišventusio intelektu a 1 o 
žvilgsniu, perbėgo savo už
davinių ir atsakomybės ke
lią, kuriam jis yra pasiry
žęs gerai pasiruošti, dar gi
linant studijas Fordhamo ir 
Woodstock universitetuose.

Iškilmes darniai pravedė 
Juozas Stempužis, kartu 4 
perskaitęs eilę sveikinimų 
raštu, kurių tarpe buvo Ro
bert Kennedy, ponių Dulles 
ir Rusk, aukštų dvasiškių ir 
kt. asmenų linkėjimai.

Baigė aukštuosius mokslus
šiemet gausus būrys Cle

velando lietuvių jaunimo 
baigė aukštąsias mokyklas.

Western Reserve Univer- 
titetą bakalauro 
laipsniu baigė:

Romualdas Sakalas, bio
logiją; Petras Jakštas, Vi
da Augulytė, Valerija Gali- 
nytė, fiziką, Jolita Kavaliū
naitė, prancūzų kalbą; Kris
tina Drobavičiūtė.

To paties universiteto bi
bliotekininkų mokyklą m a- 
g i s t r o laipsniu baigė 
Jadvyga Kuncąitienė.

Case Technologijos Insti
tutą bakalauro laips
niu baigė:

Viktoras įlenda, elektros 
inžineriją ir Jurgis Duleba, 
mechanikos inžineriją.

Fenn College b a ka
la u r o laipsniu baigė:

Adas Malėnas, Antanas 
Garka, elektros inžineriją, 
Donatas Ješmantas, mecha
nikos inžineriją, Vytautas 
Malcanas, mechanikos inži

15209'/2 St. Clair Avė.
Namų telef. EV 2-7166

Studijos telef. UL 1-5119
Vasaros metu veikia stepa 
vimo — baleto — pirštų 

galais klasės.

Po asmenine priežiūra 
MISS JACKIE FRAZIOR

neriją, Donatas Murauskas, 
mechanikos inžineriją.

Notre Dame College ba
kalauro laipsniu Jūra 
Gailiušytė baigė chemiją.

Jūra Gailiušytė gavo sti
pendiją ruoštis magistro 
laipsniui chemijoje.

Romualdas Sakalas gavo 
stipendiją ir studijuos me
diciną.

Dauguma baigusiųjų visą 
laiką buvo aktyvūs vienose 
ar kitose lietuvių organiza
cijose ir tas jiems nekliudė 
gerai baigti aukštąjį moks
lą.

Reikia tikėtis, kad dabar 
jie dar aktyviau įsijungs 
savo veikla į Clevelando lie
tuvių organizuotąją visuo
menę.

• Vila Rūta vasarojimo 
sezoną pradeda nuo liepos 6 
dienos. Svečiai kviečiami 
pasinaudoti ”Rūta” išsinuo
mojant kambarius su pen- 
sijonu arba be. Skambinti 
EV 2-4114 — Gražinai Nat
kevičienei, arba rašyti: Mrs. 
V. Nagius, Andover Post 
Office, Andover, Ohio. Va
žiuoti 6 keliu iki Andover. 
Iš Andover 85 iki Lake Rd. 
Pasukti į kairę už vienos 
ketvirties mylios — Rūta.

• Clevelando orkestro po- 
piiliaros muzikos koncertai 
Public Auditorium salėje, 
jau 25 sezonus išlaiko Cle
velando muzikinio gyveni
mo tradiciją. Birželio 29 d., 
šeštadieni, koncertų sezo
nas pradedamas 8:30 vai. 
vak. su iškilminga Vienos 
muzika, 80 narių orkestrui 
su dirigentu Louis Lane 
grojant Schuberto, Nicolai, 
Richard Strausso, Mozarto 
ir Johann Strausso II kūri
nius.

Vronsky ir Babin piano 
duetas įsiterps solo parti
jose.

PARDUODAMAS NAMAS
Savininkas, turįs apleisti 

miestą ir privalo parduoti 2 
šeimų namą (5-4) lenkų — 
lietuvių rajone — 1234 E. 
87 gt. Su siūlymu kreiptis 
telef. RA 1-9707. (73-77)

• Savininkas parduoda 
mūrinį namą: 4 miegamie
ji; 4 garažai; varinis van
dentiekis ir lietaus nubėgi- 
mai; sklypas 425 pėdų ilgio 
su medžiais; naujas cemen
tinis išvažiavimas; randasi 
Marcella Rd. — prieš Nau
jos parapijos mokyklą. Te
lefonas: IV 1-5380.

_______ (72-78)
• Trys grynos Siamo 

veislės katės parduodamos 
už prieinamą kainą.

AT 1-4352

REIKALINGOS 
MOTERYS

Prie elektrinių siuvamų 
mašinų, prityrę suknelių 
siuvėjos.

6501 Euclid Avė.
JERRY LURIE
SPECIALTIES

(72, 73, 74)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
1053 E. 71 gt., 3 kamba

riai ir vonia, prijungtas 
porčius. Priekinis butas vir
šuje.

Skambinti 361-0989 po 
4:30 vai. p. p. (72,73,74)-

SAVININKAS 
PARDUODA

1 šeimos, 8 kamb. namą, 
6731 Edna Avė., netoli šv. 
Jurgio mokyklos. Erdvūs 
kambariai, aukštas• rūsys, 2 
automobilių garažas, nau
jai nudažytas.

Skambinti A. Dailidei — 
HE 1-8516.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

East Cleveland
8 kamb. 1 šeimos namas 

netoli Euclid Avė. l'/j vo
nios, kilimai, ekstra kamb., 
3 aukšte, garažas. 60x145 
sklypas. $13,500.

šv. Jurgio parapijoj
6 kamb., 2 vonios, erdvus 

rūsys, nauji variniai van
dens vamzdžiai, nauji elek
tros laidai, naujas gaso pe
čius. Aluminijau dvigubi 
langai, garažas. Atskiras 
įėjimas į 2 aukštą. Tinka 
vienai šeimai arba dviem. 
$12,800.

7 kamb. 1 šeimos, gera
me stovyje. $8,600.

2 šeimų 5-5, po 3 mieg.,
3 garažai, švariai prižiūrė
tas namas. $12,900.

Edna Avė.
2 šeimų, 5-5, erdvūs kam

bariai, 2 geri gaso pečiai, 
šildymas su radijatoriais. 
$15,900.

Netoli St. Clair — Ida
2 šeimų, 5-5, naujas ga

ražas, geras rūsys, prašo 
$13,300.

Investavimui
3 ešimų, garažai, $10,000.
4 šeimų — $10,800.
10 šeimų — 2 krastuvės, 

metinės pajamos — $7,600. 
Kaina $41,500.

Lietuvis bendradarbis
Alg. Dailidė

13229 Superior Avė.

UL 1-6666

VISAIS 
APDRAUDOS 
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę

PAULINA
MOZŪRAMS BENNETT

Hl 2-4450
642 Meadow Lane Or.
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AUKOS DIRVAI
P. Stempužis, Cleveland ... L 00
T.Janukėnas, Boston......... 4.00
V.Abraitis, Richmond Hill 4.00 
J. Agurkis, Omaha ..............4.00
P. Bakūnas, Baltimore.....  2.00
A. Kaunas, Brooklyn ........ 4.00
B. Balšaitis, Hines, III. ... 2.00
T. Vaitekūnas, Cleveland .. L 00
J. M. Šalučka, Rockford ... 1.00
K. Almėnas, Lemont......... 4.00
A. Šova, New Britain......... 4.00
V. Dautartas, Wickliffe......4.00
J. Andrašiūnas, Chicago .... 2.00
Dr. A. Baltrukėnas, Akron.. 5.00 
E. Jurkevičienė, Toronto.... 4.00 
A. Kašubą, Chicago.............. 2.00
K. Valaitis, Philadelphia .... L00
K. Trečiokas, Newark..........2.00
M. Abromaitis, Toronto..... 2.00
S. Šiaučiūnas,Chicago.......... 3,00
V. Thomas, Baltimore........10.00
A.S. Vengris, Chicago..........4.00
Br. Utenis, Boston............10.00
V.P. Janulaitis, Detroit.... 5.00 
K. blausėdas, Venezuela ... 4.00 
Dr. V. Bagdonas, Oak Lawn 4.00 
K. Palubinskas,Cleveland... 2.00
J. Saladžius, Rochester......... L 00
K. Dūlys,Baltimore.............. 2.00
St. Jaseliūnas, Toronto......... 3.00
Liet. Dantų Gydytojų S-ga

Chicagoje............. 10.00
J. Pipiras, Worcester.......... 1.00

ATSIUSTA PAMINĖTI

R. SPALIO "ANGELAI IR 
NUODĖMĖS", novelių rinkinys; 
Išleido Nida.ILadbrokeGardens, 
London W 11, England. 252 psl. 
knygoje telpa žinomo mūsų auto
riaus 13 novelių.

Knygos kaina 1.50 minkštais 
viršeliais, ir 2 dol. kietais vir
šeliais.

THE BATTLEOFGRUNVALD, 
istorinė novelė, originaliai ru
sų kalba parašyta J. K. Sokol- 
nikovo, lietuvišką versiją reda
gavo J. Sužiedėlis, l anglų kalbą 
išvertė J. J. Bielskis.

Išleido Lietuvių Dienos, 4364 
Sunset Blvd., Los Angeles, 1963 
metais.

160 P‘ L Kaina 3 dol.

SVEČIAS — Lietuvių Evange
likų Liuteronų laikraštis, nr. 3.

FILATELISTŲ DRAUGUOS 
"LIETUVA" parodos proga iš
leistas leidinys Dariaus ir Gi
rėno garbei ir 30 m. žuvimo su
kakčiai pažymėti.

AIDAI — Mėnesinis kultūros 
žurnalas, gegužės mėn. numeris. 
Turinyje A. Lingailos straipsnis 
apie Karaliaus Lyro palikuonis, 
J. Jakšto -- Amerikos lietuvių 
istorijografija ir jos artimiausi 
uždaviniai, A. Baltaragio ir Dr. 
V. Mar tęsiniai apie Numairo- 
nintą Maironį ir Komunizmo ko
vą su religija Lietuvoje.

Balio Augino ir J. Žmuidzino 
eilėraščiai bei mūsų dailininkų 
darbų reprodukcijos puošia žur
nalo turinį, papildytą gausia li
teratūros, mokslo, meno ir vi- 
suom. gyvenimo kronika.

HOUSE FOR SALE

BY BUILDER—0WNER 
COMFORT PLŪS CONVENIENCE 

Dvsigned with the fumily in minei. 
This honie ideally located in centrai 
Bay Viliūge has largo outslanding 
family room with adjoining patio and 
barbecue, 4 bedroom, 2 tile bgths, 
Isl floor utility room, sludy, work- 
shop and 2-car attached garage. liete 
is vvhere your search ends. Mid 30s. 
TR 1-4186.

California Contemporary 
Richmond Heights: Large paneled 
den. with sliding glass doors Jeading 
to patio, beamed cathedral ceiling, 
fireplace in glass-walled living room, 
3 bedrooms, *1 ’ 2 baths, air-condition- 
ed, dishvvashcr, disposal, secluded 
fenced yard, breathtaking view of 
ravine and your own brook, swim- 
ming pool. Priced at $27,900 ovvner
AN. 1*2133.

LAKEW00D 2 — FAMILY 
5-5 rnodern kitchen 8c baths. copper 
plumbing. Above nverage, income 
principais only.

AC 1-6511

3 BEDROON FRAME 
CARABELL AVĖ., ne* r Athens, con- 
venient to 4 schools & 3 bus roules. 
Full basement, excellenl condilion. 
Phone ovvner at AC. 1-8156.

LAKEWOOD 1517 ALAMEDA
AC. 6-1882

4-5 bedrooms, I baths, fireplace, 
aluminum storins screens. Newly 
decorated, convenient to transportą- 
tion, schools & churches, 165 f t. lot, 
2 car gulage. $18,900.
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KAS IR KUR?
• Ryšium su JAV Nepri

klausomybės švente, liepos 
mėn. 5 dieną Dirva neišeis. 
Sekantis po šventės Dirvos 
numeris pasirodys liepos 8 
d., pirmadienį.

• Eugenijus Bartkus, 
Vykdomojo Komiteto se
kretorius ir kartu Rezoliu
cijoms Remti Komiteto na
rys, birželio mėn. 13 ir 14 
dienomis buvo Washingto- 
ne ir vadovavo vienai komi
teto grupei, kuri rezoliucijų 
pravedimo reikalu lankė se
natorius ir kongresmanus.

• Dail. Viesulas ”Phila- 
delphia Art Allianne” su- 
rengtoj grafikos ir piešinių 
parodoje už bakalito raiži
nį ”0nce more” laimėjo 
Philip Klein premiją.

• Aldonos Sidzikauskai- 
tės ir Arvydo Kudirkos su
tuoktuvės įvyks birželio 30 
d., sekmadienį, 2 valandą 
po pietų šv. P. Marijos Gi
mimo bažnyčioje — 2700 
West 6£th Street, Chicago
je. Jaunuosius sutuoks Tė
vas Juozas Vaišnvs.

• Juozas Grabauskas, II 
Tautinių Šokių šventės In
formacinės komisijos koor
dinatorius, tarnybos reika
lais lankėsi Montrealy, kur 
aplankė spaudą, Giečaičio 
tautinių šokių grupę ir Ka
nados Lietuvių Bendruome
nės pareigūnus šokių šven
tės reikalais.

• čiurlionies Galerija 
Tautinės šventės metu bus 
atidaryta liepos 6 d. nuo 12 
vai. d. iki 10 vai. vak., o 
sekmadienį, liepos 7 d. nuo 
10 vai. ryto iki 10 vai. vak.

• Juozas S. Gribauskas, 
St. Anthony Savings bend
rovės prezidentas ir II Tau
tinių šokių Finansų komi
sijos garbės pirmininkas 
įsigijo šventėn dar papildo
mų ložių.

• Pr. Marija Žukauskie
nė. d r. B. Radzivanas, J. 
Šlepetys. Kęstutis Kudžma, 
kun. Longinas Jankus, Jack 
Stukas ir Stasys Dėdinas 
yra rezoliucijų reikalo ju
dintojai Nevv Yorke ir jo 
apylinkėse.

Vasario 16 Gimnazijos sesi mokiniai evangelikai birželio 9 d. 
buvo konfirmuoti. Nuotraukoje konfirmantai su mokytoju Fr. 
Skėriu ir kun. J. Urdze. Stovi iš kairės pirmoj eilėje: mokytojas 
Fr. Skėrys, Rožė Steinbachaitė, Onutė Pacevičiūtė, Asta Glem- 
žaitė ir kun. J. Urdzė. Antroj eilėj: Petras Buračas. Algirdas 
Vegneris ir Algirdas Pacevičius. H. Motgabienės nuotrauka.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

PRENUMERATĄ

Mielai bičiulei

ELENAI PADVARIETIENEI
staigiai ir netikėtai mirus, vyrui, šeimai ir arti-

miesiams gilią užuojautą reiškia

1963 m. birželio 26 d.

• II Tautinių šokių šven
tės antroji būstinė, sąryšy 
su kasdien didėjančia bilie
tų paklausa, atidaryta Mar- 
ųuette Parke, K. Valdis 
Real Estate, 2458 W. 69 St., 
tel. RE 7-7202, darbo die
nomis 9 vai. ryto iki 9:30 
vai. vakaro. Sekmadieniais 
9:30 iki 1 vai. p. p. Centrinė 
būstinė yra Jaunimo Cent
re, 5620 So. Claremont Avė., 
tel. 471-2248. Bilietai gau
nami darb. dienomis 7-9:30 
vai. vak., šeštadieniais 2 — 
9:30 vai. vak., sekmadienį 
9:39-1 vai. p. p. Informa
cija nuo 3 vai. p. p. Mar- 
ųuette Parko būstinėje bi
lietai gaunami visą dieną.

• MarijampoIieČių-rygiš- 
kiečių, suvalkiečių ir visų 
prijaučiančių pasitari m a s 
šaukiamas birželio 28 d., 7 
vai. 30 min..vakare B. Pakš
to vėsinamoje salėje (kam
pas California ir 38-os gat
vės). šimtamečiui minėti 
komitetas patieks minėjimo 
apyskaitą, ir bus spren
džiami ruošiamos monogra
fijos reikalai. Turintieji 
reikšmingesnių nuotraukų, 
maloniai prašomi jas atsi
nešti.

Rygiškiečių bičiuliai su 
savo mintimis labai laukia
mi.

• Dr. Petras Kisielius, 
Cicero, III., organizuoja Re
zoliucijoms Remti Komite
to Chicagos skyriaus vado
vybę. Bus netrukus sušauk
tas visų Chicagoje ir jos 
apylinkėse gyvenančių ko
miteto narių susirinkimas 
ir jo metu sudaryta vadovy
bė. Komiteto darbams pa
remti dr. Kisielius jau yra 
skyręs $200.00.

• Inž. Antanas ir Marija 
Rudžiai, kaip ir visada, nu
pirko šv. Kazimiero sese
lėms 50 milietų į II Tauti
nių Šokių šventę.

• Liudas Sagys, Tautinių 
šokių šventės programos 
vadovas, pasikvietė asisten
tais šiuos asmenis: Aldoną 
Martienę — jaunesniųjų 
šokėjų reikalams, Galiną 
Gobienę — vyresniųjų šo
kėjų reikalams ir Vytautą 
Torūtą — parado vadovu.

• Jacųues šernas, lietu
vių kilmės kino filmų artis
tas, vaidina dabar Ameri
kos ir Europos miestuose 
rodomame filme ”55 Days 
at Peking”. Bent Ameriko
je, kino teatrų reklamose 
pastebėsit tik amerikiečių 
artistų pavardes — Charl- 
ton Heston, Ava Gardner, 
David Niven ir kt. Tuo tar
pu Europoje visur pirmau
ja J. šerno pavardė.

• J. Vaičaitis, Boston, 
Mass., LB Apygardos pir
mininkas, pilnai įsijungė į 
Rezoliucijoms Remti Komi
teto darbą. Bostono ir apy
linkės lietuviai, norį prisi
dėti prie rezoliucijų prave
dimo žygio, prašomi kreip
tis, rašant ar telefonuojant 
— 359 West Broadvvay, So. 
Boston 27, Mass. Telefonas: 
AN 8-0068.

• Z. J. Strazdas Hart-' 
ford, Conn., organizuoja 
Rezoliucijoms Remti Komi
teto skyrių. Jo adresas: 92 
Harding Street, Wethers- 
field, Conn.

T. 
St.

Gleveckienė ir 
Lukoševičius

(Settvhhvho 
Pl’.NNHYLVANIA

June 10, 1963

Deąr Mr, Adamkavidus:

I have your letter of June 1 advising that the 
Americans of Lithuanian descent of Illinois will 
commemorate the fifth anniversary of the death of 
the late Anthony A. Olis.

May I, therefore, take this opportunity to join with 
your fine group in paying my respects to this distin- 
guished American citizen who, both in his personai 
life and public service, aided greatly in strengthen- 
ing the entire American-Lithuanian community not 
only in Illinois būt throughout the United Statės.

Sincerely,

Mr. V. V. Adamkavicius
Executive Secretary 
American-Lithuanian Republican League 

of Illinois, Ine.
7 338 South Sacramento Avenue
Chicago 29, Illinois

LIETUVIŲ PAVILJONAS 
CHICAGOS TARPTAUTI

NĖJE PRAMONĖS 
PARODOJE

Birželio 19-tą dieną Chi
cagoje buvo atidaryta Tarp
tautinė Pramonės Paroda, 
kurioje yra ir Lietuvių Pa
viljonas. Tai kasmetinis, 
bet kaskart reikšmingas 
įvykis lietuviams, rodantis 
norą būti laisviem tarp kitų 
pasaulio tautų.

Paviljono įrengimu ir 
priežiūra rūpinosi Akade
mikų Skautų Sąjūdis. Ta
čiau tai ne vienos organiza
cijos nei kelių žmonių dar
bas. Plati lietuvių visuome
ne prisidėjo prie jo įrengi
mo aukų ar darbo įnašu. 
Paties paviljono įrengimų 
paruošimas reikalavo atsi
dėjimo keliolikos asmenų. 
Architektas Vytautas Rū
bas padarė paviljono pro
jektą, o įvykdyti jam pa
dėjo kolegos architektai 
Vytautas Germanas ir Kęs
tutis Ječius, Albertas Ke
relis, Rimas Penčyla, Vy
tautas Girdvainis, Kęstutis 
Germanas, Rimvydas Cin
ką, Jonas Tamulaitis ir kt. 
Kerelis Brothers statybos 
bendrovė atliko medžio dar
bus, kurie buvo statomi Jo
no Hoffmano "Architectu- 
ral Cabinet Co.” patalpose. 
Antanas Poskočimas pavil
jonui pastatė tvorelę. Pa
statytus įrengimus pono 
Naujokaičio kra u s t y m o 
bendrovė nugabeno į pavil- 

mick Place didžiojoje salė

Šv. P. Marijos Gimimo parapijos Maręuette Parke, Chicagoje, mokyklos tautinių šokių šokėjai. Iš 
kairės: Milda Sutauskaitė, Vytas Paškus, Daina Danilevičiūtė, Bytautas Rupinskas, Birutė Bacevičiū
tė, Juozas Kapočinskas, Aušra Baronaitytė, Linas Martis.

je.
Paviljonas paprastai iš- 

puošiamas tautodailės dar
bais. čia svetimtaučiai turi 
progos pasigrožėti lietuviš
kais medžio drožiniais, au
diniais, ir gintariniais pa
puošalais. Tautiečiai, juos 
mielai skolina paviljono pa
puošimui. šiai parodai eks
ponatai buvo gauti iš Seselių 
Kazimieriečių, Tėvų Jėzui
tų, architekto Jono Muloko, 
ponios Juknevičienės, Anta
no Poskočimo, J. Karvelio 
krautuvės ir Marginių.

Paviljono ruošiamaisiais 
darbais rūpinosi Akademi
kų Skautų Sąjungos suda
ryti komitetai. Daugiausia 
šiam darbui talkininkavo A. 
Vengris, V. šliupas, B. 
Lukštaitė, D. Kriščiūnaitė, 
B. Končytė, S. Grėbliūnas, 
V. Demereckis ir kt.

Parodos metu prie Lietu
vių paviljono bus dalina
mas propagandinis leidinė
lis, kurį suredagavo ir iš
leido Amerikos Lietuvių 
Taryba.

Visi tautiečiai kviečiami 
atsilankyti Chicagos Tarp
tautinėje Pramonės Paro
doje ir aplankyti Lietuvių

LOS ANGELES LIETUVIU ŽINIOS

L. Kančausko nuotrauka.

Solistai D. Stankaitytė ir St. Baras dainuoja Los Angeles 
šv. Kazimiero parapijos surengtoje Lietuvių Dienoje birželio 
16 d.

• Kalifornijos Lietuvių 
dienoje, pravestoje šv. Ka
zimiero parapijos Los An
geles birželio 16 d., puikiai 
pasirodė lietuviai solistai iš 
Chicagos Stasys Baranaus- 

ir Dana Stankaitytė.

Paviljoną. Paroda tęsis iki 
liepos 7-tos dienos.

Lietuviai prisideda prie 
Chicagoj vykstančios Tarp
tautinės Pramonės Parodos 
programos išpildymo. Nuo 
pat parodos atidarymo bir
želio 19-tą dieną iki jos už
darymo liepos 7-tą dieną 
McCormick Place, Mažaja
me Teatre vyksta tarptau
tinių grupių pasirodymai. 
Lietuvių pasirodymai pro
gramoje buvo įvesti sekan
čiai:

Ateities šokėjai ir Bal
ninkai — birželio 23 d.

Lietuvių-Vyčių Choras — 
birželio 25 d.

Mergelės Marijos Gimi
mo Lietuvių Ansamblio tau
tinių šokių grupė — birže
lio 27 d.

Šaulių Šokėjai — birželio 
28 d., 5 vai. po piet.

Jaunimo Centro Studentų 
šokėjai — birželio 30 d., 1 
vai. po piet.

Jaunimo Centro Kanklių 
Ansamblis ir Choras — bir
želio 30 d., 6 vai. vakare.

Lietuvių Tautinių šokių 
Grupė — liepos 3 d., 6 v. v.

Ateities Šokėjai ir Daini
ninkai — liepos 5 d., 8 v. v.

Jie padainavo keletą lie
tuviškų dainų ir ištisą eilę 
lietuvių kalba operų ištrau
kų iš Carmen, žydė, Paja
cai, Madame Butterflay, 
Aida, Faustas, Cavalleria 
Rusticana. Publika, kurios 
buvo netoli dviejų tūkstan
čių, solistais buvo sužavėta 
ir juos iššaukdavo pakarto
jimui.

Gerai pasirodė ir jaunas 
Los Angeles solistas Rim
tautas Dabšys.

Br. Budriūno diriguoja
mas šv. Kazimiero parapi
jos choras paskirai ir su so
listais pasigėrėtinai išpildė 
lietuviškų dainų ir operų iš
traukas.

Akompanavo Ruth Buell 
ir Raimonda Apeikytė. Pra
nešinėjo Violeta Mitkutė.

Beje, trumpai į sceną už
bėgusi visus lietuvis- 
k a i pasveikino filmų ar
tistė Rūta Kilmonytė-Lee.

Iškilmėms vadovavo kleb. 
kun. Jonas Kučingis.

• Teniso pirmenybėse, 
kurias surengė LSK Ban
ga, po įtemptų kovų meiste
rio vardą ir pereinamą Al
girdo Gustaičio t'aurę lai
mėjo Vytautas Gedgaudas. 
Antruoju — Petras Armo- 
nas, trečiuoju — Ričardas 
Ringys. (a)
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