tiškas laužas ir t.t., kuriuose ryš
kiai vyravo gimnazijos mokiniai.
Literatūrinėje kūryboje stilin
gai rodėsi Rūta Kiulkaitytė, o
skautišką programą sumaniai

pravedė P. Cibitis. Improvizaci
joje nepakeičiamas buvo Počiu-

THE FIELD

lis.
Viena diena buvo skirta išky
lai pareiniu iki Lorelei, kuriai
vadovavo mokyt. E. Skėrys.
Mokyt. Skėrys ėjo stovyklos va
dovo pareigas. Mergaičių ben
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drabučio priežiūra rūpinosi mo

kyt. Motgabienė. Porą dienų sto
vykloje buvojo Muencheno Ame
rikos Balso atstovas V. Dargis,
registruodamas paskaitas, mo
NAUJAUSIA STATYBA
kyt. Motgabio pravestas dainas,
• Jungt. Amerikos Valstybės
LIETUVOJE
stovyklaujančiųjų pasisakymus
kreipėsi į JT Saugumo Tarybą,
ir sveikinimus lietuviškajam
"Štai gražus mūrinis vieno bu prašydamos "skubiai įsteigti"
jaunimui už geležinės uždangos.
to namas — trys kambariai, tarptautinės inspekcijos zoną
Ačiū Amerikos Balsui, kad ne
šviesi veranda, sienos gali būti kontrolei prieš netikėtą bombo
gailėjo išlaidų šį suvažiavimą
Nors žemės Lietuvoje su j ung-į kambariuką, kuriame tilps ka- iš plytų, plūkto molio arba piū- nešių puolimą per poliarinę zo
užrašyti juostose.
:os i vienetus, didesnius, negu . bykla su veidrodžiu ir bus dvejos venų betono. O čia 2-4 kambarių ną. Pagal JAV projektą, ton ko
Jei pagrindinį stovyklavusiųjų
anksčiau buvo paskiru kaimų ; durys, vienos į vonią, kitos į gy- namas kolūkiečiui (kolchozny- misijom turėtų įeiti JT Nusigink
branduolį sudarė atostogų metu
laukai, bet dar tik labai maža venamąjį kambarį. Virtuvėn du kui). čia tokių pačių trijų butų lavimo Komisijos nariai: Britą
likę Vasario 16 gimnazijos mo
dalis per pirmąjį kolchozinio gy rys iš gyvenamojo kambario namas, o štai dviaukštis keturių nija, Kanada, Sov. S-ga ir JAV.
kiniai, stovyklon suvyko būrys
venimo dešimtmetį tepersikėlė Skalbykla visiems gyventojams butų mūrinis namas — jie tary Rezoliucijoje siūloma, kad ton
ir kitų gimnazijų bei aukštesnių
gyventi į centrines kolchozų gy bendra rūsyje. Pastogės bus že binių ūkių (sovchozų) gyvenvie komisijon taip pat galėtų įsi
venvietes, nors raginimas keltis mos ir jose nebus nei sandėlių, tėms. čia pastatai, kuriuose nu jungti Danija Norvegija ir ki-|Rjlnio.Wonri(Ige Erdvės Laboratorijog> Los Ange)es m<lks|inin jų mokyklų auklėtinių. Atsilan
nuolatos vyksta. Tik ten, kur nei džiovyklų. Tokie kuklūs ir matyta įsteigti siuvyklos, ava tos valstybes, kurių teritorijos į^ ruogja bandymui specialių antenų, kuri yra skirta gaudyti kė ir biuruose bei įmonėse dir
kolchozų centrai sutampa su bu maži viengungiški butukai ski lynės ir buitiniu reikmenų tai- Įeina j arkt.kos zonų. JAV pasui- aviacijos tarpkontinentinės raketos Atlas signalus. Signalai turi bančio jaunimo. Buvo malonu
vusiais bažnytkaimiais - mieste riami gyventi šeimoms. Pažan symo dirbtuvės, kirpykla, 140 lymas bus svarstomas JT Saugu- sutejktj daugiau duomenų apie elektroninį intensyvumų jonosfe- matyti 3 JAV armijos narius
(Reičys, Brinkis, Karmūza), ku
•
*
liais, kiek žymesnė dalis gyven ga ta, kad kiekviena šeima to vietų restoranas, 20 lovų viešbu mo Taryboje antradienį.
roję.
rie nors porai dienų sugebėjo iš
tojų jau "centralizuoti”. Šiaip kiliose namuose turės savo at tis. Tai rajono centrui".
• Jugoslavijos "prezidentas”
trūkti iš karinių užsiėmimų, kad
Visa tai Lietuvoje yra ... tuo
kėlimasis į kolchozines gyvenvie skirą virtuvę ir vonią.
Tito,
užbaigdamas
septintąjį
Ju

galėtų vėl su savaisiais susitik
tes vyksta tokiu greičiu, kad, jei
Tie namai tuo tarpu dar yra tarpu dar tik statybos ir archi goslavijos komunistų suvažiavi
JAUNIMO
DIENOS
VOKIETIJOJE
ti. Reikia tikėtis, kad tokie su
ir toliau tai peitų, tektų laukti projektavimo instituto brėžiniuo tektūros komiteto patvirtintuo mą, pabrėžė, kad Maskva turėtų
važiavimai, laikui bėgant, su
se tipinių pastatų brėžiniuose.
arti 300 metų, kol išnyktų vien se.
VYTAUTAS DONIELA
ieškoti "draugiškesnių kelių"
trauks vis daugiau lietuviškojo
kiemiai ... Konstatavusi, kad
SUSISIEKIMAS PANEVĖŽY ideologiniams skirtumams spręs
jaunimo iš kariuomenės dalinių.
PRIVATI NUOSAVYBĖ
dar 280,000 kolchozininkų šeimų
Balandžio 8-17 d.d., Vasario la palengvėle tampa metiniu trati.
Jis
įspėjo,
kad
denuncijacijos
Tik kolkas susižinojimas yra
Panevėžy veikia keturios au
PATRAUKLESNĖ
tebegyvena vienkiemiuose, net
ir boikotas Jugoslavijos atžvil-1 šešioliktosios gimnazijos patai diciniu įvykiu, nors jos galutinis sunkokas dėl plataus išsimėtymo
ir komunistų partija nesitiki,
Pastaruoju laiku, kalbėdami tobusų linijos, siekiančios Pa gili tik pakenktų pačiai Mask- pose, įvyko Europos lietuviško įgyvendinimas ir priklauso nuo
kad dabartinės kartos'gyvenime apie pieno gamybą, valdžios pa juostę, cukraus fabriką, naująjį vai ir tarptautiniam komunistų Į j0 jaUnimo stovykla. Ją rengė svetimųjų lėšų bei palankumo. ir vietos nepastovumo.
Į stovyklą atvyko ir didokas
pavyktų sugrąžinti visą\Lietuvą reigūnai Lietuvoje rečiau bemi dar nebaigtą linų audinių fabri judėjimui.
Stovykla
praėjo
linksmoje
studentų būrys. Ne visi* iš jų
Vokietijos Liet. Bendruomenės
į nauju^ kaimus. Todėl ragina, ni kolchozų ar sovchozų gamybą ką ir Liberiškio sovchozą. Visų
Sov. S-gos užs. reik. min. I Krašto Valdyba, išsirūpinusi lė nuotaikoje ir malonaus draugiš galėjo stovykloje išbūti visą lai
kad būtų susirūpinta gyvenamų atskirai, o kalba apie gamybą linijų ilgis — 22 kilometrai. Va
kumo ženkle. Vokietijos lietuviš ką, bet atsilankė, berods, 16. Ka
pareiškė, kad Sov. Są- gų įg Laisvosios Europos Komijų trobesių taisymu vienkiemiuo "visame žemės ūkyje", tai yra, žinėja 18 autobusų. Be to, mieste Gromyko
kasis jaunimas suvažiavo iš 14
*
1 • 1 X****
1. • ♦ 1 ♦ i
*
se. Dabartinė padėtis tokia, kad, įskaito ir privačiai (ant mažų dar yra 10 taksi automobilių. junga sutinkanti įsijungti į dip teto. Atrodo, jog tokia stovyk vietovių, neskaitant atostogų dangi jie, šalia gimnazistų, suda
rė antrą pagrindinę grupę, pa
kaip "Tiesa” rašo, "daugelį me sklypukų) laikomų karvių pie (Gyventojų skaičius su prijung lomatinius pasitarimus viršūnių
metu
vietoje
pasilikusių
Vasario
skutinėmis dienomis prasidėjo
tų prie jų nepridedama ranka, ną. Mat, privačių karvių yra tais priemiesčiais spėjama apie konferencijos reikalu Vakarų
16
gimnazijos
auklėtinių,
kurie
įvairios draugiškos varžybos.
valstybių nurodytomis sąlygo
ir pastatai griūva, nyksta".
daug daugiau, l&up "visuomeni 50,000).
Chrysler
Corp.
—
reikalauja
su

savaime
sudarė
skaičiumi
gau

Spontaniškai kilo tinklinio ir
mis. Tačiau jis reikalavo, kad.
y. .
,
,
Bet į kolchozinius centrus gy nių" ir jos duoda^Taugiau pieno.
siausią
stovyklautojų
grupę.
Ki

tuose pasitarimuose turėtų da.| mažinti parduodamų automobilių
krepšinio rungtynės, kurias abi
PUNSKIEČIAI GAUNA
venti nesiskubina ne tik paprasti Tuo būdu pieno gamyba statis
kainas
ir
padidinti
nedarbo
pa

tų
stovyklautojų
skaičius
vieto

užtikrintai laimėjo gimnazistai.
KNYGŲ Iš IR LIETUVOS
lyvauti ir Čekoslovakijos bei
kolchozininkai. Nesiskubina ir tikoje išeina keleriopai didesnė,
šalpas
tiek,
kad
nedirbantis
gau
vėmis
apytikriai
atitiko
dabar

Tik pačią paskutinę dieną, su
Igliaukos moksleiviai, gavę iš Lenkijos atstovai.
partijos atsiųstieji kolchozų pir neg vien "socialistinį’ ūkį skai
tų 80% gauto atlyginimo, įskai- tinių lietuviškųjų kolonijų Vo stiprinus komandą gimnazijos
mininkai, vadinamieji "trisde- čiuojant, nors jis ir yra apėmęs Punsko moksleivių laišką, išsiunJAV AtortUnės Energijos I tant valdžios mokamas nedarbo kietijoje dydį. Jei iš daugelio vie mokytojais, studentai sugebėjo
ė punskiečiams netolimiems Komisi ja paskelbė, kad užsienio | kompensacijas.
šimttūkstantininkai” (1954 me beveik visą naudojamą žemę.
tovių atvyko tik po vieną ar du, futbolo kovą baigti nors lygio
tais visoj Sovietijoj buvo išsiun
Panašiai ir su namų statyba. (apie 50 kilometrų arba apie 30 mokslininkams bus suteikti kai.
didesni būreliai atkeliavo iš
tinėta į kolchozus pirmininkauti Dėl aštraus gyvenamųjų patalpų mylių), bet nepasiekiamiems kai kurie duomenys apie vandenilio
* Adeno Protektorate ginkluo Stuttgarto, Memmingeno, Han- mis. Apskritai, paskutinėmis die
nomis studentų entuziazmas
30,000 miestiečių, daugiausia trūkumo, pradėta skatinti priva mynams siuntinį knygų, jų tar- bombų, kuri bus bandoma šių vasukilėlių’ gauja iš maždaug noverio, Mainzo, Darmstadto.
sportui buvo tiesiog nuostabus.
partijos narių, todėl tie kolcho čių namų statyba, ir susilaukia )e Maironio "Pavasario balsus" sarų. Valstybės Departamentas 300 ?smenV aP3UP° b.ritų .|gUą
Ypatingai malonią staigmeną Neabejotini nuopelnai sporto są
zų pirmininkai ir vadinami tris- ma apčiuopiamesnių rezultatų. ir J. Biliūno raštus.
per Jungt. Tautas įteikė notas A^r'ro *o,ke- Sukilėliai iš Jedešimttūkstantininkais; Lietu Taip, palyginti, gražiai statosi
14 valstybių, jų tarpe ir Sov. meno ižmugeliuotais rusų gamy- sudarė 4 mergaitės ir 2 berniu monės atgaivinime priklauso
kai iš Anglijos, pasiryžę aplan Korėjos veteranui heidelbergievoje tokių iš viso yra 936). Jie netoli Kauno esančios Sargėnų
S-gai, prašydamas atsiųsti ste- bos ginklais.
kyti pažįstamą ir nepažįstamą čiui Vytautui Račkauskui.
visi už išsiuntimą iš miestų ga plytinės darbininkų kolonija, kur
bėtojus į bandymus.
• Neseniai Vatikanan paekir- Vokietijos lietuviškąjį jaunimą.
Bendrai, stovyklos metas pra
vo dovanų — po 50 kubinių met privačiai statybai išskirta 100
• Bonnoje pasirašyta preky- tas amerikietis kard. Stritch, nu Ši graži ir judri Anglijos delega bėgo sklandžiai, nuotaikingai ir
rų statybinės miško medžiagos, sklypų ir besistatąntiems duoda
bos sutartis tarp Sov. S-gos ir I vykęs Romon perimti pareigų cija įliejo į stovyklos gyvenimą
( Perkelta j 6-U pusi.)
kad pasistatytų kolchozuose sau ma paskolų ir pagalbos iš įmo-(
buvo
ištiktas
kraujo
arterijos
tam tikro tarptautiškumo, kurį
Vakari/ Vokietijos. Tačiau Minamus. Dabar "Tiesa” skundžia nės medžiagomis bei priemonė
užsikimšimo
dešinėje
rankoje.
dar labiau pagyvino Vokietijoje
kojanas ta proga davė suprasti,
si, kad ir jie namų nesistatė ten, mis. Neatsilieka ir Kauno "Pir
Gydytojų
pareiškimu,
jo
sveika

studijuoją studentai iš JAV. Dar
kad Sov. S-ga nenukryps nuo sa
kur reikėjo: arba statėsi mies mūno” gamyklos * darbininkai,
ta
esanti
"gera",
bet
dešiniosios
Jie įsijungė į
vienas studentas (A. Jonutis)
vo nusistatymo Vokietijos suvie
tuose, arba gautą miško medžia kurių irgi 50 šeimų yra užsimo
rankos būklė kelianti susirūpi atvyko iš Šveicarijos, o iš pačių
nijimo klausimu.
gą pardavė spekuliacinėmis kai ję pasistatyti po nuosavą namelį.
Dirvos taikę
gimnazijos
auklėtinių
ne
vienas
nimo.
nomis ...
• Buv. Prancūzijos premjeras
Yra įstatymas, kad net ir na
jau buvo kelis metus praleidęs
šešiasdešimt antruoju šimti
Rene l’Ieven bando išspręsti po
cionalizuotus (miesto valdžios
•
Kuboje,
Oriente
provinvijoItalijoje.
ninku į vykdomą vajų įsijungė
VĖL PADIDĖJO KOLCHOZŲ
litinę krizę Prancūzijoje. Jo or je, kautynės tarp vyriausybės
administruojamus) namus gali
Korp! Neo Lithuania,
SKAIČIUS
Atidarius stovyklą pamaldo
ganizuojamas kabinetas paskelb
ma parduoti privačion nuosavy
kariuomenės ir Castro sukilėlių mis, pagrindinę programą suda
Chicagoj................... $100.00
Iš daugiau kaip šešių tūkstan bėn. Reikia įmokėti penktadalį,
siąs deklaraciją, kurioje būsiąs
čių kolchozų 1951 metais, jungi kita išmokėti per ketverius me
aiškiai precizuotas Prancūzijos dar tebevykstančios, tačiau dėl rė 12 paskaitų (mokyt. Vykin Korp. valdyba (J. Jurkūnas,
mo būdu, iki 1955 metų Lietuvo tus. Pirmenybė tokiems namams
nusistatymas Alžiro atžvilgiu. cenzūros smulkesnių žinių netu tas: "Lietuvių kalbos reikšmė" A. Simonaitis ir V. Labanaus
je buvo sudaryta tik 1787 kol pirkti įstatyme numatyta tiems,
Jeigu jam pasiseks gauti parla rima, išskyrus kariuomenės ko ir "Lietuvių literatūra"; mokyt. kas), atsiųstame laiške rašo:
chozai. Tada buvo pastebėta, kad kurie tuose namuose jau nuomo
mento pritarimą, jis vyks Wa- munikatus, kuriuose teskelbiami Gailius: "Lietuvos sportas"; — L. S. T. Korp! Neo-Lith.uamuz. Banaitis: "Lietuviškoji mu nia Chicagoje, įvertindama "Vil
jie perdideli ir pradėta vėl skal ja butus. Bet, pasirodo, atsiran
shingtonan gauti Baltųjų Rūmų žuvusių sukilėlių skaičiai.
zika šiapus ir anapus geležinės ties" Bendrovės -dedamas pastan
dyti. Dabar (1958 m. pradžioj) da gudruolių, iš neaiškių šalti
pritarimą savo programai.
uždangos" ir "Lietuvybės išlai gas pagerinti ir padažninti "Dir
Lietuvoj jau vėl yra 2034 kol nių turinčių gana pinigo, kurie Danijos princesė Margrethe, neTuniso
prez.
Bourguiba
pa

kymas"; dr. Gerutis: "1918-1940 vos” leidimą, o taip pat kadangi
v.--.- •
chozai. 1392-jų kolchozų (68.3%) ir iš šalies nuperka, name gyve- seniai atšventusi 18 m. sukaktį,
m. Nepriklausomybės laikotar- "Dirva" savo skiltyse duoda vie
pirmininkai yra komunistai. nančius nuomininkus aplenkda-1 šią vasarą perims tėvo karaliaus skelbė, kad jis neatmuijinsiąs
savo
skundo
Jungt.
Tautoms,
nes
;"; dr. Deveikė: "Lietuvos tos jaunimo, ypač akademinio
1403-se kolchozuose yra parti mi. įstatymas apeinamas tuo. bū- Frederiko pareigas, šiam išvy
tikįsis,
kad
pasiseks
ginčą
su
valstybės vaidmuo Europos isto jaunimo, problemoms kelti ir jas
jos skyriai (t. y., 3-6 nariai, di do, kad už kyšius miesto knygo-jkus į užsienius. Paskutinė motė
Prancūzija
išspręsti
tiesioginių
rijoje"; dr. Grinius: "Kultūrinė nagrinėti, savo sueigoje 1958 m.
džiausias kolchozinis partijos se tokį pirkėją iš anksto įregis- ris Danijaus karaliaus pareigose
pasitarimų
keliu.
jūklė Lietuvoje dabartiniu me balandžio mėn. 13 d. Chicagoje
skyrius turi 12 narių. Vidutinis truoja, kad jis irgi tame name
buvo prieš 600 metų.
tu" ; K. Drunga; "Dabartinis gy nutarė įstoti į "Vilties" Vajaus
gyventojų skaičius kolchoze —
• JAV viceprez. Nixonas laik
venimas Lietuvoje”; vyr. mokyt. rėmėjų - šimtininkų eilę, paskir
apie 200 šeimų) 187-se kolcho
raštininkų suvažiavime pareiškė,
Antanaitis: "Atomas"; dail. Kri dama savo auką $100.—
zuose yra kandidatų į partiją.
jog esama "esminių duomenų",
vickas: "Lietuviškuoju dailės
444 kolchozai dar neturi nei po
kad ligi šiol atliktų administra
Su šiandien skelbiamais įna
keliu";
inž.
Zunde:
"Bendruome

viena komunistą?
cijos žygių užteksią kraštui iš
šais iš viso gauta....... $13,478.95
ninės organizacijos reikšmė").
ūkinio atoslūgio išbristi. Jeigu
Dar būtinai reikia ....$6,521,05
BITAI — NAVELIAI
Paskaitose
buvo
stengtasi
iš

jų nepakaktų, jo įsitikinimu, to
kelti mūsų dabarčiai aktualiuo
Statybos ministerijos projek
limesnė efektingiausią priemonė
sius momentus. Prie gražaus pa
tavimo institutas Vilniuje paruo
būtų mokesčių sumažinimas.
skaitų pasisekimo didele dalimi
šė brėžinius 2-5 aukštų gyvena
Veteranų administracija pa
prisidėjo prelegentų dinamišku
miesiems vienašeimių butų naskelbė,
jog
neseniai
priimtoji
G.
mams. Toki dviejų aukštų namai
mas, sugebėjęs klausytojus ne
I. namų statybos programa, kaip
tik sudominti, bet ir įtraukti į
(po 8 butus) bus serijomis sta
savarankišką minties darbą. To
iš statybininkų pareiškimų pa
tomi mažesniuosiuose Lietuvos
dėl ir diskusijų metas buvo vai
miestuose, o 3-5 aukštų tokiais
skoloms aiškėja, smarkiai pagy
namais, po 8 butus kiekviename
vinusi namų statybas. Taip pat I)r. Nurman Jacobson iš Kalifor singai išnaudotas, o pašnekesiai
neretai persikeldavo į skaityklą,
aukšte, žadama užstatyti Vil
skelbiama, jog paskutinę savaitę
nijos Technologijos Instituto pa bendrabutį ir t.t. Iš jaunųjų, dis
nius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai,
pagyvėjęs
kasdienio
pareikalavi

Panevėžys.
reiškė kino ir televizijos inžinie kusijose uoliai pasireiškė visa ei
mo prekių pardavimas.
Naujajame projekte butai nu
rių suvažiavime, kad JAV tol lė gimnazijos auklėtinių (Vidra,
čepulevičius, Bauras ir kt.), Kęs Inž. J. Jurkūnas, Tautinės Są
matyti žemesni (2.70 metrų, t.
• Jungt. Automobilių darbi nepaleis raketos su žmogumi į
tutis Baublys iš Anglijos, ir t.t. jungos vicepirmininkas, į vyk
y., nepilnų 9 pėdų) ir tik vieno
mėnulį,
kol
mokslininkai
nega

ninkų
unijos
vadas
Reuther
de

gyvenamojo kambario su virtu
Pakankamai laiko liko ir pa domą vajų asmeniškai įnešęs
lės
garantuoti
saugaus
grįžimo
rybose
su
trimis
didžiosiomis
ve ir vonia. Iš laiptų bus durys Tarptautinėje Briuselio parodoje greičiau pavargstu lankytojai
ties jaunimo pasirodymams. Ke $100 ir dabar $100 įnešė jo vado
į keturis butus. įėjus pro pirmą gali pasinaudoti tokiais "auto-taxi", kad galėtų lengviau aplan automobilių gamybos firmomis atgal, čia jis matomas su Explo- letą vakarų užpildė tautiniai šo vaujama Korporacija Neo Lithu
kyti visų tautų pavilionus.
sias duris bus patenkama į priešania Chicagoje.
— General Motors, Ford ir rer tipo instrumentų junginiu. kiai, literatūrinė kūryba, skau
LIETUVOS NAUJIENŲ ATKANKA

Lietuvoje dar 280 tūkstančių
vienkiemių

gyvena ... O kas knygose įre
gistruota, to negi galima ginčy
ti ..

VISAM
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Kės ir kur?
• ALT S-gos pirmininkas inž.
Eug. Bartkus Tautinio kongreso
ir Vilties vajaus reikalais ge
gužės 3-4 d.d. lankysis Waterbury, Worcester ir Bostone, iš
kur vyks į New Yorkų.

Sena, baroko stiliaus rotušė Lansinge, Mich., kasmet
sutraukia per 100,000 turistų. Priešais rotušę
stovi civilinio Karo metų gubernatoriaus Austin
įllair statula. Netrukus šis pastatas bus apsuptas
grupe naujų, modernių valdinių įstaigų. Viena tų
įstaigų jau pradėta statyti (apačioje).

je, Baltimorėje, Los Angeles,
Washingtone, Storrs (Conn.),
Pittsburghe ir Philadelphijoj.
šių metų rugsėjo mėnuo buvo

nutartas skelbti Lituanus vajaus

mėnesiu. Tuo metu visoje Ame
• L. S. T. Korp. ”Neo Lithuania” rikoje bus renkamos aukos bei
balandžio mėn. 19 d. Balio Pakš ruošiami vakarai Lituanus žur
to svetainėje surengė šaunų pa nalui parėmimui.
vasarinį pobūvį, šokių metu pro • Dr. Pranas Tiknius, Lietuvoje
gramų išpildė dar mažai kieno balandžio mėn. 10 d., grįždamas
girdėtas Čikagos vyrų kvartetas iš darbo, staiga mirė širdies liga.
„Gintaras”, kuriame dainuoja: Liūdesyje liko jo žmona Dr. DoAntanas Peškys, Bronius Jan- brovolskaitė-Tiknienė ir trys vai
Čys, Albertas Snarskis ir Jonas kai.
j
Avelis. Akomponuoja Jonas šve
• širdies smūgio ištiktas Brazi
das.
lijoje, Sao Paulo mieste mirė
Savo nuotaikingomis dainomis kun. prof. Antanas Ausenka.

skaičiumi (prisimenant, kad bu-,
kvartetas pagavo vakaro nuotai Velionis buvo gimęs 1914 m.
vo ir kitas parengimas).
kų ir svečių buvo maloniai su

IŠ MOTERŲ VEIKLOS

Perkalių km., Balninkų valsč.,
Prisirinko apie 300 rinktinės
Lietuvių Moterų Atstovybės je žmogaus prigimties ar likimo
tiktas. Paminėtina, kad progra Ukmergės apskr., ir su tėvais
publikos,
kuri
žavėjosi
puikiu
A
Klubas Nevv Yorke, bal. 19 d., viziją, kurios įkūnijimas yra meIš seno žinoma, kad emigran- Kreida, II. Nagio Keolizmas, K. mos klausėsi ir vieno iš populia atvykęs į Braziliją 1927 metais. Vokietaičio balsu, jo lengva lai
atšventė tradicinę margučių no kūrinys. Tiktai politikų mintai ir tremtiniai kartais daro perRūno Krepšinis, A. Ben- riausių Lietuvoje studentų kvar Brazilijoje baigė aukštuosius kysena scenoje ir linksma nuo
šventę, kurią atidarė pirm. V. tyse patriotizmas gali iškrypti į
Jerošekas. mokslus ir mokytojavo to. paties
stebuklus. Tokis beįsikūnijantis doriaus ir A. Rukšos Kreta, A. teto vadovas Liudas
<•
taika. Solistė J. Liustikaitė džiu Leskaitienė, paEviesdama dr. G. šovinizmą, gi meniniuose kūristebuklas, atrodo, bus p. K a -1 Bendoriaus ir Pr. Čepėno Kry- • Dail. V. K. Jonyno parodos vienuolyno kolegijoje. Buvo vie gino klausytojus tiek lietuviško
Židonytę-Vėbrienę iš Nevv Haven niuose jis išlieka skaistus ir typ o č i a u s leidžiamoji Liet. mas, H. Nagio Kriminalinis ro itidarymas Chicagoje įvyko, ba- nuolis benediktinas.
mis dainomis, tiek operų arijo skaityti paskaitą „Apie tikslus ras, — kalbėjo toliau dr. G. VėbEnciklopedija. Darbas didelis, manas, P. Pamataičio Krimino andžio mėn. 19 d. Jaunimo CenVelionis buvo taurus kunigas- mis. O akordeonistas - virtuozas literatūroje”.
rienė. c
darbas keliais žodžiais sunkiai logija, J. Girniaus ir P. Gaučio re. Visuomenės ir organizacijų misionierius ir karštas lietuvis Charles Daubaras nustebino sa
Ji labai išsamiai išryškino li-i De to prelegentė iškėlė rašyaptariamas, bet jis žengia prie Kritika, A. Bendoriaus, P. Gau itstovai pasakė daug sveikinimo patriotas.
vo technika; negirdėjusiam sun
teratūros sąvoką nuo pat gilios toje tautinę misiją pabrėždama,
kin. Ir malonu pažymėti, kad En čio, P. Rėklaičio ir K. Ostraus kalbų, po kurių įvyko vaišės ir
ku
įsivaizduoti,
kad
akordeonu
Korporacija Ne.) Lithuania
ciklopedijos žingsniai kaskart ko Kroatija, A. Rukšos Kseno- autinių drabužių konkursas, ku- New Yorke, balandžio mėn. 19 galima imituoti vargonus ir iš senovės iki šių laikų, pereidama kad ją atlieka ne tik tie rašytodarosi tikresni ir tvirtesni.
fontas, P. Rėklaičio Ksilografi riame pirmąsias vietas laimėjo: d. minėjo kan. J. Tumo-Vaižgan- pildyti operų arijas. Visi solis į tremties rašytojų būklę, čia jai, kurie sąmoningai pasirenka
trumpai paminėsiu tik apie vė- temas iš tautos idealizuojamos
Štai, šiomis dienomis prenu ja, J. Vėbros Ksilozė, A. Bendo Narutė česnakaviėiūtė, Vida Ta- („ 25 m. mirties sukaktį,
tai publikos buvo labai šiltai pri
praeities, bet visi poetai ir rašy
meratorius ir skaitytojus pa riaus ir P. Gaučio Kuba, A. Lau mošiūnaitė ir Marija Kaspūnie-, Minėjimų pradėjo Korp! Neo imti, ko jie yra ir verti, o solis lesnių laikų literatūrą.
Tarp kitko prelegentė pami tojai. Jie ta kalba ne tik galvoja
sieks L. E. 13-tasis tomas. Tai cevičiūtės Kubizmas, A. Nockiū- nė. Parodų, konkursų ir vaišes Lithuania pirm. Juozas Mauru- tai atsilygindami atliko daugel
didžiojo darbo, didžiųjų pastan no ir J. Balio Kultas, A. Macei 1-engė Lietuvių Menininkų Klu- kas trumpai apibūdindamas J. dalykų virš programos. Vėliau nėjo, kad žinomas filosofas Or- *r rašo, bet ją ir ugdo, tobulina,
gų pusiaukelė, nes vargu to lei nos Kultūra, J. Girniaus Kultū bas. Paroda tęsis iki gegužės Tumo-Vaižganto asmenybę, jo solistams ir svečiams pagerbti tega y Gasset siūlo šiandieni-'dailina, kitaip sakant, ją pratęniams rašytojams kurti roma-‘s*a’ nes
kalba į tautą, jos
dinio išeis daugiau, kaip 25 ar rinė ^utonomija, A. Maceinos mėn. 4 d.
darbus bei nuopelnus ir pakvietė buvo suruošta vakarienė, kurio- pus, vaizduojančius miglotą, ra- sąmonę ir kultūrą.
26 tomai. Jei dabar tas 13 kny Kultūros filosofija, J. Jakšto
je, be solistų, dalyvavo daug
gų atsidėję pavartysim — ne Kultūros istorija, A. Musteikio • Tėviškėlė išleido Juozo Pruns- Pa?rindiniu ^l^toju A. Merke Tautinei S-gai prijaučiančių ą mią atmosferą. Siūlo pasekti im Tenka pasidžiaugti, kad mūsų
aktorius K. Vašibaussunku bus įžvelgti, kad tobulėja Kultūros kaita, J. Norkaičio Kul lio paruoštų įvairių autorių min- kasDramos
ją paremiančių asmenų, kaip presionistinio tapytojo techni poetų ir rašytojų kūrybinės ga
paskaitė
iš
Vaižganto
kūry

ką, sudarant veikale sąlygas są lios išliko ne tik gyvos, bet ir
veikalo turinys, forma ir spaus tūros psichologija, P. Gaidama čių ir vaizdų rinkinį ”Motina”.
Lietuvių
Banko
prezidentas
Ch.
bos.
pajėgios.
dinimo technika. Atrodo, belie vičiaus ir kt. Kūnas, A. Macei Didelio formato, įrišta ir lietu
Čeledinas su žmona, to banko vokoms, išvadoms, kurių, tačiau,
Kalbant apie literatūros tiks
ka tik dar glausčiau suremti pe nos Kūryba, A. Bendoriaus, B. vių bei kitų dailininkų darbų re • Akademinio Skautų Sąjūdžio direktoriai A. Kaniušis su žmo galutinas suformulavimas palie
lus, siūlosi išvada, kad nesvarbu,
čius, kad butų pasiekta viršu Mickevičiaus ir Z. Ivinskio Kur produkcijomis ir nuotraukomis visuotinis suvažiavimas įvyksta na ir p. Vaičekonis, stambusis kamas skaitytojui.
kalnė ir atšvęstos šaunaus pasi šas, J. Raukčio Kurtinys, V. Gi iliustruota knyga yra tinkama gegužės mėn. 10-11 dienomis Ur- Philadelphijos įmonininkas DumGi J. P. Sartre siūlo iš roma ar rašytojas, pasirinkdamas kū
rybos sritį ir temą galvoja, kaip
ryžimo pabaigtuvės.
džiūno Kustodija, Ig. Salduko dovana Motinos dienos proga. banos universitete.
ša, prof. J. Puzinas ir eilė kitti no išmesti „kvailą pasakojimą”, jis veiks skaitytoją, ar jis kreip
skaitytojas romane neturėtų at
L. E. XIII-tame tome, pana Kvantų teorija ir kt. Išvardinti Knyga pardavinėjama po $2.50. • Lietuvių Teisininkų Sąjungos svečių ir valdybos narių.
šiai, kaip ir kitose L. E. knygo straipsniai, tai tik svarbesnė
Tėviškėlė taip pat išleido tre Čikagos skyrius sekmadienį, ba Tik gaila, kad koncerto išva rasti autoriaus su jo vedama idė sis į jo intelektą ar širdį ai’ są
se, yra apstas lituanistinės me bendrojo pobūdžio visuotinė me čiąją Petro Babicko ”Gintaro landžio mėn. 20 d. surengė savo karėse, kurio namuose ir buvo ja, jis neturėtų jaustis skaitąs žinę ar visai tokio klausimo sau
džiagos. Čia išvardinami tik džiaga. šalia to yra gausu žy kranto” papildytą laidą — Lie nario J. Vazbio, žinomo teisėjo ši vakarienė, sunkiau susižeidė knygą, o tik sekąs įvairias gy pestato, jei jo kūrinys jau nuo
širdus, jo vidinio įžvelgimo įkū
venimo situacijas.
svarbesnieji tos srities straips miųjų asmenų biografijų ir jų tuvos pajūrio vaizdų rinkinį.
skyriaus
vicepirmininkas
J.
Ba
ir literato, dviejų metų mirties
Pagal Ortega pažiūras istori nijimas, pridengtas grakščiu es
niai: S. Kolupailos Kražantė, R. darbų aptarimų, nemaža ir čia Knyga įrišta, didelio formato 96 minėjimą. Paskaitose buvo nu kuckas. Jam linkime greito, patetiniu rūbu, bus skaitytojui mie
Krasausko, A. Liuimos ir St. Ma nepaminėtų rašinių. L. E. Kul psl., kaina 4,— doleriai.
P. M. nis romanas visai neįmanomas, las ir jį kvies į gražesnį, tobušviesta velionies profesinė ir kul- gijimo,
nes gi istorinių faktų nepaversi
tulaičio Kražiai, R. Krasausko tasis tomas yra gausiai iliustruo Tėviškėlės leidyklos adresas: tūrinė veikla. Buvo ir meninė
•>apnu ar pasakų pasauliu. Bet esnį gyvenimą, kuris yra žmo
Krekenava, J. Cicėno Kresai, A. tas. Kaip žinoma, Liet. Enciklo 4346 So. Western Avė., Chicago
programa.
yvėnimo patyrimas rodo, kad nijos idealas, — baigė dr. G.
Salio ir V. Gidžiūno Kretinga, pedija dabar yra spausdinama 9, III. Abi knygos gaunamos ir
storinis romanas turi daugiau Vėbrienė.
V. Maciūno Vincas Krėvė, A. ofsetu, tai ir iliustracijos yra žy Dirvoje.
Šią paskaitą galima pavadinti
sia pasisekimo.
Merkelio Petras Kriaučiūnas, Z. miai gražesnės. Minimų L. E. to
▲ r\ci DLJl A
’ Allen Tate apibūdina rašytojo studija, todėl reikia tikėtis, kad
Ivinskio Kriavo aktas, A. Salio mų redagavo prof. Pr. Čepė • Lituanus žurnalui remti komiTUMO-VAIŽGANTO
tetas, kuris šiais metais buvo
P
HlLADELPrlI
A
ikslą, kaip uždavinį duoti teisin netrukus matysime spaudoj ją
Krikštavardžiai, J. Balio Krikš nas.
MINĖJIMAS
sudarytas Clevelande, šiuo mePAVYKUS KONCERTAS
gą vaizdą žmogaus jo gyvenamoj visą.
tynos, L. Šmulkščio ir V. Maciū
Kaip sakyta, L. E. perkopė tu rūpinasi atstovybių — vietiPo to pirm. pranešė, kad dail.
LST Korp! Neo-Lithuania To epochoj. Literatūra, jei nori iš
no Ant. Krisčiukaitis, A. Mažiu
savo pusidukelę. Kokie mes be- nių komitetų įsteigimu visose
Balandžio 20 d. A. L. T. S-gos ronte balandžio 20 d. suruošė likti, anot jo, turi grįžti prie Adomo Galdiko kūrinį „Ruduo
lio Krivis, B. Babrausko J. Krubūtumėm skeptikai ir nerangūs,
minas, R.Krasausko Kruonis, A. Mabar jau negali būti abejonės, didesnėse lietuvių gyvenamose ruoštas koncertas skaitomas pui- korporacijos garbės nario kan. žmogaus, prie šiandieninės aud Lietuvoj” laimėjo E. Kilikams,
vietovėse. Vietiniai komitetai kiai pavykusiu, ne tik meniniu Juozo Tumo-Vaižganto 25 metų ringos ir painios buities.
nesenai iš Australijos atvykusio
Bendoriaus Myk. Krupavičius, Z.
kad užsimotasis darbas nebus jau įsisteigė Detroite, Chicago- žvilgsniu, bet ir atsilankiusiųjų nuo jo mirties sukakties iškil Savo stipraus subjektyvinio dr. Kilikonio mažametis sūnus.
Ivinskio Kubilius, St. Santvarą tęsėtas. Berods, pati klampioji
Svečiai, kurių atsilankė apie
žvelgimo galiomis, rašytojas tuAnt. Kučingis, Yc- Biržiškos ir kelio dalis jau perbrista. Tačiau,
CI mingą minėjimą.
V. .Macūno (?) Vincas Kudir
Iš ryto, šv. Jono Kr. bažnyčio ėtų stengtis susidaryti darnaus, 70, ilgai vaišinosi prie gražiai
3
kad L. E. būtų dar tobulesnė —
IŠRINK
ir rūpestingai paruošto Velykų
ka, A. Bendoriaus ir R. Krasaus
B je, ta intencija buvo atlaikytos harmoningo pasaulio, viziją ir
ir dabar tebėra reikalinga visų
r
stalo, vadovaujant dr. M. Kregžko Kti(|irkos Naumiestis, R. Kra mūsų talka. Kas galim ir pajė
B pamaldos. Iškilmingas minėjimo nurodyti į ją kelius, kurių nesu
randa politikas ir sociologas ob- lienei ir padedant visoms klubo
sausko Juozapas Kukta, J. Žile
3
aktas
įvyko
4
vai.
p.
p.
Lietuvių
S
giam — remkim jų raštu, remB
jektyvinio pažinimo priemonė narėms. , Pažymėtina, kad soli
vičiaus Kulinė, R. Krasausko
■> Namų didžiojoj salėj.
3
kim ir ųaujom prenumeratom. •
B
dariai dalyvavo ir Moterų Vie
Kulva, Ve. Biržiškos Kulvietis,
LST Korp! Neo-Lithuania pir mis.
COUNTY
COMMISSIONER
s
I
Pasistatęs tokius tikslus ir nybės narės su pirm. P. šimėLabai norėtųsi, kad šį kvieti- s
J. Balkųno Kunigų Vienybė, A.
■ mininkas Toronte A. Kiršonis
r
kurdamas ne abstrakčias teori- niene, c. taip pat ir daug gar
Keturakių Kūno Kultūros Rū ną išgirstų visi emigracijos he ■ ★ 6 metai Deputy Sheriff
B
rumpai
prasmingais
žodžiais
B
mai, R. Krasausko, A. Mažiulio uviai, o ypačiai mūsų šviesuo s ★ 9 metai Assistant Superintendent, House of Correction a minėjimą pradėjo ir paprašė šį'jas, o nuoširdžius išgyventus bingų svečių ir viešnių.
•
E. čekienė
ir T. Vidugirio Kupiškis, J. Gir menė. Gal tik tas dabar nesi a ★ 6 metai Superintendent of Maintenance Housę of
a taip daug nusipelniusį mūsų tau veikalus, rašytojas atgaus pir
a
Correction
a tos sūnų pagerbti atsistojimu. mykštę pagarbą ir pripažinimą,
niaus Pranas Kuraitis, V. Maciū ryžta įsigyti L. E., kuris iki šiol a
B
■■ ★ 21 metai viešosios tarnybos
B Paskaitą apie Tumą-Vaižgantą kuriu yra nustojęs dabar.
no Kurjer Lįtewsį(i, R. Krasaus avo namus žibina balanom.
t
■
Tik tematikos pasirinkime 'ra
a skaitė korporacijos filisterė iš
ko ir K. Ališausko Kurkliai, J.
Sepsenbrenper, Columbus
BALSUOK
UŽ
DEMOKRATUS
3
I
I Jlevelando Aldona Augustinavi- šytojas yra laisvas, o jos vysty
Puzino Kurmaičiai, Ve. Biržiš
burmistrąs, demokratu
me
suvaržytas
mažai
nuo
jo
va

kos ir P. Joniko Fridr. Kuršaitis,
čienė. Prelegentė pradžioj pami
kandidafas į gubernatorius,
CHICAGOS
R. Krasausko ir Red. Kuršėnai,
nėjo, kad Tumo-Vaižganto asme lios priklausomų vidinio pažini
GYDYTOJAI
A. Salio Kuršiai, S. Kolupailos,
nį jokiu būdu neįmanoma vienos mo galiu, sudarančių jo sąmo.nė- yra gimęs Circleville, Ohio, 1902
IX. 18 iš imigrantų tėvų. Jis yra
A. Bendoriaus ir M. Anyso Kur
paskaitos rėmuose nušviesti. Rei
Tel. ofiso PRospect 8-1717
šių Marios, J. Prunskio Seraf. L.
kėtų viso ciklo paskaitų. Jinai
. biblijos mokytojas, JAV skautų
Ji
kone išimtinai sustojo ties ”Pra„asmenų. Minėjimo pe nas s ti berniukų ir stovyklautojų mer
Rezidencijos REpublic 7-7868
Kušeliauskas, S. Santvaro Aleks.
gaičių organizacijų vicepreziden
Kutkus, J. Kutkuvienė ir kt.
giedruliais” ir su dideliu įsijau riamas Lituanus leidimui.
Dr. S. Biežis
P. Vigrys tas. 1954 m. buvo išrinktas Co
Istorijos ir kitų mokslo sričių
timu į veikalo dvasią išvedė Tu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lumbus miesto burmistru.
straipsniai, kur taip pat minima
mo-Vaižganto tautinį idealizmą.
TAI YRĄ
3148 West 63 St.
Jo administracijos laikotarpis
Lietuva: A. Mažiulio Kraštoty VAf,.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Kartu priminė šių dienų politi
pasižymėjo veiklumu ir pažadų
DVIDEŠIMTOję AMŽIAUS VIDURIO
ra, P. Rėklaičio Kremlius, V. Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas
kams, kurie drįsta išeivijos spau
išpildymu. Jam administruojant,
Šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rimšelio ir A. Mažiulio Krikščio
doj taip nepalankiai atsiliepti
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.
Columbus išaugo iš 41 kv. mylios
RAGANŲ MEDŽIONĖS
nybė, A. Mažiulio ir M. Krupa
apie tuos laikus ir visa tai niekin
LAIMĖJO LIETUVIS
į 84 kv. mylių plotą.
vičiaus Krikščionys demokratai,
ti, kuo Vaižgantas gyveno, sieJack Sensenbrenner visą am
J. Jakšto Kryžiaus karai, Z.
’ajosi, dirbo ir kas jam buvo be
šio mėnesio 15 d. Elizabethe,
'Vėl. ofiso EVerglacle 4-7376
žių
buvo demokratas, tikįs į de
Ivinskio ir P. Rėklaičio Kryžiuo
galo
brangu.
Paskaita
tikrai
bupirmuosiuose
rinkimuose
į
mies
Tel. buto GRaceland 2-9203
čių ordenas, P. Dambrausko, P.
vo įdomi ir meistriškai paruošta, i to tarybą, councilmanu yra iš- mokratų partijos principus. Drą
PARAŠE
Rėklaičio ir J. Griniaus Kryžius,
Dr. Juoząs Bartkus
Prelegęntė gražiu savo išraiškos rinktas lietuvis advokatas Char- sus ii' atviras, jis kovoja už dar
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
A. Bendoriaus, K. Avižonio, Ad.
žodžiu nusipelnė torontiečių di-jles J. Grinchis, kuris šiuose rin- bą ir biznį, už tai, kas geriau
visos bendruomenės interesams.
JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS
Norvest Medical Center
Varqo, P. Rėklaičio ir Pr. Čepė
džiausio dėkingumo. Iš Vaižgan- kimuose nugalėjo savo ir ElizaJis yra užsitarnavęs Jūsų bal
2336 VVest Chicago Avė.
no Krokuva. Z. Ivinskio ir V. čito kūrybos gražiai paskaitė To betho mėro Steven J. Bercik opo- so, ir reikia, kad jis būtų išrink
Chicago 22, Ilk
žiūno Kronika, J. Gimbuto Kros
ronto. U-to studentė Dalia Mei zieijonierių, buvusį šioje vietoje
Knyga jąų gauta Dirvoję. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja
VAL.: 1-3:20, 6-8:30 p. p. pirmad.,
tas Ohio gubernatorium. (Sk.)
nis, Br. Povilaičio ir J. Puzino
20 metų, airį Thomą A. Ford.
lutė.
antrad., ketvird., penktad.
po $3.00, gi kietąię viršeliais $3.50.
Kvietys ir kt. Berods, straipsnio
Tik susitarus trečiadieniais.
Gale padėkos žodį rengėjų var Meras Steven J. Bercik džiau
temos ir autorių pavardės kalba,
du tarė Korporacijos V-bos narė giasi atsipalaidavęs nuo savo
Dirva yra vienintelis jos platintojas JAV. Prašom
kad L. E. XIII-tasis tomas yra
Ona Gailiūnaitė. Minėjimas baig opozicijonieriaus, o lietuviai ėn- Tik Dirvą skaitydamas sužinosi,
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pridėti, kad Fidži moterų baleto
šokiai yra švelnesni, nors ne to
kie miklūs ir vikrūs, kaip Tahiti
merginų. Maloniausia tačiau, kad
gyventojai čia peatrodo- pikti,
nesusiraukę, beveik visuomet
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan
juokiasi. Plačiau aplink salą ne
važiavome. Bendrai, Pacifiko sa
IS N. Zelandijos plaukiame į jau staugimas, kriokimas, kojo los panašios, nėra reikalo ir bū

Kelione į Pacifiko kraštus (26),

Fidži ir Samoa salose

ja negadina natūralių aplinkos
vaizdų. Samoa sala — svarbus
JAV saugumo postas Pacifike.
Daug čia esama Amerikos val
džios pareigūnų ir darbininkų.
Vartojamas Amerikos doleris ir
paštas.
Amerikiečių Van Camp (jos
centras — Los Angeles) konser

S

AR ZINAI?
Europa

sunaudoja

daugiau

kviečių, negu jų pagamina.
*
Havajuose yra per 100 salų,
bet tik septyniose gyvena žmo

nės.

Fidži (Fiji) salyną, kuris yra mis trypimas! Vaizdas svečiui tų neįmanoma kiekvieną atski vuoto maisto ir kitokių valgių

*

Pacifike už 1148 mylių nuo N. visai nemalonus, bet neko nepa rai apžiūrinėti. Kuo jos skiria bendrovė čia turi didelį fabriką,

Arti milijono mokinių krašte
eina mokyklon pamainomis dėl
patalpų trūkumo.
•
Kalifornijoje prikasama auk
so daugiau, nei kurioj kitoj JA
Valstybėj.
*
Rusija pardavė Amerikai
Aliaską 1869 metais už 7.2 mil.
dolerių.
*
Japonijoje kas mėnuo pagami
nama apie 100,000 foto aparatų.
Daugiau kaip 40% eksportuoja
ma.

Z., ir kelionė laivu trunka pus darysi, reikia rodyti gražią mi si, tai kartais gyventojų išvaiz kur konservuojama žuvis, čia
trečios dienos.
Fidži salos buvo atrastos Abe
lio Tasmano 1643 m., o vienas jų
vadas perleido jas britams 1874
m. Salynas susideda iš 322 mažų
salų, į pietus nuo ekvatoriaus.
Didžiausia iš salų vadinasi Viti
Levu su Šuva miestu, kuris yra
uostas ir viso salyno sostinė.
Viti Levu sala yra visų laivų ir
lėktuvų susisiekimo Pacifike
kryžkelė (kaip Amerikoje —
Chicago). čia atvyksta laivai ir
lėktuvai iš JAV, Kanados, Aus
tralijos, N. Zelandijos, Tahiti,
Tongo .Samoa ir N. Kaledonijos
salų. Tai pietinio Pacifiko ašis.
Seniau šią salą vadino "kani
balų sala", bet jau praėjo daug
laiko nuo tada, kai vietiniai gy
ventojai mėgavosi malonumais
vieni kitus medžioti ir užsikąsti
žmogiškomis šlaunimis. Miestas
Šuva turi 30,000 gyventojų. Tik
rieji Fidži sahr-gyventojai yra
melanezai, bet gatvėse matyti
indų, sikų, kiniečių, tonganų ir
visokių pietinio Pacifiko rasių, o
taipgi ir baltais drabužiais eu
ropiečių. Ypač akin krenta mela
nezai savo juodais, garbanotais,

ną, nes tai — tautinis šokis ...
Vyrai daugiausia nešioja si
jonus iki kelių, moterys — iki
žemės: vieną ilgą, kitą trumpes
nį. Policininkai pasirėdę nepa
prastai spalvingai: baltas sijo
nas, apačia iškarpyta zigzagais,
raudoni marškiniai, be kojinių,
bet tam tikrom vyžom apsiavę.
Visi kiti tikrieji salos piliečiai
basi...

Tndusai vaikšto, pasidabinę
turbanais, jų moterys ilgą dra
bužį persimetusios per petį, ant
kaktos užlipintas apskritas juo
das arba raudonas, žirnio didu
mo rutuliukas. Kai kurių vyrų
barzdos apsususios ... Pasuko
me į rinką, kuri sutvarkyta, kaip
Tahiti saloje, tik skiriasi žmo
nių ir rasių įvairumu. Prie vie
no prekių stendo pastalėje miega
stora moteris, kitur maži vaikai
žaidžia ar snaudžia, kitur vėl
motina iš krūties maitina savo
naujagimį. Triukšmas didžiau
sias, nes žmonės kalba visokio
mis kalbomis ir labai garsiai.
Pardavinėjamos daržovės, vai
siai, žuvys, švara nebloga.

na ramiai ir linksmai, nesirūpin

Miestas Šuva ir visos Fidži sa
los turizmo dar neištvirkintos.
Galima gana pigiai pragyventi.
Anglai labai skatina, kad jų pi
liečiai atostogautų N. Zelandijo
je ir Australijoje, tad turistų
pertekliaus nematyti. Kainos vi
dutinės: scotch stiklelį galima
gauti už 15 centų, kvortą alaus

dami rytojumi ir nesirgdami ci
vilizacijos ligomis. Valgiai ga
minami ir namai statomi pana
šiai, kaip Tahiti saloje. Augina
daugiausia cukrines nendres,
ananasus, ryžius ir galvijus,
esama aukso kasyklių, bananų,
riešutų plantacijų.
Bet jų šokiai skyrėsi nuo tahitiečių. Karo šokis, vadinamas
"meki-wesi" — tikrai žvėriškas
šokis, už kurį matyt, jų salą ka
daise ir pavadino kanibalų sala.
Šokėjai turi ilgus durtuvus, da
rytus iš medžio, su dideliu ak
meniu, pririštu kitame gale. O

už 45 c., (aš tų "trunku" nevar
toju), viešbutis su valgiu tris
kart per dieną ųuo 6 dolerių. Tu
ri savo pinigą, bet faktiškai tai
yra anglų svaras.
Laikas salose skaičiuojamas,
kaip Zelandijoje, t. y. 20 vai.
vėliau, negu Pacifike. Klimatas
nuo 60 ligi 90 laipsnių, geras.
Tik vidudienį prieš saulę pasi
daro per karšta, šalčiausi mėne
siai nuo balandžio ligi spalio.
Dažnai lyja — purkščia. Ūkiai
apdirbami jaučiais ir savotiško
mis žagrėmis.
Nupeikęs vyrus šokėjus, turiu

pasišiau3”.siais plaukais, kokių
dar niekur nemačiau, žiūrint j
jų veidus, neatskirsi vyro nu\
moters, visai vienodai atrodo.
Salose yra apie 150,000 ”fi-

džiečių” ir apie 170,000 indų, vi
so apie 345,000 gyventojų. Gyve

da ir jų būdu.
Iš Fidži salyno išplaukėme į
JAV kontroliuojamą Samoa sa
lą, kuri yra už 688 mylių ir pa
siekiama per pusantros dienos.
Perplaukus "tarptautinę die
nos liniją" iš vakarų į rytus,
viena diena, vadinama "meridijaninė diena", priauga. Sausio
10 d. ją perplaukėme, bet mums
kitą dieną vėl buvo sausio dešim
toji. Samoa uostas ir Pago Pago
miestas labai puikus: aplink
aukšti kalnai, pakalnės apgyven
tos, matyti vienas kitas fabri
kas. Vienoje pusėje didelis kal
nas, vardu "Lietaus gaminto
jas", per 2,000 pėdų aukščio. De
besys atsiremia į kalną ir gana
dažnai pradeda purkšti, bet nėra
drėgna.
Uoste prikrauta daug cemen
tinių plytų: pasirodė, jos čia at
vežtos iš N. Zelandijos mormo
nų bažnyčiai statyti. Sala vulka
ninė, gyventojai polinezai. Ji
anksčiau buvo administruojama
kariuomenės, dabar JAV vidau*
reik. departamento. Septyniose

salose gyvena apie 21,500 gyven
tojų. Samoanai yra grynakrau
jai čiabuviai, bet dabar esama ir
maišytų su baltaisiais amerikie
čiais.

puikiausią apetitą. Avienos ^tletai buvo
puikūs, švelnūs ir skanūs, jie tiesiog tirpo
ant liežuvio, žalieji žirniai buvo taip pat ska
nūs ir prancūziški iki pat sunkos. Boriso
kiaušiniai atrodė šiek tiek įtartini: jis kelis
kartus juos apuostė ir paklausė manęs, ar jie
tikrai turį taip atrodyti. Aš užtikrinau, kad

jie esą tik prieš porą valandų geriausių Nor
mandijos vištų padėti, ir ar pagaliau jis nie

ko neišmanąs apie kiaušinius?
. Vos tik pabaigus pietus, Borisas vėl nu

krypo

į

"Metafizikos klimato" temą.

— Indus galėsite vėliau suplauti, — pa

brėžė.
Aš žinojau, kad už pietus turėsiu bran
giai sumokėti.
Kaip ir buvo paskelbęs, rankraštį nagri
nėjo punktais. Aš turėjau su juo aptarti kiek
vieną kablelį ir kiekvieną brūkšnelį.
— Jūs suprantate, taip nudailintas sa
kinys pakeičia savo prasmę nuo to, ar kab
lelį statai po sielos klajonės ar po katarsio,
— nuolat pabrėždinėjo.
Aš pritariau.
— šio punkto atžvilgiu nebūtinas toks
rūpestingumas, — kartais pasakydavau. —
Čia man kaip tik patinka jūsų rašymo būdas.
Jūs visada pataikote į vinies galvutę. Nieko
tamsaus, jokių nuklydimų, jokių neaiškumų.
Borisas spinduliavo. Aš pūčiau miglas.
Be sutrikimų. Aš lyginau jį su Kantu, Speng
leriu ir Šekspyru. AŠ neprileidau abejonės,
kad jį laikau didžiausiu visų laiku genijum.
Aš tai sakiau ir aiškesniais žodžiais, ir jis
leido man tai dar kartą kartoti. Kiekvienas

LATVIJĄ,

ESTIJĄ

IR

KITAS

RESPUBLIKAS.

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
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bai paprastas. Didžiausia mies
to gyvenimo permaina tai naujo
laivo atplaukimas, kurio visi lau
kia ir eina pasitikti. Laivas at
plaukia kas 4 savaites, lėktuvas
atskrenda kas 2 savaites.
Gana keistas vaizdas, matant
maudantis vietines moteris prie
purkšlių. Nuo kalno nubėgęs lie
taus vanduo vamzdžiais prives
tas žemyn, ir tai maudymosi vie
ta, nes šiaip saloje nėra galimy
bių vietiniams nusiprausti, visur
tik sustingusios lavos akmenys,
žmonės ir jų vaikučiai guvūs,
linksmi, nei radijas, nei televizi

kitas būtų gėdijęsis tiek daug pagyrų, bet
Borisas ne. Jis jatitėsi, kad mano pagyros
tik iš tolo prilygsta tam, kas jam priklauso.
Mums reikėjo visos popietės, kad pa
siektume "Metafizikos klimato" pirmojo
punkto krantą. Iš viso buvo dvidešimt septy
ni punktai, kurie man, juos apsukriai išnau
dojant, galėjo užtikrinti po tris pavalgymus
per dvidešimt septynias dienas. Ir nebuvo
jokios priverstinės priežasties, dėl kurios tai
negalėtų nusitęsti dvidešimt septynerius me
tus. Borisas nesišykštės mane šerti, kol man
nestigs žodžių jam girti.
Ir aš greit pastebėjau, kad jis nesisku
bino savo knygos tęsti. Visa, ko jam reikė
jo, buvo pagyros, susižavėjimas, pataikavi
mas. Jei aš ištisas šešias valandas vienintelį
jo šedevro sakinį gyriau, tai jam tik patiko.
Ypač jis mėgo, kad aš savo išvedžiojimus
paremdavau kuriuo nors jo paties sakiniu.
Jo akys, gudrios ir krauju aptekusios, lyg
žiurkės, ašarodavo dėkingumu, kai tik aš jį
patį cituodavau. Ir aš nesilioviau jo citavęs,
kaip seminarijos mokinys pamokslą nuo
kalno.
Ir tomis dienomis, kuriomis pagyrų šiek
tiek stigo, pietums buvo tik kiaulienos kotle
tai. Tačiau tada, kai aš buvau geroje formoje
ir leidau citatą po citatos iš "Metafizikos
klimato", valgiau burgundiškus kulnelrius su
šparagais. Pagaliau aš pradėjau cituoti pagal
apetitą ir pajėgumą suvalgyti.
Borisas, būdamas, kaip jau minėta, kie
tas kaulas, niekada manęs restoranan neve
dė. Pirkimu ir virimu turėjau pats pasirū
pinti. Tomis dienomis, kada jis būdavo ma
nimi labiau patenkintas, vakarienėms iš

Pabuvojome čia tik 8 valan
ko skonio. Gražuolėmis laikomos
gyje, per tą patį laiko tarpą gali
tik storos ponios ir panelės ... das, kol laivas krovėsi. Tada mū sunaikinti iki 92 svarų vilnos.
Ach, galėtume mes iš Amerikos sų inkaras pakilo naujai kelio
*
čia prisiųsti nemažai tokių gra nei į Honolulu, Havajų salosna.
Tik trys pastatai krašte yra
žuolių. Būtų jos čia laimingos,
(Bus daugiau)
pasipuošę Amerikos vėliava išti

PERSIUNČIAME SIUNTINIUS I SSSR, LIETUVĄ,

Pago Pago miesto gyvenimas la

ALFRED PERLES

Mes susėdome prie stalo, ir aš turėjau

pusantro milijono dolerių išlai
kyti gyventojų sveikatingumui,
mokykloms ir panašiems reika
lams. Aplankiau krautuves, jų
išvaizda labai primityvi, bet pa-

Yra valdžios išlaikomas vienas
viešbutis "Rainmaker”, kuris ga
li apnakvydinti 10 žmonių ...

Gyvenu iš sąmojaus
2.

pagaminama daugumas tūnos
produktų, žinomuoju "Cihicken
of the Sea" vardu. Dirba apie
300 darbininkų, iš čia laivais
produktus veža į San Francisco
ir platina po Ameriką. (Būnant
Los Angeles,, p. Br. Raila man
pasakojo, kaA Reynolds aliumi
ni jaus įmonėje, kur jis dirba,
kaip tik gaminamos ir spausdi
namos visos etiketės ir užrašai,
kuriuos Van Camp bendrovė
vartoja savo "Chicken of the
Sea" ir daugeliui kitų konservuo
tų produktų).
Vieno banknoto gamyba, įskai
čia ir japonai turi 12 laivų,
tant darbą, ir medžiągą, valdžiai
kurie verčiasi žuvų gaudymu.
kainuoja 8/10 centi
Pagautas žuvis jie parduoda tam
* /
fabrikui, žvejai su savo šeimo Turisty gausiai lankomas "Gary slėnis" N. Zelandijoje, kur vy
Karaiby jūroje, Antilų salų
riausybė pradėjo statyti didžiulę hidroelektrinę stotį, panaudojant
mis gyvena laivuose.
grupėje yra Arubos sala (179
geizeriy srovės jėgą.
Laivui stovint uoste, buvo atė
kv. km., 50,000 gyv.), priklau
jęs vienas katalikų kunigas, ku
santi Olandijai. Kraštui aprūpin
ris čia klebonauja per 20 m. Su čios prekės geros. Mėsos ir val nereikėtų kankintis, kaip tuos ti geriamu vandeniu, pradėta
juo daug išsikalbėjome apie Sa gomų dalykų pristatoma laivais. lašinius nusiskusti. Na, bet sa statyti didžiausia pasaulyje įmo
moa salą, jos gyventojus ir t.t.
Paklausiau kunigą, kodėl salos loje matyti labai apsčiai vaikų. nė jūros vandeniui destiliuoti.
Jis pasakojo, kad anksčiau sau moterys daugiausia tokios sto-| Matyt, kad salos gražuolės, netu įmonė kainuos apie 10 mil. do
gumo sumetimais čia stovėjo per ros ir nutukusios. Atsakė: — na-' rėdamos ko kito veikti, rūpestin lerių.
20,000 amerikiečių kariuomenės, gi, jos veik nieko nedirba, o pa-( gai atlieka nors tą Viešpaties
*
laivyno ir aviacijos. Amerikos valgo gerai, tai ir tunka. Be to, skiriamą pareigą.
Kandžių prieauglius, išsivys
valdžia dabar išleidžianti per čia vyrai prisilaiko savo ypatintęs iš vieno kiaušinėlio metų bė
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spausdavo dvidešimt frankų; kitais atvejais
— tarp dešimties ir penkiolikos.
žinoma, aš visada šiek tiek nusukdavau.
Aš pažinojau krautuvininkus ir žinojau, kaip
pirkti. Pas mėsininką visada imdavau dvi
mėsos rūšis. Sau paprastai paimdavau steiką arba avienos, Borisui — gabalą arklienos.
Jis niekad nepastebėjo, skirtumo. Tas jo bruo
žas man patiko. Smaguriautojų požiūriu, jis
buvo tikras šventasis. Ir neturėjo gomurio
vynui. Geras burgundas negalėjo jo taip su
žavėti, Kaip žąsies šlaunelė tinkamu metu.
Kurį laiką viskas ėjo gerai, ir aš storėjau ir apvalėjau iš savo gudrumo. Nelaimei,
žmogui reikia ne tik pavalgyti, bet ir šiek
tiek grynų pinigų. Tų, kuriuos nusukdavau,
užtekdavo, cigaretėms, tačiau savaitės pabai
goje pradėjau rūpintis skalbinių sąskaita.
Už skalbimą negali likti skolingas, kaip už

dujas.
Mano sąskaita nebuvo tokia jau aukšta,
tik dvidešimt penki frankai. Aš pasibeldžiau
pas Borisą ir paklausiau jį tarp kita ko, ar
jis negalėtų man paskolinti dvidešimt penkis
frankus. Jis sakė, lengvai galėtų, jei norėtų,
bet nenorįs. Jis išvedžiojo, jog mes esą pergeri draugai, kad dėl pinigų kiltų tarp mūsų
nesusipratimų. Jis išdrožė man ilgą paskaitą
apie skolinimų ir paskolų kenksmingumą ir
taip toliau.
Aš nuėjau viršun į savo kambarį, kad
tą reikalą apgalvočiau. Tą vakarą aš nepasibeldžiau pas Borisą. Dar turėjau
•» šiek tiek
spaghetti ir juos išsiviriau. Aš tikėjau, kad
Borisas manęs pasiges ir jausis vienišas bei
apleistas.
— Kodėl jūs vakar vakare neatėjote? —
paklausė jis, kai susitikome pusryčiams jo
bute. — Aš galvojau jus paimti į "Lapereuse”, o vėliau į kiną.
šią gudrybę aš žinojau. Jis visada norė

’S

632 W. Girard Avė.
Philadelphia 23, Pa.

332 Fillmore Avė.
Buffalo 6, N. Y.

Tel. WAlnut 5-8878

Tel. MOhawk 2674

są parą: Kapitolis, Senato rūmai
ir Kongreso rūmai.
V.
♦
1957 metais alkoholiniams gė
rimams JAV gyventojai išleido
po $60 nuo galvos (virš 173 mi
lijonai gyventojų). Tokia suma
yra daugiau, negu gauna meti
nio uždarbio nuo galvos viso ketvirtdalio pasaulio žmonės, gyve
ną skurdžiose šalyse.
<»I7

*

Knygų Amerikoje išleidžiama
kasmet šimtais milijonų tiražo.
Jas skaito tik 29 nuošimčiai
skaitytojų. Nežiūrint milžiniško
visokių knygų pigaus spausdini
mo, 61 nuošimtis Amerikos su
augusių žmonių neskaito jokios
kitos knygos, kaip tik bibliją.

davęs mane karališkai pavaišinti, kada aš nebūtinai turite to patarimo klausyti. Negal
nepasirodydavau.
vokite apie tai.
x
— Gaila, — atsakiau lengvabūdiškai. —
Bet Borisui tai nebuvo taip jau papras
Man reikėjo vakarą praleisti su mano bičiule ta. Jis turėjo užtektinai pinigų, kad galėtų
Josephine Baker. Paškutiniu metu ją buvau visą likusį gyvenimą ramiai praleisti, tačiau
gerokai primiršęs. Tarp kita ko, — pridū instinktas, daugiau jų prisiglemžti, jame at
riau, stengdamasis sulaikyti žiovulį, — ar gijo. Jis buvo regimai susijaudinęs ir sakė:
nenorite uždirbti porą šimtų dolerių?
— Kodėl jūs mane raminate? Kodėl aš
Borisas turėjo dvi puses. Iš vienos pusės turėčiau leistis į riziką dėl poros šimtų dojis buvo nuobodus, smulkmeniškas pseudo larpalaikių? Aš tenoriyjf kad jūs nekalbėtu
filosofas, kuris ištisomis valandomis sėdėda mėte apie biržą, nes taPmane nervina. Be ki
vo užmirštą lotynų autorių kopijuodamas, iš ta ko, iš kur jūs galite žinoti, kad dujų akci
kitos gi — šykštus, nepasotinamas, godus jos rytoj pakils dviem punkrais? Iš kur jūs
niekšas, kurį bu^au nusistatęs tol kankinti, gaunate savo slaptas informacijas? Net pats

kol jis manęs paprašys liautis.

Rockfelleris negalėtų 'to išpranašauti. O gal

— Ką, jūs man galite pasakyti, kaip
porą šimtų dolerių uždirbti? Jei žinote kaip,
kodėl pats neuždarbiaujate?
— Na, tam reikia trupučio kapitalo, —
ramiai pasakiau. — Mano paties banko sąs
kaita šiuo metu yra gerokai susmulkėjusi.
Tačiau nėra jokios priežasties, dėl kurios aš
nesutikčiau drauge uždarbiauti. Pagaliau juk
mes esame draugai, ar ne?
Jo akyse žybtelėjo nepasitikėjimas.
— Na, sakykite, — sušuko.
— Nueikite pas savo biržos maklerį ir
nupirkite šimtą Jungtinės Dujų Bendrovės
akcijų. Jos rytoj pakils dviem punktais.
Bonsas garsiai nusijuokė.
— Akcijų, akcijų! — sušuko. — Ką jūs
išmanote apie akcijas! Klausykit, Michaelį,
aš pažįstu tą biznį ir žinau, kad ten nieko
negalima uždirbti. Ar nedalyvavau jame 1929
metais? Ar nepraradau tada viso turto? Tai,
ko apie akcijų prekybą nežinau — ir nėra
žinojimo verta. Rankas tolyn nuo akcijų!
— Nesijaudinkite, — pasakiau nuramin
damas. — Aš tik pagalvojau, kad du šimtai
dolerių jums praverstų, tačiau, žinoma, jūs

jūs esare koks nors aiškiaregis?

— Gana, Borisai, nusiraminkite, — ta
riau. __ Man gaila, kad aš jums apie tai kal
bėjau. Tikrai, nesijaudinkite.
— Bet kaip jūs galite žinoti apie rytdie
nos akcijų būklę? — spyrėsi jis. — Jei tai
galėtumėte, Michaelį, ak, jūs būtumėte tur
tingas žmogus. Sakykite man, Michaelį, ką
jūs apie tai žinote?
Žinoma, aš jam nepasakiau, kad aš iš
viso apie tai nieko neišmanau. Viena, ką aš
apie biržą žinojau, buvo tai, Aą kiekvienas
žino, būtent, kad akcijos arba krinta arba
kyla. Perspektyvos vienodos. Ir aš neturėjau
ko prarasti. Jei Jungtinės Dujų Bendrovės
kitą dieną pakils dviem punktais, kaip aš
teigiau, ir Borisas bus jų nepirkęs, jis kar
čiai gailėsis. Jei gi jos kris šešiais punktais,
ir jis bus jų pirkęs, tada jis gailėsis dar kar
čiau. Abi galimybės pasieks savo tikslą. Bo
riso nervų labiau niekas neįtemps.
— Aš tik atsitiktinai žinau, kad Jungti
nės Dujų Bendrovės akcijos rytol kils, —
pastebėjau paslaptirigai.
— Nutilkite! — grubiai sušuko jis.
(Bus daugiau)
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IZ. VASILIŪNO KONCERTAI
KILNIAM TIKSLUI
žymusis mūsų smuikininkas j pijonui; 2) "Lietuvos idilijos”.
Izidorius Vasyliūnas pasigavo trio klarnetui, smuikui ir arfai;

jo minties turėtų pasigauti Liet.
Bendruomenės skyrių valdybos.
Pasitelkusios kitas veiklesnes
organizacijas, jos galėtų Iz. Vasyliūno koncertus surengti be
veik visose JAV lietuvių koloni
jose. Svarbu tik pajudinti žemę,
pajudinti moteris ir vyrus, labai
svarbu mums visiems įsisąmo
ninti, kad savo kultūros ugdy
mui nėra perbrangi jokia auka.

BROOKLYN
ST. BUTKAUS PA GERBIMAS

V
kandžiams. Jų metu, buvo tęsia
ma linksmoji programos dalis su
sveikinimais ir dainomis. Atsi
žvelgiant į Lenkijoje gyvenan
čių mūsų tautiečių prašymą pa
remti jų veiklą, ir prof. J. Puzinui tą reikalą aiškiau nušvietus,
aukų rinkėjai p. B. Spudienė ir
K. Bačauskas surinko 86 dol.
Vakaras baigėsi smagioje nuo
taikoje, sugiedojus jubiliatui il
giausių metų.
P. N.

WASIIINGTONO IR
MASKVOS
LENKTYNĖS

Balandžio 19 d. Piliečių Klubo
svetainėje, įvyko Stasioi Butkaus
didžiai remtinos minties — su 3) Kanonų rinkinys fortepijo
pagerbimo vakaras. Apie šį as
daryti fondą liet. kompozitorių nui; 4) Operos „Jūratė ir Kas
menį jau buvo rašyta laikraš
kūriniams leisti. Jo auka tam tytis” klaviras ir partitūra. Ju
čiuose, pasirodžius jo atsiminimų
tikslui — jo smuiko koncertai liaus Gaidelio: 1) Sonata smui
knygai, „Vyrai Gedimino kalne”.
Pusė metų pavėluota
Amerikos lietuvių kolonijose. kui ir fortepijonui; 2-5) Keturi
Jis
buvo
vienas
iš
pirmųjų
Lie

Smuikininkas už savo triūsą ir styginiai kvartetai; 6) Kvinte
Po lemiamo amerikiečių šarvuočių junginių prasiveržimo
tuvos kariuomenės savanorių ir
tas
pučiamiesiems;
7-9)
Simfo

Iš
tikro,
negi
mes
galime
nė»vargą atsisako asmeninio atlygi
ties Avranche, alijantų armijos sudarė mirtiną žiedą apie V|
vienas
iš
tų
kelių,
kurie
pirmi
rėti,
kad
įvairūs
simfoniniai
nimo, teprašydamas padengti tik nijos No. 3, 4 ir 5; 10-12) Sim
ginklų šaudymo sritį.
iškėlė
Lietuvos
vėliavą
Gedimi
foninės poemos „Jūratė ir Kas orkestrai, operų teatrai, kame
kelionės išlaidas.
Paryžius kritęs. Vokiečių daliniai nesulaikomai traukiasi
no kalne, Vilniuje.
tytis
”
,
„Aliarmas
”
,
ir
„Gedimi

riniai
ansambliai
ir
.
atskiri
so

Pirmąjį tokį koncertą Iz. Va
atgal. V-l ir V-2 tiekimas sustojo. Geležinkelio tinklas sudaužy
Šiame
jam
pagerbti
surengta

syliūnas surengė balandžio 20 d. no sapnas”; 13) „Giesmė apie listai ieškotų mūsų kompozito
tas. Ilgose, besitraukiančiose kolonose, matosi ir specialūs V-l
me
vakarėlyje
dalyvavo
gerokas
•
LSS
Pirmijos
nutarimu
į
paGediminą
”
—
oratorija
solo
bal

rių
per
adresų
biurus?
Jeigu
liet.
So. Bostono Aukšt. Mokyklos di
bei V-2 sunkvežimiai. „Baltieji Peenemiundės pirštai” tebuvo
skaičius
svečių.
Už
garbės
stalo
skautininkio
laipsnį
pakelti:
E.
sams,
vyrų
chorui
ir
orkestrui.
muzikos
kūrėjai
vis
dar
nepaten
džiojoj salėj. Koncerto programą
trumpą laiką veiksmingas ginklas.
ka
į
tarptautinių
koncertų
prosėdėjo
gen.
Liet.
Konsulas
p.
J
Banevičienė,
J.
Baublys,
R.
Bru

sudarė trys smuiko sonatos — Jeronimo Kačinsko: 1) Styginis
Nuo invazijos iki karo pabaigos į Angliją ir keletą miestų
L. van Beethoveno Sonata A dur, kvartetas; 2) „Lento” styginiam gramas, tai visų pirma tik todėl, Budrys, vicekonsulas A. Simutis, žinskienė, Z. černeckaitė, D. či- kontinente buvo iššauta V-2 3065 ir V-l 8014. Vien Londone nuo
op. 30 Nr. 1, Kazio Viktoro Ba orkestrui; 3) „Atpirkimo miste kad jų kūriniai tebedūli rankraš pats vakaro svečias St. Butkus, žauskienė, M. Dabrikaitė, D. Du- raketos ir sparnuotosios bombos žuvo 70,000 žmonių.
garbės pirm. J. Ginkus. Vakarą laitis, V. Fidleris, A. Kličius, G.
naičio Sonata I) mol ir Edvardo rija” simfoninis veikalas; 4) čiuose.
Gruodžio 16-tą raketa sukėlė vieną iš didžiausių katastrofų
pravedė
J.
Valakas.
Kovaitė,
D.
Lukošiūnaitė,
J.
Mer

”Giesmė į šviesą” simfoninė poe
Griego Sonata C mol, op. 45.
Smuikininko Iz. Vasyliūno žo Svečių tarpe matėsi: prof. J. kelis, A. Mickevičius, I. Nenor- karo istorijoje. V-2, šešių tūkstančių kilometrų į valandą greičiu,
ma; 5) Septetas; 6) „Atspin
Kiek santūriau ir mažiau nuo džiai” fortepijonui. Vlado Jaku- dis tartas laiku. Reikia tik pa Puzinas, p.p. Tankūnai iš Phila- tienė, M. Osinaitė, R. Povilaitis, seanso metu pataikė į amerikiečių fronto kiųą. Ir devyni šimtai
karių mirė.
taikingai praskambėjo Beetho- bėno: 1) Styginis kvartetas; 2) sistengti, kad jis taptų kūnu.
delphijos, p.p. Kariai iš Bridge- kun. J. Raibužis, S. J., J. Stašai
Tai didžiausias žuvusių skaičius nuo vieno šovinio iki Hivenas, bet užtat K. V. Banaičio „Miško šventė” suita simfoni ______________________ StJ^ port, Conn. Buvo prisiųstų svei tis, P. Stelmokas, V. Strolia ir
roshimos bombos. Bet V-2 pagaminta pusę metų pervėlai. Gene
ir Ettv. Griego kūriniai buvo pa- niam orkestrui; 3-4) Simfonijos
kinimų ir iš toliau.
G. Šernas,
rolas Eisenhower savo knygoje „Kryžiaus karas Europoje” rašo:
smuiyioti su giliu įsijautimu, No. 2 ir 3. Stasio Šimkaus operos
Ilgesnę paskaitą apie jubiliatą
J skautininko laipsnį pakelti:
— Jei būtų galėję V ginklus pagaminti pusę metų anks
IŠTIKUS
GAISRO
laisvai ir jaudinančiai.
skaitė
„Kario
”
redaktorius
Z.
A.
Bakaitis,
A.
Banevičius,
O.
’Pagirėnai” klaviras ir partitū
čiau, invazija būtų nepasisekusi, nes šie ginklai būtų sutrukdę
Smuikininkas Iz. Vasyliūnas,
Raulinaitis,
apibūdindamas
Sta

Gešventąs,
I.
Laisvėnaitė,
E.
ra.
alijantų pajėgų sutraukimą pietinėje Anglijoje.
NELAIMEI
atrodo, savo prigimtimi yra ly Toks yra mano planas. Jis ne
sio Butkaus nuopelnus kovose Vengianskas ir E. Vilkas.
rikas, todėl jo smuiko tonas yra reikalingas nei ilgų svarstymų,
[ vyresniojo skautininko laips
Kada jūsų namai arba ra dėl Lietuvos laisvės. Buvęs Liet.
išieškotai švelnus, kiekviena mu nei susirinkimų, o tik talkos.
Taip pat visi kiti Peenemiundėje suprojektuoti planai pa
kandai tampa sunaikinti arba kariuomenės savanoris, ats. kpt. nį: K. Aglinskas, V. Petukauszikinė frazė išgyventa. Jo kon Kiekvienas koncertas, gerai su
vėluoti. Mokslininkų smegenyse V-2 yra jau veik pamirštas. For
Petras Jurgėla savo kalboje pri kas ir O. Rozniekienė.
sugadinti ugnies, kreipkitės
certas Bostone buvo tikrai graži organizuotas, duoda konkrečių
• Pereitą kadenciją Liet. Skau mulių laiptais jie kopia vis aukščiau į naujus horizontus.
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, siminė anų laikų kovas, kuriose
ir turininga muzikinė popietė.
Po A4 (tai V-2) projektuojama A4b, — sparnuota V-2.
vaisiuV — veikalas išleidžiamas. ko visada reikalauja apdraudos teko dalyvauti St. Butkui, ir ap- čių Seserijai vadovavusi vyr.
Malonu pažymėti, kad Vytenis Dieve padėk šiam sumanymui
kompanijos pirm, negu išmoka dovonojo jubiliatą Lietuvių Le sktn. O. Zailskienė apdovanota Šitas A4b atrodo lyg artilerijos šovinio ir lėktuvo junginys. Dide
M. Vasyliūnas, palydėjęs savo įvykti; ir mes turėsime savo mu
gijono Amerikoje medaliu. Va aukščiausiu Lietuvos skautijos liu kampu į užpakalį atlenktų sparnų pagalba raketa turėjo iš
už nuostolius.
tėvo koncertą fortepionu, regi zikinį lobį išgelbėtą!”
karo rengėjai įteikė jam kuklią garbės ženklu__ Geležinio Vilko naudoti atmosferos oro sluoksnį ir pasiekti daug didesnį atstumą.
P.
J.
KERŠIS,
mai auga ir bręsta kaip akom
♦
Šis A4b, vėl, tebuvo „protėvis” planuojamos tarpkontinentinės
dovanėlę: iš medžio išdrožtą Ge ordinu.
609 Society for Savings Bldg. dimino pilį su legendariniu Ge Padėkos ordinu apdovanoti: L. raketos A9/A10, kuri išvystydama kelis milijonus PS, būtų ga
paniatorius.
Iz. Vasyliūnas pradinį įnašą į
♦
Telef.': MAin 1-1773
ležiniu Vilku.
Čepienė, K. Kodatienė ir A. Ma lėjusi uyjiešti vieną toną sprogstamos medžiagos iki New Yorko.
čia minimą fondą liet. kompozi
Pats Iz. Vasyliūnas apie savo torių kūriniams leisti įnešė savo Rezidencija: PENINSULA 2BS
Projektai, anuomet sugalvoti, apskaičiuoti ir iš dalies įvykdyti, —
šiai programos daliai pasibai tonis.
sumanymą šitaip pasisako:
gus, svečiai buvo pakviesti užLelijos ordinu — A. Banionis, šiandien jau realizuoti.
koncertu Bostone. Atrodo, šios
„Labiausiai užmirštas mūsų
L. Eimantas, D. Fidlerienė, V.
kultūros baras yra aukštoji mū
Peenemundę evokuoja
Nenortas ir E. Putvytė.
sų muzikos kūryba — simfoni
Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps
Peenemiundės paskutinės dienos artėja. 1945 m. sausio
• LSB Tiekimo Skyriuje gau
jos, simfoninės poemos, kameri
nami: sk. vyčio ženkleliai — mėn. jau girdisi patrankų dundesys nuo Oderio upės. Generolas
nė muzika. Kaip tik tai, kas su
$0.75, skauto lelijėlės — $0.50, Kammler įsako Peenemiundę evakuoti. Įsakymas skamba:
daro mūsų muzikinės kultūros
— Persikelti į „Kammler kunigaikštiją”. — „Kunigaikš
metinės ir penkmečio žvaigždu
svarfukiusią dalį. Mūsų nepriklau
tės — $0.30, taut. trikampis sky tija Kammler” buvo slapyvardė Harco kalnams. Ten jau senai
ON T H f: H6IGH T
K> A < „C t T 1%
COvvNTOvvN
—
PUBLIC
SOUARE
soma valstybė buvo jauna. Turė
das — $0.30 ir reprezentacinis stovėjo įrengti ir veikė požeminiai fabrikai, įvairios dirbtuvės.
dama tūkstančius įvairiausių gy
Pagal Kammler norą, visa pietinė Harco sritis turėjo būti
anglų kalba leidinys apie Lietu
Vyriški geros kokybes
venimo problemų, ji tiesiog ne
vos skautiją — „White Badge” priešlėktuvine artilerija ir naikintuvais taip sustiprinta, kad joks
suskubo šios srities sutvarkyti,
— $1.25. Užsakymus siųsti: A. priešas neįstengtų ten įsiveržti. Svajota iš čia vėl išvaduoti Vo
trumpom
rankovėm
medvilniniai
nors pradžia jau ir buvo padary
Augustinas, 4612 So. California kietiją. Tad kelta į šią sritį viskas, kas tik turėjo reikšmės, kas
ta. Muzikinės kultūros ji neap
buvo svarbu, vertinga.
Ave., Chicago 32, Illinois.
leido: ji išugdė gabių ir kūry
Čia gaminama „Vėžliai”''’— Specialūs varikliai lėktuvams
• LSS Pirmija patvirtino šios naikintuvams, čia toliau dirbama prie ”Taifūno” — nepaprastai
bingų muzikos kūrėjų stiprią
vasaros Tautinei Stovyklai pasi
grandį, kurie sukūrė didžiulį mu
veiksmingos priešlėktuvinės raketos, čia, kalkių kasyklose, mon
rinktą vietą ir laiką: Highland tuojamos ir V-2. Su tais trim ginklais tikimasi iš savo žemės iš
zikinės kultūros lobį, ir tebeku
State Recreation Area, Mich., — vyti priešą. Be to, čia pradėta statyti hydravimo aparatai, iš ang
ria.
rugpiūčio 15-30 d. IV TS virši lies gaminantieji skystą kurą.
Civilizuotame tautos gyveni
ninku skiriamas v. s. Pranas Ka
me muzika yra vienas gražiau
Peenemiundėje sunaikinami visi nuorašai. Ką galima su
ralius
ir
jo
pavaduotoju
kviečia

siųjų tautos kultūros žiedų. Tau
pakuoti —- supakuojama. Ko negalima paimti — apipilama smar
mas
ps.
Antanas
Banionis.
Sese

tai išsiblaškius po visą pasaulį,
kiai degančiu rakė tom A skirtu kuru. Azotinės rūgšties ir alko
rijos
ir
Brolijos
stovyklų
vado

deja, šiam tautos žiedui yra pa
REGULIARIAI 1.69
holio tankinių vagonų liepsnos šviečia Usedom saloje. Tai yra
vybes sudarys abu Vyriausieji vieno karo istorijos skyriaus pabaiga.
kirstos pagrindinės sąlygos gy
Skautininkai.
vuoti. Kūrėjams vargstant ir rū
pinantis kasdieniu pragyvenimu,
,
Laikosi slaptai!
► LSS Pirmijos nutarimu,
su jais vargsta ir visa jų kūry
įsteigtas Liet. Skautu S-gos Ūkio
„Your mission is top secret!” — mėlynom raidėm atspaus
ba. Ne tik platusis pasaulis, bet
Skyrius, kurio pirminis uždavi ta ant rašto, kurį Pentagone pasirašo armijos majoras J. P. Ha
ir mūsų pačių naujos kartos nie
nys bus suorganizuoti ženklų, mill. Tai pakvitavimas gauto slapto įsakymo Nr. 1067.
ko nežinotų apie mūsų muzikinę
ordinų ir medalių bei juostelių z
Pulkininkas Toftoy užantspaudotame voke perduoda jį makūrybą. Noriu ypač pabrėžti, kad
gamybą, ūkio skyriaus vedėju jorui Hamill. Gavėjas generolas Eisenhovver. Jame karo minisši kūryba ima viso mūsų nepri
arba po 1.29
paskirtas ps. Pr. Pakalniškis, o terrija „pataria” vyriausiajam alijantų pajėgų vadui, žygiuojantį
klausomo laikotarpio pastangas.
;r Vokietiją, stropiai rinkti visus mokslinės vertės dokumen-^
jo pavaduotoju ps. Kęstutis K. per
Visa, ką tuo metu sukūrėm, ar
Pažemėnas.
tus apie vokiečių slaptuosius ginklus.
Nuostabi naujų pavasarinių puikios kokybes, trumką išugdėm ir dabar dar kuriam,
Anksčiau veikusi S-gos Ūkio
Majoras Hamill yra vieno tokio ieškotojų dalinio vadovas.
poni rankovėm sportinių marškinių kolekcija, mėgs
— visa yra palikta likimui. Tai
komisija likviduojama. Jos pirm. Jo uždavinys ypatingai svarbus. Visomis priemonėmis jis turi
tamų spalvų ir marginio. Visi gražiai pasiūti, pato
gi, kol dar nevėlu, reikia muzi
iv. s. M. Jurkšas įgaliojamas pa pasistengti surasti karo grobį, kurs amerikiečiams yra bilijonų
giai sukirpti. Maži, vidutiniai ir dideli. Pamatyk
kos kūrinių išleidimą organi
ruošti pilną k-jos apyskaitą ir vertas.
mūsų pilną kolekciją pirmadienj. Pirk dabar ateičiai,
zuoti.
perduoti S-gos Kontrolės k-jai
Jau sekančią naktį Hamill specialusis dalinys su „Superkol galioja žemos kainos. Maži, vidutiniai ir dideli.
kartu su visomis tos k-jos bylo fortress” nuskraidinamas Europon. Generolas Eisenhovver tuoj
Mano planas paprastas ir kon
mis ir medžiaga.
jį pasiunčia šarvuočių generolo Patton būstinėn.
kretus. Kiekviename didesniame
Užsakymai paštu ir telefonu išpildomi.
Dalinys turi žygiuoti kartu su puolančių tankų dengiamas
ir net mažesniame mūsų koloni
• „Sk. Aido.” 1957-58 m. va
*šauk CHerry 1-3000
jų mieste rengiu savo koncertus
jaus komisija, atsižvelgdama į pradėti veikti kai tik bus pasiektas „objektas”. Įsakyme Nr. 1067
be jokio atlyginimo, paisydamas
tai, kad jūrų skautų Baltijos Jū kalbama apie Nordhausen Harco kalnuose.
The May Co.’s Basement,
Maždaug tuo pačiu laiku, kai majoras Hamill su įsakymu
grąžinti tik kelionės išlaidas.
ros tuntas Chicagoje, savo ini
Men’s Furnishings Department
Koncertas turi būti ruošiamas
ciatyva pravedęs labai sėkmingą Nr. 1067 apleidžia VVashingtoną, Kremliun prisistato pulkininkas
Downtown and On the Heights
tokiai/ pagrindais, kokiais^Tuo„Sk. A.” platinimą, paskelbė šį leitenantas Vladimir Shabinsky. Sovietų karininkas priskiriamas
šiami kiti parengimai, kada no
tuntą 1958 m. — Lietuvių Sk. naujai sudarytam „specialiam komitetui”, kuriam vadovauja
rima surinkti lėšų — su plačiu
S-gos Jubiliejinių metų „Skautų Georgi Malenkow.
Pulkininkas leitenantas Shabinsky, su keletu parinktų as
komitetu, su nuoširdžiu ir gau
Aido” garbės leidėju. Tame tun
siu bilietų platinimo būreliu, su
te ir artimųjų bičiulių tarpe su menų, turi neatidėliojamai vykti frontan. Kai tik Raudonoji Ar
visu organizacijų talka. Gerai
rinktos 88 paprastos ir 3 garbės mija peržengs Vokietijos sieną, jis nieko nelaukdamas, maršalo
atliktas koncertas gali duoti ir
prenumeratos, kas sudaro visą Žukovo priekinių tankų apsaugoje, privalo įvykdyti duotą užda
perą tūkstančių pelno, — taigi
100% užsisakiusių, šiam vajui vinį. šis gi skamba: „Visomis priemonėmis surinkti vokiečių V-l
du mažesni kūriniai jau būtų ga
Baltijos Jūros tunte vadovavo ir V-2 konstruktorius, raketas, planus”. Ir Maskva nori turėti^
svarbiausiąjį antrojo pasaulinio karo grobį.
lima išleisti. Pinigai iš karto bū
SKALBK !!? NEŠIOK
s. Bronius Gurėnas.
r
tų siunčiami į leidyklą be jokių
Amerikiečiai nustemba
tarpininkų. Aukštesnių vertybių
nešimas visuomenei nėra jos
1945 m. balandžio 11 d. sunkūs debesys slenka Harco kalnų
bausmė, bet palaima. Mano kon
MARGUTIS viršūnėmis. Smulkus lietus sujaukė smėlio kelius pušynuose, deši
certas būtų tik kukli atnaša
niajame Unstrut upės krante. Plačios amerikiečių Sherman tan
vra
pat3
seniausias
Amerikos
kų grandinės malasi sau kelią per miško prakirtas. Pasipriešinimo
klausytojams atlyginti už auką
lietuvių
žurnalas.
Jis
išeina
kiek

gaidoms leisti, tik akstinas lėšom
nėra. Amerikiečiai važiuoja į pergalės susitikimą su sovietais, į
vieną
mėnesį
—
yra
gausiai
ilius

surinkti. Apvažiavus bent dešim
Barby, prie Elbės. Per Sangerhausen stumiamasi Stolberg link.
truotas, turiningas, įvairus ii
tį didesnių kolonijų, su reikalu
Staiga miške, tarp medžių, pasirodo keletas vyrų. Visi
Populiarios, lengvos "skalbk ir nešiok" Rayon gabardine kelnės su
skaitomas
su
malonumu.
apsirengę kalinių rūbais. Tai svetimšaliai darbininkai iš Nordhau
gaidoms leisti būtų gerokai į
nylono kišenėmis ir juosmeniu. Puikiai pasiūtos ir labai patogios. Navy,
Margučio adresas: 6755 So sen baudžiamosios darbo stovyklos. Vienas iš jų gerai kalba
priekį pasistūmėta.
mėlynos, rusvos, pilkos ir Charcoal pilkos spalvų. Jūs norėsite kelių
VVestern Ave., Chicago, III.
Ką mes turėtume leisti? štai
angliškai ir ką tai aiškina amerikiečiams. Vis girdisi žodis ”Nordporų už tą naują žemą kainą. Juosmens dydžiai 29 iki 42.
MARGUČIO
metinė
prenume
pagrindinis kūrėjų ir jų kūrinių
hausen”.
rata
$3.00.
sąrašas: Kazio Viktoro Banai
Pulkininkas Wellborn išlipa iš savo komandos tanko. Ką
The May Co.’s Basenlent, Men’s Clothing Department
čio: 1) Sonata smuikui ir fortejis girdi yra neįtikėtina. Trumpai pasitariama su kitais junginio
Downtown and On the Heights

SKAUTAI

M AY

SĖMENIM

Pardavimas!

Sportiniai marškiniai
už

VYRŲ RAYON GABARDINE

KELNES $5

3.75

M
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Čiurlionio Ansamblis dainuos
ir Clevelande

V

Lionei ir Vladui Nekrošiams

ČIURLIONIO

A^BA
PASAKA, VEIDRODIS, ŠIRDYS ir MELAS

Tiesos, kurias reikia tikėki
.
...

ANSAMBLIO

KONCERTAS

gu nebūsi koncerte, geriau nei
. nepažvelk į mane”.

Čiurlionio Ansamblis tikrai
r
4
ljhcertuos mūsų mieste.
širdys
2. Gegužės 4 d. 7 v. vak. reikia
• 4I Po Chicagos koncerto spaudos
būt sve kam, blaiviam ir vietoje.1 v
®
?
v .
J
žmogus
rase,
kad
”
daug
įvairu3. Severance Chamber Mūšio
®
,..
,
»
,
•*
,
.
,
.
mo
ir
grožio
įliejo
i
ansamblį
Ha salė maža, kas iš anksto biE
, 1 J J
v. f so.
„OWA listės: Aldona Stempuziene ir
lietų neapsirupins, giįs namo
. TZ -v, ,
-v, ,
1
Juze Krištolaitytė. Krištolaity tęs
nuo durų, save žiopliu piavar
. , • • v i
• , •
, švelnus ir lyrinis balsas siekia
t žiuoi amas.
.
dainos širdį. Aldona Stempužie
4. Bilietai išmintingiesiems is uainuo
t
......
, .
j j .
r,ne... turi geros dainininkes
anksto parduodami: Dnvoje,
x
• . . . ..
„Spaudos
, rzi
•
;
w
TT>.Koi
ypatybes:
svarią
įntotaoiją ir
kioske ir pas V. Urbai.
x.*
,
ttt
, <U‘OP\
stojimo tikrumą, natūralumą ir
4 '
plastišką tarimą, legato ir lini
ją — tai širdis dainavimo”.
Pasaka
Abi solistės dalyvaus ir sek
Ji jau buvo virtus gyvenimu’ madienio koncerte. Tikra, kad
ir vaikščiodavo iš lūpų į lūpas, juodvi dainos ir dainavimo šir
raukšlėta, lyg šykštuolio doleris. džių nebus praradusios anom lai
Prasidėdavo skundais: daug dar mėjimų valandom Chicagoje, o
bo — mažai laiko. Ir baigdavos dideliu stropumu saugojusius
iteriu: mūsų žmogus samanom savojo miesto žmogui.
jžėlė. Bet 1958 m. vasario 22
d. Chicagoje gyvenimas vėl pa v
Melas
saka virto. Lietuvos žmogus vėl
Jie sakė: geru žodžiu mus su
užmiršo darbą ir susigraibstė tiko, o su gėlėm ir naujais užlaiką. Į Čiurlionio koncertą nei kvietimais mus išlydėjo Bosto
pusės netilpo, kiek buvo atgužė- nas ir Torontas, Chicaga ir Roję. Patekusieji rodė seniai bere chesteris, tik Clevelandui mes
gėtą džiaugsmingą dvasią, plo vis nekoki, tik jis mus suraukta
dami iki sutinimo ir bisuodami kakta sutinka ir palydi.
iki užkimimo, čiurlioniečių pasa Atsakyčiau jiems: kad lyg ir
ka buvo atgintus, kad nesibaigtų neteisybė. Kada jūsų laimėji
vestuvių puotoje, o būtų parvež mai kitur, nebus buvę ir mūsų
ta namo ir, nauju žodžiu išdai laimėjimai? Kur būtų mūsų
linta savo miesto žmogui padai kuklumas, kad bent truputį nenuota.
taupytume katučių ir bisų, kai

t

Veidrodis
"Veidrodi, veidrodėli, kas yra
gražiausia visame pasauly ?”
Ir atsakys veidrodis: "Neži

mūsų pačių vaikai ir giminės,

bičiuliai ir kaimynai mums dai
nuoja ir šoka? Bet kas turi prie

gegužes men. 4 d., sekmadienį, 7 vai. vak.
SEVERANCE CĘAMBER MUSIC HALL
11001 Euclid Avė.
NAUJA

iimimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiimiimm
J.

CIJU NS KA S

LAI K.R ODININKAS

šį ankstyvą pavasarį gandras,
Taiso ir parduoda laikrodžius
praskrisdamas pro Toronto, pa
apyrankes ir kitas brangenybes.
liko dukrytę.
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.
Vyt. Stočkus su žmona ir 3
753 E. 118 St.
vaikais, iš Brazilijos atsikėlė
Cleveland 8, Ohio
pas brolį į Toronto, kur žada pa
Telef.: LI 1-5466
stoviai kurtis.
lllllllllllllllllllllllllisillllllllllllllllllllillll

PROGRAMA

Dirigentas — Alfonsas Mikulskis, kanklių vadovė — Ona Mikuls
kienė, solistės — Juzė Krištolaitytė ir Aldona Stempužienė.
Bilietai gaunami: Dirvoje, Spaudos Kioske, pas V. Urbaitj (telef. UL 1-0626)
ir prie įėjimo.

Toronto arkivyskupijos pro
JUOZO KAMAICIO
jektuojamai senelių prieglaudai
statyti, Prisikėlimo parapija su IR JONO BALEIKOS,
rinko, vykdant vajų, $4,856.90.
ST. CLAIR SHOE STORE,
Lietuvos vadavimo reikams iš
12915 St. CIair Avė.
Vasario 16-sios parengimų: į Ne
Batų ir odos parduotuvė, dide
priklausomybės Fondą įnešta
arti $400.00, o Tautos Fondas, lis batų pasirinkimas ir( žemes
! kaip teko patirti, turėjo, tik nuo- nės kainos negu kitur.
tai lygiagrečiai būkime ir geri

lietuviai.

Siuntiniui į Europą'"duodama

nuolaida. .
>
P. V.
meryje bus atspausdintas jo iš- Moterų Labdarybės Draugija
Batų taisymas paimamos ir
verstas Dr. Vorobiovo straipsnis gegužės mėn. 4 d. rengia motinų
pristatomos į namus be mokes
apie Dobužinskį.
pagerbimo vakarienę Naujosios
čio.
NAMŲ PASIRINKIMAS
Parapijos salėje. Rengimo komi
Darbo vai.: nuo 9 v. ryto iki
DIRVOS
siją sudaro: B. Drosutienė, M.
Bayliss Avė. (priešais šv. Jur 7 v. v.
SĖKMINGA GUBERNATO
Garmienė, O. Mikelionienė, J. gio bažnyčią). Dviejų šeimų naVAKARAB-KONCERTAS
Telefonas: GL 1-5875, buto —
RIAUS O’NEILL RINKIMINES
Čepienė,
U.
Grigonienė
ir
p.
Mac’
mas
labai
gerame
stovyje,
įvyksta gegužės mėn. 24 d. Slo
GA 1-7658.
KAMPANIJOS PRADŽIA
kevičienė.
Pas
jas
ir
galima
gau’
'
E.
$7
St.
(tarp
Superior
ir,
venian Auditorium salėje.
ėi įėjimo bilietus, kurie kaštuo-J kosciuszko). Vienos šeimos na- j HllllSlllllllliSlllllHllJllllllllllUlllimiiiHjl
Prieš savaitę gubernatorius’ Programą * išpildys televizijos
O’eill buvo atvykęs į Clevelandą1 dainininkas Arnoldas Voketai- ja po ^’OO. Pagerbimo vakarie- pas. Du dideli garažai. Labai j
ir pradėjo 1958 metų rinkiminę tis, rašytojas-humoristas Anta- nės pradžia 5 vai. p. pietų.
gerame stovyje.
s
THREE WAY
Vakarienės
pelnas
skiriamas
Kosciuszko
Avė.
Trijų
šeimų
kampaniją. Taf proga apie du nas Gustaitis ir kiti, kuriuos paPAINTING CO.
Naujosios Parapijos mokyklos namas su pelninga krautuve. Du
tūkstančiai respublikonų buvo1 skelbsime vėliau.
(35) garažai.
susirinkę į Masonic Temple pa Visus clevelandiečius ir visus statybai.
Lietuviška įmonė atlieka įvai
Turime apartamentų pardavi
klausyti gubernatoriaus kalbos. Dirvos skaitytojus kviečiame iš
rius naujų ir senų namų dažymo
mui.
Tarp kitų dalykų, gubernato anksto tam vakarui-koncertui JUMS GERI NAMAI
ir dekoravimo darbus iš lauko ir
Prieinamos kainos.
rius paminėjo, šiais laikais labai rengtis. Mes laukiame svečių ir
viduje.
Eddy Rd. — St. CIair. {mokė
Edvardas Karnėnas
aktualų didėjančios bedarbės iš toliau, nes tuo laiku keliai jau
Lietuviams darome nuolaida.
jimas $1,500. 4 miegami kamba J. G. Oshen Realty & Insurance
klausimą. Jis nurodė, kad Ohio bus geri, o šeštadienio vakaras
riai, 1 šeimos namas, gaso šildy
J. ir E. Ignatavičiai
Service, 1141 Ansel Rd.
valstybė turi 750 milijonų dole ilgas . .. Bus proga susitikti, pa
mas, garažas, gražus sklypas.
677 E. 128th St. Tel. MU 1- 8368
tel. SW 5-4808 arba namų
rių fondą viešiesiems darbams, bendrauti, senas pažintis atnau
*
ER 1-4732.
kurie tuojau prasidės pilnu tem jinti ir naujas sudaryti.
(IIIIIIIIIIIIEUIEIISISIIIIMICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
2-jų
šeimų
namas,
labai
ge

pu ir tuo žymiai prisidės prie
Bilietai jau parduodami Dir ram stovyje, nauji gaso furnace,
bedarbės sumažinimo.
voje. Apsirūpinkit iš ankto, kad garažai, arti susisiekimo.
I. J. SAMAS JEWELER
Savo santūrioje kalboje jis pa- turėtumėt geresnę vietą. Bilietų
RAY NAUSNKRIS,

pVLIrtKESE

taisus savųjų saviesiems tylių
meilę ir tylius linkėjimus išma minėjo ir kitas aktualijas, kiek kainos po $2.00, $1.50 ir $1.00.

nau. Pats būk sekmadienį Čiur tuoti?

TORONTO

ilgiau sustodamas ties jaunuo

Namų pęckyba; namų, baldų ir

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas. »

automašinų apdrauda.
Lojalumo parade,
11809 St. CIair
sekmadienį lipsime į sceną be di tinė administracija yra ypatin- įvykstančiam Clevelande, geguLI 1-9216
desnių vilčių ir nemokėsime už gai susirūpinusi. Gubernatorius žės mėn. 1 d. (ketvirtadienį), UL 1-3919
7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre
miršti posakio, kad savam mies pabrėžė, kad jo dar 1956 metais lietuvius atstovaus keliolika tau- _ _________ ___________ (88)
Telef.: ĖX 1-3969. Bute: WA 1-2354
užsibrėžti planai sėkmingai vyk- i tiniais drabužiais pasipuošusios
te pranašu nebūsi.
Atsakyčiau jiems: melas! Ka domi ir kad jis juos tikisi pilnai lietuvaitės atviruose automobiNAMAI LENKŲ RAJONŲ
da ir kur mes jūsų nelaikėme įgyvendinti, jei ateinančiuose liuosę su atitinkamais plakatais,
$500 įmokėti
mūsų vardo atstovais ir žodžio lapkričio rinkimuose Ohio gy- Organizuoja ALT skyrius. Para- 6 kamb. mūras. Gaso šildymas.
skelbėjais? Kur jūsų viltys gali ventojai jam parodys tą patį dui susirenkame prie Šv. Jurgio Kaina $9,000.
Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką
būti stipresnės, negu savame pasitikėjimą, kurį jie jam paro- bažnyčios 6 vai. vak. Informaci$1000 įmokėti
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
mieste, kur jūs esate mes, ir mes dė prieš dvejus metus.
1 jos reikalais kreiptis į Edvardą
6 kamb. namas. Garažas. Gaso
esame jūs.
Įdomu konstatuoti faktą, kad
*r ^ruo
išvežiojame į namus.
šiluma. Kaina $10,500.
O tų, kurie nėra nei jūs, nei
,____ .__ .___ .
.____ _ di (PO dį1-6508).
(PO
1-6508)
gubernatorius visai nepuolė savo
mes, neteks nei koncerte sutikti.
šaukit V. Ranionį
jje jau nej vį]^jL, nesugriaus, nei demokratų oponentų, nors pasta
Įstojo policijon
ST. CLAIR BĄKERY
UT 1-0323
rieji jį dažnai net demagogiškai
Mikulskię dirbta, dainas char- pranašų nenužudys.
Chimes Realty
Tarp 90 naujų, priimtų polici
apkaltina.
Sav. O’Bell-OLelenis
monizuojant, solistus, chorą ir
Vmrs.
jon vyrų, pastaru laiku yra ir
1188
E. 79 St.
f
kanklininkes paruošiant, kiek
Po gubernatoriaus kalbėjo se Povilas Gytis Motiejūnas, akty
6212 Superior Avenue
Tet LN 1-6525
daug viso ansamblio valios, šir-1
natorius Brickeris, kuris atei viai veikiąs lietuvių jaunimo or
Ar įstojai į
Antroji mūsų krautuvė yra
dies, ir vilčių į šitą pasirodymą1
Išnuoiųojamas 4 k. butas
nančiuose rinkimuose ir vėl kan ganizacijose.
y I L T I E S
1404 E. 66 Street
Tel. EN 1-4551
saviesiems skirta”.
didatuoja į senatą. Savo gyvoje
su veranda ir garažu, Thornhill
Clevelando
policijos
sąstatas
draugiją?
Ir pasakys dar veidrodis: "Jeiir energingoje kalboje senatorius' turi būti 2,025, Učiau su išeinan- gatvėje.
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos
Šaukti
po
6
vai.
vak.
telefonu:
* giiežtai pasmerkė jvisus tuos, jjįais
ajs įj pensiją,
pensijų, mirštančiais ir
produktus.
kurie laiks nuo laiko mėgina pasitraukusiais, dabar yra 1,925. PO 1-8766.
• (34)
r
tvii tinti, kad bolševikai ivairI°.se Netrukus vėl bus priimama dauKreipkitės į mus. a būsit patenkinti
PENKTADIENĮ, 8 VAL. VAK.
srityse yra pralenkę amerik,e- giau nauj policininkų.
J. S. AUTO SERVICE
-VO
čius.
Anot
jo,
tai
esanti
didele
Sąv. J. Švarcas
RENGIAMAS
I
nesąmonė, nes vergų tauta nie1254 Addison Road
Juozas Jasaitis,
kuomet ir niekur negali pralenkTel. HE 1-6352
Pirmojo pasaulinio karo daly
i ti laisvės tradicijose išaugusios
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
I tautos. Visi bolševikų pasieki- vis
. mirė balandžio 5 d. Jis turėmai, įskaitant ir jų satelitą, yra j° dvi seseris Shenandoah, Pa.,
OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDFNCIJA: PENINSULA 2621
Susipažinti su lietuviais kandidatais į Ohio
AUTOMAŠINŲ
' pirkti milijonų vergų prakaitu Račiau smulkesnis jų adresas neNorėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
TAISYMAS
’
ir
baisiais
kankinimais,
taigi
jie
žinomas.
Prašoma
kreiptis
dėl
valdžios įstaigas.
kitės j mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
Mašinų
viršaus
taisymas
yra pirkti už tokią kainą, kurios srnulkesnių žinių: Mrs. F. Vesriuose apdraudos-insuranee reikaluose.
įr
dažymas;
motorų,
stab

laisvas žmogus niekuomet nesu- ^er’ 1328 East 55 St., Cleveland
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpiltiyinM
DAINUOJA ĄŽUOLŲ OKTETAS
džių patikrinimas ir taisy
garantuojama. Kieipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
tiktų mokėti. Senatorius ragino
mas, greičio dėžės ir kt. ma
ĮĖJIMAS NEMOXAMAS
savo tėvynainius nepasiduoti de-

lionio Ansamblio koncerte. Gal
tau labiausiai patiks spalvinga
sis humoro kupinas "Melnikas”.
Arba vyrų vakariniu ilgesiu
glostanti "Lopšinė”. O tikriau
siai niekad neužmirši Klaipėdos’
baladės, kupinos geismų, jaunos
meilės ir likimo šauksmo, muz.
A. Mikulskio naujai apdorotos,
su solistais, kanklėm ir sodriu
mišruoju choru.
Programa visa nauja. Daug
naujų dainų, neseniai iš gimto
sios žemės nusiklausytų. Sunku
apskaičiuoti, kiek daug dirigento

Jie sakė: parašyk, kad ir šį menės auklėjimu, kuriuo dabay-

I

P. J. KKRSIS

VAKA R A S

BUS SERVUOJAMAS ALUS NEMOKAMAI.
KVIEČIAME VIUS ATSII^NKYTI IR PARODYTI

LIETUVIŠKA'SOLIDARUMĄ.

fetistinei dvasiai ir neprarasti
tikėjimo į laisve pagrįstos sis
temos pranašumą ir jos galutinį
triumfą.

Šitokios mintys pakėlė visų su
American Lithuanian Civic Association

sirinkusiųjų nuotaiką ir suteikė
gubernatoriaus O’Neill atsilan
kymui į Clevelandą iškilmingą
pobūdį.
J. Smetoną

šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku

Peter W. Urban,
Amerikoje gimęs (1908) ir Cle
velande gyvenąs "Dirvos” bičiu
lis, gerai panaudoja abiejų kal
bų mokėjimą ir pasitarnauja lie
tuvybei, versdamas lietuvių au
torių straipsnius į anglų kalbą.
Lietuvių Dienų” kovo mene

24 hours towing.

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

PRANEŠAMA ...
naujas

ŠEIMOS
DRAUDIMAS
Vienas gyvybės draudimas pa
Skaitydami KARĮ būsite ge dengia visą jūsų šeimą ... net

Lyg Lincoln tunelis New Yorke, švarios mašinų salės ir šio numeryje yra paskelbtas jo ♦-ai informuoti apie pasaulinius automatiškai kiekvieną naujai
laboratorijos uolose. Bėgiai, puikus apšvietimas, geras vėdinimas. išverstas Dr. Z. Ivinskio "Lietu karinius įvykius, rasite st.raips prisidėjusi (po 14 amžiaus die

Ir vienoje milžiniškoje montažo halėje eilėmis guli raketos. Tai
pirmosios, kurias amerikiečiai mato.
Fronto kariai dar vaikšto ir šniukštinėja požeminiame V-2
fabrike, o jau MP užima visus į Nordhausen vedančius kelius.
Kovos junginiai turi vykti toliau. "Off limit!”. Draudžiamoji sri
tis ir amerikiečiams.
(Bus daugiau)

vos vaidmuo Europos istorijoje”
(gaila,
kad
atspausdintane
straipsnyje įvelta nemaža klai
dų), dabar jis verčia buv. Lietu

LIETUVIŲ

muliatoriai.

NATION W1DE’S
karininkais ir seržantas VVoolncr susiriša radijo siųstuvu su tre
čios šarvuočių divizijos vadu. šis įsako pakeisti puolimo kryptį.
Dabar kovos junginio ”B” tikslas yra už keturių kilometrų į šiau
rės rytus esantis Nordhausen.
— Mes jautėmės, tartum būtume patekę pas burtininką, —
taip aprašo karinės slaptosios žvalgybos pulkininkas Castille pir
muosius įspūdžius, kuriuos sudarė amerikiečiams didžiausios vo
kiečių požeminės ginklų dirbtuvės.

5

nių iš karinės ir Lietuvos istori nų) NE KIEK NEPADIDĖJANT
ios retais paveikslais iliustruotų už mokamą vieną draudimą!
;r Lietuvos karių atsiminimus i?
Skambinkit:
įvairių laikų.
MOZURAITIS,
vos ministerio J. Audėno str.
Metinė prenumerata $5.C0 ; ra PAULINAAgentas
"Lietuvos ūkis", taip pat netru šykite: KARYS, 916 Willoughb.v
SK 1-2183
kus išeinančiame Lituanus nu- Avė., Brooklyn 21, N. Y.
fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii
t r , tr . . t . . ... t» . T!.. »

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. Visą laiką veikia televižijos apa

ratas. Penktadieniais veikiu lietuviškų valgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jųsų patogumui
Della E. Jakubs & WiIIiąm J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue

EN 1-1763

936 East 185 St.

KE 1-7770
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laiškus: ”Kas gi su tokiais kal

bės !”...

RVA
MAMiAkcijo* ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Lietuvių sujudimas Chicagoje
Dėl Kongreso ir dėl Dirvos
VADOVAUJA INž. A. BAKŠYS. — PROJEKTUS RUOŠIA:
DR. PAPLĖNAS, JUOZAS RAČIŪNAS, DR. BIEŽIS IR TEO
DORAS BLINSTRUBAS. — KAZANAUSKAS TAIP PAT I)A~
LYVAUJA.

• Inž. A. Bakšys, ALT S-gos kime dalyvavo nemažai impo( hicagos skyriaus pirmininkas,' zantiškų lietuviškų asmenybių,
buvo sušaukęs savo skyriaus na- Tik Dirvos korespondentas dar
rių visuotinį susirinkimą balan-[ nesuspėjo visų asmeniškai pa
džio mėn. 20 d. Dariaus ir Girėno žinti. Todėl čia suminėsiu šį kar
posto salėje. Buvo pateikta gan tą tik tuos, kuriuos jau pažįstu.

Ar
THE FIELD

Telefonas: HEnderson

LYRIŠKI LAIŠKAI
LIETUVOS
KOMUNISTAMS
"Draugas" pradėjo spausdini i
seriją laiškų lietuviams komu
nistams Lietuvoje. Laiškų auto
rius — Ed. Turauskas, Prancū
zija.
Idėja nebe visai originali. Bu
vo kadai viešas J. Aisčio atsaky
mas J. Paleckiui į kvietimą grįž
ti, buvo irgi viešas I. J. šeiniaus
taiklus atsiliepimas į "michailo-

Teisingai ir vaizdžiai, ypač
antrajame laiške, išdėstoma, ko
dėl "sirenų dainos" dėl grįžimo
Lietuvon taip didžiai neturi pa
sisekimo. Bet tų "dainų" rašy
tojai juk tą žino gal net geriau
už mus. Juk jie tiksliau žino, ko
dėl ir kur kviečia. Geriau žino,
kaip ten buvo su Pietų Amerikos
ir Kanados ekskursantais. Ge
riau žino, kaip yra su ta kelioli
ka ar keliomis dešimtimis sugrįžusiųjų. Ir ypač gerai jie žino,
kodėl jie vis dėlto ir
toliau privalo tęsti tas "dainas"
ir dėtis įsitikinusiais, kad iš to
kas nors išeis.
Kas ne kas, o antrajame laiške
minimasis tėvo su dukra Berly
ne susitikimo epizodas tenai
— kaip tik viršūniniuose komu
nistų sluoksniuose — yra geriau
siai žinomas ir iškalbingiausiai

Sensenbrenner turi būti Ohio
LIAUDIES ŽMOGUS. JO KAIP COLUMBUS BUR
MISTRO, DARBAI RODO, JOG JIS KOVOJA DĖL
VISŲ ŽMONIŲ
Atviras ir drąsus, burmistras Sensenbrenner tiki į pagrindinius
Demokratų partijos principus. Keletas viešų pareiškimų rodo jo
nusistatyrtią:
>
”Aš nekenčiu lūšnynų, kur žmogaus dvasia žūsta. Jie (lūšnynai)
turi būti pašalinti iš mūsų miestų...” ”A» tikiu, kad žmogus,
kuris kasa griovius, yra lygiai svarbus mums, kaip ir Jungtinių
Valstybių Prezidentas ..
Burmistras Sensenbrenner, demokratų kandidatas j gubernatorius,
nebijo užimti pozityvių pozicijų, liečiančių dirbančius vyrus ir
moteris. Jis yra
• UŽ NEDARBO PAŠALPŲ PADIDINIMĄ

• UŽ PAGERINTAS SENATVĖS PENSIJAS
• Už JTRAUKIMĄ DAUGIAU PRAMONĖS I OIIIO
• Už GERESNIUS KELIUS VISOSE VALST. BENDRUOMENĖSE

• PRIEŠ TAIP VADINAMĄ 'TEISĖS DIRBTI” ĮSTATYMĄ
LAIMĖK SU SENSENBRENNER, BALSUODAMAS Už JJ GEGUŽĖS 6 I). PIRMINIUOSE BALSAVIMUOSE

• REIKALAUK DEMOKRATŲ SĄRAŠO •

liudija, kas iš tikrųjų skandalin

gai kompromituoja visą tą "grį
žimo į tėvynę" akciją. LyriškiauSenseubrenner for Govcrnor Coiuinittce
Arvio J. Alexander, Secretary-Treasurer
si laiškai jiems daugiau nepasa
kys .. .
Ar laiškai tokiomis temomis ir
vininkų” viešą kvietimą, buvo tokiems adresatams iš viso rašy tinėja į laikraščius jai rašomų labai pasigendame. Nenuostabu,' nas sudaryti "visuotinį užsiei kad, kiek girdėti, jau kelios de-Tiiuose gyvenančių lietuvių suraJ. Kardelio viešas pareiškimas tini? O kodėl gi ne, jei tik nuei laiškų nuorašus!
ir t.t. šiuo atveju skirtumas yra na! Bet tas užsiėmimas ne poli Visai privačiomis, intymiomis šimtys Amerikos bibliotekų šymą).
i•
i, 4
. i-4 (universitetinių bei viešųjų ar
Visa tai yra dalykai, dėl kurių
tas, kad laiškai atrodo lyg ir tiškai eksponuotiems asmenims. diskusijomis
gal kartais ir butų1
.
.
.¥
, ,
.
. dalyku
i i i prieiti,
.
,bet4. specialių)
uzsisa- šią knygą ne tik aktyviesiems
intymūs, kreipiami į tam tikrus Antra — kam tuojau su tokiais galima įdomiu
.5 . /. yra
. is anksto
m
, .
- , , : •
v
..
• kiusios šią knygą. Tad butų na- visuomeninkams reikia tu

didelė darbo programa (per 10 0>r. Bartkus (jo sūnus inž. Eu
problemų). Tačiau inž. Bakšiui genijus Bartkus, ALT S-gos pir
labai apgalvotai ir sumaningai mininkas buvo išvykęs į Kali
vadovaujant, visos problemos bu forniją ir nedalyvavo. Taip pat adresatus be tarpininkų, ir ban užsimojimais tuojau skubama kai su tokiomis diskusijomis
,
. .
.
...
,
.
.v
.
.
,
,
.
,
turalu,
jei
organizuotoji
musu
vo pagrindinai apsvarstytos.
nedalyvavo vicepirmininkas inž. doma su jais draugingoje dva garsintis spaudoje? Tai panašu tuojau išeinama j spaudą, tai at- .
.
r .
s . _ . ‘ rėti, bet ir pasyvesniems, bet dar
i ,
, -4
• i i -4
• ... I visuomene suskastu
pasirūpinti, negalų tinai "suindividualėju• Dr. Paplėnas, ALT S-gos vi Jurkūnas. Jis buvo išvykęs or sioje išsikalbėti eile klausimų.
,
į meilės laiškų skelbimą . . . Juk rodo, lyg butu nieko kito prieitu, , . ,
. , . ‘ i . 4..,
.
I kad ir daug daugiau bibliotekų
cepirmininkas, kalbėjo New Yor ganizaciniais reikalais). Advo
Nepasakyta, ar tai tik tokia net ir palankiai nusiteikusi mer- nei nesiekiama,
kaip tik pasigar- , . , ., . ®f. .? , . , , siems", naudinga įsigyti.
.
v . .
v. i bei kitų institucijų, kurios kada
Apie paskiras gerąsias šios
ke. kongreso reikalu. Jis pareiškė, katas Lapinskas, buv. konsulas viešų straipsnių forma, ar toki gina pasipiktintu ir nutrauktu smimo tarp
užsieniuose esančių,
,
. . T. t.
*
x. . , Y. ,. 4
„
.
ne kada pasidomi, kas gi ta Lie- knygos puses ir apie trūkumus
kad apie Kongresą Dirvoje jau Gaurįlius, Madiuikienė, Petras laiškai iš tikrųjų kam nors į susirašinenmą,
pamačiusi, kad jų lietuviu su nauja veikla" bei1
daug buvo rašyta ir dar bus ra Janulaitis.
Lietuvą yra nusiųsti. Bet ir vie jos riteris visai neriteriškai siun-Įsnauja iniciatyva’
-v r. tuva ir kas tie lietuviai, įsigytų |gal teks kita proga pakalbėti,
ar gautų bent šią knygą. Sakau, igjuo atveju paminiu tik pirmušoma, todėl tų reikalų nekarto Susirinkimas taip kūrybingai nu ir kitu atveju tie laiškai, jei
bent šią, kadangi tai nėra vis- tinį trūkumą: PLž neįdėjo...
siąs. Jo reiškiamos mintys yra ir nenubodžiai praėjo, kad daly ką ir pasieks, tai tik užgrūdin
kas, ką reiktų pasakyti, bet vis pats savo adreso, nei nenurodė
ALT S-gos centro valdybos svar viai visai nesiskubino skirstytis. tus "krejnlininkus", tai yra vir
dėlto tai jau yra šis tas.
NAUJASIS PASAULIO LIETUVIU
indekse, ar yra kur viduriniuose
stytos ir priimtos. Toliau Dr. Susėdę ar sustoję grupėmis ilgai šūnėse ar arti prie viršūnių sto
Šalia minėtų 112 puslapių in- puslapiuose tas adresas ar kitos
Paplėnas labai pabrėžė tą vaid dar šnekučiavo. Inž. Bakšys mo vinčius kompartijos veikėjus
ŽINYNAS
formacijos grynai anglų kalba, informacijos apie jį. Išsigelbstimenį, kurį gali tekti Kongresui ka dirbti ir organizuoti.
(kaip tik į tokius ir kreipiama
suvaidinti šiuo Sovietų Rusijos
Julius šakelė si).
Plačiai išsibarstęs mūsų visuo- sekti visus mūsų viešojo gyve- dar yra skyrius lietuviškai ir, me tik radę indekse redaktoriaus
angliškai — 34 puslapiai. Tai in
pavergtosioms tautoms labai pa
O iš turinio atrodo, lyg laiš meninis gyvenimas užsieniuose nimo pasikeitimus, juos regis-1 formacija apie vadinamąsias Simučio pavardę ir viename iš
nurodytų puslapių radę A. Simu
vojingu momentu, čia pat Dr.
...
kai butų skirti širdies gilumoje labai kenčia tarp ko kita ir dėl! truoti ir atitinkamas pataisas
NAUJOJI SAMBŪRIO
x- 4. i
4 • •
i
4^ivvvn centrines
musu• organizacijas,
čio privatų adresą. Tik New
Paplėnas pridūrė, kad Kongre
..........
s . ..
apsivylusiems komunistams, įsi- ryšių stokos: ne taip jau papras- nuolat siuntinėti tokio ŽINYNO .kur apibūdintos
VALDYBA PASISKIRSTg
organizacijos,
Yorko skyriuje dar esama kuk
sas nesiims jokių žygių, kurie
vėlusiems į partijos pinkles ir ta susigaudyti, kur kas esame ir nuolatiniams prenumeratoriams-. jų pobūdis, siekimai ir paduoda
PAREIGOMIS
liai įsiglaudusio ir titulinio leidė
jau yra sėkmingai kitų lietuviš
Kodėl gi, įtai nėra neįmanoma,
nesugebantiems iš jų beišsipai- kas ką darome.
mos
vadovaujančių
asmenų
pajo — Lietuvių Prekybos Rūmų
Liet. T. Akad. Sambūrio Chi nioti. Laiškai labai lyriški, per Pasaulio Lietuvių žinyno lei jeigu ... na, jeigu būtų koki trys
kų organizacijų daromi. Parale
eagos skyriaus buvęs pirm. inž. sunkti pabrėžta užuojauta adre dimo pagrindinė idėja bene ir tūkstančiai nuolatinių ėmėjų, vardės bei adresai. Iš šio sky-j_ adresą: 41 W. 82 St., New
lizmo bus išvengta.
• Juozas Račiūnas, Tabor V. Mažeika kovo 12 d. Meninin satams, be to, turi net ir prisi- bus buvus — padėti bent visuo kurie sutiktų mokėti už pagrin riaus lietuvis ir nelietuvis gali i York City, kuriame atpažįstame
Farm, YiPies draugijos pirmi kų Klube sukvietė buvusios ir gerinimo atspalvio. Jeigu jie ir meniniame gyvenime kiek gy- dinį egzempliorių, sakysim, $10 patirti, kokių mes turime orga-jr Lietuvos Generalinio Konsuninkas, labai itikiraneiai kėlė naujai išrinktos sambūrio val patektų į kokio "svyruojančio” viaiy dalyvaujantiems, arba ir ir paskui, už jo palaikymą "up nizacijų ir kaip jas rasti bei su lato adresą, o nuo čia paklydusi
reikalą padaryt. T '\v Y^rko Kon dybų posėdį. Dalyvavo beveik rankas, tai tas vistiek be "krem- atsitiktinai kuo nors iš to gyve to date" reguliariai mokėtų po jomis susisiekti reikalui atsira akis kitame puslapyje vis a vis
pastebi, kad Obolėnas ir Raste
gresą tajįnkontinentiniu t. y. visi buvusios ir naujosios valdy ininkų” žinios neturės drąsos nei nimo susidomėjusiems susigau-1 pusdolerį kas mėnuo ($6.— per dus.
Pagaliau, lietuviškų laikraš- nis . . . užėmė LŽS New Yorko
kviesti į j? tautinės minGc'i at bos nariai.
jų interpretuoti, nei į juos rea dyti, kas kur yra. Toks žinynas, metus). Jeigu . .. Tuo tarpu taip čių, lietuvių rašytojų, dailininkų, Į skyriaus pirmininko bei sekretoNaujoji sambūrio valdyba pa guoti. Todėl atrodo, kad ta ly kuriame stengtasi suregistruoti nėra.
stovus ne tik iš JAV ir Kanados,
bet taip pat ir iš Pietų Amerikos, reigomis pasiskirstė taip: pirm. rika ir prisigerinimas tegalės užsieniuose esamos lietuvių or-1 Lietuvių Prekybos Rūmai New muzikų, laikraštininkų, moksli- riaus pareigas, nors |43 puslaiš Australijos ir iš Europos. Aleksandras Biliūnas, 6839 So. būti grūdai, nukritę ant plikos ganizacijos, jų veikėjai, kultu- Yorke — šiuo atveju įsikūniję ninkų, gydytojų, inžinierių, ku-jpyje visai teisingai nurodyta,
nigų sąrašai ir pašaliečiui yra kad jie esą LŽS centro valdybos
Juozas Bačiūnas be to pastebėjo, Rockvvell St., PR 8-0149; vice uolos .. .
rininkai bei kiti visuomeninės Aniceto Simučio asmenyje —
nemažas liudininkas, kad lietu-, pirm. ir sekretorius ... Tai ženkkad kelionių finansavimo reikalą pirm. Juozas Dau paras, 910 We$t
Bet bene pati didžiausia tų reikšmės srityse ką nors daran- ėmėsi iniciatyvos suteikti šį mū- vių bendruomenė užsieniuose las, kad redaktoriui, matft, ne
taip pat gal nebūtų perdaug sun-1 70th St., HU 8-1119; sekretorius laiškų yda — jų autoriaus var tieji, nurodant jų adresus, — sų visuomeniniam gyvenimui
vis dėlto yra verta dėmesio.
pavyko New Yorke surasti LŽS
ku sutvarkyti. Susirinkimas dė- Jonas Pročkys, 840 West 34 PI.,
das. Maždaug tą patį, tegu ir ki- yra labai svarbus ryšininkas ir, gana svarbų įrankį, galima Ša Didžiausias skyrius — vien skyriaus valdybos, nors ji tikrai
kingai šį pasiūlymą priėmė ir • TA 7-3564; iždininkas Stepas tais žodžiais, galėtų parašyti ir Kalima sakyti, svarbus visuome-,kyti, pionierišku būdu: rizikavo
prašė valdybos rūpintis jo įgy Trinkauskas, 2548 W. 69 St., RE kiekvienas lietuvis, sąmoningai ninio veikimo įrankis. Todėl toks išleisti ir pažiūrėti, kas iš to iš- lietuviškai, apie lietuvius paski yra, bet dabar gal graudenasi,
vendinimu.
7-2141; valdybos narys Jonas dabartinėmis sąlygomis negrįž- lydinys, net jeigu jis ir ne į'eis. Nors pirmasis žinynas toli ruose miestuose bei miesteliuose laiku žinynui nepasiskardenu
įvairiose pasaulio šalyse, — nors si ...
• Dr. Biežis, kaip ir visada, Juodikis, 6219 So. Francisco St.,
tąs Lietuvon. Bet Ed. Turauskas visus klausimus pajėgia tiksliai gražu ne pilnai patenkino jo nau- ir atnaujintas, bet mažiausiai
kėlė praktiškus sumanymus lie PR 8-2890.
juk yra buvęs aukštas Lietuvos atsakyti ar į kai kuriuos net vi-įdotojus, bet, atrodo, nedaug kas skiriasi savo pobūdžiu nuo pir Pamiršo ar nenorėjo žinynas
tuvybės ir tautiškumo ugdymo
Senoji sambūrio valdyba per užsienių reikalų ministerijos pa- sai neatsako, vistiek yra reika-į tarė jį esant visai nereikalingą
ir savo kainos pažymėti, o jb^T
mosios
laidos.
Kai
kuriose
vie

srityje. Svarbiausia, jis kvietė davė naujajai iždą, visus doku reigūnas. Berijos-Sierovo įstai- lingas ir naudingas kiekvienam ar netikusį. Priešingai, kai po
gis, dabar jau kiek aukštesne,
tovėse
sąrašai
labai
žymiai
paremti skautus, lankyti jų paren mentus ir pareigas, sveikindama gą jam, be abejo, buvo numa- dar nelinkusiam vėžliškai įsi- penketo metų, pirmajai laidai
negu tiems, katrie iš anksto už
pilnėję,
kitur
likę
labai
kuklūs,
gimus ir prisidėti aukomis. Taip ir linkėdama naujajai sambūrio čiusi likimą nei kiek neskirtin* traukti į nuosavą kiautą.
sisakė ... Teks ją sužinoti iš
jau gerokai senstelėjus, pasiro
vienur
gal
dėl
to,
kad
ten
iš
viso
|
ftr sąSRaif0St Tas dar
ki v bu i sėkmė
pat siūlė patiems tautininkams ' valdybą
sėkmės ir gražios atei gesnį, kaip, sakysim, K. Bizaus
Tokios rūšies leidinių neišven dė žinia apie antrąją laidą, su maža tėra lietuvių, kitur gal tik nernenRina gjos knygos reikalinruošti nedidelio masto pobūvius, tiess wpbūriui.
kui. Jis iš to likimo ištrūko, už giama yda yra ta, kad jie paly sidomėjimas buvo jau žymiai dėl to, kad neatsirado paslankių
kurie duotų progos ir tautininkų
J. Dauparas tat buvo įrašytas į patį pirmąjį,
-v r.
ginti greit sensta, nes jų objek didesnis, negu pirmosios laidos bendradarbių, kurie redaktoriui gurno.
šeimoms^irčiau susipažinti. Toviešai paskelbtą, sąrašą "išda tas nuolat kinta ir dalis jų in atveju.
ir leidėjui apie savo vietinę lie PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS,
kie pobūviai galėtų taip pat su
vikų”, baudžiamų išpilietinimu formacijų ima vis daugiau ir
štai ta antroji laida, pagaliau, tuvių bendruomenę būtų surin Anicetas Simutis, Lietuvių Prekybos
KORPORACIJOS NEO
daryti bent kiek lėšų ir skyriaus
Rūmai New Yorke, Tėvų Pranciško
ir turto konfiskavimu. Garsina-, daugiau nebeatitikti faktų. To jau ir yra. Ji, kaip ir dera, visa kę žinias (Redaktorius negi gali nų
spaustuvė Brooklyne, 464 pusla
reikalams.
LITHUANIA VALDYBŲ
ruos
amnestijos
straipsniai
Ed.
dėl
toki
leidiniai,
kad
būtų
tikgalva
pralenkia
pirmąją.
Kietas
visą
pasauli
apvažinėti
ir
viepiai.
ŽINIAI
• Teodoras Blinstrubas, ALT
Turauskui netinka. Todėl toks rai geri įrankiai, turėtų būti lei-. viršelis, geresnis popieris, gauS-gos centro valdybos sekreto
Gegužės mėn. 3 d. 2 vai. po asmuo mažiausiai tetinka' "par džiami bent kasmet, arba — dar sesnis turinys ir patobulinta sisrius ir buvęs ALTo Chieagos pietų Clevelande, 686 E. 120 St. lamentaro" vaidmeniui pasikal geriau — turėtų būti susegti tema. Svarbiausias dalykas, kad
skyriaus pirmininkas, karštai (C. Modestavičiaus namuose) bėjimuose su tais partneriais. taip, kad būtų galima nuolatos jame yra didelis skyrius inforJAUNIMO DIENOS VOKIETIJOJE
kvietė visus tautininkus uoliai šaukiamas Korporacijos Neo Li O kai laiškai dar ir viešai skcl- j pakeisti jų paskirus lapus, arba macijos apie Lietuvą ir lietuvius
stoti į lietuviškos kultūros ir vi thuania padalinių valdybų posė biami, tai vienintelė reakcija,! užlipinti reikalingas pataisas, anglų kalba, — net 112 puslapių,
t
(Atkelta iš i psl.)
krodis. Atėjus atsisveikinimo vasuomeninio darbo eiles, šiuo mo dis.
kurią galima iš anksto numatyti, Bet tam reiktų nuolat veikian- o tai jau, gali sakyti, baveik iš ^larUingai. Tarp* paskaitų ir pa- landai, visi skirstėsi nenoriai. Su
mentu šimtaprocentiniai dalyKorp, Neo Lithuania gali būti tik tokia, kokia buvo ir čios ir tuo teužsiimančios leidyk- tisą knyga apie Lietuvą anglų tibš jaunimo pasirodymų vyravo liūdesiu buvo išlydėta Anglijos
vajZi fcB Tarybos rinkimuose.
Valdyba
į laikraštininko Alg. šalčiaus los, turinčios galimybę akylai kalba: dalykas, kurio vis dar taip apgalvota lygsvara. Tik baigia-į delegacija, spėjusi per stovyklos
• Inž. A. Bakšys, dideliu svo
mosiose diskusijose dar buvo iš- metą įsigyti visų simpatijas. IIriu iškėlė Dirvos finansinio va
kelta mintis, jog per sekantį su-, gai ir nuoširdžiai skambėjo at
jaus problemą ir pareiškė, kad
važiavimą eksperimentiniais su sisveikinimo daina.
Chieagos tautininkai turi 100
metimais reiktų dar daugiau ini šios stovyklos metu dar ka
procentiniai atlikti šitą garbės
ciatyvos perduoti pačiam* jauni išryškėjo, kokia nepaprasta y
ir lietuviškumo pareigą. Chica
mui. Jei šį kartą jaunimas suda-j Vasario 16 gimnazijos reikšmė
goje yra pats didžiausias ALT
rė posėdžių prezidiumus ir vado- lietuvybės išlaikymo darbe. NeS-gos skyrius ir centro valdyba.
vavo diskusijoms, ateityje būtų besant Vokietijoje didesnių stoDirva daugiausiai reikalinga mū
galima jaunimui atiduoti net da-, vykių, dėl savo pastovumo gimsų uždavinių atsiekimui. Todėl ir
lį referatų, sudarant trijų ketu-jnazija yra, galima sakyti, centmūsų, čikagiškių įnašas į Dirvos
rių asmenų forumus, specialius' rinė vieta platesnio masto jaufinansinį vajų, turi būti propordiskusijų ratelius ir t.t.
nimo susibūrimams. Tik per jaucionalaus dydžio.
J stovyklos uždarymo iškilmes • nimo patraukimą sąmoningon
Bakšys pranešė, kad visi sky
atsilankė visi Krašto Valdybos lietuvybėn suvažiavimais, storiaus nariai gaus specialius laiš
nariai, kuriems dėkingumo ženk vykiomis ir sąskrydžiais galima
kučius finansinio, vajaus reikalu
lai! stovyklos vedėjas įteikė gim- teigiamai išspręsti kritinio perir tikisi, kad nė vienas vokas ne
nazijos mergaičių nuaustas juos- silaužimo pavojų, kuriam yra išgrįš be Čekio. Susirinkimas pri
tas. Tautiniu kaklaraiščiu buvo statytas svetimoje aplinkoje attariančiai plojo.
apdovanotas ir pats mokyt. Skė-1 sidūręs kiekvienas jaunas žmoInž. Bakšys ir kiti susirinkimo
rvs. Galų gale, gimnazijai dė- gus. Tad daugiau suvažiavimų,
dalyviai buvo iškėlę dar ir dau
kingi stovyklautojai savo- tarpe ir tegu jie ir toliau vyksta Vasagiau svarbių klausimų. Apie tai
surinko 133 DM, už kurias gim-j rio 16 gimnazijos lietuviškoje
bus parašyta atskirai. Susirin
Cirko užmačios priverčia ir dramblį važiuoti vandens pašliūžomis,
Inazijai bus įgytas sieninis lai- aplinkoje!

