>

I

DIRV

THE FIELD
Nr. 26
Kovo-March 31, 1958
Cleveland, Ohio

nisterijų atstovai, JAV Genera- Markeri, l)r. Boettcher (socihlo
linio konsulato Muenchene vice gas iš Hamburgo), ir vokįpčių
konsulas, Muencheno savivaldy sluoksniuose jau kaip „litv/imabės atstovai ir eilė» Vokietijos nas” žinomas Stuttgarto radio
akademinių, kultūros ir politi fono dirigentas Dr. H. J. Dahkos sluoksnių atstovų, žinoma, men ir lietuvaitę Aldoną Petryneskaitant dar gausiai dalyvavu laitę vedęs direktorius II. Eisentraut, o taip pat Lietuvos žurna
sių pabaltiečių.
Baltų Draugijos Vokietijoje suvažiavimas
Kovo 16 d. per visą dieną vyko listu buvęs H. Hahn (suvažiavi
K. DRUNGA
Baltų draugijos ir jos sekcijų me lietuvių tuoj pat pakrikšty
metiniai susirinkimai, jų tarpe tas Gaideliu).
Kovo 15-17 dienomis Muen z uotą egzi linio PEN klubo.
ir lietuviškosios sekcijos susi Be jau paminėtų pavardžių su Hollywoode buvo pagerbt i geriausi filmų aktoriai Oscaro at žymėjimais. Iš kairės: M. Umeki, J.
chene, Vokietijoje, įvyko Baltų
Kovo 15 d. prieš piet įvyko iš- rinkimas. Jo metu buvo išrinkti važiavime dalyvavo dar S. Vy
Simmons, S. Spiegei, J. Woodward ir Red Buttons.
Draugijos metinis suvažiavimas. kilmingas aktas, kuriame žodį. nauji sekcijos organai. Iš vokie- kintas su ponia, T. Šidiškis, Dr.
Pagal nusistovėjusią tradiciją, tarė Muencheno miesto tarybos . čių pusės buvo perrinktas buvęs P. Karvelis, J. Kairys, J. Stan
nių. Kiti už maistą privalo mo
šioje taryboje buvo „diskutuoti”
SUKAKTUVINĖ
pirmos dvi dienos buvo skirtos narys p. Fingerle ir Vokietijos sekcijos pirmininkas Dr. VVin- kaitis ir eilė kitų lietuvių.
kėti. Planuose numatyta, kad
Chruščiovo projektai žemės ūkiui
paskaitoms, diskusijoms, iškil parlamento narys G. grafas Hen- decker, iš lietuvių pusės vietoj
Išrinkus estų bei latvių sekci
SOVIETINES
mingam aktui su menine progra ckel von Donnersmarck. Kalbė- pasitraukusio J. Bataičio, naujai jose naujus organus, įvyko visos bent pusė bendrabučiuose gyve IMPERIJOS PARODA reorganizuoti. Ateinančios savai
nančių mokinių gautų maistą ne
tės pradžioje, bendrame abiejų
ma, o trečiosios dienos metu įvy tojai jautriai ir solidariai pabrė- išrinktas pirmininku Dr. A. Ge- draugijos bendrinės valdybos
VAŠINGTONE
tarybų posėdyje, kalbės Gromyko atskirų šios draugijos sekci žė neatskiriamą Pabaltijo tautų rutis. Kitoms pareigoms sekci- rinkimai. Buvo perrinkti visi bu mokamai, bet negaunama lėšų.
Iš viso mokinių skaičiaus tik
Kovo 21 dieną Vašingtono ge ko, kuris kaip laukiama, pa
jų, o taip pat bendrinis draugijos Į priklausomybę europejinei ben- j jos organuose išrinkti iš lietuvių vę asmenys, t. y. pirmininku —
narių posėdis, tikslu išrinkti druomenei ir išreiškė gilų įsiti- pusės— V. Banaitis, J. Batai tis, Ministerialdirigent Dr. Kehren, 2.5% gyvena bendrabučiuose. ležinkelių stotyje atidaryta ”So- skelbs Sovietų Sąjungos inten
naujus draugijos organus pa kinimą, kad be pavergtų tautų K. Drunga, Dr. J. Norkaitis, Dr. vicepirmininku estas pulk. Ja- Kiti arba vaikšto į mokyklas iš vietinės Imperijos paroda” — ko ciją nutraukti atominius bandy
tvirtinti metines apyskaitas ir laisvės, nebus ir Europos laisvės. I*. Rėklaitis ir V. Sutkus. Iš vo kobson ir gen. sekretoriumi p. namų, arba gyvena privačiai munizmo 40 metų viešpatavimo mus ir galbūt baigti atominės
samdytuose kambariuose.
energijos naudojimą karo reika
dokumentai paveiksluose.
sutarti tolimesnes veikimo gai Toliau vykusioje programoje ar kiečių pusės į sekcijos organus Gruenbaum.
Ši paroda kurį laiką buvo New lams. Tuo Maskva pradės plačią
tistas E. v. Loewis rečitavo pa dar išrinkti mums gerai pažįsta
res bei konkrečius darbus.
Suvažiavime iš vokiečių pusės VISUOTINIS MOKYMAS DAR
Yorko Grand Central geležinke naujos propagandos akciją prieš
NE VISUOTINIS
Ši programa, laisvalaikiais dar baltiečių poezijos ir prozos ver mi, buvę V. D. Universiteto pro buvo jaučiamas didelis solidaru
lių stotyje, kur ją jau matė šim Vakarus.
paįvairinta vienu pobūviu ir pro timus vokiečių kalbon, o pianis fesoriai D r. V. Jungferis ir Dr. mas ir jų nuoširdus noras galiAteinančiais mokslo metais
• JAV armija iššovus erdvėn
gomis pagilinti esamas pažintis tas K. Pavvassar skambino pa Strauchas (pastarasis suvažia-j mai daugiau pasitarnauti pagrin- Lietuvoje numatoma 22 tūkstan tai tūkstančių žmonių. Paroda
ir užmegzti naujas, įvyko Muen- baltiečių kompozitorių veikalus. vime gavo jau ir sulietuvintą pa- diniam draugijos tikslui — pa čiais mokinių daugiau, negu šį sujudino net ir Maskvą, iš kur Explorer III, tačiau raketos pa
Tolesnėje programoje Dr. S. vardę — Krūmavičius). Be to, i baltiečių kultūros bei jos pažini- met. Numatoma atidaryti 61 pasigirdo griežtas pasipiktinimo skutiniajai daliai nesprogus, jis
chene vad. „liaus der Begegbalsas. Dabar ji perkelta į pačią nebuvo pakankamai aukštai iš
nung”, t. y. gražioje dviaukštė Mueller, vokietis fizikas, pralei dar išrinkti Tuebingeno prof. dr. mo skleidimui Vokietijoje.
nauja mokykla, iš jų 15 viduri
jai tinkamiausią vietą — Va keltas, ir jo amžius būsiąs labai
---- o---je viloje, kurią yra įrengusi Free dęs be jokios priežasties 10 me
nių. Dauguma mokyklų neturi
Europe Citizens’ Service ir glo tų sovietiniuose kalėjimuose ir
pritaikytų patalpų ir yra išsimė šingtono stotį, kur kasdien pra trumpas, šiame satelite gautų
eina ne tik tūkstančiai šiaip pi žinių perdavimas gali būti kon
boja ją toliau su Bavarijos vy juose susipažinęs ir susidrauga LIETUVOS NAUJIENŲ ATKANKA
čiusios buvusiuose privačiuose
liečių, bet ir didelė dalis Vašing troliuojamas iš žemės: jame yra
riausybės atstovais, šie įvairių vęs su pabaltiečiais, skaitė pa
namuose, dirba dviem ar net
tono politikos vairuotojų.
įmontuota radijo siųstuvo garsų
tautinių grupių susiartinimo na skaitą ir vėliau labai gyvo patrim pamainom. 1957 metais pra
Parodą rengia pasaulyje di užrašymo juosta, kuri gali tuos
DAUGIAU TURĖJUSIU TEISE
mai yra vienas iš tų FECS pro-Į šnekesio formoje įdomiai pateikė
dėta statyti 24 mokyklos, iš jų
jektų, kurių rėmuose ši ameri- esminius savo įspūdžius iš per9 mūrinės. 1958 metais numaty džiausia Amerikos darbininkijos garsus, iš žemės diriguojama,
BALSUOTI
koniška organizacija siekia su-1 Ryveninuj komunistiniuose kalėta pradėti statyti 84 mokyklos, iš organizacija — AWL-CI0 drau pakartoti kelis kartus.
ge su Pavergtųjų Europos Tau
Ofieialiai paskelbta, kad Lie- tarnybon išsiųstieji Lietuvos jų 45 mūrinės.
daryti reikiamas materialines są- .j imliose. Šia proga jis, noęs jau
• Vakarų Vokietijos nutari
tų
Seimu
(Assembly
of
Captive
lygas įvairiatautėms emigrantų lr nebepirmas vokietis, gražiau- tuvoje kovo 16 d. balsavo 1,735,- jaunuoliai, ir nėra duomenų,
Jei pernai pradėtosios statyti European Nations), kuriame da mas apginkluoti savo kariuome
grupėms susitikti ir kultūrinio šiai atsiliepė apie pabaltiečius, 999 asmenys, ir kad tai yra katrų yra daugiau, tai yra, ar iš mokyklos iki ateinančių mokslo
nę atominiais ginklais krašto vi
lyvaujančių
tautų
vardai
sura

bendravimo rėmuose puoselėti apie jų solidarumą komunistinė- 99.96% visų turėjusių teisę bal Lietuvos kariuomenėn paimtųjų, metų pradžios bus baigtos, tai
duje iššaukė stiprią kritiką, ly
šyti
pirmajame
iliustruoto
kvies

tarpusavį solidarumą bei ištiki-, je vergijoje, apie gilų žmonišku- suoti.
ar Lietuvoje stovinčios kariuo kiekvienai naujai patalpai teks
dimą profesinių sąjungų federa
lio
puslapyje:
"Romania,
Poland,
mybę savo pavergtų tautų lais- mą, išlaikytą tose sąlygose visų
cijos organizuojamų protesto de
Taigi reiktų skaityti, kad da menės. Antra, iš viso suaugusių po daugiau kaip 900 naujų mo
Lithuania,
Latvia,
Hungary,
Esvės ryžtui.
kitų tautybių, o ypač vokiečių bar Lietuvoj yra 1,737,000 tu ir vaikų bei iki 18 metų amžiaus kinių, nors tos naujosios mokyk
monstracijų.
tonia,
Czechoslovakia,
Albania,
Balty draugijos metinį suva-i atžvilgiu,
rinčių teisę balsuoti, tai yra tu jaunuolių santykis dėl deporta los, ypač medinės, toli negalės
• Irakas tapo penktuoju araBulgaria
”
.
cijų
ir
kitų
karo
pasėkų
Lietu

žiavimą gražiai papuošė dar čia
šiame suvažiavime skaitytos rinčių ne mažiau kaip 18 metų
jų kraštu, kuria suteikė balsavi
būti tokio talpumo. Taigi šiais
Atidarydamas
šią
parodą
Va

voje dabar gali būti nenormalus. metais klasių ploto trūkumas
pat vykstanti estų egzilų daili-: paskaitos bus išleistos atskiru amžiaus.
mo teisę moterims (kiti: Egip
šingtone,
AFL-GIO
prezidentas
tas, Sirija, Libanonas ir Tuni
ninku paroda ir vilos antrame leidimu.
1957 m. kovo mėnesį turinčių Dėl to iš balsuotojų skaičiaus dar padidės.
George
Meany
nurodė,
kad
viršū

aukšte išstatytas tremtyje išleisdiskusijų ir ypač meninės teisę balsuoti skaičius buvo (jeigu tas skaičius net ir būtų
Jei mokinių prieauglis dar di nių konferencija užkliuvo tarp sas). Parlamentas taip pat rati
tų pabaltiečių knygų rinkinys, programos paaiškėjo yPa^n^as = sgep)įas 1,704,692. Vai būtu to tikrai patikimas) negalima da dėtų tokiu pačiu mastu, kaip šį
fikavo Arabų Federacijos (Jor
<■
ko
kita
dėl
to,
kad
Chruščiovui
pereitais metais su dideliu pasi- pabaltietiškos literatūros vokie- amžiaus gyventojų skaičiaus ryti tikslesnių išvadų apie gy met numatoma, tai ir šįmet pra
dano ir Irako) konstituciją.
nepatiko
prezidento
Eisenhoweventoju
skaičių.
Skelbiamasis
sekųnu rodytas tarptautinėse čių kalbon vertimų trūkumas, prieauglis per metus 32 tūkstan
4,
t
• Prie Tiberias ežero dvi va
dėsimas 84 mokyklas pastačius,
balsavusiųjų skaičius taip pat klasių ploto trūkumas tik nežy rio pasiūlymas — įtraukti į tos landas sunkiaisiais ginklais šau
knygų mugėse Frankfurte ir Gal estiškame ir latviškame sek- čiai su viršum.
konferencijos dienotvarkę „Rytų
sunku griežtai rišti su vietos gy miai tesumažėtų.
Berlyne.
toriuje yra kiek geriau, tačiau
dėsi fzraelio ir Sirijos karinės
Apytikris Lietuvos gyventojų
Europos
tautų
__
Estijos,
Lietu

Platesnis šio suvažiavimo pa- lietuv ių Jiteratūros vertimų yra skaičius statistikoje nurodomas ventojų skaičiumi, kadangi bal Ryšium su tuo susidaro kliu
jėgos. Izraelitai kaltina, kad ko
vos,
Lenkijos
ir
visų
šių
tautų
”
savimuose
dalyvauja
net
ir
pa

skaifų programos atpasakojimas
maža, kad, palyginus, gana 2.7 milijonų. Bet tai 1956 m. ba
vą išprovokavo Sirijos kariai.
čiy įgyvendinti visuotinį priva klausimą.
keleivingi
(net
traukiniais
pra

laikraščio rėmuose būtų neįma-, (kižnų Baltų draugijos paiengi landžio mėnesio duomenys, be to,
lomą mokymą. (Privalomas vi
*
*
*
„Kodėl gi Chruščiovui nepati
važiuojantieji),
nekalbant
apie
nomas. Tenka tik labai sutrauk- mų metu tenka jau griebtis kar suapvalinti. Dabar tas skaičius L.
...
.
...
, ,. suotinis mokymas teorijoje yra
Viename Paryžiaus kabarete
...
. , . ,
,žinomą rinkimu komisijų prakti- 'septyneri metai, didesniuose ko prezidento Eisenhowerio už
tai paminėti esto A. Maegi, iš l(>Pni0Sl ar skaityti Adomo ie galetu
būti didesnis, bent kelio- ,
, ;
. .
, .x.
imta pozicija, kuria jis norėjo ša tūlas juokdarys paklausė: „Koks
kevičiaus
arba
Česlovo
Milašiaus
ką
balsavusiųjų
skaičius
proto

Švedijos, išsamią paskaitą apie
miestuose — 11 metų). M. Ged lia Vokietijos suvienijimo ir lais skirtumas tarp naujos ameriki
mis dešimtimis ar visu šimtu
koluoti,
jeigu
reikia,
„iš
lubų
”
,
iečių
literatūros
problemas'
1
l
en
kū
kalboje
parašytų
veikalų
pabaltieči
vilas pastarajame partijos šuva vės klausimo, įtraukti viršūnių nės paskolos Prancūzijai ir nese
tūkstančių.
o
ne
iš
atžymėjimų
rinkikų
sąra

'je.
šioje
tremty.,
____
_ Ipaskaitoje
______ ~ prelęJ-XSrtimU8- Todėl suvažiavimo mežiavime pareiškė, kad „šiuo lai konferencijos dienotvarkėn šį niai paleisto žemės satelito”. At
Skaitant 2.7 mil. gyventojų, šuose bei vokų urnose.
gentas labai išsamiai ir sistema- ,u buv0 aptarti Pa8kubint» l,e’
ku kelia didelį susirūpinimą ne reikalą?” — klausė Amerikos sakymas: „žemės satelitas dar
tuvių
literatūros
vertimo
vokie

18
ir
daugiau
metų
turinčiųjų
tingai pateikė tiek statistinius
patenkinama visuotinio privalo darbininkijos vadas. Ir atsakė: vis dėlto gali grįžti atgal”.
MOKYKLŲ
BENDRABUČIAI
čiu
kalbon
reikalai
ir
padaryti
skaičius
sudarytų
64.4%,
o
skai

davinius, tiek pačios literatūros
mo mokymo būklė respublikoje”
tant 2.8 milijonus — 62%. šis
Prie visų Lietuvos mokyklų
problemas ir tematikas. įdomu apmatai lietuvių literatūros ans
— „Jis nenori, kad laisvės alsa
MIRĖ
S.
KAPNYS
ta proga pastebėti, jog dailiosios toloKijai vokiečių kalboje pareng pastarasis G būtų normalesnis, yra 392 mokinių bendrabučiai,
vimas atsirastų perarti prie rusų
Jie įsijungė Į
todėl
būtų
pagrindo
spėti,
kad
Kovo
19
dieną
(kaip
vskelbiakuriuose
gyvena
10,442
mokiniai.
tautos. Jis nori išlaikyti Sovietų
literatūros veikalai, išleisti tremDirvos taikę
ma,
„po
sunkios
ir
ilgos
ligos
”
)
dabar
Lietuvos
gyventojų
skai

(Vidutiniškai
po
26
mokinius
tyje, žymiai viršijo pavadinimų
Suvažiavime dalyvavo viiš 70
Sąjungoj vyraujančią vergiją,
dančiais atžviegiu leidinius oku-! draugiJQS narilb suvažiavusių iš čius yra jam arčiau prie 2.8 mi bendrabutyje). Tik 1954 iš jų Lietuvoje mirė rašytojas dra kurios dėka jis ir jo bendrinin
Bostono Tautinės Sąjungos
nuotame . Pabaltijy. Pvz., estai' iva*rių Vokietijos vietovių ir net (lijonų, negu prie 2.7. Tačiau į gauna bendrabučiuose ir maistą maturgas Stasys Kanapienis-S kai turi galimybę gyventi mū- skyriaus visuotiname susirinki
tremtyje nuo 1944 metu išleido
užsienio. Buvo atvykę Vokie-. turinčių balso teisę skaičių įeina nemokamai. Tai yra mažiau kaip Kapnys, eidamas 62-us metus.
muose, kuriuose carų laikais gy me, įvykusiame kovo mėn. 22 d.,
85 romanus, kai tuo tarpu pa- tU°s Užsienio Reikalų ir Pabė- ir Lietuvoje laikinai esą kariai, penktadalis (18.7%) visų ben
veno kunigaikščiai ir bajorai”. naujos valdybos pareigų perėmi
vergtoje Estijoje per tą patį lai- £ėlių bei Socialinių Reikalų mi- bet neįeina kitur kariuomenės drabučiuose gyvenančių moki„Ši paroda”, — tęsė G. Meany, mo proga, Vilties Draugijai pa
TIK
PO
10
AR
į
- „turėtų būti įspėjimas tiems, sižadėjo papildomai j mokėti.
ką pasirodė tik 17. Panašios pro
kurie sutyžta nuo vadinamųjų
DAUGIAU METU
porcijos yra ir lietuviškame bei
Justinas Vaičjurgis ..... $25.00
meilių
žodelių
ir
taktikos,
varto

latviškame sektoriuje.
Ignas Vilėniškis ........... $25.00
Prez. Eisenhoweris paskelbė
jamos
Sovietų'Sąjungos,
čia
įas

Iš Švedijos atvykęs latvių
Antanas Vilėniškis....... $25.00
taip vadinamą Killiano komiteto
menintos
puikaus
aktoriaus,
ku

evangelikų arkivyskupas T. GrinKazys Adomavičius ..... $20.00
studiją, pagal kurią kelionė į
rį
jie
atsiuntė
čia
savo
ambasa

bergs, o po jo evangelikų kun. E.
Juozas Vaičjurgis ....... $15.00
mėnulį ir atgal tegalėsianti būti
dorium.
Dabar
jis
čia
žinomas,
Rozitis padarė pranešimus apie
Jonas Jonaitis............... $15.00
įvykdoma po dešimties ar dvide
kaip
„besišypsąs
Mikas
”
(smilevangelikų bažnyčių padėtį oku
Leonas Lendraites ....... $15.00
šimties metų, o gal net tik dvi
ing
Mike),
bet
jis
yra
žinomas
iš
pacijoje. Iš Latvijos kilęs, bet
Antanas Matjoška ....... $10.00
dešimt pirmame šimtmetyje.
praeities,
kaip
žiaurus
militaritremtyje lietuviškai kalbėti iš
Juozas Dačys ............... $10.00
4,000 žodžių studijoje 18 žy
I
&
nis
satrapas
”
.
/
mokęs, katalikų kun. Mutulis pa
Valentinas Vakauza ... $10.00
miausių JAV mokslininkų pabrė
Premier Einar Prbne Minister
President Carlos
darė pranešimą apie katalikų
X. Y............................. $10.00
žia, kad į mėnulį keliauti nebūsią
Ibanez Del
Gcrhardsen of
II. C. Ilansen
Prince Bertil
of Deiunark.
Campo of Chilc..
Nonvay.
bažnyčios padėtį Pabaltijy.
Princess Astrid of Norvvay.
Vladas Bajerčius ......... $10.00
galima anksčiau, negu bus įvyk
o f Svveden.
Latvis docentas N. Valters
Juozas Rauktys ............. $5.00
dyti ”minimaliniai kontaktai” su
skaitė paskaitą „Pabaltiečių tei
Vladas Mickūnas ........... $5.00
Venera ir Marsu, o žmogus ne
sininkų uždaviniai Europos plot
bus apskridęs žemės specialiu sa
mėje”. Po šios paskaitos įvyko
telitu.
Iš viso $200.00
pabaltiečių ir vokiečių teisininkų
• Sovietų Sąjungos premjeru
Pirmojo žmogaus kelionė į mė
Visi šie rėmėjai vykstančiam
pasitarimai ir jų pasėkoje buvo
nulį kaštuosianti apie 2 bilijonus vietoj pasitraukusio Bulganino $20,000 vajui jau yra ir anksčiau
įsteigtas pabaltiečių-vokiečių tei
dolerių, išleistų per eilę metų pa aukščiausioji taryba „išrinko” aukoję. Keli iš jų net ir po $100.
sininkui darbo ratelis.
ruošiamiesiems bandymas. Rake Chruščiovą. Nors Chruščiovas Tai labai sektinas bostoniečių
„Latvijos”, leidžiamo laikraš
ta, žymiai greitesnė už ligšiol galutinai pasuko į Stalino išban pavyzdys, kurie nuoširdžiai sie
čio Bavarijoje, redaktorius P.
turimas, aprūpinta tuo tarpu ne dytą sistemą, vieno asmens dik- kia, kad vajus būtų įvykdytas ir
Prcniicr Vcino PremierHcrmann Chancellor
Eritish Prime
President
Sliah Rėza
Kovalevskis, padarė pranešimą
turimais įrengimais, mėnulį ga atūrą, Washingtone naujų so užsimoti darbai atlikti.
Juliui Kaab
Sukselainen
Jonasson
Minister Ilarold Tlieodor Heuss,
Fahlevi
apie kovo mėn. pradžioje įvyku
lėtų pasiekti per dvi ar tris die vietų politikos posūkių nelaukia Su šiandien skelbiamais auko
of Austria.
of Finland.
of Iceland.
Wcst Germany.
Macmillan.
of Iran.
sią egzilų rašytojų konferenciją
nas, o Marsui pasiekti reikėtų ma.
tojais iš viso gauta $12,803.95.
Darmstadte, kuri buvo organi
Washingtone ateinančiais balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais laukiami svečiai.
Savaitės pabaigoje aukščiauaštuonių arba daugiau mėnesių.
Dar būtinai reikia $7,196.05.

Be pavergtų tautų laisves
nebus ir Europos laisves
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VIENINGA, TIESIOGINĖ POLITINĖ
AKCIJA
Iš lietuvių pusės, kiek tik tu
Kur buvus, kur nebuvus, mūsų
viešajam gyvenime vis pasigen rima pajėgų, toje didesnio mas

dama vienybės Lietuvos to vieningoje ir tiesioginėje po
litinėje akcijoje dalyvaujama.
laisvės kovoje.
Svarbiausias ir bene vieninte- Dalyvaujama be skirtumo, ar
lis vienybės ženklas nurodomas! kas ”vlikininkas”, ar kas ”talki— ne visų politiško pobūdžio su- ninkas”, ar kas ”frontininkas”.
sigrupavimų dalyvavimas Vliko Tai ir yra vienybė, kurios realiai
vardu vadinamame komitete. reikia. Gal tas dalyvavimas nėra
Tas komitetas esąs vienintelis labai stiprus, gal jis galėtų būti
įmanomas organas tiesioginei po sustiprintas? Turbūt, kad taip.
litinei akcijai dėl Lietuvos. Kas Bet nei esami trūkumai, nei jų
jame nedalyvaująs, tas esąs pa- pataisymas tikrai nepareina nuo
bėgęs iš tokios akcijos, taigi ir tos ”vienybės”, kuria taip daž
iš viso pasitraukęs iš kovos dėl nai kaikurie mūsų politiniai vei
kėjai sielojasi. Tai yra, tas viLietuvos laisvės . ..
Bet štai, pavyzdžiui, praneši- siškai nepareina nuo to, devynių
mas iš Vašingtono apie ten ati- ar penkiolikos ”partijų” vardų
darytą parodą (žiūrėk 1 psl. ”Su- sąrašas bus to ar kito komiteto
kaktuvinė Sovietų Imperijos pa-i sudėty.
rodą Vašingtone”) liudija visai! Mes esame įsitikinę, kad sielo-

Esama spėliojimų, kad Saudi
Arabijoj karalius Saud pralai
mėjęs ir vykdomąją valdžią už
leidęs savo broliui princui Feisal
(viršuj). Tokią nuomonią dau
giausia skelbia Egiptas. Saudi
Arabija esanti kietas riešutas ją
įjungti į Jungtines Arabų Vals
tybes. Vienok iš VVashingtono sa
koma, kad ten įvykęs tik geres
nis valdžios pasiskirstymas.

pyiix> < v AI TfcT'TI
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ką kita. Jis liudija, kad vieninga jimasis kaip tuos "partijų” varir tiesioginė politinė akcija yra'dus (nes daugeliu atvejų iš tiesų

\

noms gaminti užsakymai. Tų
čiau didžioji visuomenės dalis
NEW YORKO LIETUVIAI
įrankių, kaip pvz., metalo piausyra sustingusi.
tymo mašinų, tekinimo staklių
Po * • 1 1860«w- -y metų
mė jų draugijų, kurios dėlto ir
Tą sustingimą galėtų išjudinti
1 J , į Jungtines
_
ir pan., užsakymų gausėjimą ar Amerikos Valstybes per New turėjo išnykti.
geri vaidinimai ir dainų šventės.
ba mažėjimą kai kurie ekonomis Yorką atvyko apie milijonas lie Per paskutinį 10-tį iš Europos Tai rodo laikraščių Darbininko ir
tai laiko svarbiu ūkinės būklės tuvių ir išsisklaidė tame plačia atvykę tautiečiai įnešė gyvumo Vienybės metiniai parengimai,
me krašte.
rodikliu.
į mūsų tarpą, pradžioje jie labai kurie sutraukia tūkstantines mi
Prieš šimtą metų lietuviai pra aktyviai rėmė visus parengimus, nias. ‘
P. N.
dėjo plaukti į šią šalį laimės ieš tačiau po kelerių metų pradėjo
koti, ir pirmieji jų žingsniai bu reikštis aptingimas, ir šiandien
vo New Yorke, kur dalis jų užsi jie jau pasklidę po didmiesčio pa
R. B. Buiscuit Co.
liko ir visam laikui, šiandien tų kraščius, nesudarydami glau veikianti eilę mėtų, dabar jau
Vakaras
pirmųjų ateivių pėdsakų beveik džios kolonijos.
savo gaminius parduoda visoms
Tautinių šokių grupė, vado jau nebegalima užtikti; viskas
vaujama G. Gobienės, gegužės sunyko laiko sūkury ir sutirpo Todėl tokiame didmiesty, kaip krautuvėms, (sk.)
New Yorkas, lietuviai ir nėra nie
3 d. ruošia vakarą, kuris įvyks tautų mišinio katile.
ko didesnio sukūrę. Kitas žalin
J. S. AUTO SERVICE
Hispanos Unidos salėje.
Sakoma, kad šiuo metu New gas reiškinys yra mūsų partinis
Sav. J. Švarcas
Programoje — sol. A. Vokie Yorke esama apie 30,000 lietu
susiskaldymas.
Kai
kalbama
apie
1254 Addison Road
taitis, BlandyČių Trio ir tauti vių. Tikro skaičiaus niekas neži.
.
Lietuvos
laisvę,
atrodo,
visi,
išTel. HE 1-6352
niai šokiai.
no. Valdžios^ statistikai nenori skyrus komunistus, tai idėjai
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
mums pripažinti nė 10,000, ta- pritaria, bet pradėjus dirbti, atPavykusi mugė
Jau žinant, kaip tos statistinės sjranda skirtumų, kurie viską
Kaziuko mugė skautėms ir žinios renkamos, galima drąsiai ‘ suardo
AUTOMAŠINŲ
skautams pavyko gerai. Tunti laikytis savojo skaičiaus.
TAISYMAS
Kitos srovės visad puola tau
ninkė ps. Jūratė Pečiūrienė ati Dešimtmečiams bėgant, lietu
Mašinų viršaus taisymas
tinę srovę, kad ji viską ardanti,
darant priminė, kad tai yra sena viai nieko žymesnio New Yorke
ir dažymas; motorų, stabir tuojau griebiasi ieškoti prie
ir graži tradicija.
nesukūrė, šiandien čia turime kabių iš tų laikų, kai Lietuvą | džių patikrinimas ir taisy
Mugė ne tik turtinga buvo pre SLA centrą West 30-je gatvėje
mas, greičio dėžės ir kt. ma
valdė tautininkai, nors tai nieko
kėmis, bet įvairi ir gaži. Lanky ir nedidelę bažnytėlę, lietuvių
šinos dalių įdėjimas.
bendro neturi su Amerikos lietu
tojams patiko, nes beveik viskas pastangomis statytą Broom gat
Parduodami amžini aku
vių tautine srove, kuri savo pro
buvo išpirkta.
muliatoriai.
vėje prie Holland tunelio. Yra gramoje aiškiai pabrėžia, kad lie
Nemaža pagelbėjo skautų tė dar išsiblaškiusių pavienių šeimų
tuviai amerikiečiai neieško būsi
24 hours towing.
vai ir bičiuliai. Moterys dirbo po visą miestą.
moje laisvoje Lietuvoje valdinių
virtuvėje be atvangos ir poilsio,
Visa didžioji lietuvių kolonija vietų, jų troškimas yra padėti
Dienos telef.: HE 1-6352.
nes valgomojoj salėj visą laiką yra Brooklyne. Prieš I Pasaulinį
Nakties telef.: LI 1-4611.
prisikelti pavergtam gimtajam
žmonių buvo grūstomis.
karą Brooklyno lietuviai turėjo kraštui.
Mugę aplankė Amerikos skau įsteigę Tautiško Namo bendro
Sakyti, kad New Yorko lietu
Ar jau
tų vietos 5-jo rajono vadeiva vę ir 10^103 Grand St. įsigiję
viai nieko neveikia, irgi būtų ne-,
Murphy.
išlojai į
Tautišką rNamą, kuriame vyko '■eisinga, nes čia yra skautai, stu
visas tuometinis lietuvių judėji dentai ir kitos organizacijos, taVILTIES
Lankėsi
mas. Buvo 5 lietuvių išlaikomos
Brolijos skautų dvasios vado važnyčios su tiek pat kunigų.
■ ' ■——U-------------------- --------------------------------------------------------------------------T=-

prez Ėisenhoweris trečiadie- vas kun. Vaišnys, važiuodamas Tuo fn<tu, neskaitant smulkių
Forontan, buvo sustojęs Detroi draugijėlių, veikė 3 didelės orga
vykdoma net daug platesniu mas-1 tai yra tik vardai) sutraukti į !
konferencijoje parejš.
tu, negu vien mūsų kurio nors vieną sąrašą kyla is visai kitų fcė
jQ įgitikinimU) ūkinjg te. Buvo susitikęs su skautų va nizacijos: šv. Jurgio su 1100 na
lietuviško komiteto mastas, ši sumetimų, o ne dėl to kad butų atoal0gjs egąg jau pasiek
žc dovais ir aplankė Kaziuko mugę. rių, šv. Juozapo su 400 narių ir
šv. Kazimiero su tiek pat narių.
paroda (kaip ir visa eilė kitų po- tikrai tikima, jog nuo to kažkaip
miausiąjį atslūgimo punktą ar
Rungtynės
Šiandien tų draugijų jau nėra.
litinės akcijos veiksmų) yra su- nepaprastai pagerėtų ”tiesioginė
ba esąs netoli jo, todėl netolimo
Vietos Kovė futbolininkai ko Išnyko jos drauge su nariais. Iš
rengta sujungtomis jėgomis de- politinė akcija”. Tie kiti sumeti- je ateityje jau reikią laukti pa
vo 23 d. sužaidė draugiškas rung nyko ir pėdsako, nepalikęs Tau
vynių panašaus likimo tautų (ku- mai, mūsų supratimu, nėra akcigerėjimo.
tynes prieš Ispanų komandą 2:2. tiškas Namas ir kiek vėliau įsi
rių tarpe yra ir Lietuva) ir be- ; ja dėl Lietuvos. Normalu, kad
Į eilę laikraštininkų paklausi
steigęs maisto produktų koope
veik visą Amerikos darbininkiją kiekvienas, kam ir tie sumetimai
Dalyvavo
mų
prezidentas
atsakė,
kad
mo

ratyvas.
apimančios organizacijos!
brangūs, sielojasi, jei nesiseka
kesčių
sumažinimo
klausimas
ne

A. Banionis su šeima, lanky Tikybiniai reikalai praeityje
Jeigu tas veiksmas susilaukė juos įgyvendinti. Tik neteisinga
reakcijos net Maskvoje, tai tas! tą sieloj imąsi vadinti sielojimusi bus rimtai pradėtas svarstyti damasis Čikagoje skautų reika nebuvo taip gausiai atstovauja
mi kaip dabar. Didžiojo New
liudija, jog, nors ir neatsiekta dėl vienybės Lietuvos laisvės ko- iki balandžio vidurio, kada bus lais, dalyvavo Fausto operoje.
jau turima galutinai suvestus
Yorko ribose, 5 lietuvių išlaiko
visai apčiuopiamo laimėjimo, tai.voje.
ekonominius rodiklius už kovo
Atlaikė pamaldas
mose parapijose, šiuo metu yra
suduotas toks smūgis sovietinei
mėnesį.
čikagietis kun. P. Dilys kovo 14 kunigų, neskaitant tėvų pran
Ar Įstojai Į
propagandai. kad/Kremliuje noroms nenoroms Amtelėjo, o,Va-,
Clevelande mašinų gamintojų 23 d. religiniais reikalais lankė ciškonų vienuolyno, kuriame gy
VILTIE
karai tą riktelėjimą girdėjo iri
sąjunga paskelbė, kad pastaruo si Detroite, kur atlaikė vietos vena keliolika kunigų, yra spaus
pastebėjo.
I
draugiją?
ju metu padidėję įrankių maši- lietuviams evangelikams pamal tuvė ir leidžiamas dukart savai
tinis laikraštis ”Darbininkas”.
33 33
ZZ33332
323ZZ32Z3h3323333Z2Z2333i33Z2Z32*' das.
Iš paviršiaus žiūrint, atrodytų,
SIUNTINIAI f LIETUVĄ
kad New Yorkas yra didelė lie
Gražus pavyzdys
Gerai žinoma siuntinių firma
Amerikos Lietuvių Balso Ra tuvybės tvirtovė, tačiau iš tikro
O R B I S
dijo Kluban ne tik dr. R. ir V. taip nėra. Bažnyčios, nors lietu
siunčia siuntinius į visas pasaulio šalis, o taip pat į LIETUVĄ. Siunčiame prekes aukštos koPaužai yra nariais, bet ir pri vių išlaikomos, jau slysta iš jų
Fzemomis kainomis, pristatome 4-5 savaičių laikotarpyje. Siuntiniai apdrausti ir
rašė savo sūnus, Antaną — 4 ir rankų, nes ir dabar jau pusė ap
garantuoti.
Vladą — 2 m. Paužai yra šimta eigų atliekama anglų kalba. Pa
Duodame kai kurias kainas iš mūsų kainaraščio:
procentiniai nariai ir Amerikos rapinėse mokyklose vien tik ang
Lietuvių Susivienijime.
JK lų kalba. Gerai dar, kad atsiranMaistas. Kaina su muitu už 2!4 sv. arba 1 kg.
Kai kurie vaistai (turime didelį pasirinkimą)
la pasišventėlių šeštadieninei
Lašiniai, rūkyti
$2.00
Prednisone (METICORTEN)
100 tab. 1 mg
mokyklai, kurią, palyginti, labai
bekonas
2.60
Prednisone
„
100 „ 5 mg
salami dešra
nedidelis skaičius telanko.
2.80
Predniaolone (Sterane)
100 „ 1 mg
8.15
kumpio dešra
2.25
Bažnyčiose yra daromos įvai
Prednisolone
„
100 M 5 mg 18.25
taukai (eksportiniai)
1.80
rios rinkliavos, lietuviai aukoja
Cortisone
100 „ 5 mg
6.90
sviestas
2.65
Butazolidine
200 mg.
100
7.90
ALB BOSTONO APYGARDOS įvairioms misijoms ir kitkam,
pieno miltai
2.35
Butazolidine
100 mg.
100
4.20
atstovų suvažiavimas įvyko ko tik ne savo tautos reikalams.
medus
2.25
Digitalis
100
0.70
kava
3.60
vo 16 d. Tautinės S-gos namuose Jeigu tokios rinkliavos bent ret
Cardiozol
100
2.00
kakao
3.90
karčiais būtų pravedamos, sa
Bostone.
Largactil
100
3.00
šokoladas
3.55
Serpasil
25 mg.
100
2.15
Bostono apygardą sudaro Bos kysim, mūšų šalpos fondo nau
džiov. vaisiai
1.90
Reserpin
25 mg.
100
1.95
tono, Brocktono, VVorcestęrio ir dai, tai šiandien BALFas nebūtų
razinkos
1.50
Isoniazid (rimifon)
1000
4.60
tokioje skurdžioje būklėje, vien
Lawrenco apylinkės.
citrinai sv.
1.50
Strpfitomycin
2.60
10 gr.
pipirai
2.75
Suvažiavimas praėjo darbin New Yorkas būtų surinkęs tuos
PAS
0.5
500 tab.
3.50
cukrus
0.72
gai. Prezidiume: pirm. — J. Vai 6-7 tūkstančius dolerių.
Vit. B
100
1.20
miltai
0.70
Brooklyne turime dar Piliečių
Vit. B-6
čaitis, sekr. — stud. S. Leimo100
3.20
sardinkos
1 dėž.
0.35
Vit. B-12
100
1.90
nas. Iš valdybos ir apylinkių pra klubą su nedidele svetainiuke
arbata
’4 kg.
1.40
Vit. B-12 10 amp.
1.35
nešimų aišku, kad veikla yra (280 Union Avė.), kurią labai
Amer. cigaretės, 10 pok.
4.00
Vit. C
1000
3.25
silpna, mokesčiai sunkiai išren sunkiai pavyko atkovoti iš ko
Vit. E
100 cap.
3.80
Oda, viršutinė
batam
1
kv.
pėda
$1.15
kami, galbūt, prieš šiuos Tary munistų ir kurioje dabar organi
Vit. P
1000 tab.
3.70
Padai
1 kg.
3.95
Vit. K.
bos ir Pasaulio Lietuvių Seimo zacijos gali šaukti savo susirin
1000
2.75
Vidpadžiai
1 kg.
2.50
Multavitaminai
1000
7.50
atstovų rinkimus pagyvės. Bos kimus. Kitoje miesto dalyje yra
Odos pamušalas
1 kv. pėda
0.44
Multavit. švediški
100
2.15
tono apylinkės akcija, kad įsi 'taip vadinamas Atletų Klubas su
Deimant. peil’ukas stiklui
4.90

GREETINGS' and BEST WISHES

To Our Eriends and Patrons
YOUNG’S AMERICAN & CHINESE
RESTAURANT
Chinese Food To Take Out
Cantonese Family Dinners
OPEN DAILY 11 A. M. TO 1:00 A. M. SAT. TO 3:00 A. M.
H0W WE SERVE YOUR FAVORITE
COTIAL ALL BRANDS OF LIQUORS

Open Snhdays
Air Condltioning
FA 1-9676

2172 VVARRENSVILLE CENTER

^4.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

KATZ ROOFING CO.
INDUSTRIAL, COMMERCIAL and RESIDENT1AL
ESTABIJSHED 1901

YEIlowstone 2-7735

Prompt Service

BOSTON

. GREET1NGS and BEST WISHES

99

To Our E riends and Patrons

99

99

99

THE FRED P. T H OMAS CO.

99

99
99

General Insurance

99

Bernie MulI sec’y

8718 Carnegie Avė.

99

SW 5-0066

99
99

99

GREET1NGS and BEST W1SHES

99
99

99

skustuvas
plaukam kirpt

I

jungtų kitos organizacijos, ka

4.20
4.50

mašinėle

Siuntiniai

gali

būti

iki

44

sv.

(20

kg.)

svorio.

Kai kurie standartiniai siuntiniai:

22 sv.

(10 kg.)

sūdytų

22 sv. (10 kg.) cukraus

lašinių $17.90
6.45
15.40

22 sv. taukų
50 pok. amer. cigarečių ir

plius persiuntimas $6.50. Viso $24.40
„
„
6.50.
12.95
„
,,
6.50.
21.90

sv. cukraus

$18.00.

plius

C.50.

24.50

50 gr. streptomycino, 100 tab. isoniazid ir. 15% sv. cukraus
Siuvama

mašina,

kojinė, švediška, su

29.00
($22.50 plius
$6.60)
visu persiuntimu ir išlaidom $160.00

Dviračiai su visu persiuntimu ir išlaidom

87.50

namu ir maža svetaine. Masnhe-

to lietuviai irgi turi piliečiu klu
vienetai, jau davė vaisių, n
Tautinių šokių grupė, vyrų cho bą su svetaine. Tai ir viskas.
Lietuviai yra labai išsiblaškę
ras, ateitininkai ir kt. įsijungė.
Apygarda ateinančiais metais P° didžiuli miestą ir. nesudaro

LOUIS EISENBERG HARDWARE

rengia dainų ir tautinių šokių .t<*xiii kolonijų, kaip kituose mašventę
Česniuose miestuose. Politiniame5
Apygardos suvažiavimas nu- gyvenime lietuviai visai silpni,

(Ve Carry a (Jomplcte Linė of Jlarnvvare Suppnes

1169 East 79th St.

tarė iki gegužės 15 d. įstoti į ragimusi karta yar nutautėjuvi. Ji nėjo tėvų pėdomis ir nerėdijo, Laisvės Varpas rėmėjus.
Į apygardos valdybą perrink

Išsirenkant prekes (pagal kilogramus) reikia pridėti persiuntimui į Lietuvą už 22 sv, (10 kg.) $6.50, j
Sibirą $7.90. Už 44 sv. (20 kg.) į Lietuvą $9.50, i Sibirą $12.30. Skaitant (kilogramais) palikite įpa
kavimui (kartonui, popieriam) apie 800 gr. nuo 10 kg. ir 1%-1'A kg. siuntiniui — 20 kg.

Reikalaukite mūsų kainaraščio: Kainaraščiai ir patarnavimas lietuvių kalba.
M ii s n adresas:

O R b I s
578 Wyartdotte St. E.. Windsor, Ont. Tėl. C16
Detroite: GATvi: 3570 W. Ve'rnor. Tel. TA 5-9783
Chicago, HI.: 4ll4 Šo. Rockwell St. YA 7-2445.
EVnosha, <Hc.: 4*11 Shėrtdan Rd. OL4-2373
.oron.to:,298 Dethurat St. EM 4-2810.

EN 1-9381

ti: inž. V. Izbįckas, J. Kapočius,
A. Vilėniškis ir naujai išrinktas
teis. S. Vaitkevičius. Kontrolės
komisija ta pati: inž. V. Kriščiukaitis, P. Dilba, ir Pipiras.
Iš Bostono kandidatais į Pa
saulio Lietuvių Seimą išstatyti:
inž. Gimbutas, O. Ivaškienė, K.
Mockus ir I. Vilėniškis.

GREETINGS and BEST WISHES

vės Varpo valdybon be rinkimų
įeina vicepirmininkais: SLA II
apskr. pirm. J. Arlauskas ir SandarosM apskr. pirm. J. Dvarec
kas.
Laisvės Varpas balandžio 27
d. 5 v. v. rengia banketą, kuris
įvyks Lietuvių Piliečių Klube, So.

To Our Many Fricnds

LULLABY SHOPPE, INC

Bostone.

10495 CARNEGIE AVĖ.

Tas pats Laisvėš Varpas ren
LAISVES VARPO
gia gegužinę birželio 8 d. Brockrėmėjų suvažiavimo aprašyme, tone. Abiejuose parengimuose
Dirvos 21 nr., praleista, kad Lais bhs kalbėtojai ir į>ro^rama.

ERKE PARK1NG

/

SW. 5-1266
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Su tokiais raštais nepriklauso
mybės ne tik neatgausime, bet
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dar sunkinsime darbą ir norus

Pas Ruigį Inrtriiišį ir kitos

tų, kurie stengiasi prie lietuviš
kumo išlaikyti mūsų jaunimą.
Vyresnieji Amerikos lietuviai
dar gerai atsimename, kaip čia
buvo elgiamasi ir galvojama
prieš kelias dešimtis metų. Mū
sų tėvai ar protėviai, atvykę į šį
kraštą ne iš laisvos Lietuvos,
bet iš rusų pavergtos, patys dau
gumoje beraščiai ar šiaip tik ge
resnės medžiaginės padėties ieš
kodami, ar bėgdami nuo kariuo
menės, dažniausia labai negra
žiai kalbėdavo apie toli paliktąją
tėvynę: kad ten buvusi tik bau
džiava, skurdas, vargas, blusos,
tamsybė, purvas ..,
Ar nuostabu, kad jų vaikai,
tokias tėvų kalbas tegirdėdami,
gėdijosi būti lietuviais? Ar nuo
stabu, kad, laikraščiuose pasi

JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan
Visą sekančią gruodžio 30 die
ną tęsėme savo pasikieminėjimą
pas kitus Adelaidės lietuvius.
Pono Lapšio dėka, turėjau susi
tikimą ir su australais. Jis man
suruošė pasikalbėjimą su abiejų
Adelaidės dienraščių — Advertiser ir Daily News — reporte
riais. Būdamas Adelaidėje, ne
pastebėjau laikraščiuose to pa
sikalbėjimo aprašymo, — buvo
pats atostogų ir švenčių metž}s,
tuo metu viskas eina negreitu
tempu, o ir iš viso, palyginus su
Amerika, galima sakyti, Austra
lijoje žmonės neskuba. Jei bus

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

ginsiu sunaudoti kuriame Ame
rikos lietuvių laikraštyje. Ponios
Šimkienė ir Labutienė turi sese
rį Chicagoje, Natalija Rakutienę, o taipgi ir brolį Vytautą PavilČių — ir siunčia jiems linkė
jimų. Ponia Šimkienė iš profesi
jos yra medicinos daktarė, bet
pilti nepraktikuoja, nes, kaip Vokietijos vicekancleris ir ūkio ministeris Dr. L. Erhard, kuriam
SAVING DEPOSITS INSURED UP TO $10.000
anksčiau esu rašęs, būtų reikėję priskiriami labai dideli nuopelnai už įvykdytą Vokietijoje vadi
eiti iš naujo mokslą Australijo namą ūkinį stebuklą, lankosi Washingtone. Baltuosiuose Rūmuose
CURRENT INTEREST RATE 3% PER YEAR
je, tad tuo tarpu dirba, kaip kito
turėjo pasitarimą su prezidentu Eisenhoweriu.
daktaro pagelbininkė. Jos sesuo
Labutienė yra biologė.
įdomiai išsikalbėjome visokiais praeities veikėjai darę ar kalbė
2184 Warrensville Center Rd. South of Ceder
Kitas veiklus lietuvis Juozas lietuviškais reikalais. Pulgis An ję. Jie buvę savanaudžiai, skriau
Stepanas yra savo rankomis pa driušis savo metu yra buvęs di dę liaudį, o ta liaudis baisiai skaitę panagių Lietuvos niekini
AND FOR OTHER OFFICES FOR CITY WIDE SERVICE
atsiliepimų, p. Lapšys pažadėjo sistatęs namą.
delis keliauninkas, įsikinkęs že kentusi, buvusi persekiojama, mų ir per/fėjimų, jie nebenorėjo
*
*
*
išsiųsti jų iškarpas man vėliau į
maituką į dviratį vežimą, nuva niekinama, skurdusi ir t.t. Rašo nieko bendro turėti nei su tokia
Honolulu, kur grįždami ketiname
FAirmount 1-1543
Aplankėme ponus Radzevičius. žiavęs nuo Lietuvos iki Ispani gal ne tik dėlto, kad buvo skir spauda, nei su lietuviškomis or
tris savaites apsistoti.
Jie įsirengę puikiame naujame jos. Moka daug svetimų kalbų, tingose partijose, nes panašiais ganizacijomis. Mes netekome di
Nutarėme šią dieną paskirti moderniame name. Radome juos vartoja jų bent tuziną, jų tarpe purvinimais verčiasi ir tie, kurie džiosios dalies savo jaunimo. Ne
kitiems vizitams. Ponas Lapšys belaistančius žolę. Radzevičius labai bėgsta tarptautinę Espe yra buvę tose pačiose partijose visi tokie buvo, bet vis dėlto
pasiūlė plačiau mums parodyti yra ilgai dirbęs lietuvių laikraš ranto kalbą. Ir dabar šis keliau ar organizacijose, kurias dabar, daug, turbūt, senųjų imigrantų
ARGENTINA kusią publiką atlikta plati pro
grama su choro dainomis, pa
Adelaidės apylinkės ir kalnus. čiuose, veiklus žurnalistas, — ninkas yra toliausiai iš lietuvių Amerikon atvykę, spiaudo ir nie dauguma.
Lietuvos
Nepriklausomybės
40
skaitomis, tautiniais šokiais, re
Pirmiausia užsukome pasižiūrė kad nesutingtų, labai prašiau ir rašytojų nukeliavęs, net ligi kina ... Rašo gal ir dėl to, kad
Bet
šiandien
tebekartoj
ame
tą
metų
sukaktį
Argentinos
lietu

zoliucijomis ir gausiais kitatau
ti lajini gražių inž. Reisono na toliau darbuotis su plunksna ir Adelaidės, kur įsikūrė ir galbūt praeityje kas su kuo buvo susi
pačią
klaidą
;
gal
būtų
geriau
pa

vių spauda ir organizacijos pa čių sveikinimais.
mų, jo paties pasistatytų. Jie rašyti Amerikos lietuvių spau pasiliks iki tol, kol ateis laikas pykęs ar vienas iš kito merginą
stovi ant kalno, nuo kurio maty dai, nors daug rašo Mūsų Pasto grįžti Lietuvon.
paviliojęs. Tai dabar puiki pro sakyti: tebedarome tą patį be minėjo vieningai, Tarybai vado Aukų ghut^ 2400 pezų. Pelnas
perduotas Tautos Fondui.
ti veik visas Adelaidės miestas. gei. Jis prižadėjo lietuvių laik
Besišnekučiuodami su Pulgiu ga "atsilyginti”. Laikraščių ra protišką nusikaltimą. Irgi ne vi vaujant.
si,
bet
dar
perdaug
tebeturime
*
Lietuvių Aušros Vartų bažny
Namuose yra įrengtas didelis raščiams daugiau siųsti žinių ir Andriušiu, plačiau sustojome šalas juk dėl to iš gėdos nepa
darbo kabinetas, kur inžinierius įspūdžių iš Australijos lietuvių ties lietuviškąja spauda. Gi daž raudonuoja, gali pilti, ką nori... spaudos, kuri per dešimtmečius čioje atlaikytos iškilmingos pa Buenos Airese mirė garsus lie
rengia daugelį savo projektų, gyvenimo ir tuo būdu gyviau pa nai tenka skaityti laikraščiuose
Kai kurie laikraščiai, atrodo, savo pagrindine "profesija” lai maldos už Lietuvą. Katedroje tuvis medicinos gydytojas Juo
tarp kita ko, pagelbėdamas ir laikyti mūsų visų ryšius. Ame įvairių ideologiškai skirtingų nu- labai noriai tokias pamazgas kė pašaukimą purvinti Lietuvą padėtas vainikas ant Argentinos zas Gintyla. Jis buvo reumatinių
ligų specialistas ir šiame mieste
daugeliui lietuvių paruošti namų rikos lietuvių spaudoje iš tikro sistatyrhų autorių parašytus spausdina. Net sakoma, kad tos ir jos santvarką dėl to, kad Lie išlaisvintojo San Martin kapo.
statybos projektus. Inž. Reisonas permaža atsispindi Australijos straipsnius. Jie liečia lietuvius pamazgos jiems pritraukiančios tuvos lietuviai neklausė ir nedarė
Vakare Dr. Basanavičiaus var turėjo savo kliniką.
♦
taip,
kaip
koks
nors
ponas
ar
taipgi turi suprojektavęs naują žemyno lietuvių judėjimas, o jis, ar Lietuvą. Klausimai nagrinė daugiau skaitytojų. Galbūt, sun
do salėje prieš gausiai susirinArgentinos Lietuvių Tautos
priestatą prie dabartinių Liet. kaip man pasirodė susipažinus, jami polemiškai, dažniausia vis ku pasakyti, — gal mes turime draugas redaktorius Amerikoje
Fondas persiorganizavo ir išrin
Bendruomenės namų. Naujam yra ganėtinai įdomus.
ką nors puolant, ginčijantis — ir tokių žmonių, kurie temėgsta galvojo...
Tokį Lietuvos juodinimą iš
ko naują valdybą. Jon įeina: J.
priestatui reikalingi pinigai, tai
Linkėjimai Marijai Korsakie ne tiek dėl dabarties reikalų, kiek pamazgas, koliojimą, tokią "me
mūsų spaudos pats metas būtų
Padvalskis — pirm., Sibavičius
Amerikos Lietuvių Tautinė Są nei, gyvenančiai Lincoln, Nebras- dėl praeities.
džiagą”, kur lietuvis niekina ki
— vicepirm., inž. Stašaitis —
junga paaukojo 200 australų sva ka, iš anūkų Kristinos, Rasos ir
Papasakojau p. Andriušiui kai tą lietuvį ar ir Lietuvą. Ir at galutinai pašalinti. Tai nereiš
sekr. Z. Juknevičius — vicesekr.,
rų ($450.00) Reisonų namas yra Vytenio — inž. Pacevičiaus vai ką daugiau iš Amerikos lietuvių siminimų autoriai neretai pasu kia, kad turėtume sakyti ir ra
šyti kokias neteisybes ar pasa
J. Gilvydis — ižd., J. Čikštas —
jaunimo suėjimo vieta.
kučių ... Linkėjimai prof. Čepė spaudos ir suminėjau kelių žur ka tuo keliu: smulkiausiai piešia
viceiždininkas.
J. G.
Sutikau jauną inž. Gasiūną. nui iš sesers Dr. J. Mikužienės. .. nalistų veiklą, ką ir kaip jie ra nepriklausomos Lietuvos gyve kiškus išmislus arba nedrįstume
tarti jokios kritikos. Rašykime
Jis sakėsi džiaugiąsis, kad jo tė Ponas Alminauskas siunčia lin šo į lietuviškus laikraščius, čia nimo trūkumus (save, žinoma,
tiesą, žiūrėkime gražesnių pu
velis dr. Gasiūnas su žmona at kėjimus visiems savo pažįsta vis prisimenama, kaip blogai ir rodydami be trūkumų ...), tam
sių, kritikuokime saikingai ir
Greeting and Best AVishes
vyksta gyventi į Adelaidę ... miems ... Sveikinimai p. Skar negerai kai kurie mūsų politinės siąsias puses...
mandagiai.
Malonu buvo sutikti p. Kubilių, džiui iš Pocienės ... Laimingų
To Our Many Friends
Pulgis Andriušis, kaip atrodo,
kuris tvarko liet. spaudo kios dienų Klimašauskienei nuo La
sutiko su tomis mintimis ir pa
ką, yra vedęs buv. ministerio S. . bučio ... Šimkus sveikina prof.
žadėjo dėti pastangų praplatinti
WEST SIDE
šilingo dukterį... Aplankėm po J. Žilevičių .. . Pulk. K. Žukui ir
šias
mintis
savo
bičiulių,
spau

BEST WISHES
nus Dundus, kurių sūnus yra ve Bronei, Clevelande, linkėjimai iš
dos darbininkų tarpe.
RADIATOR CO.
dęs Petruškevičių dukterį. Dun- Stasės Jonavičienės ...
To Our Many Friends
dos sūnus dabar yra dviem me Pr. Pusdešris, veiklus kultū
Deja, laikas buvo ribotas ir ne
„Motor’s Steam Cleaned”
tam gavęs stipendiją studijuoti rininkas, čia turi pririnkęs daug
spėjome išsemti visų temų, ku
Amerikoje ir šiuo metu yra ap lietuviškos spaudos komplektų,
rios mums būtų buvusios įdo
7746 LORAIN AVENUE
mios. Atsisveikinome pasižadė
sistojęs Flint, Michigan. Neuž taipgi turi sudaręs ir nemažą lie
ilgo ten mano apsilankyti ir jau tuvišką knygyną. Jis yra paruo
dami netrukus susitikti Naujųjų
ME 1-6440
noji Dundienė — pamatyti savo šęs du lietuviškus filmus Adelai
Metų vakarą. Ponas Lapšys at ROBERTA'PETERS, puiki kolo
vyrą ir Ameriką ...
vyko ir išsigabeno mus pas Ade ratūrinis sopranas, Clevelande
dės švietimo skyriui (Educatioviešint Metropolitan operai, pa iiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
P. Labutis, atvykęs čia pa nal Department). Pusdešris ve
laidės moteris...
sirodys eilėje operų.
(Bus daugiau)
atostogauti, pasiėmė mudu ir nu dęs kitą buv. ministerio šilingo
IŠTIKUS GAISRO
sivežė pas savo svainį muziką dukterį.
•
*
•
chorvedį Šimkų. Šimkus ir La
NELAIMEI
butis yra vedę seseris, abudu čia
6 valandą vakare nebe pats vi
turi įsigiję namus. Labutis ta zitavau, bet mūsų viešbutyje su
Kada^ jūsų namai arba ra
GREETINGS and BEST WISHES
čiau gyvena Camberroje, kur tu laukiau labai malonaus ir įdo
kandai tampa sunaikinti arba
ri gerą darbą, o namą išnuomo maus vizito. Mudu aplankė rašy
sugadinti ugnies, kreipkitės i
For a Pleasant Holiday
ja. Ponas Šimkus man įdavė par tojas Pulgis Andriušis.
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo,
vežti muz. prof. Žilevičiui įvai Tai žymus ir visų, ypač jau
OXYGEN IN CASE OF EMERGENCY
ko vjsada reikalauja apdraudos
rių paveikslų ir žinių iš lietuviš nesnės kartos lietuvių mėgiamas
kompanijos pirm, negu išmoka
MELTZER
CROZIER
FLOORING
CO,
kos muzikos pasaulio. Gal kai ku humoristas, kurio nevieną šmaik
už nuostolius.
All Cars Insured
i
ri medžiaga tiks panaudoti Lie štų feljetoną pats esu skaitęs
P. J. KERŠIS,
tuvių Enciklopedijai. Grįžęs pa laikraščiuose, nors šiaip visų lie
/
609 Society for Savings Bldg.
Call Day or Night
CE 1-3344
žadėjau visa tai persiųsti prof. tuvių literatūros knygų ir nespė
15316 Waterloo Road
IV 6-1225
Telef.: MAin 1-1773
Žilevičiui. Taipgi paėmiau Šim jau paskaityti.
Rezidencija: PENINSULA 232
kaus choro nuotrauką, kurią mė Su juo nepaprastai maloniai ir
llllllfIIIllllllllllllllllll!lIllllllllIIIIlllllllIII

SOUTH SIDE FEDERAL
SAVING & LOAN ASSN.

PHYSICIANS AMBULANCE
SERVICE
DAY AND NIGHT SERVICE

Patients Moved as Doctors Prescribe

KAIP TAS GLUOSNIS
B. PETKCNAS
IV
Po pakasynų ilgai spindėjo žiburėlis pro
šerkšnuotą Adomynės langelį. Rytui brėkš
tant, su maišeliu ant pečių nužingsnavo Ado
mas Pelenių sodybos link.
— Petrai, priimk savo užkrosnin šitą
seną kerėplą, — pasveikino jis Pelenių Pet
rą, priemenėje kratydamas nuo klumpių snie
gą. — Padarysiu šaukštų, samčių, gal kokią
geldą išskobsiu. Malkų prikirsiu.
— Ar gaila kampo, o šaukštų prie stalo
užteks. Ana, pereitą žiemą pridirbai. O pava
sarį uždengsi kluoną, — juokais pastebėjo
Petras,
Petrienė, pakilusi nuo ratelio, žiurstu

venote, nesipešėte. Vakar šnekava su Petru:
kad ir ne vyras su žmona, bet vis vienas ki
tam reikalingi, neatskiriamai suaugę, kaip
du medžiai. Sakau, sunku bus Adomui vie
nam, sunku, nei giminių, nei artimų, o Ag
nieška jam buvo kaip tikra sesuo. Gerai pa
darei, per žiemą pabūsi pas mus, vietos turim,
o darbo susirasi.
Adomas nusimetė maišą prie krosnies,
pasiremdamas alkūne stalan, atsisėdo palan
gėj.
— Tu, Petrai, esi pamokytas, skaitai
knygas, laikraščius, sakyk, ar tiesa, kad žmo
gus turi dvi sielas? Vakarnakt sapnuoju: ro
dos, ne kunigas, bet, žinai, tas šlapikų Juo
zas, užsilipęs sakyklon, pamokslą kad sako,
nubraukė nuo suolo dulkes.
— Nusimesk sermėgą ir būk kaip na kad rėžia, o bažnyčia pilna žmonių. Kumščia
mie. Greičiausiai dar ir nevalgęs. Netekai muša sakyklon, kaip mūs jaunukas, ir vis
Agnieškos. Dieve mano, tiek metelių po vienu šaukia: "žmogus turi dvi sielas, dvi sielas!
/jjęnz tokia grubi, kaip tas Adomo nepradė
stogu išgyventi. O ar nesugyvenote? Sugy Vįena

t

tas skobti medis”, ir rodo pirštu į mane, "ki
ta, kaip tie Agnieškos karveliukai.” žiūriu ir
Agnieška sėdi suole ir tik galva 'll'ft&ttoja, o
viršuj toks baltas karveliukas plazdena. Link
teliu, nugi, po mano kojomis gelda guli, gerai
įsižiūriu — nugi, tai ne gelda, bet karstas,
toks prastas, iš neobliuotų lentų. Net šiurpas
nukrėtė. Pasipurčiau ir pabudau.
— Adomai, aš ne kunigas, be to ir į sap
nus nelabai tikiu. Kunigui tai šitokių dalykų
nepasakok per velykinę — išvys ir iš bažny
čios. Agniešką palaidojai, tai ir sapnuojasi.
Taigi, Adomai, per žiemą pabūsi pas mus.
Atėjus pavasariui, pradėsi stogais eiti, na, ir
užmirši visas bėdas. Elze, atnešk Adomui
priešpiečių, juk tikrai nevalgęs.

— Taigi, Petrai, nežinai, ką sapnas reiš
kia. Sakot, apsiprasi, užmirši viską. Gal apsiprasiu, bet užmiršt — tai ne. Vakar graibausi patamsiu priemenėj, nugi, rodos, ženg
siu ir krisiu į duobę! Net baugu pasidarė. Pa
galvojau: tai žiūrėk, ir pasidarei, kaip tas
Štrimynės gluosnis, ėmė kas, tavo pusę nu
plėšė, dabar svyruoji ir nežinai, kada griūsi.

Taigi, kaip ta^ štrimynės gluosnis ... — dės skatikus, ką pas Petrą pasidėjau, užpirksite
to Adomas^nKūrėdamas į žemę lyg skaitytų mišias. Vienas palikau, Petrienėle, vienas,
grindų lentas. — Sakau šį rytą: nebūsiu vie kaip tas štrimynės gluosnis, kaip tas per
nas, na, argi ta pirkia mano, nebūsiu vienas, plėštas gluosnis prie kelio ...
kaip tas akmuo prie Miliškių kapčiaus. Ot,
Vieną rytą, jau pirmosioms kregždėms
kas atvarė mane pas jus. Su valgiu nesiskupo kiemą benardant ir obelims rausvus žie
binkit, jau trečia dienas niekas burnon ne
dus ant šakų besegant, išvežė Petro sarčiai,
lenda ...
išlingavo Adomo karstą štrimynės kalnelin.
Per žiemą dirbo Adomas, krutėjo. Bet
Palaidojo jį šalia Agnieškos kapo, jau gero
pradėjus vieversiui čirenti, nei iš šio, nei iš
kai įdubusio po žiemos šalčių.
to pradėjo skųstis:
Palyda išsiskirstė, duobkasiai, nubraukę
— Gumbas mane pradėjo piaut, Petrie
prakaitą, kimšo pypkes. Niekas Adomo ne
ne, taip spaudžia po krūtine ...
verkė, niekam ašara per skruostą nenuriedė
Petrienė virė jam puplaiškių arbatą, va
jo. Tik Petras grįždamas prisiminė Adomo
lerijono šaknis. Niekas nepadėjo,. Adomas
pasakojimą apie tas dvi sielas, apie sapną su
džiūvo ir nyko. Vieną dieną jis jau nebesi
karveliu ir gelda, prisiminė Adomo kalbas
kėlė iš savo guolio užkrosny.
— Turbūt ir aš, vaikai, neužilgo važiuo apie tą štrimynės gluosnį.
siu į štrimynės kalnelį, — .skundėsi.
Daug gluosnių ten stovėjo prie kelio.
— Ką čia šneki, Adomai, pagulėsi kele Vieni išpuvusiais kamienais, kiti vėjų per
tą dienų ir praeis, nė jau mirsi, nė ką, — ra
plėšti ar piemenų išdeginti, aplaužytomis
mino Petrienė.
šakomis. Apie kurį jų Adomas kalbėjo? ...
— Ar aš paliksiu ką, ar kas manęs rau
(Pabaiga)
dos, Adomynė ir ta Januškio. Už tuos kelis
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PUSIAU SLAPTAI...

Peenemiundeg baltieji piržtai
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ATEINANTIEMS
JUOKDARIŲ METAMS

z

tai rašė spausdintame biulėte
nyje. Dabar gi norisi tikėti, kad
vėl kas nors puskarininkiui Jakubickui kaso., bet jau turbūt ne
padus, o pakaušį..
šį kartą galbūt spaudos atsto
vai išsiilgę savo laikraščio skil
tyse šlamšto. Gal būt, kaip isto
rikui šie įdomus faktai duos me
džiagos papildyti istorijos vado
vėlį.
Vilkas

("PIRMAS VEDAMASIS)
Mūsų Elta Balandžio Pirmosios proga susisiekė su antruo
ju Amerikos eksploreriu, kurį armija kažkur dangaus erdvėse
prarado. Beklaidžiodamas nuo žvaigždės iki žvaigždės, jis iš jų
iškamantinėjo, kas ištiks mūsų žmogų iki 1959 m. balandžio pir
mosios.
! i i|
Vadavimo Veiksniai ir toliau sėkmingai vaduosis iš vada
vimo veikimo. Tarp susivienijusių bus pasiekta vienybė vieningai
nutarti, kad nesusivienijusius vienyti į nevienybę yra pats svar
PREMIJOS VERTAS
biausias vienintelio veikimo veiksmas.
Seimas New Yorke išrinks Amerikos Lietuvių Bendruo TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS
ĮVERTINIMAS...
menę — Stasį Barzduką būti Pasaulio Lietuvių Bendruomene. Rin
Apie Tautinių šokių šventę
kimai į Tarybą praeis šūkiu: garbė išrinktiems, pareigos kitiems!
Į milijono dolerių Geležinį Fondą bus įdėtas pirmasis do Chicagoje lietuviškieji laikraš
leris, kurį paaukos pašalpą išnaudojęs ir iš proto išėjęs bedarbis. čiai nemažai rašė, bet nė vienas
Kultūros Fondas liks ir toliau girdėtas, tik neregėtas. Bus straipsnis nebuvo vertas premi
jos, kol nepasakė savo žodžio
paskelbta konkursas konkursui paskelbti.
Rašytojų Draugija nesugriaus savo tvarkos. Centras liks Voice laikraštėlis, garsinąs Chi
cagos karčiamas ir kovojąs su
Čikagoje, valdyba bus ta pati, o pirmininkas vėl paorganizuos, kad
vėl jį patį, prieš jo paties valią, paliktų. Kitų metų Draugijos pre Roma. Jame randame tokį straip
,
miją visuotinu balsavimu rašytojai paskirs šių metų laureatės snį:
''Tautiškų šokių sambūris
vyrui už jo žmonos poeziją.
įvyko birželio 30 d., gyvulių
Skaitydamas Draugo premijuotąjį romaną ”Ir nevesk mus

biržos Amfiteatre, prie 43rd

ir Halsted. Parengimo kvies
į pagundą” ir didžiai susirūpinęs autoriaus grafomanišku puoli
lys buvo vietinis Lietuvių
mu, vienas rašytojas dabar kuria ir gaus kitų metų premiją už j
Bendruomenės skyrius, kurs
romaną "Tikiu nuomėmių atleidimą”.
suprakaitavęs kvietė iki pa
Clevelando L. B. Apylinkės Valdyba grąžins Ohio lietu
skutinio kvapo, šokėjų buvo
apie 700, dalyvių apie 8,000,
viams gydytojams jų suaukotą premiją, besigydydama pils juos
tarp kurių nemažai buvo ir
galvos nuo sukimosi, kinį ji gavo, skaitydama konkursą laimėjusią
svetimtaučių.
dramą.
Publikos didžiumą sudarė
Kitą Ohio lietuvių gydytojų premiją už svarbiausią kul
Romos tradieijinės religijos
tūrinį įvykį Bendruomenė paskirs Čikagos vyrų chorui už pasta
garbintojai: grinoriai, dipu
kai, kurie ir dabar dar sve
tymą naujos lietuviškos operos "Madam Butterfly".
timais prietarais gaivinasi.”
Aukščiausias Lietuvos T.S.R. Prezidiumas apdovanos Nau
Sakykit, ar premijos neverta?
jienų redaktorių ordenu už sėkmingą bolševikinės taktikos pritai
kymą ir už iš visur išvarytųjų demagogų globą savo dienraštyje.
Mažasis generolas iš Los Angeles vėl gausiai lies savo ra
AIŠKU, SKAITYTOJAI
šalinį kraują, aprašydamas savo nekovotas kovas dėl Lietuvos
KALTI...
laisvės ir ištikimą neištikimybę demokratiškom nuotaikom nede
Laisvojoj Lietuvoj, Nr. 14, bu
mokratiškoje tarnyboje, sielojantis dėl paaukštinimų, ordenų ir
vo paskelbtas atsišaukimas į
liaupsinimų.
Dar daug buvo. pranašysčių apie mūsų žmogaus pasiryži skaitytojus, bendradarbius ir tal
mus ateinančiais juokdarių metais dėl savo, savo vaikų ir žmonos kininkus. Atsišaukime pasaky
garbės ir šlovės liežuviu marias išlakti ir pirštu dangų išmaišyti. ta:
Kad "Laisvoji Lietuva”
Mr. Everythlng
galėtų augti ir klestėti, reilingos dvi sąlygos:
a) geras ir vertingas bei
įdomus turinys, kuris pri
I V A I R E N Y BĖS
klauso nuo bendradarbių ir
redakcijos.
Deimančiukai
Naujas žodynas
b) nuolatinis, punktualus
Du žymūs tos srities specia
• Jei Gutenbergas nebūtų iš
skaitytojų lankymas, kuris
listai, J. Leonas ir A. šemeta, radęs spausdinimo, Dovydaitis jį
priklauso nuo skaitytojų,
Aidai
ruošią kolionių žodyną. Darbas būtų išradęs.
skelbimų davėjų ir adminis
tracijos.
• Kas neturi šautuvo, galės
jau įpusėtas. Rankraštį vėliau
Ir tik dabar, skaitant šį pa
patikrins ir papildys vyr. redak gauti šaudymo vietoje, šaudoma
torius Pijus Grigaitis, žodynas (į kalakutus) bus iš 12 colių me graudenimą, pilnai supratau, kad
bus naudojamas dviejų toje sri džioklinių šautuvų ir 22 colių skaitytojai kalti, jog Laisvoji
tyje

pasižymėjusių laikraščių: sportinių šautuvų.

Naujienų ir Keleivio.

Ieškomi komplektai
Enkavedistas A. GuzevičiusGudaitis pradėjo rašyti romaną
apie 1926-1940 metus Lietuvoje,
tačiau jam nesą pakankamai me
džiagos komunistinėje to meto
spaudoje. Labai būtų dėkingas,
jeigu gautų to laikotarpio arba
ir vėlesnių metų Naujienų kom
plektus, ypač su tais straips
niais, kuriuose iškeliamas komu
nistų didvyriškumas.

Naujienos
• Autorius (Mykolas Vaitkus)
net pastarųjų trijų knygų netu
rėjo. Neseniai autorius čia minimas knygas gavo iš Lietuvos,
kurios buvo jo paties kitam dedikuotos.
Ką tėvelis sudėjo dūsaudamas,
sūnelis praleido klykaudamas.
Draugas

Premijuotina antraštė
• "Amerika paleido mėnulio
satelitą".
Draugas

Geros valios žmonės,
gelbėkite tautietį Sinus (nors jo
ir nepratriotiška pravardė), nes
jis gali kiekvienu momentu pri
gerti patriotizmo potvyny. Iš ne
seniai Naujienose paskelbto jo
pagalbos šauksmo aišku, kad jis
jau atsidūręs prie pat desperaci
jos l edugnės: neišgelbės jo nė

Naujausioji tautosaka
• Vieną kartą garsus laikraš
tis užpuolė bendruomenės pirmi
ninką. Kai nariai sekančiame su
sirinkime pasmerkė neteisingą
užpuolimą, laikraščio redakto
rius apkaltino veikėją, kad jis
redaktoriaus ir laikraščio negy
tie Gliaudės romanai, už kurių, nė ...
jis, lyg skęstąs šiaudo, graibsto
si.
"ISTORIKAI ”
Soclenktynės
Per keturis Tėviškės žiburių
su vietine komunistėlių spauda, numerius (9-12) buvo spausdi

besivaržant, kas daugiau pajėgs
persispausdinti Lietuvos kom
partijos aprobuotos medžiagos,
laimėjo Vienybė. Net Vaižganto
kūrinius smagiau skaityti, kai
jie perspausdinami iš okupuotoje
Lietuvoje pasirodžiusių leidinių.
Nusivvlimas
•>
"Aš perskaičiau "žymiuosius
karo vadus" ir labai nusivyliau,
kad toje knygoje neradau nieko
apie mūsų generolą St. Raštikį.
O anksčiau, žiūrėdamas į foto
grafijas su ordenų gausybe, gal
vodavau, kad tai pats žymiausias
karo vadas visame pasaulyje...”
(Iš vieno laiško).

nami buvusio puskarininkio Ste
pono Jakubicko nerimti straips
niai apie Geležinio Vilko 30 m.
sukaktį.
Taip faktus vertinti ir apra
šinėti gali tik nedrausmingas
puskarininkis, susirgęs įsivaiz
davimo liga savo asmenybei iš
kelti.
Prieš keletą metų po didelės
ir karžygiškos veiklos Toronte,
kaip ja draugai pasakoja, pusk.
S. Jakubickas buvo pažadintas iš
miego, aukštai asmenybei kasant
padus, ir pašauktas aukštoms
pareigom (tautai vadovauti).
Tuo tada netikėjau ir galvo
jau, kad tai šmeižtas, nors apie

DOWD OLDSMOBILE

Iš dangaus nakties tamsoje

SEE THE MOST OUTSTANDING
1958 OLDSMOBILE EVER BUILT
2900 MAYFIELD RD.

FA 1-9100

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holidav

VARGO SHEET METAL
FABRICATION CO.
EDWARD VLACK President
480 South Green Road

patirtų ir pasakytų kitiems.
Svarstydami šiuos savo
planus tik su artimiausiais
ir pilnai patikimais sėbrais,

"Dirvos” leidėjai sakė, kad
reikia atidėti i šalį visus bu
vusius nesusipratimus su
Aug. Voldemaro šalininkais
ir dirbti išvien.
Čikagoje "Dirvai” nebū
sią pavojaus iš dešiniosios
pusės. Visas jėgas teksią nu
kreipti prieš "Naujienas”,
kad jos būtų sunaikintos.
Komunistų "Vilnis” jas puo
la, bet jos dantys atšipę.
V o 1 d e m arininkų leidinys
verčiasi sunkiai. Jiems pa
tarnaus "Dirva”.
Kada jie šitą planą vyk
dys, dar nežinia; bet "prin
cipe” nutarimas yra priim
tas. Taigi jūs galite laukti
"karo” iš dviejų frontų: iš
kairės — komunistu "Vil
nis”, iš dešinės — smetonininkų bei vodemarininkų
»»iDirva". Ir jie giedos: "Var
dan tos Lietuvos — Vieny
bė težydi!"
Jei kas sakys, kad tai ne
tiesa, netikėkite, nes aš tik
rai žinau, ką jie nutarė. —
šio skyriaus redaktorius ma

NORI PAGROBTI
V-l ŠEFĄ

Call IV. 1-6895
*

jas įtikinant, kad jis pats ruo
šėsi į kunigus.

— Jau pasiruošęs, Sir?

Paklaustasis vyras pažvelgia į laikrodį, atsistoja ir eina
prie iššokimo angos. Vienas iš pilotų dar kartą instrumentais tik
rina poziciją. Raudonasis ratas žemėlapyje yra nurodytoji iššo
kimo vieta, kairiajame Sommes upės žiočių krante, čia tęsiasi
plačios pievos; kiek toliau krūmai ir kaimas. Kaimo pradžioje
plano surinkimo punktas. Pakinkytas vežimas laukia. Jis važiuoja
kiekvieną rytą 4-tą valandą. Visad į Abbeville, visad su pienu. Ir
visad kartu važiuoja pora žmonių iš kaimo. Taip pat visad yra visi
pastatai stropiai užtemdyti. Bet šį ankstų rytą daržinės durys ke
turis kartus vienodais laiko tarpais plačiai atidaromos. Stiprių
lempų šviesa toli matosi. Vokiečiai niekur nepastebimi. Ar pavyks?
Britų lėktuvas leidžiasi žemiau. Aukštai praskrenda dido
kas junginys Luettich-Aachen kryptimi. Iš paskui sekančių nai
kintuvų apsaugoje ir motoru ūžesyje iššoka vyriškis į nakties
tamsą. Parašiutu iš lėto pasiekia žemę.
Pavėluota tik nepilnu pusvalandžiu. Pogrindžio vyrai laukia
sutartoje vietoje. Trumpas, tylus pašnekesys. Parašiutas dingsta
mažoje pirkelėje. Atsiranda apnešiotas paltas, plačiabrylė skry
bėlė.
Ką tik nusileidęs vyriškis lipa vežiman ir arkliai pajuda.
Po poros dienų ...
Porai dienų praslinkus Amiens miesto gatvėmis eina nepa

Pelkių žiburėliui — steigiant
Pabaltijo kultūrinę federaciją, žįstamas vyras, apsirengęs apnešiotu paltu ir plačiabryle skrybėle.
pasilaikyti sau prezidento vietą. Pietų metas, šis, į akis puolančiai mažo ūgio vyriškis, lėtai žings
niuoja Rue Marshall Petain, pereina Place de Republiąue ir su
stoja ties kosmetikos reikmenų parduotuve.
STUDENTŲ VEIKLA
Krautuvės lange atsispindi Amiens vokiečių karininkų ra
Amerikoje lietuviai studentai
movės pastatas. Netoliese stovinėja pora pasiruošusių prancūzų.
daugiausia yra susibūrę į tris
Jie priklauso Resistence ir žino savo uždavinį. Laikas — 14 v. 13
organizacijas. Iš įvairiuose laik
min. Vyriškis apsigrežia ir eina ramovės link. Įtemptai seka duris.
raščiuose spausdinamų aprašy
Štai! Tai turi būti jis! — Pulkininkas Wachtel...
mų aiškėja jų veikla:
V-l ginklo šefas pasiekia gatvę. Mažasis vyriškis — pran
skautai — susirinko pasidalin
cūzų ūkininkas, ar kas jis bebūtų, pagreitina žingsnius. Jis siekia
ti įspūdžiais iš praėjusios sto
kišenėn...
vyklos ... pravedė pasikalbėji
šiuo momentu privažiuoja juodas Citroen. Iš vidaus kažkas
mą apie įvykusią stovyklą ... ta
atidaro duris. Vyras su plačiabryle skrybėle ryžtingai eina prie
rėsi suruošti naują stovyklą ...
pulkininko Wachtel, pasirodžiusio ramovės duryse. Dar skiria jį
rengia naują stovyklą ... sto
30-20 žingsnių nuo vokiečio karininko, kurį bet kokia kaina nori
vyklaus ...
turėti Anglija ir alijantai. Bet jie nori jo gyvo. Miręs Wachtel prie
Baigdami susirinkimus, jie
šui be naudos.
visada gieda "Naktis ateina ...”
Svarbiausias V-l keršto ginklo paslapčių žinovas turi kal
ateitininkai — Urbanoje skai
bėti. Pusiau beprotiškas sumanymas bandyti pagrobti visoj šiau
tė referatą apie protestantizmą..
rės Prancūzijoj geriausiai saugomą asmenį.
Clevelande skaitė paskaitą apie
Paėjęs kelis žingsnius pulkininkas Wachtel akimirkai su
protestantizmą ... Čikagoje skai
stoja. Mintyse paskendęs žvelgia jis į savo uniformą, kol, paga
tė referatą apie protestantizmo
liau, pastebi artėjantį prancūzą. Wachtel nustemba, šis vyras ko
ir kitų religijų sankryžas..
tai nori iš jo? Tačiau ne! Prancūzas sekundės dalį tartum abejoja,
Baltimorėje išklausė paskaitą
apie protestantizmą . . .

bet tuojau sparčiu žingsniu praeina pro šalį, pasuka antron gat

no, kad tokius šedevrus gali ra
vės pusėn ir dingsta žalumynais apaugusioje aikštelėje.
Baigdami
susirinkimus,
gieda
šyti tik pats Naujienų redakto
Citroen irgi nuvažiuoja.
"Ko
taip
nušvito
rytai
..."
rius Dr. Pijus Grigaitis. Kiti ne
santariečiai — nieko negieda,
gi gali tiek daug išgalvoti, čia
Panašiai kaip su Ronimeliu
bet
kalba
apie
muziką
ir
libera
jail būtinai reikia patyrimo, dak
Lemiamoj sekundėj atsidarė ramovės durys. Svetimasis tą
lizmą.
taro titulo ir greičiausia, suvai
pastebėjo. Išėjo keletas vokiečių karininkų; kapitonai Dahms ir
kėjimo.
Schwenesen, lydimi poros Wachtel stabo leitenantų. Anglas žaibo
greitumu suprato padėtį. Vienas klaidingas judesys ir jis pra
DIDELĖ TALKA
Lietuva juos netvarkingai lanko.
žuvęs. Slaptasis uždavinys, vokiečių V-l šefą — pulkininką WachREDAKTORIUI
BALANDĖLIAI
tel pristatyti gyvą Anglijon, nepavyko. '
ČIKAGIEČIAMS
(Paskutinis vedamasis)
Šis nepasisekimas alijantų karinei slaptajai žvalgybai yra
Al. Baronui — pasiknaisioti
DĖMESIO VERTA PARAMA
Redaktorių pasiekė neprama nemažiau reikšmingas, kaip ir niekais nuėjęs britų "komando”
SIBIRO TREMTINIAMS... Tverečiaus parapijos metrikų
nyti gandai, kad kai kurie ben trupės bandymas šiaurės Afrikoje paimti nelaisvėn "Dykumos
Sandaroje buvo atspausta ko knygose, kokia gaida verkšleno dradarbiai pyksta, jog redakto lapę" — feldmaršalą Rommel. Tada nė vienas Tommy negrįžo.
respondencija, kuri tikrai nusi J. Cicėnas, supdamasis lopšyje rius jiems mažai laiškų parašo. Bet vyriškis iš Amien^dingo neatpažintas. Pulkininkui Wachpelno Sibiro tremtinių pagarbos. po beržo linge.
Tokius gandus išgirdęs, mūsų bi tel likimas lėmė jį vėliau asmeniškai pažinti, sužinoti jo pavardę
A. Valeškai — melstis į šv. čiulis dail. VI. Vijeikis, nesenai ir patirti, kad tik per plauką išsisuko nuo pagrobimo.
Joje rašoma:
Karinės slaptosios žvalgybos skyrius Arras patyrė, kad
"Puotos metu p. Vai. Sta Kazimierą — riterį, idant gelbė dalyvavęs Vilties Draugijos po
naitis pastebėjo, jog tokiuo tų kovoje su žiauriais Dailės In sėdyje, Clevelande, rašydamas alijantai nuolat aprūpinami informacijomis iš prancūzų V-l sri- A
se momentuose reikėtų pri stituto priešais.
ties. Anglai žino, kad V-l šefas su savo štabu yra Merlemonte.
straipsnį, taip parašė:
siminti ir Sibire vargstan
H. Radauskui — saugotis in
Dviem stipriais oro puolimais rūmai sunaikinami. Bet Wachtel
čius mūsų tautiečius. Sve
Redaktoriau,
gyvas. Priešo žvalgyba nesužinojo smulkmenos, kad prieš porą
čiai ir viešnios kaip bema tymios draugystės su Maryte
tai čia straipsnis, prie ku savaičių V-l štabas persikėlė į aštuonis kilometrus toliau esantį
tant sudėjo $10 ištremtųjų Žičkute-Smith.
rio, mano manymu, negali Auteuil.
sušelpimui. Toji auka buvo
Čikagos latviams — nebeskoma
prikibti. Atseit, nei pri
pasiųsta per "Sandarą" ata linfi savo tenoro V. Šalnos lietu
Tarp Merlemont rūmų griuvėsių vėjas nešioja atsišauki
dėti, nei atimti. Jeigu įdėsi
tinkamai įstaigai".
viams.
i
į krepšį, padarysi tautos pa mus, kuriuose alijantai praneša apie pulkininko Wachtel mirtį.
žodžiu, didelės puotos daly Vyrų chorui — pastatyti lat
žangai didelę žalą.
viai šiaip taip sugebėjo sudėti
Anglijos šnipai neriasi iš kailio
Honoraro nereiks, nes jau
višką operą "Lačplėšis" grynai
gero gėrimo pusantros bonkos
* į atvalgiau koldūnėlių ir
lietuvišku sąstatu.
Šiaurės Prancūzijoj esančioj V-l draudžiamoj zonoj stipkainos. Aišku, įvykis vertas ir
sriubos su grybeliais pavi iausiai saugoma sritis yra Creil akmenų skaldyklos. Gilios olos,
dale — (pastarosios net dvi
pasigarsinti ir laikrašty paskelb V. Ramonui — nusismailinti
iš kurių jau prancūzų karalių statomiems rūmams buvo imami
ir
pasiseilinti
raudoną
pieštuką,
lėkštes).
ti! Neabejotina, ir Sandarai gar
ikmenys, dabar sudaro saugiausią, bombų nepramušamą sandėlį
nes, kaip girdėti, M. Katiliškis
bė!
P. S. Kad sumažinus vargą, šimtams skristi paruoštiems "paukščių”.
ruošiąsis naują romaną rašyti.
pridedu pašto atviru
Champignon gryoų augintojai turėjo tas patalpas užleisti
Ateitininkams — kepant jau
ką, kurį tereikia tik
slaptiesiems ginklams. Specialiai nutiesta geležinkelio šaka atga
pasirašyti.
čius Jonyno ūkyje, nepamegdžio"TALKINA” DIRVAI
ti jaučių.
Tame atviruke, kad redakto benama vis daugiau "paukščių", ir jie visi dingsta požeminėse
"Naujienos", prirašiusios vi ‘ S. Pipiraitei — aprašinėjant
riui būtų lengviau, užrašytas ne olose.
sokių "paslapčių" apie vykusį visokias meškas, neužmiršti ir
Ir apie šią V-l slėptuvę sužino alijantai. Jie ant C-iii ak
tik adresas, bet priklijuotas paš
Vilties Draugijos posėdį Cleve Bridgeporto meškų.
to ženklas ir visas atsakymas mens skaldyklų numeta tiek bombų, kad jų būtų pakakę sunai
lande, prieš kelias dienas dar da- Valdui AdamkaviČiui — ir šiais
kinti New Yorkui. Bet "paukščiai" išlieka nesužaloti, tik vis iš
parašytas. Tas atsakymas taip
dėjo ir tokį šedevrą:
naujo reika prakasti įėjimus.
metais išgerti haibolą su Nixo- skamba:
Tuo tarpu naujų V-l šaudymo pozicijų statymas sparčiai
"Dirva" jungsis su
rtū.
voldemarininkais
D. G.
stumiasi pirmyn. Jos įrengiamos daug paprasčiau kaip pirmosios.
Gr. Tulauskaitei - BabrauskieTurbūt, dar nežinote, kad nei -— suruošti seminarą jau
Tamstos straipsnis para Atsisakoma nuo barakų ir kitų pastatų. Įgulos turės pasitenkinti
tautininkai nutarė vienytis niems rašytojams ir pamokyti,
šytas su tokiu insijautimu ir palapinėmis. Greitai sumontuojamoms rampoms pakanka betono
su voldemarininkais ir pri
taip gabia publicisto plunks pamatų. Davus slaptaždį "Rumpelkammer", baterijos stovės pa
traukti i uos prie "Dirvos", kaip gauti premiją.
na, kad mūsų laikraščio ver siruošusios.
\J
Šviesai — ir toliau vengti Jau
kuriai klojasi ne taip gerai,
tė bus pakelta daugeriopai.
Churchillio ypatingasis įgaliotinis vokiečių keršto ginklo
kaip buvp tikėtasi.
nimo Centro, idant šviesiečiai
Maldaujame ir toliau pra
"Dirvą" jie nutarė kelti į nevirstų jezavitais.
turtinti mūsų laikraščio skil sekimui, Sir Stafford Crips, pagaliau įtikino karo kabinetą, kad
Čikagą. Ją perkėlus, voldeLietuvių Auditorijai — su
tis savo nuostabiais raštais. šiaurės Prancūzijoje, Londono kryptimi ruošiamos šaudymo po
marini nkams nebereikės
Nuolankiai Jūsų
zicijos yra skirtos bepilotiniams lėktuvams-šoviniams. Oro nuotrau
ruošti pogromą Balio Pakšto au
leist savo "Laisvosios".
Dirvos redaktorius kos ir agentų pranešimai tai nesugriaunamai patvirtina. Bet Ang
Tautininkų šulai čia tarė ditorijai.
si labai slaptai — taip slap
Jūrų skautams — į jūrų dug Dėkodami dail. V. Vįjeikiui už lija nežino, ar tos "sparnuotos bombos" į taikinį vairuojamos ra
tai, kad čikagietį daktarą no puotą' nežymiai įvesti ’Tlavi- gražią pradžią, mes kviečiame dijo bangomis, ar jose įrengtais ir iš anksto nustatomais savaran
nevisai mandagių būdu iš nėjantį Olandą".
visus bendradarbius, kurie ant kiškais vairavimo instrumentais. O tą žinoti yra nepaprastai svar
prašė iš posėdžio, kurį jisai
A. T. Antanaičiui
apsaugoti mūsų yra supykę, pasekti šiuo bu, norint imtis atitinkamų gynimosi priemonių.
netikėtai užtiko. Jie nenori,
(Busdaugiau)
>
kad "bereikalingi asmens" Kudirką nuo špitolninkių keršto, pavyzdžiu ir mums atleisti.

/
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Skyrių tvarko: Audronė Gelažytė, Algirdas Garlauskaą
Ingrida Stasaitė ir Kęstutis Gaidžiūnas.
VELYKŲ
kalba, parašė Amerikon: Nebe
BELAUKIANT
būtu Lietuvos, jei taip atsitiktų
Velykos Kristaus Prisikėlimo su daugeliu mūsų tautiečių
Toks parašymas man padarė
Šventė. Gamtos pabudimas. Pabudimas kiekvieno gyvio ir atsi- (^eli įspūdį, las taip pat rodo,
naujinimas kiekvieno žmogaus. I kad lietuvio atsparumas ištautėSaulutės spinduliai, išjudinę Jimui nlekad "e'Hngs. Nedingo
žemę, viski, prikelia naujam gy- carinėje okupacijoje, nedings nei
venimui. Ir norėtųsi sakyt su Vy- komrtnistų priespaudoje. Mui
te Nemunėliu, ir paprašyt, kad dau*° «alybės lalkal «r»3!
spindulėliai nuvestų į tėvų na-| Atgimusioje Tėvynėje nebus
mėlius, kur taip pat laukiamos pamiršti lie, kurie mūsų kalbą,
Velykos. Juk ir ten širdys gy-, mūšy brangius papročius, mūsų
tautą, išlaikė ir gynė.
vos Velykų šviesia viltimi.
Gamta ir ten pasipuoš tuo pa Mūsų šventoji pareiga yra:
čiu pavasariniu rūbu, kaip ir būti tarp jų! Tat ir būkime!
Benito Nausėda,
laisvės dienomis. Sužydės tos pa
Lc.s Angeles jaunimo vardu.
čios žibutės. Iš beržo tekės sula.
Taip, pavasaris ir tėvynėje žen
gia tuo pačiu spartumu. Bet žmo
gus ten pakeitęs savo veidų, nes
AR JUMS ŽINOMA,
šiandien pilna siausmo, ašarų ii
Qievcianjc, Grandinėlė šiais
vargo. Primesta sunki komunfc-Į metafa švenčia sav0 veiklos pen.
mo našta slegia jo kūną ir sielą. kerių metų sukaktį.
Neveltui jis savo. maldoje krei
Šios šventės proga Lituanisti
piasi į Visagalį šiais poetės žo nės Vysk. M. Valančiaus Mokyk
džiais :

los Tėvu Komitetas gegužės mėn.

"Išgirsk kaip rauda kertami

10 d. rengia didžiulį koncertą,

miškai žali, pavadintą Pavasario žiedas.
Pakeisk Viešpatie gimtos

Programą išpildys svečiai iš

čiu garsiausiu generolu.
Korporacijos Neo-Lithuania
Rūtai G. — priprasti prie
pobūvis
trumpų plaukų ir generolų.
Korporacijos Neo Lithuania
TUR’ME JUMS GERŲ NAMŲ,
Vytui M. — dar daugiau
Clevelando skyrius gegužės mėn.
v
džiaugtis šauniu Pontiac.
3 d. (šeštadienį) Bachsenheimo
Kristinai G. — atnaujinti san
salėje, E. 55, rengia pobūvį. Po
tykius su Miku.
ypatingai Eddy — St. CIair rajone.
vu vyje bus atlikta įdomi jaunųjų
Gintautui N. — ir toliau dai
korporantų programa.
Suinteresuoti namų pirkimu kreipkitės į
nuot ir šokt.
Programoje žada pasirodyti ne
Pauliui ž. — niekad neužmirš
tik Clevelando, bet ir kitų vieto
ti savo "vardų” eilės.
vių (Chicagos, Detroito ir kt.)
Juozą Mikonį,
Viktorui S. — įtikinti drau
jaunosios korporacijos jėgos:
gus, kad nesi ūkininkas.
šokio, dainos ir žodinio meno ša
Vaidevučiui E. — pažinti dar
kose.
RAY NAUSNER REALTY
daugiau dvasių.
Pobūvio metu šokiams gros
Alinai A. — priprasti prie nau
11809 St. CIair Avė. Tel. UL 1-3919
Melodie Band orkestras.
jų kolegų.
ar namuose MU 1-2154
Vidai G. — pranešti, kada bus
Simano Daukanto sk. vyčių
vestuvės su ūkininku.
būrelis
Vitaliui B. — išmokti namie
metinėje sueigoje naujai kaden
kalbėti.
Reikia pažymėti, kad pati kom-j
Inžinieriai broliai Veitai,
cijai būrelio vadu išsirinko sk.
♦
panija turi 63 agentūras visoj*e aktyvūs visuomenininkai, persi- vytį skltn. Romą Zorską. Ata
Kadangi šie linkėjimai vieto Ameiikoje su virš 800 agentų, kėlė į Clevelandą.
skaitą už pereitą kodenciją davė
Arėjui N. — vienam nelikti mis įtartini, redaktoriai nenu kas daro V. P. laimėjimus dar
ir pareigas perdavė ligšiolinis
matytai skubiai apleidžia mies reikšmingesniais, šių metų pra
Dail. Vytautas Raulinaitis
sielvarte.
y.
,
.daukantiečių vadas psktn. R.
Romeliui K. — pasidaryti pa tą! ‘
džioje kompanijos vadovybė pa ruošia medalius, kurie bus įteik- vįZgįr(jas
kvietė V. P. į Hartfordą, kur jam ti Sportinių žaidynių laimėto
teko išlaikyti specialius egzami jams Clevelande balandžio mėn.
8-jų š. Amerikos Lietuvių
nus, skirtus būsimiems menage- 12 ir 13 dienomis.
Sportinių žaidynių I-sis ratas
riams. Rugsėjo mėn. V. P. turės
G. ir K. Gaspareičiai,
apleisti Clevelandą ir išvykti į
balandžio mėn. 12-13 d. bus pra
naują paskyrimo vietą.
mėnesį laiko praleidę Floridoje vestas vienu laiku keturiose sa
V. Pašakarnis, baigęs Lietu grįžo atgal į Clevelandą.
lėse. Vyrų' krepšinis įvyks CAvoje Kauno Aušros berniukų
THEDRAL
LATIN
HIGH
Inž.
Pranas
Drąsutis
gimnaziją, įstojo, į Karo mokyk
SCHOOL salėje, 2056 E. 107 St.
lą, kurią baigė j. ltn. laipsniu, viteikė LITUANUS Remti Komi- Jauniai ir jaunučiai turės krepši
1942 baigė Vilniaus universite tetui $5.00 auką žurnalo reika nio varžybas ST. CLAIR RECREATION CENTER, 6250 St.
to teisių fakultetą, gaudamas lams.
Lituanus vakaras įvyks rugsė CIair Avenue. Visos tinklinio ir
diplomuoto teisininko vardą.
Atvykęs iš tremties su šeima, jo mėn. 27 d. lietuvių salėje. Va- j taip pat moterų krepšinio varžy-

Gražinai G. — pagerinti san
tykius su A. R.
Irenai B. — dažnai pagalvoti
apie Ice Follies.
Daliai M. — apsigalvoti, myli
ar nemyli.
Arūnui G. — suprasti, kad ir
be jos dar yra gražių merginų.
Dalei B. — pasidaryti pačia
gražiausia mokytoja.
Algiui M. — dar daugiau prigaudyti kolegų 4 Neo Lituanus.
Arvydui S. — neužmiršti, kad
miesto draugai šaukia.
Vikiui G. — (Kalifornijoje)
pagaliau pranešti daugams ar
nuvykai ar ne.
Neringai K. — nenusiminti,
greit jau būsi k/)legė.
Birutei A. — įsitikinti, kad
jau tikrai esi šešiolikmetė.
Meilei J. — trumpiau kalbėti
telefonu.

V. P. gyvai dalyvauja visuome- karo, rengimo komisiją sudaro bos bus pravestos AUDUBON

ninėj veikloj, priklauso lietuvių I visų Clevelando akademinio jau- JUN1OR HIGH SCHOOL dvejoteisininkų

draugijai,

Lietuvos Į nimo organizacijų atstovai.

karių sąjungai Ramovei, L. A. S. |

3055

salėse,

East

Blvd.

Artimiausiu laiku bus krei- WOODLAND RECRE A T I O N

ir t.t. Taip pat abu Pašakarniai piamasi ir j Clevelando kultūri- 1 CENTER salėje, 9206 Wo,odland

vra nuoširdūs skautų bičiuliai.
Linkėdami

daug

| nes organizacijas, prašant pri- Avė., įvyks visos stalo teniso var-

pasisekimo gidėti prie vakaro rengimo,.

šalies likimą, Toronto: V. Verikaitis ir E. Gaimūsų tautiečiui naujose pareigo
Juk viską visur Esantis gali”. leviČius. Be to, programoje da- Dvi aktyvios tautinių šokių šokėjos — Mirga Mazoliauskaitė ir se, taip pat norime pažymėti, kad
lyvaus pati Grandinėlė su šo- Dalė Benokraitytė, Grandinėlėje išbuvusios po penkerius metus, V. P. yra berods pats pirmas iš
Mes sutinkam Velykas laisvė kiais, deklamacijomis ir baletu.
Nuotr. Kęstučio Gaidžiūno. tremtinių, nužengęs tokį tolimą
je. Jose neužmirškim pagalvoti
Lauksime visu šiame nepa
kelią draudimo srityje.
V. G.
apie likusius brolius sunkioj ver
prastame koncerte!
j/
1 su didžiomis iškilmėmis būtų at
gijoj. Taip pat, šios didelės šven
liktas. Kartu jie pažadėjo Alto
Lietuvių Klubo Direkcija,
tės metu pasiryžkime nepamirš
pagalbą.
paskutiniame savo posėdyje, ap
ti ir savo brangios tėvynės, varg
SMIMKESE
Liet. Kultūrinio Darželio val svarsčiusi esamą padėtį, nutarė
BALANDINIAI LINKĖJIMAI
stančių ir žudomų brolių, prašy
dybą sudaro: J. Brazauskas, O laikyti uždaras klubo duris kiek
MŪSŲ CLEVELANDO
dami Viešpatį pagalbos, stipry
Kultūrinio
Darželio
reikalai
Michaličienė, M. Miščikienė, B vieną dieną, kaip ir kiekvieną
"VISUOMENEI”
bės ir ištvermės.
Kovo
26
d.
Lietuvių
svetainėje
B. — neužmiršti, kad!
,“u “•
Bacevičienė, A. Šimkūnas, P, sekmadienį. Narys, norėdamas
Jaunimo Balsas linki visam t Dalei
,
-•
1
4.
•
v.
įvykęs
Lietuviu
Ku
tūrinio
DarGhnrodienė
ir j.
T Sadauskas
:
„
‘ .
. . , .
,wugouiene ir
oanausnas. Vievic ?eiti, turės paskambinti prie du
lietuviškajam jaunimui, šiapus*ir Juozukas iš sielvarto miršta.
Algiui G._ pagalvoti, gal lai- ze 10 S-gos narių susirinkimas ton J pasitraukusio J. Venclovos rų ir parodyti nario kortelę.
anapus vandenyno, linksmų ir ,
. , ..
.
v.
liete du lietuviams svarbus klau antruoju vicepirmininku išrinkKiekvienas narys visad priva
kas pirkti nauja masiną.
1 .
, , ,
, . t t
laimingų Velykų!
.
.
r,
_
simus:
kada
bus
atstatytas
Lietas$cun.
P.
Dziegoraitis.
lo su savim turėti nario kortelę
Mindaugui R. — nenusiminti, 1 iiivna no tino
i vnVi/v _
TTnnn
J _PoaQ. I
T^>»
1
tuvos
patriarcho
Dr.
Jono
BasaSusirinkime dalyvavo virš 20 ir ją prašant kiekvieną kartą pa
jau greitai priimsim į vyrus.
1
navičiaus
biustas
ir
kada
galėsiasmenų. Susirinkimas praėjo rodyti klubo tarnautojui.
Algiui R. — surinkti 12 ska
MUMS RAŠO
me pilnai baigti darželio įrengi darbingoje nuotaikoje.
Clevelande gyvenantieji ir daž
relių.
mą
didžiojo
lietuvių
dainiaus
Gerbiamieji Jaunimo Balso
niau lankantieji klubą būtinai
Irmai S. __ plunksna užka
poeto Maironio biusto pastaty
redaktoriai! riauti pasaulį.
V. Pašakarnio laimėjimai
privalo turėti nario kortelę. Šve
mu.
draudimo srity
Prieš keletą savaičių man te
do teisėmis įsileidžiami į klu
Audronei G. — pasakyti tei
Pirmininkas
J.
Brazauskas
ko Jaunimo Balse skaityti Algio sybę, kas traukia į Chicagą.
Mes dažnai su pasitenkinimu bą tik iš tuoliau atvykę.
pranešė,
kad,
kaip
Clevelando
G. straipsnį apie "naująją kal
Klubo Direkcija nuoširdžiai
Nijolei G. — ir toliau linksmai
sekame mūsų tautiečiu laimė jimiesto
pareigūnai
teigia,
Dr.
J.
bą”. Labai džiugu, kad pagaliau mojuoti iš ryto.
mus įvairiose gyvenimo srityse. prašo visų narių laikytis šio pot
Basanavičiaus
biustas
yra
jau
kas nors atkreipė dėmesį į šį
Malonu stebėti vis didėjančias varkio.
senai
nuliedintas
Italijoje
ir,
pa

mūsų apsileidimą.
mūsų verslininkų, profesionalų . ............................ .
krautas laivan, plaukia Ameri
PRANEŠAMA .. .
gretas.
Aeikia viską daryti, kad mes
kon.
Per
klaidą
tas
biustas
buvo
DĖMESIO!
NATION WIDE’S
išliktume lietuviais. O nutolimas
Šia
proga
norisi
prisiminti
V.
nuklydęs už geležinės uždangos.
GLOBĖ PARCEL
nuo lietuvybės prasideda paleng
naujas
Taigi, jis plaukia ir greit bus Pašakarnį, kuris sėkmingai reiš
va. Pradžioj pradeda maišyti kalkiasi draudimo srityje. Atvykęs
SERVICE, INC.
Clevelande ...
bon svetimus posakius. Po jų
Karo metu susitrukdęs poeto į JAV 1950 metais, V. P. su pa Persiunčia Jūsų sudarytus
ateina eilė nuolatinis svetimos
Maironio biusto nuliedinimas sisekimu dalyvauja įvairiose biz
naujų daiktų siuntinius
kalbos vartojimas ir noras tapti
šiuo metu yra judinamas iš nau nio srityse. 1954 įstoja į vieną
nauju "piliečiu”. Štai mano su
iš seniausių ir didžiausių Ame į Lietuvą ir visus Rusijos kraš
Vienas gyvybės draudimas pa- jo. Tuo rūpinasi šv. Jurgio pa
tikti pavyzdžiai.
draudimo
kompanijų.: tus, apmokant muitą siuntėjui.
rapija. Specialiame komitete da rikos
lengia
visą
jūsų
šeimą
...
net
Antros kartos graikas, gimęs
Phoenix Mutual. Nuo. pačios jo Gavėjas nieko neturi primokėti.
automatiškai kiekvieną naujai lyvauja ir keli kunigai. Jį nuo
šiame žemyne, jau nežino nė vie
Galima siųsti iki 44 svarų,
širdžiai remia klebonas kun. Vil- darbo pradžios jis susilaukia di
nusidėjus}
(po
14
amžiaus
die

no žodžio jo gimtosios kalbos.
delio amerikiečių dėmesio laimė jeigu persiunčiamieji daiktai tel
tų) NE KIEK NEPADIDĖJANT kutaitis.
Pavardė pakeista, iškraipyta, ir
Susirinkime dalyvavę Alto val damas pirmą vietą iš visų kom pa dėžėje, kurios dydis nustaty
iž
mokamą
vieną
draudimą!
jau vadina save "amerikiečiu”.
dybos atstovai J. Daugėla, L. panijos agentų, dirbančių 2 me tas JAV pašto taisyklių. A*
-j
Skambinkit:
Kitur žvelgiant,"'paklaustas kas
tus.
1955
metais
jis
vėl
laimi
Oro
paštu
galima
siųsti
iki
Leknickas, P. Gruodis ir Ed. Karesąs, atsakė: "Rodos, kad vokie PAULINA MOZURAITIS,
nėnas pageidavo, kad darželio pirmą vietą Vidurinės Amerikos 22 svarų. Maistą kartu su rū
tis. . . o, ne, anglas. . . o gal pran
Agentas
įrengimas būtų pagreitintas ir, Rajone. Seka 1956 metai, kurių bais siųsti neleidžiama.
cūzas . .. vienu žodžiu, vienas
SK 1-2183
bėgyje vėl matome V. P. priekyj
Įstaiga yra naujai perorgani
pagal
galimybę,
dar
šiais
metais
iiiiiiiiiiiisiiisiiiiiiiiiiriipipt r
iš tų.
visų kitų agentų, vėl laimimos zuota ir klijentų patogumui nau
A A.
A A. A A
. 4b
<
O gal mišinys visų. Pagaliau, t
taurės, trofėjai, diplomai Ir t.t. dose patalpose.
ką mes žinom, gal ir "lietuvis”?
DĖMESIO!
Gauta urmo kainomis ge
Dar kitas į klausimą tiesiogi
BALTIC
BAKERY
rų vilnonių medžiagų ir
GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.
niai atsako: "Esu amerikietis”.
Lyg tyčiodamasis, toliau klau
praneša Clevelando lietuviams, □dos. šios prekes parduoda
900 LITERARY ROAD, CLEVELAND 13, OHIO
h kad artėjant šv. Velykoms, Bal mos siuntėjams savikaina.
siu: "Tai kokios tautelės — ApaPriėmimo valandos kasdien
TEL. TOvver 1-1461
che, Sioux, Navaho?” Nesugal
tic Bakery yra pasiruošusi kepti
vodamas atsakymo, pasikalbėji
Siunčia į Lietuvą ir į Rusiją — drabužiams medžiagą, odas,
įvairius europietiškus tortus, py nuo 9:30 iki 6 vai. Trečiadieniais
i avalynę, maistą ir- kita.
mą nukreipia kitur.
ragus ir kitus skanėstus. Užsa nuo 9:30 iki 8 vai. šeštadieniais
Tokių pavyzdžių Amerika per
kymus kepykla priima iki balan nuo 9 iki 3 vai.
GREITAS IŠSIUNTIMAS IR PRISTATYMAS GARANTUOTAS,
Adresas: 1313 Addison Rd.,
džio mėn. 4 dienos telefonu UT
sunkta.
Siuntinių persiuntimo išlaidos, įskaitant ir muitą, apmokamos
kampas Superior ir E. 71st St.
Mūsų pareiga yra, kiek tik ga
1-1283.
čia pas mus, vietoje.
Tel. UT 1-0806.
lime, kovoti prieš kiekvieną reiš
iMiimimimiHiiiiiuiii'imiimiiiiiiiHiiii
Žmonės, gyveną už Clevelando ribų, gali siųsti mums savo siun
kinį. vedantį į ištautėjimą. IštauKepyklos savininkai — Anta
čiamus daiktus paštu, pridėję daiktų sąrašą ir adresą, kam siuntinys
J. C I J U N S K A S
tėjimas yra tautos žudymas.
nas Glodenis ir Vytautas Stri
turi būti pasiųstas. O mes, paruošę siuntinį, išsiunčiame jį adresatui.
Kažin kaip tokias ištautėjimo
maitis, Velykų švenčių proga LAIKRODININKAS
Pastaba: Idant negaišti miesto krautuvėse renkantis ir perkant
žinias pergyvena mūsų sesės ir
sveikina visus savo klijentus,
Taiso ir parduoda laikrodžiui
tekstilės medžiagas ar odas siuntiniams, siuntėjai gali rasti ir pasi
broliai Tėvynėje? Vienas pavyz-’P rinkti gerų, ypač eilutėms ir apsiaustams tinkamų tekstilės medžiagų
linki džiaugsmo ir geriausios apyrankes ir kitas brangenybes
dys man žinomas. Laikraštis ra- j ir odų mūsų įstaigoje ir dargi žemesnėmis kainomis negu kur kitur.
nuotaikos.
(27) Sąžiningas ir garantuotas dar
šė, kad maždaug trylikos metų ( į
Lietuviams — lietuviškas patarnavimas.
bas prieinamomis kairiomis.
Pigiai
parduodami
(neatsimenu tikro amžiaus) mūDarbo valandos:
753 E. 118 St.
su brolis Tėvynėje, sužinojęs, -J
baldai 3 kambariams, šaukti EX
Kasdien 9-9 vaL; šeštadieniais 9-7 vai.;
Cleveland 8, Ohio
kad jo giminaičiai, gimę šiame J
1-5538 tarp 9 vai. ryto ir 5 vai.
sekmadieniais užmiesty gyvenantiems 1-5 vai.
Telef.: LI 1-5466
žemyne, jau nesusikalba gimtąja
4
vakaro.
(26)
ii.
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DRAUDIMAS

, se

žybos.

I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

Greta Ezclla Theatre

7007 Superior Avė.
,

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

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obėlėnis

6212 Superior Avenue

Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street

Tel. EN 1-4551

‘

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos
produktus.
Kreipkitės į mus ji būsit patenkinti

P. J. KURU
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773.

REZIDFNCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insuranee reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio.

Patarnavimas ir išpildymą*

garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

LIETIMŲ KLUBAS
EX 1-1143

6835 SUPERIOR AVĖ.

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius ir jų draugus, kviečia

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis

muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visą laiką veikia televteijos apa
ratas. Penktadieniais veikiu lietuviškų valgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakobe & William
Licensijuoti laidotuvių direktoriai
25 metai simpatingo ir rimto
6621 Edna Avenue
936 East 185 Street

J. Jakubs
ir balsamuotojai
patarrtavimo
ENdicott 1-176S
KE 1-7770

1
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CHICAGO IR CICERO

• Inž. Algirdas Bakšys, Lietu- jungos

išlaktijok ir administracijų* adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Dar apie tuos radijo klausytojus
I)r. Trimakas per „Naujienas” jai kasdien užrašo nuo 15 iki 25
ar net daugiau mašinraščio lapų
paskelbė:
po 66 eilutes kiekviename — tai
”Vilniaus stotis nuolat se
kama. Jos transliacijos re yra didelis darbas, kuris, jeigu
gistruojamos ir vėliau, kas

normaliai

atlyginamas,

turėtų

tinai reikalingai prabangiu mas
tu, tai, net ir kukliai atlyginant,

£XTERNAL

išlaidos susidaro didesnės, negu

INfCRNAl..

pajamos. Tik dėl to Vlikas turi

T£Mf>
GAUGC

6M<i£

LQW P0WfR rffAMS

dalį tų išlaidų pridėti iš suauko
tų lėšų. Dirbant latvių prakti
kuojamu (patenkinamu) mastu,

pirmininkas yra

daug

vių Tautinės Sąjungos, Chicagos! kieno, vadinamas „Skraidantis
skyriaus pirmininkas, šiuo laiku pirmininkas”. Lankydamas Ameyra susirūpinęs dviem proble rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
mom. Dirvos piniginio vajaus re gos skyrius, inž. Bartkus jau yra
zultatai Chieagoje yra Bakšio važiavęs 5,600 mylių automobi
svarbiausias uždavinys. „Be lė liu, ir lėktuvu jau skrido 6,000
šų, joks laikraštis negali pro mylių. Traukiniu lankė Nemark,
gresuoti — sako Bakšys. — Gi N. J. ir Elizabeth, N. J. šį sa
Dirva ne tik pradėjo eiti du kar vaitgalį jis lanko Montreal, Ca
tu per savaitę, bet ir savo nauju nada ir greitu laiku lankys Los
turiniu pritraukia vis daugiau Angeles.
naujų skaitytojų”.
Inž. Bartkus buvo išrinktas
Antras inž. Bakšio uždavinys LT S-gos pirmininku 1957 metų
yra pačių skyriaus narių suglau pavasarį.
dinimas. ”Yra žmonių, kurie vi Kodėl jis tautininkas? Jo tė
są savo g.yyenimą pašventė tau vas, Dr. J. Bartkus norėjo, kad
tinei minčiai, tačiau nėra forma ir sūnus būtų tautininku, kad pa
liais nariais” — sako inž. Bak sišventęs dirbtų Lietuvos laisvi
šys. šitą problemą inž. Bakšys nimo bare, kad niekada nenu

kaip praktika rodo, išsiverčiamą

nori pamėginti spręsti.

ir be „milijonierių” pagalbos.

cMtvett

toltų nuo lietuvybės. Dabar tė

• Inž. Mažeika Vaclovas, Tau vo valia vyksta.

osol
kaštuoti dideles sumas pinigų
tinio Akademinio Sambūrio Chi Eugenijus Bartkus yra gimęs
Estai dirba panašiu mastu,
(šalia kitų išlaidų). Bet esminės
eagoje pirmininkas, yra įsidėmė Zubiškių dvare, žąslių valsčiuje.
informacinės medžiagos per die kaip ir mūsiškiai, tai yra, steng
tinų sugebėjimų asmenybė. Jis Turi inžinierijos magistro laips
ną esti geriausiu atveju iki 4-5 damiesi užrašyti beveik visą žo
gaogk
yra diplomuotas statybos inži nį. Dirba John F. Meissner Eng.
puslapių, o nemaža dienų yra, dinę programą, bet jie vienu at
nierius, baigęs Vytauto Didžiojo Ine. kaip» Assistent Chief Ing.
1 kad ■ perrašinėjimas iš viso ne- žvilgiu mūsiškius ir pralenkia,
universitetą technikos fakultetą Vokietijoje Eugenijus Bartkus
nes jie užrašus iš tikrųjų multi
' vertas vargo.
Kaune 1943 metais, šiandien Ma buvo studentų korp. Viltis stei
Vilniaus radijo stotis pradeda plikuoja ir naudoja didesniam
žeika dirba kaip structural engi- gėjas, o šiuo laiku yni Lietuvių
veikti Vid. Europos laiku 4 vai. abonentų (pigiau mokančių)
neer „Schmidt, Gąrden & Erik- Tautinės Sąjungos pirmininkas.
10 min. rytą, turi paprastai apie skaičiui, kai tuo tarpu mūsiškiai
son, Architects and Engineers” Dirvos vajui davė du kartu po
2 valandų ar daugiau pertrauką klausytojai multiplikuoja tik
firmoje. Jau prieš dvejus metus $100.00 iš savo asmeninių lėšų.
(9-11 vai. rytą), baigia paskutinę tiek, kiek rašomoji mašinėlė pa
Mažeika išlaikė Illinois valstvbižodinę programą 9 vai. vakare, jėgia išmušti šiaip taip paskai
• Vladas Butėnas, „Lenktynių
mus egzaminus ir jgijo visas
tomų
nuorašų.
Estai,
kaip
žino

Visai užsidaro (persijungia į
„Registered Structural Engi- su šėtonu” autorius gimęs Va
me,
Vliko
neturi,
jų
šis
darbas
Maskvą) 10 vai. vak. Taigi iš vi
balu inkuose, Nepriklauso moję
neer” teises.
organizuotas pusiau komerciš
so stotis veikia ne 24, o maždaug
neitikina”.
Lietuvoje, šiuo laiku gyvena Chi
kai, pusiau visuomeniškai, su
Inž.
V.
Mažeika
priklauso
Chi

Tai yra dr. Trimako atsiliepi-1 15 valandų per dieną. Atmetus
eagoje ir yra vienas iš pačių provienos
jų
grupės
fondo
pagalba.
cagos
Vyrų
chorui
ir
yra
to
cho

mas i LNT pasisakymus „Dir-1 koncertus ir vaidinimus, žodinės
duktingiausių žurnalistų lietu
Jų darbo rezultatas, kaip ir mū
ro
revizijos
komisijos
pirminin

voje” dėl dabar jau viešai gar- programos lieka nuo 2 iki 3 su
viškoje spaudoje.
siškių,
praktiškai
naudingos
in

kas.
Jis
dalyvavo
„Rigoleto
”
ir
sinamo radijo klausymo. Kadan- puse valandų. Ta žodinė prograDirvos korespondento užklaus
formacijos
požiūriu
irgi
nepra„Fausto
”
operų
pastatymuose,
gi dr. Trimakas tuos pasisaky- ma tačiau yra išmėtyta po ga šoksta 5-10'J užrašų eilučių kie- Trečiasis satelitas, Explorer III vardu, paleistas keliauti apie žemę,
tas, parašė šitokį laiškutį (čia
nius bent iš dalies užginčijo, baliuką per visą dieną, o ją visą kio, bet ir jie leidžia sau tą pra- nea6ejotinai, vėl pakėlė JAV mokslininkų prestižą. Nuotraukose kaip choro narys.
sutrumpintas).
V.
Mažeika
nuo
pat
jaunystės
kreipėmės dar kartą į LNT pirm. stengiantis perrašyti susidaro bangą, palikdami užrašų naudo- Kxplorer DI, o apačioj paleidimo vadovai: gen. Medaris, Wernher
„Mano tėvas buvo tautinin
dienų
jaučia
patraukimą
tauti

V. Rasteni. prašydami tiksliau didelis darbas, gaila, tik nedidekas. Mano pasaulėžiūros forma
von Braun ir I)r. J. Froehlich.
tojams pagal savo skonį išsirannei minčiai. Jis vis stoja į tokių vimosi amžiuje po Lietuvą siau
paaiškinti skaitytojams, dėl ko le dalimi tikrai reikalingas,
organizacijų eiles ir šiandien čia, tė raudonieji ir rudieji okupan
šiuo klausimu yra nuomonių ir
Užrašai suinteresuotiems abo- kioti, kas jiems atrodo svarbu.
teigimų skirtumas.
nentams siunčiami ištisai, o ne Visuotinių rinkliavų tam reika- detalę. Atrodo, kad užsakytojo kaupti maldoje. Smalsuoliai tuo- Amerikoje, aktyviai jose daly tai. Mane stebino nepalaužiama
Dedame gautą atsakymą.
atrinkus, kas svarbiau. Būtų fan- lui estai, kaip ir latviai, nedaro, stovėta už vargšo architekto nu-Į jau nukako į bažnyčią pažiūrėti, vauja. Dirvos vajui davė $100.00. pilkojo žmogaus dvasia, jo gilus
Prie viso to telieka dar pašte- garos
Desiog pieluote pieluota kaip.šis darbas vyksta. Ir ką gi Jis ir jo bičiuliai atidžiai skaito lietuviškas susipratimas, rodo
*
tastiška mintis reikalauti, kad
Ne kaip LNT pirmininkas, o kas tokį darbą atliktų nemoka- bėti, kad radijo klausymas yra ir H’ieluota savi norai. Ir jeigu, pamatė? Gi dailininkas persiuva Dirvą ir džiaugiasi jos pažanga mas kietose tautos nelaimės die
• Inž. Eugenijus Bartkus, nose, kiekviename žingsnyje,
kitu titulu, jau keletas metų tu-i mai. Kiek teko patirti, dirbantie-Į tik viena informacijos rinkimo gink I)ieve’ pražus kri<iko straiP’ klebono drabužį.
Amerikos Lietuvių Tautinės Są kiekviename žodyje ir veiksme.
riu progos stebėti Vilniaus, o jį atlyginami labai kukliai ir šaka ir tik pirmoji darbo dalis., sais’ tal kokl° S1.m.^!10 nietų
Mat, klebonas tik ką buvo pa
taip pat Ry os ir Ialino radijo: darbą už tą atlyginimą vistiek šio darbo naudingumas ar bergž- vlsos užsakytojo geniališkos min
Savo gyvenimo, darbu ir lietuviš
keltas į prelato laipsnį ir todėl
stočių klaus; mo užrašus. Mūsiš- tenka laikyti dar ir pasiaukoji- domas nulemiamas tuo, kas iritys lr »a«>ahymal bus priskirti
tenka jį visą raudonais siūlais kūrinį, kur „kūrybinis procesas” ko dvasinio susipratimo šaknis,
kių klausyto ’i darbo sąlygas bei i mu. Bet, kadangi yra užsimota kaip iš tuo keliu susirenkančios |architcktu’’ ,ll's Parastai užsaniekad nesibaigia.
jaučiu, atsirėmus esant į anas
kytojų vardai dažniausiai išnyk apvedžioti. Dabar vėl girdime,
aplinkybes t
i ir vieto- tą uždavinį turėti atliktą nebu- informacijos padaroma
Žiūri tame paveiksle iš rene rezistencines kovos dienas, ir gy
sta, o tepalieka tik architekto. kad šalia klebono stovėjęs kardi
sansinių laikų paskolintas Kris veniman nukeliavau su vienu iš
Taip jau įvyko su daugeliu di nolas yra perkeliamas į Romą.
Visi tie klausytoj: U t
kiek į
(
štai ir vėl turbūt dailininkui dar tus, ir tų kaitaliojimų dvasios tų sąjūdžių, kurie gimė rezisten
delių ir mažų pastatų.
skirtingais pagrindais i 1. T0pagautas nori šūktelėti: „Paliki- cinės kovos lauke, būtent, su
bo bus.
UŽSAKYTOJO VALIA...
dais. Bet visiems yra vienas
žinoma, koks drąsus pilietis
te kas architekto architektui, Lietuviu Frontu.
bendras požymis, kad jie turi
Čia mūsiškiai bus turbūt savo-(kag užsakytojo užsakytojui”.
pilietis galėtų pasakyti: „O kam
• Dr. česlava Bačinskienė, Ci
Vienas
amerikietis
fabrikanne
taip.
Mes
tiek
daug
nusimasavo užrašų abonentų, kurie mo
Vladas Vijeikis cero, augina du sūnus ir yra labai
gi architektas ėmėsi tokio dar- tiška rekordą supylę. Turi meno
tas
užsakė
pas
architektą
supro

nome
apie
viską,
kad
nemirkte

ka už tuos užrašus sutartą pre
energinga lituanistinės mokyklos
bo, kurio negalėjo atlikti taip,
numeratos kainą. Rygos klausy jektuoti ir pa matyti fabriką. Jis lėdami galime duoti nurodymus kaip noiįėjo?”. Atsakytų jam ar
darbuotoja. Nesenai persikėlė į
tojams (tiksliau, klausytojui) ta paskyrė bene tris milijonus do dailininkams, architektams ir chitektas: „Brangus pilieti, to
nuosavą namą, kurį jos vyras
lerių
ir
ėmė
nekantriai
laukti
bū

visiems,
kuriems
suteikiame
lai

GREETINGS
and
BEST
W1SHES
prenumerata patenkinamai atly
nats savo rankomis pasistatė.
kių progų, kaip bažnyčios, yra
gina jo darbą, nes jis dirba ma- simos savo darbovietės. Jis ne mės atlikti bent kokį mūsų dar reta. Ir aš vyliausi, gal gi kaip
To Our l'riends and Patrons
Ponas Bačinskas nepriklausomo
žiau, negu mūsiškiai ar estai:.,tik nematė architekto braižinių, bą. Jeigu mūsojo žmogaus gydy nors pravesiu savo idėjas. Gal gi
je Lietuvoje buvo žymus sporti
jis savo nusimanymu atrenka,
net,ne,nuvyko. t,aŽIŪrėti ata tojas neužmigdytų narkozu, tai
užsakytojas pavargs „bebraižyninkas čiuožikas.
x
kas klausytina ir registruotina, ; tylios darbų. Kai viskas buvo jis ramiausiai duotų nurodymus, damas” ir „beprojektuodamas",
NEWMAN
PONTIAC
MOTOR,
INC.
Julius Šakelė
11_ paskui dar atrenka, kas perra- baigta’ architektas pakvietė sa kurią žarną pašalinti ir kuris
kytina. Tuo būdu atkrinta daug vlnlnką prlimti |,astatl> ir Per žarnigalis dar bus jam reikalin ir paliks man bent kiek balto poSALES AND SERVICE
pierio, kur galėčiau savo suma
PADĖKITE SAVO
■
gas
tolimesniems
jo
gyvenimo
klausymo ir nedaug telieka per-i ™aIS., >UV° U.bai Patenkintas'
nymus pravesti”.
MYLIMIESIEMS
S (
SEE THE NEW OUSTANDING 1958
Fabrikas buvo kaip tik toks, ko- darbams tautai ir valstybei.
ra
LIETUVOJE
PINIGAIS
*
... v.
v.- kio jis norėjo, ir koks buvo reištai dėl šių mūsų savybių, vie
Tačiau užsakyfojo sveikata
Speciali
kaina
10
rublių
už
$1.00
H
Musų klausytojai šiuo poziu- ,
,
PONTIAC CARS
...
,
. . ..
v kalingas jo darbams,
nas kritikas, rašydamas apie ne buvo geležinė ir jis netik nepa
Daugiausia $50.00 mokestis $5.00 *»
įu dirba daug tobuliau, nes uz_
.
,
už bet kurių sumų nud
*
Garsusis amerikietis architek- perseniai pastatytą lietuvybės vargo, bet dar ir užbaigtus dar
11628 Euclid Avenue
RA 1-9493
*
$10.00 iki $50.00.
■
rašo viską, kas tik žodžiu kalba
■
PILNAI GARANTUOTA
■
tas Loyd Wright, sakoma, savo centre, Amerikoje, bažnyčią rai bus saviškai gražina ir pertai
ma (išskyrus muziką ir išskyrus
M
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES
*
užsakytojui pataria statybos lai- tėsi, kaip ungurys tarp architek so. štai nesenai pasklido gandas
£
KVITAS PARŪPINAMAS
H
tai, kas dėl atmosferinių ar kar-|
| ku išvykti kuo toliau nuo savo to ir dailininko užmanymų ir „už po tą didelį miestą, kur ta gar
tais pasitaikančių kitokių kliū
EGRAMERC Y;
GREETINGS and BEST WISHES
namų, kad neimtų net pagunda sakytojo valios”. Atseit, klebono sioji bažnyčia stovi, kad daili
čių patenkinamai negirdima).
S 744 BROAU STREET,
■
pažiūrėti į statybą ir duoti sta nurodymų. Iš kritikos eilučių su ninkas perdažo paveikslą (labai
Tor a Pleasant Holiday
Taigi, darbas, galima sakyti, at
S
Room 925
"
tytojams nurodymus. Ir jo pa- prantama, kad kritikas, prieš ra- didelį). Kai kurie labai apsi
liekamas tiek tobulai, kiek tik
£
NEVV ARK. N. J.
J
stątais žavisi visas pasaulis. Jo šydamas gerai išsikalbėjo su ar- džiaugė, nes paveikslas gąsdino
įmanoma.
2
Licensed by Dept. Banking & Insurance u
viešbutis Japonijoje išlaikė di- chitektu ir užsakytoju, kad kar- ne tik dievotas moterėles, bet ir
KIFFER TOOL & DIE, INC.
■ and bonded with $20,000.000 — jūsų ■
Bet tas tobulumas drauge yra
■™
®
apsaugai.
H
;
džiausią
žemės
drebėjimą.
tais
nesumaišytų,
kur
kurio
pirššiaip
griešninkus,
esą,
savo
ir savo rūšies prabanga. Nes Į
() kaip gi mūsuose? Anaiptol tas palietė vieną ar kitą pastato spalvomis labai trukdęs susi
daugumo dienų programas apie
SPECIAL MACHINE PRECISION BUILT
80-90C , o kartais ir ištisos die
Tik Dirvą skaitydamas sužinosi,
PROGRESSIVE LAMINATION DIES.
nos programa neturi jokios prak
kaip gyvena viso pasaulio lietu
tiškos informacinės reikšmės,
5801 Tillman
Gali WO 1-2440-1-2
ypač šalia gaunamos iš ten pat
viai.

svarbaus, multiplikuojama
ir patiekiama ne vien Vliko
tarnyboms. Tai 24 valandų
i parą darbas. Vlikas būtų
dėkingas tam, kas sutiktų
ta darbą atlikti jam nemokarnai. Ligi šiol, deja, tokių
vanorių neatsirado. O tą
darbą atliekantieji žmonės
turi ne vien dirbti, bet gy
venti, apsirengti, pavalgy
ti ir, atėjus laikui, pailsėti.
Jie tam turi turėti bent minimum pajamų. Milijonierių
neturime, kurie tam skirtų
savo lėšas ir laiką. Kalba
apie tokius geradarius yra
vien pigi pasaka, kuri nieko

t. Artoms

GOSMfG RAY

rw$Kw

£XKM,\t(,NT
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spaudos. Tik nedidelė dalis ži
nių spaudoje nepasikartoja, ir
patyrusiam klausytojui beveik!
visais atvejais galima numany
ti, ar tai bus ar nebus pakartota

spaudoje. Dalis žinių tuose už
rašuose tuo svarbios, kad jos

gaunamos keletą dienų anksčiau,
negu iš laikraščių. Vaikams,
moksleiviams duodamos progra
mos beveik niekad neturi infor
macinės reikšmės turinio. Jos
įdomios (šalia atitinkamų laik
raščių bei žurnalų) tik pasiryškinti įspūdžiui apie propagandos
atspalvį.

Tokia stebėjimo medžiaga, be
abejo, nekenkia, bet ji yra savo

rūšies prabanga, kadangi reika
lauja daug daugiau darbo ir lėšų,
negu jų susidaro iš pirma minė- Automobilių pramonės darbininkų atstovai ir General Motors bendrovė pradėjo pasitarimus dėl nautų pajamų. Tiesa, kad klausyto- jos darbo sutarties. G. Motors viceprezidentas L. G. Seaton (kairėj) sveikinasi su W. Reutheriu.
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