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J. BAČIŪNAS
MATO PAVOJU LIETUVIU
BENDRUOMENEI, BET IR NURODO
KAIP JO IŠVENGTI
DR. KAZYS SRUOGA

Vokietiją, Šveicariją, Italiją
Prancūziją. Na, ir dabar Austra
liją, Naująją Zelandiją. Visur
radau vienu ar kitu būdu vei
kiančią Lietuvių Bendruomenę
Ypatingai gerai jos veikia N. Ze
landijoje ir Australijoje. Čia visi
be didesnio trynimosi sutelpa į
Bendruomenę. Jei ne Bendruo
menė, tai šiuose kraštuose ne
gausūs lietuviai turbūt nieko
reikšmingesnio nepajėgtų pada
ryti Lietuvos laisvės bylos nau
dai, o ir savybėje neką tereiks
tų. Tad, man atrodo, laisvajame
pasaulyje dabar jau yra Lietuvių
Bendruomenė, kaip idėjinė lietu
vių organizacija.

mas 1958 m. gegužės 30, 31 ir
birželio 1 d., įvyks New Yorke,
Statler viešbutyje. Jo adresas:
Hotel Statler, 7th Avė., Man
hattan, Nevv York.
Kongreso rengimu rūpinasi du
komitetai, sudaryti iš tautinių
organizacijų narių. Vienas jų
yra Chicagoje, kitas Nevv Yorke.
Bendraisiais Kongreso reikalais
reikia kreiptis į tų komitetų pir
mininkus šiais adresais:
Eug. Bartkus, 300 W. Wa
shington Blvd., Suite 601, Chi

Juozą J. Bačiūną visi lietuviai politiniu požiūry, bet Bendruopažįsta ir supažindinti nereikia. menėje jie yra tik lietuviai.
Čia jis atsakė į keletą labai jaut
— Tamsta, p. Bačiūnai, esi ap
■
riu klausimų, liečiančių Lietuvių
I
lankęs daugybę lietuvių įvairiuo
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Bendruomenę.
cago
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arba
se pasaulio kraštuose. Niekas ki
Bostone sėkmingai buvo pastatytas Coppelios baletas. Po spektaklio scenoje pasirodė: vidury Cop*
Vyt. Abraitis, 97-08 llOth St.,
— Čia kaikurie pasako: Ame tas tiek nėra aplankęs. INusaky
pelios baletnieisterė I. Babuškinaitė-Visiliauskienė. Kiti, iš kairės: Baleto Studijos administratollichmond
Hill,
Nevv
York,
N.
Y.
rikos lietuviai be jokios Ben kite: ar tų lietuvių dauguma bū
i ius ai t. J. Vasiliauskas, spektaklio vedėjas Ant. Gustaitis, grimeris St. Santvaras, talkininkas p.
Kambarių viešbučiuose rezer
druomenės nuo seno ir gerai dir tų už tai, kad būtų sukurta viso
Vikt. Andriušis, talkininkas p. Grabliauskas ir Coppelios menadžeris J. Kapočius.
vavimo ir registracijos reikalais
ba Lietuvos gerovei ir lietuvy Pasaulio Lietuvių Bendruomenė?
Vienur silpnesnė, kitur stip kreiptis šiuo adresu:
bei ... Atskiros LietuviuC Ben— Čia nevisai teisinga dėl to resnė, bet ji yra. Ir man neteko
Juozas Maurukas, 1150 Glen- LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA
druomenės steigimas Amerikoje "niekas kitas”. . . . Per pasaulį sutiktu rimtesnių žmonių, kurie
DAINŲ ŠVENTĖ OKUPACIJAI
more
Avė.,
Brooklyn
8,
Nevv
būtų tarytum paneigimas ar net keliavusių lietuvių buvo ir yra sakytųsi prieš tokią idėją. Kitas
PAGERBTI...
York.
Telefonas
—
APplegate
senesniųjų Amerikos/lietuvių vei daugiau. Žifiau, kad pvz., vysk. reikalas, ar visi tą idėją vienodai
Mm a m a a a
■ ■ ■■■—. ..
I Oficialiai nutarta 1960 metais
PARLAMENTARAI” Iš LIETUVOS Vilniuje surengti Lietuvos dainų
kėjų įžeidimas... Kaip Jums, p. Brizgys, Kun. J. Prunskis, p. D. darbais remia. Tikrai dar ne, 7-9205.
Bačiūnai, tas reikaląs atrodo?
šventę. Ta švente numatoma at
Kuraitis ar inž. A. Rudis yra bet jei Bendruomenė tinkamoj
MASKVOJE
— Taip, senesnieji Amerikos daug liet. aplankę ir nemažiau, dvasioj bus organizuojama ir pažymėti 20 metų sukaktis nuo solietuviai praeityje labai uoliai jei ne daugiau mylių po pasaulį gal tą dvasią nuoširdžiai vedaNaujasis Maskvos aukščiau- Į dės) — užsienių reikalų komisi-1 vietinės okupacijos pradžios Lie
yra dirlpę Lietuvos gerovei, nors keliavę. Kiek man yra tekę važi- ma, tai šalininkų skaičius turės
siau sovietas į įvairius savo or- jos narys; V. Niunka ir E. Ozars- tuvoje. šventė bus rengiama diganus po vieną ar du narius pa kis (vienas — partijos CK se- dėlių mastu. Numatoma statyti
dažnai tarpusavyje labai žiauriai nėti, tai po du kartus Angliją, didėti.
skyrė ir iš Lietuvos.
ragais pasibadydami. Dabar lai
kretorius, kitas — Lietuvos ”sov- naują estradą chorams,
NAUJOS SOVIETŲ NOTOS
J. Paleckis ir toliau pasiliko narchozo", tai yra, "Liaudies
kai lietuvių gyvenime (kaip ir
Ta proga partija ragina "atvisur kitur) žymiai mainosi. Se TAUTINIAM KONGRESUI BESIRUOŠIANT fl)
Prez. Eisenhoweriui ir prem vienu iš penkiolikos Vorošilovo Ūkio Tarybos” pirmininkas bei! gaivinti gražiausius seniausius
nų ji) Amerikos lietuvių veiki
jerui Macmillanui šeštadienį pavaduotojų. Tokį postą turi vi min. pirm. pavaduotojas)—eko- liaudies papročius ir apeigas,
mas, su kiekvienu pastaruoju de
nominės komisijos nariai.
įliejant į juos naują socialistinį
teiktose notose Chruščiovas rei- si "respublikų prezidentai”.
šimtmečiu, palaipsniui silpnėjo.
SUDERINKIME SAVO PASTANGAS
Be to, mandatų komisijose iš į turinį’
calauja, kad JAV ir I). Britani Sąjunginiame soviete: J. Miežlaiškis
("Šešupės
”
kolchozo
pir

Šiandien jis jau gal merdėtų, jei
Lietuvos buvo: sąjunginiame so
ja pasektų sovietų pavyzdį ir
JONAS I’APLĖNAS
mininkas)
—
įstatymų
pasiūly

gu prieš dešimtmetį čia nebūtų
viete — P. Bučinskas, Panevėžio
jaigtų atominių ginklų bandy
mų komisijos narys; J. Laurinai
įsilieję naujo kraujo — tų ^tūks
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tančių naujųjų lietuvių atvyki
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pritarimas
so

Kongrese, kaip jau dabar ryškė- menės rinkimų. Apsčiai yra neĮ 179 EILĘ
pirmininkas, min. pirm. pavaduo antrasis sekretorius B. šarkovas
mas ...
vietų
pasiūlymui
būtų
didelis
pasitenkinimo dėl plačiai žinom
tojas) — biudžeto komisijos na ("atstovas” nuo Trakų apygar
Ateis greit laikas, o man atro ja, vyraus du tikslai:
ingsnis
valstybių
savitarpiniPenkiasdešimt aštuntuo ju šim
.1)
koordinuoti
tautinių
orga

negerovių bendrinėse mūsų or
rys
;
A.
Sniečkus
—
užsienių
rei
do, kad tas laikas jau atėjo, kad
dos).
tininkų į mūsų vykdomą vajų
ganizacijose ir priekaištų dėl mū niam pasitikėjimui ir taikai su kalų komisijos narys. Pažymėti
apskritai paėmus, visą lietuvy nizacijų veiklą ir
stiprinti.
Tačiau,
jei
JAV
ir
Bri

įsijungė Kanados Lietuvių Tau
f2) pagyvinti Lietuvos laisvi sų neryžtingumo išsiaiškinti po
na,
kad
nuo
Latvijos
užsienių
bės išlaikymo vadovavimą ir Lie
ĮŠVENTINIMO
naujų
tinės Sąjungos Montrealio sky
zicijas ir išsiryškinti santykius tanija bandymu/; tęsiančios, ir reikalų komisijon paskirtas ...
tuvos laisvės bylos gynimą turės nimo akciją.
KUNIGŲ
Sov.
S-gai
neliks
kitos
išeities,
rius. Iš jų gautame laiške sakopareikšti i su jomis,
Šį kartą norėtume pareiKsu
Ilja
Erenburgas,
triukšmingasis
perimti naujieji lietuviai atei
Vilniaus radijas užsienio lietu- ma, kad ir daugiau tenykščių
' Tiesa, paties gyvenimo verčia- kaip tik tuos bandymus atnau rašytojas, kuris yra "išrinktas”
viai. Ir ne tik jie, bet gal dar kelias pastabas dėl pirmojo.
jinti.
viams pranešė, kad neseniai Kau-! tautinės minties veikėjų parems
Būtų neteisinga teigti, kad mos, vidurio srovės organizacijos
. . . Daugavpilio apygardai atsto
teisingiau bus pasakius, jųjų čia
Valstybės departamento pa
no bazilikoje įvyko naujų, bai- mūsų suplanuotą darbą,
atsigabenti ir išmokslintieji vai tautinės (plačia prasme) organi- jau nekartą yra suradusios ad reigūnų nuomone, ši nota, kuri vauti.
gūsių Kauno seminariją, kunigų! Taip pat šią savaitę į vajų įsiTautybių soviete : K. Didžiulis
kai. čia ir tik čia yra lietuvy zacijos veiktų nedarniai. Vienoje hoc — tik tam reikalui — spren- esanti ne kas kita, o Gromyko ir
įšventinimas. Įšventinimo apei- jungė aktyvus visuomenininkas,
srityje — Lietuvos laisvinimo dimą kuriuo aktualiu klausimu.
(Grossmanas),
aukščia
u
s
i
o
j
o
bės ilgesnė ateitis Amerikoje!
Chruščiovi kalbų kondensuota
atlikęs vyskupas Julijonas studentų santariečių veikėjas, A.
Būtų nesąmonė kalbėti apie I sektoriuje— jos pasiekė svarios Būtų betgi geriau, jeigu visoms santrauka, esanti įžanga į naują teismo pirmininkas Lietuvoj — gas
Steponavičius (dabar Vilniaus iri P. Vaitaitis, jnešdamas ...$10.00.
senesniųjų Amerikos lietuviu i konsolidacijos ir darnios darbų joms rūpimus reikalus sistemin- sovietų propagandinį manevrą. įstatymų pasiūlymų komisijos
Panevėžio vyskupas). Iškilmės
Su šiandien skelbiamais iš viso
"įžeidimą", kai atsiranda jau koordinacijos. Lietuvos Nepri- gai svarstytų ir derintų nuolati- Esą, netrukus reikią laukti, kad narys; M. Gedvilą, dabar švieti- trukusios tris dienas. Seminari-1 gauta .............................. $12,913.95
nesni, energingesm ar geriau pa klausomybės Talka yra to pasie- nis organas. Galėtų tai būti koor sovietai paskelbs nutraukiu ato- timo ministeris Lietuvoj — biu jos rektorius esąs kanauninkas
Dar būtinai reikia ....$7,086.05
siruošę visuomeniškai veikti lie kimo vaisius. Jei kurie tautinės dinacinis komitetas ar tų orga- minių ginklų gamybą ir to paties džeto komisijos narys (anksčiau Žitkus-Žitkevičius. Ta proga pra
buvo pirmininkas) ; D. A. Poli- nešėjai pasigyrė — žiūrėkit, ko
tuviai. Čia ne įsižeisti, o tik srovės junginiai Talkoje forma- nizacijų centras, sudarytas iš jų pareikalaus iš Vakarų.
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MONTREALYJ E
Įvairių kraštų vyriausybių
kia tikybos laisvė Lietuvoj!...
kad
jai
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o
tik
dėl
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atstovų.
Bendruomenė turės perimti tą
sluoksniuose aiškiai pabrėžiama,
Amerikos Lietuvių Tautinės
Pats Kongresas turėtų pasisadarbą, kurį anksčiau atlikdavo specifinio pobūdžio. Tiek tų junkad tai esama tik sovietinės pro ruošimai kurti naują tarptautinę TRAKTORIŲ IŠPARDAVIMAS Sąjungos pirm. inž. E. Bartkus
įvairios draugijos. Jos daug pa ginių vadovybės, tiek ir paskiri kyti visais tais miglotais ir kon- pagandos triuko, panaudoto tuo organizaciją, kuri sustiprintų ko
Traktorių pardavinėjimas kol-! kovo mėn. 2B d buvo nuvykęs į
darė, išskyrus vieną dalyką, — jų narai yra uolūs L. N. Talkos tra versi niais klausimais. Jis tu- metu, kai patys rusai užbaigė il munistų bloko politinius, kali
ehozams Lietuvoje vyksta J*au Montreaiį ir ten, su Kanados Tauretų duoti direktyvų tam jo su
jos neprisiaugino lietuviškų įpė ir L. N. Fondo rėmėjai.
gą bandymų seriją, o amerikiečių nius ir ekonominius ryšius.
gana plačiu mastu. Ryšium su tinės Sųjungos centro valdyba
Tačiau į šių institucijų uždavi darysimam organui. To organo
dinių. Liūdnas faktas, kad mes
skelbtieji bandymai turį netru
• Prez. E isenhovveris paprašė tuo vyksta nemažas persiorgani- [ bei su Montrealio. Tautinės Su
neišauginome* lietuviško jauni nius neįeina visa eilė tautinės darbas nebūtų tada sunkus.
kus prasidėti. Esą, rusai vistiek valstybės ir gynybos departa žavimas Mašinų-Traktorių Sto- jungos skyriaus veikėjais, aptamo, kuris perimtų senių darbą. mūsų egzistencijos ir mūsų vei Daug sunkesnis uždavinys — nebedarysią bandymų keletą mė
/yse. Jau pereitais metais devy- j rį aktualiuosius klausimus. BenTad ar neprivalėtumėm būti tik kimo sričių, kuriose irgi labai surasti tinkamus atsakymus vi nesių ar net ištisus metus, ir tuo mentus bei atominės energijos
nios stotys visai likviduotos (su-; drame posėdyje visi vieningai
laimingi, jei pagaliau, ateina praverstų suderintas tautinių jė sai serijai problemų, kurios lau propagandiniu mostu norį suar komisiją iš naujo peržiūrėti nu- jungtos su kitomis) ir vietoj, bu- suįar^.
siginklavimo politiką, ypač klau
gų reiškimasis. į nesuderinto kia suderintos pažiūros ir sutar
naujos ir jaunos jėgos?
dyti amerikiečių pasiruošimus. simą, ar gali būti atominių ban- vusių 135 MIS dabar yYa ji
jau tiki -į Visiems jungtis į Tautinio
Bendruomenė turės apjungti reiškimosi barą galėtume įskirti tos akcijos. Kongreso rengėjai,
dymų sustabdymas eventualiose
Ir tų skaičius nurnat
atomas! Kongreso parengiamuosius darCHRUŠČIOVAS STIPRINA
visus Amerikos lietuvius ir už bendruontenę, šalpos organizaci be abejojimo, ateis į jį su savo
derybose atskirtas nuo atominės mažinti, paverčiant jas daugiau i^us. Bendrajame komitete Ka
RYŠIUS
pildyti tuščią vietą tų organiza jas, Amerikos lietuvių tarybą, projektais. Tačiau problemos yra
medžiagos gamybos sustabdymo. remonto dirbtuvėmis. Lietuvoje J nados Tautjnę Sąjungų atstovaucijų, kurios jau išnyko, arba, jei tautinę spaudą ir, turbūt, dar tokios svarbios, kad ne tik ren Nikita Chruščiovas, priėmęs
• Gynybos sekretorius McEl- jų žada palikti ne daugiau kaip ja jos pirmininkas K. Andriušis.
gėjai
ir
vadovybės
turėtų
apie
kai
ką.
kurios dar ant popieriaus ”egparadą Budapešte ant tuščios roy liudijo senato komisijai, kad 90, ir vadins jas "Technikos Re 2. Pakviesti visas Kanados
zistuoja”, bet nebematyti prak Tautinių organizacijų nariai pas pagalvoti, bet ir visi tie, ku- papėdės, nuo kurios sukilimo me
vyriausybė šiuo metu "neturinti monto Stotimis”, o sutrumpintai tautines organizacijas aktyviai
tiškame gyvenime. Riedamiesi pagrįstai priekaištauja organiza- rie ryšis Tautiniame Kongrese tu buvo nugriauta Stalino statu įrodymų", jog sovietai būtų pra — RTS (ne TRS).
dalyvauti kongrese, įvykstan
tarpusavyje, mes daug kenkėme ei jų vadovybėms, kad jos nepa- dalyvauti.
la, įspėjo Vakarus, kad "nekištų lenkę amerikiečius tarpkontinenVykstant traktorių ir kitų ma čiam New Yorke, gegužės 30, 31
Lietuvos idealui, ir tuo, šalia ki slenka suformuluoti aiškios pa
nagų į Vengrijos reikalus", ta tinių balistinių raketų srityje.
šinų išpardavimui, MTS tvarky ir birželio 1 d.
TAUTINO KONGRESO
tų daugybės priežasčių, nepa žiūros vienu ar kitu reikšmin
čiau tuo pat metu pabrėžė, kad
RENGĖJŲ ADRESAI
• Prez. Eisenhoweris paprašė tojai apleido mašinų taisymo dar3. Sustiprinti Vilties Draugigesniu mūsų aplinkos klausimu.
traukėme jaunimo.
vengrų
komunistai
turėsią
patys
kongresą įsteigti civilinę aero bus, ir tai gali gerokai atsiliepti jos vykdomą vajų ir pakviesti
Tautinis Kongresas, šaukiaTokiij priekaištų praeityje yra
Nebedarykime tos pačios klai
kovoti dėl išlikimo valdžioje ir nautikos ir erdvės komisiją ir sėjos darbams, nes atėjus laikui kanadiečius bendraminčius i tą
dos šiandien. Ir Bendruomenės
"nepriklausyti nuo rusų pagal skirti reikalingas pinigų sumas gali būti daug netaisytų mašinų. yajų įsijungti.
nejunkime su jokia partine po
bos naujos kontrarevoliucijos at geriausiems mokslininkams į ją
litika ar su tų partijų sudary
veju".
mobilizuoiti.
tomis institucijomis, ar tai butu
Chruščiovas Vengrijon atvyko
• Indonezijos vyriausybė su
Vilkas, ar Liet. Neprikl. Tal
trečiadienį su didele delegacija, sitarė su trim Europos komunis
ka, ar kokie kiti komitetai, arba
kurios tarpe yra staigiai komu tų kraštais — Lenkija, Čekoslo
$ *
partiniu pagrindu sudaryta A.
nistinėje hierarchijoje kyląs vakija ir Jugoslavija, kad per
L. Taryba^JTai tikras Bendruo
Kozlovas ir užs. reik. min. Gro juos gaus sovietinės gamybos
menės kapas...
myko. Oficialiai jie atvykę pa ginklų ir lėktuvų.
M
Jei Bendruomenė būtų tik tų
minėti tryliktąją Vengrijos iš
• Jungt. Arabų Respublika pa
politinių
įstaigų
talkininkė,
laisvinimo iš nacių sukaktį, ta skelbė gavusi tris lenkų gamy
rinktų joms mokesčius, gautų iš
čiau tikroji priežastis greičiausia bos povandeninius laivus, ir jos
jų instrukcijas, tai į ją tuoj įsi
esą pastangos sustiprinti Ven laivynas dabar esąs stipriausias
brautų tos pačios rietenos, gin
grijos komunistų režimą, pabrė Vid. Rytuose.
čai, srovių intrigos, kaip yra in
žiant, jog Kadaras yra Maskvos
• Tuniso prez. Bourguiba at
stitucijoje. O tai yra priešinga
patikėtinis.
metė
prancūzų
reikalavimą
Bendruomenės dvasiai ir tiks
Diplomatiniuose sluoksniuose įsteigti tarptautinę Alžiro-Tunilams.
dar spėliojama, jog šio Chruščio so pasienio kontrolę.
Bendruomenė turi būti visiškai
vo vizito metu Budapešte grei
• Kubos armija pranašė, kad
savarankiška. Atskiri lietuviai
čiausiai įvyksianti komunistų va sukilėlių grupė, vadovaujama
gali talkininkauti, aukoti betkcr-' Prancūzijos Lyons miestas švenčia 2000 metų sukaktį. Dabar jis dų konferencija, kurioje daly paties Castro., esanti atkirsta Kubos prezidentas F. Batistu su dviem savo artimais padėjėjais,
kioms partijoms, betkokiems ko turi 470,000 gyventojų. Į iškilmes vyksta pats Prancūzijos prezi vausiąs ir Jugoslavijos Titas. nuo kitų sukilėlių dalių ir nu kurie padeda malšinti sukilimą. Kairėj policijos vadas J. Rodrimitetams, būti kokią tik nori
dentas Rene Coty,
Sakoma, jog tai galį būti pasi stumta į kalnus.
guez ir pulk. C. Carratala, sukilimo malšinimo vadas.

VISAM
PASAULY

♦DIRVA* Nr. 28

2

7.

Kas ir kur?

★★★-

DIRVĄ;

THE FIELD

Published

rican

twice-weekly

Press

Lithuanian

Aaa’n.

VILTIS,

Ine.

by

Ame

&

Radio

Du kart savaitinis, leidžiamas VIL
TIES, Amerikos Lietuvių Spaudos ir
Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui),
1272 East 71 St., Cleveland
Ohio.
Telefonas: HEnderson-4^6344.
Išeina Clevelande pirmadieniais ir
ketvirtadieniais.
Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
Antros klasės siuntos privilegija
suteikta Clevelande, Ohio.
Prenumerata metams,
iš anksto
mokant $8.00. įsteigtas 1915 metais.
Atsk. Nr. kaina 10 centų.

(Non-profit),

1272 East 71 St., Cleveland 3. Ohio.
Telephone: HEnderson 1-6344.
Issued in Cleveland every Monday
and Thursday.
Editor: Balys Gaidžiūnas.
Second ’Class Mail Privileges Authorized at Cleveland, Ohio.
Subscription per year ln advance:

$8.00. Established in 1915.
Single copy — 10

cents.

Šią savaitę...
Balys

Gaidžiūnas

|

•

žinoma, kad į Dirvos skaity-

Dirvos redakcija yra gavusi; tojų šeimą įsijungė eilė naujų
eilę paklausimų, liečiančių tai skaitytojų, mes širdingai dėko
pačią Dirvą, tai dabar vykdomą jame tiems rūpestingiems mūsų
$20,000 vajų. Tų paklausimų ke talkininkams, kurie tuo pasirū
letas ir viename laikraščio nu pino. Ir jei kiti Dirvos bičiuliai
meryje juos sunkoka atsakyti. taip pat atkreips dėmesį, mes
Atsakysiu per keletą artimiausių jau tada drąsiai galėsime pasa
kyti, kad mūsų planavimas bu
numerių.
vo visiškai tikslus.
Štai tie klausimai:
1. Kodėl jūs suvienodinot Dir
Visų skaitytojų talkos, para
vos prenumeratą į visus kraštus,
ginant savo artimuosius Dirvą
kada tokio užsimojimo iki šiol prenumeruoti,"mes labai laukia
nesiėmė joks kitas laikraštis?
me. Jei kurie nori su Dirva ge
Ar tai nenuostolinga?
riau susipažinti, siųskite mums
— Pradedant Dirvą leisti du
jų adresus. Jie du mėnesius Dir
kartus per savaitę mes neišven vą gaus nemokamai. Neabejogiamai turėjom naujai peržiū jam. kad susipažinę jie liks ir pa
rėti ir Dirvos prenumeratos kai stoviais skaitytojais.

• šių metų ^Spalio mėn. su Ber-, kurnu, laimėjo pirmą vietą, vieno
lyno senato pagalba vėl organi-! taško skirtumu nugalėję Urbazuojamos Pabaltiečių kultūrinės nos ASK Lituanicą.
Štai varžybas laimėjusios De
dienos Berlyne. Jų metu, kaip
jau ir anksčiau Bremene ir Stutt- troito LSK Kovas vyrų krepši
garte, bus Berlyno visuomenei nio komandos dokumentais pa
pateikti pabaltiečių kultūriniai remtas vardinis sąrašas: V. Pet

skautijai. Pskltn. A. Fišeris vasarą būtų imtasi žygių dėl
skaitė referatą apie šv. Kazimie bendros vasaros stovyklos ar
rą.
bent dėl savaitgalinės išvykos.
Tuntininko įsakymais padary
S.
ti pakeitimai tunto vadijoje,
įtraukiant priaugančias pajėgas.
Skltn. A. Kazlauskas paskirtas
tunto adjutantu, skltn. N. Rama
nauskas — "Margio" draugovės
RENGIA
draugininku, skltn. V. šalkūnas
POBCVĮ-VAKARIENĘ
—vilkiukų draugininku ir pskltn.

CHICAGO

RAŠYTOJO M. KATILIŠKIO
PADĖKA
Mieli mano bičiuliai, lietuviš
kos knygos skaitytojai ir mylė
tojai,

Kadangi

neturėjau

progos

Jums salėje viešai padėkoti už

Jūsų dovaną ir nuoširdžius svei
kinimus, noriu nors šiais keliais

žodžiais pasakyti kaip gera ži-

Maloniai kviečiame meninin-'noti, kad "Miškais ateina ruduo’’
veikalai žodinėje, muzikinėje ir rauskas, M. Thompson, R. Šim V. Adomavičius — tunto lauža- kus ir jų bičiulius į L. A. Meni-' susilaukė tikros mūsų skaitytojų
gal vaizduojamo meno formoje. kus, R. Montrė, V. Rugienius, M. vedžiu. Sueiga užbaigta nuotai ninku Klubo ruošiamą pobuvį-va- meilės ir pripažinimo. Kol yra
Butka, V. Memenąs, R. Rasimas, kingu laužu.
mūsuose tokių žmonių, kaip Jūs,

• Vytauto Alanto pagerbimą jo
25 metų kūrybinio darbo sukak
ties proga ruošia Detroito Lietu
vių Kultūros Klubas balandžio
13 d. 4 vai. p. p. Tarptautiniame
Institute, 111 E. Kirby St. Visi
lietuviai maloniai kviečiami da
lyvauti.
• Lietuviškos mokyklos metraš
čiui jau gauta didelis pluokštas
medžiagos iš įvairių laisvojo pa
saulio šalių, bet yra daug nespė
jusių iki skelbtojo termino pa
ruošti, todėl medžiagos rinkimas
tęsiamas toliau ir prašoma siųs
ti anksčiau skelbtuoju Mokytojų
S-gos sekretorės adresu: Berna
deta Beleškienė, 6921 S. Claremont Ave., Chicago 36, Illinois.
• G. židonytė-Vebrienė iš New
Haven, Conn., skaitys paskaitą
"Literatūros tikslai” bal. 19 d.,
šeštadienį, 7 vai. vak., Baltic
Freedom Ilouse, New Yorke,
Liet. Moterų Atstovybės klubo
tradicinėj margučių šventėj-pobūvy. Tą pat vakarą buš paskelb

karienę, kuri įvyks balandžio 19
K. Rasimas. Kuri išvardintų pa
• Australijos rajono vado įsa d., šeštadienį, 7 vai. v. Jaunimo
vardžių nelietuviška? Regis tik kymu, kovo 4 d. Perthe, Vakarų Centre, 5620 So. Claremont Ave.,
vienintelė — M. Thompson, gi Australijoje, įsteigta skautų vie Chicago, Illinois.
visos kitos pavardės nekelia jo tininkija. Vietininku paskirtas
Moteris, vyrus ir jaunimą pra
kių abejonių. Tačiau p. R. Ba psktn. Leonas Beitmanas, savo šome pasipuošti tautiniais drabu
bickas drįsta tvirtinti, jog ko laiku buvęs Neumuensterio tun žiais ir dalyvauti tautinių dra
mandoje yra net keturi nelietu tininkas Vokietijoje.
bužių konkurse.
„
s
viškomis pavardėmis žaidėjai.
Už gražiausius tautinius dra
Aiškumui galime pasakyti, kad
bužius bus skirtos vertingos pre
minėtas M. Tompson yra miš
mijos. Be to, dar numatoma me
rios šeimoj narys, savo dalinės
ninė programa ir šokiai. Biletai
lietuviškos kilmės neslepia, pa
SANTAROS AKADEMINIS tik prie kasos. Kaina $3.50.
gal FASK-to nuostabus toks gali
dalyvauti lietuvių sportinėse var SAVAITGALIS DETROITE
Tuo pačiu laiku bus dail. V. K.
žybose. Jis Detroito LSK Kovą
Balandžio mėn. 26-27 d.d. De Jonyno 50-ties metų jubiliejinės
jau yra atstovavęs net kelioliką troite, Westi‘rn YMCA patalpo meno parodos ir L. A. M. Klubo
kartų. Kiti komandos dalyviai t. se _ 1601 Clark, įvyks Santaros' ramovės atidarymas. Pobūvio
y. M. Butka, R. Montrė, B. Šim studijų dienos, kurių tema paim- Į daly viams su taut. drabužiais į
kus ir broliai Rasimai yra antros ta iš Santaros antrojo įstato parodą įėjimas laisvas. Bus atar net trečios kartos čiagimiai "Tautinis sąmoningumas ir jo.įara Čiurlionio galerija,
lietuviai. Jie taip pat ne pirmą kovos dvasia". Pagrindines paPelnas skiriamas L. A. M. Klu
kartą gina LSK Kovas vardą skaitąs skaitys Vyt. Kavolis ir
bo ramovės įrengimui ir č. gale
varžybose. Tiesa, jų lietuvių kal Dr. J. Kaunas.
bos mokėjimas yra gana men Visuomeninės veiklos klausi rijai meno kūriniams įsigyti.
Norintieji dalyvauti pobūvyje
kas, bet jų noras bendradarbiau mais bus pravestas pranešimų
ti ir reikštis lietuvių sportinėje ciklas, kuriame dalyvaus V. ir tautinių drabužių konkurse
veikloje džiugina detroitiečius ir Adamkavičius, G. Gedvilą, E. prašomi įsiregistruoti iki balan

DETROIT

nebaisus yra vargas bei visokios
negandos ir aš jaučiu galėsiąs ir
įeitose savo knygose kalbėti apie
mūsų žemę ir mūsų žrrfbnes, nes
rašančiajam nėraf didesnio pa
skatinimo, kaip žinojimas, kad
skaitytojas jo laukia ir jį su
pranta. Tebūnie tad šis mano
žodis kartu ir mano padėka bei
užtikrinimas Jums, kad Jausiuosi
per vėjus ir miglas, tegeisdamas
pasidalinti su savo mielais skai
tytojais literatūriniu žodžiu,
kaip vienas mūsų bendro likimo
ir vargo brolis.

VAISTAI NUO KRAUJO
INDŲ UŽSIKIMŠIMO
"U. S. News and World Report" praneša, jog daugelis žmo
nių nustebo, išgirdę, kad prez.
Eisenhoweriui ir kitoms širdies
atakų aukoms duodami nauji
vaistai drauge yra ir žiurkių nuo
dai. Vaistai esą atrasti sugedu

džio 12/d.: L. A. ART CLUB siuose dobiluose, kai jais buvę
ta, kas laimėjo dail. A. Galdiko LSK Kovas drąsiai didžiuojasi Zabarauskaitė, moderuojant Z.

juos turėdamas savo eilėse.
Rekašiui, šeštadienio vakare 5647 So. Wood St., Chicago 36, šeriami gyvuliai, žiurkėms jie
vieną kartą leidžiant per savaitę
esą mirtini, o žmonėms sumaži
Detroito LSK Kovas įvyks nuotaikingas jaunimo su- III. Tel. PR 6-49fe4.
Kviečiama
gausiai
atsilankyti.
mes to nė nemanėm daryti, bet
2. Laikraštį leidžiate du kar
Valdyba ną kraujo užsikimšimo pavojų.
Valdyba
batvakaris su šokiais.
ją pritaikyti prie visiškai nau tus per savaitę, bet Dirvoje pa • Washingtono Moterų Klubas
Visi santariečiai bei besido
jos padėties — dukart per savai stoviai1 dirbančiųjų skaičius ne- ruošia didelį vyšnių žydėjimo
mintieji kviečiami šiame sąskry
tę leidimo.
padvigubėjo. Kaip apšeinate, kad balių balandžio 12 d. 8 vai.
Hyje gausiai dalyvauti,
Tada daug kas mums patarė, visi darbai laiku būtų atlikti ir
Rengėjos kviečia visus wal
ypač artimesni Dirvos/'bičiuliai, laikraštis tvarkingai pasiektų shingtoniečius ir kaimyninių
GREETINGS and BEST WISHES
PAVYKĘS STUDĘNTŲ
kad nauja Dirvos prenumeratos skaitytojus?
tt
• Australijoje šių metų gale SUSIRINKIMAS DETROITE
miestų lietuvius atsilankyti.
kaina turi būti teisingai nusta
Baliaus pelnas skiriamas šal rengiama Tautinė Stovykla lie
For a Pleasant Holiday
—
Taip,
į
Dirvos
nuolatinių
Kovo
mėn.
30
d.
Lietuvių
Stu
tyta: dukart per savaitę išeina,
tuviškosios
skautijos
40
m.
su

pos reikalams.
dvigubai ir kaina pakeliama. At tarnautojų skaičių papildomai
kakčiai atžymėti. Stovyklos ren dentų Santaros Detroito sky
įsijungė
tik
vienas
naujas
žmo

seit, Dirvos metinė prenumera
gimo komisiją sudaro Rajono va riaus pastangomis buvo sušauk
gus. Aišku, kad tai labai mažai,
ta turėjo būti nustatyta JAV
das, Seserijos vadeivė, Brolijos tas Detroite studijuojančių su
bet
norint
išsiversti
iš.
prenume

$10.00, Kanadoj — $11.00, gi vi
vadeiva, jūrų psktn. A. Gabas, sirinkimas, kuriame buvo prista
ratos ir skelbimų pajamų, kol TIESOST VARDAN
suose kituose tolimesniuęėe kraš
vyr. vltn. V. Vaitkus, vyr. skltn. tytos trys studentų organizacikas negalime daugiau samdyti.
tuose — $13.00.
K. Kuzmickai: Komisijai talki- J°s bei panagrinėti būdai jų
m
,
, .
.~
Todėl iki šiol dirbusiems ir jau (Atsakymas p. Rytui Babickui) ninkauja "Aušros" tuntininkas tampresniam b e n d r adarbiavinedarė,
, .
,
v i turintiems
nemažą įgudimą, dar. Taipv Dirvos, vadovybei,,
Dirvos 22 numeryje atspaus- , v. s. 'V. Kišonas, "Vilniaus", mui- Apie Studentų Ateitininkų
ir nedare galvodama,
kad
daz,
,
.
,
..
T
.
,
. . . .’
, I bo padvigubėjo. Jis nelengvas, tas p. Ryto Babicko straipsnis tur^tin. sktn. V. Neverauskas ir Sąjungą kalbėjo J. šoliūnas, apie
niau pradėjusi eiti ji susilauks1, , , .
, .
A-;.,. ,
.
. .
.
.
.
.. i bet kaip matote,
jjMit
liekame, ’ Krepšinio, tinklinio, stalo teni-! GeeIongo vietjnįnkas vyr. skltn. Akademinį Skautų Sąjūdį D. šeJI
naujų skaitytojų ir tie nauji' laikraštį geriname.
?o varžybos’. Jame yra eilė ne-p gileria "Džiugo” tuntininkas Pataitė, o apie Lietuvių Studenskaitytojai tuos susidariusius
p.,
nvpvičiiiQ nnkviesIlj
Reikia pasidžiaugti, kad tą vi tikslumų. Taip pat įtarinėjančiai į psktn.
Pankevičius
pakvies- tų Santarą A. Iljasevičius.
nedateklius padengs.
Susirinkimas išreiškė pageida
Kitas motyvas, nenustatyti są darbo naštą mums labai daug liečiamas varžybų vykdytojas — jas A£stralijos TS rengimo
, k.jos pirmininku, o vyr. sktn. B. vimą, kad minimų organizacijų
kainą dvigubą, buvo ir tas, kad padeda nešti nuolatiniai mūsų Detroito LSK Kovas.
Jaučiame pareigų tuo reikaluj Dainutis stovyklos viršininku,
pirmininkai susitiktų kartu su
mūsų bendraminčiai ar šiaip Dir bendradarbiai, gyveną įvairiuo
vos skaitytojai, gyveną ne JAV, se JAV miestuose, o taip pat ir pasisakyti ir bent stambesnius
Australijos rajono TS numa- Lietuvių Studentų Sąjungos De
*
tomą pravesti Viktorijos valsty troito skyriajLW~j)irmininku; ir iš
mokėdami didesnę prenumeratą įvairiose, net labai tolimose netikslumus atitaisyti:
1. Stalo teniso vyrų komandi bėje tarp 1958 m. gruodžio 27 d. neštų rezoliucija/visų šių organi
yra skriaudžiami. Jie gi nekalti, valstybėse. Daug raštų gauname
10220 St. Clair Ave.
Call GL. 1-47S9
zacijų centroSųild^boms, kad šią
kad įvairios aplinkybės juos nu gerai paruoštų, o tas jau labai nės varžybos vyko vieno minuso ir 1959 m. sausio 10 d.
vedė į Kanadą, Pietų Amerikos palengvina visą redakcijos dar sistema, todėl Clevelando žaibui
• MelbouVno (Australijoje)
valstybes, Australiją, ar paliko bą.
buvo neįmanoma laimėti ar pra
"Džiugo" tuntas atšventė šv. Ka
AR NEVERTA
Pastaruoju metu baigiama su laimėti prieš Chicagos LSK Ne
ir toliau gyventi Europos kraš
zimiero sukaktį. Iškilmės pradė
PASVARSTYTI?
daryti redakcinę komisiją. Ji ar rį, nes pastaroji komanda buvo
tuose.
tos
pamaldomis,
o
paskui
iškil

Prenumeratos kainą nustaty timiausiu laiku, visiems pakvies- kitoje lentelės pusėje ir pusiauGeriausi sveikinimai ir linkėjimai
Karta darydamas svarbius nu
minga sueiga šv. Jono parapijos
dami mes gerai atsiminėme, kad tiesiams atsakius, ir bus paskelb baigmėje pralaimėjo Detroito
didžiojoje salėje. Vilkiuko įžodį tarimus Amerikos garsus prezi
visiems lietuviams
toliau nuo išleidimo vietos gy ta. Neabejotina, kad tas žingsnis LSK Kovui.
davė E. žiogas ir J. Petkevičius. dentas Woodrow WILSON yra
venantieji, laikraštį gauna žy dar palengvins geros medžiagos
2. Vyrų individualinėse stalo Šiemet gražus būrelis skautų bai- išsitaręs, kad "visuomet naudo
miai vėliau. Sakysim, paprastu telkimo darbą ir Dirvos turinio
teniso varžybose J. Nasvytis ne- gė sktn. A. Zubro vadovaujamus ju ne tik savo protą, bet ir tą,
paštu siunčiama Dirva savo skai gerinimą.
JOHN LARSEN REALTY
žaidė prieš J. šoliūną ir todėl taip! lituanistinius kursus. Jiems tun- kurį galiu pasiskolinti".
(B. d.)
tytojus Australijoje ar Naujoje
Ta mintis yra labai reikšmin
pat negalėjo laimėti ar pralaimė- tininkas suteikė‘teisę dėvėti TauZelandijoje pasiekia tik po 5 ar
ti. J. Nasvytis buvo toje lentelės tinį ženklą. Tž buvo Australijos ga investavimo srityje. Visi pa
REALTORS
)
6 savaičių. J Europos kraštus to
Dabar
pusėje, kurioje buvo V. Grybaus rajono vado v. s. A. Krauso įteik stebime esančią INFLIACIJĄ ir
kiu pat paštu ji nueina per 2 ar
kas, ir šiam pralaimėjo pusiau- ti skautamshtėms: pskltn. V. mūsų uždirbamų bei taupomų pi
4169 I’earl Road
SlI 1-3448
3 savaites.
pats laikas
Adomavičiui,! psl. A. Fišeriui, nigų pirkimo galios mažėjimą.
baigmėje.
Aišku, kad kai ten laikraštis
3: Niekas iš LSK žaibo indivi skltn. K. Kazlauskui, psl. R. Padėtis reikalauja rimtesnio ap
fTr^r -tr
A A AA A A
gaunamas, eilinės dienos žinios
užsisakyti
dualinėse vyrų stalo teniso var Krausaitei, psl. A. Paragytei, svarstymo ir veikimo.
jau būna pasenusios ir bevertės.
žybose nelaimėjo III ir IV vie skltn. N. Ramanauskui, V. Sa Dauguma finansinių ekspertų
DIRVĄ!
Todėl redakcija ir rūpinasi, kad
tos, bet šias vietas dalinosi ko- vickui, skltn. V. šalkūnui ir psl. prieina nuomonės, kad reikšmin
' GREETINGS and BEST W1SHES
laikrašty būtų tokių rašinių, ku
gai
sutinkamas
INFLIACIJOS
vietis Pr. Misiūnas ir žaibietis A. žižiui. Įskaitant pernai gavu
rie ir po 5 ar 6 savaičių nepasen
To All the Lithuanian People
sius Tž, "Džiugo" tuntas turi pavojus tik pasirenkant tinka
J. Nasvytis.
tų, laikraščio vertę išlaikytų ir
4. Tame pačiame straipsnyje dabar per 20 skautų, dėvinčių šį mus investavimus. Paskutiniu
CHICAGOS
skaitytojui patarnautų.
jautriai liečiama ir Detroito LSK žfenklą. Svečias australas įteikė 9 dešimtmečiu yra tiek Amerikoje
GYDYTOJAI
nas. Ne Dirvos kainą didinti, nes

♦

paveikslą "Ruduo Lietuvoj".

SKAUT

RELIABLE FURANCE
AND SALES SERVICE
COMPANY

-įj 1

Tos visos aplinkybės ir skati

Kovas I vyrų krepšinio komanda. skautams

nę mus i visus kraštus nustatyti

vienodą prenumeratos kainą. Ją,

Tel. ofiso I’Rospect 8-1717

du kartus per savaitę pradėję

Rezidencijos REpublic 7-7868

šiemet leisti nedvigubinom, bet
skaitytojai JAV teprimoka $3.00,

skaitytojai Kanadoj tik $2.50, o
skaitytojai kituose kraštuose tik
$1.50.
»
Tai buvo ne Dirvos kainos pa
kėlimas,

A

bet

jos

sumažinimas

Dr. S. Biėžis
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.

ženklus; tiek Kanadoje labai paplitęs in

Rašoma: "Krepšinio komanda, kuriuos pastarieji įsigijo stovyk vestavimas į investavimo fondus
kurioje, tiesa, keturi žaidėjai dėl los metu laikydami egzaminus. — MUTUAL FUNDS.
jų nelietuviškų pavardžių ir ab Jis kalbėdamas pasidžiaugė lie MUTUAL FUNDS yra visiems
soliutaus lietuvių kalbos nemo tuvių skautų pažanga ir įvertino taupytojams prieinami ir įgalina

kėjimo, kėlė abejones jų lietuviš- tėvų bei bičiulių talkos svarbą žmones dalyvauti Amerikos ga

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

METROPOLITAN OPERA
PUBLIC HALL * APRIL 21 to 27

Tel. ofiso EVerglade 4-7376

gautojo.

Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

2336 West Chicago Ave.
Chicago 22, 111.
VAL.: 1-3:20, 6-8:30 p. p. pirmad.,
antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

HERB KAY CO.

SERVICING GAS STATION EQU1PMENT

2416 Bridge Avenue

lingos industrijos pebfyose. Tuo

VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.

gaunant laikrašti jau du kartus
per savaitę, vietoj vieną kartą

Kiek dabar jaučiame, toks kai
nos nustatymas, skaitytojų bu
vo palankiai sutiktas. Nors da
bar JAV stiprokai jaučiama be
darbė, daug mūsų skaitytojų ne
turi normalių savaitinių pajamų,
bet skaitytoju skaičius ne tik ne
mažėja, bet ir po truputį auga.

specialybių

Apr.
Apr.
Apr.
Apr.

21—Eugene Onegin
22—Madama Butterrley
23—Samson et Dalila
24—Aida

Apr.
Mat.
Eve.
Mat.

25—Barber of Seville
26—Don Giovanni
26—Otelio
27—Faust

Vardas, Pavarde .........................
Amžius

........................................................

TICKETS $1, $3, $4, $5, $6, $7, $8 — NO TAX

Adresas ........................................................
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Visą informaciją teikiame lie
tuviškai bei angliškai be įparei
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Kel Jone j Pacifiko kraštus (20)

KAS TOJI RAŠYTOJŲ DRAUGIJA?

A

Taip paklausiau savęs, per
skaitęs Rašytojų Draugijos bal
savimų rezultatą, nes, kaip buvo
skelbta, turėjo būtbrenkama ge
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan
riausia praėjusiais metais išleis
ta knyga. Sekanti mano mintis
Po vaišių pas šauniąsias Ade- metu, kai Lietuvoje įvyko gruobuvo: — jeigu dabar paimčiau
laidės moteris, kitą dieną kėlė-1 džio 17 d. perversmas. V. Požėla
premijuotąją knygą ir, kad ir
mės anksti, kad užtektų laiko ap daugelio buvo kaltinamas, kad
pažodžiui išvertęs kelis eilėraš
lankyti ko daugiau vietos lietu: prisidėjęs prie tos padėties suda
čius, paskaityčiau juos savo ko
vių. Mus paimti ir pavėžinti at rymo, kuri krašte iššaukė nepa
legoms amerikiečiams, su ku
vyko ponai Lapšiai. Tos dienos sitenkinimą ir privedė prie per
riais neretai pasikalbame apie
programoje buvome numatę ke versmo.
literatūrą, pastebėdamas, kad
letą vizitų. Pirmiausia norėjome
Visą savo gyvenimą V. Požėla
tai iš geriausios mūsų praėjusių
aplankyti p. Vladą Požėlą, buv. yra buvęs socialistu* kaip Lietu
metų knygos, jis manęs visu savo
Lietuvos vidaus reikalų ministe- voje vadinta, socialdemokratu,
nuoširdumu paklaustų: kokio ta
rį a. a. prezidento Dr. K. Gri žinojau, kad mūsų pažiūros kai
da literatūrinio lygio yra jūsų
niaus laikais. Jis čia yra įsikūręs kuriais klausimais yra skirtin
kitos knygos?
ir jau senyvo amžiaus: Adelai gos : esu taip pat social’us ir de
Ir būtų teisūs, šitaip klausda
Vokietijoje,
Dornbach
miestelyje,
kuris
yra
Swarzwaldo
miškuo

dės lietuviai buvo jam surengę mokratas bet ne socialdemokra
mi. Kaip galėčiau jiems paaiš
gražų paminėjimą, jis dabar tu tas, o gal galima pasakyti — se, tik moterys perėmė priešgaisrinę apsaugą. Vyrai, visą laiką kinti, kad ir mes turime ra
dirbdami už miestelio ribų, tų pareigų negali eiti.
ri 78 metus.
šytojų, kurie parašo tikrai
tautinis demokratas, (nacional-

Pas Požėlą, Matulevičių, Gličių

Bet pakelėje pirmiau dar su demokratas), tautietis, tautinin
stojome pas V. Požėlos žentą inž. kas . .. Bet man ne tas rūpėjo. laikomas tokiu, kaip, »pvz., Chi-ilevičius, o ponia Matulevičienė

V. Kmitą, kuris dirba vienoj iš Esame lietuviai, išblaškyti po cagoje turime pp. Mackevičių, prisideda kaip aktorė.
didžiųjų Adelaidės firmų — pasaulį, ir mums būtų geriau, Kuraitį, Balzeką, Pakelį, BudriGučius man parodė kelioliką

O’Connor and Sons — vėsintu jei, nežiūrint šiokių tokių ideolo ką, naujakurį Lieponį bei kitus, spausdintų programų, kurių vie
vų, ventiliatorių ir šilto oro in ginių skirtumų, įprastume lietu kaip Philadelphijoje Cheledeną, na, V. Alanto veikalas "Aukšta
staliacijų įmonėje. Kmitas turi vyje pirmiausia ieškoti lietuvio, Kaniušį, Brooklyne Garšvą, Gin dvaris”, spausdinta anglų ir lie
gražų namą. Jį apžiūrėję, pasi patrioto, vienu ar kitu būdu dir ki!, Bostone Kas-Kasmauską ir tuvių kalbomis. Anglų kalba Gu
kalbėję vienu kitu žodžiu su šei busio ir tebedirbančio lietuvių panašius. Yra nauda ir garbė lie čiaus trupė yra pastačiusi Henri
mininku ir susipažinę su p. Kmi- tautos labui.
tuviams, kada iš jų jau pirmoje Devernois The Bronze Lady ir
tienė-Požėlaite, netrukus josios
Tokį brangų lietuvišką jaus išeivių kartoje iškyla tokių ga The Crystal Gentleman; du ki
palydimi išvažiavome pas Požė- mą, kaip ir tikėjaus, aš radau bių ir darbščių asmenų, kurie tus — Box and Cox, The Propolus.
ponų Požėlų širdyse ir tikrai savo finansinį iškilimą nepalieka sal, trečią stambų 3 aktų, 12 pa
Maloniai nusiteikę ponai Po džiaugiausi, galėjęs susipažinti vien sau, bet tai, ko patys nesu- veikslų komediją — The School
žėlos mūsų jau laukė, nes apie šį su vienu iš lietuviškojo socializ vartoja ir nesuvartos, didesnė for Wives. Visi pastatymai buvo
vizitą jiems buvo iš anksto pra mo veteranų. Sunku buvo skir mis sumomis paskiria lietuvybei atliekami anglų kalba, ir visi ak
nešta. Jie gyvena naujai pasta tis, bet pagaliau reikėjo, nes dar remti.
toriai buvo lietuviai. Australų
•
*
•
tytuose valdiniuose namuose, kur turėjau daug ką suspėti aplan
laikraščiuose apie kiekvieną pa
užima pusketvirto kambario. kyti. Palinkėjau p. Vladui Požė
Adelaidės kolonijoje lietuvių statymą būta gerų atsiliepimų.
Kambariai visai moderniai įreng lai dar ilgo amžiaus ir sveikatos
kultūrinis gyvenimas reiškiasi Tai sveikintinas darbas.
ti, ir nuomos valdžiai tereikia užbaigti savo sumanymus, o jo
bene stipriausiai visoje Austra Kaip man buvo papasakota,
mokėti tik po svarą ($2.25) per žmonai tokios pat geros ir links
lijoje. šalia Pulgio Andriušio, prieš mano atvykimą, gruodžio
savaitę. Nereikia rūpintis ir iš mos nuotaikos, kuri mus supo
kaip literatūrinės "institucijos", 1 d. Australia Hali Adelaidėje
orine priežiūra, kaip žolės plo šio gražaus vizito metu.
čia veikia p. Juozo Gučiaus ve buvo surengtas p. Gučienei atsi
*
*
*
vimu ar gėlių apkarpymu, nes
dama lietuvių teatro grupė. Nu sveikinimo koncertas, kuriame
tai atlieka valdžios nusamdytas
Tada užsukome pas p. J'argį vykom jo aplankyti.
taipgi dalyvavo smuikininkas
žmogus. Mat, visas šis didelis, Matulevičių, kuris čia yra stam
Pr. Mariukas ir du metu daina
kvartalo dydžio pastatas yra bus namų statytojas, gaunąs
Juozas Gučius yra aktorius vimą studijavusi jos mokinė p-lė
pensininkų namas, valdžios išlai daug kontraktų iš valdžios-, ir profesionalas, tačiau visą savo Uknevičiūtė. Koncerto pelnas bu
komas ir prižiūrimas.
nuoširdus lietuviškų organizaci veiklą daugiausia paskyręs reži vo skirtas lietuvių namams. Po
Vladas Požėla, nežiūrint gilaus jų rėmėjas, ypatingai J. Gučiaus sūrai. Jis yra ilgai dirbęs Kauno nia Gučienė atsisveikino ne su
amžiaus, atrodo visai guvus, ge teatro grupės, o taip pat nešykš valstybiniame radiofone, kaip Adelaide, bet su dainavimu kon
ros išvaizdos ir patenkintas. Sa tus aukotojas visokiems lietuviš per radiją statomų veikalų reži certuose. Ji nori išeiti į "pensi
kos, kad iš gaunamos valdinės kiems reikalams. Dabar jis ant sierius ir daugelio jų autorius. ją" ir atsidėti tik dainavimo mo
pensijos ir dėka suteiktų tokių gražaus sklypo statosi itin ele- Jo žmona, ponia Gučienė-Binke- kytojos darbui. (Adelaidėje buaplinkos sąlygų visai patenkina ^antišką namą, jam kaštuosiantį ; vičiūtė, taip pilt profesionalė <l^i- vo trys lietuvės dainininkės sotė _ B Rrikgtelienė,' Gučienė
mai pats su žmona galįs pragy per 20,000 austr. svarų. Dvigu nininkė
A 1 Y * ir1 dainavimo
*
Y • • mokytoja.
•
venti, ir džiaugiasi, kad nereikia bai daugiau kaštuotų, jei ne^pats Abu čia labai gražiai gyvena ir ir Vasiliauskienė. Rūkštelienei
prašytis paramos iš šalies. Po statytųsi. Jau užbaigtas ir nau aktyviai dirba savo srityse. Juo išvykus į Ameriką, dabar kitai
nia Požėlienė mus pavaišino sa dojamas privatus maudymosi zas Gučiųs septynerius metus iš pasitraukus* belieka viena Va
vo sodo vaisiais ir konservais. baseinas, namo sienos ir stogas laikė lietuvių teatro trupę, suruo siliauskienė, ta pati, kuri, kaip
Sodą ir daržą ji pati tvarko. To taip pat baigti, šildymas bus šė daugybę pastatymų, o taip esu rašęs, turi didelius viešbu
kio darbo, sako, praeityje nemo grindyse, taip pat kiekviename rengė spektaklius su savo trupe čius ...).
kėjusi, bet dabar išmoko ir labai kambaryje<vėsintuvai. Tokio sti ir australų visuomenei (anglų
Gruodžio 14 d. Juozas ir A.
patenkinta. Tai jau duoda ne tik liaus namų) esu matęs Miami kalba). Kaip minėjau, jam fi Gučiai buvo .nurengę gražų po
naudą, bet ir malonumą. Ponia Beach, Floridoje, ir toks namas
nansiškai daug padeda J. Matu- būvį Liet. Bendruomenės namuo
gerai atrodo ir jaučiasi gerai.
pasistatyti, kaip jį ruošia p. Ma
se. Abudu jie neva jaučiasi, kad
Paklausiau p. Požėlą, ką per tulevičius, pas mus Amerikoje
reikia pailsėti. IŠ pasikalbėjimo
5
PADĖKITE SAVO
kaštuotų
apie
$200,000.
dienas veikiąs, nes, kaip pensi 1
tačiau gavau įspūdį, kad tie Gu
;
MYLIMIESIEMS
ninkui, laisvo laiko turėtų ne J. Matulevičius dar jaunas vy ■
čiaus poilsiai greičiausia tegalės
LIETUVOJE PINIGAIS
stigti. Atsakė, kad jau yra para- ras, užsiauginęs rusvą barzdą. J Speciali kaina 10 rubliu už $1.00
būti laikiniai. Pailsėjęs jis vėl
$50.00 mokestis $5.00
ęs savo atsiminimų pirmąjį to Radome ponią, jį ir draugus be ■■J Daugiausia
įsitrauks į naujus teatrinius dar
už bet kuriu sumą nuo
"
$10.00
iki
$50.00.
mą ir dabar ruošiąs rašyti antrą simaudančius savo baseine. Tai
bus. Sprendžiu iš savęs : kiek jau
PILNAI GARANTUOTA
jį. Vadinasi, laiką sunaudoja la jau stipriai čia įsigyvenęs vy M■ PRISTATOMA
kartų norėjau išeiti į "pensiją”
PER 2 SAVAITES
bai naudingai, žinojau, kad po ras, laikomas turtingiausiu lie J
’ KVITAS PARŪPINAMAS
nuo lietuviškų darbų, bet vis to

♦

nui Požėlai teko vaidinti svar tuviu visoje Australij’oj’e. Lietu

besnį vaidmenį lietuvių tautinio
atgimimo sąjūdžiuose, turėti
daug nuotykių ir išgyvenimų, ir
kairiųjų vyriausybės laikotarpy
je būti labai jautrioje pozicijoje
— vidaus reikalų ministeriu tuo

viai juo didžiuojasi ir jam labai
dėkingi, kad jis gyvena ir dirba

ĮGRAMERCY
S

744 BROAU STREET,
Room 925
NEWARK. N. J.

■
ne tik savo kišenei, bet visada
■
jautrus kultūriniams lietuvybės 2 Llcensed by Dept. Banking & Insurance
and bonded wlth $20,000.000
planams.
apsaugai.
Australijos lietuvių tarpe jis

gerų khygų, kurios, išverstos į
svetimas kalbas, atitiktų ne tik
kultūringo skaitytojo, bet ir Jiteratūros žinovo skonį. Kaip ga
lėčiau įtikinti, kad 1957 metais
pasirodė Mariaus Katiliškio
"Miškais ateina ruduo” — kny
ga, ne tik anais metais geriausia,
bet ir paskaičius nemaža metų
atgal, tik deja, Rašytojų Drau
gijai taip neatrodžiusi.
Jie nepatikėtų, nes ir man pa
čiam sunku įtikėti, kad taip gali
atsitikti, šitą pavyzdį duodu tik
dėl to, kad jaunimui nuolat ir
nuolat yra primenama, jog jis
turi kiek galint daugiau ir pla
čiau kalbėti apie mūsų kultūrą
ir jos laimėjimus kitataučių tar
pe.
,Nuo to laiko, kada pradėjau
domėtis literatūra, ne tik lietu
viškąja, pamačiau, kad pas mus
viskas sukasi priešinga krypti
mi. Pamačiau, kad bendros tie
sos literatūroje ir kitose meno
šakose, pas mus, su retom išim
tim, arba visai nežinomos, arba
sąmoningai paneigiamos. Ir to
dėl po šių metų premijos pasky
rimo, arba sakykim nubalsavimo,
klausimas, kas toji Rašytojų
Draugija, man atrodo nėra juo
kingas, bet greičiau liūdnas. Nes,
arba didesnės dalies šitos drau
gijos narių supratimas literatū
roje neturi minimumo, arba jie
prie Derek Van Abbe, teatro pro
fesoriaus laiško minčių, kuriomis
jis aukštai įvertina Gučiaus dar
bus.
Ponai Gučiai siunčia sveikini
mus dailinininkui Kolbai ir Kolbienei-Gučiūtei, inž. A. Binkui
(Binkevičiui) ir Dičiūtei-Trečiokienei, visi Chicagoje ...
(Bus daugiau)

kažkodėl visai nesivaržydami pa
neigia tiesą.
Nustebęs pirmojo balsavimo
rezultatais, kada nevisiems tos
draugijos nariams buvo aišku,
kuri knyga premijuotina, ir lauk-,
damas vadinamojo perbalsavimo,
gyvai domėjausi spaudoje pasi
rodžiusiais straipsniais ir recen
zijomis, liečiančiomis literatūrą.

Du jų ypatingai sudomino mane.
Pirmasis buvo "Naujienose", pa
vadintas "Spaudos pabiromis" ir
pasirašytas tūlo Sinus.
Bendrai toks straipsnis turė
tų sudominti psichologus, tačiau
aš jame radau kelis, gal per ap
sirikimą parašytus sakinius, ku
riuos noriu čia pacituoti. "Kas iš
mūsų tiRės, kad Tulausfcaitė ga
vo tuos balsus už kūrybinę ver
tę? Niekas, nebent ji pati. Ji
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turi su įvertinimo turiniu — yra
visai nesuprantama.
Tokio pobūdžio kalbėjimai apie
knygą yra grynai dviejų žmonių,
dviejų prietelių reikalai ir ture- ‘
tų būti sutvarkomi laiškais.
Tuo tarpu rimtas, ir vigais at
žvilgiais literatūriškai stiprus
veikalas, M. Katiliškio "Miškais
ateina ruduo”, "Draugo" dien
raštyje tebuvo paminėtas keliais
sakiniais priduriant, kad jis jau
nimui nerekomenduojamas. Man
atrodo, kad ta jaunimo dalis, nors
ir nedidelė, kuri skaito knygas,
geriausiai apsieis be tokių reko
mendacijų. Nes, jeigu ji rinksis
skaitymui lietuviškas knygas pa
gal rekomendacijas, ir priims
kiekvieną prietelišką recenziją
pažodžiui, kaip autoriteto, jos li
teratūrinis skonis ir supratimas
bus labai neaukšto lygio.
Studentas

tuos balsus gavo už jos kūrybos

lietuvišką nuoširdumą". ("Nau
jienos" 1958 m. kovo 12 d.). Du

pacituotieji sakiniai yra be galo
aiškūs, išskyrus paskutinįjį. Nes

spaudoje prieš balsavimą buvo
skelbta, kad renkama geriausio
ji 1957 m. grožinės literatūros
knyga, geriausioji literatūrinė
vertė. Ir po balsavimo Rašytojų
Draugija tebeškelbia, kad už "ge
riausiąją” paskirta.
Kodėl Rašytojų Draugija ne
galėjo atitaisyti savo nutarimo,
iri vietoj "geriausio”, pažymėti:
— paskirta, kad ir p. Sinuso žo
džiais kalbant, "už lietuvišką
nuoširdumą".
(Nors, sekant
amerikiečių literatūrą, man dar
neteko pastebėti, kad būtų ski
riamos premijos už amerikietiš
ką nuoširdumą). Bet ką galėjo
ten įsprausti, bet tik nopiktnaudoti tiesą.
Antrą, mane sudominusį raši
nį radau šių metų vasario mėne
sio "Aiduose". Tai gerb. poeto
J. Aisčio vertinimas G. Tulauskaitės "Rugsėjo žvaigždžių”. Ko
dėl sudomino? Nes jo paties ir
kitų atsiminimuose apie jo kūry
bos laikotarpį ir jo jaunystę skai
čiau jį studijavusį literatūrą
Prancūzijos universitetuose ir
skaičiau jį gyvenusį ir tebegy
venantį tik literatūra, ir nebesu
prantu, kaip šituos dalykus su
derinti su jo, žodžiais. Jeigu mes
po Salomėjos Neries nebeturime
moterų poečių, tai nėra nė mū
sų kaltė, nė gėda. Bet jeigu iš
renkama viena, nekuo neišsi;
skirianti iš eilės kitų rašančių
moterų tarpo, ir pasakoma, kad
štai ji, neabejotinai pati didžiau
sia ir
po jos negreit tokių
turėsime; ir kai paskui skaitai
citatas, kurios nieko bendro ne

IŠRINKITE A. S. TREČIOKĄ
SLA VICEPREZIDENTU
Kad būtų sutaupyta daugiau
pinigų ir laiko SLA narių nau
dai, kad SLA reikalai būtų atlie
kami gerai ir greitai, kad SLA
apdrauda ir pašalpa būtų stip
riausia, ir kad ŠIA narių reika
lai būtų tinkamai apsaugojami,
būtinai reikia balsuoti už Albiną
S. Trečioką, dabartinį SLA Kon
trolės Komisijos narį, į SLA Cen
tro Viceprezidento vietą.
ALBINAS S. TREČIOKAS
dirba SLA naudai daugiau kaip
30 metų. ŠIA seimuose jis buvo
repkams į Finansų, Apšvietos
ir Kontrolės komisijas, kur jis
pavyzdingai ėjo pareigas apie 15
metų. Jis taip pat be pertraukos
yra SLA 245 kuopos ir 5-jo aps
kričio valdybose daugiau kaip 30
metų. Be to, jis yra New Jersey
ir New Yorko valstybių pripažin
tas apdraudos žinovas. Todėl visi
Centro Viceprezidento vietą.
STA Pažangos Komitetas

IŠTIKUS GAISRO

DIRVA

negaliu padaryti. Kai daug metų

kokioje šrityje praleidžiama, tai
sunku iš jos galutinai išsivaduo

NELAIME!

atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs
galit pigia kaina atsispausdinti pro

fesines korteles, įvairias blankas, va
karams

biletus,

vestuvių

pakvieti

mus, plakatus ir kt;
Užsakymai priimami ir paštu.

ti. širdingai linkiu ir p. Gučiui,
kaip po vasaros atostogų vėl su
grįžtų prie naudingo jo dvasiai
ir lietuvybei darbo. Prisidedu |

DIRVA — 1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio
Tel. i HE 1-6344

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba

sugadinti ugnies, kreipkitės j
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo,
ko visada»reikalauja apdraudos
kompanijos pirm, negu išmoka

už nuostolius.
P. J. KERŠIS,
609 Society for Savings Bldg.
Telef.: MAin 1-1773
Rezidencija: PFNINSULA 252

!■»
IŠTRAUKA Iš ROMANO

VALDEMARS KARKLINš

nesiskubino. Gal vėjas jam atrodė nepalan
kus senajam laivui, o gal atvežtųjų malkų
krovinys dar nebuvo iškrautas.
Trečios dienos vakare, kai paskutinieji
žais, kuriuose rėžėsi liūdesys, įgytas gyveni svečiai išsiskirstė, šeimininkė pasilikusiems
paklojo lovas. Didžiajam kambary buvo likę
mo patyrimo.
Daug kuomi ji priminė Katryną jaunys tik trys žmonės. Taunas sėdėjo už stalo, pa
tėje, bet ir skyrėsi.nuo motinos liūdnąja rim rėmęs galvą rankomis, Katryna rinko indus
timi ir lėtais judesiais. Tačiau Davis tikriau nuo stalo, o kampe, prie pečiaus, snūduriavo
siai tepastebėjo tik panašumą. Kai jis nu senasis Pasteras, laukdamas kapitono, kuris
kreipė savri žvilgsnį į Katryną,' jo pilkose buvo pažadėjęs jį laivu parvežti į namus. Ir
akyse niekas nepasikeitė, lyg jis tebežiūrėtų šitoje tyloje Davis Taunas staiga prabilo:
į tą patį veidą.
Katryna, kur tu dabar manai gyven
Vestuvės buvo geriamos dvi dienas, po ti?
jų svečiai pradėjo išsiskirstyti, ir liko tik
Ji sustojo su indais rankose.
keli jaunojo draugai bei bendradarbiai, gy
— Nežinau ... Aš ... — lyg nenorėda
veną netoliese. O kapitonas Taunas dar nesi
ma, ji pradėjo; — Dar nepagalvojau apie tai.
ruošė į namus.
i
Pažiūrėsi!?.*
Ir tai atrodė truputį keistokai, nes nie
kas nebūtų galėjęs pasakyti, jog jis vestuvė
Tačiau ji buvo apie tai jau galvojusi, ir
se jautėsi jaukiai. Davis tik sėdėjo, retkar šitas klausimas nebuvo malonus. Keista, kad
čiais persimesdamas vienu kitu žodžiu su Davis jį atspėjo. Ji stengėsi išsisukti nuo
pažįstamais, bet didesnę laiko dalį jis tylėjo atsakymo, bet taip pat nenorėjo duoti su
ir lenkė stikliukus. O vienok išvažiuoti jis prasti, jog nežino, ką atsakyti. Todėl ji Tau

Pasakojimas apie septynius laivus
Pirmasis Davio Tauno laivas, nors ir se. nas, dar buvo tinkamas plaukiojimui, kai
ištekėjo Jonaso Katrynog jauniausioji duktė.
Su juo kapitonas ir atplaukė į vestuves, ku
riuose buvo vienas iš laukiamų garbės svečių.
estuvininkų nebuvo daug, gal keletas tuzi
nų ir tie patys didesne dalimi Taunui nepa
žįstami: jaunojo* draugai bei giminės, nes iš
Liugių buvo vos keli. Todėl jis sėdėjo už sta
lo tylus, susimastęs ir gėrė daugiau nei įpras
tai, retkarčiais pažvelgdamas savo šviesiai
pilkomis akimis į jaunuosius, sėdinčius stalugalėje.
1 I
• Gal Vilma nuotakos rūbuose sukėlė jame
senus atsiminimus, tačiau apie tai jis nepra
sitarė net jaunosios motinai, sėdinčiai prie
šais jį. Mergaitės metuose buvusi tikrai gra
ži, Vilma ir dabar nebuvo praradusi dailumo
ir patrauklumo, tik subrendusi, pilnai išsi
vysčiusiomis kūno formomis ir veido bruo

nui tepasakė: "Pažiūrėsim". Davis pakilo ir
atsistojo priešais ją.
— Mes abu esam pasilikę^ vieni ir jau
nųjų žmonių gyvenimui nebereikalingi. Sa
kyk, kaip būtų, jeigu tu dabar eitum už ma
nęs?
Kambaryje buvo vėlyvos valandos tyla,
ir tuštuma, kurią palieka svečiai, išsiskirstę
po vaišių. Tik Pastaras knarkė, nukoręs galv£ kėdėje prie pečiaus.
— Davi, ar tu rimtai kalbi, ar?... —
pradėjo Katryna.
Bet žvilgterėjusi į Tauną, ji tuojau pa
matė, kad kapitonas negirtas. Jeigu neseniai
dar jis ir buvo tankiai kilojęs stikliukus, gė
rimo tvaikas atrodė gerokai jau išgaravęs.
Šitas svaigulys, kuris ęlabar spindėjo jo aky
se ir kaito ruduose skruostuose, buvo kitoks.
Katrynos rankos pradėjo virpėti, ir ji,
priėjusi prie stalo, padėjo indus.
— Mano namas didelis ir tuščias, — tę
sė kapitonas, susimąstęs žiūrėdamas į Katry
ną. — Mums užteks jame vietos abiem.
— Nežinau, Davi... Ką vaikai pasakys,
7

Z

ką žmonės galvos ... Jeigu mes dabar, mūsų
metuose...
Ji staigiai nutilo, tik dabar supratusi,
ką Tauno žodžiai reiškia, ir ką pati jam bu
vo atsakiusi. Rausvumas išsiliejo Katrynos
veide, iki pat žilųjų plaukų pašaknių, ir da
bar ji atrodė beveik jauna. Ji nuleido ir vėl
pakėlė akis, lyg netikėdama, lyg išsigandusi.
— O kas žmonėms darbo, ką veikia du
seni niekadėjai, — nusijuokė Davis.
Tuščiame kambaryje jie stovėjo vienas
prieš antrą, nežinodami ką pasakyti — toks
didelis sumišimas juos staiga apėmė. O gal
nieko ir nereikėjo sakyti. Taunas staiga su
simėtė, lyg didžiulės bangos pagriebtas, at
rodė, jog jis nebegali stovėti vietoje.
— Pastarai, — šaukė jis užmiršęs, kad
visi jau sumigę.__ Ateik, Pastarai.
O kai senukas, pabudęs ir nieko nesu
prasdamas, tankiai mirkčiojo, Taunas jį su
griebė už apikaklės ir, lyg katiną atvilkęs
prie stalo,, sugrūdo į kėdę.
— Paklausyk, ką dabar sakysiu.
(Bus daugiau)
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Delibes Coppelia Bostone
t

RAUDONIEJI

mos aktyvai taip pat 100% ap Peenemiund^baltiejipirštai
drausti nuo visų galimų nuosto
lių — vagystės, apiplėšimo, iš
eikvojimo, gaisro etc.

v-i kRen

Nuostabių įvykių įvyksta mū- nės kultūros ir gerai savo darbą
Kredito operacijos reikalauja
sų amerikiniame gyvenime, štai,' išmanąs scenos dekoratorius. Jo
iš Paramos valdomųjų organų
Chicagoj pastatyta jau antra sukurtos Coppelios dekoracijos
geros ir teisingos orientacijos,
opera, o Bostorte tuo pat metu priminė geresniuosius Valst. Te
ypač paskolas’ išduodant ir jas
\
tai yrą
(kovo 15 d.) trijų veiksmų bale atro pastatymus Kaune. Nenuo
— Aš abejoju, kad viskasNsklandžiai pasiseks. Man trūksta
grąžinant. Bendrai paėmus, Pa
tas Delibes Coppelia. Savaime stabu, kad po spektaklio scenon
ramos kredito politika per pa dviejų dienų!
DVIDEŠIMTOJO
AMŽIAUS
VIDURIO
suprantama, jog tai yra neeili atėjo eilė žiūrovų, panūdusių pa
Tokius žodžius vakar vakare įrašė pulkininkas Wachtel
staruosius 5 metus buvo vedama
niai darbai ir neeiliniai mūsų matyti žmogų, kuris sukūrė De
savo dienoraštyje. Jis guli atverstas ant rašomojo stalo. Pulkinin
tiksliai ir apdairiai.
RAGANŲ MEDŽIONES
kultūrininkų užsimojimai. Gal libes baleto dekoratyvinį apipa
Paramos valdomuosius orga kas nervuojasi. Įtempimas ir jį veikia. Ar pasiseks? Kol kas ši^^
tai galima pavadinti žingsniais, vidalinimą. šokėjų drabužius, pa
nus 1958 m. sudaro: Valdyba — klausimas tėra vieninteliai žodžiai dienoraštyje birželio mėn. 12-tą^^
kurie bus giliau įsispaudę ir šion gal dail. Vikt. Andriušio eskizus,
pirmininkas J. Strazdas, vicepir 1944 m.*Kas ten bus parašyta pasibaigus šiai dienai?
Atlanto pakraščio žemėn.
Pro sunkias geležines duris į šefo patalpą įeina kapitonas
siūdino pati T. Babuškinaitė-Vamininkas V. Meilus, iždininkas
Jau keleri metai Bostone dir siliauskienė. Aišku, jie buvo dar
PARAŠt
A. Kiršonis, sekretorius S. Gri Dahms. Pulkininkas pastumia šaudymo technikos karininkui ci
ba T. Babuškinaitės - Vasiliaus nūs su dekoracijom ir sudarė
.
galiūnas, narys ir kartu reikalų garečių dėžutę.
kienės jauto va ujama Baleto Stu spalvinį spektaklio vientisumą.
— Ar generolas jau čia?
JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS
vedėjas P. šernas.
dija. Siiu^HVO studija T. BaDelibes Coppelią Bostone bu
Armijos korpui vadovaujantis generolas Heinemann žadėjo
/
Kredito Komitetas — pirmi
buškinaitė čia parengė jau nebe vo ryžtasi parodyti tokią, kokia
ninkas F. Senkus, sekretorius S. atvykti. Wachtel patenkintas, kad "senis” nori pats viską matyti.
Knyga
jau
gauta
Dirvoje.
Ji
yra
300
psl.
ir
kaštuoja
pirmą baleto spektaklį. Pradėju ji rodoma baleto teatruose — su
Tas vėliau sutaupys ilgus pasiaiškinimus, jei kas nepasisektų.
Banelis, narys P. Budreika.
si rodytis So. Bostone baletiniais atitinkamom dekoracijom, tam
Iš garsiakalbio pasigirsta žinių pranešėjo balsas. 22 va
Priežiūros Komitetas — pir
po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.
koncertais, pernai vienoj miesto reikalui siūdintais stilingais dra
mininkas Aug. Kuolas, sekreto landa. Vakarinės vokiečių radijo žinios: "Vyriausioji kariuome
Dirva
yra
vienintelis
jos
platintojas
JAV.
Prašom
centro geresnėj salėj ji parodė bužiais ir orkestru. Kaip matėm,
rius K. Dalinda, naryk A. Jucys. nės vadovybė praneša...”
atskiras baletų scenas, turėjo scena ir šokėjai buvo aprengti.
— Dėmesio! Pasiruošti! — Kapitonas Dahms įjungia švie
Kartu tenka paminėti, kad Pa
knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu
pilną salę žiūrovų, daugiausia Deja, pačiu sunkiausiu metu, be
rama šiuo metu jau turi du nuo čiamąjį žemėlapį. Prieš juos guli Londonas. Matosi kiekviena
laiku
išsiųsti.
amerikiečių, ir susilaukė labai ne keturias savaites prieš spek
latinius tarnautojus — P. šerną miesto dalis, kiekviena gatvė, Themse, Big Ben, Tower Bridge.
gražių vertinimų. Tas ją paska taklį, T. Babuškinaitę ištiko ne &
• Telefono centralėje, Saleux bunkerio gilumoje, sužimba lem
ir A. Statulevičių ir veikia 5 die
tino imtis dar sunkesnio uždavi lemtas smūgis — širdies liga su
nas savaitėje. Operacijų laikas iš putės. Viena po kitos praneša baterijos: — Šūviui pasiruošę! —
nio — pastatyti ištisą baleto vei sirgo jos vyras Jonas Vasi
ryto kasdien, pirmad.-penktad., Dar pora minučių. Mirties tyla vadovietėje. Virš pulkininko Wachkalą.
liauskas, žinomas mūsų
nuo 10 vai. iki 12 vai., vakarais tel. stalo užsidega raudona lempa.
PARAMAI
PENKERI
METAI
T. Babuškinaitė pasirinko De baleto artistas. Jo liga Coppelios
— Dėmesio! Įsakymas startui! Dar keturios sekundės, trysĮ^
pirmadieniais ir penktadieniais 5
libes Coppelią, tą patį baletinį sjatymo darbus labai pasunkino,
A. KIRŠONIS
v. 30 min. iki 9 v. v., antradie dvi, viena... nulis! — Tai yra „sekundė X”, birželio mėn. 12-ta,
kūrinį, kuriuo savo gyvenimą nes Jonas Vasiliauskas yra T.
1944 metai, 22 valanda ir 4 minutės.
niais 7-9 vai vakaro.
Toronto Lietuvių Kredito Koo terminui nesuėjus, ir tokiu atve Yra didelio pagrindo tikėti,
pradėjo nepriklausomos Lietuvos Babuškinaitės Baleto Studijos
Staugdamas pirmasis V-l apleidžia katapultą. Su žarinčiai
Baleto Teatre. Ji tikrai intensy- administracinis vadovas. Jam peratyvais Parama pradėjo veikti ju palūkanos priskaitomos tik iki kad per sekančius 5 metus Pa raudona ugnies uodega, 1200 metrų aukštyje, skrenda virš Kanalo
viai dirbo ištisus metus ir, štai, susirgus, visų pirma susikompli- 1953 m. kovo mėn., taigi prieš grąžinimo dienos. Paskolos gavė rama padidins savo operacijas Londono link. Pilkas, į lėktuvą panašus šovinys su savim neša
kovo 15 d. puikioj John Han- kavo orkestro samdymo reikalai. 5 metus. Penkerių metų laikotar- jo žirantai neša atsakomybę so dvigubai ar trigubai.
vieną toną sprogstamos medžiagos.
cocko salėj jos darbas suspindė Kai orkestro laiku nebuvo, tai pis besikuriančiai kredito įmo- lidariai visi, jei paskolos gavėjas
V-l tarška kaip senas motociklas blogame kelyje. Cherjo rampos šviesose.
negalėjo atvykti ir dirigentas nei yra trumpas laikas, tačiau ir dėl bet kurių priežasčiį paskolos
bourg’an išlaipinimui sustiprinti vežamieji kariai pakelia gal
Bostone pastatytoji Coppelia Vyt. Marijošius, ktųds per tą trumpą laiką Parama pa grąžinimo terminų nesilaiko ir
vas. Ar tai ne koks drąsus pilotas skuba su savo degančia mašina
— mokinių spektaklis, tačiau jis buvo pasižadėjęs Coppelią diri- \darė tokią pažangą, kuri verta paskolos negrąžina. Tačiau, pa
namo? Bet štai pasirodo nauja ugnies juosta, trečia, ketvirta.
sudarė žymiai pakilesnį ir geres guoti. Nėra abejonės, šis baleto paminėti.
skolos gavėjui mirus, paskola iš
• Kovo 29 d. vakare netikėtai
nį įspūdį, negu buvo galima iš spektaklis Bostone bus pakarto
Pirmas puolimas nesėkmingas
Pradėjusi savo operacijas voš žirantų neieškoma, nes visos Pa mirė savanoris-kūrėjas Edvardas
mokinių laukti. Tai T. Babuški tas gal dar šį pavasarį, o gal ateiramos paskolos yra apdraustos,
Virš Londono giedri žvaigždėta naktis. Labai šilta. Daugu
,
•
•
„
.
4.
j • m j
su
keliolika
narių
ir
keletu
šimtų
. A
, .
, , „
naitės-Vasiliauskienės
Kienės pastangų nant, rudenj Tada, tikėkim, vel, ^..^ Parama per tr
,r tokiu atveju paskolą Paramai Kasperavičius. Velionis Lietuvoj mas gyventojų miega prie atidarytų langų. Jie miega ramiai, nes
vaisius ir nuopelinas, šiame dar- bus stiprus J. Vasiliauskas, susiišaugQ gausią kooperatinin. sumoka draudimo įstaiga. Jokia tarnavo geležinkelių žinyboj. Bu jau keli mėnesiai nebuvo oro aliarmo. Bet šią naktį jie nusigandę
be ji pasireiškė kaip baletmeis ras ir orkestras.
kų šeimą, šiuo metu Paramoje'klta kredito įmonė tos lengvatos vo linksmo ir taikaus būdo. Jis pašoka iš miego. Sirenos kaukia, bet priešlėktuvinė artilerija ne
paliko liūdinčią žmoną Jievą,
terė, neatitrūkusi nuo iškilaus
Šį kartą Coppelios orkestrą su
yra
per
1000
narių-šėrininkų,
ir neturi, ir paskolą tenka sumokė dukteris: Sofiją ir Eleną, ir sū šaudo. Keletas stiprių sprogimų ir vėl viskas ramu. Londoniečiai
baleto teatro tradicijų ir meninio darė Hazel Hallet — fortepionas,
ti žirantams.
sėdi rūsiuose. Jie laukia. Nieko daugiau neatsitinka.
ai
siekia
T
.,
.
w
kooperatyvo
aktyvi
nus:
Adolfą
ir
Vytautą.
Palaido

lygio. Spektaklio vientisumas ir Izidorius Vasyliunas — smuikas1
Bet kas tai buvo? Prožektoriai ilgai dar, ieško danguje.
Paramos nariai, laikydami pi
$450,000.
tas
balandžio
2
d.
Šv.
Kryžiaus
disciplina, atskirų šokių staty ir Ralph Rorsman — fleita. Trio
Trijose vietose dega. Didžiajame Temzės lanke vienas V-l ”nunigus indėlių sąskaitose, gali at
šiandieną per 1000 Paramos likti visus savo mokėjimus če kapinėse.
mas, darnūs kordebaleto šokiai, skambėjo darniai ir gražiai, bet,
šlavė” visą gatvės pusę. čia stovėjo, namas to britų karininko,
pantomiminės vaidybos nuosai žinoma, negalėjo pakeisti orkes- narių, laikydami sutaupąs savo kiais, kaip ir kiekviename kita Tebūna lengva Tau, mielas kuris prieš porą savaičių Amiens mieste turėjo pagrobti vokiečių
banke, gauna 4% už laikomus
kumas, toks svarbus balete, rodo, tro.
me banke, mokėdami 1/3 mažiau Edvardai, priglaudusi Tave Ka V-l šefą — pulkininką Wacht*el. Keistas likimo žaidimas. Pats
T. Babuškinaitė - Vasiliauskienė
nados žemė.
Žiūrovų buvo beveik pilna pinigus indėlių sąskaitose ir 5% už patarnavimą.
pirmasis V-l antpuolis sugriauna jo namus.
savo meną gerai išmano ir yra John Hancocko salė, gal tūkstan — šėrų sąskaitose, ko nė vienas
•
žurn.
Henrikas
žemelis
ko

Paramos kapitalą sudaro na
Tik 6 vai. 30 minučių atšaukiamas aliarmas. 10-tą valandą,
neeilinė klasikinio šokio moky tis asmenų. Delibes Coppelią jie kitas bankas nemoka, šimtai Pa rių sutaupos-indėlių ir šėrų sąs vo 30 d. Toronto visuomenei po parlamento nepaprasto posėdžio, radijas duoda paaiškinimus.
toja bei baleto studijos''Vadovė. priėmė šiltai ir palydėjo gausiais ramos narių, skolindamiesi Pa- kaitose ir rezervo fondas, kuris skaitė įdomią paskaitą: ”JAV ir Pirmą kartą panaudojamas žodis ”missiles”.
ramoję moka %% mėnesiui pa sudaromas iš kasmet skiriamo Sov. Rusijos karinių jėgų paly
Tegu gerieji meno dievai nuo plojimais.
— Visuotinas nepasisekimas! — šiuos žodžius dar prieš
jos nenusigrįžta ir tegu jos stu
Spektakliui pasibaigus, balet- lūkanų nuo nesumokėtos pasko į tą fondą nemažiau kaip 20% ginimas”. Klausytojams buvo 12-to birželio vidurnaktį įrašo pulkininkas Wachtel į dienoraštį.
dija Bostone pasiekia dar gra meisterė T. Babuškinaitė-Vasi- los sumos. Visi Paramos nariai metinio pelno, ir visi įstojamieji patiekta nemaža kruopščiai su
V-l ugnies krikštas nepavyko. Tik penki ar šeši "paukščiai” aplei
žesnių meninių laimėjimų ir dar liauskienė buvo apdovanota gė turi nemokamą gyvybės draudi mokesčiai.
rinktos medžiagos. Pabaigoje, do rampas. Daugiau kaip 90 pozicijų turėjo pranešti uždavinio
darydamas išvadą, trumpai nu neįvykdę.
didesnio garso.
lėmis ir kt. dovanomis. Gėlių ga mą už santaupas, laikomas Pa
Asmeninės
paskolos
nariams
pasakojo mūsų veiklą tremtyje.
T. Babuškinaitė savo studijoje vo ir spektaklio šokėjai. Linkėti ramoje iki $1000, pagal atitinka
Priežastis visur ta pati. "Paukščiai” nebuvo laiku paruošti.
duodamos
iki
$3000
išsimokėji
Buvo iškelta sveikų minčių.
turi jau toli klasikinio baleto me na, kad antrasis Coppelios pasi mas amžiaus grupes iki 70 metų
Vienoje trečio dalinio pozicijoje net sprogo garo variklis. Nors ii’
ne pažengusių mokinių. Tiems rodymas būtų tokis, kokio norėjo amžiaus, ko nė jokia kita kre mui per trejus metus. Ipotekinės
Pageidautina, kad panašiom šimtus kartų daržinėse buvo teoretiškai kartojama, bandoma, pra
paskolos duodamos iki $10,000, temom paskaitų būtų daugiau
pažangesniems ir buvo patikėti jos statytoja T. Babuškinaitė — dito įstaiga neduoda.
tinama, bet nenaudojant tikrojo šovinio praktikoje, nepasisekė.
neviršijant 60% turto vertės.
pirmaeiliai Coppelios vaidmenys. su orkestru ir dirigentu Vyt/Masuruošta.
P. V. V-l nėra paprasta granata, kurią galima ant pečių užsikelti, pa
Palūkanos už duodamas pa
Coppelių šoko ir vaidino tikrai rijošium prie pulto.
St. S. skolas %% mėnesiui yra paly Vasario mėn. .28 d. Paramos
trankos kameron įstumti ir uždarius iššauti.
talentingas pantomiminis akto
ginti nedidelės, čia noriu paste narių santaupos viršijo $441,000,
D.abar skambina korpas. štabo šefas, pulkininkas Walter,
rius VViliiam Barnum, Swanhildą
bėti, kad kalbant apie palūkanų rezervo fondas $6942.00, išduotų
reikalauja paaiškinimų. V-l šefas kartoja tai, ką jis sprendžia
DĖKOJAME
grakšti ir techniškai jau pajėgi
A p d rauskime lietuvybę.
procento didumą, tenka priimti paskolų nariams suma per $337,
mame posėdyje, korpo štabe Maison la Fitte, yra pasakęs: "Man
Diane Comi, Franzą gabus ir
Per savaitę paskirkime 192
dėmesin skaičiavimo metodus. 000, kitos investicijos per $40,trūko dviejų dienų!” Nors y-1 šefas buvo iškėlęs savo abejones,
DIRVOS
puikios išorės šokėjas Paul Walcentus ir pasiųskime Dirvai.
Daugelis kredito įmonių priskai 000.
korpas davė įsakymą šaudyti. Dvi dienas per anksti.
lace, burmistrą simpatingas ak
Per savo veikimo laikotarpį
Tada ji pradės eiti tris kar
to palūkanas iš anksto ir pride
RĖMĖJAMS
— Ųž pasekmes aš nesiimu jokios atsakomybės! — baigią^
torius Theodore Nelson. Atski
da prie paskolos sumos, gautą Parama yra išdavusi per 1 mili Dirvai paremti ska^ytojai at
tus per savaitę.
pokalbį puĮkininkas Wachtel.
ruose šokiuose stipriai pasireiš
sumą padalina iš mokėjimų skai joną dolerių paskoloms, taip pat
Jau ankstų rytą skamba specialusis telefonas. Slaptuoju
kė Dorothy DeLutis, Ursula
čiaus. Tokiu skaičiavimo metodu ir kitos sąskaitų pozicijos suda siuntė šias aukas:
laidu įš Fiurerio Vyriausios Būstinės kalba generolas pulkinin
Swinzow, Thomas Shanton ir kt.
Mes daug pinigų išleidžia
imamos palūkanų procentas pa ro jau milijonines apyvartos su Kučiauskas K., Baltimore $2.00 1
kas Jodl. Vyriausioji karo vadovybė yra nemaloniai nusivylusi. Ji
žinoma, Svvanhildos vaidmuo
mas.
me sveikatos ir gyvybės apsidaro daug didesnis.
Valdukaitis V., Cleveland .. 7.00 nori žinoti, kodėl pirmasis V-l antpuolis tebuvo toks trumpas ir
Coppelios balete yra atsakingiau
draudai. Kodėl neapdrausti
Parama, lygiai kaip ir kitos Stulgis P., Chicago ........... 1.00 silpnas.
Pavyzdžiui, už $1000 paskolą,
sias, iš šokėjos reikalaująs ne
lietuvybę ir tam reikalui pa
grąžinant paskolą per vienus krašto kredito įmonės, yra re- Klimas M., Linden ........... 2.00
Ramiai atsako pulkininkas Wachtel:
maža ištvermingumo ir kūrybi
skirti per savaitę 192 cen
metus ir mokant kas mėnesį ly- gistruota valdžios įstaigose, tu- Budreika J., Toronto ....... 2.00
— LXV armijos korpas įsaįcė pradėti šaudyti 12-fo birželio,
nio pajėgumo. Diane Comi, šo
tus. Ir tau tereikės mokėti
giomis dalimis, skirtingais skai-'ri savo. statutą ir veikia pagal Bružas J., Cleveland ....... 2.00
22 valandą ir 4 minutės. Mano nuomonė ir pateikti abejojimai ne
kusi Svvanhildą, ir savo gražia
tik vienus metus, o apdrau
čiavimo metodais priskaitoma: i Kanados Kreditų Draugijos įsta- Merkys J., Hartford........... 1.00 buvo išklausyti. "Rumpelkammer” — iš anksto sutartas dešim
išore, ir savo talentu, ir savo vi
da galios visam amžiui.
už paskolą 6% priskaitant palūkanas iš anksto $ 60 metams Misiūnas A., Clawson ....... 2.00 ties dienų pasiruošimo laikas, dar nebuvo pasibaigęs!
dumi pasirodė kaip tokia baleri
Čiurlionytė-Dovau,
90
Juozas Butvilą
9%
yy
yy
yy
na, kuri klasikinio šokio mene,
Cleveland ..................... 5.00
Wachtel teisiamas
120
„
12%
yy
yy
yy
yy
yy
jei tik atsidėjusi dirbs, gali pa
Bagdonas
V.,
Chicago
.......
2.00
48.77 metams
•%% mėnesiui Paramos būdu
Dvi dienas V-l šefo vadovietėje viskas ramu. Bet tai tik
yy
yy
siekti didelių meninių laimėji
Andrašiūnas A., Cleveland 2.00 ramybė prieš audrą. Birželio 15-tos dienos rytą bunkeryje pasi
mų. Valsą, sceną su Franzu, sce Tik Dirvą skaitydamas sužinosi,
čia tenka pastebėti ir kitas tymus bei nuostatus ir yra val Saladžius J., E. St. Louis 2.00
,
ną su Coppelium, Pas de deux
lengvatas, susijusias su paskolų džios įstaigų kontroliuojama. Pa Garnius A., Cleveland ....... 1.00 rodo svetimi karininkai:
— Kur yra šefas?
su Franzu ir Variacijas Diane kaip gyvena viso pasaulio lietu grąžinimu. Paramos paskolas ga ramos visos išduotos paskolos Račila J., Overland Park .... 2.00
Kapitonas Dahms atsako:
Comi pašoko su įsijautimu ir
iima grąžinti bet kuriuo laiku, yra apdraustos 100%. Visi Para- Račila J., Cleveland ............. 12.00
viai.
— Ponas pulkininkas Waehtel yra savo patalpoje,, trečioS
gracija, sukūrė tikrą ir grakštų
Malakauskas A., Waterbury 2.00 durys. Aš pranešiu apie jūsų* atvykimą.
Svvanhildos vaizdą, susilaukė
/
Juška K., Detroit............... 2^00
— Nėra reikalo! — jam atrėžiama. Karininkų grupė, jų
daugiausia plojimų salėje. Jos
PERSIUNČIAME SIUNTINIUS I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.
Macevičius N., Chicago .... J2.50 tarpe keletas karo teismo inspektorių, užpildo siaurą koridorių.
partneris Paul Wallace, šokęs ir
Barčas A', Bellwood ............ ./2.00
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS
Kapitono Dahms jie nepraleidžia. Beveik nepasibeldę, atidaro duris
vaidinęs Franzą, sudarė gerą an
Jasys A., Columbus....... J. 2.00 ir sueina vidun.
samblį, savo šokius atliko švariai
Gudėnas J., Cleveland
1.00
GENERAL PARCEL fir TRAYĖL CO., INC.
Pulkininkas žiūri į slaptosios žvalgybos majoro Heidschuch
ir su įsijautimu. Gerai paruošti
Mikšys P., Cleveland ....... 2.00
veidą. Tai yra tas pats karininkas, kuris jį iki šiol saugojo nuo
135 W. 14th St., New York 11, N. Y.
Tel. CHelsea 3-2583
ir techniškai įspūdingai atlikti
Gaudušas F., Chicago ....... 2.00
priešo pinklių, kuris jam davė įas keturias pavardes, uniformas,
(Licensed by USSR)
šokiai buvo Czardas ir La Priere,
Dr. Tallat-Kelpša F.,
patarė auginti barzdą. Bet šiandįen Heidschuch nori visai ko kito.
PAGAL SUTARTĮ, SUDARYTĄ SU INTURISTU, FIRMA TEISĖTA SIŲSTI SIUNTINIUS
kuriuos šoko Dorothy De Lutis,
Chicago
....................
2.00
Į VISAS SSSR RESPUBLIKAI IR LIETUVĄ.
Jis pageidauja, kad pulkininkas Wachtel atsakytų į keletą klau
Ursula Swinzow ir Thomas Shan
Masiulis B., Chicago...... L... 1.00 simų. Tačiau tai tik mandagus pasiteisinimas, nes pravedamas
Visos išlaidos, iškaitant muitą, apmokama firmos įstaigoje. Siuntinius galite atsiųsti paštu.
ton. Darniai ir grakščiai šoko
SIŲSTI GALINA TIK NAUJUS DAIKTUS.
Jonušas B., Chicago........... 1.00
pilnas tardymas.
kordebaleto jaunimas, o taip pat
PRISTATYMAS GARANTUOTAS. KIEKVIENAS SIUNTINTS APDRAUSTAS.
Mažeika V., Bethel Park .... 2.00
Pulkininkas Wachtel negali ir jam nieko kito paaiškinti,
ĮSTAIGOJE DIDELIS PASIRINKIMAS PREKIŲ,
sklandžiai savo variacijas atliko
Aukotojams
tariame
nuoširdų
ko jis jau nebuvo pasakęs korpui bei vyriausiajai karo vadovy
Atidaryta kasdien nuo 9 v. ryto iki 6 v. vak. Sekmadieniais iki 4 vai.
mažametės mergytės, jauniau
ačiū.
Klientų patoguipųi skyriai atidaryti sekančiuose miestuose:
bei. Kaltina jį korpas? Karinės slaptosios žvalgybos majoras prasios haleto studijos mokinės.
sįtąria, kad pulkininkas laikomas ątsakomingu už nepasisekusį
116 East 7th Street, Nęw York, N. Y. Tel. YŲ 2-0386
Coopelios dekoracijas darė
Ar įstojai į
V-l ugnies startą. Jam gręsias karo teismas.
dail. Vikt. Andriušis. Dar nese
900 Literary Rd.
632 W. Girarc, Ąvę.
332 Fillmore Avė.
11339 Jos. Campau
niai iš sunkesnės ligos pakilęs,
VILTIES
Cleveland 13, Ohio
PlpĮadelphia 23, Pa.
Buffalo 6, N. Y.
Dar tardymui besitęsiant, atvyksta generolas von GvldenDetroit 12, Mich.
Tel.’ WAlnut 5-8878
Tel. M0hawk 2674
jis, kaip visuomet, pasirodė esąs Tel. TOvvnsend 9-3980
Tel. T0wer 1-1461
feldt, inspektorius V-l reikalams. Jis tuoj atskrido į invazijos
draugiją?
elegantiško skonio, gilios menisritį, kai tik išgipdo apie pulkininko Wachtel sunkumus.
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Dunduraitė, Justinas Misčikas,

Clevelando ALTo skyriaus
Mikaliunui ir J. Virbaliui už ners, Tamulionis P., inž. AugusMarė Mišeikienė, Antanas Praš
efektingą parodos rėmimą. Mano tinavičius, Gruodis P., Eidimtiemetinis susirinkimas
kevičius, Antanas Šimkūnas ir šaukiamas 1958 m. balandžio padėka visiems meno vertinto nė E., Mainelis P., Gaidžiūnas
jams bei mylėtojams, prisidėju- B., Bakūnas V.
inž. Pijus J. žiūrys.
mėn. 13 d. 11:30 vai. lietuvių sve siems prie parodos pasisekimo.
$1.50 — Grybauskas St.
Šį šeštadieni ir sekmadienį,. tininkai vieni to. negali atlikti,
Sumanymų bei pasiūlymų re tainės apatinėje salėje.
Antanas
Rūkštelė
Po $1.00 — Žitkus V., Nasvybalandžio mėn. 12-13 dienomis, jiems būtinai reikia plačiosios Pianisto Andriaus Kuprevičiaus zoliucijoms paruošti išrinkta ko
i
Bus metinis valdybos praneši
tis J., Saska J., Naujokaitis J.,
įvyksta aštuntųjų Šiaurės Ame- Clevelando lietuvių visuomenės koncertas įvyks antradienį, ba misija iš Jono Brazausko, Vy mas, diskusijos dėl pranešimų,
Sakas V., Gedgaudas E., Rastenis
PADĖKA
likos Lietuvių Sporto Varžybų paramos.
landžio mėn. 8 d., 7:30 vai. Main tauto A. Braziulio ir Stasio Laz- naujos valdybos rinkimai ir kiti
LVS "Ramovė” Clevelando Sk. J., Ignatavičius V., Karpius K.,
žiemos ratas. Rungsis krepšinio,! Sportininkai, kaip ir visi kiti, Library, 325 Superior Avė. Bus dinio. Susirinkimas sutarė visus klausimai.
Valdyba nuoširdžiai dėkoja vi Černiauskas J., Pozčonis J., Buttinklinio ir stalo teniso, vyrų, įgauna papildomo entuziazmo, skambinama Shubert, Liszt ir 14 kuopos nariams rūpimus klau ■r 7 •
•
•<
i
••
•
siems, uuivviuoJiciiiid
aukojusiems UlvlUVUft
Lietuvos rimaitis S., Skirpstas V., NeimoVisų organizacijų, draugijų ir Laisvės Kovų invaiidams. Tama. nas V., Mikonis J., Skirpstas J.,
moterų, jaunių, berniukų ir mer- .jei mato, kad jų darbu bei pasi Debussy kūriniai.
simus, kurie keltini SLA Seime, kitų vienetų, priklausančių ALT, tų auka palengvins jų gyvenimą, Mikalauskas S., Gailiušis A., Lė
k gaičių komandos.
' sekimu domimasi plačiosios vidrauge aptarus valdybai su su skvriiii.
nrisinsti nt.stnmfisn tpvvnoi
aiinlni lys P., Mačys, Navickas F., Ciskyriui, nrašoma.
prašoma prisiųsti
atsto- Kada mūsų
tėvynei hnvn
buvo sunku,
Šios varžybos, savo dalyvių suomenės.
Algis ir Vilija Dundai,
manymų komisija bei Seimo de vus.
’
! Jie palengvino mūsų gyvenimą junskas A., čepukaitis V., A. B.,
skaičiumi, bus istorinės. Daly-. Jei jie, atvažiavę 500-600 my- atvykę iš Australijos, Velykų legatais, paruošti rezoliucijų for
.
iškovodami mūsų tėvynei Lietu- Pračkys P., Sejonas P., Lazdinis
S., Skujeniekas E., Kasakaitis
vaus virš 350 sportininkų. Vyrų lių, turi žaisti pustuščįoje salė- šventėsi viešėjo Clevelande Gai- ma ir perskaityti įvyksiančiame
p a nsk a
ivai ir mums laisvę,
i A e iv ą
| grangūs Karo Invalidai! že- V., Amsiejus V., Benokraitis V.,
krepšinyje dalyvauja astuonios je, — sunku juos priprašyti ki- džiūnų šeimoje. Algis, inžinieri- seime.
Ruošdamas savo kūrinių paro- miau dedame geraširdžių cleve- žemaitis J., Stempužis P., Šukys
komandos. Net moterys išstato' tai ilgai kelionei.
jos mokslus baigiąs, Australijoj
Rinkiminis SLA Pildomosios dą Clevelande ir apie tris savai- landiečių sąrašą, kurie Tamstų P., Podžiūnas P., Kazėnas J.,
penkias komandas. Tai jau tikrai
‘
w.
,.,x.
Krikštolaitis J., Karnėnas E.,
.
i
• v. I Diskutuoti pačia didžiausia esančių General Motors fabrikų Tarybos pareigūnų ir Seimo de tęs ten gyvendamas, radau tiek nepamiršo — auką skyrė:
Dučmanas Z., Smelstorius M.,
daug, nes kaip žinoma, iki šio1 _
..
K “ .
., 1
,
.
,
.• •
,
; musų problema — jaunimo klau- vadovybės atsiųstas į JAV legatų susirinkimas praėjo įdo daujr nuoširdumo, paramos ir, $15.00 _ LB Clevelando Apyl. Blinstrubas V., Rinkus, Vaitėnas
laiko moterų krepšinis nebuvo .
.
kad jaučiu malonią pa- Valdyba./
simus, visi labai mėgstame ir dviems metams gilintis studijo miai ir gyvai, jame atvirai pa globos,
reigų pareikšti viešų padėkų vi-1 pft $p6.00 _ SLA 14 kuopa, M., Staškūnas L., Garlauskas B.,
populiarus.
i
x.
, .
se
ir
susipažinti
su
projektavimo
sisakyta dėl dabartinių SLA trū siems manimi ir pačia paroda be- Jankūs Z., Jurevičius F., Civins- Juškėnas, Luža A., Selys S., Da1 *
..
, . ,.
.. , nesigailime gražių patarimų.
Pravesti per dvi dienas tiek
*
„ ,
, ,
J metodais. Vilija, jo žmona, yra
mušis J., Mockus J., Laniauskas
kumų, taip pat aptarti ir būdai sirupinusiems:
,
. .
.v
. , Sporto varžybos duoda galimybę,
[kas Vyt.
daug rungtynių yra išnuomotos . ...
. v. .
,
j. Gaidžiunienės ousseserė i JAV
S.,
Korsakas A., Gatautis I., Ži
tiems trūkumams šalinti.
..
’ i r- ,• • kiekvienam tautiečiui padaryti į a
PUb8eheie, 1
ALB Clevelando Apylinkės, $8.00 _ Dumbaras J’
lionis, Vismantas A., Mikalaus
4 sales. \ įsų varžybų finalines, mažj)i
]abaj gv&rų
ngpa_■ atvykusi pas vyrų prieš pusantValdybos pirmininkui p. J. Vir$6.oo _ Tallat-Kelpša K.
kas, Bacevičius V., E. M., Garrung ynes prasidės po įskilmin- mainomą indė,. _ bent keliom ros savaites. Būvėdami Clevelan- 8-jų š. Amerikos ir Kanados baliui ir Valdybos nariams— p.
p0 $5.00 _ Rydelia G., Dr. kienė, Miglinas J., Lipnevičius
Cathedial
Latin
. . .. žaidynes,
v .,
d omeiunų
Smetonų šeima
p. J. Damusiui, k. Eidimtui V. Ramanauskas, Gasparaitis K., J., Kurklius B., Paškonis, Januš®go akto
,
...
T, , llign valandom aplankyti
pa- (įgc aulankė
Hpuumv ir p.
seimų,
Lietuvių Sportinių žaidynių
Kasperavičiųtei ir J. žemaičiui Balbatas J., V. K. Barauskai,
School saloje
... ,bendravimo
,
.
kur
susirinkę
J — 20o6 . Lašt. 10 Z būti. jų sportinio
nui nėr Velvkas
voiynaa buvo
uuvu ausunmę
finalinės varžybos įvyks sekma už meno parodos globojimų- ir,Raklauskas J„ Margevičius J., kis V., Bapionis P., Kuchar Jos.
St. Akto pradžia 12 vai., sekma- ...
»
daug clevelandiečių.
A., Koklys A., Nasvytis A., Jur
dienį,
balandžio
mėn.
13
d.
CAsuruoštas
susipažinimo
vaišes;
Smetonienė
J.,
Bi-.
Stankaitis,
gaitis S., Juodišius J., Stankevi
dienį, balandžio mėn. 13 d. Pa*
ALB Centro Valdybos pirminiu- Dr. Pautienius, DeRighter J„ gu- čius I., Vilkas P., Budrys K.,
THEDRAL
LATIN
HIGH
radę bus išsirikiavę visi varžybų 1 Neužmirškime, kad didžiausia
p. Matulevičiai, iš Tėronto,
SCHOOL salėje, 2056 E. 107 St. at7daPrvmaTrdk^mingaPiSba" 7y%C'
ftP“u8 Nasvytienė J., Obelenis Z., Sme
finalistai.
pagalba lietuviškam jaunimui pgj. Velykų šventes viešėjo Cle Iškilmino-ns aktas paradas
ir reikšmingą kaioą, Z., Saukevičius Fl„ Bielskus Al., tona j!, Paškonis A., Butrimas
r Iškilmingame akte bus atitin- yra: remti tai, ką jaunimas na- ve]ancje pas savo artifi|ps moks- Iškilmingas autas, paradas ir pp Vytautui ir Norai Braziu- Mikoliūnas Petras, Židonis Pr. ir S., Macijauskas H., Korsakas A.,
olimpiados priesaika prasidės 12 liams už globojimą savo jaukiuo- Juozaitis A.
kamai paminėta dvidešimt metų tūraliai mėgsta, ir aktyviai dolo ir profesijos draugus E. ir K. vai. Tuoj po iškilmių seks pačios se namuose per visą Clevelande, p0 $4.00’— Ratkus M., Miko- Brazaitis J., Kriaunys M., Ber
notas B., yelykis J., Vodopalas
sukaktis nuo pirmosios pasaulio mėtis jaunimo darbais,
įdomiausios varžybos, kuriose I buvimo
laiką
ir
už
vispusišką
paliūnas
A.
Gasparaičius.
R., Silickas V., Jonynas J., Gra
\ 1 L a; v\p. Ignui
1
« Malonui
l\ zl 1 'v 1 1 už ydidelę
•1 t z J zX 1 X
lietuvių olimpiados, < įvykusios
Mes tikimės, kad Clevelando
galbą
Po $3.00 — Jurgaitis P., Sa- žulis B., Augustinavičienė A.,
paaiškės geriausios
jaunių,
moy. . . ,. ,, jo asmenišką talką, parodą ruo gys L., Bruozis K., žibertavičius žiedonis K., Urbšaitis J., Montvi
Kaune. Visos sportinės vaižjbos vįsuomenė aktyviai domėsis CleSLA
14
kuopos
terų ir vyrų krepšinio ir tinkli- gjant; kun. P. Dziegoraičiui už p M
, iz a. v a v.
ir vyks tų sukakčių ženkle.
. , v .,
,
,
rinkimai į Pild. Tarybą, įvykę nio komandos. Dovanos bus įtei- nuolatinį bendradarbiavimą ii* ,įyįa jg aS K*’zaRys
ver la J., Leknickas L., Vaitaitis A.,
Cathedral Latin safe turi 900 .
r
Jančiulienė M.
pagalbą;
poniai
Daukantienei,
p.
be
susi
kiečiai
domisi
savuoju
jaunimu.
balandžio
1
d.,
davė
tokius
rezulkiamea
nugalėtojams
po
kiekviesėdimų vietų. Tat Čia,
Po $2.00 — Spirikaitis A., Dau Po $0.50 — česnavičius J.,
p. Gailiušytei, V. KasperavičiūA.
N.
nų
varžybų.
tatus
:
į
prezidentus
__
už
J.
R
tartas
Z., Barionis V., Jurgelis Mackus F., Krygeris J., Anta
grūdinio, galima bus lenkvai sek
t.e-i ir A. Baniui už talkininkavis
V., Dautartas L., Gaižutis K., či- naitis J.
Verbalį 22, P. P. Dargį 11 balsų;
ti visas varžybas, šeštadienį, ba- ,
Po $0.25 — Rakauskas A.,
j viceprezidentus — A
landžio mėn. 12 d. toje salėje
Braziulis Vyt.
Ar jau
čioką 22, J. Maceiną 11
bus pravestos vyrų krepšinio žai
Viso surinkta aukų $356.40,
sekretorius — M. J. V
įstojai į
dynės. Visų kitų varžybų salės
vas M., Andersonas V., Ramins- kurie pasiųsti nėr LVS ”Ramob,
-na Karo Invaliyra skelbiamos šiame laikrašty
L T l K
je, atskirai dedamose žiniose.
Varžybų metu, šeštadienio va
E. Mikužiūtę 9 ir S. Briedį
kare, šv. Jurgio parapijos salė
susipažinimo vakaras
J. Balčiūnui, A. Juškėnienei, A.
Stogų
taisymas
sai;
daktarus
kvotėjus
—
Dr.
S.
je, įvyks žaidynių vakaras. Pro
J
įvyks šeštadienį, balandžio mėn. Martus, V. L. Ramanauskui, Z.
Biežį
31,
Dr.
P.
Zalatorių
3
bal,
gramą išpildys sportininkų bičiu
Dengiame naujus ir pataisome
112 d., 8 vai. vakare šv. Jurgio Sabataičiui, J. SukareviČiui, o
I. J. SAMAS JEWELER
liai — V. Matulionis ir V. Ba- senus stogus. Greitas pataisy sai.
Parapijos salėje, šokiams gros taip pat p.p. H. F. Kapny, A.
Tame pačiame susirinkime iš-: puikus profesionalų orkestras,
kūnas.
mas apdraskytų stogų. Darbas
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
rinkti delegatai į SLA Seimą, | j^jekvienam bus proga susitikti
Clevelando sportininkai deda garantuotas.
J. S. AUTO SERVICE
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
įvykstantį š. m. liepos mėnesį tjaug senų pažįstamų ir taip pat
visas pastangas vaišingai ir glo
Sav. J. Švarcas
LATVIAN ROOFING CO.
pasirinkimas.
C hicagoje: Jonas Biazauskas, susj0ažinti su naujais žmonėmis,
bojančiai pasitikti skaitlingus
1254 Addison Road
svečius ir padaryti tas dvi dienas 1263 Churclull Rd. Dienų šaukti Vytautas A. Braziulis, Mikalina
s j cievelanda šiam savaitga7007 Superior Avė.
Urėta Ezella Theatre
Tel. IIE 1-6352
lietuvių sportuojančiam jauni-E\ 1-2123, gi vakarais UI 2-5926
! liui suvažiuoja masės sportininTelef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
Atdara
nuo
ryto
8
iki
7
v.
v.
mui nepamirštamas. Tačiau spor-j
—
- - — . ...------------ z
3 I kų ir svečių iš plačiosios Amerit
.j i kos ir Kanados, Vakaro gerą
AUTOMAŠINŲ
;
•
nuotaiką
ir
puikius
prisiminimus
Generolas greitai patikrina padėtį ir sustabdo prieš VVach
TAISYMAS
garantuoja ir tas faktas, kad jo
tel nukreiptus šnihkštinėjimus. (Vis dėlto V-l šefas 9-to lapkričio,
Mašinų viršaus taisymas
S j ruošimą ir pravedimą apsiimė L.
Mes kepame visokius pyragus, lietuviš’ką
1914 m. teisiamas Berlyne specialaus teismo, bet čia jis pilnai L
ir
dažymas;
motorų,
stab

A ) V. S. RAMOVĖS Clevelando sky-’
išteisinamas).
,!
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
džių patikrinimas ir taisy
rius, visuomet ateinąs sportinin
1
mas, greičio dėžės ir kt. ma
kams, ir bendrai jaunimui, į paišvežiojame į namus.
Anglai nusigąsta
šinos
dalių
įdėjimas.
| galbą.
Nemaloni scena baigėsi. Pulkininkas VVachtel ir jo vyrai į
Parduodami amžini aku
šaudo toliau. Naktį į 16-tą birželio, nuo 23 vai. 17 min. tuzinai |
ST. CLAIR BAKERY
muliatoriai.
JUOZO KAMAIČIO
V-l apleidžia rampas, šis pirmasis didysis antpuolis pasisekė, kai į
Sav. O’Bell-Obelenis
24 hours towing.
lėktuvais skubiai buvo iš Peenemiundės atskraidinti inžinieriai, I
IR JONO BALEIKOS,
kurie perėmė technišką vadovavimą. Stebėtojai praneša stiprų i
ST. CLAIR SHOE STORE,
6212 Superior Avenue
Tel. EN 1-6525
Dienos telef.: HE 1-6352.
V-l veiksmingumą. Virš Londono kyla gaisrų dūmų stulpai.
12915 St. CIair Avė.
Nakties telef.: T J 1-4611.
Antroji mūsų krautuvė yra
Angliją apima nepaprastas išgąstis. Visas džiaugsmas apie
Batų ir odos parduotuvė, dide
1404 E. 66 Street
Tel. EN 1-4551
pavkusią invaziją dingsta. Jau pirmomis valandomis evakuojama
lis batu pasirinkimas ir žemes
rtJt

milijonas londoniečių. VVinston Churchill skubiai tariasi su ge

skrodžia eterį. Jei tai teisybė, kad V-l vairuojami radijo pagalba,
tai jie turi nukristi Anglijos nepasiekę. Tačiau V-l šoviniai ne
krenta.
Anglai pakabina tūkstančius balionų. Tas jau veikia ge
riau. Dalis V-l atsimuša į lynus ir nukrenta. Bet ir vokiečiai ne
snaudžia. Jie pritvirtina prie "paukščių” aštrias plieno juostas,
kurios balionų užtvaras kaip siūlus supiausto.
Dabar anglai bando visai ką kita. Jie sutelkia prie Londono
dar niekad nebuvusi skaičių priešlėktuvinės artilerijos. Ir jei tik
radaras parodo bent vieną atskrendantį "paukštį", šaudoma kiek
vamzdžiai išneša. V-l masiniai numušamas. Anglija atsikvepia.
Anglai net džiaugiasi, kai pastebimas keistas reiškinys: dalis V-l
šovinių netik nukrenta, bet kai kurie pasuka atgal!
(Bus daugiau)

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

nės kainos negu kitur.

Skaitydami KARĮ būsite ge
Siuntimui į Europą duodami,
Birželio 17-tos dienos rytą išplaukia Home Fleet kreiseriai. rai informuoti apie pasaulinius nuolaida.
Jie sudaro kanale ištisą radaro grandinę. Stiprių siųstuvų bangos karinius įvykius, rasite straips
Batų taisymas paimamos i.

riausiais radaro žinovais apie Įmanomas gynimosi priemones.

i

THREE WAY
PAINTING CO.

produktus.
Kreipkitės į mus d būsit patenkinti

Lietuviška įmonė atlieka įvai

nių iš karinės ir Lietuvos istori pristatomos į namus be mokės
rius naujų ir senų namų dažym<
ios retais paveikslais iliustruoti)
čio.
ir dekoravimo darbus iš lauko ii
:r Lietuvos karių atsiminimus iš
Darbo vai.: nuo 9 v. ryto ik viduje.
vairių laikų.
Lietuviams daron^ nuolaida.
Z v. v.
Metinė prenumerata $5.°0; ra
Telefonas: GL 1-5875, buto J. ir E. Ignatavičiai
lykite: KARYS, 916 Willoughbv GA 1-7658.
677 E. 128th St. Tel. MU 1 836t
\ve., Brooklyn 21. N. Y.
3l2IU]tll(IOI!tli:ain9BI]3Bi:tll3B3l!tll!CII3lll]b

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

REZIDFNCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai

J.

TURIME JUMS GERŲ NAMŲ,
ypatingai Eddy — St. CIair rajone.

Suinteresuoti namų pirkimu kreipkitės į

Juozą Mikonį,

CIJU NS KA S

LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžiui
apyrankes ir kitas brangenybes
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.
753 E. 118 St.
CIeveland 8, Ohio
Telef.: LI 1-5466

riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau

paskolas pirmo morgičio.

Patarnavimas ir išpildymą*

garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

LIETUVIU
KLUSAS
i
6835 SUPERIOR AVĖ.

EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

llllll9BlliaSBIBBI3ISI3SSIl!3Ba8linai3BBI3BII2eaiIir

RAY NAUSNER REALTY

PRANEŠAMA...

11809 St. CIair Avė. Tel. UL 1-3919

NATIONW1DE’S

ar namuose MU 1-2154

"Medžio Drožiniai Gimtajam

Kraštui Atsiminti"
Igno Končiaus albumas
kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėja:
•>

Z-.\

CHk

Bandydami naujus lėktuvus dažniausia juos bando oro tuneliuose,
bet viena Kanados bendrovė juos išbando virš kito lėktuvo pakėlę.

L. J. Končius, 534 Broadway, So. Boston 27, Mass.
223 puslapiai. Daugiau ICO nuotraukų. Kieti virsai.
Kaina $5.00

naujas

ŠEIMOS
DRAUDIMAS
Vienas gyvybės draudimas pa

dengia visą jūsų šeimą... net
automatiškai kiekvieną naujai
prisidėjusj (po 14 amžiaus die
nų) NE KIEK NEPADIDĖJANT
už mokamą vieną draudimą!
Skambinkit:

PAULINA MOZURAITIS,
Agentas
SK 1-2183

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

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

JAKUBS & SON
FUNERAL
HOMES
f
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių d i rektoriai ir halsarpuotojai
25 metai simpatingo Ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
ENdicott 1-1763
936 East 185 Street
KE 1-7770

/

6

•DIRVA*
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KIETAI DIRBDAMAS DAUG LAIMĖJO

vV

Pasikalbėjimas su inž. K. Pusniku jo 65 m.
sukakties proga
'<W-X/
Ipv
v'.'J

jį*ntakei.,f>n

+

r adni.nisciacijo.% adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.

1-6344. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS

(buto telefonas: GL 1-3976).

Labai kia dingas Įtarimas
K. S. KARPIUS

"Margučio"

kovo

numeryje
man labai artimas l)r S. Biežis,

Telefonas: HEnderaon

' straipsnį atidėti kitam ir dar ki! tam numeriui, nes jei skelbimo
j neįdėsi tų savaitę, kita už jį ne
apmokės. Jokubynui skelbimai
laikraštyje

Kova prieš lenkus

šlamštas.

buvo. nereikalingas

Paruošęs

ir

įdėjęs

straipsnį, jei skelbimui prireikė

Jokubynas Amerikoje rado ne vietos, jis nesutiko ne tik straip

rimos produkcijos. Reikia va- buvau reikalingas. Parapijos cho*
žiuoti, patikrinti, surasti kliu-'re, St. Šimkaus vaidintojų grutis, pašalinti. O kartais reikia'pėje 1917-18 m., L. Mechanikų
paruošti darbininkų joms ope-'Sąryšio šėrininkas, Direktorių
ruoti.
Tarybos sekretorius 1919 m., pirPuerto Rico išbuvau daugiau mininkas 1920-21 m., Lietuvių
kaip 6 savaites. Ten kompanija I Tautininkų Klubo narys 1928
buvo pardavus savo mašinų už m., American Soc. of Mechanical
kelius milijonus. Teko paruošti Eng. nuo 1930 m. ir ALIA Sųjoms operuoti darbininkus.
jungos narys.
Mexico City, Mexico, taip pat
— Ar teko talkininkauti lietuj
teko išbūti ilgesnį laikų, jau ne
viškai ir amerikinei spaudai?
kalbant apie Amerikos miestus.
— Rašiau daug techniniais
— Girdėjau, kad esate patobu klausimais ir paprastų korespon
linęs mašinų, kų galėtumėte apie dencijų Vienybei, Dirvai, ir ke
Lai pasakyti?
letą humoristinių straipsnių.
— Taip, turiu du patobulintų Amerikinei spaudai nedaug ra
našinų patentus, bet jie užre šiau.
gistruoti firmos vardu. Mat, yra
o,kie nuostatai, kol dirbu firmo-

e.

Gal kų papasakotumėt apie
savo šeimų?

— Pirmų kartų vedžiau Pet
— .Jūs nekeitėte pavardės. Ar ronę Stepulionytę, kuri 1949 m.
nekliudė Jūsų tarnybai, ir kaip lapkričio mėn. 17 d. mirė. Išau
ių ištaria amerikiečiai?
ginome dvi dukteris: Onų ir Ve
— šiuo klausimu savo gyveni ronikų, abi vedusios. Duktė Ona
me neturėjau jokio nesusiprati jau augina dvi dukteris ir vienų
mo. Asmenys, su kuriais man sūnų, Veronika tuo tarpu nieko.
tenka dirbti ar turėti reikalų, vi Antrų kartų vedžiau Adelę
sai gerai ištaria. O keisti pavar Burkauskaitę, Stanislavo ir Onos
dę dėl tų, kurie ne tik kitų pa Burkauskų dukterį, kilusių i
vardžių neištaria, bet ir savo ne Nevv Philadelphia, Pa., su kuria
žino kaip tarti, nemačiau reika dabar laimingai gyvenu.
lo. Aš myliu savo tėvo* pavardę
ir jų gerbiu. Kaitalioti pavardės
Šios garbingos sukakties pro
nemačiau ir nematau reikalo. '
ga, mano nuoširdūs linkėjimai
— Jūs buvote užimtas savo sukaktuvininkui — sveikatas ir
profesiniam pasiruošimui, ar tu sulaukti to laiko, kada galės lais
rėjote laiko įsijungti į lietuviš vai aplankyti tų gimtinės kam
kų veiklų?
pelį — Baisogalą, kur paliko
— Taip, kiek tik laikas leido, brangiausi ir gražiausi jaunysK. B.
dalyvavau ten, kur anais laikais tės prisiminimai.

rašydamas apie ( hicagoje mirų- tuvius, jau pravedusius karštas snio palikti kitam numeriui, bet
sį veikėjų-laikraštininkų Vincą atsiskyrimo nuo lenkų ir nuo jų ir perkelti į kitų puslapį.
Jokubyną, paminėjęs, kad jis, 1 parapijų kovas, bet dar reikėjo
Už tai jam su "Dirvos" leidė
1903 metais atvykęs Amerikon, į daug dirbti lietuvių susipratimui ju buvo persunku sugyventi, ir
netrukus Chicagbje redagavo Ta- I išugdyti. Jis ir kiti susipratę pa- jis iš "Dirvos” pasitraukė.
nanevičiaus leidžiamų savaitraš- ' triotai ta linkme ir dirbo,
— Kaip kūrėtės Amerikoje?
Nedaug turime senosios kar
tį "Katalikų”, 1916 metais A. B. į Todėl Dr Biežis privalėjo būti
tos lietuvių, kurie paliko savo
— Atvykęs apsistojau BrookBartoševičiaus Clevelande lei- atsargus ir nesakyti: "šie trys
bemoksliai ar savamoks lyne, N. Y. pas brolį Petrų, kuris
džiama "Dirvų", ir 1920 metais laikraščiai, neva skirti lietuvybei AR
ZINAI? gimtinę
liai, čia atvykę stropiai siekė čia buvo anksčiau, prieš porų me
Miko Paltanavičiaus VVorcester, skieįsti, o tikrumoje persūdyti
mokslo. Nors ir sunkiose gyveni- tų atvykęs. Tuo laiku radau be
Mass., įsteigta "Amerikos Lietu- lenkiškumu ..."
rno sąlygose, bet kietu lietuvis- alarbę. Brolio Petro malonėje, nevp’
pažymi, kad tie laikrašN. B-NĖ
Anksčiau, vartydamas "Kataku užsispyrimu išsimokslino ir gaunant darbo, teko išgyventi
čiai, kuriuose velionis Jokubynas pk-y’ ir vėliau
vėliau "Dirvos” vienlaiKas nustebina atvykusį į Perų spėjo šiame krašte užimti aukš- apie 7 mėnesius.
dirbo skirtingais laikotarpiais kį "Amerikos Lietuvį", neradau
tas, vadovaujančias vietas.
20 metų protarpyje, buvę prolen- . juoae lenkiškumo dvasios. Na, o sostinę Limų?
— Kas paskatino mokytis? >
Tokių tarpe randame ir inž.
Perų sostinė Lima yra karšto
Kiški!
j kada kuris nors lietuvis paste
— Stebėjau, kad pasimokę
lių trys laikraščiai Dr. Bie- j bėjo "Dirvą", "persūdytą lenkiš- klimato zonoje, bet oras ten vi Kazimierų Pusnikų. Jo garbingos
žmonės geriau ir lengviau gyve
žiui buvo gerai žinomi, tačiau jis gurnu :
sai malonus, nekarštas. Tai yra sukakties proga, patiekiau kele na, negu bemoksliai. Be to, jau
nuo savęs dar pabrėžė:
Jeigu Jokubynas, pakviestas dėlto, kad Lima apie devynius tą klausinių, į kuriuos sukaktu buvau baigęs Baisogalos rusiškų
"Būdingas sutapimas ir tie redaktorium, išsyk būtų gavęs mėnesius per metus nemato sau vininkas mielai atsako.
pradžios mokyklų. (Lietuviškai
siog ironija! šie trys laikraščiai sąlygų "I)irvų”x vesti prolenkiš- lės. Lima yra prie pat jūros, vos
— Papasakokite apie savo vai visai neteko mokytis, išskyrus
neva skiriami lietuvybei skleisti, koje dvasioje, būdamas geru pa- apie 9 mylias nuo jos, čia pat kystę.
kiek pats per save prasimokiau).
o tikrumoje persūdyti lenkišku- triotu iš karto nebūtų sutikęs jos netoli upė ir Andų kalnai. Dėlto — Gimiau 1893 m. lapkričio
mu, siekiančiu lietuvius dar k*'redaguoti.
Limų nuolat dengia labai tirštas 17 d., L o p ų km., Baiso Čia pagyvenęs apie 3 mėn., ta
biau sulenkinti. Jokubynui, esant
• Oliui reikėtų duoti lietuviš- organizacijos ir Lietuvių Benrūkas, tarytum virš miesto gu galos valse., Kėdainių pau jau "senu amerikonu", o dar
bo
vis
niekur
nesurandu.
Beiešrtyram pratriotui, tatai negalėjo
ka aukso medalį už gerus, teisin- druomenė". Paskaita įvyks 1958
i
lėtų debesų klodas. Todėl, norint apskr., iš tėvų Kazimiero ir Ve
Jis nesutapo su mūsų
kodamas
darbo,
pastebėjau,
kad
būti pakenčiama".
gus ir labai tinkamu laiku paša- m. balandžio 11 d., 7:30 vai., Lielaikraščiais
pamatyti saulę, reikia pavažiuo ronikos P u s n i k ų , smul
be
kalbos
bus
sunku
susirasti
pa

Jeigu, neišbuvęs nė metų, 1917 ti kokius 25-30 mylių į kalnus kaus ūkininko šeimoje (apie 10 kenčiamų darbų. Pradėjau dairy kytus žodžius apie Lietuvių Ben- tuvių auditorijoje, 3135 So. HalKas tie leidėjai
metų pavasarį Jokubynas nuo arba į Limos priemestį Miraflo- dešimtinių smėlėtos žemės). Au tis, kur būtų galima anglų kalbos druomenę, — pasakė Barzdukas sted St. Po paskaitos — paklaukun. Dr. Juškai — LB spaudos simai ir diskusijos. Daunys yra
Kad tų trijų laikraščių leidė- Dirvos" redagavimo pasitrau- res. Ir ten jau yra labai šilta.
gome keturi vaiktyi. Dvi seserys: pramokti.
komisijos pirmininkui. Dirvos geras kalbėtojas. Verta paklaujai būtų turėję tikslo ’ lietuvius
sakysim, pajutęs leidėjo reiKuo yra garsi Perų valstybės Konstancija, Bronė ir brolis
Brooklyne vakarinių mokyklų bendradarbiui pagarba už tai, syti.
labiau sulenkinti , niekas gyvas vaiavįmą dirbti prolenkiškai, tai sala Ballestas?
Petras.
netrūko. Tuojau vakarais ir pra kad jis pasistengė tuos žodžius
iki šiol dar nėra girdėjęs!
redaktorium pakviestam buv.
• Dr. Ašoklis Zenonas (Cice
Iš tolo ji atrodo visai balta,
Tėvas buvo kiek pasimokęs ar dėjau anglų kalbos mokytis. Tai iš Olio gauti ir greit visuomenei
Chita0os bankininkų ir "Kata- "Vienybės" redaktoriui Juozui
ro), labai tylus, kuklus bet ir
lyg būtų kalkinė, ir tų baltumų šiaip turėjo pasitikėjimų žmonė buvo pradžia mano mokslo.
pateikti.
liko" leidėjų Tananevičių aš ne- Gedminui ir man, už kelių savai- sudaro jūros paukščių vadinamų
labai sėkmingas visuomeniškų
se, nes buvo renkamas į "vai — Kokias teko mokyklas lan
pažinojau. Tačiau j’e išleido eilę čių pakviestam jo padėjėju, būAntanas Gintneris, žurnalis- reikalų tvarkytojas. Net keletą
guano pulkai. Juos privilioja tus", tai į "šaltyšius” ar šiaip
reikalingų liet. iš^kų knygų, jie tų buvusi pastatyta ta pati prokyti?
tas ir pagrindinis šaulių Sųjun^metų Dr. Ašoklis vis buvo perHumbolio srovės ten atnešamas į kokias pareigas prie "volasir jų redaktoriai, jau po Joku- lenkiškumo sąlyga. Tačiau tas
milžiniškas žuvų kiekis. Apskai-' ties”. Namuose būdavo retas, to — Nebuvo lengva. Nes visų gos (neseniai atsikūrusios Ame- renkamas į Cicero LB pirmininbyno, dalyvavo lietuvių i. ikras- klausimas tada visiškai neegzi?
♦
•
...
, . ,
m . .
., .
,
-čiuojama, kad paukščiai per me- dėl ūkio ir namų darbai tekdavo laikų dienomis dirbau fabrike, o rikoje) darbuotojas, buvo už-i kus. Šiuo laiku jis yra Cicero LB
tininkų sąjungos steigime, .. ki- tavo. Tokio pageidavimo nebuvo ,
.v
.
. 1CAAA .
vakarais mokiaus. Anglų kalbos kvietęs LB Spaudos komisijų po-j valdybos narys. "Nieko, nesu toatlikti
mamutei,
o
vėliau
nuims,
lus I pasauliniam karui buvo nei 1919 m., kai aš likau redak-1,,,,
1
kursus lankiau du su puse metų. sėdžio į savo namus kovo 26 d. kio padaręs bei nuveikęs, kas būvų.
augantiems
vaikams.
tarp pirmutinių darbuotojų Lie- torium, kada Dr. Biežis, atvykęs
Vėliau pradėjau lankyti aukštes Jis pats yra aktyvus tos komisi- tų verta viešai kelti. Dirvų prePaukščiai per dvejus metus
tuvos Nepriklausomybės veik- į Clevelandų Lietuvos nepriklau- salų apkloja ligi 30 centimetrų Į Petras, sulaukęs 17 m. išvyko nę mokyklų (High School), ku jos narys. Posėdžio svarbiausias numeruoju. LTS nariu nesu",
loje.
Į somybės reikalais, pažino "Dir- labai gero mėšlo klodu. Savo lai-1 Rusijon į anglių kasyklas uždar- rioje mokė ir amato. Pasirinkau tikslas buvo suredaguoti atsišau- taip Dr. Ašoklis atsakė į Dirvos
"Amerikos Lietuvio” leidėjo- vų" ir užsimezgė mūsų pažintis, ku arabai tos rūšies mėšlu išau-1 hiauti. Man, vos persiritus per "mashinist” amatą, nes tai buvo kimų į Amerikon lietuvius LB ta-* korespondento klaus inėjimus.
redaktoriaus Paltanavičiaus taip užsitęsusi iki šiai dienai. Nebu- gino garsius vynuogynus, jį gau- ^5 metų, atiteko visi namų ir irčiau mano "dūšios".
rybos rinkimų reikalu, kuris bus Dr. Ašoklį pažįstu ir neabejoju,
pat asmeniškai nebuvau suėjęs, vo nė mažo tarpelio, kada "Dir- darni iš Persijos įlankos. Peru ūkio darbai.
dalinamas visose Amerikos lietu kad jo žodžiai nuoširdūs. Bet pa
Mokslas sekėsi gerai. Mokykla vių kolonijose (bus atspausta daręs jis yra daug.
bet "Am. Lietuviui” ir "Dirvai" vai" būtų pasitaikę būti "persū- vyrausybė 1842 m. įvedė tų tra-i Po kelių metų brolis Petras suesant vienlaikiams laikraščiams, dytai lenkiškumu". Taigi, Joku- šų monopolį. 1859 metais jų eks- grįžo. Tada pradėjome akmenų baigiau per 3 metus su aukščiau 50,000 egz.). Pagrindines to at
• Jonas Jasaitis, Amerikos
siu laipsniu, kbip "Mashinister sišaukimo mintis nubrėžė Vai
su juo turėjau daug bendrų rei byno tokie pasipasakojimai ga
portas sielęė 15 milijonų pezų, t. skaldymų. Skaldėme V. Komaro Tool & Diemaker".
Lietuvių Bendruomenės Chica
kalų. žinomas buvo jo ilgų metų na abejotini.
čiūnas.
Galutinis
suredagavimas
dv.
jo
vadinamuose
"palivarkuo{y. tris ketvirdalius viso krašto
darbas laikraščiuose ir organi Jokubyną arčiau pažinusieji i ekSporto.
Nors jau dirbau vienoje įmo pavestas p. Vaičiūnui ir p. Dau gos Apygardos pirmininkas, už
se" bei apylinkės ūkininkų lau
kvietė Spaudos komisijų posėdžb^
zacijose. Jis buvo vienas iš stip atsimena jo griežtumų ir savo-'
nėje,
savo
specialybėje,
kaip
ma

niui.
kuose.
į savo butų 7252 So. Whipple St.,
šinisto, pagelbininkas, bet tuo dar
rių Tėvynės Mylėtojų Draugijos tiškas pažiūras į laikraštį. Jis
— Kokių aplinkybių verčia nebuvau patenkintas. Toliau pra
• Inž. Eugenijus Likanderis Chicago 29, Illinois. Posėdis įvyks
ugdytojų ir Susivienijimo Lietu niekad nesutapo su sunkiomis
MARGUTIS
mas palikote tėvų kraštų?
vių Amerikoje darbuotojų.
dėjau lankyti "Heffley Insti yra suorganizavęs penkis būre balandžio 9 d., 7 vai. vakaro. At
sąlygomis leidžiamų lietuviškų
Neapykanta rusams. Bėgome, tute", kurį baigiau per 8 metus, lius Vasario 16 gimnazijos moks skirų kvietimų nebus. Tai bus
Plačiau galiu pasakyti apie laikraščių biznio dvasia ir nesu yra pat3 seniausias Amerikos
"Dirvos" leidėjų A. B. Bartoše tiko prisitaikyti. Per savo ilgų lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek kad nereikėtų rusų kariuomenėj gaudamas "Mechanical Enge- leiviams remti. Iki šio laiko tiems turbūt paskutinis posėdis prieš
reikalams jis jau surinko ir iš rinkimus, švarbus ir įdomus.
vičių. Kilęs iš Pumpėnų mieste gyvenimų, dar ir tada, kai stigo vienų mėnesį — yra gausiai ilius tarnauti. Taip pat jautėme artė neer” laipsnį.
lio, jis netaisyklingai lenkiškai redaktorių, jis su jokiu laikraš truotas, turiningas, įvairus ir jant karų. Keliauti dar paskati — Kokiuose fabrikuose dirbo siuntė $2,825.00. Be to atskirai
• Petras Janulaitis, nuolatinis
nuolat
šelpia
vienų
moksleivį,
no
Baisogalos
par.
klebonas
a.
a.
mokėjo, kiek ir mes kiti. Susi čiu nesuaugo. Kiti tapo ir savi skaitomas su malonumu.
te, kaip ilgai ir kokias pareigas kuris atkrito į seniau buvusį tu Dirvos skaitytojas ir Lietuvoje
kalbėjo ir su rusais ir su kitais ninkais, ir leidėjais-redaktoriais,
buvęs Lietūkio direktorius, turi
Margučio adresas: 6755 So. kun. V. Bitė. Jis pasakė: "Vaike tekd eiti?
berkuliozinio pobūdžio negalavi daug įdomių atsiminimų vaballi, bėk jei tik turi galimybę, gal
kaimynais, su kuriais darė biznį. ir jų pasiaukojimo, dėka šiandien
VVestern Avė., Chicago, III.
ten būsi daugiau kam reikalin — Dirbau keliuose fabrikuose mų. Aš paklausiau ponų Likan- ninkėnams. Mat, Janulaitis savo
tebeturime
laikraščius.
Gal Jokubynui teko patirti, kad
ir keliose geležies liejyklose. Gal derį: "Kokiu būdu jums sekasi visuomeninį gyvenimų pradėjo
MARGUČIO metinė prenume gas ?
Bartoševičius, aukodamas lietu Šių dienų sąlygomis leidžiamo
būtų bereikalinga jas visas čia visa tai suorganizuoti?" — "Tai tuo, kad jis buvo Vabalninku pa
laikraščio
redaktoriui,
skelbimų
Tai
buvo
1913
rudenį.
Tada
ir
rata
$3.00.
vių parapijai, vokiečių parapijai,
vardinti. Bet turiu pastebėti, kad mano kolegų lietuvių inžinierių rapijos vargoninku ir choro ve
gavus,
dažnai
prireikia
kokį
išvykau
į
Amerikų.
paaukojo ir lenkų parapijai biz
tai man davė daug praktiško pa nuopelnas", kukliai atsakė inž. dėju. Dirvos korespondentas Ša
nio reklamos sumetimais. (Lie
tyrimo dabartinei mano profe Likanderis. "Aš prašau aukoti. kelė pažįsta Janulaitį iš anų lai
tuviai žino daug žydų, kurie au
sijai.
Jie pritaria ir duoda. Dabar jie kų. Bet šakelė tada buvo tik pir
kodavo lietuvių parapijoms, kad
čia suminėsiu tik svarbesnius net padeda surinkti”. Inž. Euge mos klasės gimnazistas. Janu
tos remtų jų biznį).
fabrikus bei įmones, kuriose il nijus Likanderis yra Senior Pro- laitis šį kartų rašo apie labai
gesnį laikų dirbau: "Feins Tin ject Engineer toje firmoje, kur įsidėmėtinų Vabalninku parapi
Bartoševičius pinigais rėmė
Can Co.", kaip fabriko užvaizdą, inž. Eugenijus Bartkus yra As- jos kamendorių — kun. Mykolų
vietos lietuvių organizacijas ir
"National Can Co.", vyriausio sistent Chief Engineer. Ten dirba Karosų, kurs vėliau buvo Šedu
jų veiklą ir gausiai aukojo, kar
inžinieriaus padėjėju, vėliau, vy- net 34 lietuviai inžinieriai. Dau- vos klebonas, dekanas, kanaunin™
~\ tu su visais, Lietuvos Nepriklau
riausiu inžinierium. Dabar esu gumas tų inžinierių yra žinomi kas, Panevėžio kapitulos narys.
somybės kovai.
"E. W. Bliss Co." fabrike, Hast- lietuviai patriotai
Dar 1907 metais buvo išrinktas
{vairių biznių, taupymų banko
ings, Mich. skyriaus vyriausiu
Reikia atsiminti ir kitems lietuvių mokslo draugijos nariu
savininkas, namų statytojas, pir
«A.'-s
inžinierium. Jame dirba apie
i i - • i
x. ikompanijai.
•• i pasakyti,
kad
asmens,
kurie
nori Vilniuje. Antanas Smetona, vyk
S®11'A' <
j
kėjas, pardavėjas, panoro būti ir
2000
darbininkų,
ši
.
.
T
„
.
,
.
'
>’x
, .
„ r . -i
.
-i • balsuoti i LB tarybų ir PL seimų damas pro Vabalninkus pas Cholųikraščio leidėju. 1915 metais
turi savo 7 fabrikus Amerikoje,1. .v. . L .
;
x m •
laiškais, turi rašyti: Č. Staniu dakauskus, visuomet stabtelėda
parapijiečiai pradėjo leisti laik
vienų Anglijoje, vienų Prancūzi
lis, 21100 Fairview Dr., Dear- vo pas kun. M. Karosų.
raštukų. Pasiūlęs sukurti spau
joje.
Julius šakelė
born, Mich., arba sekr. S. šimodos bendrovę ir juos, nusimanan
— Ar jums tenka būti koman- liūnas, 16817 Stoepel Avė., De- HfUlHllllimilllllllllllllllllHIMIIlIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIllllllllHHi; lllllllllimii JUlt
čius apie spaudos darbus, su
troit 21, Mich., arba Centrinės
diruotėje?
kvietęs bendrovėn, 1916 metais
KAS
Labai dažnai. Parduodame Apylinkės Rinkimų komisijai .
pradėjo leisti 8 puslapių "Dirvų".
savo fabriko pagamintas maši-; Liudžius, 1456 W. 54 St., ( Je
Visa finansinė našta, aišku, gu
UŽSISAKĖ
nas.
Siunčiam
mašinas
ir
siunve
^
an<
I
2,
Ohio.
lė ant jo pečių. Bendrovę pava
dino "Ohio Lithuanian Publičiam inžinierius, mechanikus jas
• Stasys Daunys, Chicagos
DIRVĄ —
shing Co.", kad Clevelande figūįmontuoti. Po išbandymo maši-, apygardos Lietuvių Fronto biruotų vardas "Lithuania", ir tuo 1959 metais JAV statys tokius povandeninius laivus, iš kurių bus galima šaudyti įvairias raketas, nos, gauni žinių, kad mašinos ne- čiulių pirmininkas, skaitys pa
TAS NESIGAILĖJO!
le »'*'i didžiavosi.
|
Nuotraukoj dar tik dailininko paveikslas, bet greit jis virs realybe.
Į tvarkoje, blogai veikia, nėra no- j skaitą: "Amerikos lietuviai, jų
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