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Cleveland, Ohio

priėmė ir pradėjo pasitarimus su
partijų vadovybėmis naujam ka
binetui sudaryti.
Toks Prancūzijos parlamento
karštai mylėti savo tarybinę Tė rencijoje Dulles pareiškė, kad
LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA
pasisakymas praktiškai reiškia
vynę, gyventi, mokytis ir kovo JAV peržiūri savo politiką Okiamerikiečių ir britų misijos pa
ti, kaip mokė didysis Leninas, navos atžvilgiu. JAV ten nori
stangų atmetimą, kuriomis bu
z
kaip moko Komunistų partija įsigyti žemės aerodromams ir
vo bandoma sutaikyti Prancūzi
Drauge suteikia ir dėsnius, kitiems kariniams įrengimams,
ją ir Tunisą dėl vasario 8 d. pran
kuriais pionieriai — pirmųjų tačiau tai kelia gyventojų nepa
cūzų įvykdyto Sakiet-Sidi-Youseptynerių metų mokiniai — tu sitenkinimą. Taip pat jis paste
ssef bombardavimo.
ri vadovautis:
bėjo, kad esama ženklų, jog so
Washingtone pabrėžiama, kad
"Pionierius myli savo Tėvynę vietams nesiseką nuo žemės pa
Gaillardo vyriausybės pralaimė
(pasižadėjime jau pasakyta, kas kelti trečiąjį satelitą.
jimas galįs turėti tragiškų pasė
yra "Tėvynė”), Tarybų Sąjun
• Prez. Eisenhovveris vetavo
Pereitais metais buvo numa mas miesto vykdomasis komite gos Komunistų Partiją. Jis ruo
kų. Jis net galįs reikšti konflik
Klaipėdoje
statoma
tokia
katalikų
bažnyčia.
Esą
dar
šiais
metais
tyta Sovietijos aukštojo mokslo tas, kuris skubąs tik pinigus iš šiasi stoti į VLKJS (= Visasą upių, uostų ir potvynių kontrolės
to išsiplėtimą į visą šiaurinę Af
ministeriją perorganizuoti į są- leisti, visai nesirūpindamas, kam junginę Lenininę Komunistinio pagerinimo įstatymą (1.7 bil. būsiąs uždengtas stogas. Ji kaštuosianti 1,5 milijono rublių. Sta riką.
dol.) pareikšdamas, kad tas pro tybai vykdyti gautas leidimas pinigus rinkti visose Lietuvos kata Kelioms valandomis prieš Gai
junginę-respublikinę ministeriją. jie išleidžiami: kiša vamzdžius Jaunimo Sąjungą).
Taigi ir Lietuvoje turėjo būti į žemę, nes tai greičiau, o prijun "Pionierius gerbia atminimą jektas nepaskubintų ūkinio at likų bažnyčiose. Mus informuoja, kad Klaipėda yra numatyta už llardo kabineto kritimą JAV
įsteigta aukštojo mokslo minis gimo darbus atideda. Atsiliepia tų, kurie atidavė savo gyvybę ko kutimo. Taip pat "tebesvarsto- sienio keleivių lankymo vieta, todėl komunistai iš anksto ruošiasi, valst. departamento sekr. Dulles
terija. Nors ji vistiek būtų mas- ir varžybos tarp miesto komite voje už tarybinės Tėvynės lais mas” yra ir naujų kelių statybos kad turėtų ką parodyti ir pasakyti: žiūrėkit, ar nėra religijos pabrėžė, kad JAV nė negalvoja
laisvės...
įstatymas, kuriuo buvo numato
prancūzų išstumti iš Š. Afrikos,
kvinės ministerijos padalinys, to su šiluminės energijos centru: vę ir suklestėjimą.
bet universitetas ir institutai bū- kiekvienas turi savo planus ir
kaip kai kas bando kaltinti.
"Pionierius draugauja su visų ma išleisti 1.8 bil. dol.
Tačiau prezidentas prašė kon
Tunise žinia apie Prancūzijos
tų tvarkomi jau per Vilnių, ne darbų nederina.
pasaulio šalių vaikais.
kabineto krizę sutikta nevieno
tiesiog iš Maskvos. Tačiau ligi
Vilniaus gatves kasinėja dar
"Pionierius stropiai mokosi, gresą paskubinti nedarbo pašal
ių pailginimo įstatymą, pagal
domis nuotaikomis. Iš vienos pu
šiol tokios ministerijos Lietuvoj kito sumanymo vykdytojai: tie- drausmingas ir mandagus.
kurį būtų tęsiami pašalpų mo
sės apgailestaujama, kad ši kri
dar nėra ir visos aukštosios mo- siamas vamzdžių tinklas dega"Pionierius mėgsta dirbti ir
k ėjimai tiems bedarbiams, kuzė nudels prancūzų įgulų ati
kyklos tebetvarkomos tiesiai išimosioms dujoms iš Ukrainos. tausoja liaudies turtą.
Maskvos. Vilniuje esanti švieti Apie jas irgi prieš trejus metus
"Pionierius — geras draugas, riems tos pašalpos jau nutrauk-1 A. OI JO MINTIS. — TAUTINĖ SROVĖ SIEKIA LAISVOS, NE traukimą iš Tuniso, iš kitos gi
mo ministerija (ministeris M. daug kalbėjo ir spėjo net nutilti. rūpinasi jaunesniaisiais, padeda tos.
PRIKLAUSOMOS IR DEMOKRATINES LIETUVOS. — REIKIA pusės pastebimas pasitenkini
mas, kad galbūt Vakarai, įsiti
Gedvilas) tvarko tik bendrojo
vyresniesiems.
Lenkijoje Gomulka nelauk-1 KREIPTIS Į AMERIKOS VYRIAUSYBŲ IR Į JUNGTINIŲ TAU
R. MIZARA MAIŠO DRAUGŲ
lavinimosi mokyklas.
kinę Prancūzijos "silpnumu",
"Pionierius auga drąsus ir ne tai paskelbė drastišką darbinin
TŲ ORGANIZACIJĄ.
KORTAS
kaip nors bandys paskubinti iš
bijo
sunkumų.
kų
teisių
suvaržymą.
Panaikin

PASIGYRĖ VELYKOMIS
spręsti pačią didžiąją Š. Afrikos
FL Mizara, vienas iš Brookly"Pionierius sako tiesą, jis ta 5600 darbininku4. komitetu,
C
’
DR.
KAZYS
SRUOGA
problemą — jau trejus metus
Užsienio
lietuviams
Vilniaus I no "Laisvės” redaktorių, vėl nu brangina savo būrio garbę,
...
¥
kurie prieš aštuoniolika mėnesių
besitęsiantį partizaninį karą Alradijas pranešė, kad kaip ir siuntė Lietuvon naują savo kū„pionierius grūdinąs, kiekvie- jį patį įstatė valdžion, uždrausti
Dr. J. Paplėnas yra Amerikos jėgų suvažiavimą, iškėlė Anta
žire.
*
anksčiau, taip ir šįmet Velykos rinj "Algio Lumbio nuotykiai”,
d,
atlieka fiz.kultūrinę streikai ir paskelbta, kad unijos
Lietuvių Tautinės Sąjungos vi- nas Olis praėjusį rudenį Tabor
visose Lietuvos bažnyčiose pra- kuris, turbūt, netrukus tenai bus j m-inkšt/i
tegali būti tiktai priklausomos cepirmininkas, o taip pat ir tos Farmoje, buvusiame jungtinia Paskutinėmis žiniomis iš Pa
ėjo iškilmingai, dalyvaujant ne- išleistas.
‘"Pionierius myli gamtą, jis nuo komunistų partijos. Už ke- pačios Sąjungos spaudos ir in- me ALT S-gos centro valdybos ryžiaus, visos partijos, matyda
mažam skaičiui tikinčiųjų . Pa- Lietuvos skaitytojai ten ras žalil)ju sodinilJ( naU(lingų paukš- lių minučių pavėlavimus darban formacijos komisijos pirmininmos padėtį be išeities, kabinetą
ir
tarybos
prezidiumo
posėdyje
maldas laikiusius vyskupus J. įdomių informacijų apie Arneri-Li(l it. gyvulių globėjas.
sudaryti atsisakinėja. Preziden
įvestos griežtos bausmės. Gomul- kas. Dirvos korespondento praTa
mintis
vėliau
buvo
svarsty
Steponavičių, P. Maželį ir kan. | ką, nors R. Mizara ir stengiasi
"pionierius — pavyzdys vitas paskyrė Gaillardą laikiniu
ka
pareiškė,
kad
netrukus
bū-|
šomas,
Dr.
Paplėnas
atsakė
į
eilę
|
ta
eilėje
centro
valdybos
posė

J. Steponavičių paminėjo pilnais lietuvių gyvenimą Amerikoj sielns vaikams”.
kabineto reikalų tvarkytoju, kol
siunčios padidintos darbo nor-1 klausimų,
džių
ir
aptarta
su
kitų
tautinių
jų oficialiais titulais, lygiai kaip vaizduoti kiek tik galima iš tam
pasiseks surasti naują premje
"raudonai
dažytos”, mos, su kuriomis padidėsią ir
Šios,
organizacijų
atstovais.
Tų
svars

pilnais titulais nurodė ir bažny sesnės pusės. Jau dabar "Tiesoj” skautus I >a m ėgdž ioj a nč ios o r ga— Kas yra Tautinio Kongreso
rą. Paryžiuje plačiai kalbama,
uždarbiai.
tymų
ir
pasitarimų
vaisius
čių vardus, kuriose jie pamal paskelbtoje ištraukoje skaityto nizacijos dėsniai šiuo metu yra
kad kraštą iš dabartinės krizės
sumanytojas?
būsimas TAUTINIS KONGRE
das laikė, išskyrus tai, kad šven jai ras, kad iš Amerikos laisvai privalomi maždaug 152 tūkstan
tegalinti išvesti tik karinė de
— Tokią mintį, sušaukti pla SAS.
tųjų vardais vadinamas bažny-| gaIi važinėti į užsienius kas tik čiams septynių pradinių klasių
Gaulle diktatūra.
tesnio masto tautinės srovės paNEPASITENKINIMAS
čias vadino tik vardais, pa V., Ra nori, net "visokie sukčiai, gang mokiniams, įtrauktiems į "pio
— Koks yra pats svarbiausias
RUSAIS AUGA
polo — ne šv. Rapolo bažnyčia. steriai, vagys, fašistai, biauriau- nierius". (Tai yra apie 43% vi
Tautinio Kongreso tikslas?
Amerikiečio
korespondento
W.
ARMIJA NORI PALEISTI
Pranešimas buvo baigtas prie si politikieriai", bet yra kliūčių sų tose klasėse besimokančių
— Pareikšti, kad tautinė sro
Jie įsijungė į
H.
Stoneman,
kuris
pastarosio

kaištu, anot kurio* "Tai dar kar-1 išvažiuoti tik komunistams . . . mokiniu).
RAKETĄ SU ŽMOGUM
vė pagrindiniu dabarties sieki
mis savaitėmis apkeliavo eilę
Dirvos taikę
tą įrodo, kaip yra bergždi užsie- j Kadangi iš Lietuvos užsienin
mu laiko laisvos, nepriklauso
Rytų Europos kraštų, pasakoji
nyje savo lizdus susikūrusių lie laisvai išvažiuoti net ir komunis
mos, demokratinės Lietuvos su Penkiasdešimt devintuoju šim
mu,
pragyvenimo
lygis
tenai
per
tas
retas
tegali,
tai
tokia
Mizatuvių tautos neprietelių buržua
verenumo atstatymą ir kad ji tininku į vykdomą mūsų vajų
paskutiniuosius
dvejus
metus
zinių nacionalistų svaičiojimai ros informacija gerokai maišys
vieningai rems Nepriklausomo įsijungė Jonas Lietuvninkas, iš
pagerėjęs
ir
šiek
tiek
dar
tebe

vilniškių
propagandistų
kortas.
apie tariamą religijos laisvės
sios Lietuvos diplomatinės ir Baltimorės. Tai vienas iš pačių
gerėjus,
tačiau
nepasitenkinimas
konsuliarinės tarnybos, Lietuvos seniausių tautinės minties vei
nebuvimą tarybų Lietuvoje".
Be to, Mizara Ameriką paro
rusais
smarkiai
augąs.
Tuo ir buvo pasirodyta, koks to do nepaprastai antikomunistišNepriklausomybės Talkos ir ki kėjų Amerikoje, nuolatinis Dir
• Valst. sekr. Dulles apkaltino
pranešimo tikslas ...
tų organizacijų prasmingas pa vos skaitytojas ir rėmėjas. Jis,
Visuose kraštuose smarkiai
ką, tiek ant ikomunistišką, kad Sovietų Sąjungą, kad ji didina
stangas Lietuvai laisvinti.
rnačiau pranešime nieko nebu- net ir "liberalas ” advokatas, ku- pavojų taikai, "suprostitutinda- esanti plečiama pramonė. Ypač
įsijungdamas į talką sako: Dirva
Apsvarstyti tautinių organi gerėja, jau yra taip, kad'ji be
vo užsiminta apie pamaldas nei|vįs nieko nebijo, vis dėlto bijo ma diplomatiją propagandos tik jos augimas ryškus Rumunijoje
zacijų veiklos derinimo būdus ir veik patenkina mūsų reikalavi
Vilkaviškio, nei Kaišiadorių vys- net laišką suredaguoti tokiam, slams". Naudodama tarpvyriau ir Bulgarijoje. Tačiau ūkininkų
sudaryti nuolatinį tautinės veik mus. Skiriu šimtinę ir tikiu, kad
kupijoje, nei kur pamaldas laikė j kuris įtariamas gal turįs ką ben- sybinių ryšių mašineriją propa į kolchozus suvarymo problema
los derinimo (koordinacijos) or greitu laiku matysime Dirvą
neseniai į Kaišiadoris neįsileistas dra au komunistais. Lietuvoje gandai, vietoj siekusi susitari tebesanti gana aštri visur, įskai
ganą.
vyskupas Matulionis arba jo pa- tai bus labai įdomi informacija mų, Sov. S-ga sakosi dirbanti tant ir Lenkiją su Jugoslavija.
tris kartus savaitę išeinančią.
Pareikšti
suderintą
tautinių
vaduotojas naujasis vyskupas (nors jį ir šimteriopai išpūsta), taikos dabui; Hitleris taip pat
O paskiau gi jau netolimas ke
Priešrusiškos nuotaikos ky
organizacijų
pažiūrą
į
bendrines
StatkeviČius.
' jr jj smarkiai apgriaus vilniškių skelbėsi kalbąs taikos vardan, — lančios ir Bulgarijoje, kuri nuo
lias į dienraštį".
mūsų
organizacijas:
Kad Velykos Lietuvoje kiekpropagandistų įtikinėjimus, kad pastebėjo Dulles.
J. Lietuvninkui ačiū už linkė
seno buvo draugiška rusams.
(a)
Bendruomenę,
tik galima iškilmingai švenčia- komunistais jau beveik visas pa Maskva paskyrė datą, versda Rumunijoje ir Vengrijoje gyven
jimus ir didelę paramą.
(b) Amerikos Lietuvių Tary Į vykdomą vajų dar įsijungė:
mos ne tik visose dar neuždary- gaulia baigia susižavėti...
ma JAV, Britaniją ir Prancūzi tojai esą griežtai nusiteikę prieš I JAV armijos balistinių raketų
bą (ALT),
tose bažnyčiose, bet ir beveik vi
X. Y., Brooklyn,
ją dalyvauti diplomatiniuose pa rusus. Kiek švelnesnės n uotai- agentūros direktorius Wernher
sose šeimose, užsieniuose yra ži
(c) Bendrą Amerikos Lietu
DABARTINIS
įnešdamas ................. $25.00
sitarimuose Maskvoje, nors tos kos dėl rusų švelnesnio elgesio von Braun pareiškė, kad jau
noma iš patikimesnių šaltinių, ” K A TE KIZ MAS” IJ ETŲ VOS valstybės neturi užtikrinimo, esančios Čekoslovakijoje, bet čia prieš tris mėnesius gynybos devių Fondą (BALF).
Su dabar skelbiamais aukoto
negu Vilniaus radijas.
VAIKAMS
kad Sov. S-ga sutiks pasitari gyventojai daro skirtumą tarp partamentas esąs prašytas leisti
— Kokios konkrečios priemo- jais iš viso yra gauta $13,038.95
Dar būtinai reikia $ 6,961.05
Rusiškoji pionierių organiza muose diskutuoti daugiau, negu atskirų rusų valdininkų, kurių erdvėn iššauti raketą, kurios I nės Lietuvos laisvinimo fronte
NEGIRDĖTAS LIETUVOS
cija ir iš Lietuvos vaiku reika eventualios viršūnių konferenci dalis turinti lokalinį populiaru- priekyje būtų įmontuota speciali bus svarstomos Tautiniame KonVISUOMENĖS VEIKĖJAS
lauja šio pasižadėjimo:
jos laiką, vietą ir sudėtį. Šitaip mą, ir rusų okupacinių įgulų, kabina su žmogumi.
grėsė.
"Už ilgametę aktyvią visuome"Aš, jaunasis Tarybų Sąjun- ji griauja dalį atramų, kuriomis Tačiau ir čia didėjančios nacioArmijos Redstone
raketa
— Dus svarstoma, kaip reaninę-politinę veiklą" dabartiniai gOs pionierius, savo draugų aki- pasaulio taika neretai išsilaiko. nalistinės nuotaikos.
13,500 mylių per valandą greičiu guoti į Jungtinių Amerikos ValLietuvos valdovai garbės raštu Į vajzdoje iškilmingai pasižadu:
Toje pačioje spaudos konfe
iškeltų kabiną iki 150 mylių stybių politinių partijų rinkimibalandžio 1 dieną apdovanojo
aukščio. Tada kabina atsipalai- nėse programose paskelbtus ir
Lietuvoje niekad negirdėtą vei
KUR PASUKS NASSERIS? huotų nuo raketos, aerodinami- prieš rinkimus plačiai garsintus,
kėją, dabar sulaukusį 60 metų
Maskva smarkiai ruošiasi pro- niais stabdžiais sulėtintų greitį o po rinkimų užmirštus pažadus,
amžiaus, — šmerelį Malininą,
pagandinei kampanijai, nukreip- ir grįžtų atmosferon. Paskutinei kad jos intensyviai sieks paverg
šliomo sūnų.
tai į vieną jautriausių taikinių | kelionės daliai būtų naudojami Į tųjų laisvinimo.
Vid. Rytuose: Egipto diktato- parašiutai. Kelionė į erdvę ir atBe to, numatoma: kreiptis į
UŽKASĖ 12 MILIJONŲ
JAV vyriausybę, prašant —
riaus Gamai Adbel Nasserio gar- gal užtruktų 10 minučių.
"Jau treti metai Vilniaus gat
(a) nedalyti su Sovietų Są
bės troškimą.
pr Braun pareiškė, kad armivės rausiamos išilgai ir skersai
junga tokių sutarčių, ku
giliais grioviais, o į tuos grio
Nasseris vyks Rusijon šio mė- ja jau turinti raketas ir sava
rios galėtų pažeisti tarp
vius užkasami stori plieniniai
nėšio pabaigoje. Tai bus pirmoji norius tai kelionei, tereikią tik
tautinį Lietuvos statusą
vamzdžiai. . . Po Vilniaus gat
jo išvyka už geležinės uždangos, leidimo ir 10 mil. dolerių. Jis pair
vėmis užkasta jau 13 tūkstančių
Pranešimai iš Maskvos skelbia brėžė, kad Amerikai delsiant, rū
metrų termofikavimo tinklo
(b) imtis konkretesnių žygių,
ta proga įvyksiant didžiausią sai netrukus galį tą šuolį į erdvamzdžių. Tai atsiėjo 12 milijo
kad Lietuvai ir kitoms pa
"raudonojo kilimo” priėmimą |vę atlikti pirmieji.
nų rublių. O prie jo prijungta tik
vergtoms valstybėms bū J. Lietuvninkas, einąs 76-uosiu»
kelerių paskutiniųjų metų bėgy.
metus, nauju šimtininku įsijun
20 namų ir 3 įmonės” — rašo T.
tų grąžinta laisvė.
Todėl Washingtono Vid. Rytų būti 100% komunistų įrankis.
gė į v/kdomą $20,000 vajų.
Garonienė, Vilniaus šiiluminės
ekspertai rimtai svarsto, kaip
Kreiptis į Jungtines Tautas,
energijos centro inžinierė.
tas priėmimas galįs paveikti pa Ne paslaptis, kad jam iškilti Į prašant iškelti Lietuvos ir kitų
RECEPTAS
Termofikacija — tai centrinis
tį Nasserį.
padėjo sovietai, teikdami eko- pavergtų valstybių klausimą
šildymas ir karštas vanduo iš
Jis pastebi, kad jis nėra komu nominę pagalbą, duodami sprau- Jungtinių Tautų pilnaties posėKI. — Pone Prezidente, aš no
vieno centro visam miestui ar
nistas dabar. Greičiau gero no aminius lėktuvus, tankus, povanPareikalauti Sovietų Są- rėčiau paklausti, ką žmonės tu
ištisoms miesto dalims. Suma
rįs neutralistas, kuris tikisi, flir . . .
, .
x •• jungą atitraukti iš okupuotų rėtų daryti ūkiniam atoslūgiui
denimus
laivus.
Vizito
metu
jie
£.
T,
nymas didelis, bet 1957 metais
tuodamas su Maskva, šį tą lai
kraštų visas okupacines pajėgas, sumažinti ?

Aukštąsias mokyklas
tebevaldo Maskva

DR. J. PAPLENO GAIRĖS
KONGRESUI

VISAM
PASAULY

į

tiems metams numatytojo plano

mėti arabų nacionalizmui. Ta gali jį dar labiau

įvykdyta tik 13%, nors visos
skirtos lėšos išleistos. Kaltina-

čiau grįžęs po poros savaičių idant galutinai nuteiktų jį savo prautŲ priežiūroje pačios galėtų
vaišių ir panegiriką, galįs jau naudai.
| apspręsti savo likimą.

Tautinės Sąjungos vicepirmininkas Dr. J. Paplėnas.

apdovanoti ,

pavergįos tautos Jungtinių

Ats. — Pirkti.

Kl. — Ką pirkti?
Ats. —. Viską.
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Du kart savaitinis, leidžiamas VIL
TIES, Amerikos Lietuvių Spaudos ir
Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui),
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohid.
Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande pirmadieniais Ir
ketvirtadieniais.
Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
Antros klasės siuntos privilegija
suteikta Clevelande, Ohio.,
Prenumerata metams,
iš anksto
mokant $8.00. Ištektas 1915 metais.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

Šia savaitę.
Balys

Gaidžiūnas
vienos kurios lietuvių kolonijos,
bet viso pasaulio lietuvių gyve-

leisti, pareikalavo iš autoriaus. Be abejojimo, po 10 gyvenimo
600 egz. iš anksto pačiam išpla- metų šiam krašte, visi turime
tinti. Jei šiam sumanymui, užsi- amerikiečių draugų bei gerada*i prenumeruojant knygą, autorius rių šeimų, kuriems ši knyga būTautinio Kongreso pasirengi- bendradarbiavo Medicinoje, Lie- ras pritarimą, ji pasirodys dar tų vertinga ir reta dovana, todėl
užsiprenumeruokime, paremdamo darbai New Yorke spartėja. tuvos Aide, Vaire, N. Romuvoje, šią vasarą.
Be gražių ir įdomių mūsų liau- j mi ne autorių, bet padėdami jam
Balandžio 9 d., Liet. Piliečių Klu Sveikatoje. Atskirais leidiniais
be, Brooklyne, Juozo Ginkaus, buvo paskelbtos "Nervų sveika dies pasakų joje rasime ir 30 garsinti svetimuose lietuvių liauBirutės Paprockienės, dr. B. Ne- ta” bei "Eugenika ir išsigimi dail. A. Korsakaitės iliustracijų. dies kūrybą bei Lietuvos vardą.
Taip pat gražus bus įrišimas,
Knygos kaina 4,50 dol. Adre
micko ir Prano Narvydo inicia mas".
tinkąs
lietuvių
vardo
reprezen

sas: S. Zobarskas, 85-37 88 St.,
tyva, buvo sukviesta 27-ių New
• Kun. Dr. M. Kavolis iš Kana tacijai.
Woodhaven 21, N. Y.
Yorke veikiančių org-jų atsto
dos persikėlė į mišrią, pusiau
vai kongreso rengimo reikalais
lietuvišką ev. liuteronių parapi
pasitarti. Dalyvavo 24 atstovai.
ją Amerikoje. Jo dabartinis ad
• Los Artgeles mieste balandžio resas: 309 Collinsville Avė., Col
ll d. mirė dr. Vytautas Bendo- linsville, III.
PAGERBTAS V. ALANTAS | JUOZO BAčIŪNO PASKAITA
ravičius, buv. Vytauto Didžiojo
Balandžio 13 d. Tarptautiniam
J. Bačiūnas, grįžęs neseniai iš
universiteto medicinos fakulte • P. šimėnienė, Moterų Vienybės
pirm.,
ilgą
laiką
su
vyru
Jonu
Institute, dalyvaujant nemažam ilgesnės gelionės po pasaulį, Tauto lektorius bei nervų ir psichi
kos ligų klinikos asistentas. Ve Šimėnu praleidusi Miami, Flori skaičiui kultūrininkų ir visuo-'tinių Organizacijų Sambūrio
lionis buvo gimęs 1891 m. XI. 12, doj, grįžo į New Yorką ir pradė menininkų, buvo pagerbtas rašy-1 kviečiamas, atvyksta Detroitan
baigęs Kijevo univ. medicinos jo rūpintis Moterų Vienybės ren tojas Vytautas Alantas 25-ių me-' skaityti paskaitos. Ji įvyks ba
fakultetą, Lietuvai kuriantis giamu pobūviu, vadinamu pava tų kūrybinio darbo sukakties landžio 27 d. 12:30 vai. Hispanos
Unidos salėje. Tą pačia proga
1919-1920 metais dirbęs gydy- sariniais šokiais, kurie įvyks ge proga.
gužės 17 d. Grand Paradise
Rašytoja Alė Rūta Nakaitė- bus pademonstruotas garsinis
' 1- frd"
metais karo ligoninės nervų Ball-Room, Brooklyne, 320 Grand Arbačiauskienė davė glaudų filmas iš lietuvių gyvenimo
vaizdą jubiliato kūrybos. Pa Maloniai kviečiama visuomenė
skyriaus ordinatorius. Psicho- Street.
nervinės higienos klausimais • Rašytojas Stepas Zobarskas brėžė, kad rašytojo kūrybinis dalyvauti.

Kas ir kur?

DETROITO LIETUVIAI

PHiLADELPHIA
ĮDOMUS koncertas
A. L. T. S-gos Philadelphijos
skyrius balandžio mėn. 20 d. Lie
tuvių Muzikalinio Klubo salėje
— 2715 E. Alleghny Avė., ren
gia didelį pavasarinį koncertą.
Programą išpildys sopranas Ja
nina Liustikaitė, dainavimą stu
dijuojanti Italijoje ir turėjusi ei
lę sėkmingų koncertų Anglijoje,
Vokietijoje ir Amerikoje, o ypač
gerai pasirodžiusi Čikagos ope
roje Fauste Margaritos rolėje.
Kiti du programos dalyviai:
baritonas Arnoldas Vokietaitis,
nuolatiniai dainuojąs per televi
ziją Arthur Godfrey programoje
ir philadelphietis akordeonistas •
Charles Daubaras, pernai trum
pai pasirodęs Tautinės S-gos šiu
pinyje, savo koncertais pasižymėjęs ne tik amerikiečių tarpe,
bet ir visoje Europoje.
Kaip matyti, pajėgos yra labai stiprios, o puiki ir didelė salė, manoma, bus užpildyta klau
sytojų.
Po koncerto klubo patalpose
veiks bufetas ir bus šokiai. Kon
certo pradžia 4 vai. p. p.
A. L. T. S-gos Philadelphijos
skyrius maloniai kviečia visus
lietuviško meno mėgėjus į šį pa
rengimą būtinai atsilankyti.
✓ Nelaimingu sutapimu tą pačią
dieną šv. Kazimiero parapijos
mokiniai rengia savo vakarėlį.
Tačiau norintieji dalyvauti mo
kyklos vakarėlyje neturėtų pra
leisti progos aplankyti ir Tauti
nės S-gos koncerto, kurs prasi
dės 4 vai., o mokyklos tik 7 vai.
Taigi, suspėti galima visur.

7. Kodėl prireikė tos naujos nimą, greit gauti ir jomis plačiau
spaudos technikos ir pilnos savo skaitytojus sudominti. Jau ir
spaustuvės?
dabar mes, palyginti su kitais
— Dirva niekad neturėjo pil lietuvių laikraščiais, jų nemažai
nos spaustuvės. Savoj spaustu dedam, bet, jų paruošimas spau
yra paruošęs ir spaudai atidavęs
vėj atliekami tik visi rinkimo dai labai brangus, o be to, jos ir mes paskelbėm $20,000 vajų, tik lietuvių liaudies pasakų rinkinį
darbai, sudedami puslapiai, o ne taip gerai išeina, kaip gali tais sumetimais mes raginant — Lithuanian Folk Talės.
pats spausdinimas jau atlieka išeiti ofsetinėj spaudoj.
Berods tai bus pirmasis lietu
visus savo bendraminčius, mums
mas kitoj spaustuvėj. Tiesa, Dir
Čia minėtos priežastys ir ver prijaučiančius ir mūsų mielus vių liaudies žodinės kūrybos įna
va turi du mažesnius spausdini
čia mus įsigyti pilną savo spaus-' skaitytojus ateiti į talką. Be tos šas į anglų kalbą, o mūsų pasamo
presus
spausdinti
mažesnio
įuo piesus
‘
t
įsigyti modernesnę, labiau talkos mes savo planų negalėsi- kos juk nuostabiai gražios iir
iormato spausdinius, be spausdabartiniams' reika-! me įgyvendinti ir laikraščio rei- vertos platesnio dėmesio. Tačiai
įčiau,
dinant laikrastj tik vieną ar ą
sumetimais kiamai sustiprinti.
•
! leidykla sutikusi šį rinkinį Rišper
• *
____________________________________________
P<- savaitę, nebuvo prasmės įsigyti didelį spausdinimo presą. I
Tiesą pasakius, gal tos prasmės!
Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps
ir buvo, bet greičiausia, kada,
Dirva beveik keturius dešimtine-1
čius neturėjo savo patalpų, ne-l
u A«7
turėjo pinigų ir tokį didelį presą;
/
•• $
t E lai G W T
Č
įgj
c o w N T o VVN—PUfltlČAęU ARE
pirkti.
Vilties Draugijai susiorgani-1
žavus ir jai perėmus tolimesnį
PENKTADIENĮ - ŠEŠTADIENĮ
KETVIRTADIENĮ
Dirvos leidimą, pirmas rūpestis

žurnalistine veikla.
I Vietos Tautinių šokių grupė,
Sveikino visa eilė organizaci- kuri tautiniais šokiais gražiai
jų atstovų ir pavienių asmenų, .reiškiasi ne tik savoje, bet ir kiDžiugu, kad sveikintojų skaičių- tataučių visuomenėje, gegužės 3
je buvo ir visuomenininkas Juo- d. 7:30 vai. Hispanos Unidos sazas Bačiūnas. Jis pastebėjo, kad Įėję ruošia įdomų koncertą.
Meninėje programoje — A.
Vytautas Alantas savo kūriniais
populiarėja ten, kur gyvena lie Vokietaitis, Blandyčių Trio ir
tuviai. Anot jo., veikalas Aukš tautiniai šokiai.
tadvaris suvaidintas buvo kelis
Tikimasi, kad vietos
visuomeS
kartus anglų kalboje Australi nė, įvertindama tautinių šokių
joje ir australų visuomenei.
grupės darbą lietuviškoje veik
Pagerbimą suruošė Kultūros loje, savo pritarimą parodys gau
Klubas. Pagerbimą pravedė vi siai atsilankydami.
suomenininkas Alfonsas Gilvy
IŠRINKTA
dis.
Meninėje dalyje skautė Liuci Vietos SLA kuopa vyriausion

buvo įsigyti savus namus. To

ja Mingėlaitė paskambino, kele Susivienijimo vadovybėn vado- Jurgio

kius namus dabar jau turime.
Jie laikraščiui patogūs, lietuvių
gyvenamam rajone. Tat po jų
įsigijimo atėjo antras svarbus
darbas — įsigyti pilną savo
spaustuvę. Įsigyti todėl, kad
spausdinant per kelius dešimt
mečius Dirvą kitose spaustuvė
se, buvo svetimiems išmokėtos
didelės pinigų sumos, ir išmokė

ŽEMOS KAINOS

DIDELES ŠUTAUPOS - EXTRA

Vertybių dienos
KELETAS TIPIŠKŲ MAY’S VERTYBIŲ
Vyrų Zip Front
žakietai

VYRŲ
tos su tų spaustuvių geru už
darbiu. Jau vieną kartą esu čia
IŠEIGINĖS
Reg. 3.98 vertės
minėjęs, kad ta išmokėtoji su
KELNĖS
ma gali suktis apie $100,000.
Mažiausia 30G tos sumos jie
gavo kaip tikrą uždarbį. Atseit,
Reg. 5.98 vertės
VERTYBIŲ DIENOS!
jų kišenes nuėjo apie $30,000, Vandens nepraleidžią žakietai su
kurie galėjo pasilikti pačioje Dir slef apikakle, cuffs ir botto. Dydžiai
36-46.
voje ir tuo sudaryti geresnes są Basement Men’s Clothing Department
lygas laikraščiui laikytis.
Downtown & On the Heights .
Dar buvo pusė bėdos, kada
VERTYBIŲ DIENOS!
laikraštį spausdinome vieną kar
Vyrų Denim
tą per savaitę. Bet kai pradėjo
Rayon gabardino kelnės, tam
Sportiniai
Žakietai
me spausdinti du kartus per sa
siai rudos, navy mėlynos, vid.
Reg. 3.98 vertės
vaitę, vežiojimas paruoštų labai
mėlynos, charcoal pilkos, peal
sunkių puslapių formų, laukimas
pilkos Ir rusvos. Dydžiai 29
atspausdinant, kad laikraštis lai
iki 42! Gražiai pasiūtos.
VERTYBIŲ DIENOS!
ku išeitų, pagaliau svetimiems
The May Co.’s Basement Men’s
išmokamos stambios pinigų su Neblunkančio denim, sanforizuoti
Clothing Department
mos, verste verčia įsigyti pilną žakietai. Dydžiai 30-46. Skalbiami.
Downtown & On the Heights
Basement Men’s Clothing Department
savo spaustuvę. Ir dar, atsime
Downtown & On the Heights
nant, kad planuojama, visus ki
tus reikalus aptvarkius, Dirvą
Vyrų Denim
dažninti iki trečio karto per sa
VYRŲ TWILL
vaitę, savaime suprantama, kad
Boxer kelnės
DARBO KELNĖS
jau be pilnos savo spaustuvės
Reg. 2.98 vertės
visiškai negalima išsiversti.
Reg. 2.98 vertės
Įsigyjant pilną savo spaustu
vę yra pats geriausias laikas
VERTYBIŲ DIENOS!
įsigyti tokią, kuri atitiktų šių Sanforiz.uoto neblunkančio denim
dienų spaudos reikalavimus. At kelnes, mažos, vidutines, didelės ir
PORA
seit, reikia jau modernesnės, extra didelės.
Basement Men’s Clothing Department
kuri patraukliau atrodytų, kuri
Downtown & On the Heights
VERTYBIŲ DIENOS!
lengviau įgalintų laikraštį ilius
truoti vaizdais iš viso pasaulio
Sanforizuotos, unijų gamintos
Berniukų Chino
lietuvių gyvenimo ir darbų. To
5-Bros. Chino tvvill darbo kel
nės, khaki ir pilkos. Juosmens
dėl paskutiniajam Vilties Drau
Twill kelnės
gijos posėdyje, kuriam dalyvavę
Reg. 2.99 vertės
dydžiai 29 iki 42. Patvarios,
Tautinės Sąjungos pirm. E.
gerai pagamintos. Su zipper
Bartkus ir Sąjungos vicepirmi
fiy.
Pr.
ninkas J. Paplėnas, o taip pat
VERTYBIŲ DIENOS!
The May Co.’s Basement Work
pakviesti spaudos technikiniu Sanforizuoto chino twill Ivy league
Clothing Department
darbo specialistai J. Kapočius ii kelnės. Dydžiai 6-18. Khaki arba
Downtown & On the Heights

Flow” aliejiniai
Dažai
Reg. 4.95 už gal.

2.99G,,L

2.69

3-99

2.49

1.99

2.69

2.59

V. Vijeikis, ir buvo nutarta, kad

sukėlus reikiamą pinigų sumą.
reikia pereiti į ofsetinį spausdi
nimo būdą pilnoje savo spaustu
vėje. Tokį Spausdinimo būdą da
bar labai plačiai praktikuoja
daugelis mažesniųjų JAV laik
raščių, nes jie įgalina už tuos
pačius kaštus laikraštį gausia'
iliustruoti, ir iliustruoti tokiomis
nuotraukomis, kurios nesikarto
ja kituose laikraščiuose.
Dirva jau turi planą, kaip to
kių nuotraukų, vaizduojančių ne

juodos.
iasement Men’s Clothing Department

Do\vntown &

dažai 5 gražių spalvų. Tik vidaus
darbams.

'

Basement Paint Department
Downtown & On the Heights

- ---- -v*-------

t.t.

Lengvi

į Pasaulio Lietuvių Seimą.

Reg. 69c vertės

3 poros $1

VERTYBIŲ DIENOS!

CHICAGOS
GYDYTOJAI

luboms,

naudoti...

Basement Paint Department
Downtown & On the Heights

Vyrų Broadcloth
Pižamos
Reg. 3.95 vertės

1.99
Skalbk ir dėvėk, sanforizuoto broad
cloth coat arba middy stiliaus. Dy
džiai A, B. C ir D. Netaisyklingu-

VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas,
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

ir. J. Kaupas.

PERTVARKYMO IŠPARDAVIMAS
Budget Prints

1/10 Fiat Fold
VERTĖS IKI 69

Tel. ofiso EVerglade 4-7376

Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus

I)AUG KITOKIŲ DALYKŲ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

2336 West Chicago Avė.
Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad.,
atltrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

SCOTTS 5 & 10 STORE
7036 Superior Avė.

Department
Downtown & On the Heights

Vyrų mėdvilniniai
V1 • • •
T
-marškiniai

DIRVA

Reg. 89c — $1. vertės

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

49c
Šukuotos medvilnės, nylonu sutvir

tintos apikaklės, trumpos rankovės,

karams

gerai pasiūti. Dydžiai S, M, L. Ne

mus, plakatus ir kt.

taisyklingumai.
Basement Men’s Furnishing

biktus, vestuvių pakvieti

Užsakymai priimami ir paštu.
DIRVA — 1272 East 71 St.

Department

Vyrų medvilnines

antklodės

darbo kojinės

Reg. 8.98 vertės

Reg. 50 c.

1.99
VERTYBIŲ DIENOS!

su rayon sutvirtinimais, 72x48” dy
džiai. Rožinės, mėlynos arba žalios.

Downtown & On the Heights

vais: F. Motuzas, J. Ambrose jr,

4 už $1.00

Jnai.
Basement Men’s Furnishing

Šiltos Cannon

kojinaitės, dydžiai 8-11. Maži ne
taisyklingumai.
Basement Hosiery Department

— J. R. Verbalį, viceprezidentus

Cleveland 3, Ohio

Tek: HE 1-6344

Parinktos antrarūšės, lygių spalvų,

arba

vybėn nominavo.: į prezidentus Unidos salėje 11 vai.

Tel. ofiso PRospect 8-1717

Downtown & On the Heights

spalvotos

baltos

įvyks Hispanos

Skautų veikėjas bei vadovas A. Ambrose, p. Januškevičienė,
Visuomenė kviečiama dalyvau
Antanas Banionis — Lietuvių V. Pauža, I. Kaunelis, Boreišis. ti.
JK
Tarybon.

3148 West 63 St.

3.99
sienoms ir
Patvarūs.

sueiga

STUDENTŲ TEISMAS
— A. S. Trečioką, sekretorius —
Lietuvių Studentų Sąjungos
M. J. Viniką, iždininkus — A.
Chapliką, iždo globėjus — J. Ar vietos skyrius balandžio 20 d.
lauską, dr. kvotėjus — dr. S. 12:30 vai. mažojoj iHspanos Uni
KANDIDATUOJA
dos salėj ruošia viešą studento
Visuomenininkas, laikraštinin Seiman, kuris įvyks Čikagoje teismą. Teisėjai: rašytoja Alė
kas Vladas Pauža kandidatuoja gegužės mėn., išrinkta atsto I^utą Nakaitė, dr. A. Darnusis,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Reg. 5.49 už gal.
dažai

SUEIGA
Bendra skaučių ir ^kautų šv.

Dr. S. Biežis

balti dažai

balti

RUOŠIAMASI ĮDOMIAM
VAKARUI

Rezidencijos REpublic 7-7868

”Sno-Drift”

Neblizgantys

tą klasikinių dalykėlių.
Po to vyko vaišės ir pasikalbė
jimai. Pagerbimas sudarė gražų
įspūdį kiekvienam atsilankiu
siam.

On the Heights

Vaikų Morphul
trumpos kojinės

Populiarios

Neblizgantys sienų Alkyd aliejiniai

pagrindas glūdi tautoje.
žurnalistas Vladas Mingėla
išsamiai supažindino su Alanto'

Basement Bedding Department

Downtown & On the Heights

29c
VERTYBIŲ DIENOS!
Geros, šukuotos medvilnės baltos ko
jinės, pilno ilgio arba -su ištempiamom blauzdinėm. Dydžiai 10y2-13.
netaisyklingumai.
Basement Men’s Furnishing

Department
Downtown & On the Heights

Skaitydami KARĮ būsite ge
rai informuoti apie pasaulinius
karinius įvykius, rasite straips
nių iš karinės ir Lietuvos istori
jos retais paveikslais iliustruotų
ir Lietuvos karių atsiminimus iš
įvairių laikų.
Metinė prenumerata $5.00; ra
šokite: KARYS, 910 Willoughb'
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

"Medžio Drožiniai Gimtajam

Kraštui Atsiminti"
Igno Končiaus albumas
kalba Į savo tautiečius ue žodžiais, bet drobiniais.
Gaunama pas knvgų platintoms ir pas leidėiaL. J. Končius, 534 Broadway, So. Bostbu 27, Mass.
223 puslapiai. Daugiau KO nuotrauk|T Kieti viršai.
Kaina $5.00

i

* D l R K A *

jis pradėjo supirkinėti didelius imtis, nes esu išėjęs į pensiją.
sidomėti, kam jis aktualus.
*
*
*
žemės plotus, namus, biznio įmo Jaunieji tarp skvęs susitvar
nes. 1954 m. už dideles sumas ko, pagaliau rančfe, išeitis, bet
1958 m. sausio 3 d. reikėjo
pardavė perlų gaudymo laivus, tie, kurie pasiekė Kristaus am keltis anksti ir susitvarkyti bei
taip pat namus ir krautuves, už žių ir daugiau, negali surasti atlikti australų valdžios nusta
kurias dabar gavo 700,000 svarų. panelių ar našlių lietuvaičių tytus formalumus, prieš išplau
Sydnėjuje tebelaiko namus, kur Australijoje ir N. Zelandijoje, kiant laivui į N. Zelandiją. Į lai
atvyksta pagyventi, nes Dar- nes jų ten nėra. Tad daug lietu vą mūsų išlydėti atvyko ponai
wine, šalia pusiaujo, vasaros bū vių tebėra viengungiai. Daugu Daukai, Narušiai, Baužė su sū
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan
na perdaug karštos; pasilaiko mas gerai gyvena, turi turto, numi, Kalakauskas, Statkus, ku
Prieš atsisveikindamas su Syd- sys Čibiras. Per porą pirmųjų ten viešbutį ir vieną kitą įmonę, namų, banko sąskaitų, bet — rio prekybos įstaigą ”Rūta Denėjumi ir Australija, paskutinį metų, dirbdamas visokį darbą, bet šiaip jau pramogauja ir gy nėra lietuviškos gyvenimo drau licatessen” labai norėjau aplan
vakarą vienoje Abromatta prie išmoko anglų kalbos, pradėjo vena, lyg būtų išėjęs pensijon... gės, negalima gauti pačios!... kyti, bet nespėjau, toliau p. Promiesčio salėje pademonstravau studijuoti teisę, išandien S. Či
♦ ♦ •
Kai kurie iš nusivylimo veda cutienė su sūnum, kuris atosto
lietuviams Margučio filmą ir pri biras yra pilnateisis advokatas,
australes at kitų tautybių mer gauja Sydnėjuje pas draugus,
Kaip
dabar
kelionėje
mačiau
dėjau pranešimą apie Amerikos dirba Pietų Australijos prokuro
ginas, bet dažnas skundžiasi, dar kai kurios ponios ir vienas
ir
įsitikinau,
mūsų
gabiems
bro

ir Australijos lietuvių gyveni ro įstaigoje, yra Austr. karo
kad pilno patenkinimo nėra — tautietis, dirbąs netoli uosto. Bet
liams
lietuviams,
atrodo,
nereiks
mą. žmonės filmu buvo labai pa aviajcijos( atsargos leitenantas,
papročiai, būdai, gyvenimo filo nebesugebu visų teisingai išmi
laukti
30-40
metų,
kol
jie
įstos
tenkinti, nes iš ekrano girdėjo kelinti metai Australijos Liet.
sofijos skiriasi, ir nėra to, kas nėti, nespėjau į dienyną susira
į
graiko
Paspolio
pėdas.
Jau
kai
lietuviškai dainuojant, dekla Bendruomenės Adelaidės apylin
šilčiausia šeimoje — lietuviškos šyti, abu su žmona buvome la
kurie
į
jas
žengia,
kaip
Matule

muojant, kalbant. Po to buvo ka kės pirmininkas, Australijos de
dvasios, bendros praeities, ben bai susijaudinę, nes iš tikrųjų
vičius
Adelaidėje,
Genys
ir
kom

vutė su užkandžiais, palydima mokratų darbiečių partijos va
drų svajonių ... ”Mūsų Pasto sunku ir liūdna, kai reikia iš to
panija
Canberroje,
Butkus
Syd

pasikalbėjimų ir mano įspūdžių dovybės narys, vedęs J. Pyragėje” skaičiau net kelis skelbi kių gerų ir brangių lietuvių bū
apie Australiją. Tada dar išvy giaus dukrą, augina sūnų ... Be nėjuje, Linkus ir Vasiliauskas ir mus, kur mūsų vyrai ieško gy rio išsiskirti.
kome į V. Bitino gražius namus, abejo, ne kiekvienas ir ne' visi dar keli, kuriuos atskirose vieto venimo draugių net per laikraš Laive radome laišką iš A. L.
kur irgi buvo surengtos vaišės. galėtų pasigirti jer tokį trumpą se esu išminėjęs. Progų čia daug, čius, bet redaktorius pasakojo,
Bendruomenės Krašto valdybos
Čia, šalia Bitinų, dar da laiką tiek pasiekę, bet aplamai tik reikia pasiryžimo, ištvermės, kad, jo žiniomis, į tokius skelbi
pirmininko Kovalskio, kuris tuo
lyvavo dainaviečiai Kasevičiai ir niekas negalėtų labai skųstis, geros sveikatos ir darbštumo. mus retai kas atsiliepia.
laiku Bendruomenės reikalais
Daudarai, kurie mums padaina nes progų susikurti Australijoje Kaip graikas Paspolis, taip ir ne
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Atsisveikinant
su Australija

buvo išvykęs į Melbourną ir ne
Tai didelė ir skaudi problema
vo daug gražių lietuviškų dainų. gerą gyvenimą dar yra labai vienas lietuvis, be abejo, turėjo
galėjo atvykti laivan. Radau dvi
Iš karto buvo matyti, kad tai jau daug. Tai esu kiek apibūdinęs ir turės nepasisekimų, bet su tiems vyrams asmeniškai ir
telegramas: nuo Geniaus Procu-

rašiniuose. protu ir darbu pagaliau išplauks
Australija, kaip minėjau, tebėra į viršų. Kaip rašoma, Paspolis
naujas, neišnaudotas kraštas, dažnai dirbdavęs po 80 valandų
nauji ateiviai daug iniciatyvos į savaitę, kartais dar daugiau.
įnešė, ir valdžia tai labai įverti Dirba ir mūsiškiai. Nes doras
na, nors eiliniai australai to daž darbas žmogaus negadina ...
nai nesupranta ir nekartą atei Deja, yra viena tragiškai skau
viams padaro nemandagių prie di ir kone be išeities Australijos

profesionalų dainininkų menas. pirmuosiuose
Dėkui Bitinams už malonaus va

karo užbaigtuves, o Vazgelevičiui už mudviem suteiktas kelio
nės patarnavimus per visą ilgą

savo

mums visiems lietuvybės išliki
mo požiūriu. Nenoromis pagal
vodavau : — o kiek Amerikoje ir
Kanadoje lietuvių panelių ir naš
lelių, kurios svajoja apie šeimas,
dūsauja, akutėmis merkia ir vis
nieko nesusiranda. Kodėl nepa
mėginti susirasti gyvenimo drau
gą lietuvį Australijoje? Jei jau
ne kitaip, tai nors per laikraš
čius. Jei kuri pasiskelbtų Aus
tralijos lietuvių spaudoje, tai esu
tikras, ją taip užverstų atsilie
pimais, kad nebežinotų, ką bepa
sirinkti. žinoma, gaila, kad taip
toli, kad negalima kitaip, bet
šiuo reikalu galima ir reikia su

tos, kuris tuo laiku buvo Mel

bourne ir dalyvavo lietuvių stu
dentų suvažiavime, o kitą iš
Krausų, Meiliūnų ir brolių Va

lių. Dėkui, visiems nuoširdžiai
dieną ir vakarą.
dėkui už linkėjimus!
Australijos lietuvių auklėji
Laivui pamažu atsitolinant
mo ir sporto valdyba per jos pir
nuo kranto, ilgai mojavome ran
mininką Daudarą sveikina Ame kaištų.
lietuvių gyvenimo pusė — tai
komis ir kartojome jau nebeišrikos ir Kanados lietuvius spor Kaip pavyzdį ateivio, kuriam viengungių likimas. Apie tai man
girstamus sudiev pasilikusiems
tininkus ... Svainio Bitino lin Australijoje sekėsi, valdžios pro pasakojo Adelaidėje J. Kalvai
ant Australijos kranto.
kėjimai J. H. Baltrušaičiui Chi pagandiniai leidiniai paduoda tis, Sydnėjuje Kalakauskas ir
Niekad neišdils mano įspūdžiai
cagoje, kuris pirma yra gyvenęs vieno graiko istoriją. Antraštė daugelis kitų. Daug medžiagos
ir išgyvenimai su Australijos
Sydnėjuje... Aš pats didžiai — ”From Butcher to Million- prisirinkau tuo klausimu, bet bi
lietuviais. Negaila nei laiko, nei
apgailestauju, kad užbuvau il naire”... Graikijoje gimęs My jau, kad man gali tekti atidary
vargo, kol juos pasiekiau.
giau didžiuosiuose Australijos kolas Paspolis, dabar 45 metų ti vedybų biurą, — biznis įdo
miestuose ir niekaip nebegalėjau amžiaus, perlų žvejybos laivų ir mus, bet jo jau nebenorėčiau
(Bus daugiau)
aplankyti lietuvių, pamatyti jų prabanginio viešbučio savinin
namų ir sodų kitose mažesnėse kas, dabar yra milijonierius,
vietovėse, kaip Brisbaine, New šiaurinėje Australijos dalyje ji
Castle ir tolimame Perth, kur, sai surado savo ”Land of Opporkaip man pasakojo, dar gyvena tunity”....
apie 200 lietuvių ir kai kurie
Su tėvais atplaukė Australi
LIAUDIES ŽMOGUS, JO KAIP COLUMBUS BUR
neblogai prasigyvenę.
jon prieš Pirmą Pasaulinį karą,
MISTRO, DARBAI RODO, JOG JIS KOVOJA DeL
•
•
•
turėdamas tik 4 metus (gimęs
VISŲ ŽMONIŲ
1957 metų pabaigoje sukako 1912 m.). Tėvas buvo tabako
Atviras ir drąsus, burmistras Sensenbrenner tiki į pagrindinius
tik 10 metų nuo pirmojo pokari prekybininkas, turėtą laivą EgeDemokratų partijos principus. Keletas viešų pareiškimų rodo jo
nio lietuvių imigrantų atvykimo jaus jūrose pardavė ir atvyko į
nusistatymų:
į Australiją. 1947 m. lapkričio 28 naują žemyną. Jis mirė, kai My"Aš nekenčiu lūšnynų, kur žmogaus dvasia žūsta. Jie (lūšnynai)
dieną JAV armijos laivas ”Gen. koliukui tebuvo 12 m. Pirmas jo
turi būti pašalinti iš mūsų miestų...” "Aš tikiu, kad žmogus,
kuris kasa griovius, yra lygiai svarbus mums, kaip ir Jungtinių
Stuart Heinzelman” iš Bremer- darbas buvo — milžti karves, už
Valstybių Prezidentas ...”
haveno Vokietijoje, po 30 dienų tai gavo 2 šilingų ir 6 pensus į
kelionės, pasiekė Premantle uos savaitę (apie 30 c.), mokyklą
Burmistras Sensenbrenner, demokratų kandidatas j gubernatorius,
nebijo užimti pozityvių pozicijų, liečiančių dirbančius vyrus ir
tą vakarinėje Australijoje ... turėjo apleisti. Paskui dirbo, kaip
moteris. Jis yra
Laive buvo 800 pabaltiečių, jų mėsos piaustytojas, ir visą algą
tarpe 439 lietuviai, visi viengun atiduodavo motinai. 1927 m. iš
• UŽ NEDARBO PAŠALPŲ PADIDINIMĄ
• UŽ PAGERINTAS SENATVĖS PENSIJAS
giai. Per dešimtį metų didelė jų vyko į tolimą Darwino miestą
•
UŽ ĮTRAUKIMĄ DAUGIAU PRAMONES Į OHIO '
dalis jau sukūrė šeimas, augina ieškotis geresnių progų. Nuo čia
• Už GERESNIUS KELIUS VISOSE VALST. BENDRUOMENĖSE
vaikus, dalis išėjo aukštuosius pradėjo kilti. Turėjo valgyklą.
• PRIEŠ TAIP VADINAMĄ "TEISES DIRBTI" ĮSTATYMĄ
mokslus, įsitvirtino bizniuose Pradėjo ledų (ice cream) biznį,
LAIMĖK SU SENSENBRENNER, BALSUODAMAS Už JĮ GEGUŽĖS € D. PIRMINIUOSE BALSAVIMUOSE
arba gavo gerus darbus. Daug kuris tada dar nebuvo išplitęs
• REIKALAUK DEMOKRATŲ SĄRAŠO •
matė, išgyveno šilto ir šalto, Danvine, ir tai atnešė pelno. Pas
ypač per porą pirmųjų ”baudžia- kui perėjo į šaldytuvų biznį, ku
vos” metų. štai vienas pavyz rių tada irgi dar čia nebuvo, ir
M. E. SENSENBRENNER
dys ...
uždirbo daug pinigų. Paskui, kol
Su pačiu pirmuoju transportu dar Darwino miestas nebuvo pa
Arvin J. Alexander, Secretary-Treasurer
Sensenbrenner for Governor Commlttee
čia atvyko 24 m. jaunuolis Sta sidaręs didele karine stovykla,

Sensenbrenner turi būti Ohio gubernatorius

SvETIM

SIS

GIOVANNINO GUARESCHI

Tam tikru momentu tėvas pastebi, kad
namie, šeimoje, vienas yra svetimas.
Motina greičiausiai ne. Tarp kita ko, aš

niekada nesu buvęs motina, todėl kalbu vien
tik apie savo patirtį.
Taigi, vieną dieną pastebėjau, kad na
muose vienas yra svetimas.

Ketvirtadienio vakare, kai mes dar te
besėdėjome valgomajame, jis pakėlė galvą
nuo knygos, kurią tuo metu skaitė, ir pa
klausė;
— Kas yra antipodai ?
šeštadienį jis vyko su motina į laukus
ir, prieš išeidamas iš namų, pasakė:
— Iki pasimatymo!

Tuo įsitikinau, kai mes visi sėdėjome
prie stalo, ir aš atidžiai stebėjau savo myli
Jis mane atsimindavo, tik svarbiam rei
mųjų galvas ir priėjau išvados, kad jos, kaip kalui ištikus. Vieną dieną jis pranešė man,
paprastai, buvo keturios: viena Margeritos, kad mokytojas reikalaująs kvadratinio met
viena Albertino, viena Passionarios ir viena ro popierio, išdalinto į kvadratinius decimet
Giovannino.
rus, ir vienas tų kvadratinių decimetrų turįs
Ir vis dėlto jaučiau, kad mūsų tarpe sė vėl būti padalintas į mažesnius kvadratus.
dėjo svetimas: svetimasis iš tikrųjų buvo
Prisipažįstu, kad retai taip rūpestingai
Albertino.
ir atsidavęs dirbau: paėmiau didelį lapą po
Albertino buvo tik devynerių metų, bet pierio, išbraižiau jame vieno metro kvadratą,
jau visiškai susiformavusi asmenybė: pilnas išdalinau kvadratą į decimetrų tinklą, ir pir
orumo, rezervuotas, ir kasdieniniuose pasi mąjį kvadratėlį dešinėje viršuj vėl išdalinau
kalbėjimuose apsiribojęs vien tik apie esmi į kvadratinių centimetrų tinklą.
— Ar taip gerai? — paklausiau paga
niais dalykais.'
Aš atsimenu, kad tą savaitę, kurią jis liau.
Albertino rūpestingai patikrino, ar ketu
buvo ypač kalbus, esu jo balsą išgirdęs tris
kartus. Anksti rytą jis atėjo į mano kabine ri šonai tikrai turėjo po metrą, suskaičiavo
decimetrus, paskui mažuosius centimetrinius
tą, kad praneštų:
kvadratėlius.
— Kava jau verda.
t

— Vieno kvadratinio centimetro trūks
ta, — pareiškė jis baigęs.
— Negali būti, — atsakiau. — Kiekvie
na kvadrato pusė padalinta į dešimtį lygių
dalių, ir linijų, kurios išvestos lygiagrečiai
su šoninėmis, yra dešimtų kartų po dešimt,
taigi gaunasi šimtas lygių kvadratėlių. Pa
skaičiuok dar kartą ir pamatysi, kad mano
tiesa.
— Nereikia, — atsakė Albertino. — Aš
pasitikiu tavim.
Tas pasitikėjimas mane labai nudžiugi
no, tačiau jis neturėjo manęs išmušti iš pu
siausvyros. Albertino jau toks yra, ir aš vie
ną gražų vakarą priėjau išvados, jog na
muose yra svetimas, ir tas svetimasis buvo
Albertino.
Aš nieko nesakiau Margeritai; jei aš jai
būčiau pasakęs apie svetimąjį namuose, iš
to būtų kilusi scena, kaip kriminaliniame ro
mane. Aš atsiguliau ant sofos savo kamba
ryje, ir neramiai laukiau. Kad kas nors turės
atsitikti, man jau buvo aišku.
Taip ir buvo. Netrukus įėjo Albertino.
— Vienas mokyklos draugų man pasa
kė, kad tu esi parašęs knygų, — pranešė Al
bertina
Aš atsakiau, kad tikrai esu parašęs ke

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

ŽINOMA SIUNTINIŲ FIRMA

O R B I S
Siunčia įvairaus turinio siuntinius į Lietuvų bei kitus Kraštus.
Siuntinių pagal sudėtį gali būti maišyti, o pagal svorį iki 44 sv.
(20 kg.). Persiuntimo išlaidos priklauso nuo svorio. Prašome sekti
mūsų skelbimus, nes kiekvienų kartų stengsimės paduoti kainas vis
naujų dalykų, šiuos skelbimus laikykite kaip kainaraščius:

cukrus
ryžiai

$0.72
0.95

„

valg. alyva
kava

$1.40

apelsinai

$2.30

3.60

cinamonas

2.80

3.90
5.50

pipirai

2.75

1.90

Cigaretės amerk. 10

razinkos

1.50

pok. $4.00. Peiliukai-

figos

2.15

rėžtukai

datules

2.25

deimantu

slyvos
šokoladas
saldainiai

2.00
3.55

muitu) $4.90. Reika
laukite mūsų kaina-

2.25
2.35

2.40
sardinkos 1 dež . 0.25
riešutai
2.80

raščių. Mūsų kainaTaščiai ir patarnavi
mas — lietuvių kal

2.00

citrinos šviež.

1.50

ba.

miltai

0.70

kakava

taukai
kumpis

1.80
3.25

arbata
džiov. vaisiai

sviestas

2.65

salami

2.80

kump. dešra

2.25

kep. paštetas
bekonas
sūris

2.25
2.60
2.50

medus
pien. miltel.

margarinas

stiklui

su

(kaina su

Surinkę prekes pagal savo nuožiūrų, pridėkite dar licencijai ir
persiuntimui iki 22 sv. (10 kg.) į Lietuvų $6.50 ir į Sibiru $7.90. Už
siuntinį 44 sv. (20 kg.) į Lietuvų $9.50 ir į Sibiru $12.30. Pastaba:
Siuntiniui 22 sv. — palikite įpakavimui apie 500-800 gramų; ir siunti
niui 44 sv. — apie 1.200 gr.

O R B I S
578 Wyandotte St., Windsor, Ont.
Tel.: CL 6-3982
3570 W. Vernor 4414 S. Rockwell St. 4311 Sheridan Rd.
(GAIVA)
Chicago 32, III.
Kenosha, Wisc.
Detroit 16 Mich*
YA 7-2445
O L 4-2373
TA 5-9783
PET POSĖDŽIAUS
EUROPOJE
Balandžio 16 d. Lietuvos Lais
vės Komiteto ir Lietuvos Dele
gacijos Pavergtose Europos Tau
tose pirmininkas Vaclovas Sidzi
kauskas išplaukė į Europą. Ba
landžio 23 d. visų devynių sovie
tų pavergtųjų Centro ir Rytų
Europos valstybių delegacijų pir
mininkai ir PET Delegacijos Pa
ryžiuje nariai turės susitikimą
su prancūzų politikais, rašyto
jais ir spaudos žmonėmis.
Balandžio 25 d. prasidės spe
cialioji PET sesija Strasburge.
Sesija prasidės vėliavų iškėlimo
ir 40 metų bolševikinės vergijos
sukakties parodos atidarymo iš
kilmėmis. Sesijos darbotvarkėje
yra šie klausimai: (1) Maskvos
peršamoji viršūnių konferencija
ir pavergtosios Europos tautos;
(2) Europos apsijungimas ir
Europos Tarybos politika; (3)
Sovietų kolonializmas; (4) žmo
gaus Teisių problema (šie metai
yra žmogaus Teisių metai, nes
sukako 10 metų nuo pasirašymo
Universalės žmogaus Teisių De
klaracijos), ir (5) Vengrijos
klausimas Jungtinėse Tautose.
Sesija baigsis balandžio 30 d.
spaudos konferencija ir Strasburgo mero ruošiamu priėmimu
Europos Tarybos ir PET delega
tams.
Lietuvos
Delegaciją PET
Strasburgo sesijai sudarys: Vac

trenktas iš nustebimo. Maždaug, kaip pagau
tas nusikaltimo vietoje.
— Jos stovi eilėje, antroje lentynoje, —

lovas Sidzikauskas, Delegacijos
pirmininkas; iš New Yorko;.Val
teris Banaitis iš Muencheno; Dr.
Petras Karvelis iš Tuebingeno;
pulk. Juozas Lanskoronskis iš
Briuselio; min. Eduardas Tu
rauskas iš Paryžiaus; ir inž. Juo
zas Vilčinskas iš Londono.
Sesijai pasibaigus, V. Sidzi
kauskas lankysis didesnėse Va
karų Europos sostinėse ir, prieš
grįždamas į Ameriką, gegužės
19-21 d.d. dalyvaus Pabaltijo
valstybių diplomatinių atstowHr
delegacijų PET pirmininku pa
sitarime Londone.

Ar įstojai į

VILTIES

draugiją?
GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

PINIGAI Į
LIETUVA
10 Rublių už $1.—
Mokestis $5.— iki $50.00

PILNAI GARANTUOTA
KVITAS PARŪPINAMAS
EXPRESU PER 2 SAVAITES

GRAMERCY
744 Broad Street
Newark 2, New Jersey

Leista Bankų Dept. 1
ir apdrausta.

Margerita atsiduso.
— Tu neturėjai jam duoti tą knygą. Tai

buvo labai neatsargu.
Aš pyktelėjau ir pasakiau jai, kad pa

pareiškiau jam, bandydamas išlikti ramus.
Albertino peržiūrinėjo knygas vieną po

galiau mano knygose nesą jokių kiaulysčių.

kitos, o aš tyriau savo sąžinę. Ne, aš galėjau

— Bet knygą juk tu parašei, Giovanni

būti ramus, ir pačiose pirmose mano kny no. Vaikai neturėtų skaityti savo tėvų kny
gose nebuvo nieko, kas netiktų devynerių

gų. Nebent, jei jose būtų kas nors mokslinio,

metų vaikui.
— Galiu tą paimti?
Tai buvo paskutinis mano apsakymų to
melis, ir aš pasakiau, kad jis galįs jį ramiai
paimti.
Kai aš vėliau praėjau pro jo kambarėlį,
jo lango užuolaida buvo šiek tiek praskleista,
ir mačiau, kad Albertino dar tebeskaitė.
Kai mudu buvome vieni su Margerita,
aš jai papasakojau savo rūpesčius.
— Kas nors bus jam pasakęs, kad tu
rašai knygas, — atsakė Margerita. — čia
ir yra mokyklų klaida: mažesnieji susiduria
su didesniaisiais ir patiria dalykus, kurių
jie neturėtų patirti.
Kai Margerita taip kalba, ji nesupranta
jokių juokų. Ji yra įsitikinus, kad mano pro
fesija galų gale vistiek yra rimta, tačiau ne
iš rimtesniųjų, ir laikas nuo laiko iškasa se
nąją, prakeiktą mano gyvenimo istoriją:
. Giovannino, ir tu būtum galėjęs pa
letą knygų.
— Aš norėčiau jas paskaityti, — tarė daryti daktaratą, ir jei tu būtum tapęs val
dininku. būtum galėjęs laisvalaikiu rašinėti,
Albertino.
Na va: to aš nelaukiau, aš buvau pri kas tau patinka ..

chemija ar fizika, bet jokiu būdu ne literatū
riniai dalykai. Ypač istorijos, kaip tavo, iš
kurių niekad nesužinai, ar tu rimtai kalbi,
ar juokauji, kai tu tikrus arba išgalvotus
įvykius pasakoji.
— Tesupranta, kaip nori, — sušukau.
— Daug žmonių čia ir užsieny mano knygas
skaitė, ir jiems patiko. Devynmečio vaikėzo
nuomonė man nesvarbi.
Aš užgesinau šviesą, tačiau mano sme
genys dirbo ir toliau. Ir tai nebuvo gerai.
Per pietus pamačiau Albertino vėl, ir
elgiaus! laisvai, kaip įmanydamas. Albertino
neparodė jokio ženklo. Tačiau kitą vakarą,
kai snūduriavau ant sofos, jis vėl įėjo.
Rankoje jis turėjo knygą. Priėjo prie
lentynos, pastatė tomelį tarp kitų ir norėjo
vėl išeiti.
— Ar jau perskaitei? — paklausiau.
— Taip, — atsakė. — Spausdinta dide
lėmis raidėmis, greit skaitoma.
Ir tai buvo viskas, ką jis pasakė.
Vertė J. P. P.
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dėsnius, kuriais grindžiamos šios tuvybės problemas, jos pasireiš
rūšies teisminės procedūros. Jis kimo būdus. Chicagoje šio mė
peržvelgia minėtus įvykius Ven nesio visuomenei skirta dalis pa
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Redaguoja — G. Gedvilą, D. Marcinkutė, R. Vėžys. Redakcijos
adresas: 1213 So. 49th Court, Cicero 50, IU.

NEMIRK LIETUVI!
ktai aplinkui kas kartą vis daugiau
Jie manęs ir an, nesupras!
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Knygoje konkrečiai ir gyvai žvelgė tarptautinius ir vidinius
atvaizduojamos tos intrigos, ku įvykius, vedusius prie aneksijos.
riomis komunistų partija įsigaPer antrąją popietę istorikas|
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Lietuvos išvažiavęs senelis, tai kelias, kuriuo žengia ten gyveni- sprendim(> (A Avižienis T. Re.
Išvydęs jaunuolis.
meikis, ”Mūsų Vytis”, 1958; A.
Gyvenimo prispirti apleidome savo tėvynę, gyvenimo esą- Gražiūnas, -Ateitis”, 1958; J.
me spaudžiami apleisti savo tautų. Pamažu musų skaičius nuby- p.,.
„Am •»
. ,
,
. i
a i j
uanenas, Aiciai , įyoo).
ra. Kaip bendruomenes prieš mus, esame tirpdomi nesustabdomos
u . v. , «... ,
.v .
laiko sroves. Jei galima tikėt, istorija, praeis karta, antra, ir iš K
šiaia atvejais. Iki šiol
musu bendruomenes liks! issimėt? griaučiai.
darytosios studijos išskiria ke
Skaudu pagalvoti? Aišku, nes mes esame.apsisprendę likti turjs
reakcijų y
lietuviais. Musų saknys išleistos Lietuvoje ir įsitvirtinusios sa- Į
t.-.
__
(Child). Jie aiškiai pastebimi ir
voje bendruomenėje. Mes norime likti stipria lietuvių grupe, kuri mūsų tarpe, o ypač jaunuome
galėtų kovoti dėl savo tautos laisvės ir jų laimėjus, padėti jai nėje:
atsistatyti.
Bet noras be veiksmo neturi reikšmės. Jei tarp jų nėra I

savitas kultūras, kaip tai tauti
nė kultūra — specifinė tai tau
tai; socialės grupės ar klasės
kultūra, kaip tai miesčionijos,
buržuazijos. Pereinant iš vienos
į kitą, keičiama ir kultūra. Kiek
viena kultūra keičiasi, formuoja
si amžių bėgyje. Štai pvz. 1920
ir 1939 m. lietuviškosios kultū
ros aiškiai skiriasi. Tačiau kiek
viena kultūra turi ir pastovius,
esminius elementus. Pastaruo
sius praradus, žūsta ir kultūra,
pvz. tokiu esminiu lietuviškosios
kultūros elementu skaitau lietu
vių kalbą (nors kai kas ir gin
čysis). Ją praradus, vargu ar
gvva kūrybingų lietuviška kul
tūra įmanoma.
Augantį individų formuoja jo
kultūrinė aplinkuma, šeima,
draugai, mokykla, darbovietė ir
visa socialinė padėtis. Jo galvo
sena, idealai, atsinešimai, siekiai,
si formuoti šioje aplinkumoje,
sudaro jo asmenybės pastovių
sistemų. Tokių pastovių, išlygin
tų sistema sau susikūrė ir įsisa
vino, mūsų vyresnioji karta, au
gusi savame krašte, pastovioje
aplinkumoje. Be abejo kiekvieno
asmenybė buvo veikiama karo
viesulų, lagerio kivirčų, Chica
gos, Nevv Yorko darboviečių
triukšmo ir visos aplinkos. Ta
čiau išsineštas ilgais metais kul
tūrinės asmenybės tipas dažnai
lieka pastovus. Vyresniųjų trem
tinių, imigrantų tarpe vykstųs
nukultūrėjimo procesas nors
kartais ir dvasiniai skausmin
gas, bet lieka lėtas (Wirth, Campisi, Plateris).

Kultūrų kovoje
Tremtinys jaunuolis nuo mažumės savinasi dvi kultūras: lietuviškųjų ir amerikinę. Jos į individų veikia atvirkščia propor-

CLEVELANDO LITUANISTINĖS MOKYKLOS

Keturi tipai

tiesioginio ir tampraus ryšio, gaunasi stagnacija. Iš šio išeina paj Individas niekinus abiejų
grindinis skirtumas tarp etinės ir gyvosios lietuvybės.
kultūrų įstatymus, normas. Ka
Etinė lietuvybė reiškia: mylėti savo tautų, tikėti ja, pa- dangi šiam individui buvo skiešvęsti jai savo gyvenimų, čia noras yra pagrindinis motyvas. Per pijami dažnai priešingi dviejų
jį sukuriamas lietuvybės idealas. Bet taip pat, kada jis yra ižo- kultūrų įstatymai, vertybės, norliuotas, lietuvybė stovi vietoje, bet stovėti viena ji negali. Pripa- mos, idealai_ jip jokių neįsisažindami spragų, kurių tik dinamiška kultūros dalis gali užpildyti, vino. Jam nieko nėra gerbtina,
Jei siekiame likti lietuviais, tai ta dinamiškoji kultūros šventa, šis tipas dažnai sutinkadalis yra gyvoji lietuvybė. Ji reiškia ieškojimų, pažinimų, kūrimų, mas recidivistų nusikaltėlių tarJoje glūdi tam tikras antagonizmas tradicijai, ieškojimas savo pe. Neatsitiktinai antroji imi
esmės, susirišimas su jų supančiomis kultūromis ir nuolatinis grantų karta dažnai pasižymi
kitimas jos savybių. Jos esmėje glūdi veiksmas. Jis reikalauja, aukštu nusikaltėlių skaičiumi,
kad individas niekuomet nesustotų, bet nuolat žengtų pirmyn.
aukštesniu už pirmųjų imigrantų
Mes galim būti tikri, kad, sustoję ieškoti, kurti, mes pra- generacijų, arba pilnų amerikienyksime mus supančioje civilizacijoje. Lietuvybė mirs ne tada, čių (ketvirtų) generacijų, šis nukai žmonės nustos save vadinę lietuviais, bet tada, kai paskutinis sikaltėlių procentas pakyla ypač
lietuvis nustos kūręs savo kultūros rėmuose ir pasitenkins liau- stipriai šeimose, kurios yra taudies dainų ir tautinių šokių lietuvybe.
| tiniai, religiniai maišytos, šio ti
po individas sutinkamas ir inte
lektualiniame pasaulyje — eini
ko, griovėjo asmenyje.
TARP DVIEJŲ KULTŪRŲ
2. Revoliucionieriaus tipas, čia

Atskiros grupės žmonių turi

galaikė Maskvos kova su titoiz- kartų įtampos rezultatas. Tokia
mu, Gomulkos istorija, partijos įtampa yra naudinga, nes ji ne
pirmūnų likvidacijos banga, o leidžia stagnacijai įsigalėti.

t

viskoje visuomenėje. NenuostaMaironis
bu, tad kad šis konfliktas vis la•
•
ax biau jaučiamas tremtinio jau

lai tremties tragedija, tai tremtinio kelias, kuriuo eina is

šio straipsnelio siauruose rė
muose bus bandoma pažvelgti
socialinių mokslų šviesoje į nu
tautėjimo procesų. Pati sąvoka
— kultūra — įvairių įvairiai nu
sakoma. šiuo atveju tai bus var
tojama antropologine prasme.
Kultūra — tai visuma kurios
nors specifinės, atskiros grupės
žmonių apsireiškimų. Supranta
ma, kad tai apima ir šios gru
pės individų vertybių skalę, sen
timentus, tradicijas — juk mūsų
elgesys yra šių visų faktorių ap
sprendžiamas.

Įėjo Rytų Europos .valstybėse. Vincas Trumpa žvelgė į istoriją
(metodo pavyzdį suteikia Bulga ir lietuvišką gyvenimą iš kartų
rijos ūkininkų partijos lyderio santykio perspektyvos konsta
Petkovo byla ir pakorimas), il tuodamas, kad revoliucija yra

tai, idealai, profesinė ateitis,
ekonominis, socialinis pasiseki
mas riša jį su amerikiniu pasau
svetimų I pu . tėvai, draugai, sentimentai,

Ir nunešime j patalpą saitą kapų
Savo paslaptis, savo žaizdas.

rn . .

grijoje, Bulgarijoje, Rumunijo sibaigė.
Pirmoji Gyvosios' Lietuvybės
je, Čekoslovakijoje, Vengrijoje,
Lenkijoje, prisimindamas trum Popietė buvo politinių mokslų
pai, kiek fragmentarinės žinios doktoratą ruošiančio Juliaus
leidžia, ir lietuviškųjų „raudonų Šmulkščio paskaita „Lietuvos
jų raganų” likimų.
Aneksija”. Joje prelegentas ap

individas pakelia revoliucijų
I prieš savo tautinės ar religinės
mažumos praeitį — normas ir
pasuka amerikinės kultūros link.
Tokia pasidaro, taip vadinamas
120% amerikietis, atsieit ame-

cija. Beaugant mažėja lietuviš- rikietiškesnis už tikruosius ame-

TĖVŲ KOMITETAS
RENGIA

GRANDINĖLĖS PENKMEČIO VAKARĄ

PAVASARIO ŽIEDAS
PROGRAMĄ ATLIKS DAINININKAS VERIKAITIS, MUZ.

GAILEYTC1US IR GRANDINĖLĖ.
rasti kompromisinį sprendimų
abiejų kultūrų reikalavimams.
Klinikinio psichologo akimis žiū
rint, tai yra vienintelis galimas
atsakymas. Staigus savo asme
nybės pakeitimas neįmanomas.
Neįmanoma atsiskirti nuo savo
įsitikinimų, vertybių, draugų,
tėvų ir išlikti sveika, tęstiną as
menybe. Neįmanoma užsidaryti
savam narvelyje, atsiribojant
nuo realybės ir netapti neuroti-

• Buvęs Korp! VYTIS pirmi
ninkas Ps. R. Viskanta gavo sti
pendiją iš Atomic Energy Com
mission ir rudenį išvyksta į Purdue Universitetą doktorato įsi
gyti. Kol. Romualdas dabar dir
ba Argonne National laboratori
joje, Lemont, 111.
• Studentai ateitininkai kovo
2.3 d. surengė Pax Romanos mi
nėjimą, įvykusį Jaunimo na
muose. Prieš minėjimą buvo mi
ku.
šios Gimimo Panelės švenčiau
(
Per visus šiuos tipus, ar bent sios bažnyčioje.
dalį jų mes pereiname, iki nusi • A. S'. Są Chicagos skyrius
stovime kuriame iš jų, dažniau- kovo 21 d. turėjo sueigą Jaunišiai kompromisiniame. Dažnai. mo namuose, kurios eigoje tėvas
turime įvairius tipus įvairiose J. Kubilius kalbėjo apie Šv. Ka
asmenybės

srityse:

vėliau, taktikai keičiantis, kai
kurių likviduotųjų rehabilitacija. Knygos gale sutrauktai patie
kiama komunistinių valymų sta
tistika bei chronologija, ilgėliau
apshtojant prie pokarinių įvy
kių.
Raudonieji Viduramžiai para
šyti labai sklandžiu bei judriu
stiliumi, neretai atkuriant ir
žmogiškuosius įvykių aspektus.
Dėl to knygą perskaičiusiam at
minty lieka gyvas tokių įvykių
vaizdas, šiuo atžvilgiu, knyga
tarnauja kaip savotiškas aksti
nas tolimesniam gilinimuisi į ko
munizmo aktualias problemas,
ypač į taip vadinamo "tautinio
komunizmo*’ apraiškas. Knyga
duoda gana dau& konkrečios me
džiagos ir tuomi nubrėžia gaires
išsamesnėms studijoms apie ide
ologines problemas, su kuriomis
dabar susiduria Rytų Europos
satelitai.
Knygos turinį pristato Bronio
Railos įvadas, kuriame ragina
ma atidžiau žvelgti į "tautinį ko
munizmą”, neišleidžiant iš akių
fakto, jog jis visvien lieka ko
munizmas. "Lemiamojo konflik
to metu tarp komunistinio pa
saulio ir laisvojo pasaulio, visos
tos komunistinės frakcijos ga
liausiai bursis apie Maskvos
centralę”.
Raudonuosius Viduržamž i u s
išleido Santarvės žurnalas Lon
done, o platinimo atstovybę JAV
turi Dirva.
V. Dn.

Muzikė Giedrė Gudauskienė
per savo paskaitą trečiosios SLA
popietės proga į lietuvių liaudies
dainų elementus, palygino įvai
rių Lietuvos dalių liaudies dainų
savybes ir palygino jas su kitų
tautų muzika.
Ketvirtasis vakaras buvo at
liktas išraiškos šokėjos Birutės
Vaitkūnaitės-Nagienės ir poetų
Henriko Nagio, Juozės Augustaitytės-Vaičiūnienės ir Algi
manto Mackaus.
Penktojoj popietėj Henrikas
Nagys skaitė apie nūdienę trem
ties beletristiką, pavadintą "Ke
liai ir klystkeliai, veidas ir kau
kės — dvyliką metų mūsų be
namės prozos”. Prelegentas per
žvelgė mūsų autorius, suklasifi
kavęs juos į literatūrines realiz
mo, romantizmo ir kitas sroves.
Jis pareiškė: „Lietuva yra gyva
ne žodžiu, bet žmogum”. Po pa
skaitos savo kūrybą skaitė Dr.
J. Kaupas ir Lietuvių Enciklo
pedijos premijos laureatas Ma
rius Katiliškis iš spaudai atiduo
to naujo romano.
Nors paskaitos, būdamos aukš
to akademinio lygio, minių nesu
traukė, tačiau jas lankiusiems
pasiliko tikrai malonūs atsimini
mai.
Ramojus Vaitys

UŽUOMINOS

AUTOMAŠINŲ

linkstame zimierą. Sueigai vadovavo sesė

GYVOJI LIETUVYBĖ
kosios kultūros įtaka ir stiprėja rikiečius.
Gražina Musteikytė; diskusijas
dažnai
į
kompromisus
lengviau

CHICAGOJ
amerikinė, ypač per mokyklų,
3. Užsidarėlis savojoje grupėsiai ten, kur nepažeidžiami gy pravedė fil. A. Kliorė.
draugus, profesinį darbų — vi- je. ši reakcija panaši į antrųjų,
nybiniai mūsų asmenybės as
• Korp Neo Lithuania prapie Keičiasi mūsų tremties gyve
sur, kur individas susiduria su tik šiuo atveju individas užsidapeklai. Tačiau tai nuolat besikei- stė savo valdybą, pakviesdami nimas. Kada gyvenom Vokieti

amerikinės

kultūros

atstovais. ro savosios etninės grupės tarpe,

senj. D. Statkutę tėvūno pava
Čia pastebimos skirtingos ame visai ignoruodamas amerikinį čiąs protezas.
rikinės bei lietuviškosios kultū pasaulį, ši reakcija veik neįma
Ši trumpa apžvalgėlė lai įgali duotoja, senj. I). Leskaitytę arrų ypatybės.
noma studijuojančiam, profesinį na mus geriau suprasti save ir biter elegantiarum pavaduotoja
ir J. Tysliavą jr. spaudos ir in
darbą
bedirbančiam
ar
tam
besimus
veikiančias
jėgas.
Lai
įga
Lietuviškoji kultūra turi aiš
Į liną geriau suprasti artimą ir formacijos reikalų vedėju.
kiai statinį charakterį — bando ruošiančiam žmogui.
• Balandžio 6 d. Liet. Stud
4. Kompromisinis tipas. Indi-Jam padėti. Lai įgalina mus išma išlaikyti tai, kas atsinešta,
S-gos Detroito skyrius surengė
gyvenama ir kuriama iš dar Lie vidas bando sujungti savo asme- auklėti Geresnį žmogų,
Vyt č. velykinius šokius, sutraukusius
tuvoje
užgyventų
procentų. nyje abiejų kultūrų elementus,*
daug jaunimo. Ateityje skyrius
Amerikinė kultūra aiškiai dina
numato suruošti studento teis
miška, ji žengia priekin, ji stato
mą.
reikalavimus ir tiekia sprendi
AKADEMINIAME PASAULYJE
• Kovo 30 d. Santaros Detroi
mus. Nors turėdamos daug tapa• Tautinis sąmoningumas ir reprezentacinėje parodoje, kuri to skyriaus pastangomis buvo
tingų elementų, būdamos didžio
sušauktas visų studentų susirin
sios Vakarų kultūros narėmis, jo kovos dvasia yra Santaros įvyks Chicagos Universiteto kimas, kuriame buvo pristatytos
abi šios kultūros yra viena kitai Akademinio Savaitgalio tema. Reynolds Club patalpose gegužės trys pagrindinės studentų orga
antagoniškos. Pilnas pasisavini Šis savaitgalis įvyks balandžio 13-18 dd.
nizacijos bei panagrinėti būdai
mas vienos atmeta kitą. Abi kul 20-27 dd. Detroite, Western' . Liet. Stud. Sąjunga auga. jų efektingesniam bendradarbia
tūros stato reikalavimus ir stu YMCA patalpose, 1607 Clark St. Kęstučio Dirkio vedamas Chica vimui. Apie Stud. Ateitininkų
šeštadienį 10:45 vai. atidarymas.1 gos .skyrius per vienerius metus
mia individą savąja linkme.
S-gą kalbėjo J. Šoliūnas, apie
Atlyginimas ir baudimas — Jį seka V. Kavolio paskaita ”Tau-'padidėjo keturiasdešimtim na- ASS D. šeputaitė, o apie Santa
tinis sąmoningumas”. Po pietų rjųt
taip gerai mums pažįstami iš mo
diskusijos: "Visuomeninės veik
• Balandžio 19 d. Bostono rą A. Iljasevičius.
kymo situacijų — abiejų varto
los prasmė”, dalyvaujant V. Akademikai Skautai ruošia dide
jami. štai už gerą anglų kalbos
Adamkavičiui, G. Gedvilai ir E. lį linksmavakarį Tautinės Są
žinojimą, sugebėjimą amerikie
ZabarauskaiteL^Diskusijas pra jungos namuose. Bus vaišės, pro
tiškai elgtis, reikštis, už pasirin
NAUJOS
ves Z. Rekašius, j 7 vai. vakare grama ir šokiai.
kimą šiam kraštui priimtinos
Jaunimo Subatvąkaris. Sekma
• Antanas Mažiulis skaitė pa RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI
profesijos, individas atlygina dienį po pamaldų, 12:30 vai., Dr.
skaitą "žmogus ir evoliucija”
Tokiu vardu lietuvškoje spau
mas ekonominiu pasisekimu,
J. Kaupas skąitys ”Kovą už in Bostono studentų susirinkime, doje neseniai pasirodė nauja ir
prestižu, geresne ekonomine pa dividualizmą”. Visas akademinis

dėtimi amerikiečių visuomenės

tarpe; šių dalykų nežinąs, nemo
kąs — blogesniu darbu, pašalpa,
menkystės jausmu. Įdomu, kad
mažumų nukultūrėjimo studijos
Amerikoje rodo, jog labiausiai
ekonomiškai, profesiškai pažen
gę mažumų atstovai yra daugiau
amerikiečių kultūra persiėmę,
kaip kad vidutinis tos mažumos
atstovas (White, Child, Warner).
Lietuviškoji kultūra atsilygi
na tuo pačiu: pilnas amerikinės
kultūros pasisavinimas išskiria
individą iš lietuviškosios ben
druomenės tarpo. Tremtinys jau
nuolis yra rišamas abiejų kultū
rų ir abi kultūros stato jam rei
kalavimus. Mokykla, sentimen-

jaunimas ir jo bičiuliai maloniai
kviečiami dalyvauti.
• Balandžio 26 d. Pennsylvanijos Universiteto Huston Hali
įvyksta Lietuvių Studentų Są
jungos studijų dienos. Rengimo
komisijai pirmininkauja Putinas
Mašalaitis, kurio adresas yra:
Box 211, Bryn Mawr, Pennsylvania.

• Jūratė štarkutė dalyvauja
Lituanus rėmimo vajuje, per ku
rį bandoma sukelti lėšų, kad šis
žurnalas toliau galėtų reprėzentuoti lietuvius tatptautinėje vi
suomenėje.
• šeši lietuviai dailininkai jau
sutiko dalyvauti lietuvių dailės

įvykusiame kovo 30 d.

įdomi Jono Girdžiaus-Klausučio

• šiais metais, tarp balandžio
8 ir 18 d., Vokietijos Krašto Val
dyba suruošė Jaunimo sąskrydįkursus. Sąskrydis vyksta Vasa
rio 16 gimnazijos patalpose, ne
toli Heidelbergo. Į jį pakviestas
visas Europoje gyvenąs^lietuviškas jaunimas.
• Vokietijos Liet. Stud. Cent
ro Valdyba, Bonuos lietuvių stu
dentams pagelbstint, suruošė mi
nėjimą Bonnos Universitete. Be
lietuvių ir kitų pabaltiečių at
stovų, susirinko gana daug vo
kiečių, jų tarpe vyriausybės,
parlamento, bei universiteto atstovų, šis minėjimas rado malonų atgarsį ir vokiečių spaudoje.

knyga.
Laikraščių skaitytojo akį pro

tarpiais vis patraukia tokie atsi
tikimai, kaip komunistinių teis
mų procesai, kurių aukomis Iš
statomi ne prigimtiniai kapita
listai, bet verčiau ilgamečiai ir
stambūs pačios partijoj nariai.
Pokariniais metais, ypač Rytų
Europos satelitinėse valstybėse,
šie įvykiai tapo beveik kasdieni
ne duona. Dėl savo dažnumo, jie
net nustojo savo atrakcijos va
karų pasaulyje.
Šios knygos autoriaus tikslas
3uvo sukoncentruoti "komunis
tinių raganų” bylas į organišką
vienetą ir atverti metodus bei

joj, gaudavom išmaldą iš UNR-

RA, IRO ir kitų organizacijų ir

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas
1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

TAISYMAS
Mašinų viršaus taisymas
Ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku

galėjom gyventi saloje, turėdami

muliatoriai.

laisvas rankas organizuoti tau

24 hours towing.

tines gimnazijas ir pradžios mo
kyklas, chorus ir tautinių šokių
grupes, leisti laikraščius ir kny
gas. Jokios nutautėjimo proble
mos mūsų nekankino.

Atvykom Amerikon, ekonomi
nės bei solialinės sąlygos tas
mūsų barikadas pradėjo griauti.
Į kovą toms barikadoms atsta
tyti stojo jaunimo organizacijos.
Vienas iš tokių žygių yra L. S.
Santaros Gyvosios Lietuvybės
Akcija. Per ją kovo-balandžio
mėnesiais, bandoma atkreipti lie
tuvių ir nelietuvių dėmesį į lie-

Dienos telef.: HE 1-6352.
Nakties telef.: LI 1-4611.

MARGUTIS
yra pat3 seniausias Amerikos
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir
skaitomas su malonumu.
Margučio adresas;. 6755 So
YVestem Avė.. Chicago.fI 11.

MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.
»ir w ■
v

R A U D O N 11 <: .1 I
VIDURAMŽIAI
TAI YRA

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO

RAGANŲ MEDŽIONĖS

KRONIKA
PARAŠĖ
JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS

\

Knyga jau gauta Dirvoje. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja
po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.
Dirva yra vienintelis jos platintojas JAV. Prašom

knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu

laiku išsiųsti.
- -

M

t

* D i Ę Y A *
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Peenemiundės baltieji pirštai

GESTAPO SUIMA
VEKNHER VON
BTiAUN
V-2 startas

Tai esąs sabotažas

Maloniai kviečiame atsilankyti į rengiamą
DIRVOS
VAKARAS-KONCERTAS
įvyksta gegužės mėn. 24 d. Slovenian Auditorium salėje.
Programa bus įvairi ir labai
įdomi. Su eile meninių pajėgų
dar tariamės, bet jau aišku, kad
dainuos televizijos dainininkas
Arturas Vokietaitis.
Visus clevelandiečius ir visus
Dirvos skaitytojus kviečiame iš
anksto tam vakarui-koncertui
rengtis. Mes laukiame svečių ir
iš toliau, nes tuo laiku keliai jau
bus geri, o šeštadienio vakaras
ilgas ... Bus proga susitikti, pa
bendrauti, senas pažintis atnau
jinti ir naujas sudaryti.

Clevelando Ateities Klubo vakarą
*

SĄMOKSLAS PRIEŠ SAVUOSIUS
KURĮ VAIDINS

f liks: aktorius Vitalius žukaus-

Pora dienų po atentato prieš Hitlerį, karinės žvalgybos kas, solistai studentai Audronė

Persiunčia Jūsų sudarytu!
naujų daiktų siuntinius

vyr. leitenantas Heim pastebi vieno dažno svečio Peenemiundėje Gaigalaitė ir Alvydas Karaša.
dokumentflose kai kuriuos netikslumus. Tas lankytojas yra pro

fesorius Burckhardt — Pabaltijo vokietis. Jis dirba prie 10 cm.

ALTo atstovų metinis
susirinkimas

priešlėktuvinės raketos "Ta’fun” išvystymo.
Bandymams su ”Taifun” Peenemiundėje vadovauja Dr.
Scheuflen. Jį dažnai ir lanko Burckhardt, nes "Taifun” vis turi
kokių nors trūkumų. Profesorius sudaro naujus planus, siūlo
pagerinimus, nurodo klaidas, bet ”Taifun” ir lieka "sirguliuo
jautis, rūpesčio keliąs vaikas”. O karo aviacija buvo daug vilčių
sudėjusi į šią priešlėktuvinę raketą.
Karinė slaptoji žvalgyba seka profesorių Burkhardt, tiria
jo praeitį, bet neranda nieko įtartino. Priešingai: jis dirba labai
daug — dieną ir naktį. Jis neturi jokių draugų, retai su kuom
susitinka. Važiuodamas ar eidamas nesislapsto, pėdų nemėto.
Ir vis dėlto su juo yra kažkas netvarkoje. Surandama
smulkmena Augsburge. Burckhardt yra nurodęs, kad jis dvide
šimtųjų metų pradžioje ten dirbęs viename banke. Tačiau tokio
banko iš viso nėra. Taip pat nerandama jo pavardės gyventojų
registracijos skyriuje, o jo paties daviniais, ten jis yra ilgai gy
venęs.
i
Karinė slaptoji žvalgyba visą reikalą perduoda Gestapui.
Šis jaučia stambią žuvį. Ir neklysta, bet kai kreipiamasi į aukš
tesnę instanciją, prašant leidimo profesorių suimti, nieko neįvyks
ta. Negaunama jokių nurodymų. Tuo tarpu profesorius Burck
hardt dingsta, tartum žemė jį būtų prarijusi. Tačiau jis pabai
goje šio pasakojimo vėl pasirodys. Ir pasirodys daugelio Peene-

paminėjo Kroatijos nepriklauso
mybės septynioliktąją sukaktį
Sachsenheim salėje, dalyvaujant
vengrų, slovėnų, slovakų, čekų,
lietuvių ir latvių atstovams. Lie

pniundės mokslininkų išgąsčiui . . .

tuvius atstovavo ALTo valdybos

šaukiamas gegužės 4 d. (sekma
dienį) tuoj po pamaldų, šv. Jur
gio parapijos salėje.
Darbotvarkėje: Valdybos me
tinės veiklos apyskaita, diskusi
jos dėl valdybos pranešimo, nau
jos valdybos rinkimai ir kt.
Maloniai prašome visus viene
tus, priklausančius ALTo Cle
velando skyriui, prisiųsti atsto
vus j šaukiamą metinį susirin
kimą.
Kroatijos nepriklausomybės
šventė
Clevelando kroatų kolonija
praėjusį sekmadienį iškilmingai

narys Edvardas Karnėnas. Iš

SS veržiasi į Peenemiundę

Peenemiundėje vis labiau įsigali intrigos, pavyduliavimas,
kova už geresnes vietas bei didesnę įtaką.
Jau kelios savaitės, kai SS generolas Kammler yra pa
skirtas specialiu Hitlerio įgaliotiniu visiems V (keršto) ginklams.
Von Leefis įsakymu sausumos pajėgos (armija) sudarė 10-tą sky
rių, kuriam vadovauja generolas Kossmann. To skyriaus užda
vinys: "padaryti tvarką” ir rūpintis darbo tempo pagreitinimu.
Generalinis direktorius Storch perima Peenemiundės ūkihę ir fi
nansinę priežiūrą. Iki šiol niekas į tai nekreipė daug dėmesio. Iš
leista 13 milijardų reichsmarkių. Kam?
Vis dažniau Peėnemiundėn lankosi ”prominencija” — aukš
čiausieji svečiai. Sargybiniui prie Wolgast tilto pagrindinių var
tų atrodo, jog SS nori šią vietovę okupuoti. Su 17 didelių kelei
vinių autobusų atvyksta Himmleris ir jo štabas. Atvažiuoja ne
lauktai. V ginklų bandomieji startai, kuriuos jis nori pamatyti,
tai dienai nenumatyti. Viskam paruošti reikėtų keletos valandų.
Himmleris daro kandžias pastabas ir pareiškęs savo nepasitenki
nimą apleidžia salą.
Atvyksta ir Goering. Jis įsako pademonstruoti visą V gink
lų techniką. Bet tartum užkerėta. V-2 sprogsta, vos porą metrų
^kakilusi. V-l, jau sėkmingai naudojama invazijos fronte, tik ap
leidusi katapultą, nukrenta Baltijos jūron. Priešlėktuvinė raketa
"Krioklys” pakyla su šaudymo stalu.
Niekas nesiseka. Goeringas siunta. Eidamas pro paradui
išsirikiavusias kuopas staiga sustoja. Kreipdamasis į vietos karo
komendantą majorą Harras, ima šaukti:
— Ką veikia čia visi tie vyrai, jei vistiek niekas nepavyks
ta? Karių trūksta. Pasiųsti juos į frontą!

(Bus daugiau)
Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pilt siųsk 1 do

lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
nente einantį iliustruotą humoro-kritikos žurnalą

PELĖDĄ
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 VVallace Avė. S.,
Wclland, Ont., Canada.

svečių kalbėjo Clevelando miesto

majoro Celebrezze atstovas, kon-

sto pasirūpinti. Jie gaunami pas džiavo praėjusį sekmadienį lietu

visus korporantus. Norintieji vių svetainėje. Lietuvius atsto
pakvietimų gauti skambina p. vavo J. Datfgėla, A. Augustinavičienė, L. Leknickas, P. Gruo
Gaškai — CE 4-8276.
dis ir K. žiedonis. Komitetas ap
žvelgė dabartinę politinę padėtį
JUMS GERI NAMAI ir priėmė keletą svarbių nutariEddy Rd. — St. CIair. ĮmokėSensenbrenner. Columbus
jimas $1,500. 4 miegami kamba
burmistras, demokratų
riai, 1 šeimos namas, gaso šildy
kandidatas į gubernatorius,
mas, garažas, gražus sklypas.
yra gimęs Circleville, Ohio, 1902
IX. 18 iš imigrantų tėvų. Jis yra|
2 jų šeimų namas, labai gt
mokytojas, JAV skautų
ram stovyje nauji gaso furnace, bernjuk jr stovyklautoju mer.
garažai,
arti susisiekimo.
, truipin nrintnitfflri
....
.,
J
m vwntw.i/ipngaičių organizacijų
vicepreziden
tas. 1954 m. buvo išrinktas Co
RAV NAUSNĖRiS,
Namų prekyba; namų. baldų ir lumbus miesto burmistru.
automašina apdrauda.
Jo administracijos laikotarpis
pasižymėjo veiklumu ir pažadų
11809 St. CIair
UL 1-3919
LI 1-9216 išpildymu. Jam administruojant,
_______________________ G*3) Columbus išaugo iš 41 kv. mylios
į 84 kv. mylių plotą.

SAUGU IR LABAI
ERDVU

Vienos šeimos, 6 kamb., labai
geroje vietoje, vidury East Cle
velando. Didelis sklypas. Tiktai
$13,000.

Dviejų šeimų, po 5 kamb. Gaį Lietuvą ir visus Rusijos kraš so šildymas. Tiktai $15,00.
tus, apmokant muitą siuntėjui.
Šaukie: M. Blynas, LI 1-6613
Gavėjas nieko neturi primokėti.
arba
Galima siųsti iki 44 svarų,1\
arlja
jeigu persiunčiamieji daiktai tel- Delty Hansen biure UL 1-6150
pa dėžėje, kurios dydis nustaty llllllllll|iniillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|lll>lllll|l||IIIIIIIIIIIIIIIIKJII'!llhllllllllllllllllHlllillllil
tas JAV pašto taisyklių.
JUOZO KAMAICIO
Oro paštu galima siųsti iki
22 svarų. Maistą kartu su rū IR JONO BALEIKOS,
bais siųsti neleidžiama.
ST. CLAIR SHOE STORE,
Įstaiga yra naujai perorgani
12915 St. CIair Avė.
zuota ir klijentų patogumui nau
Batų ir odos parduotuvė, dide
jose patalpose.
lis batų pasirinkimas ir žemes
Gauta urmo kainomis ge nės kainos negu kitur.

Įteikta dovana.

Neolituanų pobūvis
įvyks gegužės mėn. 3 d. Sachsen Pavergtų Tautų Komitetas,
heim salėje. įėjimas tik su pa pirmininkaujant Alto valdybos
kvietimais, kuriais reikia iš ank pirmininkui J. Daugėlai, posė

Siuntimui į Europą duodama
nuolaida.

Batų taisymas paimamos ir
pristatomos į namus be mokes
čio.
Darbo vai.: nuo 9 v. ryto iki
Z v. v.
* ,
Telefonas: GL 1-5875, buto —
GA 1-7658.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiirtiimiiiiii

THREE WAY
PAINTING CO.
Lietuviška įmonė atlieka įvai
rius naujų ir senų namų dažymo
ir dekoravimo darbus iš lauko ir
viduje.
Lietuviams darome nuolaida.

J. ir E. Ignatavičiai
677 E. 128th St. Tel. MU 1 8368
<i!itiiint(!i(muiHhtu2iiiciucisi:iiiiiiiii(ii

I. j. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. įvairus dovanų
pasirinkimas.

7007 Superior Avė.

Greta Ezclla Theatre

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

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

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O'Bell-Obelenia

Tel. EN 1-6525

6212 Superior Avenue

Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street

,

Tel. EN 1-4551

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

Jack Sensenbrenner visą am

produktus.

žių buvo demokratas, tikįs į de

Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

mokratų partijos principus. Drą

Tai yra gyvenimas Richmond sus ir atviras, jis kovoja už dar

gresmanas Vanik ir Michigano Heights. Dar turime 8 namus bą ir biznį, už tai, kas geriau

gubernatorius Williams. Ypač
šiltos ir pilnos užuojautos vi
soms pavergtoms tautoms bhvo
Vanik ir Williams kalbos.
Pažymėtina, kad kroatų kataiikiškoji dvasiškija yra labai ak
tyvi jų visuomeniniame ir politi
niame gyvenime.
Kaip žinoma, 4,000,000 gyven
tojų Kroatija šiandien yra viena
iš šešių respublikų Jugoslavijos
federacijoje. Kroatija kovojo ir
kovoja dėl savo nepriklausomy
bės ir yra priešinga komunizmo
režimui, ypač serbų dominavi
mui.
Pilną ųepriklausomybę Kroa
tija buvo išsikovojusi 1941 m.
balandžio 10 d. ir jos neteko su
paskutiniojo karo pabaiga, Ti
tui įsiviešpatavus.
Iškilmėms vadovavęs Dr. John
Prcela, pristatydamas publikai
lietuvių atstovą, pabrėžė, kad
Lietuva daug daugiau kenčia nuo
komunistinio režimo, negu Kroa
tija.

Dainos choras
balandžio mėn. 20 d., sekmadie
nį, Mrs. A. Mack namuose —17724 Grovewood Avė., rengia
card party. Užkandžiai ir dova
nos prie staliukų. Pradžia 3 vai.,
įžanga $1.00.
Visus kviečia atsilankyti ren
gimo komisija.
(31)

likusius ant Swetland Blvd. šie
namai turi didelius salionus, val
gomuosius, virtuves su įstatytais
kepimo ir virimo elektriniais pe
čiais; atskiras šeimos kambarys,
3 arba 4 miegamieji, du gara
žai prijungti prie namo, viena su
puse arba dvi su puse vonios.
Sklypai 75 pėdų pločio ir 150 pė
dų ilgio, šie namai yra dviejų
aukštų. Galima šiuos namus ma
tyti kiekvieną dieną tarp 1 vai.
ir 5:30 vai. Kainos yra nuo
$22,000.00 iki $24,700.00. Va
žiuokite Euclid Avė. iki Rich
mond Rd. Pavažiavus Richmond
Rd. sukti kairėn į Swetland Blvd.
Čia ir yra modelio namas.

J. A. GRICIUS Realty
19715 CHEROKEE AVĖ.
Netoli Naujosios Parapijos)
Telef. IV 6-0811 arba AN 1-0249

Savininkas parduoda
A-l stovy 7 kambarių vienos

šeimos namą su garažu. Siūlyki

visos bendruomenės interesams.
Jis yra užsitarnavęs Jūsų bal
so, ir reikia, kad jis būtų išrink
tas Ohio gubernatorium. (Sk.)

iiiiiiiiBiiiiimioiiisBcimiiumsimasiismmj
CIJ G N S KA g

LAIKRODININKAS

609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAm 1-1778.

REZIDFNCIJA: PENINSULA Z521

kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai

riuose apdraudcs-insurance reikaluose.

Sutaisau

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

PRANEŠAMA...
NATION W11)E’S
naujas

ŠEIMOS
DRAUDIMAS
Vienas gyvybės draudimas pa

te kainą. Dėl apžiūrėjimo skam dengia visą jūsų šeimą .. . net

binti EN 1-6839. 7611 Myron automatiškai kiekvieną naujai
Avė. Lietuviška apylinkė.

P. J. KURSIS
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

J.

prisidėjusį (po 14 amžiaus die

nų) NE KIEK NEPADIDĖJANT
už mokamą vieną draudimą!

Dviejų šeimų namas
Skambinkit:
gražiame Bratenahl rajone. Di
delis sklypas. Per abu butus yra PAULINA MOZURAITIS,
Agentas
11 kambarių.
SK 1-2183
Po 5 vai. šaukti telefonu PO
1-5614.
MlIfllIlIlIlIlIlIlIlfelIlIlIlIlIlIBIIIIHlllllllllIllll
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Geri namai

DĖMESIO!
GLOBĖ PARCEL
SERVICE, INC.

10 vai. 40 min. iš Peenemiundės pakyla He 111. Generolas
DETROITO DRAMOS MĖGĖJŲ
Dornberger skrenda į "VVolfsschanze”. Fiurerio Vyriausioje Būs
SAMBŪRIS
tinėje jis pasiekia feldmaršalą Keitei. Keitei elgiasi, tartum Wernher von Braun būtų valstybės išdavikas. Jis Dornbergeriui per
skaito Stetino SS vadovybės telegramą:
VAIDINIMAS ĮVYKSTA
— ...von Braun pokalbyje su savo bendraminčiais išsi
reiškė, kad niekad jis neturėjęs noro iš raketos pagaminti ginklą.
1958 m. balandžio 26 d. 7 vai. vak.
Jis ir jo draugai prie to projekto tedirbo, kad įkūnytų senąją,
tarpplanetinio susisiekimo idėją ...
LIETUVIŲ SVETAINĖS SALĖJE
Keitei prideda savo komentarus:
— Tiems ponams gali kaštuoti galvas. Tai yra sabotažas!
rų vilnonių medžiagų ir
Dornberger mato, jog čia nieko nepasieks. Paties Hitlerio
odos. šios prekes parduoda
VAIDINIMUI UŽSIBAIGUS ŠOKIAI.
tuo metu nėra. Jis, galbūt, būtų kitaip nusprendęs. Dornberger Čiurlionio Ansamblio koncertas
mos siuntėjams savikaina.
prisimena, kaip Hitleris buvo sužavėtas, kai jis ir von Braun jam
Priėmimo valandos kasdien
Gegužės 4 d., sekmadienį, 7
Clevelando Ateities Klubas
pademonstravo filmą apie V-2 veikimą. Vietoj to, kad visą V-2 vaJ yak Čiurlionio Ansamblis
nuo 9:30 iki 6 vai. Trečiadieniais
programą /ienų plunksnos brūkšniu sustabdytų, kaip jis anks- duog Clevelande dar negirdėtą
nuo 9:30 iki 8 vai. šeštadieniais
čiau grasino, pamatęs minėtą filmą, Hitleris įsakė V-2 projektui daini^ programą> kurią su dideliu
nuo 9 iki 3 vai.
duoti pirmenybę prieš visus kitus planus.
pasisekimu atliko Chicagoje.
Adresas: 1313 Addison Rd.,
Dar tą pačią dieną Dornberger atsiranda Prinz Albrecht Koncertas įvyks Severance Hali
Sąmokslą prieš savuosius,
|
ALTo Valdyba
kampas Superior ir E. 71st St.
'gatvėje, Berlyne. Čia, SS saugumo vyriausioje žinyboje pavyksta>mažojoje salėje (430 vietų),
Vyt. Alanto 3 v. pjesę, suvaidins savo paskutiniame posėdyje nu- Tel. UT 1-0806.
įgąsdinti aukščiausius SS vadus. Jis grąsina V-2 gamybos sugniū-[ Koncerte su ansambliu daly- Detroito Dramos mėgėjų sambū- tarė paaukoti iš savo kuklių le
žimu, jei von Braun nedalyvaus sprendžiamuose bandymuose,
Tn7ė Krištnlnitvtė ris balandžio 26 d. Ateities klu šų žurnalui Lituanus 50 dol. ir
Lauko teniso žaidėjų žiniai
kurie numatyti prieš pradedant šį ginklą naudoti Londono apšau- -r Ajdona stempužienė.
bo, rengiamame vakare.
Punsko lietuviams Lenkijoje 25
dymui.
| i i
Šį sekmadienį, balandžio mėn.
Vaidinimas įvyks lietuvių sa dol.
Dornbergeriui pasiseka. Pats Kaltenbrunner įsako paleisti Tomas Čiurlionis ir Stefanija lėje 7 vai. vak. Pakvietimai iš
Posėdis Daugėlų namuose bai- 20 d. 3 vai. p. p., Dundurų buWernher von Braun. Ir Dornberger pasiima savo globotinį iš šteČiurlionytė-Douvan
anksto gaunami Dirvos redakci gėsi prie vaišių stalo, gražiai pa- te — 1346. E. 66 St. įvyks LSK
tino kalėjimo.
Čiurlionio Ansamblio namams joje, Spaudos kioske, pas Atei gerbiant valdybos sekretorių.-žaibas” lauko teniso sekcijos
Po poros dienų viskas pamiršta — von Braun dirba toliau. pirkti paaukojo po $100.00.
ties klubo narius ir balandžio 26 y.ac'av.? Kasakaitį jo susirinkimas. Sekcijos nariai,
Kiti suimtieji, kuriuos Dornberger negalėjo tuoj pat išlaisvinti,
d. prie įėjimo nuo 5 vai. vak.
60 metų amžiaus sukakties pro- •. . , , . .
............
r,.
. . ,
r Tx
.if. visi lauko teniso mėgėjai ir uo
atvyksta po šešių dienų. Kaip tik dar laiku, kad dalyvautų kuk- Clevelando Lietuvių Studentų
Rengėjai maloniai kviečia vi ga. Pirmininkas J. Daugėla tarė...............................
lioję gimimo dienos šventėje, kurią rengia VVernher von Braun skyrius rengia dailiojo žodžio ir suomenę atsilankyti ir pamatyti žodį, įvertindamas V. Kasakai-i r^n^e-^ teniso išmokti, kviečiasavo bendradarbiams 23-čią kovo.
skambios studentiškos dainos šių djenų gyvenimą vaizduojan tį, kaip žymų Lietuvos parla- mi susirinkiman atsilankyti,
vakarą,
čią pjesę. Vaidinimui pasibaigus, mentarą, valstybininką ir visuo-j
z
N. Plechavičius,
menininką. Sukaktuv i n i n k u i
Karinė slaptoji žvalgyba irgi randa reikalo įsikišti Peene- gegužės mėn. 11 d. Programą at- bus šokiai ir veiks bufetas.
Sekcijos vadovas

miundėn. Ji seka vieno paslaptingo asmens pėdsakus.

Nr. 31

paskolas pirmo morgičio.

Patarnavimas ir išpildymą*

garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

LIETUVIU KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ.

^EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

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

galite

klausytis

muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visų laikų veikiu televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
936 East 185 St.
EN 1-1763
KE 1-7770
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Uedakcijor ir administracijas adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., (gleveland '3, Ohioy
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS

(buto telefonas: GL 1-3976)^

ATLIKAU TIK PAREIGĄ TĖVYNEI
Kovotojo atsiminimai
ANTANAS SODAITIS
Stasys Butkus, karinės spau-1

Telefonas: HEnderson

susibičiuliauti su knygomis ir
lietuviška spauda, nulėmusią,
galima sakyti, visą jo gyveni
mą: jis tapo žurnalistu. Pradžio
je rašinėjo keliems laikraščiams
korespondencijas, o patekęs į ka

Nors atsiminimų žanre sunku riuomenę,

pradėjo

bendradar

Pakšto svetainėje — 2801 W.
38th Street, Chicago, Illinois.
Kęstutis yra Kazimiero Ječiaus
(Nepriklausomoje Lietuvoje bu
vusio Pienocentro direktoriaus)
sūrius. Ječius turi dar dvi duk
teris, kurios abi jau susituoku
sio,s Amerikoje. Vienas Ječiaus
žentas — Dunda, drauge su žmo
na yra įsteigęs gražų restoraną
Cicero mieste. Lietuviai gausiai
lanko. Ateina ir nelietuviai, ku
rie ieško įvairių it skanių valgių.
• Klemensas Žukauskas, prieš
porą metų iš Anglijos atvyko į
Ameriką. Būdamas Anglijoj duo
ną pelnė anglių kasyklose. Ame
rikoje dirba inžinieriaus darbą.
Visai nesenai pirko namus. Jo
sūnus lanko Morton High School
ir yra didelis sportininkas. Uo
liai dalyvauja ir lietuviškoje
veikloje.
• Jasaitis Jonas, teisių moks
lo magistras, šiuo laiku yra Lie

PROF. DR. VYT. BENDORAVIČIUI
mirus, jo liūdinčiai žmonai reiškiame gilią užuojautą.

Ohio Lietuvių Gydytojų
Draugija

Visi rimtesni lietuviai jautė,
kad SLA galima išauginti iki
50,000 narių. Tais laikais au
gantis jaunimas rašėsi į SLA,
tačiau SLA buvo pasmerkta lai
kytis senstančiais, gyvenimą bai
giančiais nariais, nes socialistai
visokį jaunimo organizavimą sa
botavo.

Mes daug pinigų išleidžia
me sveikatos ir gyvybės apdraudai. Kodėl neapdrausti
lietuvybę ir tam reikalui pa
skirti per savaitę 192 cen
tus. Ir tau tereikės mokėti
tik vienus metus, b apdrau
da galios visam amžiui.

dos ilgametis bendradarbis, pa- aptikti vientisą kurinio mintį, biauti karinėje spaudoje.
rašė atsiminimų knygą ’’ Vyrai bet S. Butkaus knygoje pagrįs " Nuo 1922 m. jis yra Kario re
dinė idėja yr.T'jHųia ryšį>rVisa- dakcijos narys ir tose pareigose
Gedimino kalne”.
tuvių Bendruomenės Chieagos
Antras sauvaliavimas
yra me veikale jaučiamJr-jrtTi tėvynės išbuvo iki Lietuvos okupacijos.
Autoriaus
atsiminimai
Juozas Butvilą
apygardos pirmininkas. Jis yra| I’elev iz.jjoK ir filmų aktorius Bob
Kai
atgimė
Kario
žurnalas
čia,
Lietuvos eilinio kareivio savano- meilė, patriotizmas ir aukojimaKai 1956 metais išrinktas
U SLA
S. Butkus mini dar vieną retą jau tikras jaunosios kartos at Hope, grįžęs iš Maskvos savo są
rio pasakojimai apie išgyveni sis aiškiam ir kilniam tikslui
sukaktį — 40 metų bendradar stovas (savo amžiumi). Duoną mojum pavaizduoja tikrąjį Ru pirmininkas adv. Kalinauskas
mus Pirmajame pasauliniame tautos laisvei ginti.
mirė, "diktatoriukas" vėl sauvapelno dirbdamas banke, bet visą
kare ir Lietuvos laisvės kovose. Į Knyga labai patartina skaity- biavimą karinėje spaudoje. (Į kitą laiką pašvenčia visuomeni sijos gyvenimą, iš kurio yra liškai dalykus pertvarkė. Šių me
tūkstančiai progų juoktis ir ten
Atsiminimai yra padalyti į dvi ti mūsų jaunimui ne vien tik to savanorius atėjo 1918 m.).
tų seime bus stengiamasi įrody
nei
veiklai
ir
spaudai.
Rašo:
Ai

gyvenančių žmonių gailėtis.
Per tą laiką S. Butkus yra pa
dalis, kurių pirmoji, apimanti dėl, kad joje apstu gražių aukoti, kad taip valdyba pertvarkyta
duose, Drauge, Darbininke, bu
pasaulinio karo įvykius, pavadin- .įimosi, drąsos ir kovos pavyz- rašęs daug straipsnių ir sureda
organizacijos gerovei, bet jie įsi
vo Tautinių šokių Šventės ren
ta Prieš Aušrą, yra tartum pro- džių, bet kartu priaugančiai kar- gavęs keletą leidinių: Savanoris
dėjo į valdybą dar vieną savo
gimo komiteto narys.
logas antrajai knygos daliai —| tai padės geriau pažinti ir su- 1918-1920, Penktas Pėstininkų
šulą.
• Petras Janulaitis, buvęs ne
Vyčio Ženkle, šioje dalyje apra prasti Lietuvos laisvės kovų lai Pulkas 1919-1934, Savanoriai
priklausomoje Lietuvoje Lietū
Liūdna ateitis laukia Susivie
šoma savanorių rinkimasis į kotarpį ir valstybės atstatymą. Kūrėjai ir kitos knygos.
Pasirodo, socialistų įsiskverbi
kio
direktorius,
rašo
apie
anų
Pasakodamas savo atsiminiS. Butkus buvo ir yra akty
Vilnių, pirmasis Lietuvos vėliamas 1929 metais valdyti Susi nijimo, jei taip reikalai ir toliau
laikų
(1908-11
metų)
buvusį
Va

vos iškėlimas Vilniuje Gedimino mus autorius nelaiko save cent- vus taip pat ir organizaciniame
vienijimą Lietuvių Amerikoje tvarkysis. Centro sekretorius Dr.
balninku
parapijos
vikarą
kun.
M. J. Vinikas jau menkos svei
kalne (nuo to parinkta knygos riniu asmeniu ir aprašo daugelį gyvenime. Lietuvoje jis buvo
tai
organizacijai
tik
kenkė
ir
ją
pavadinimas), pirmosios aukos, įvykių iškeldama^'kovos draugus' nuo 1927 m. Lietuvos Kariuome- Fabijoną Kemešį. Mat, Janulaitis slopino. Skaitytojai atsimins ma katos ir senyvo amžiaus, tačiau
Eimučio mirtis, kovos su bolše- ir bendrus pergyvenimus. Taigi nės Savanorių Kūrėjų Sąjungos pačioje savo jaunystėje, buvo no pirmesnius aprašymus, kaip šiemet tai vietai buvęs tik jis
vikais, lenkais ir trečiuoju prie- S. Butkus kalba ne savo vieno centro valdyboje, čia jis yra Vabalninku parapijos vargo-1 1929 metais mirus SLA iždinin vienas kandidatas. Greičiausia,
lu-bermontininkais.
vardu. Jo atsiminimai tartum Bendruomenės narys, dalyvauja ninkas ir pažino daug kunigų.1 kui Tarnui Paukščiui, socialistai planuojama pakeisti socialistu
Atsiminimai yra parašyti įgu yra ir kitų, tokių pačių pilkųjų žurnalistų Sąjungoje, Amerikos Kemėšis buvo aukštas, gražus ir, privertė grasinimais sandarie- sekretorium, kuris jau jų esąs ir
dusio žurnalisto plunksna, vaiz- kovotojų pasakojimai apie kovas Lietuvių Tautinėje Sąjungoje ir muzikalus. Ypatingai veržlus: čius be rinkimų įkišti iždininku numatytas.
nepripažino stabdžių nei kompro
džiu, gražiu ir lengvu stiliumi. ir aukas ginant tėvynės laisvę.
kitose organizacijose.
socialistą Gugį. Ir ta šeima SLA
Socialistai, verždamiesi SLA
Jais įdomiai nušviečiama Lietu
Šį kūrinį S. Butkus davė savo
Už pasižymėjimą kovose ir misų. Daug dalykų jis įvykdė. iždą valdo iki šios dienos.
nuo 1929 metų užvaldyti, laimė
vos valstybės atstatymo pirmo amžiaus 60 metu sukaktyje. To narsumą S. Butkus yra apdova Tuo laiku jo. idėjos buvo: abstiPajutęs, kad SLA iždas jau jo įtikindami sandariličius ši IŠRINKITE A. S. TREČIOKĄ
nenc.ija-blaivybė,
moterų
emansios dienos, viltys ir gyventojų dėl tąja proga dera paminėti ir notas Vyčio kryžiumi, medaliais
SLA VICEPREZIDENTU
pilnai jų kontrolėje, SLA "cen taip: mes remiam jūsų žmogų
sipacija,
žemės
ūkio
rateliai,
vai

nuotaikos, kada savanoriai rin-Į pati autorių.
ir kitais pagarbos ženklais. Tazorius" P. Grigaitis Naujienose Viniką į sekretorius. Jeigu jūs
Kad būtų sutaupyta daugiau
\osi tėvynės ginti. Autorius apie
Kilimo S. Butkus yra žemaitis čiau būdamas kuklus jis niekad dinimai, (vadinami lietuviški džiaugėsi, kad mažėjimas nariais neremsit mūsų žmonių, mes ir
pinigų ir laiko SLA narių nau
savo patekimą savanoriuosna, iš Kartuvėnų, Padubysio vals.,' nesigyrė savo nuopelnais, nesie- vakarai klojimuose), chorai. Bet organizacijai išeis į naudą, nes jį galim išmesti . ..
dai, kad SLA reikalai būtų atlie
šiaulių apskr. Augo dvaro dar- kė kariuomenėje nei civiliniame dėl minėtu savo būdo savybių ne pasitraukiančių narių įmokėjišiaip rašo:
Mikas Vaidyla, P. Grigaičio kami gerai ir greitai, kad SLA
"Dar 1918 m. vasarą "Lietu bininkų šeimoje dienomis, kada gyvenime aukštų ir pelningų pa- retai su klebonais apsipykdavo. mai lieką ižde, sustiprinsią liku
vos Aide”, redaguojamame An mažai buvo n?okvklų ir ne kiek-!reigų. Užsiminus apie atliktus Tekdavo trauktis į kitą parapi sių narių apdraudą. Toks skai skymų dalininkas, visą laiką ir apdrauda ir pašalpa būtų stip
tano Sm 'tonos, radau, jog Vil vienas galėjo išeiti aukštesnį darbus S. Butkus atsako kaip ka- ją. Apsipyko ir su tuo laiku Va- čiavimas biznyje yra ligotas, nes dirba su P. Grigaičiu, kovodamas riausia, ir kad SLA narių reika
niuje, Lietuvos Taryboje, regis- mokslą. Tačiau S. Butkus, nors rys: atlikau tik pareigą tėvynės balninkuose buvusiu klebonu organizacijos stiprėja tik narių prieš tautininkus, kol Grigaitis lai būtų tinkamai apsaugojam i,
kun. A. Bizausku, kuris buvo ži
parodys jam, kad jau gali ir be
ir ? ifi tarnauto- ir sunkiose sąlygose, sugebėjo labui.
truoiami ka
daugėjimu.
Tada
visi
rimtesni
būtinai reikia balsuoti už Albiną
nomas kaip nesuteptos moralės
sandariečių apsieiti.
bet buvo
'k ‘ '
įai. Nors ir n
S. Trečioką, dabartinį SLA Kon
lietuvis patriotas. Kun. Kemėšis SLA veikėjai susirūpinę kalbė
duota suprasti, knd Tt.n
n žinios
jo,
kad
tokiu
šeimininkavimu
or

P.
Grigaitis
oficialiai
esti
tik
trolės Komisijos narį, į SLA Cen
išvyko i Vilnių, o vėliau ir į JAV.
reikalingos būsimai Li 'uvos
čia1 kun. Kemėšis baigė sociolo ganizacijos vadovybę paėmusie- Apšvietos komisijos" pirminin tro Viceprezidento vietą.
valstybei.
gijos mokslus Loyolos universi ji suka reikalus taip, kad SLA kas, bet jis diktuoja ir organo
ALBINAS S. TREČIOKAS
Pasiunčiau laišką Lietuvos Ta
redaktoriui, ir dalyvauja veik
• Antanas Olis 1956 metais daug 55,000 kvadratinių pėdų. tete, o doktoratą įgijo katalikų bus sulikviduota.
rybai ir paprašiau, kad ir mane
visuose centro valdybos posė dirba SLA naudai daugiau kaip
pastatė namu; už du milijonus Nuoma kainuotų mažiausia $5.00 universitete Washington, I). C.
Nuo
1929
metų
SLA
smuko
30 metų. SLA seimuose jis buvo
Įregistruotų i sąrašą, o kai rei
džiuose,
nepraleisdamas
tarimų,
dolerių. Bet juos pastatė ne sau, už kvadratinę pėdą, arba per meA. A. Kun. Fabijonas Kemė 'emyn. Turėjus apie 24,000 na- , , .
t. , TT ,
kės, pakviestų į kariuomenę.
j
,
.....
kurie
jam
nepatinka.
Uz tuos va- renkams į Finansų, Apšvietos
o tai įstaigai ( i’he Metropolitan tus už visas patalpas reikėtų su- šis baigė savo tauraus gyvenimo •iii, ar dabar organizacija turi v. ...
.
t ..
zinėjimus kasmet jis paima iš ir Kontrolės komisijas, kur jis
Toks sąrašas prie L. Tarybos Sanitary Disrict of Greater mokėti $275,000 nuomos. Naujo dienas Sibiro tremtyje — baigia nlnai 12,000 narių?
pavyzdingai ėjo pareigas apie 15
SLA iždo šimtus doleriu.
buvo pradėtas 1918 m. balandžio! Chicago).
namo statybai Olis užtraukė pa- savo laišką Petras Janulaitis,
metų. Jis taip pat be pertraukos
mėn. ir baigtas spalio mėn. Pir-.
kaip pastatė? Ogi be j o- skolą, kurios grąžinimas ir pro Dirvos skaitytojas ir bendradar
Apgailėtinas, bet tikras daly yra SLA 245 kuopos ir 5-jo aps
muoju į sąrašą įsiregistravo ka- Kių naujų mokesčių iš piliečių centai (per 15 metų) kainuos bis.
kas, kad sandariečių "dvasios kričio valdybose daugiau kaip 30
IŠTIKUS
GAISRO
rininkas Kazys Škirpa.
• Pulk. švedas Jonas yra Lie
kišenės. Ir dar susidarė $85,000 kasmet $110,000 ir prie to dai
vadas" Mikas Vaidyla, laikyda metų. Be to, jis yra Nevv Jersey
Tačiau į šį sąrašą nedaug tesi- sutaupos per metus. Kaip tai? kasmet numatyta $80,000 namo tuvos kariuomenės kūrėjas sa
mas įsikibęs P. Grigaičio skver- ir Nevv Yorko valstybių pripažin
NELAIMEI
registravo. Vos 41 karys: 39 ka Olio įstaigai reikalinga maž- tvarkymo ir remontavimo reika vanoris ir daugelio lietuviškų or
nan, Susivienijimui vaidina tokį tas apdraudos žinovas. Todėl visA
rininkai ir 2 kareiviai. Kaip vė
lams. Tokiu būdu ir gaunasi su ganizacijų vadovybės narys. Jis
Kada jūsų namai arba ra- nedėkingą vaidmenį.
Centro Viceprezidento vietą.
liau patyriau, iš kareivių buvau
taupos po 80,000 dolerių kasmet, buvo Cicero lietuvių bendruome kandai tampa sunaikinti arba
K. S. Karpius
SLA Pažangos Komitetas
pirmuoju į šį sąrašą įrašytas.”
gi nenuostabu todėl, kad Olis nės apylinkės steigėjas ir keletą sugadinti ugnies, kreipkitės i
(Pusi. 76).
Chicagoje žinomas, kaip mokes metų pirmininkas. Dabar LB P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo. l’cecsss: 332EEE
Taigi Stasį Butkų būtų gali
DĖMESIO!
čių mokėtojų pinigų taupytojas. Kultūros Fondo finansų skyriaus ko visada reikalauja apdraudos
ma laikyti pirmuoju Lietuvos
• Juozas Račiūnas, Tabor vedėjas ir savanorių vicepirmi kompanijos pirm, negu išmok;
GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.
kariuomenės eiliniu kareiviu, bet
už nuostolius.
Farm, yra kandidatas į Ameri ninkas.
jis nepretenduoja į šį garbingą
Julius šakelė
P. .1. KERŠIS,
kos Lietuvių Bendruomenės Ta
900 LITERARY ROAD, CLEVELAND 13, OHIO
titulą ir visai teisingai atsimi
609 Society for Savings Bldg
rybą, kuri bus renkama balan
TEL. TOwer 1-1461
nimuose pastebi:
Telef.: MAin 1-1773
džio mėn. 27 d. Girdėjau, kad
"Tačiau, kas iš tikrųjų buvo
Rezidencija: PENINSULA 252
rinkimų propagandos vesti ar tai
Siunčia j Lietuvą ir j Rusiją — drabužiams medžiagą, odas,
avalynę,
maistą ir kita.
pirmasis savanoris, sunku ar
nereikia ar tai negalima. Ir tik
veik neįmanoma nustatyti, nes
rai, J. Bačiūnui propaganda ne
GREITAS IŠSIUNTIMAS IR PRISTATYMAS GARANTUOTAS.
daugel Lietuvos vietų registra
Rochesteryje
rinkimams
į
Pa

reikalinga. Svarbu? kad rinkė
Siuntinių persiuntimo, išlaidos, įskaitant ir muitą, apmokamos
vosi savanoriai". (Pusi. 77).
jas, skaitydamas kandidatų są saulio L. Seimą ir AL B-nės
čia pas mus, vietoje.
Ne į vestuvinę puotą vyko sa
rašą, tikrai žinotų, kad ten įra Tarybą- pravesti sudaryta komi
Žmones, gyveną už Clevelando ribų, gali siųsti mums savo siunvanoriai, bet rinkosi vyrai karo
šytas Bačiūnas yra tikrai tas sija iš šių asmenų: Antanas Ra
H čiamus daiktus paštu, pridėję daiktų sąrašą ir adresą, kam siuntinys l
žygiams, kur laukė dideli pavo
gelis — pirmininkas, Vladas
pats išvTalmr Farm.
tui i būti pasiųstas. O mes, paruošę siuntinį, išsiunčiame jį adresatui.
jai. Tačiau visa tauta jautė Lie Gubernatorius C. W. O NeilI ba-j • inž. Kęstutis Ječius, tik ką Obelis — vicepirmininkas, Pet
Pastaba: Idant negai&ti miesto krautuvėse renkantis ir perkant
tuvos istorinį momentą ir nepa landžio mėn. 21 d. bus Clevelande baigęs Illinois Institute of Tech- ras Matiukas — sekretorius. Ko
tekstilės medžiagas ar odas siuntiniams, siuntėjai gali rasti ir pasibūgo aukų. Anot autoriaus, "tė ir 6.30 vai. vakaro kalbės Maso- nology, susituokia su Dalia Mie- misijos nariai: Raimundas Kirrinkti gerų, ypač eilutėms ir apsiaustams tinkamų tekstilės medžiagų
vas pasididžiuodamas išleido ma nic Temple. Norintieji išgirsti cevičiūte, gegužės mėn.
d. 11 šteinas, Antanas Sabalis, Anta
ir odų mūsų įstaigoje ir dargi žemesnėmis kainomis negu kur kitur.
ne savanoriu, į jo visą amžių gubernatoriaus kalbą ir dalyvau vai. ryto šv. Jurgio bažnyčioje, nas Burkūnas, Aloyzas Jančys ir
Lietuviams — lietuviškas patarnavimas.
svajotą Lietuvos ir Žemaitijos ti vakarienėje, kreipiasi į J. Sme- 3230 So. Lituanica Avė., Chica Kazimieras Zlatkus.
Darbo valandos:
toną.
"vaiską". (Pusi. 83).
go, Illinois. Vaišės 7 vai. vakaro
Kasdien 9-9 vai.; šeštadieniais 9-7 vai.;
"Mane palydėti į Šiaulius, į
Kandidatai iš Rochesterio į
sekmadieniais užmiesty gyvenantiems 1-5 vai.
geležinkelių stotį, pasisamdžiusi
Pasaulio Lietuvių Seimą ir Ame
roges, atvyko buvusi knygnešė,
rikos Lietuvių Bendr. Vyr. Tary
teta Ona. Taip pat mane išlydėti
bą:
atėjo ir senukas elgeta Kazys
Kun. Jonas Bakšys, pulk. Pra
Nomeika, buvęs 1863 m. sukilė
nas Saladžius, Juozas Yurkus,
lis. Jis įteikė man 10 markių,
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rašyt. Jurgis Jankus, Bronius
sakydamas: "Vaikeli, mes seni,
Krokys, muz. Petras Armonas ir
WE VVELCOME YOUR SAVINGS
jau nebegalime eiti ginti Lietu
Apr. 21—Eugene Onegin
Apr. 25—Barber of Seville
mokytojas
Aloyzas
Jančys.
vos. Taigi priimk nors šią mano
Apr. 22—Madama Butterrley Mat. 26—Don Giovanni
B. K.
dovaną.
Kelionėje pravers”.
Apr. 23—Samson et Dailia
Eve. 26—Otelio
(Pusi. 85).
GERESNĖS statybos kontraktoriai
Apr. 24—Aida
Mat. 27—Faust
Nemažesniu sentimentu ir
vaizdingumu autorius aprašo ir
įstato MONCRIEF ORO VENTILIACIJĄ
TICKETS $1, $3, $4, $5, $6, $7, $8 — NO TAX
kitus išgyvenimus. Jie visi yra:
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• ŠILDO žiemą
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