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OLTS PASAKĖ TIESA
endruomene
apie Amerikos Lietuviųų Bendri

ras kelias į geresnį susipratimą
ir vienybę. Visos grupės, gal tik
su mažomis išimtimis, remia LB
taip pat, kaip ir ALTą.

"Silva studentauja”, „Septynios
ožkenos” autoriaus) aprašymas
apie dėdę Adomą, eiliuotas pasa
kojimas apie zuikio lenktynes su
vėžliu, legenda apie Alytaus mil

Ar
je

— Ar LB kliudo kam nors ki
ių vienybę Ameriko
žinų kalnus, linksmas apsakymė
LB skatina, ar ardo lietuvių
tam darbą?
lis apie paklydusį Bieloviežio gi
— Ar LB kliudo kam nors kitam dirbti? — Ko

dėl atsiranda LB priešų?

— Dabar atrodo, kad niekam rių stumbriuką Bėgutį, ir paga

nekliudo. Priešingai. Daug kur liau humoreska apie perdaug pa
padeda.
slaugų svogūną.
Kodėl mes norėjome žinoti Olio nuomonę?
Beveik tą patį galima pasaky
— Kodėl atsiranda LB prieši
ti ir apie moterims skiriamo žur
ninku?
DR. KAZYS SRUOGA
JAV laivyno pirmasis povandeninis laivas The Grayback, apginkluotas atominėm raketom.
— Tai turbūt dar likučiai i nalo 1958 m. 2 nr. šiame tarp
A
Lietuvių Bendruomenės klau- ba atlikti didelius darbus. Tai to laiko, kai LB darbo sritis bu kitų dalykų viena motina kelia
simas sudėtingas ir net opus. I dainų ir šokių šventės. Buvo su- vo neaiški ir kėlė pagrįsto susi klausimą, ką daryti su keliolikPREZIDENTAS PRAŠYS
TAUTINIS
KONGRESAS
NEW
YORKE
ečiu dukterų auklėjimu. Jos
Tiesa, buvusiems lietuviams į traukti ne tik vietiniai talentai, rūpinimo.
PRAILGINTI NEDARBO
pVoblĮ'mos atrodo kaip du van ,
KOMPESACIJAS
tremtiniams jis atrodo gan pa- bet iš visos Amerikos ir KanaGegužės 30, 31 d. ir birželio 1 d.
—
Kokie
būtu
Jūsų
asmeniški
fr
fr
dens lašai panašios į problemas,
prastas. Tačiau, kai įsiklausai į dos. Tai įvykiai. To iki šio laiko
’Prez. Eisenhoweris paskelbė
pageidavimai
LB?
kylančias jaunimo auklėjimo sri Tikslas: Lietuviškų tautinių pajėgų derinimas ir Lietuvos
kai kurių čia augusių ir gimu- Į nė viena Amerikos lietuvių oreilę vyriausybės numatytų prie
laisvinimo akcijos pagyvinimas
— Dabar viskas gerai. Linkiu ty ir Amerikoj ...
sių vadovaujančių lietuvių argu- j ganizacija negalėjo padaryti,
monių .ūkinio atoslūgo bangai ^su
sveikatos ir ištvermės, bedirbant
mentus, tai Junti, kad toje sri
— Ar LB skatina, ar ardo JAV šitą Lietuvai, o drauge ir Ameri
Kongresui ruošti sudarytas džioje p. Bartkus pareiškė, kad švelninti, padidinant vyriausybės
KOLCHOZAI NEI PUSĖS
tyje visvien dar yra problemų,
lietuvių vienybę?
komitetas: Eugenijus Bart- šios konferencijos tikslas yra išlaidas šiais metais galbūt dar
BULVIŲ PLOTJO
kai, brangų darbą. Gi LB spali
kurios laukia galutino išaiškini
kus — ALT S-gos pirminin apsvarstyti būsimo kongreso 1 bil. dolerių.
— LB darbe dalyvauja v Įšok i ų dos komisiją reikia girti už jud
NEAPSODINA
mo ir sprendimo.
Svarbiausias iš septynių pre
kas, J. Budrikis — Rezisten New Yorke programą. Kongreso
Advokatas Antanas Olis — partijų ir grupių žmonės. Tai ge rumą.
1957 metais Lietuvos kolcho
cinės Santarvės atstovas, Dr. šaukimą paskatino būtinas rei zidento programos punktų yra
The Metropolitan Sanitary Diszuose buvo. apsodinta tik 75,000
S. Stankus — Tautinio Sąjū kalas sustiprinti lietuviškų tau numatytas nedarbo kompensaci
triet of Greater Chicago prezi
hektarų. Raginamasi, kad šiais
džio atstovas. (Komitetas vė tinių pajėgų dalyvavimą Lietu jos prailginimas ligi 39 savaičių
dentas — yra Amerikos Lietuvių
metais tas plotas padidėtų iki
liau papildytas kitų taut. or vos laisvinimo akcijoje ir sude vietoj ligšiol išmokamų 26 ar,
Tarybos vicepirmininkas. Jo nuo
100,000 ha.
ganizacijų atstovais). Red. rinti mūsų reiškimąsi Lietuvių kai kuriose valstybėse, mažiau
monė galėtų būti visiems įdomi
1939 metais Lietuvoje buvo
savaičių. Prailginimui reikės
Bendruomenėje, Balfe ir Alte.
Olis gimė ir augo Amerikoje.
LT S-gos pirmininkas inž. Eu
apsodinta
bulvėmis
203,000
ha.
gauti kongreso sutikimą.
Archeologas P. Tarasenka pa mais pasisakymais, kur parodo
Lietuvos niekada nematė. Iki 5
genijus
Bartkus
buvo
sušaukęs
Dr.
J.
Paplėnas,
inž.
J.
Jurkū

Tai sudarė apie 7% visos aria
Kiti punktai prezidento pro
metų amžiaus jis nemokėjo nė staraisiais metais ėmėsi rašyti ir mas susidomėjimas kultūriniu mos žemės. Pernykštis kolchozi tautinių organizacijų pirminin nas, Teodoras Blinstrubas pada gramoje numato padidinti fe
vieno žodžio angliškai. Tokia bu istorines apysakas jausimui. gyvenimu Lietuvoje, ir bando nių bulvių plotas sudaręs tik 4% kus ir tautinės spaudos atstovus rė kondensuotus, bet giliomis to deralinės valdžios išlaidas dar
vo Olio tėvo, didelio lietuvio pa Anksčiau pasirodė jo apysakos juos aiškinti, kaip "vis didėjan viso pasėlių ploto. Taigi 1957 me konferencijai, kuri įvyko vasario klausimo studijomis pagrįstus 400 m ii. dol. naujų pastatų ir ke
trioto, sprendimas. Nuo savo "Tyrulių paslaptys”, „Užburti čios simpatijos” reiškinį. Vienas tais to viso pasėlių ploto Lietu 23 d. Menininkų Klubo patalpo pranešimus. Visi trys davė kon lių statybai. Su anksčiau skir
jaunystės iki pat šio laiko Olis lobiai”, o dabar ką tik išleista iš tokių "simpatijos reiškinių” voje būta 1,875,000 Jia.
se, Chicagoje. Konferencijos pra- krečius siūlymus, kurie turėtų tais 200 mil. dol. paštų remonto
nauja
jo
apysaka
„Pabėgimas
”
.
cituojamas
iš
"Nepriklausomos
yra Amerikos lietuvių visuomebūti kongreso apsvarstyti ir Vė ir praplėtimo darbams, dabar
1939 metais Lietuvos pasėlių
Šioje apysakoje pasakojama Lietuvos”, bet V. Dausa nedrįsta
ninkų pirmose eilėse. Tai dau
liaus įgyvendinti. Konferencijos vyriausybės išlaidos tiems rei
plotas, be Klaipėdos krašto, ir
apie
kryžiuočių
pagrobtą
lietu

paminėti
tokio
laikraščio
vardo.
gumas lietuvių gerai žino.
PRIIMTI
dalyviai kritiškai domėjosi visais kalams padidėtų iki 600 mil. dol.,
viuką Alpą, kurį kryžiuočiai iš Jis rašo: "Kanados savaitraštis neskaitant pūdymų, buvo 2.431,klausimais, pripažino tų reikalų kurie didžiąja dalimi būtų išleis
Grynai amerikiniame gyveni auklėjo kaip saviškį, pasirengu
NAUJI
PLANAI
1957 metų 47 numeryje yra pri 560 ha. Maskvos statistika Lie
aktualumą ir pažadėjo greitu lai ti šiais metais.
me Olis užėmė tokių poziciją, ku sį kariauti prieš Lietuvą. Tačiau
tuvos pasėlių plotus nurodo
verstas pripažinti”...
ku visa tai apsVarstyti savo na
ri liudija jo nekasdieniškus suge Alpas (taip rašomas knygoje tas
TOLIMESNIAM
Tas "priverstas” pripažinimas šiuos: 1940 metais — 2,497,000
rių tarpe.
bėjimus organizavimo ir vado vardas) susitiko su senu Sko
yra nurodymas, kad užsieniuose ha, 1950 m. — 2,294,000 ha, 1954 DIRVOS LEIDIMUI Konferencijoje dalyvavo ALTS,
vavimo srityje. Duosiu keletą mantų pilies šimtininku, iš ku
NAUJI NUSIGINKLAVIMO
lietuviai domisi Lietuvoje išlei — 2,242,000 ha ir 1955 — 2,LTS,
LTAS,
ALRS,
LAS,
Dir

palaidų faktų, kurie tą teigimą rio sužinojo kas esąs, ir atsimetė
055,000
ha.
Mažėjimas
be
svyra

Kovo mėn. 8 ir 9 dieną Cleve
PASIŪLYMAI
džiamomis knygomis.
vos, Vienybės ir Laisvosios Lie
galėtų paremti. Olis yra jau 7 nuo kryžiuočių, pabėgo nuo jų ir
vimų.
lande įvyko Vilties Draugijos
Su pasigardžiavimu pacitavęs
JAV labai rimtai svarsto ir
tuvos atstovai.
metai prezidentas to visuomenės
valdybos posėdžiai, kuriuose
išvadavo ten nelaisvėje buvusį J. Cicėno pagyrimus kaikurems
Julius šakelė numato savo sąjungininkams bei
renkamo organo (The Metropoli Lietuvos didįjį kunigaikštį Kęs
svarstyti
tolesni
Dirvos
leidimo,
Letuvoje išleistiems leidiniams
Sov. S-gai pateikti du naujus nu
tan Sanitary Distric of Greater
tobulinimo bei persiorganizavi
tutį. „Lietuvos Pionieriaus” re ir jo pageidavimą, kad būtų su
siginklavimo pasiūlymus:
AKADEMINIS
Chilago), kurio metinis biudže akcija ragina jaunuolius per
mo
klausimai.
organizuotas lietuviškų knygų iš
1. Atominių bandymų nutrau
tas siekia 60 milijonų dolerių, skaityti šią apysaką.
SAMBŪRIS
Dalyvavo
■
valdybos
pirminin

Lietuvos pristatymo tinklas, V.
kimas. JAV sutiktų (ribotai nu
kuris turi 4 didelius fabrikus (ir
kas
J.
Bačiūnus,
valdybos
nariai
DALYVAUS
Ta tema apysaką („Alpis, Kęs Dausa autoriui pritaria ir "Lie
traukti atominius bandymus, jei
daug mažų) ir apie 2000 darbi tučio išvaduotojas”) prieš kelio
—
V.
Rastenis,
B.
Gaidžiūnas,
V.
tuvos darbo žmonių vardu”(!)
gu tą nutraukimą būtų galima
KONGRESE
ninkų. Per rinkifrius Olis gavo
Orintas,
be
to,
dalyvavo:
ALT
lika metų yra parašęs ir Cleve teikiasi pabrėžti, kad jie jau ne
kontroliuoti, ir Sov. S-ga sutik
milijoną ir penkiolika tūkstan lande išleidęs buvęs "Dirvos” re
L.
Taut.
Akademinio
Sambū

•
Pakistano
premjeras
Noon
Sąjungos centro valdybos pirmi
kartą esą "pareiškę savo pasiry
tų su kai kuriais kitais JAV pačių balsų. Iš viso balsavo du mi daktorius K. S. Karpius.
rio
vyr.
valdyba
nutarė
dalyvau

juolė
JAV
ir
Britaniją
dėl
ginkninkas E. Bartkus, vicepirpimižimą padėti visiems tiems, kas
siūlymo nusiginkluoti punktais,
lijonai. Gi visoje Illinois valsty
ti
Tautiniame
Kongrese,
ALT
ų
teikimo
indijai
įspėdamas,
kad
ninkas
J.
Paplėnas,
ALT
Sąjun

nori dorais tikslais palaikyti kul
pvz., susitarimu negaminti ato
bėje (drauge su Chicago) buvo
S-gos
iniciatyva
šaukiamame
Pakistanas
galįs
revizuoti
savo
KO BIJO LIETUVOS
gos
Chicagos
skyriaus
.pirminin

tūrinius ryšius su Tarybų Lietu
minių sprogmenų.
priskaitoma apie 125 tūkstančius
lNew
Yorke
gegužės
30
—
birže

provakarietišką
politiką.
kas
A.
Bakšys,
Dirvos
redak.
pa

KVISLINGAI
va”.
2. Europos inspekcijos zona.
lietuvių. Iš čia galima spręsti
lio
1
d.
Šis
nutarimas
praneša

vaduotojas J. Palukaitis ir Vil
• JAV armija pergrupuodama JAV bando surasti kompromisą,
Donatas Rodą, vienas iš poli Trūksta tačiau apibūdinimo,
apie Olio svorį amerikiniame gy

NAUJAS "AUPIO“
VARIANTAS

VISAM
PASAULY

venine.

tinių instruktorių literatūros rei koki kultūrinių ryšių palaikymo mas Sambūrio skyriams.

ties Draugijos valdybos specia jgulas Vokietijoje, sumažino pa pagal kurį Vakarų valstybėms

{ Tautiniam Kongresui rengti liai tam posėdžiui kviesti spaus rašiutininkų skaičių, padidinda būtų leista inspektuoti komunis
komitetą* organizuojamą Chica dinimo technikos ekspertai: J ma pėstininkų įgulas.
.. . ,
.
,
, ,
itinosi, kad užsienio lietuvių spau- ri'
tines įgulas ligi Minsko, sovie
ti įdomus ir malonus toks Oho, ,
’
,v
.
.
.
goje,
Sambūrio
vyr.
valdyba
de

Kapočius
iš
Bostono
ir
V.
Vijei, . r . ......
.
. da apsmeizusi” pernai mirusį
• Didžiąja gnesme taikai Vi tams leidžiant inspektuoti vaka
kai lietuvio, laimėjimas. Amenv
‘
* ,r.
,. v ,
,
legavo
pirmininką
inž.
S.
Švedą,
kis iš Čikagos.
ATSIKVĖPIMAS?
, „ . v. . .
.
z \
• rašytoją A. Vienuoli-zukauska,
duriniuose Rytuose laikoma vis riečių įgulas ligi Reino. Tokia
kos inžinierių sąjungą
(Amen,
.
.
1
‘
kaip
Sambūrio
atstovą,
ir
Dr.
A.
didėjanti Nasserio kurstoma inspekcija iš oro ir žemės keliais
. , os Civil Engineers). 1'atrasdama jjo mintyse
apie
IiteP r a d ž iamoksliams vaikams
can c,
Society
j
r
Nutarta:
Verbicką,
kaip
atstovo
pavaduo

įtampa tarp naujai susikūrusių abi puses saugotų nuo netikėto
surado per visą Ameriką tik 7 ratūrą (Jaunųjų Almanacho IX Lietuvoje leidžiamo iliustruoto toją.
1. Dirvai spausdinti ateityje valstybių: Jungt. Arabų Respub užpuolimo.
vadinamus Amerikos stebuklus knygoj) "revizionistinių” min mėnesinio žurnalo "Genio” 1958
Taut. Akademinis Sambūris turės būti vartojamas ofseto likos ir Arabų Federacijos.
metų 1 numeris atrodo, lyg būtų
Šie pasiūlymai būtų bandymas
(technikos stebuklus). Ir vienas čių.
• MA V aviacijos bazių tinklas pašalinti užtvaras viršūnių kon
iš tų stebuklų yra Olio vadovau Ta proga D. Rodą pareiškė, nekomunistinio režimo priežiūro- yra ketvirtoji organizacija įsi- spausdinimo būdas.
22. Prie
snnusdini
ferencijai, kuri galinti įvykti dar
Prie spausdinimo
būdo pri Ispanijoje jau įrengtas 80%.
jamas "The Metropolitan Sani kad "šuo daugiausia loja ant tų,Jje išleistas: išskyrus "metriką”, jungusi iį Tautinio Kongreso ren• Antrasis Explorer, iššautas prieš rudenį.
eiti įsigijus atitinkamus nuosa
tary District of Greater Chica- kurių bijo”. Ir tuojau ėmė "loti” kurioje sakoma, kad tai "Lietu- girną.
prieš: 1) "buržuazinius naciona- vos LKJS CK (= komjaunimo
Tautinio Kongreso proga, vyr. vus įrengimus.
praeitą savaitę, nepajėgė įeiti į
go .
3. Nustatyta, kad tatai atlikti žemės orbitą, nesprogus paskuti
Amerikos Lietuvių Bendruo listus”, 2) Amerikos Balsą, 3) centro komiteto) žurnalas vai valdyba nutarė sušaukti Sambū
SOVIETAI SIŪLO NAUJĄ
kams”, ir adresą — "Stalino rio skyrių (Chicagos, Clevelando galima tik sutelkus numatytą nei Jupiter-C raketos daliai ir
menės spaudos ir informacijos generolą Plechavičių.
AZIJOS SUTARTĮ
prosp. 16b”, nėra nei vienos ei ir New Yorko) suvažiavimą, ku lėšų minimumą, todėl imtis visų greičiausiai sudegė, grįždamas į
komisija įgaliojo šias eilutes ra
IR LAIKRAŠČIO VARDO BIJO lutės su politinės indoktrinacijos riame bus aptarti esminiai klau žygių būtinai įvykdyti lėšų tel atmosferą.
Sovietų Sąjunga pasiūlė naują
šantį kreiptis į Olį ir prašyti jo
Viktoras Dausa, vienas iš tų, žymėmis. Turinyje simpatingas simai. Suvažiavimas įvyks Tau kimo planą $20,000 sumai.
• Nasseris baigė formuoti "kolektyvinės taikos sutartį”
nuomonės dėl LB ii’ ateinančiufr
4. Įgalioti Vilties Draugijos Jungt. Arabų respublikos kabi Azijoje. Pasiūlymas paskelbtas
jos tarybos rinkimų. Ponas Olis kurie specializuojasi "polemiko K. Sajos (Klaipėdoje gyvenan tinio Kongreso patalpose tarp
netą. Svarbiausias užs. reik. ir Tasso komunikate, keliomis die
labai greit suteikė prašytą au- je” su užsienio lietuvių spauda, čio jauno rašytojo, jau pasižy Kongreso posėdžių, greičiausia, reikalų vedėją:
.. fjp)
a) statyti prie Vilties namų gynybos ministerijas gavo egip nomis prieš prasidedant SEATO
dijenciją ir dalyvaujant inž. Eu džiaugiasi šioje spaudoje randa- mėjusio dramaturgo satyriko — antrą Kongreso dieną.
naujiems įrengimams reikalingą^ tiečiai. Įdomu, kad daugelis kai konferencijai Maniloje. Praeitą
genijui Bartkui bei inž. Algirdui
priestatą,
triųjų buv. Sirijos ministerių vi gruodį, prieš pat NATO konfe
Bakšiui, davė tokius atsakymus:
b) rengti ofseto technikai rei sai neteko postų arba nustumti renciją, Bulganinas daugelį vals
— Kokios yra gerosios ir ko
tybių pradėjo atakuoti laiškais.
kiamą laboratoriją ir ruošti jos į menkesnius.
kios blogosios Lietuvių Bendruo
aptarnautojus,
menės darbo pusės?
c) susieinant su ekspertais,
__ Tiesa, buvo viena gana blo
daryti reikiamus žygius ofseto
ga pusė. Bet tai buvo pačioje pra
spausdinimo mašinai ir lanksto
džioje, kada, gal ir patiems ini
majai mašinai įsigyti, galutinį
ciatoriams ne viskas buvo taip
sigijimo terminą siejant su lėšų
aišku, kaip šiandien. Tada gavo
telkimo duomenimis ta prasme,
si įspūdis, kad bendruomenė no
kad pirkimas būtų vykdomas su
rėtų apimti - monopolizuoti be
telkus visas reikiamas lėšas.
veik viską. Tai negerai. Vėliau
5. Siekti, kad šiuos nutarimus
išaiškėjo, kad bendruomenės sri
įvykdžius Dirvos leidimas būtų
tis — kultūra ir švietimas. Bet
dar padažnintas į tris kartus per
ir čia dar buvo tarytum tikslas
savaitę išeinantį laikraštį.
viską (kultūros srityje) monopo
6) Dirvos redaktoriui B. Gailizuoti. Bet kada ir šita tenden
džiūnui pasiūlius sudaryti redak
cija baigia nykti, tai LB blogų
cinę kolegiją iš įvairiose lietuvių
Kovo mėn. 11-13 dienomis Maniloje, Pilipinuose, įvyksta SEATO konferencija, kuri Maskvai yra kolonijose gyvenančių spaudos Explorer II, kuris iššautas į erdves prapuolė, tebekelia visokiausių
pusių tartum ir nebematyti.
kalbų.
— LB jau parodė, kad ji sugetaip pat didelė rakštis, kaip ir NATO. žemėlapyje SEATO nariai pažymėti juoda spalva.
darbo talkininkų.

Visiems lietuviams galėtų bū

kaluose, per Vilniaus radiją pik- tikslai yra "dori” ir koki "nedo
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Kas ir kur?

nėra aukščiau sakyto motto.
Prof. Dr. Robertui Kochui pa

cigo pašto ženkle yra R. Kocho aukščiausiame teisme laimėjo
atvaizdas ir įrašas: "Luft und bylų prieš šešias Michigano eže
Sonne — * der Schwindsucbt ro pakrančių valstybes, kurios
Feind” (Oras ir saulė yra džio
buvo apskundusios šių įstaigų
vos priešai).
dėl ežero vandens perdidelio nau
Reiškiu pagarbų
dojimo, ir reikalavusios sunau
Ant. Bernotas dotų vandenį grųžinti atgal į eže
rų.

1. Pradėk nuo kūdikystės duo tus "žygius”, šios vyskupo Sheen

Su pagarba

K. Kalendra
ti vaikui Viską, ko jis nori. Taip "taisyklės" yra įsidėmėtinos ir
-Y 3f.
užaugintas žmogus tikės, kad vi lietuviams.
I). A. Valėnas
sas pasaulis jam yra skolingas
Redakcija gavo eilę laiškų, ku
ir privalo viskų veltui duoti.
riuose pasisakoma Dirvos reika
2. Kai vaikas pagaus kokį
"riebų" ar "purvinų" žodį, pasi

juok kartu su juo. Tatai paska
tins vaikų būti dar "mandresniu" ir pasirinkti "žodelių", nuo
kurių tau ir plaukai ant galvos

atsistos.
3. Neduok vaikui jokio dvasi
nio auklėjimo, kol jis sulauks 21
metus, ir leisk jam tada pačiam
apsispręsti. Tuo pačiu galvojimu
sekdamas, nemokyk vaiko jokių

higienos — švaros reikalavimų.
Niekuomet nemokyk jo prigim
tos kalbos, nes iš kur tu žinai,
kad jis norės ja kalbėti? Gal jam
labiau patiks bantų ar tagalų
kalba.
4. Girk savo vaikų jo akivaiz
doje visiems kaimynams ir drau
gams; parodyk, kaip daug gud
resnis jis yra už kitus vaikus.
Tatai padės jam gyvenime lai
kyti "nuobodžiu" ir "neįdomiu"
kiekviena asmenį, kurs nesi
džiaugs jo "talentais".
5. Venk vartoti žodžius "blo
gas" ir "neteisingas", nes dėl jų
vaikas gali išsiugdyti būsenų,
vadinamą

"kaltės

kompeksu”.

skautų vyčių oktetas, vadovau

jamas Myk-. Liuberskio.
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filmas

bus

Šei

moms, nes užaugs įsitikinę, kad

BOSTON
JUSTAS VAIČAITIS — ALT
S-GOS PIRMININKAS
Vasario mėn. 22 d. įvyko sky
riaus narių visuotinis susirinki

Po atidaromojo skyriaus pir
i Chicagos Avon teatre kovo 21-28
lais. štai tie laiškai —
Id.d. Filmas-b,s spalvotas,’fkafžodžio, susirinkimą vaIŠ LAIŠKŲ
Dr. A. Palaitis, iš Racine, ra»bėjimai ir dainos lietuvių v.,m-,
kalba.Idovauti perėmė prof. Juozas
REDAKCIJAI
šo: "Reiškiu didelį pasitenkini Kiti du toje pat programoje ro 1 Rauktys. Sekretoriavo inž. E. Ci
mų, khd Dirva pasidarė dažnes domi filmai vaizduoja Maskvos bas.
Gerb. Pone Redaktoriau,
nis svečias. Nuo širdies linkė
Ignas Vileniškis, darydamas
gyvenimų. Kadangi tuos filmus
pereitų metų veiklos apžvalgų iš
"Dirvos” Nr. 13 p. E. čekienė čiau, kad šis, gana rimtas laik
raštis, greitu laiku virstų dienkėlė šiuos'darbus:
parašė straipsnelį, kad ameri raščiu."
vių korespondentai - bendradar
Suruošta Vasario 16 d. minėkiečių medicinos žurnalas įsidė
biai dar nepajėgė pilnai įsijung- j,imas, kuriame visų minėjimo
jo Dr. J. Basanavičiaus atvaizdų
J. Rekašius, iš Detroit, rašo: ti į darbų. Reikia manyti, kad lai- programų atliko jaunoji karta
ir trumpų jo biografijų, kurioje Vienintelis, kas man nepatinka, kui bėant ir tas reikalas susi- guruošta ir Dr. A. Geručiui pa
iškeliami jo nuopelnai lietuvių kad Dirva dar ne dienraštis. Kai
gerbti vaišės. Dalyvauta T. Sų
tautai ir medicinos mokslui. Anot ji taps dienraščiu’, tada jau bus tvarkys".
*
jungos seime. Suorganizuota
žurnalo, Dr. J. Basanavičiaus viskas tvarkoje".
A. J., iš Chicagos, atsiuntė laiš- : drauge su Tautiniu Akad. Samgarbei išleistame 60 c. pašto
*
ko ištraukas, gautas iš Lietuvos, būriu, tautinių grupių rytinių
ženkle esąs įrašytas net motto:
L. Puskepalailienė, iš Detroi Ten rašoma:
sryčių suvažiavimas. Per šuva
'Oras ir saulė yra džiovos prie to, yašo: "Dirvų su malonumu
"Per N. Metus buvau nuvyku žiavirnų bostoniečiai sukėlė 1020
šai".
perskaitau iki smulkmenų. Lau si pas Tavo brolį į kolūkį. Pas jį dol. Vilties Draugijai ir Dirvos
Dr. V. Tercijonas "Dirvos” Nr. kiame pasirodant dienraščiu.*Bū- išbuvau dvi dienas. Mat, buvo jo padažninimui.
17 atkreipė skaitytojų dėmesį tų malonu, jei pasirodytų litera dukters vestuvės, žinai, jūsų kai
Taip pat priminta ir visi kiti
į tai, kad amerikiečių medicinos tūros priedas".
mas visai nusigyveno. Pastatai atlikti skyriaus darbai, kurių
*
žurnalas davė klaidingas infor
daugumoje jau sukrypę, apgriu buvo nemažai.
macijas apie Dr. Basanavičių,
K. Kodatienė, iš Linden, rašo: vę, be stogų. Neturi nė šiaudų
Skyriaus pirmininkas savo
oūtent, kad medicinos srities paciažnėjusi Dirva darosi įdo stogams pataisyti. Kluonai ir
pranešime pastebėjo, kad Tauti
V
nuopelnai, kurie žurnalo buvo mesnė. Pageidaučiau dd
daugiau | tvartai jau nugriaunami, nes jie nės Sųjungos namuose vyksta
priskirti Dr Basanavičiui, iš gražiosios literatūros. Būtų ge- jau nereikalingi. Nėra gyvulių,
didelis kultūrinių organizacijų
tikrųjų yra paimti iš vokiečių ra> kad, dedant žineles, nebūtų nėra ir pašaro. Gyvenamieji na judėjimas, čia susibūrė beveik
gydytojo, bakteriologo Roberto taip žiauriai trumpinama".
mai dar stovi, bet ir jie jau visai visos jaunimo ir studentų orga
Kocho biografijos. Neaišku tik,
*
sukrypę, nėra galimybės ir me- nizacijos. čia skautų-čių tuntai
kaip ten su tuo motto, įrašytu
Juozas Vaičjurgis, iš Bostono, džiagų jiems pataisyti. Bet mes turi nuolatinę savo būstinę, čia
pašto ženkle.
rašo: "Tenka pasidžiaugti, kad, visi nustebom, kai tavo trolis ga- jaunimas kuria lietuviškas šei
Būdamas filatelistas ir tų rei- Dirva jau jaučiasi pajėgi eiti Įėjo padaryti savo dukrai dar mas.
kalų pažindamas, noriu čia patik-1 dukart per savaitę. Ir savo turi-1 smetoniškas vestuves. Pagaliau
rru
Tautinės Sųjungos namai turi
slinti, kad Lietuva įvairiomis niu ji darosi įdomesnė. Tenka tik tayo brolis prisipažino, kad jis nebedaug skolų ir pajamomis
progomis yra išlČjdusi 7 pašto apgailestauti, kad kai kurių di-i galėjo padaryti tokias vestuves, dengiamos skolos bei kitos išlai
ženklus su Dr. J. Basanavičiaus dėsnių lietuvių gyvenamo vieto-tgavęs iš tavęs siuntinį".
dos. Yra sukurtas namų fondas,
DIB44X404444 44H ES4BB4444BV444B4B44444444BBB444444444B44B44B44■■■■■■■& per kurį ir tvarkomi namų sko
a

HEARING

suirusioms

ne leidžiamas lenkų laikraštis,

demonstruojamas nas Kasmauskas.

PASLĖPTAS GIRDĖJIMO
PRIETAISAS

paruošite

TAI YRA

• ”Warmia i Mazuri”, Allenstei-

*

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO
RAGANŲ MEDŽIONĖS

KRONIKA

/

PARAŠĖ

JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS
Knyga jau gauta Dirvoje. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja

■
5

Dirva yra vienintelis jos platintojas JAV. Prašom

knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu

laiku išsiųsti.
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Vasario 16 gimnazijos būrelio virš 1000. Apyvartos kapitalas
vadovu — Juozas Vaičjurgis.
(pasiekė 400,000 dol.
Kontrolės komisijon; J. Rauk^ Parama metai iš metų stiprėtys, L. Lendraitis ir Ed. Eitas, ja ir duoda gražaus pelno. NeŠie padarys namų inventorizaci- skaitant garantijų kapitalo ir išjų.
| mokamų dividentų, dar buvo paNaujasis skyriaus pirminin- remta visa eilė švietimo ir kitų,
kas Justas Vaičaitis yra žinomas kultūrinių vienetų. Tačiau Tauvisuomenininkas, pedagogas, ad- tos Fondo’atstovo prašymas gauministratorius. Būdamas Austrą- ti lėšų buvo atmestas. Ęirmininlijoj ten įkūrė ir sėkmingai va- kaujųs V. Meilus paaiškino, kad
dovavo Lietuvių Bendruomenei.1 įsileidimas politikos į savo viAtvykęs į Bostonų dvejus metus daus veiklų Paramai i ebūtų naubuvo Lituanistikos mokyklos ve- dingas.
dejas. Taip pat aktyviai reiškia-' Po to vyko rinkimą dviejų na
ši ir kitose kultūrinėse organiza- rių į valdybų, vieno nario į kredicijose.
| to komitetų ir dviejių narių į
Reikia pastebėti, kad ir visi priežiūros komisijų. I valdybų
kiti valdybos nariai taip pat yra išrinkta: J. Strazdas ir V. Meiaktyvūs visuomenininkai Bosto- lūs, Į Kredito Komitetų — St.
ne. Toks stiprus aštuonių asme- Banelis ir j priežiūros komisijų

nų kolektyvas, sutartinai veik- — Aug. Kuolas ir A. Jucys,
damas su garbės pirmininku Jo-

I*- V.

gali daug naujo įnešti į skyriaus
ir visos Sųjungos gyvenimų.

--------------

RIDGEWOOD

Dirvos talkininkas Bostone —
SUDARYTA BALSAVIMO
Stasys Santvaras, pažadėjo viso
KOMISIJA
keriopai paremti Tautinės Sų
L. B-nės Ridgewoodo. Apylin
jungos veiklų, ypač kultūrinėje
kės, Tarybos ir L. B-nės seimo
srityje.
Skyriaus pirmininko J. Vaičai atstovų balsavimams pravesti,
čio telefonas - AN 8-5714. Pa- kurie įvyks balandžio 27 d. Rintalpų nuomotojo A. Vileniškio1 kimų Komisijoje sutiko būti:
— AV 2-4093. Adm. Romo Ja- Aleksandra Daniūnienė, Anta
nas Kirkyla, Jurgis Sirgėda, Re

siūno — AN 8-5427.

gina Viliamienė ir Juozas Vilpišauskas. Balsavimo patalpas
sutiko užleisti Lietuvių Atletų
Klubas, 1332 Halsey St., Brook
lyn 27, N. Y.
Primename, kad balsuoti galės
tik pilnai apsimokėję nario mokestį. Mokesčius piašome siųsti:

TUMO-VAIŽGANTO
MINĖJIMAS

Tautinės Sųjungos skyrius ir
vietos Tautinis Akad. Sambūris
balandžio 27 d. rengia kan. Tu
mo-Vaižganto 25 metų mirties
minėjimų. Minėjimas įvyks Tautinės Sųjungos namuose 3 vai. K. Bačauskas, 1720 Madison St.,
Brooklyn 27, N. Y. Gavę pinigus,
po. pietų.
pakvitavimų ir solidarumo mo
kesčio ženklelius prisiusime paš
tu.
K. Bačauskas,
Ridgewoodo apylinkės
kasininkas
PARAMOS SUSIRINKIMAS
Vasario mėn. 23 d. įvyko Lie-,
Ar įstojai į
tuvių Kredito kooperatyvo Pa
rama narių metinis susirinkimas.
VILTIES

TORONTO

Kaip iš pranešimų paaiškėjo šiuo

metu narių skaičius jau prašoko

draugijų?

BES r WISHES
To Our Friends and Patrons

los reikalai.

Kitus pranešimus padarė sky
riaus kasininkas A. Andriulio
nis, namų adm. A. Vileniškis,
S Namų Fondo valdytojas ir skyr.
vicepirm. A. Dilba, Vasario 16
gimnazijos būrelio vadovas J.
Vaičjurgis.
■ i Po visų pranešimų vyko įvai!Iriais klausimais diskusijos, po
S kurių bdvo renkama 1958 m. val
dyba, kontrolės komisija ir Va
ia
ui sario 16 gimnazijos būrelio vado
g vas.
i Valdybon išrinkta: Justas Vai
E■ čaitis — pirmininkas, Ant. Matjoška — vicepirmininkas, K.
s■ Adomavičius — sekretorius, A.
B Dilba — namų fondo valdytojas
J' ir buhalteris, inž. J. Dačys — ka-

J
į

J

po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.

• Dainų festivalis Vilniuje — mas J susirinkimų atsilankė ir nu Kasmausku ir artimai koopetokiu vardu sovietinės gamybos skyriaus garbės pirmininkas Jo ruodamas su skyriaus nariais,

Geriau tegul paauglys tikės, kad
jis yra "visuomenės auka", kad
visa visuomenė yra "prieš jį",
kai, pakliuvęs į teisingumo ran
kas, jis bus baudžiamas už va
gystes ar moterų prievartavimų.
6. Sekiok paskui vaikų ir su
rankiok visų, ka jis išmėto: ba
tus, drabužius, knygas, žaislus B«
Kviečiu jus Įrodyti, ką jūs patys galite...
ar dviratį, paliktų ant šaligat ■4
vio. Padaryk viskų už jį, kad jis •I
įsigytų patyrimo gyvenimo naš 91
tų užkrauti kitiems. Pripratink 4I
vaikų prie "iš meilės" daromų aI
patarnavimų; užaugęs jis ras 9«
kaip niekad su
būdų tave priversti, kad tarnau
B
tum jam iki grabo lentos.
Ii
7. Leisk vaikui skaityti ir žiū •4
rėti, kų tik jis nori. Visai nesi 4«
rūpink, kas kišama į jo galvų. 44
• Galite girdėti su ABIEM ausim.
Duodame KNYGA NEMOKAMAI supa
Saugok nuo jo tik sąšlavų dėžę,
žindina
su visais stebuklingais naujais
• Jokio guziko ausyje. Jokio šniūro.
patogumais geresniam girdėjimui ir to
nes, užsimanęs iš jos valgyti, ga
aparo paslėpimo, neįmanomo iki dabar.
• Jokių specialių prijungimų už ausies.
Užeikite, pašaukite, ar rašykite šiandien.
li susižaloti savo virškinimų. Pa
• Duoda high fidelity girdėjimą.
rūpink lupoms aukso puodukus,
• Stipri henriiig aid paslėpta akiniuose.
Atsiųskite man nemokįįp/u knygelę apie
Beveik nematoma triūbele nuneša gar
bet tegul jo smegenys geria min
są j ausį.
Bekone Hearing Giasses.
tis ir idėjas iš bet kurio, purvi• Nieko paslėpta plaukuose ar rūbuose.
Pavardė
n’ausio šaltinio.
šaukite Mr. NORBUTAS
MAin 1-5252
S. Tėvai kuo dažniau ginčyki-'
Adresas:
tės vaikų akivaizdoje. Tuo būdu
406 Citizens Bldg.
850 Euclid Avenue
juos

gandai.

numeryje paskelbė tariamus
prof. A. Voldemaro pareiškimus
vokiečių-lenkų sienų klausimu.
Tekste nenurodoma, kada ir kur
pasikalbėjimas su prof. Volde
• Antanas Vaitkus, buvęs Tau maru įvyko.
pomųjų Kasų valdytojas Lietu
voje, o dabar dirbąs Lincolno • Didžiojo New Yorko ir New
banke Chicagoje, kurį laikų sir Jersey BALFo vajus buvo už
guliavo. Rūpestingai Dr. J. Bart baigtas kovo 1 d. Vitalio Žukaus
kaus gydomas, dabar vėl atgavo ko vadovaujamas vajus perdavė
BALFo Centrui $6,000.00, kurie
sveikatų ir energijų.
bus panaudoti mūsų varguolių
• Petras Glemža įėjo Tautinio pagalbai, siunčiant jiems vaistų
Sąjūdžio atstovu į Lietuvos Ne (į Lietuvą ir Sibirą) ir maisto
priklausomybės Talkos Komite bei rūbų (kitur esantiems).
tų Chicagoje, pakeisdamas Dr.
• Lituanus žurnalui remti komi
J. Paplėnų, pasitraukusį iš k-to
tetas, kuris šiais metais sudary
dėl laiko stokos, padaugėjus dar
tas Clevelande, redakcijai at
bui ALT S-gos centro valdyboje.
siuntė laiškų, kuriame dėkoja už
Chicagoje jaučiamas didėjan- 'Lituanui parodytų dėmesį ir taip
tis susidomėjimas reformuota ir pat prašo tolimesnės paramos.
suaktyvinta Dirva.
Komitetų sudaro: V. Kamantas,
Dr. M. Vaitėnas, A. Vaitaitis, V.
• D. Britanijos lietuvių jaunimas
Kasperavičiūtė, J. Kazlauskas,
buvo suvažiavęs į Londoną ir nu
N. Kersnauskaitė ir L. lešmantarė įsteigti D. Britanijos Lietu
taitė.
vių Jaunimo Sąjungų. Valdybon
išrinkti: Al. Vilčinskas — pirm., • Ateitis atsiuntė paminėti savo
Ged. Glatkauskas — vicepirm., išleistų knygų "šv. Pijus X”.
Rimas Kalibatas — sekr., Rita Knyga parašyta daugelio auto
Daunoraitė — ižd. Iš provincijos rių, redaguota kun. J. Petrėno.
miestų atstovais valdybon įėjo 252 psl., kaina nepažymėta. Gau
nama — 916 Willoughby Ave.,
Šukys, Sadūnas ii Bružinskas.
• Lietuviškų programa per New Brooklyn 21, N. Y.

Gerbiamas Redaktoriau,
Iš 'Dirvos 17 nr. (str. Nervin
KAIP UŽSIAUGINTI NAMIE
gos musės) sužinojau, kad "Nau
jienose” yra rašoma apie mane,
MAŽAMEČIŲ NUSIKALTĖLIŲ
todėl prašau neatsisakyti pa
Prieš kurį Įniki) šviesusis pasaulyje nėra taikingų namų. skelbti šį mano laiškų:
Amerikos vyskupas Fulton J.1 Jūsų ginčai taip pat pagelbės
Kažkoks anoniminis autorius
Sheen tokiu pavadinimu paskel- vaikui pasidaryti namie "vyriau- (spėju, pats Dr. Ancewich autobė eilę įdomių "taisyklių" tė-'siu autoritetu”.
reklamos sumetimais) "Naujie
9. Duok vaikui pinigų, kiek tik
vairu, kurias sekdami, jie lengnose” tvirtina, kad aš, esą, siun
vai gali užsiauginti namie ne tik jis pajėgia išleisti; nesakyk jam,
tinėjęs girtus provokatorius į
"princų” ir "princesių”, bet ir kaip pinigai uždirbami — kitaip
CCF kandidato Dr. Ancevičiaus
mažamečių nusikaltėlių. Laisvai jis ims galvoti, kad gyvenime
rinkiminę būstinę, ir tie atkal
atpasakotos vysk. F. J. Sheen reikia pastangų ir pasiaukojimo,
binėję tautiečius nebalsuoti už
mintys yra tokios:
10. Patenkink kiekvienų vaiko
Ancevičių.
Mažamečių nusikaltėlių atsi-j smaguriavimo ir 'turėjimo užTvirtinu, kad niekad ir niekur
radimo priežastys dažniausia yra gaida. Tuo būdu jis išmoks ir užpriskiriamos gyvenamai aplinkai augęs savo juslihiams malonų jokių pasalų ir intrigų prieš Dr.
Ancewich ir kitus politikierius
jį- jos įtakai; tų priežasčių tarpe mams paskirti pirmųjų vietų gynedariau ir nesiuntinėjau jokių
pabrėžiama gyvenimas lūšnose, venime.
nepakankamos priemonės spor-, 11- \ isada palaikyk vaiko pu-f asmenų į jokias rinkimines būs
tui in pramogoms, nesimpatiški sę prieš kaimynų, policininkų, tines. Man visuomet ir visokio
mokytojai ir pan. Daug rečiau ■ mokytoja ar mokyklos vedėjų, mis sąlygomis užteko drąsos pa
yra kaltinami tėvai nedavę savo. Jie visi yra "iš anksto nusistatę” čiam viešai stoti ir pareikšti sa
vaikams dvasinio ir moralinio prieš tavo vaikų. Niekuomet ne- vo nuomonę ten, kur skaičiau
reikalinga tai padaryti.
apmokymo. Nežiūrint teoretikų, sutik, kad mokytojas pakeltų
Jei jau aš norėčiau kovoti su
kuriems pasisekė suformuluoti ranką prieš tavo vaikų — net ir
šią daugumos priimta nuomonę, tuo atveju jei šis rašalinėmis CCF kandidatu Dr. Ancevvich
(slapukas kažkodėl jį vadina
vis dėlto namai labai daug prisi skaldytų mokytojo kakta.
12. Kai vaikas patenka į tikrų Ancevičiumi), tai pasirinkčiau
deda, ar vaikai išauga geri ar
"nemalonumų”, ginkis sakyda atvirų ir garbinga kelių, praneš-, Yorko — New Jersey televizijos
blogi.
Mažamečių nusikaltimų tyri mas: "aš nieko negalėjau jam damas CCF partijai tik tai, kų'stotį buvo transliuota kovo 9 d.
aš pats apie Dr. Ancewich ži- (Programoje dalyvavo Lietuvos
mais yra susektos ^'taisyklės”, padaryti”.
nku. Abejoju, ar CCF ar kita gen. konsulas Jonas Budrys, kun.
— o —
kuriomis tėvai vadovaujasi, na
mie augindami tokius nusikaltė Kartas nuo karto skaitant garbinga partija po to jį dar lai- Mykolas Kemėžis, Rūtos ansamblio choristai ir šokėjai, taip pat
lius. štai keletas tų "taisyklių”: spaudoje apie lietuviukų atlik kytų savo sąrašuose.

HAUDONIKJI
VID U RA M ŽI AI

sininkas, Ant. Vileniškis ir Ro-

mas Jasiūnas — namų administratoriai.

LOUISVILLE TITLE
INSURANCE COMPANY
Standard Building

MAin 1-2075

DIRVA
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va

karams bilctus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.
Užsakymai priimami ir paštu.
DIRVA — 1272 East 71 St.
Cleveland »3, Ohio

Tek: HE 1-6344

B

r
♦DIRVA* Nr. 20
vadavimo byloje labai prisiųsti jiems lietuviškos pro
daug nustojome, šia proga noriu gramos davimo laikų į Australi

Kelione j Pacifiko kraštus (12)

tuvos

MELBOCItNE SU
PARAPIJIEČIAIS
IR TAUTIEČIAIS
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

►

1957 m. gruodžio 18 d. pasie
kėme Melbournų. Aerodrome mus
pasitiko didelis būrys lietuvių,
vėl su gėlėmis ir rūtomis. Pasi
tikusiųjų tarpe matėme: V. Mei
liūnų, J. Meiliūnų, S. Valį, Mo
tiejūnaitę, A. Krausų, Laisvėnaitę, A. Grigaitį, ALB Melbourno
apyl. pirm. J. Valį, Varnauskiei)ę, Dundienę, Mainelienę, Dičiūnienę, Dičiūnų, Juciūtę, daktarę

Maželienę ir daug kitų, kurių pa

P. Vaserį. Itin malonus žmogus,
tvirtas lietuvis ir labai darbštus
savo parapijoje. Nuoširdžiai d
kojų jam už vaišes, suteikta
ga apžiūrėti parapijos namu6 ir
linkėjau ko geriausios sėkmės.
Čia taip pat susipažinau su p. Z.
Raudžiu, gabiu vyru, kuris per
7 m. turi įsigijęs jau tris namus,
vienus iš jų tikrai didelius rū
mus su plačiomis žemėmis ap
link. Buvome pas jį nuvažiavę,
lydimi kun. Vaserio ir Zumerio.
* /' *
*
Ta pačia (proga apžiūrėjau ir
lietuviškų spaustuvę, kuri spaus
dina ”Tėviškė.<Aidus”. Spaustu
vė gražiai ir gerai sutvarkyta su
linotipu ir t.t. Su redaktoriumi

ATEIČIAI

giškumų Amerikai, kų ypatingu
ryškumu užakcentavo tik vienas
pabrėžti, kad čia kalbu kaip lie ją, kad tenykščiai lietuviai žino
EDV. KARNĖNAS
mūsų diplomatas Pranas Daili
tuvis ir pareiškiu tik savo, priva tų, kada jiems galima jos pasi
dė savo išsiamioje studijoje
klausyti. Tikiuosi, kad p. Jurgėtaus asmens, nuomonę.
Šiemet Vasario 16-jų atšven- šaukimais, straipsniais, žiniomis, "Lietuva tarptautinėje bendruo
tėm, kiek didesniu pakilimu ir netrūko vedamųjų ir kronikos menėje”. "Draugo" vasarioj(20
Be abejo, buvau klaustas, kų la tai padarys...
Taip pat buvau prašytas para platesniu aidu laisvajame pasau žinučių apie mūsų brangių su d. numeryje jis sako:
galėčiau palinkėti Australijos
lietuviams. Palinkėti daug ko tu ginti lietuviškų knygų leidėjus, lyje, nes gi tai buvo 40-j i Lietu kaktį ir didžiojoje ahierikiečių
"Santykiai su JAV. Ne
rėjau. Pirmiausiai, išlaikyti ir kad jie siuntinėtų knygas lietu vos nepriklausomybės atgavimo spaudoje. Vienok, mūsų dienraš
kyla
jokių abejojimų dėk£o,
vis stiprinti Australijos Lietu viškoms skaitykloms, žinoma, sukaktis. Tačiau neapsieita be čiai ir savaitraščiai Vasario le
kad lietuvių tauta iš visų
jos
už
tai
neturi
pinigų
užsimo

kasmet,kartojamų
klaidų,
kurias
sios
proga
galėjo
būti
įspūdinges

vių Bendruomenės idėjų ir orga
pasaulio kraštų labiausiai
kėti.
Pats
prižadėjau
atsiųsti
kai
reikia
paminėti,
kad
išvengtume
yra pamėgusi JAV. Tai ne
ni, puošnesni ir su didesniais ati
nizacijų. Bendruomenės idėja
ginčijamai rodo faktas, kad
tinkamais šūkiais. Nes norint,
Amerikoje tebėra gan silpnai kurias mano išleistas knygas — ateityje.
bemaž trečdalis lietuvių tau
gijusi, Australijos lietuvių, apie Balutį, kurių turiu tik 25
Mūsų pačių spauda buvo gau kad kiti apie Lietuvų daugiau
tos jau yra išęmigravęs į
ir nedidelės kolonijos, šiuo kopijas, Vanagaitį, kurių turiu si vadovaujančių veiksnių atsi- parašytų, reikia pirmoje eilėje
JAV. Lietuvoje sunku būtų
mums patiems stipriau ir gar
Ilgiu man sudarė stipresnį tūkstančius ir t.t.
rasti šeimą, kuri neturėtų
giminių JAV. Dėlto šilinis
siau kalbėti, šaukti.
Bet šia proga būtų gal ne pro
įspūdį. Taipgi palaikiau mintį
ti tokios labdarybės, Kai ku
Lietuvos gyventojas ir pa
apie tautinių namų įsigijimo rei šalį iškelti ir kitokių mintį. Ne
Sprendžiant iš vienos lietuvių
rioms grynai kultūrinėms įstaižįsta
JAV geriau, negu kurį
kalų įvairiose stambesnėse kolo tik Australijoje, bet net ir Amekolonijos
minėjimo,
gyvu
žodžiu
kitą užsienių kraštų. Am
...
... .v.
. ,. ,, goms, ligoniams ar specialiais
,
,
nijose, o ir pastangas išsikovoti rikoje yra lietuviškų skaityklų . . . , ,
kalbantieji į tūkstančiuš klausy
žiais kovojusi už savo laisvę,
i . . i . i, ,
11 .
v atvejais toks nemokamas knygų
teisę turėti lietuviškas parapi bei visokių klubų, kurie prašo
lietuvių tauta jaučia gilių
ar žurnalų teikimas yra pateisi tojų, turi daryti didesnį įspūdį
simpatijų kraštui, kurs pi
jas. Neatsiliepiau palankiai apie jiems siuntinėti knygas ir žur
ne tik parinktais žodžiais, bet ir
namas, reikalingas, bet ne vi
liečio laisvę yra padėjęs sa
šiaip klubų namų ir karčiamų nalus nemokamąjį. P<asiteislinatonacija, iškalbingumu. Tokiais
soms skaitykloms ir klubams.
vo santvarkos pagrindam
steigimų. Tai nepatvarus daly ma, kad tas skiriama visuome
atvejais neužtenka akademihio
Tokios simpatijos Amerikai
*
*
*
kas, kuris vėliau dingsta arba nei, kad klubai tam tikslui pini
tono, — reikia ir pakelto balso,
buvo gyvos lietuvių tautoje
Gruodžio 19 d. vakare pas J. kuris prasmingai giliai veiktų
dar prieš jos nepriklauso
pereina į svetimas rankas. Po to gų neturi, kad tai bus lietuviškos
mybės atstatymą.
kultūros palaikymas, čia gal ir Meiliūnų įvyko platesnis pašne klausytojų protų ir širdis. Taip
palinkėjau:
kesys su tautiečiais. Susirinko pat negalima dovanoti pagrindi
— Daug ištvermes lietuviška kiek nesusipratimo esama.
Šitai turėtų žinoti kiekvienas
didelis
būrys
žmonių.
Ponios
su

niams amerikiečių kalbėtojams, amerikietis, ir tai yra labai svar
me darbe, nors ir svetimoje ša Knygų ir žurnalų leidėjai daž
ėjo
pas
p.
Makulienę.
Kitų
dienų
kada jie savo kalbas pfadeda su bu dėl jų simpatijų Lietuvai,
lelėje. Be reikalo daugelis sku niausia jokio biznio nepadaro,
ba į Amerikų. Juk, ir ten dyki dažniausiai patys dar prideda. prasidėjo mano apsilankymai sentimentais apie gražias mote nors tas simpatijas labai iškal
ris arba pažintis su juos pakvie bingai patvirtina JAV kongreso
veršiai midaus negeria. Anks Kaip tik skaityklos ir klubai pri pas Melbourno lietuvius.

vardžių nespėjau įsidėmėtį.
Ponas J; Meiliūnas mudviem
jau buvo užsakęs kambarį Menzie viešbutyje ir kartu su p/Gri
gaičiu parengę mano buvimo
Melboume programų bei marš
rutų. Melboume yra ko pama
styti: tai gana didelis ir gražus p. Zumeriu turėjome ilgokų pa
miestas, mažesnis už Sidnėjų, sikalbėjimų apie Melbourno, Aus#bet gyvesnis, judrus. 1956 me tralijos ir Amerikos lietuvių gy čiau ar vėliau su Dievulio pagal
tais įvyko pasaulinė sparto olim- venimų bei organizacijas. Ta pa ba atgausime laisvę. Aš ir pats
pijada. Nuo to laiko Melbournas sikalbėjimų "Tėviškės Aidai” tikiu, nors būdamas ir senyvo
išgarsėjo^ kaip "Olimpijados atspaude 1957 m. gruodžio 26 d. amžiaus, kad dar pamatysiu pa
tekant Lietuvos laisvės saulutę.
miestas”.
sumeryje.
Sekančių dienų iš ryto aplan Čia, tarp kitko, pareiškiau sa Ne tik tikėkite, bet ir dirbki
kiau parapijos namus. Australi vo įspūdį apie Melbourno liet. te! ...
♦
*
*
jos lietuviams katalikams šiuo parapijos namus, jų spaustuvę
atžvilgiu nėra labai palanki pa ir laikraštį: "Visa, kas lietuviš Redaktorius Br. Zumeris (37
dėtis. Čia vyskupai neleidžia ko sukuriama, yra malonus ir Rozburgh St., Ascot Vale, Victokurti tautinių atskirų parapijų, džiuginantis reiškinys. Būtų ge ria, Australia) labai pageidavo,
o reikalauja, kad ateiviai glaus ra, kad turėtumėte lietuviškas kad paprašyčiau p. Jurgėlos,
tųsi prie jau esančių parapijų. Ir mokyklas ir lietuviškas parapi Voice of America lietuviškojo
kadangi lietuviai niekur čia ne jas. Melboume jau turite tokios skyriaus vedėjo Washingtone,
gyvena vienoje miesto apylinkė parapijos užuomazga. Linkėti
je, o plačiai išsiblaškę, tai tikin na, kad ji vystytųsi ir stiprėtų”.
tieji nevisada linkę suvažiuoti
Buvaus klausinėjamas nuomo
pamaldoms į tų parapijų, kurioje nės apie Lietuvos vadavimo veik
lietuvis kunigas laiko pamaldas, snius. Atsakinėjau maždaug taip,
tegu ir visada vienodu laiku ir kaip jau nekarta esu rašęs ar
toj pačioj vietoj.
kitaip garsiai galvojęs. Laikraš
Kaip žinoma, lietuviškos pa tyje paduotoji tų minčių san
rapijos suvaidina didelį vaidmenį trauka buvo taip atpasakota:
lietuvybės išlaikyme, ypač kada
— Nemalonios ambicijos labai
turi priešakyje gerus lietuvius daug pakenkė Lietuvos vadavi
kunigus patriotus. Amerikoje mo bylai. Esminiai dalykai buvo
jau daug draugijų, klubų ir jų apleidžiami dėl smulkmenų. Gru
.turėtų namų dingo, išsisklaidė, pių paskirtieji asmenys nevisa
nuslydo į svetimas rankas, bet da atitiko paskirtajai misijai.
kur įsikūrė stiprios patriotiškos Vlikas pradžioje buvo pastatytas
parapijos, jos ir šiandien tebesi ant tinkamų pamatų, bet vėliau
laiko ir lietuvius prilaiko, nors jį reikėjo perorganizuoti. Vliko
parapijų turtas, deja, ir nėra kelti į JAV visai nereikėjo. Jo
lietuvių rankose ...
Iš viešbučio mane paėmė p.
Zumeris, "Tėviškės Aidų” sa
vaitraščio redaktorius. Parapijos

PASTABOS

valėtų jų leidžiamas knygas ar

Turėjau malonų pasikalbėjimų tusiais lietuviais.

?

žurnalus užsisakyti, patenkinda su Feliksu Mikuckiu ... Elena

mi savo klijentus ir paremdami
mūsų spaudų. Draugijos ir klu
bai savo reikalams, namams, ba
rams įtaisyti išleidžia šimtus ir
tūkstančius dolerių, pinigų tada
yra, bet kai reikia vienų kitų
knygų ar žurnalų užsisakyti —
tai jau jų "nėra"...
Taip neturėtų būti, amerikiečių skaityklos ar klubai taip nie-

kad nedaro, ir būtų stačiai juokinga, jei jie užsimanytų prašy-

kasmet Lietuvai skiriamos va

Lietuviams kalbėtojams tokio landos ir įspūdingos atstovų kal
Hopienė (Saddington St., St. se iškilmėse vengtina kalbėti tik bos.
Marys, Australia, N. S. D.) ieško vienos visuomenės dalies vardu.
Kazės Mataitienės, Juozo Stat- Ątsiminkime, kad nesvarbu, ka Taip pat Vasario 16-sios mi
kevičiaus dukters, kuri 1919 me da ir kas iš mūsų atsiradome nėjimų meninės dalys ateityje
tais gyvenusi Chicagoje ... La Amerikoje, — mes visi esame turėtų būti atsargiau ir rūpes
bų dienų Antanui Lapinskui ir Amerikos lietuviai, ir tik jų visų tingiau parengiamos.
Juliui Smetonai nuo Alberto vardu yra teisė ir pareiga kal Turint galvoje Lietuvos oku
Zemribo-Zubro... A. Zubras bėti. Lygiai ir biuletenius ame- pantų sovietų jautrumą viešajai
man įteikė savo parašytų ir iš rfikiečįų spaudai ruošiant, ne
opinijai, kaip sako dipl. Pranas
leistų knygų "Rusiškasis komu tikslu vartoti "The Lithuanian
nizmas”. Didelis dėkui!
people, living in emigration”. ... Dailidė, mūsų vadovaujantiems
Juk emigrantų ar pabėgėlių žo veiksniams tenka ateityje nesi
(Bus daugiau)
dis toli gražu nėra toks svarus, tenkinti vien tik atsišaukimų pa
kaip Amerikos lietuvių, atseit skelbimu, raginant lietuvių vi
Amerikos gyventojų ar piliečių suomenę padvigubinti pastangas
žodis.
Lietuvos vadavimo darbe, bet ir
Dar vienas ,mano supratimu,
reikšmingas būdas kalbant į patiems rodyti gerą pavyzdį ir
amerikiečius gyvu žodžiu, per ra daugiau koordinuoti savo pada
dijų ar spaudą, — pabrėžti senų linių darbą kolonijose.
ir tradicinę lietuvių tautos drau

GREETINGS and BEST WISHES

To Our Many Friends

HILDEBRANDT PROVISION CO.

vieta Europoje, geriausia Vokie
tijoj. Grupinis susiskirstymas

Lietuvos vadavimo bylai fnieko J. J. Bačiūnus Melbourno aerodrome pasitikę lietuviai. Iš kairės: V. Meiliūnas, S. Valys, J. Meiliū
gero neduoda. Šiandien merdi ir nas, J. Račiūnas, p. Motiejūnienė ir jos dukrelė, A. Krausas, M. Račiūnienė, I. Laikvėnaitė, A. Gri
namuose susitikau kleboną kun. vieni ir kiti. Gaila, bet mes Lie
gaitis ir J. Valys.

NEPAŽJSTAMOJI AMERIKA

Daržovių auginimo fabrikai
II
Didžiausių įspūdį Imperiai Valley daro
iš oro. Vaizdas iš lėktuvo į tarp akinančiai
baltų smėlio kopų įtupdytų, siauresnėmis ir
platesnėmis vandens juostomis išraižytų,
žalumu tviskantį daržų yra nepalyginamas —
tai iš gamtos atkovotos gausos vizija. Vie
ninteliai pakilimai toje žalioje lygumoje yra
geometriškai vienodais atstumais išsimėčiu
sios aukštos, taisyklingai sukrautos morkų
krūvos, svogūnų piramidės, margos grapefruitų, agurkų ir avokadų kalvelės.

Al visai nebuvau pasiruošęs, kad čia
tuoj pat kviestų paskraiddyti — lygiai, kaip
kur nors kitur Amerikoje pasivažinėti auto
mobiliu. Didieji Imperini Valley daržininkai,

su savo didžiuliais mašinų parkais, su sa
vais žemdirbystės "technikais”, Savais sandė
liais ir savo prekybos organizacijomis iš že
mės išgauna daugiau dolerių, negu tai suge
bėtų pavienis savininkas.
Ir taip farmeris virsta savos rūšies "ak
cininku”, kuriam bendrovė kasmet išmoka
dividendus, kuris gyvena mieste ir ten daž
nai turi kitų užsiėmimų. Jis yra žemės ūkio
mašinų firmos atstovas, daržovių prekybi
ninkas, sklypų spekuliantas. Kartais jis turi
baldų, krautuvę arba "supermarket” prie pat
savo laukų, kuri aptarnauja "jo" menadžerį
ir darbininkus.
Tai skamba gana "rojiškai”, tačiau prak

rike po atviru dangumi. Čia žmogaus išgal
voti racionalizacijos ir suintensyvinimo įsta
tymai išstūmė senuosius gamtos įstatymus.
Ir taip pasidarė galima vienerių metų bėgy
tų pačių vaisių arba daržovių derlių išgauti
tris ar keturis kartus. Darbas suorganizuo
tas tarytum ant didžiulės fabriko juostos.
"Nuo sėjos iki patiekimo ant stalo —
vienas mėnuo!" — mačiau šūkį vieno "salotų
fabrikanto" įstaigoje EI Centre. Ir todėl ma
nęs nenustebino net tai, kad, jeigu tik spekulatyvinė produktų biržos būklė palanki,
čia visai nepaisoma jokių tamsos ribų. Keletas firmų pripirko prožektorių iš armijos atlaikų ir pristatė laukuose, kad darbininkai
prie dirbtinės šviesos galėtų dirbti ištisų naktį.
ks septyniasdešimt tūkstančių gyventojų, įsikūrusių tame "stebuklų krašte", kur
dar prieš keliolikų metų tevegetavo vien tik
dykumos žvėrys, devyni dešimtadaliai yra

tikoje tai nėra jau taip puiku. Tik labai ne
galima sakyti, pamišę aviatoriai. Iš oro jie didelė šitų "absentee owners" dalis iš žemės
darbininkai ir tarnautojai, žemąjį luomų supurškia savo laukus chemikalais, naikinan pasitraukė savo noru. Daugumų jų išspaudė daro iš artimos Meksikos legaliai, dar dažčiais kenkėjus ir ligas, oro keliu jie siunčia didėjanti žemė ūkio mechanizacija ir biuroniau nelegaliai atvykę sezoniniai darbininkai,
žiemos mėnesiais dalį savo derliaus į didžiųjų kratizacija. Pavieniui tęsti ^covų prieš didžią
Tačiau jie naudojami tik ten, kur mašinos
miestų turgavietes, neretai čia pat, farmose, sias žemės ūkio firmas buvo beprasmiška.
dar negali dirbti pigiau, negu žemiau tarifo
įsirengia savus aerodromus. Yra čia darži Pora atkaklių individualistų, kurie dar bandė atlyginami padieniai.
ninkų, kurie kiekvieną rytų atskrenda po išsilaikyti, netrukus bankrutavo. Jie nepa
Viena klase aukščiau už meksikiečius
100 ar 200 km. į savo farmas karštajame jėgė atlaikyti masinės produkcijos principais stovi amerikiniai žemės darbininkai. Jie pirValley arba į daržovių biržų EI Centre, o po organizuotos konkurencijos.
moję eilėje turi būti mechanikai, sugebą appietų vėl lėktuvais grįžta į savo namus prie
Nesant šalčio ir oro atmainų bangavimo, tarnauti ir prižiūrėti kiekvienais metais-auRamiojo vandenyno, IIollywoode arba už San klimatui nesikaitaliojant pagal metų laikus, gantį mašinų parkų. Daugelis iŠ jų apie žeBernodiro kalnų.
čia buvo galima sukurti žemės apdirbimų mės apdirbimų išmano mažiau, negu miesto
Bet dar daugiau yra savininkų, kurie prampnės metodais. Los Angeles mieste Im- darbininkas, laisvalaikiu trūsiųs’savo sodely,
veik visai nesirūpina savo žeme ir kartais jos perial Valley yra vadinamas didžiuliu natų- Tačiau jie labai gerai pažįsta komplikuotus
visiškai nemato ištisomis savaitėmis arba raliu šiltadaržiu. Ir juo arčiau šį nepaprastų svogūnų kasimo aparatų, pomidorų krėtėjų
net ištisais mėnesiais. Jie savo farmų "admi žemės kampelį pažinau, juo didesnis susidarė ir gausybės įvairių rūšių traktorių mechaniznistravimų" yra pėdavę bendrovėms, kurios įspūdis, kad esu atsidūręs milžiniškame fab-x mus.

ME 1-3700

3619 WALTON

— Aš nekenčiu mėšlo smarvės, bet man
patinka alyvos kvapas, — pasakė vienas tų
motoristų, prie savo mechaninio plūgo mon
tuodamas specialų priedų burokams rauti.
žemės ūkio pažinimas čia reikalaujamas
tik iš sezoninius darbininkus ir lauko mecha
nikus prižiūrinčių "ekspertų”, kurie taip pat
nėra ūkininkai, o dažniausiai, nors ne visada,
farmerių sūnūs. Jie yra baigę "Agricultural
Colleges” ir įsigiję akademinį laipsnį, pramo
nėje prilygstanį inžinieriams. Jie pagal
"mokslinius principus” nustato "produkcijos
eigų", drauge stengdamiesi padidinti žemės
"produktingumų" ir darbininkų darbo našumų. Su jų atėjimu žemės ūkin įsiveržė ebronometrai, metavimo juostos, judesio studijos, sėkmingai išbandytos, didinant pramo
nės fabrikų produkcijų.
Ypač toli pažengusi yra mechanizacija

salotų, kiek anksčiau, naudojant rankų dar
bų, pajėgdavo supakuoti visi 20 slėnio san
dėlių.
Nuolat didėjančios ir greitėjančios pro
dukcijos srovės, plūstančios iš dirVų į paka
vimo sandėlius, didysis stabdis vis dar tebė
ra "nuobodžioji" ir "lėtoji" gamta. Paskatin
ti ją didesniam pajėgumui ir tempui yra už
sibrėžusi žemės ūkio bandymų stotis Melo-

lande, prie Brawley.

— Viena mūsų problemų buvo pomidorų
derlius, — pasakoja, mane sutikęs, jaunas
Kalifornijos universiteto tyrinėtojas. — Po
midorai noksta netaisyklingai. Ant tos pa
čios virkščios kabo vaisius, kuris iš raudo
numo jau vos nesprogsta, šalia kitas, dar
visai žalias, o trečias — dar tik pradėjęs
rausti. Tokiai būklei esant, reikėjo derlių
ir racionalizacija pakavimo sandėliuose. Čia skinti rankomis. Dabar mes jau sukonstravo
per visų pastato ilgį teka valančiais ir dažan- me mdehaninį pomidorų skynėją, kuris žy
čiais chemikalais prisotinti upeliai, kurių vie- miai sutrumpina derlius nuėmimo procesų.
name gale mechanizuotas sunkvežimis su- Tačiau, kad šią mašiną panaudojus, mes tuverčia purvu aplipusias, tiesiog iš daržo^atga- rėjOme išauginti tokią atmainą, kurios vaibentas morkas, o kitame gale jos išeina gia- nuno]<tu maždaug vienu metu. Be to,
švarios ir vienu laipsniu "spalvingesnės”, čia pomįdorai turėjo lengviau atsipalaiduoti nuo
jas tuoj pat. griebia rišamosios mašinos ir virkščios, kad mašinai nereikėtų taip smarvienodais pundeliais gabena prie "apipjauskratyti augalo. Vaisiaus žievė turėjo būti
tytojo”, kur nukapojami nereikalingi lapai, atsparesnė, negu anksčiau, kada vaisius, krisTada jos slenka prie kitos mašinos, kuri dė- damas į mechaninio skyniko pintinę, išliktų
žėn eilėmis beria sausų ledų ir morkų pun- nesužalotas. Padedami kitų bandymo stočių,
delius. Paskutinė stotis yra robotas, kuris kurios sprendžia tuos pačius uždavinius, mes
užkala dėžes ir jas sukrauna į laukiantį sunk- tokių pomidorų atmainų jau išauginome. Kai
vežimį.
gamta nenori bendradarbiauti su mūsų nau
Dar greičiau pakuojamos salotų galvos, jomis, laika taupančiomis mašinomis, mes
kurių nereikia raišioti, čia darbo tempas yra
turime ir galime jų priversti.
taip išvystytas, jog vienas pakavimo sandėZ
(Bus daugiau)
lys šiandien gali išsiuntimui paruošti tiek

1
f
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Gydytojas erdvėse

ginėmis, akių ligų ir panašiomis tyje tėra įmanoma tik visų rūšių Kurgonienė, j. ps. E. Vengians-l Peenemiundes baltieji pirštai
problemomis.
specialistams dirbant kartu, kar kas, sktn. S. Stasiškienė, sktn.
Iš bendrais bruožais aviacijos tu sprendžiant iškilusias pro Pr. Nedzinskas, j. sktn. L. Knopfmedicinos sųvokos nusakymo blemas. Gi kiekvienas mūsų žino, mileris, sktn. V. Tallat-Kelpša,
matyti, kad ši sritis nėra ir ne jog j vairiems specialistams su psktn. V. Šliūpas ir tėvų vardu
gali būti vien tik medicina, siau telktinėmis jėgomis kartu spren prof. M. Mackevičius.
riausia šios sųvokos prasme. Jei džiant problemas, kiekvienas iš
Brolijos Jūrų Sk. Skyriaus ve
šioje srityje dirbantieji gydyto jų privalo gana gerai žinoti ir dėjas j. s. L Knopfmileris pa
Duodamas įsakymas pulti Peenemiundę
jai nebūtų gerai susipažinę su kitų specialybių sritis. Jei to ne sveikino baigusius buriavimo
visa eile kitų mokslo sričių, tai bus, išeis kaip toje pasakėčioje, kursus. Jachtos vado teises įr
Duncan Sandys nieko nelaukdamas telefonuoja, savo uošjie vargiai tegalėtų atlikti jiems kur įvairiausi gyvūhai bandė pažymėjimus gavo jūrų budžiaiĮviui
Winston Churchill, Anglijos sunkiausioje valandoje stojęs
pavestus net ir paprasčiausius tempti vežimų
skirtingomis — kun. J. Raibužis, SJ, V.Ma- karo kabineto priekyje, kviečia vyriausybės posėdį. Downin^|
uždavinius, o jau ypatingai ne kryptimis, o tas vežimas nė iš cieža, J. Merkelis,
šlenys, J.T lgįreeį
Merkelis. L.
L fllenva
|urį prisimintinų dienų.
galėtų nieku prisidėti prie šios vietos negalėjo pajudėti...
Butkevičius ir jūrų skautai A
Kelias valandas karštai diskutuojama, įtikinėjama, priesrities pažangos.
(B. d.)
Aglinskas
ir
V.
Krikščiūnas.
.
. šinamasi. Vienos grupės vardu kalba Dr. Jonės. Mokslininkas
Sueigoje trys jūrų sk. kandi- Į juodom spalvom piešia iš Peenemiundes kylančius pavojus. Už
Norint bet kų šioje srityje at
datai davė J. skauto įžodį.
[priešingąją grupę kalba profesorius Lindemann, vienas iš artisiekti, pažengti j priekį, reikia
labai gerai žinoti, kokiose suly
• Prieš kurį laikų Chicagos Įmia-usių Churchill patarėjų. Jie pakartotinai perspėja nuo Peene-

SU REVOLVERIAIS
PRIEŠ V-2

tose dabarties, o taip pat ir atei

ties lakūnams teks dirbti, kokie
J. RAMUNIS, Capt. USAF (MC), Flight Surgeon

pavojai glūdi erdvių aukštybėse,

SKAITAI

• LSS — JAV Vidurio Rajono
vakarų sąskrydis bus šaukiamas
gegužės 30-31 ir birželio 1 dieno
mis. Programoje numatomos —
lituanistinės varžybos, pavyzdi
nės sueigos ir kt. Sąskrydyje tu
rėtų dalyvauti vadovai-vės, įskai
tant ir skiltininkus. Rajono va
das ir Seserijos rajono vadeivė
iki bai. 30 d. prašo, vietovių va
dovus atsiųsti pageidavimus bei
pasiūlymus šiam sąskrydžiui.

akad. skautai išsiuntinėjo laiš- miundės isterijos. Jam ir jo draugams tas *”Baltijos jūros lizdas”

kus keliems JAV senatoriams, nėra niekas kitas, kaip Hitlerio propagandos triukas. Visus kitaip
dėkodami už gražius atsiliepimus galvojančius jis laiko bukapročiais.
apie Lietuvą Vasario 16-sios proPritariantieji Duncan Sandys pašoka iš savo vietų. Pykčio
ga. Chicagos ASS skyr. pirmin. banga užlieja patalpų. Sandys įtikinėja uošvį. Jis rodo oro nuoVyt. Šliūpas gavo atsakymų iš traukas, kuriose aiškiai matosi raketos. Jis atkreipia dėmesį į sasen. John Kennedy, kuriame se-Įvo agentų slaptus pranešimus: lenkai darbininkai Peenemiundėje,
natorius dėkoja už gautų laiškų Patikimi žmonės Intelligence Service tarnyboje, paruošė ir perir pareiškė norų susitikti asme- siuntė šio» slaptų ginklų centro planus. Nerimų keliančius planus,
niškai su Chicagos akademikais Sandys kalba, tartum jau būtų išmušusi paskutinė Anglijos vaskautais netolimoje ateityje, ka- landa.
Tų naktį duodamas lemiamas įsakymas: Peenemiundes puo
da jis lankysis Chieagoje.
limas!
• Californijos akad. skautai,
vad. V. Variakojo, pradėjo leisti
Tik kas turi leidimų ...
rotatorium spausdinamų leidinį
Mėnulio pilnatis šviečia virš Peenemiundes. Tik maži, skaid
skautams vardu ”Laužų Švieso
rūs debesėliai retkarčiais praslenka pro jo veidų. Naktis iš 17 į 18
je”.
rugpiūčio, 1943 metai, 1 vai. 15 minučių.
Prie bandymo rampos Nr. 11 patruliuoja sargybiniai, čia
bendrųjų instrumentų tikrinimo vieta. Rampos Nr. 7 ir 9 irgi
CHICAGOJE postų saugomos. Prie jų — kariuomenės bandymo dirbtuvių pa
čio centro — niekas negali prieiti, jei neturi ypatingo leidimo,
Dirva gaunama atskirais specįaiaus rankovės raiščio ir tam tfkro ženklo švarko atlape,
numeriais:
čia yra slapčiausias vokiečių ”stebuklingųjų ginklų” užMargučio įstaigoje, 6755 So. kampis. Čia jau penkeri metai dienų ir naktį dirba ir galvoja trys
VVestern Avė.
Peenemiundės didieji: Wernher von Braun, Walther Thiel ir RieMarginiu krautuvėje, 2511 W. dėl III. Čia jie išdrįso pereiti nuo 1,5 tonos į 25 tonų, pirmųjų pa69 Street.
| šaulyje didžiųjų raketų.

kaip jie paveikia žmogaus kūnų,
Tarp visos eilės Jungtinėse bė, kaip ji\ šiandien Jungtinėse kaip tokių pavojų išvengti ar
Amerikos Valstybėse oficialiai Valstybėse suprantama, yra popripažintu specialybių, viena iš. skyris platesnės specialybės, jau
medicinos specialybių gal ma- senokai, bet dar neperseniausiai,
žiausiai visuomenei žinoma, dau išsivysčiusios į atskirų šakų. Ji sutiktos įvairiais skirtingais at
geliui mūsų tautiečių gal net yra poskyris "Preventive Medi- vejais. Ir čia jau susiduriama su
visai ir negirdėta. Tai specialybė cine”, kaip kad, pavyzdžiui, šir- fizikais, chemikais, ir panašiais
dies ligos, skrandžio ir virškina-1 mokslininkais, kurie tas įvairiauaviacijos medicinoje.
Dar tik vakar, galima būtų sa mojo trakto ligos yra platesnės sias aplinkos sąlygas studijuoja.
kyti, ši specialybė buvo niekam vidaus ligų specialybės posky Reikia taip pat žinoti savybes
tos mašinos, to lėktuvo, ar kaip
nežinoma, ir dar tik visai nese riai.
• Kovo 2 d. pas Tallat-Kelpšus
nai ji tebuvo viešai pripažinta,
Kas gi toji "Preventive Medi- jų bepavadintume, kurių tam
kaip atskira medicinos mokslų cine”? Nežinau tai sąvokai tin žmogui reikės valdyti. Reikia ži- buvo Chicagos akad. skautų vi
studijų būrelio anšaka. Kas gi toji specialybė ir kų kamo vertimo į lietuvių kalbų, nių, kaip žmogus jausis tokioje1
Mų metų sueiga. Senj. Adotos rūšies specialistai veikia?
bet jų galima būtų apibūdinti maširioje būdamas, kaip gerai ar1
Kai žmogus po ilgų šimtmečių kaip "apsaugojamoji medicina”. kaip prastai jis galės jų įvairiau- mas Mickevičius skaitė^ referaMokslas, religija ir žmogaus
svajonių pagaliau išmoko nuga Kai kitos medicinos šakos specia siomis sųlygomis valdyti. Reikia
lėti paskutinę gamtinę kliūtį ir lizuojasi jau susirgusio žmogaus žinoti, kokius savumus tas atei- ^a‘svt‘ • Buvo gyvos ir įdomios
skraidymas erdvėse ėmė lenkty gydymu, tai ’Treventive Me- ties lakūnas turės, kad pajėgtų diskusijos.
M Baltijos Jūros” tunte Chiniauti su paukščiais, tada skrai dicine” pirmutinė problema yra, atlikti savo uždavinį.
dymas jam atrodė esąs grynai kaip tokių susirgimų išvengti,
Taip pat nė kiek ne mažiau1 cagoje 4-jų metinių proga į vytechnikinė problema, kaip kad ir kaip nuo jų apsisaugoti. Ir ji tu reikia žinoti, kokias apsaugos resn. valtininko laipsnį pakelti
daugelis dar ir šiandiena galvo ri, greta su aviacijos medicina, ar paramos priemones galima! Jūrų budžiai J. Baltramonaitis,
ja. Tačiau žmogus labai greitai visų eilę kitų savo posakių, — tam lakūnui praktiškai suteikti, V. Macięža ir A. Butkevičius. Į
suprato, kad tai buvo tik jo ne- gana gausių posakių, — kaip kad kad įgalintų tinkamų jo funkci valtininko laipsnį pakelti jūrų
J. Karvelio knygyne, 3322 So.
dagalvojimas, kad tokia pažiū jų turi ir vidaus ligų sritis.
I
Dideli pasisekimai
jonavimų. Taip pat reikia nutar- budžiai J. Papartis ir V. Motu- Halsted St.
ra susidarė tik todėl, kad žmo
Terros knygyne, 3333 So.
1943 metais, rugpiūčio mėnesį tikslas jau buvo beveik
Aviacijos medicinos sritis yra ti, kokį apmokymų tas lakūnas šis ir jūrų skautai — J. Krikšgus dar permažai težinojo apie
turės išeiti, kad skraidydamas čiūnas ir V. Petrušis
Halsted St.
pasiektas. Remiantis pasiektais tyrimo daviniais, vienu milžinišerdvę ir joje glūdinčias klastas. ribota ta presme, kad ji nagri taip aukštai ir taip greitai, kaip
Jūrų budžiui vyr. skltn. K
St. Ramanausko kraut., 4559 ku technikos šuoliu iš karto pavyko pereiti prie 18 sykių didesnės
nėja tik tas problemas, kurios
'žmogus, deja, nebuvo gamtos
raketos. Pavyko sukonstruoti atitinkamai stipresnį variklį su ypakyla žmogui beskraidant. Ji ty kad dabartiniai lėktuvai jau Butkui pripažintas jūrų skautų So. Hermitage Avė.
taip sutvertas, kad jis laisvai ga
vyresniojo valtininko laipsnis.
St. Penčylos kraut., 4501 So. tinga kuro pompa ir automatiniais regulatoriais. Specialaus kuro
rinėja, kaip užtikrinti žnfbgaus skraido, galėtų greitai suvokti jo
lėtų skraidyti erdvėse. Jo orga
mišinio bandymo rezultatai nepaprastai geri. Tačiau iki savarangyvybės palaikymų ir tinkamų gyvybei gresianti pavojų ir galė Jūrų budys vyr. valtn. J. Bal Talman Avė.
nizmas tinkamai funkcijuonuoja
tramonaitis
paskirta
”
Nidos
”
B. Siliūnc kraut., 4600 So. kiškai skrendančios raketos, kurių serijos gamyboje būtų galima
žmogaus funkcijonavimų oro er tų imtis tinkamų priemonių nuo
tik tada, kai jis remiasi tvirta
laivo vado padėjėju.
Fairfield Avė.
perduoti frontui, dar yra ilgas kelias. Todėl ir toliau dirbama,
dvėse, su kuriomis palyginus, že tų nelaimių apsisaugoti. Reikia
žemele, kai jis pasilieka tūnoti
P. Ramanauskų krautuvėje, | bandoma, matuojama, skaičiuojama.
mės paviršius tėra tik mažytis nutarti, kaip praktiškai lakūnų
•
Vasario
23
d.
Jaunimo
Na

pačiame erdvių okeano dugne,
So. 49 Avė.
šių atmintinų 18-tos rugpiūčio naktį likimas paskyrė išban
plotelis. Ji tiria tiek oro erdvių to išmokyti, kad jis visa tai su muose Chicagos "Baltijos Jūros” ar1439
ww
«•
—
oi
•»
w
■
palyginti, netoli nuo jūros pavir
dymų visiems dirbantiems generolo majoro Walter Dornberger
sudėti ir tenai sutinkamas gy prastų net ir nebūdamas pats jūrų šk. tuntas atšventė savo
šiaus. Čia jisai gali gyventi metų
vadovybėje, prie pirmosios didžiosios raketos, _ v. Baun, Thiel,
vybę žudančias sąlygas, tiek ir gydytoju.
Dabar
veiklos 4 metų sukaktį. Iškilmin
metais, naudodamasis vien tik
Riedel III, Schilling, Dannenberg, Lindenberg, Rudolph, Riedel II.,
tas priemones, kurių pagalba
Visa tai, kas čia pasakyta, ir goje sueigoje dalyvavo "Juod
gamtos sukurtomis sųlygomis sa
pats I a i k a s
Heller, Enricke, Zolke, Beduerftig, Zangel, Pilz ir Muenz.
žmogus gali išlikti gyvas ir net dar eilė visokių kitokių uždavi krantės” tunto jūrų skautės, jū
vo* gyvybei palaikyti, čia jam ne
Dr. Thiel, kurs beveik pilnai išvystė V-2 variklį, šių naktį
dirbti. Tam tikra prasme ji ap nių ir yra tikrasis aviacijos me rų sk. vadovai bei tėvai. Jūrinės
užsisakyti
reikia jokių dirbtinų priemonių,
yra Peenemiundės pakraštyje gulinčioje mažoje vietovėje. Čia
kad išliktų gyvas. Čia jo. pojū ima visas kitas medicinos spe dicinos gydytojų-specialistų dar skautijos entuziastus su gero vėyra keli viešbučiai viengungiams, keletas namelių šeimoms, pora
DIRVAI
cialybes, nes tos ligos, kurios pa bo laukas. Ir pažanga šioje sri- jo linkėjimais sveikino sktn. F.
čiai yra "teisingi”, atitinkantys
kantinų ir šiaip keli pastatai aplink mažų turgaus aikštelę. Šioje
sitaiko žemėje, gali pasitaikyti
tikrovei.
vietovėje gyvena beveik visi mokslininkai.
ir ore. Bet ji atkreipia ypatingų
Šios sąlygos labai ir labai pa
Jau visur ramu. Daugumas miega. Tik kur nekur už užtem
dėmesį į tas žmogų veikiančias
sikeitė, kai žmogus pradėjo leis
dytų langų dar dega šviesa.
sąlygas, lyg ir vavotiškas "ligas”
mis u;mi mm
tis paukščių keliais ir savo atsieTelegrafiste sėdi prie veikiančio aparato. Kitos prie stalo
kimais pralenkė net ir visus ar bent jau žmogaus organizmo,
su tiesioginiais laidais į įvairias ministerijas Berlyne.
paukščius, pačios gamtos sutver sutrikimus, kurios yra savitos
Kai kur net ragaujamas šnapsas. Iš V-2 varikliui skiriamo
tus gyventi oro. erdvėse, žmogus oro okeanams, yra tipiškos toms
alkoholio, jį atitinkamai paruošus, galima pagaminti visai ne
jau šiandienų pasiekė tokias sąlygoms, kuriose modernus la
blogų gėrimų.
kūnas "gyvena”, kurios yra kaip
aukštumas, kurios niekada nebu
Pilnatis mėnuo pakilęs virš šiaurinės dirbtuvių dalies —
vo patiems paukščiams pasiekia tik tų sąlygų "sukurtos” ar bent
• av

« ’av av
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mos.
žmogus šiandien skraido tokiu
greičiu, su kuriuo joks paukštis
negali nei iš tolo lygintis. Ir šian
diena labai plačiai kalbama dar
apie didesnius aukščius, dar di
desnius greičius; šiandiena jau
kalbama ir apie keliones tarp
planetų, apie ka ne tik mūsų tė
vai, bet net ir mes patys savo
vaikystėje vargu ar rimtai ir
svajojome.
Kai šiandienų lakūnas skraido
tokiose aukštybėse, kur aplinki
nė atmosfera beveik momenta
liai užmuštų bet kokių mums ži
nomų gy< bę, kai jis skraido du
tris kartus greičiau už garsų,
kai jis, šiose sąlygose atsidūręs,
tampa nuolatos savo paties taip
"teisingų” pojūčių klaidinamas,
o vistiek išlieka gyvas ir atlieka
jam pavestus uždavinius, — už
visa tai jis turi būti dėkingas
aviacijos medienos pažangai ir
jos laimėjimams. Be jos, net ir
išmokęs skraidyti, jis būtų likęs
pririštas, palyginti, prie nedide
lių aukštumų ir galėtų pasiekti
tik labai ribotų greitį. Skrisda
mas moderniu lėktuvu žmogus
nėra vien tik tos sudėtingos
"mašinos” valdytojas, bet kartu
lyg ir jos kalinys, nerius per erd
ves tartum mažoje, savistovėje
planetoje, vadinamoje lėktuvu.
Jis tai gali atlikti tik aviacijos
medicinai jį aptarnaujant.

V-2 skyriaus. Didelių, margais stogais montažo halių apybraižą

jų savotiškai paveiktos.

aiškiai išsiskiria iš pušų miško. Miško juosta skiria dirbtuvių"

Šioji specialybė yra dar ir tuo

šiaurinę nuo vakarinės dalies, čia karo aviacija tyrinėja ir ruošia

savotiška, kad beveik visi šie

V-l. Pastaroje dalyje šių naktį tedirba V-l technikų grupė.
yiename iš barakų miega garsioji lakūnė Hanną Reitsch.
Ji atskrido Peenemiundėn aplankyti kelis savo draugus. V-l va
dovybės štabas gyvena Zinnowitz arba Zempin vietovėse, drau
džiamom zonos pakraštyje. Zinnowitz, Pressenhof viešbutyje, gy
vena ir pulkininkas Wachtel, V-l bandymo grupės šefas.

specialistai yra arba kariškiai,
arba bent buvo kariškiai ir spe
cialų apmokymų gavo. karinės
barny bos metu. Ne tik JAV, bet
ir jokiose kitose valstybėse (kiek
man tai žinoma), nėra nė vienos
civilinės mokyklos, nė tokių ci

vilinių kursų, kurie parengtų
gydytojus aviacijos medicinos
specialybei įsigyti ar bent leistų
joje toliau lavintis. Kartais gir
dimos žinios apie civilinėse me
dicinos mokyklose rengiamus
kursus ar posėdžius aviacijos me
dicinos klausimais. Bet tai tėra
tik jau parengtų specialistų dis
kusijos specialiais klausimais,
konkrečių problemų sprendimas.
Kartais būna bendro pobūdžio,
labai paviršutiniškas supažindi
nimas su šioje srityje sutinka
momis problemomis.
Pastaruoju laiku vis daugiau
ir daugiau kalbama apie aviaci
jos medicinos srities paskaitų
įvedimų į reguliarias medicinos
mokyklas. Bet tai toli gražu ne
būtų specialistų parengimas, o
tik visų gydytojų bendras supa
žindinimas su šios srities pro
blemomis.
Aviacija mūsų gyvenamu lai
kotarpiu tapo tokiu kasdieniniu
reiškiniu, kad jau būtinai reikia
visus gydytojus nors kiek supa
žindinti su jos problemomis, kaip
Aviacijos medicina
kad kiekvienas gydytojas turi
Aviacijos medicinos specialy- susipažinti su įvairiomis chirur-

The Stroh Brewery Co., Detroit 2d, Michigan

VERDAMAS DEVYNIOLIKOJ VARINIŲ KATILŲ
Stroh’s yra verdamas kitaip, negu bet koks kitas
Amerikos alus. Stroh’s yra Amerikoj vienintėlis,...
verdamas 2000 laipsnių atvira ugnim, kad duotų
patį geriausį skonį. Atvira ugnim verdamas alus
duoda lengvesnį, skanesnį, daugiau gaivinantį StroR’s
skonį. Gaukite šį vienintėlį, atvira ugnim gaminamų
alų — boa koše arba dėžutėse.

Pirmieji dvidešimt bombonešių puola
Peenemiundėje laikrodžiai rodo 1 vai. 30 min. Tuo pat metu
laikrodin žvelgia ir anglų bombonešių grupės komendantas Searsby. Jis žiūri į mėnulio pilnati ir į judančias, fosforu šviečiančias
instrumentų rodykles Lancaster lėktuvo kabinoje. Bombonešis
| žemu skridimu artėja į Danijos pakrantę. Sylt sala guli po jo
dešiniuoju sparnu.
Anglai šiandien skrenda pagal naujų "pėdsekių sistemų”.
Prieš keletą dienų tai sėkmingai išbandė virš Turino, šiandien
turi pasisekti, — šiandien arba niekad!
.
Searby yra ”Master-Bomber” — vadovas viso-s jį sekančios
bombonešių grupės, kurių jis radijo pagalba diriguoja.
Štai jau matomi Peenemiundės aerodromas, toliau — miške^
juosta, skirianti V-l nuo V-2, dar toliau — gyvenvietės. Ruk^J
debesis slenka per salų.
Vokiečiai pradeda leisti ir dirbtinų rūkų. Searby išmeta
pirmąsias geltonas, kelių nužyminčias bombas. Po kelių sekundžių,
virš mokslininkų kaimelio, paleidžia pirmųjų taikinį nurodančia
raudonų bombų. Aiškiai matomas, šviečiąs rutulys iš lėto leidžiasi
žemyn. Iš kelių šimtų mašinų sudaryto junginio, pirmieji dvide
šimt bombonešių puola ...
(Bus daugiau)
Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
nente einantį iliustruotų humoro-kritikos žurnalų

Jums patiks

PELĖDĄ
dabar už vietines kainas t

Jis yra šviesesnis!

Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė. S.,
Wellarid, Ont., Canada.
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pajėgas atlikti karinės prievolės.
x Mugė ir "Piršlybos”
. Po vaizdelio sekė trumpi skau• Kovo 2 d. grįžo iš Floridos,
Kovo 2 d. Lietuvių Klubo sa- cių pasirodymai, šį kartą tiek
Įėję buvo Clevelando Neringps paukštytės,-tiek skautės rimtai,
VASARIO 16-SIOS ATGARSIAI, Klubo kultūriniais parengi praleidę mėnesį atostogų, buvu
mUMKESE
skaučių tunto'surengta Kaziuko nors ir kukliai, pasirodė, nes žiūPLB VVindsoro Apylinkės ir De- mais rūpinasi valdybos vieepirm. si ilgametė Lietuvių Kultūros
’
i
Klubo pirm. Kotriną ir Anthony
mugė. Skautės šiemet mugei ne- rovui už vis mieliausia buvo ta
troito Organizacijų Centro ruoš-)St.
Sližys,
kuris
jau
ruošia
VeLankėsi Dr. S. Biežis,
11 Tl < A. • I •
• T”^ • v 1 • Stokai. A. Stokus yra filmavimo
paprastai stropiai pasirengė. Bu-, lietuviška daina, gimtojo krašto
tuose Vasario 16-sios minėjimuo lykų, Motinos dienos ir Birželio mėgėjas ir turi padaręs daugelį
tyrinėdamas Čiurlionio ansamb-vo apstu visokių rankdarbių ir poeto eilėraštis ir taip pat ta
se pagrindiniu kalbėtoju iš lie 14 d. programas.
Aukomis Klubą parėmė veik lietuvių visuomeninio ir kultūri liui užpirktų nanyų reikalus. Jį kepsnių viršutinėje salėje, o taip pianp paskambinta Barkarolė iš
tuvių pusės buvo* pakviesta^ chi
nio gyvenimo įvykių ir įspūdin buvo atsiuntusi SLA centro va- gausu sočių lietuviškų valgių Offejrbacho Hoffmano pasakū.
cagietis adv. Ant. Lapinskas. Jo lus Detroito lietuviu visuomeni- gų šio krašto gamtos vaizdų spal
dovybė. Drauge lankėsi ir p. Mi- apatinėje salėje. Kaip ir tikėtasi, Sumani pranešėja buvo vyr.
kalbos, pasakytos tą pačią dieną ninkas, ALTS Detroito skyriaus
votų .filmų.. Stokai atostogavo kužiūtė.
daugiausia pirkėjų sulaukė lėlės skltn. Aid. Malcanaitė.
abiejuose minėjimuose kiaušy-;garbės narys Juozas Ambrose —
Miami, Floridos pietuose, bet pa Dr. S. Biežis, su Vilties Drau- t aut: man rūbąis ir skoningai pa- uH3i]siinimiiiiiisiiiii9ii!iiiiii:iuhii!iiu
tojams padarė gilaus įspūdžio.' $25.00, Sim.Lūšis — $20.00, Ona
simaudyti šiemet netekę, nes gijos valdybos posėdžio dalyviais ruoš J siuvinėtais viršeliais alMalonu pastebėti, kad tiek prieš ir č. šadeikai — $10.00, Br. GlatJUOZO KAMAIČIO
aukščiausia
temperatūra
buvusi
ir
Clevelando
tautinės
srovės
vei

bumai
(paukštyčių
stalo
paži

kelerius metus girdėtas adv. Ant. kauskas — $5.00 ir po $2.00 —
-j-68° F. šiaip laikas praėjęs ma kėjais praėjusį šeštadienį sve bi). Didelį susidomėjimą kėlė ir IR JONO BALEHtOS,
Olis, kuris tada pasakė plataus J. Pilka ir Kučius.
ST. CLAIR SHOE STORE,
loniai. Radę nemaža detroitiškių: čiavosi Gaidžiūnų namuose.
p. O. Jokūbaitienės sukamas lai
politinio masto kalbą, tiek ir |
*
12915 St. CIair Avė.
kinų savininkus Miškinius, beal-|
adv. A. Lapinskas savo jautriu
• Prieš keletą dienų sėkmingai koolinių gėrimų dirbtuvės savi-' Dail. A. Rūkštelės dailės paroda mės ratas, kuris daugeliui išvi
Batų ir odos parduotuvė, dide
liojo dešimtukus, tačiau kai kam
ir meistrišku žodžiu išskirtinai atlikęs tarnybą karinėse pajėgoSkaitydami KARĮ būsite ge
Us batų pasirinkimas ir žemes
pasireiškė korektiškumu ir gyva ’ se, ryšių daliniuose, grįžo iš Ko- ninką Sakalą, kurie ten turi ir, atidaryta kovo mėn. 8 d. lietuvių skyrė puikias dovanas.
rai informuoti apie pasaulinius
nės kainos negu kitur.
savo vasarnamius ir grįšią tik po • salėje. Įžangos žodį tarė parodos
rėjos
metalųrginės
inžinierijos
Vakare buvo* pasirodymai scepolitine mintimi.
Siuntimui į Europą duodama karinius įvykius, rasite straips
Velykų. Be jų vasarnamius ten'globėjų 'vardu Bendruomenės
stud.
Jurgis
Gerulaitis,
kuris
šių
*
.
T
v
i
r
•
noje.
Pernai
mugeje
buvo
paMeninėje dalyje, be vietinių
niu iš karinės ir Lietuvos istoridar turi detroįtiškiai — Bukšnys apylinkes pirm. J. Virbalis, gi
. , . T v. . . . Tz
• • nuoiaiu^
metų
pavasarį
baigs
dėl
karinės
; -,
• , n
i - d i vaizduota Lašinimo ir Kanapinio
toiąvrrm
lietuvių pajėgų, dalyvavo ir ven
retais paveikslais iliustruotų
ir John Koęh.
atidaromąją kalbą pasakė St. ,
, ,
p;rsivboq K‘ taisymą s paimamos ir
prievolės
nutrauktas
studijas.
grų šokių grupė, kurios pasiro
namus be mokes ir Lietuvos karių atsiminimus iš
Barzdukas. Jautrų
žodi tarė ir i A’ 2?- •
' ... . ‘
,. j pristatomos į m
autrų žodį
Gerulaitis
vėl
buvo
priimtas
į
tu

Stokai
dalyvavo
Miami
Lietu

bai
darniai
suvaidintas
vaizdelis,
įvairių laikų.
dymą publika priėmė šiltai, ypač
pats parodos kaltininkas — dail. kurį parašo Z. Peckus. Vaidino: čiu.
rėtąjį
savo
specialybės
darbą
vių
Klubo
suruoštuose
blynų
va

sužinojusi, kad visi jaunieji šo
Metinė prenumerata $5.C0; ra
Darbo vai.: nuo 9 v. ryto iki
A. Rūkštelė.
General
Motors.
karuose
ir
kituose
to
Klubo
papiršlį
—
Zigmas
Peckus,
tėvą
—
kėjai esą buvę vengrų sukilimo
šykite: KARYS, 916 Willoughby
7 v. v.
atidarymo lietuvių salėje
Kovo 7 d. Juozas Jakunskas rengimuose. Kelionei oras buvęs . Po
,
.v, T
.
Ignas Gatautis, dukterį — Jūra"kokteilininkai".
Telefonas: GL 1-5875, buto — Avė., Brooklyn 21. N. Y.
C|eve.
žds Įvyko vaisės Jau pirmąją dieną t- GailiuSytė (vW t
iš
Detroito
išvyko
į
ginkluotas
labai
palankus.
Aukų buvo surinkta per
buvo parduotų kūrinių. Vieną iš lando Vaidilos teatro aktoriai), G A 1-7658.
$2400.00. Atsimenant Detroite
brangiausių nupirko Tautinės motiną — skautė Meilutė Juškė- nimiiiiii!iiHi3K!!mii[igi[iiiiiiiiigi:ii!iiĮi Mes turime spalvuotų pirkėjų.
esantį nedarbą, rikliava laikoma,
Sąjungos pirm. inž. E. Bartkus. naitė ir jaunikį — jūrų skautas
Kreipkitės ir mes parduosim
pasisekusia.
TĖVIŠKĖS ATSPINDŽIAI
Paroda atidaryta kasdieną nuo Rimas Dumbrys.
KAS
Jūsų namą.
12 vai. iki 9 vai. vakaro, šešta
AMERIKOS LIETUVIŲ
(Dail. A. Rukšlelės parodą atlankius)
dienį ir sekmadienį — nuo 11
, UŽSISAKĖ
VVADE PARK REALTY CO.
VETERANŲ MOTERŲ
NAMŲ
PASIRINKIMAS
vai. iki 10 vai. vakaro.
7032 Wade Park Avė. .
M
Kelias tarp rugių, Vakarop, | čia nereikia, kaip kartais prieš
PIETŪS
Paroda uždaroma kovo mėn.
DIRVĄ —
Arthur O. Mays, broker
E. 87 St. (į šiaurę nuo Supe^Amerikos Liet. Veteranų Mo Pragiedruliai ir dar dvidešimt kitus paveikslus sustojus, krai- 16 d. 10 vai. vakaro. Įėjimas į
rior Avė.). Vienos šeimos 9 k.
Telef.: UT 1-7551
terų D-ja ”Auxiliari” kovo 2 d. penki paveikslai, pavadinti "Tė- pyti pečiais ir prisipažinti, kad parodą laisvas ir nemokamas.
TAS NESIGAILĖJO!
namas. 3 garažai. $10,700.
S. Clemens hall suruošė iškilmin viškės ciklu", sutinka mus dail. nieko nesupranti. Tuo būdu daiE. 118 St. (į šiaurę nuo St.
gus pietūs, kurių pelnas skiria Antano Rūkštelės parodoje Cle- liniukui duodant proga pakilti
R. B. Kr ipansky — apskr.
CIair Avė.). Vienos šeimos 7 k.
labai aukštuosna debesysna ir
mas lietuvių veteranų namams velande.
4hs
I. J. SAM A S JEWELER
namas. Garažas. Įmo-kėjimo ne
statyti. Pietūs turėjo, gerą pasi Tėviškė. Tai vedamoji dail. A. aiškinti, kad jis esąs peraugęs
sekimą ir sutraukė gausų būrį Rūkštelės kūrybos mintis, kuri' visuomenę ir savo gyvenamąjį i Lietuviams gerai pažįstamas reikia.
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Ida Avė. (Arti St. CIair Avė.
charakterizuoja ne tik šią paro-. laikotarpį keliais šimtais metų Robert B. Krupansky kovo 4 d.
svečių.
dą, bet ir visą dailininko meninę 1 Antanas Rūkštelė savo^ kury- ^uvo prisaikdintas nauju Cuya- ir Anscl Rd.). Dviejų šeimų po
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus'tlovanų
5 kamb. namas.
’
apskrities teisėju.
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS veiklą. O toji veikla nesiriboja boję visiems aiškus, suprantapasirinkimas.
Turime
ir
daugiau
namų
par

Tai})
d,augelio
kitų,
naująjį
vien
tik
paveikslų
tapymu.
mas
ir
savas.
Jo
paveikslų
nuoRINKIMAI
7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre
Dar ankstyvoją jaunystėje A. j taikos tos, kurias daugelis per-‘teisėją sveikino yireprez, Ri- davimui.
Rinkimai atstovų į PLB Seimą
Telef.: EX 1-3969. Bute: AVA 1-2354
ir LB JAV Tarybą įvyks balan Rūkštelė ėmė domėtis teorėti-! gyvena savo sieloje ir dailininko' cherd Nixon ir Ohio gubernatoKreiptis i Eduardą Karnėną
džio 27 d. Rinkimų reikalais pra niais meno klausimais ir ypatin vaidmuo čia iškyla, kai}) tų sie-rius O'Neil.
J. G. Oshcn Realty & Insurance
los
emocijų
ryškintojo
ir
atkū

šoma kreiptis į Rinkimų Komisi gai lietuviškąja daile. Bebūda
Service, 1141 AnseI Rd.
rėjo.
mas
etnografinio
skyriaus
vedė

jos sekr. V. Staškevičių, 7130
tel. SW 5-4803 arba namų
DIDELIS NAMŲ
Antano
Rūkštelės
kūryba
yra
ju
muziejuje,
aktyviai
dalyvau

VVebb, Detroit 4, tel.: TE 4-0223.
ER 1-4732.
PASIRINKIMAS
Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką
damas tautodailės tyrinėjimo glaudžiai susijusi su lietuviška
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
darbe, stipriai pamilo lietuviš visuomene ir yra neatskiriama
ALB RADIJO KLUBAS
PUIKUS 6 KAMB. NAMAS,
PRADEDA NAUJĄ VEIKLOS kąją buitį ir ši pirmoji meilė ta ios dalis. Tuo jis yra branginti
išvežiojame į namus.
po jo didžiausia ir paskutiniąja nas ir nusipelno mūsų pagarbos.
BARĄ
netoli Naujosios lietuvių parapi-i
x
Vladas Vijeikis
meile.
jos bažnyčios, Uždengtas porz\LB Radijo Klubo metinis na
Parodoje matomas vienas ki
ST. CLAIR BAKERY
cies. Garažas. Oro vėsinimas.
rių susirinkimas vasario 23 d.
tas vaizdas iš Vokietijos ir Ame IŠTIKUS GAISRO
Paežerio privilegijos. Kaina
išrinko valdančiuosius organus.1
Sav. O’Bell-Obelenis
rikos visiškai nėra charakterin
$17,500.
Valdybą sudaro: adv. Kęstutis
kjri AIMFI
gas dailininko kūrybai. Jo kūry
6212 Superior Avenue
Tel. EN 1-6525
Page Realty
Ambros — pirm., St. Sližys — bos antgalvis — Lietuva.
455 E. 200 St.
KE 1-1P30
Antroji mūsų krautuvė yra
I-sis vieepirm., Aug. Rinkimas
Kada jūsų namai arba ra
Kai man tenka išgirsti dail.
(21)
— II-sis vieepirm., K. Gogelis — A. Rūkštelės vardą, tai mintyse landai tampa sunaikinti arba
1404 E. 66 Street
Tol. EN 1-4551
Naujos Parapijos rajone. Arti
uigatinti ugnies. kreipkitės » prie ežero. Erdvūs ir šviesūs
sekr., Petras Medonis — ižd.,
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausios mėsos
tuojau iškyla dar nepriklauso
Ant. Januškevičius — fin. sekr. moje Lietuvoje matyta spalvota \ J. KERŠIS, dėl apkainavimo, kambariai. Ypatingai mažas įmo2Y4 AKRAI ŽEMĖS
produktus.
ko visada reikalauja apdraudos kėjimas ir lengvos sąlygos.
ir Ona šadeikienė — tvarkd., di
10 kambarių namas. Netoli Nau
reprodukcija, plačiai pasklidęs
vcmpaniios pirm, negu išmok:
rektoriai: Jonas Kriščiūnas, Jur
Kreipkitės į mus f h būsit patenkinti
jo paveikslas "Degučių kaimas’’.
Kreipkitės pas Joną Nasvytį jos Parapijos bažnyčios. Kaina
iž nuostolius. /
gis Rekašius ir Leonidas Galins$32,000.
Tai gimtasis A. Rūkštelės kai
IV 6-lffhb
P. J. KERŠIS,
kas. Revizijos Komisija: B. BuGlobokar
mas, iš kurio ūksmingų miške
R. A. GALL REALTY CO.
609 RncMv for Savings Bldg.
genis, VI. Selenis ir Pr. Martin
(22)
lių, rugiapiūtės gubų, berželių ir
'421 E. 200 St.
Telef.: MAin 1-1773
kėnas.
i!B:]Gcn;:uqi:BiRii;iii;iiiHiB!giRiiuiin
eglynėliu, atrodo, jis nebus nė
UETUVm KLUBAS
Klubas dabar turi per 1^0 na kojos iškėlęs,' nors apsuko Vo Tezidenciia: PENINSULA 252,
J. C J J U N S I( A S
rių, kurių skaičius nuolat pri kietiją, /Australiją ir šiaurės
6835 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-1143
AR
NEVERTA
L
A
I
K
R
O
I)
I
N
I
N
K
A
S
auga, nes Klubo veikla susilau Ameriką nuo rytinių iki vakari
J. S. ATTTO SERVICE
Lietuvių Klubo.Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus^ kviečia
PASVARSTYTI?
kia vis daugiau Detroito lietuviu
2tųviu nių pakraščių.
Taiso
ir
parduoda
laikrodžiu,
’
Sav. J. švarcae
nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.
visuomenės susidomėjimo i
Kartą
darydamas
svarbius
nu

apyrankes
ir
kitas
brangenybes
Antanas Rūkštelė savo kūry
12*1 \ddison Road
lankumo.
Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi
tarimus Amerikos garsus prezi Sąžiningas ir garantuotas dar
boje nebando plaukti į "tarptau
Tek HE 1-6352
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis
Klubo valdyba paskyrė $66.00 tinius vandenis", nė savo. paveik
dentas Woodrow WILS0N yra bas prieinamomis kainomis.
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visą laiką veikia televfeijos apa
apmokėti Vasario 16-sic.s radijos slų temomis, nė išraiškos forma.
išsitaręs, kad „visuomet naudo
753 E. 118 St.
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.
programą, kuri buvo pravesta be Jo tapybinės priemonės papras
ju ne tik savo protą, bet ir tą,
ATTTOMAŠINU
Cleveland 8, Ohio
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.
♦
skelbimų. Tautinės šventės pro tos, todėl priimtinos ir supran
kurį galiu pasiskolinti
Telef.:
LI
1-5466
TAISYMAS
ga per ALB radiją kalbėjo Klu tamos kiekvienam, kuris susto
Ta mintis yra labai reikšmin
Mašinų
viršaus
taisymas
bo pirm. adv. Kęst. Ambros, De ja ties jo paveikslu ir keliom mi
ga investavimo srityje. Visi pa ilIlinilBIIRIBRDigUEilKILCIUSafRigiDlDII
ir dažymas; motorų, stab stebime esančią INFLIACIJĄ ir
troito Organizacijų Centro pirm. nutėm persikelia namo. Ir todėl
WM. DEBBS PAINTING CO.
džių patikrinimas lr taisy mūsų uždirbamų bei taupomų pi
PRANEŠAMA ...
dr. J. Karvelis ir savanorių-kūrė- nenuostabu, kad jau daug jo pa
mas, greičio dėžės ir kt. ma nigų pirkimo galios mažėjimą.
NATIONVVIDE’S’
jų vardu dr. V. Misiulis.
WM. DEBESIS
veikslų puošia lietuvių namus,
šinos dalių įdėjimas,
Padėtis reikalauja rimtesnio ap
Kovo 29 d. 6 vai. vak. ukrai- sujungdami juos su gimtąja panaujas
JNamy Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
parduodami
;imžini
akusvarstymo ir veikimo.
niečių namuose ALB Radijo Klu- dange. Jie žaižaruoja saulės atomdiatoriai.
Dauguma finansinių ekspertų
1132 Summit Dr.
Cleveland 24, Ohio
bas ruošia Detroito lietuvių vi- švaistėmis nuo rugių gubų, švie
prieina
nuomonės,
kad
reikšminsuomenės suartėjimui skirtą po- čia miško perėjų šviesomis, mir24 hours towing.
?af sutinkamas INFLIACIJOS
1 ūvį, kurio pagrindiniu kalbėto- guliuoją ežerėlių atspindžiuose,
Dienos
t-lef.:
HE
1-6352.
)avojus tik pasirenkant tinka
ju pakviestas prof. dr. J. Piku- Tai kiekvieno lietuvio širdžiai
Nakties
telef.:
LI
1-4611.
mus investavimus. Paskutiniu
nas.
Vienas gyvybės draudimas pa
artimi ir suprantami dalykai.
dešimtmečiu yra tiek Amerikoje dengia visą jūsų šeimą ... nei
iek Kanadoje labai -paplitęs in automatiškai kiekvieną nauja'
609’Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
KAI> JŪSŲ GIMINĖS IR ARTIMIE.I GAUTŲ SIUNTINĮ — DOVANĄ
vestavimas į investavimo fondus prisidėjusi (ro 14 amžiaus die
OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
VELYKOMS
— MUTUAL FUNDS.
nų) NE KIEK NEPADIDĖJANT
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
JĮ BŪTINAI IŠSIŲSKITE NEATIDĖLIOJANT!
MUTUAL
FUNDS
yra
visiems
už
mokamą
vieną
draudimą!
kitės j mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
Siuntiniu — dovana šventėms prad iuginkit savo artimuosius!
taupytejams
prieinami
ir
įgalina
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
SIŲSKITE SIUNTINIUS DABAR!
Skambinkit:
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS
žmones dalyvauti Amerikos ga
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymaa
PAULINA
MOZURAITIS,
lingos industrijos pelnuose. Tuo
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. ,
GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
Agentas
pačiu rizikos momonlas sumaži
SK 1-2183
135 W. 14th St., New York 11, N. Y
Tel. CHelsea 3-2583
namas iki minimumo.
(Licensed by USSR)
Visą informaciją teikiame liePAGAL SUTARTĮ, SUDARYTA SU INTUR STU, FIRMA TEISĖTA SIUSTI SIUNTINIUS
'uviškai bei angliškai be įparei
I VISAS SSSR RESPUBLIKAS IR LIETUVĄ.
THREE WAY
gojimų — Rašykite:
Visos išlaidos, Įskaitant muitą, apmokama firmos jstaigeie. Siuntinius galite atsiusti paštu.

DETROITO LIETUVIAI

DRAUDIMAS

P. J. KERSIS

JAKU BS & SON

PAINTING CO.

SIŲSTI GALIMA TIK NAUJUS DAIKTUS.
PRISTATYMAS GARANTUOTAS. KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
IŠTAIGOJE DIDELIS PASIRINKIMAS PREKIŲ.

Atidaryta kasdien nuo 9 v. ryto iki 6 v. vak. Sekmadieniais iki 4 vai.
Klientų patogumui skyriai atidaryti sekančiuose miestuose:
116 East 7t i Street, Nevv York, N. Y. Tel. YU 2-0380
900 Literary Rd.
11339 Jos. Campau
632 W. Girard Avė.
332 Fillmore Avė.
Cleveland 13, Ohio
Detroit 12, Mich.
Philadelphia 23, Pa.
Buffalo 6, N. Y.
Tel. TOvver 1-1461
Tel. TOvvnsend 9-3980
Tel. \VAlnut 5-8878

į

Vardas, Pavardė

Lietuviška įmonė atlieka įvai
rius nauji) ir senų namų dažymo

Amžius

Adresas
KING MERRITT & CO. INC.

FOREIGN LANGUAGE DEPT.
'

391 Grand Avenue
ENGLEWOOD, New Jersey

ir dekoravimo darbus iš lauko ir
viduje.

Lietuviams darome nuolaida.
J. ir E. Ignatavičiai
677 E. 128th St. Tel. MU 1 8368
[liiiiiiiiiigiriiigiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiii

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & WiHiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue .
ENdicott 1-176S
936 East 185 Street
KE 1-77TS

s
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THE FIELD

vis dėlto sugeba tokias kny
gas išleisti. O svarbiausia — jos
turinys, jos meninis lygis turėtų
ir Lietuvoje padaryti įspūdį, ku
rio turbūt negalėtų paneigti net
ir dvejus partinius akinius užsidėj usieji kritikai.
Neseniai "Literatūroj ir Me
ne" K. V. Račkauskas kėlė triuk

Vietos valdybų žmonės ypač
sujudo sužjnoję, kad numatytas
sušaukti New Yorke Pasaulio
Liet. Bendruomenės Seimas ga
lįs būti perkeltas į Chicagą. Jis

šmą, kad kažkas nepraleido į Ar

Paskutiniais metais kiek apmi

gentiną tokių gerų knygų, kaip
S. Neries monografijos ir jos
raštų rinkinio. Įtarė, kad ar tik
ne Jungtinėse Valstybėse kažkas
tokioms knygoms pastojus kelią.
Kadangi Jungtinėse Valstybėse
kaip tik tas knygas, apie kurias
K. V. Račkauskas kalba, visi be
jokių kliūčių, kam tik jos siun
čiamos, gauna tai tas vienas kaž
koks ir nežinia kur įvykęs nesu
sipratimas nieko nesako.

numatytas Darbo šventės (rug

Korp! Neo Lithuania mecenatui
I

PRANUI URBONUI mirus,

sėjo mėn. 1) dieną.
jo našlei ir šeimai gilią užuojautą reiškia

Išjudėjo ir mūsų aktoriai

Korp! Neo Lithuania Čikagoje

ręs lietuvių dramos aktorių, su
sibūrusių į Scenos darbuotojų są
išlakei jok ir administracijo.% adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Sleveland 3, Ohio.
Telefonas: HEnderson
jungą, veikimas šių metų pra
1-6314. Redaktorius Balvs GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).
---------------k---------------------------------------------------- --- —------------------džioje neįtikėtinai pagyvėjo. Pir
mas jų didesnis pasirodymas
Ilgameciui L. T. S. Korp. Neo-Lithuania veikėjui
įvyks gegužės mėn. 10 ir 11 die
katras bedievis, kadras veidmai
nomis. Statomas Algirdo Lands
nis ar nuoširdus, katras "geras”
III
FILISTERIUI JUOZUI GAŠKAI,.
bergio 2 paveikių vaidinimas
ar "blogas" — jei kam rūpėtų
"Vėjas gluosniuose". Ruošia Ku
juos tokiomis kategorijomis su
jo mylimai mamytei mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia
nigų Vienybė. Režisierius__ Al
M. Katiliškio Miškais ateina ruduo” perskaičius skirstyti — tegu paseka, kaip jie
gimantas Dikinis. Vaidina: An
mąsto, kaip jie jaučia, kaip jie
tanas Rūkas, A. Dikinis, A. Mi
Clevelando Neolithuanai
V. RASTENIS
elgiasi, ir tegu sau rūšiuoja ...
S. Neries knygos, ypač mono ronas, Vyt. Juodka, I. Nivins1. "Zimagorai" irgi žmonės i niuose gyvenimuose tolydžio
3. Dovana į Lietuvą?
grafija, pilnos ir žinomų politi kaitė, E. Vilutienė ir E. Blandytė. Veikalas statomas šv. Kaži
"Maloniai prašau jus laikinai, juntamas, nors apie tai nėra ne
Kadangi tai "istorija be poli nių tendencijų. M. Katiliškio
pamiršt, kad mes komedijantai... tik jokių deklamacijų, nėra net tikos”, tiksliau tariant — be pro knyga tokių politinių tendencijų miero 500 metų mirties sukak
Mūsų bičiuliams
Nes ir mes esam žmonės: jaust be būtino reikalo įterptų nei pagandos ir be jokios polemikos ir agitacijų visiškai neturi, ir yra čiai paminėti.
Juozui, Aleksandrui ir Antanui Gaškams, dukrai Teodorai
ir mylėt mokam taip pat, kaip ir
tikrai gera knyga — jeigu ji ne Scenos darbuotojai pasikvietė
užuominų. Tai tikras pluoštelis su kuo bebūtų, ir kadangi, be ta,
Lapinskienei, jų mylimai motinai
jūs!’’ — kiekvieną kartą paaiš
negalėtų Lietuvoje pasiekti ad režisorių Ipolitą Tvirbutą ir taip
apsakymas
liečia
darbininkų
gy

kina Prologas publikai, susirin Lietuvos šaknų — neatskiriamų venimą, tai galima būtų spėti, resatų, ką tada V. K. Račkaus gi smarkiai ruošiasi Sommerset
JULIJAI GAŠKIENEI-VALIULYTEI
kusiai pasižiūrėti "Pajacų” ope nuo viso Lietuvos medžio, tik ne kad šioje knygoje nėra nieko to kas pasakytų? Manau, kad jam Maugham veikalo "Pažadėtoji
lapais šlamančių, ne žiedų puoš
mirus, gilią užuojautą reiškia
ros.
netekti/ dėl šios knygos tokioj žemė" pastatymui, kuris turėtų
kio,
kas
galėtų
jai
sukliudyti
pa

St. Lukoševičius,
Atvyksta į miestelį cirkas. numu ar kvapais viliojančių.
siekti adresatus ir Lietuvoje, jei nemalonioj padėty atsidurti. Tad įvykti balandžio mėn. pabaigoje.
Ne
ta
"zimagorų"
grupė
yra
Teklė Glevickienė,
Aktorius Stasys Pilka rašo
Kaip akmuo krinta į ramiai ty
kas savo pažįstamiems (sakysim pabandykime ! Tegu būna ši kny
M.
Katiliškio
kūrinio
pagrindinė
Algimantas Augustauskas ir
vuliuojantį gyvenimą. Nauji, ki
mainais už iš tenai atsiunčiamas ga dovana iš čia tiems, su ku įdomius straipsnius žurnaluose
Leonas Dautartas.
riais yra ryšis. (Knygos siunčia "Aidai" ir "Užuolanka", o. taipgi
tokį žmonės laikinai įsipina ir tema, ir ne ji pagrindinis "roma knygas^ į ten pasiųstumėm.
no
herojus".
Ji
tačiau
yra
tas
ruošiasi kuo nors atžymėti savo
nebe vienas gyvenimas kitaip
Knyga, visų pirma, savo išvir mos paštu. Patartina siųsti re
elementas,
kuris
vienos
vasaros
sceninio darbo sidabrinę sukaktį.
susideda. Vyksta dramos, trage
gistruotai,
tai
tada,
jeigu
neįsi

šine
išvaizda
reprezentacinė:
ne
metu vienoje pamiškėje saviš
Kaip jau iš aukščiau minėtų
dijos ...
Mielam
,
gėda bet kam parodyti, kad mū leistų, turėtu gažinti).
kai
užkūrė
ir
saviškai
nudegino
įvykių
matėme,
ir
kituose
kultū

Kas maždaug prieš apie 35 me
(B. vi.)
sų faktiškai skurdžios leidyklos
JUOZUI GAŠKAI,
riniuose parengimuose aktoriai
tus gyveno Lietuvoj, Panevėžio kaikuriuos ten irgi įvairiais ke
skaudžiame gedule palydinčiam savo mirusią motiną, kartu
su noru ir nuoširdžiai dirba.
mieste, gal prisimena tada gim liais atklydusius gyvenimus.
ir kitiems giminėms bei artimiesiems gilią užuojautą
Ne mažesnis "herojus" yra ir
nazijoj vaidintą muzikinę dramą
Įdomi ir aktuali paskaita
reiškia
"Čigonę Azą”. Keletą to vaidini pats miškas, ir jame užakęs eže
r:
Kovo 1 d. Lietuvių Fronto Bi
mo žvaigždžių dabar galima čia, rėlis, ir miško pirklys MelameKazimiera ir Aleksas
čiuliai surengė viešą paskaitą
Amerikoj 'sutikti: P. Babicką, P. das, ir valdžia, kuri nutaria nu
Laikūnai
"Tautybių politika Jungtinėse
Skardžių, A. Dumbrienę, J. ša- sausinti ežerėlį tuo sudarydama
Antraštė, gal būt, kiek per Nekantriai laukiame "Fausto" Valstybėse" ir prelegentu pa
lučką . . . Tai buvo vaidinimas visai vasarai gero darbo pavasa
pagal bene Kraševskio apysaką riniams miško kirtėjams. Ir čia dėtai skamba. Tačiau reikia pri Chicagos Lietuvių Vyrų Cho kvietė Wisconsino universiteto
Mielam Prieteliui
"Galukaimio trobelė", kurioje pat įsikūrusi krautuvėlė su kar- pažinti, kad Chicaga neveltui va ras labai intensyviai ruošiasi C. politinių mokslų lektorių dr. Vy
pasakojama, kaip kaimo pamiš čiamėle, ir karčiamninkės dukre dinama Amerikos lietuvių sosti Gounod 5 veiksmų operos "Faus tautą Vardį. ši paskaita, kaip
kėje apsigyveno čigonai — nau lės, ir netoliese bujojęs buvusio ne. Liet u viii kultūriniame gyve tas" pastatymui, kuris įvyks ko pabrėžė prelegentą pristatęs ir
JUOZUI GAŠKAI su šeima,
ji, kitoki žmonės. Ir įsipynė į ra viršaičio ūkis, net ir pieno nu nime kas nors naujo įvyksta ne vo mėn. 15 ir 16, o taipgi 22 die diskusijas pravedęs Stasys Dau
.
*
maus kaimo gyvenimą. Keli gy griebimo punktas, iŠ kurio jauna kas savaitę, bet bevęik kasdieną. nomis. Pastatymas Vlado Bal nys, buvo suruošta atžymėti 300
jo mylimai motinai mirus, reiškia gilią užuojautą
venimai užsidegė nauja liepsna graži pienininkė nutekėjo į tą
trušaičio. Dirigentas Aleksas Ku- metų lietuvių emigracijos į šį
senyvo našlio buvusio viršaičio Plačiai minėsime Vincą Kudirką čiūnas; režisorius Kazys Oželis; kraštą sukakčiai, o taipgi ir dėl
ir nudegė ar visatSudegė.
Morkūnu ir Kubiliūnu šeimos
ūkį.
Dr.
Vinco
Kudirkos
100
metų
to,
kad,
ypač
pastaruoju
metu,
chormeisteris
Alfonsas
Gečas;
Visur ir visada gyvenimai deV
Vienas miško kirtėjas — Lie gimimo sukakčiai paminėti ko baletmeisteris Simas Velbasis; Chicagoje dedamos pastangos ■41
ga: lėtai smilksta, arba ir uzsmepsnoja.
nac
u susipina tuvos kariuomenės atsarginis, mitetas, į kurį įeina: Zigmas dekoratyvinę dalį tvarko dail. pravesti lietuvį kandidatą į JAV
kongresą.
būdami skirtinu
jimo: iš kandidatas į policininkus ar ei- Dailidka (pirm.), T. Blinstrubas Vyt. Virkau.
Vytautas Vardys pažymėjęs,
Operoje Faustą dainuoja Sta
K I"- ,I gulins, nesulaukė pakvietimo * į (vicepirm.), Leonas Narbutis
GAŠKĄ JUOZĄ,
tokių susilietimų _____ nes ...
ki
birkštys trykšta
1 tarnyb9> nesulaukė ir kanalo ka- (sekr.), kun. dr. Juška, Alicija sys, Baranauskas ir Valdemaras kad tautinių grupių reikšmė šio
M. Katiliškis atskleidė Lutu- nal° kasimo Pėdžios, nuėjo lai- Rūgytė, rašytojas Marius Kati Šalna, Margaritą — Janina Lius- krašto politikoj visuomet buvo
jo gimines ir artimuosius, Brangiai Mamytei mirus, giliai
liškis,
inž.
Donatas
Bielskus,
tikaitė ir Juzė Augaitytė, Mefis- didelė, pirmiausia pabrėžė, kad
voje plačiai girdėtos, bet maža!k,nai dirbti i tif STažų pamiškės
kam tepažįstamos žmonių kate- aki’ kl,r aenvvas šeimininkas, Kęst. P. Dirkis ir Alg. T. Anta- tą — Jonas Vaznelis ir Stasys tarp tautinių mažumų Europoje
gorijos gyvenimo vaizdą. Miško jauna gražuolė šeimininkė... Ir naitis, yra padaręs tikrai plačių Cit varas, Valentiną — Vladas ir tautinių grupių Amerikoje yra
C. Modestavičius ir šeima
Baltrušaitis ir Algirdas Brazis, didelis ir esminis skirtumas. Pir
kirtėjų, viešųjų darbų darbinin nudegė kelių gyvenimų didelė užsimojimų,
Balandžio mėn. pabaigoje nu Mortą — Sofija Adomaitienė ir mosios šalinasi valstybinio darvasara anksčiau, nei miškais su
kų, vadinamų "zimagorų".
matomas minėjimas, kurio me Salomėja Valiukienė, Zibelį
bo, laikosi pasyviai ir jų lojalu
Iš kur tas vardas atsirado, ka skubo ruduo ateiti.
ninę dalį surežisuoti apsiėmė ak- Aldona Stempužienė ir Roma mas kraštui labai abejotinas.
Aukščiausias kalnas mėnulyje,
žin kas ar žino. Gal tai darinys
2. Pamokslus patys susigalvokite torius Antanas Rūkas. Rudenį Mastienė, Vagnerį — Valentinas Antrosios — priešingai: veržiasi
manoma, esąs 33,000 pėdų aukš
iš rusų "zima" ir "gore" — lieį valstybinės vietas ir, ypač karo
tuviškai išeitų "žiem vargiai", at/
M; Katiliškiu rodo žmones. Ro- bus kviečiamas dviems spektak-1 Liorentas.
čio.
*
liams
Bostono
lietuvių
teatras
su
atveju,
visadadieka
lojalios
JAV,
jeit, vasarą dirba miškuose, priei^0 Juos supančią gamtą. NemiiWiTiWiWiirinriWiiwnniimiirinu
Ypatingai nekantriai laukiami
Konservuotu žirniu sunka yra
aukų, prie kelių, o žiemą — var- Į ėdamas Lietuvos
rodo Lietu- Inčiūros veikalu "Vincas Kudir solistės Janinos Liustikaitės ir o ne savo kilmės kraštams.
Pirmoji
pasaulyje
odontologi

ka",
o
be
to
bus
rengiama
iškil

Apibūdinęs tautinių grupių
gas .. . Buvo tokia nuomonė, kad v^’ kurios tie žmonės ir gamta
labai maistinga, patartina dary
Stasio Baranausko lietuviškosios
jos
mokykla
buvo
įsteigta
Bainįtaką šio krašto politiniame gy
ti padažą ar sriubą, bet ne iš
"zimagorų" tėvynė tai rytų yra gyva dalis. Tik rodo. Tai yra, minga akademija.
operos debiutai.
bridge,
Ohio.
Yra susitarta su Margučio ir
pilti.
šias eilutes rašantis turėjo venime istorijos bėgyje, pailius
Aukštaitija nuo Zarasų, nuo leidžia skaitytojui pačiam gy♦
*
Utenos traukdavo uždarbių ieš- j ven^ tų žmonių gy venimą ir pa- Sofijos Barčus lietuviškosiomis progos stebėti keletą repeticijų truodamas savo teigimus gau
Hudsono upė gavo tą vardą
Manoma, kad ožkos buvo pri
kotojai į1 kitas Lietuvos vietas sDusti toje aplinkoje, čia tik ’ ro- radijo valandėlėmis, kurios suti ir gali visus užtikrinti, kad deda siais statistikos pavyzdžiais bei
ba- ko laiko dalį periodiškai skirti mos viltys yra su kaupu pagrįs istoriniais faktais, išvardinęs, ko 1674 m. Anksčiau ji vadinta šv. jaukintos anksčiau, negu karvės,
ir tenai pastovaus užsiėmimo gy do" tėra tinkamas žodis, nes
M,
tautinės grupės siekia ir ką gau Antano ir dar anksčiau — Mau maždaug 3000 m. pr. Kr.
ventojų išdidžiai būdavo vadina nai u būtų sakyti, kad jis "paša V. Kudirkos minėjimui. Per S. tos.
*
Barčus radijo valandą pirmajam
na, prelegentas priėjo išvadas, ricijaus vardu.
mi tuo ne visai pagarbiu vardu. koja", "piešia", vaizduoja".
Lietuvių Bendruomenei irgi
Autorius nieko nepeikia, nie- montažui jau ruošiasi Vyt. Bil
kad sėkmingiausios yra tos tau
Kinijoje ir Japonijoje tam tik
Vargu ar pagrįsta ta nuomo
darbymetė
Tarp 1951 ir 56 metų JAV ros žuvys treniruojamos kaip
tinės grupės, kurios sparčiausiai
ne#iria> ir nieko nemoko. Nei duko vadovaujama grupė, gi an
nė, kad "zimap rai" paeidavo tik ’
Artėjant kovo mėn. 28 d., ka integruojasi į amerikinį gyveni kasmet vidutiniai 37,964 asme žvejų pagelbininkės. Ta profesi
nuo Zarasu ar Utenos.
Utenos, Bet
bet vi«vis i šviesina, nei tamsina. Lietuvos trajam — Aukšt. Lituanistikos
tiek toki darbininkai buvo laiko-1 £yverdmo iyg“ ir atsitiktinis, nors mokyklos mokiniai, vadovaujami da įvyks rinkimai į Amerikos LB mą. Norint ko nors pasiekti, rei nys apsirgdavo po-lio, 1956 me ja yra 1000 metų senumo.
V.
‘
SBBBBBDEBBIBRHRBBBBBBIBB*
tais ta liga teapsirgo 15,400 žmo
mi perėjūnais, taigi jie atrodė iri iškalbingas paveikslas nešaukia aktorės Zitos Kavalaitytės. Per Tarybą ir Pasaulio Lietuvių Ben kia daug ko ir atsižadėti.
■ TIKTAI GRAMERCY ;
įtartini, ir pavojingi (kartais ir vaiv(/rykštėmis spalvomis žili Margutį pirmąsias valandėles druomenės Seimo atstovus, Chi Po paskaitos buvo gyvos ir įdo nių.
B
Licenesed and Bonded by N. J. ■
♦
nę be pagrindo) ir šiaip jau k i - rėkit, koks tai angelų pilnas ro- ruošia rašyt. Marius Katiliškis ir cagos apygardos valdyba su mios diskusijoj, kuriose dalyva
■
State Banking Commission
■
Pasiūlo
jums
šiuos
patarnavimus.
J
pirm.
J.
Jasaičiu
turi
tikrai
mąvo:
kun.
Kubilius,
Baliūnas,
Pa

poetas
Algimantas
Mackus.
Į
vaDabar
daromi
plastikos
šaldy

■
t o k i žmonės — lyg čigonai ar
negąsdina iškrypėlių
■
PINIGIAI Į LIETUVĄ
J
cirkininkai...
j knibždėlynu.
Skurdas atrodo Iandėles norima įtraukti ko dau- rias darbo. Suorganizuotoji spau bedinskas, Matikiūnas, Mieželis tuvai yra 150 svarų lengvesni už ■
_ Laimas siųsti pinigus — dovanas B
Bet ir jų gyvenimai neišsilai- kaiP skurdas, tamsumas pasilie- giausia lietuviškų, ypač jaunimo, dos ir informacijos komisija su ir kiti. Į visus paklausimus pre plieninius.
■
Velykoms.
b
2
Pristatymas
garantuotas
per
J
pirm. kun. dr. A. Juška ir sekr. legentas atsakė pasigėrėtinai lo
kydavo izoliuoti nuo vietinių, ^a tamsus, o sveikas protas ir organizacijų.
■
2 savaites.
■
Spaudoje jau pasirodė pirmie dr. K. Sruoga, stengiasi šiuos giškai ir išsamiai.
Amerikoje yra 55 indėnų kal ■ 100 rublių $10.0 0. ■
"normalių" žmonių. Iš to naujos 1 Pa^an^a *r negiriami žiba. žmoa
Mokestis už orderį $5.00.
H
bos ir dar daugiau tarmių.
kibirkštys, nauji suliepsnojimai
'nesinešioja prisisegę etike ji šio didžiojo lietuvio paminėji- rinkimus kuo plačiau išpopuliam
Didžiausias
orderis
$50.00.
■
Biznieriai planuoja didelius
rinti.
ir įvairesnis kasdieniškojo gyve čių, katras dievobaimingas ar mui skirti straipsniai.
■
SIUNTINIAI I LIETUVĄ.
S
dalykus
nimo degimas.
Indija atšventė savo nepri 2 Reikalauk musų 16 puslapių ka- J
Lithuanian Chamber of Com- klausomybės dešimtmetį 1957 a taloga ir vaistų kainoraštį. ■
Mūsų literatūroje tikriausiai
2 Mūsų 15-ti metai — Tūkstančiai 2 |
merce pakvietė visuomenę ir m rugpiūčio mėnesį,
dar pirmą kartą taip gyvai at
■
patenkintų klijentų.
■

Vasaroj dogą gyvenimai

chicagoj
ir
AKMUO KRUTA

AR ZINAI?

skleistas tų vadinamųjų "zima

gorų’’ gyvenimas. Ir jie — žmo
nės. Savo būdu — tikri lietuviai,
natūralūs, jokia tendencija ne
dažyti nepriklausomos Lietuvos
laikų lietuviai darbininkai, su vi
somis gyvenimiškomis problemo
mis ir rūpesčiais, besiklostan
čiais natūralia^ dar neįspraus
tais į politinžU*-socialinių teorijų
schemas ir/lar beveik nesusidu
riančiais su miško gilumos ne
pasiekiančiomis miestuose ar net
ir miesteliuose vykstančiomis
politinėmis situacijomis. Bet or- Nauja JAV armijos susisekimo priemonė
Aircopter. Jis sujungia geras savybes paprasto lėkga plakas ryšis su visu Lietuvos tuvo ir helikopterio. Gali kilti ir leistis statmenai, o taip pat gerai skristi ir pirmyn. Jo propeleriai
.K^vem\nu šių žmonių asmeni-|
yra gale sparnų.

V

z

spaudos atstovus atsilankyti pa-

sitarime, kur bus svartomas Lie
tuvių Kultūros namų Chicagoje
statymo klausimas. Ypač tuo rei
kalu daug iniciatyvos rodo visuo
menininkas Valerijonas Šimkus.
Teko. girdėti, kad tai būtų pusės
milijono dolerių vertės namai, su
trimis didžiulėmis salėmis ir ki
tokiais patogumais.
Apie tai parašysiu kitą kartą,
surinkęs konkretesnių žinių.
Kęstas Reikalas

Patarb kaimynui
prenumeruoti

DIRVĄ!

Grenlandijos salos 700,000
kvadratinių mylių yra apklota
storu ledo sluoksniu, kuris vie
tomis yra 10,000 pėdų ar net
daugiau storumo.
♦
D’d. Britanijoj kiekvienais
metais pagaminama 100,000 to
nų sūrio. Prieš paskutinįjį karą
buvo pagaminama tiktai 40;000
tonų.

■GRAMERCY:
■
■
3

714 I5ROAD STREET,
Room 925
NEWARK. N. J.
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MARGUTIS

yra paf3 seniausias Amerikos
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir
skaitomas su malonumu.
MARGUČIO metinė prenume
Suaugusi kengūra siekia 8 pė
rata $3.00.
dų aukščio, tuo tarpu tik gimusi
Margučio adresas: 6755 So.
tėra 1 colio.
Western Avė., Chicago, III.
*
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