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LIETUVOS NAUJIENŲ ATKANKA

Nauji puolimai
prieš lituanistikos katedrą

siui), o "Gastronomo” krautu vimo principą. Būtent: konsta
ves administruoja įstaiga iš Vil tuoti faktą, kad JAV-se lietuvių
niaus, turinti skyrių ir Kaune, su bendruomenė jau egzistuoja, tik
20 pareigūnų, gaunančių algos ji nėra formaliai apjungta į or
per metus apie 400,000 rublių ganizacinį vienetų; formalinį ap

(vidutinė mėnesinė alga daugiau jungimą vykdyti per jau esamas
organizacijas. Senieji Amerikos
kaip šešiolika su puse šimtų !).
lietuviai į B. organizavimą žiū
"SOCIALISTINIS” TURINYS rėjo skeptiškai; regis, kaip tik
KRIKŠTYNOSE
todėl, kad ji buvo kerpama pagal
Vilniaus universiteto komjau mo-Ieninizmo universitetą, jį bai
"Tautinės formos-socialistinio importuotą ir vietos sąlygoms
nimo sekretorius ir biuro narys gė ir tapo tos naujos religijos
(studentai) tęsia Sniečkaus pra "kunigu”. Tuo tarpu jis dar ne turinio” šūkis stengiamasi pri nepritaikintą modelį. Naujųjų
dėtą (partijos suvažiavime) puo mato naujosios religijos tiesose taikyti visose gyvenimo srityse, ateivių atsivežtinis entuziazmas Dainininkas Vaclovas Veiikaitis ir pianistas Stasys Gailevičius šį šeštadienį, gegužės mėn. 10 d.
7 vai. vakaro, Slovenian Auditorium, koncertuoja Grandinėlės penkmečio vakare.
limą prieš Lituanistikos kated nesąmonių ir jos "kunigijos” el tarp kita ko ir krikštynose. Su vėso; kai atsirado daugiau duo
ros dėstytojus už praeities rašy gesyje skirtumo tarp skelbiamų pasigėrėjimu aprašė "Tiesa" ir nos, liko mažiau laiko ir ma
toju idealizavimą, už iškėlimą teorijų ir praktikos . . . Katalikų pasakojo Vilniaus radijas apie žiau ... idealizmo. Ir todėl šian ti mišrus muzikos ansamblis.
vienas krikštynes ties Panevė dieną turime menką domėjimąsi
negu pralaimės, todėl pradėjo
NATO NORI
tik jų meninių privalumų ir nu kunigu jis išbuvo 13 metų.
Šiemet
numatoma
surengti
lie

žiu, kur krikštynos virto ištisos pačia Bendruomene, negausų da
jos klausimą intensyvinti ir
VIRŠŪNIŲ
tylėjimą jų politinių pažiūrų.
tuviškų audinių parodą lenkų vi
dienos
vaidinimu.
Dalyvavo
apie
lyvavimą
josios
organizaciniame
keisti savo taktiką: jie sutiko su
PREKYBA KAUNE
Nurodoma, kad šįmet diplomi
KONFERENCIJOS
suomenei
ir
padainuoti
lietuviš

rusų noru, kad paruošiamieji pa
niams darbams siūlomų temti są Trys Kauno miesto prekybi 3 metrų aukštumo "gandras", reiškimesi ir silpnoką jos darbų
kų dainų Varšuvoje.
Kopenhagoje įvykusioje meti sitarimai su kiekviena valstybe
"bobutė", du naujagimiai, dvi rėmimą.
raše net penkios temos esančios niai
centrai
(pramprekyba,
nėje NATO užs. reik. ministerių vyktų atskirai.
Ar turėtume iš to daryti iš
apie Maironį, iš kurių trys skir maistprekyba ir valgyklų tres poros kūmų ir kelios dešimtys
tos Maironio poezijos formos tas) mieste laiko 531 prekiavimo svečių. "Gandras", "bobutė” ir vadą, kad tam menkai besivys Punsko vidurinėje mokykloje konferencijoje šešios europinės
kūmai smulkmeniškai atliko iš tančiam kūdikiui reikią leisti nu pradėjo organizuotis lietuvių valstybės parėmė JAV, Britani Tačiau būdinga sovietų laiky
klausimams, vienoje — "Jauno- j punktą (krautuves, kioskus, restautosakos atkurtas roles, pa mirti? Toks apsisprendimas bū jaunimas, čia reikia talkos lais jos ir Prancūzijos nusistatymą sena. Ligšiol smarkiai kėlę pro
sios Lietuvos” poemos žanro na- toranus, valgyklas). Be to, yra
kartodami
visus
senoviškus tų naudingas betkam, bet tik ne vojo pasaulio lietuvių.
viršūnių konferencijos klausimu: pagandinį triukšmą, paskutiniuo
grinėjimas, ir tik vienoje liečia- atskirai administruojamos ketuju metu pradeda nutilti. Londo
Kūmai mums, lietuviams. Tiems, kurie
Vidurinėje mokykloje veikia jos pritarė dalyvavimui toje kon no diplomatiniuose sluoksniuose
ma Maironio kūrybos visuomeni-1 riOg "Gastronomo" krautuvės, krikštynų papročius.
(taip pat ir vyrai) iškilmėse da- sau prisiskiriame misiją daryti ansamblis. Mokiniai dirba išsi ferencijoje, tačiau su sąlyga,
nė pusė. "Jaunoji Lietuva" na- septynios "Univermago” krautupastebima, kad Chruščiovas, dėl
jeigu
iš
paruošiamųjų
pasitari

lyvavo
apsirengę
tautiniais
dratai,
ko
negali
prislėgtas
tautos
juosę ir turi didelių užsimojimų.
grinėti esanti iš viso nepriimti-1 vės ir atskiros Nemuno upeivių
ligšiol dar neišaiškėjusių prie
bužiais.
Vaikams
vardai
parinkkamienas.
Ansamblio vedėja yra mokytoja mų paaiškės, jog esama perspek žasčių, jau net pradedąs trauktis
na, bet tą temą, lyg tyčia, pasi-ljr geležinkelininkų krautuvės,
Praeities klaidos nepaneigia N. Jakimavičienė. Jai talkina tyvų pasaulinei įtampai sumaėmęs diplomantas, kurio "elgesys j šiems, po kelias krautuves te- ti — Arūnas ir Valdas.
nuo savo pasiūlymų. Tuo tarpu
zuiti.
Lietuvių
Bendruomenės
reikalin

muzikos mokytoja Pajaujienė.
Vienintelis "socialistinio” tu
nėra suderinamas su būsimo mo- turintiems prekybos centrams
dar nesą aišku, ar tai tik naujas
Sesijoje
europiniai
NATO
na

gumo.
Idealistine
prasme,
Ben

Mok.
J.
Vaina
suorganizavo
kytojo vardu”; temos apie Mai- daromi priekaištai, kad jų admi- rinio momentas krikštynose, kad
riai taip pat skatino tris didžią sovietų taktinis manevras, ar
druomenė
turėtų
būti
tas
mūsų
vamzdelių
ir
skudučių
orkestrą
ronio visuomeninę lyriką iš viso nistravimas perbrangus. Pavyz-, naujagimiai į Panevėžį buvo ve
jau iš viso naujas rusų politikos
junginys,
kuriam
visų
pirma
rū

sias
valstybes
paruošti
naujus
ir mokosi "Augo girioj serbentą”
niekas nepaėmęs...
džiui, septynioms "univerma- žami į metrikacijos biurą, kur
posūkis. Tuo tarpu tiek tegalima
pi
visiems
lietuviams
vienodai
projektus
nusiginklavimo
klau

ir
"Ant
kalno
karklai
siūbavo".
Dėstytojų laikysenos įtaka at- go” krautuvėms administruoti registracijos formalumai buvo
simais. Buvo pasiūlyta suskal konstatuoti, jog rusai yra labiau
brangūs reikalai — bendrinė lie
siliepianti ir studentuose, todėl yra įstaiga su 17 pareigūnų, ku- atlikti rajono vykdomojo komi tuvių kultūra ir ypatingai litua
*
dyti taip vadinamąjį "Londono linkę apie tą konferenciją kalbė
pasitaiką, kad studentai prakti- riems per metus išmokama 267,- teto pirmininko akivaizdoje. Ar
Vilniečių klubas Kanadoje yra ryšulį", kurį prieš metus paruo ti, negu iš tikrųjų jai ruoštis.
nistinis švietimas. Pagrindinis
kantai pamokose "pabrėžia ir ža- 000 rublių algų (vidutinė alga nebuvo kūmai ta proga užsukę
B. uždavinys __ lietuvybės ug pakvietęs vidurinės mokyklos šė JAV, Britanija ir Prancūzija
visi silpnesnėmis rašytojo kury- per dvylika su puse šimto mene-j ir į bažnyčią, istorija nutyli,
dymas. Jis tik tada galėtų būti ansamblį šią vasarą aplankyti ir įteikė rusams. Tas "ryšulys",
bos pusėmis ir nutyli rašytojo
sėkmingai sprendžiamas, jei visi Kanadą. Bet dar neaišku, ar pa- apimąs atominių bandymų nu
idėjinius prieštaravimus". (Ry
į Bendruomenę ateiną (o turėtų vyks jiems išrūpinti leidimą. traukimą, atominės produkcijos
šium su tuo prisimintina, kad
ateiti visi) paliktų už durų vi Yra juokaujančių, kad ši kelionė, kontrolę ir inspekcinių zonų stei
TAUTINIAM KONGRESUI BESIRUOSIANTJA)
grožinės literatūros leidyklai per
sas srovines intencijas, o į ją prie dabartinių aplinkybių, galės gimą š. Ašigalyje bei Europoje,
neapsižiūrėjimą išleidus Mairo
ateitų tik kaip lietuviai, čia rei įvykti tiktai tada, kada marios tada buvo paruoštas, trims di • Egipto Nasseris pareiškęs
nio raštų net 25,000 egzemplio
BENDRINĖS ORGANIZACIJOS
džiosioms valstybėms glaudžiai Chruščiovui, kad naujo pasauli
kia visiškai sutikti su J. Bačiūno užšals.
rius, visa laida buvo išpirkta per
*
įspėjimu (Dirvos Nr. 28), kad
bendradarbiaujant su NATO. nio konflikto atveju jis laikytų
vieną mėnesį! Dėl to ir leidykla
Ar remtina Bendruomenė?
partinė politika Bendruomenėje
Seinų apylinkės žmonės vis Šioje sesijoje buvo pasisakyta, Suecą neutralų ir atidarytų ke
susilaukė Sniečkaus priekaištų,
reikštų josios kapą.
dar rūpinasi išsikovoti bažnyčio kad "ryšulys" esąs perdidelis, jį lią visoms valstybėms. Pasitari
kad neapdairiai pasirenka, ką
JONAS PAPLĖNAS
Turime prisipažinti, kad ir se lietuviškas pamaldas. Nese reikią suskaldyti ir įnešti naujų muose su sovietų vadais buvę
leisti).
mes, tautinės srovės žmonės,
I
Seinų parapijos tikintieji konkretesnių pasiūlymų, pana- taip pat paliesti Egipto ekono
Kiti priekaištai lituanistikor
Mūsosios Bendruomenės orga- padėties svarbiausios priežastys Lietuvių Bendruomenei buvome niai
kreipėsi j parapijos kleboną Vę- šlų ! praeiti> savait? JT Saugu‘ miniai, militariniai, politiniai ir
katedrai: a) dėstydami apie lie nizacija dabarties prasme išsi- bene buvo šios:.
kiek abejingi. Priežastys? Nesi- žyk, kad Seinų bažnyčioje būtų mo Taryboje rusų vetuotą pasiū kultūriniai santykiai su sovie
tuvių spaudos draudimą "neiš-Į vystė iš Lietuvių Sąjungos Vo1. Bendruomenės organizato
smulkinant, jos sutelpa į jau su_!iejsta nors truputis pamaldų ir lymą.
tais.
ryškina ar apeina tylomis pažan- kietijoje. Ta Sąjunga 1949 m. riai ignoravo faktą, kad JAV lie- minėtas 3 kategorijas. Vienos tų ijeįuvj„ kalba. Bet tikintieji iš
Amerikiečių
diplomatiniuose
giųjų rusų visuomenės atstovų persitvarkė į Lietuvių Tremti- tuviai jau ir prieš B. organizavi- priežasčių šiandieną jau vargu lietuvių
• Maskvoje sovietai įteikė Va
sluoksniuose prasitariama, jog
parapijos
klebono
išgirdo
tikrai
protestus prieš niekšišką cariz niiį Bendruomenę Vokietijoje, o mą nebuvo palaidi. Jie buvo ne ar bepašalinamos, kitos jau ne
JAV galinti net nutraukti atomi karų valstybėms naujas notas
mo žingsnį", b) dėstytojai spe iš jos, tremtiniams iš Vokietijos tik gana gerai organizuoti, bet ir beaktualios. Reorganizuoti JAV vertą dėmesio atsakymą: "Ko nius bandymus, pabaigus šią va pasiruošimų viršūnių konferen
cializuojasi tik senojoje lietuvių išemigravus į įvairius kraštus, daug nuveikę per gausias orga Lietuvių Bendruomenę kitu pa kiam asilui ir durniui kilo šito sarą užplanuotuosius Pacifike, cijai klausimu. JAV ambasado
kia mintis, kad Seinuose būtų
literatūroje, nekreipdami dėme tuose kraštuose ėmė formuotis nizacijas.
grindu jau pervėlu, o LOKas sa įvestos lietuviškos pamaldos?" kad kelias į konferenciją paleng rius L. Thompson su ta 14 pusla
sio į naujųjų laikų rašytojus, c) tų kraštų lietuvių bendruome 2. Neįkalkuliavę į savo planus vo politiką jau seniai baigė.
pių nota buvo nuvykęs Kopenvėtų.
nekovoja su "feodalinės ir bur nės.
*
pirmojo fakto, Bendruomenės or
Negeriau yra ir Smalėnų para
hagon pasitarti su valst. sekr.
Šiandieną Lietuvių Bendruo
žuazinės Lietuvos praeities idea
Tai, žinoma, nesidarė sponta ganizatoriai negalėjo išvengti ir
pijoje. Ir čia lietuviai nebetur
Ar
viršūnių
konlerencija Dulles.
menė yra savarankiška bendrinė
lizavimu”, d) nekovoja su jaunų niškai. Reikiamus projektus ap antros klaidos. Užuot į Bendruo
pamaldų savo gimtąja kalba įvyks, šiandien dar niekas nega
organizacija.
Ji
įrodė
sugebanti
• Bolivijos prez. Zuazo papra
rašytojų (iš studentų tarpo) "ne galvojo ir paruošė Vokietijos Lie- menę subūrę jau veikiančias or
nors lietuvių čia gyvena tiek pat li pasakyti. Pasaulio opinija jos
suburti įvairių pažiūrų lietuvius
šė iš JAV 200 mil. dol. pagalbos.
sveikais pamėdžiojimais" ir ’ ne- tuvių Sąjungos Centro Valdybos ganizacijas, jie ėmėsi kurti B.
kiek ir lenkų.
nori.
Vakarai
palaipsniui
įsiti

dideliems darbams. Ji yra vienin
Ten šiuo metu viešinčiam JAV
sveikomis nuotaikomis", o prie- ir tuomet dar daugiau ar mažiau individualiniu pagrindu.
kino,
kad
joje
daugiau
laimės,
telė trijų didžiųjų bendrinių or
viceprez. Nixonui jis pareiškė,
šingai ,tokius dalykus netgi pa- vieningo Vliko atstovai.
3. Lietuvių Bendruomenės Or
ganizacijų JAV-se, kurios orga Punsko apylinkės lietuviai la
kad be JAV pagalbos Bolivijos
vadina talento apraiškomis . . .
Bendruomenės formavi mosi ganizaciniame Komitete (LOKe)
nus sudarant tiesiogiai dalyvau bai susirūpinę 3,000 lietuviškų
ūkis sugriūsiąs per aštuonis mė
Vilniaus universiteto lituanis procesas buvo ir tebėra lėčiau perstipriai pasireiškė partinė ja eilinis B. narys. Tai vis jos maldaknygių likimu, kurias Bal
Jie
įsijungė
į
nesius.
tikos katedros dėstytojų daugu sias JAV-se. Kaip tik tame kraš inercija. Bendruomenės pradi pliusai. O minusams taisyti ke fas esąs pasiuntęs Seinų kunigų
Dirvos taikę
ma yra jau pokariniais laikais te, kur buvo daugiausia lietuvių ninku tarpe vyko tylios varžy- lias B-je visiems laisvas, nes vi
• Raudonoji Kinija ruošiasi
vardu. Jei tai tiesa, tai neaišku,
baigusieji studijas. Tarp puola-1 prieš vad. tremtinių įvažiavimą,' bos dėl pirmavimo būsimoje JAV siems j ją durys atdaros.
pasiūlyti tarptautinę konferen
kuriam tikslui kemšama tiems

VISAM

PASAULY

mųjų dėstytoju pavardėmis mi- ir į kurį ir tremtinių daugiausia Lietuvių Bendruomenėje

šešiasdešimt aštuntuoju šimti

ciją, kurioje turėtų būti svarsto

Reikia tikėtis, Tautinis Kon lenkų šovinistams toks brangus ninku į vykdomą vajų įsijungė
| Tiesa, klaidos pamatomos tanimos V. Zaborskaitė, I. Kostke įvažiavo.
mi padalintos Korėjos ir JT įgu
gresas
pasisakys
ir
šiuo
klausi

Dirvos
bičiulis,
tautinių
organi

turtas.
Nejaugi
Balfas
tos
siun

JAV Lietuvių Bendruomenė ir da, kai jos jau padarytos. Bet
vičiūtė, A. RabaČiauskaitė.
lų atitraukimo iš P. Korėjos
tos negalėjo nukreipti per lietu zacijų aktyvus veikėjas,
dabar, beveik po dešimtmečio or- šia proga verta prisiminti, kad mu.
klausimai.
Aleksas
Kiršonis,
ganizacinių pastangų, yra relia- tautinės srovės atstovai jau tavį Punsko kleboną arba per lie
EKSKUNIGO IŠPAŽINTIS
• Jakartos radijo pranešimu,
Toronto .................. $100.00
tyviai
silpna,
šios
paradoksinės
da
siūlė
kolektyvinį
B.
organizatuvių
kultūros
draugiją.
Komunistinės "Politinių ir
Anksčiau A. Kiršonis buvo įne S. Celebeso sukilėliai pasiprašę
GYVA PUNSKO
mokslo žinių skleidimo draugi
šęs $50, gi dabar savo įnašus pa taikos derybų su vyriausybinin
jos” veikėjas (specialybė — ate
kėlė iki $100, kad paspartintų kais. Tačiau sukilėlių lėktuvai
LIETUVIŲ
VEIKLA
istinės paskaitos) Juozas Ra
vykdomą vajų. Mes kviečiame ir bombardavo vyriausybininkų lai
gauskas "Tiesoje" paskelbė išsa-1
kitus mūsų rėmėjus, pagal gali vus ir jų vadovybė kalba tik apie
Atėjus pavasariui, įvairiose
mų pasipasakojimą, kodėl jis
mas sąlygas savo įnašus padidin kovos tęsimą.
Punsko apylinkės vietovėse pra
(1948-ais metais) metęs kuni
ti.
sidėjo gyvesni lietuvių kultūri
gystę. Sąžiningai ir nuoširdžiai
Taip pat į vajų įsijungė šie
niai parengimai. Praeitą sekma
išdėstęs, kaip niekieno neragina
mūsų užsimotų planų rėmėjai
dienį Punsko vidurinės mokyklos
TAUTINIO KONGRESO
mas ir neverčiamas tapo kunigu,
J. Ambrose,
mokiniai suruošė vaidinimą.
RENGĖJŲ ADRESAI
J. Ragauskas pasakoja atsime
Detroit ....................... $30.00
timo priežastis. Tikėjimą Dievu
Gegužės 4 d. suaugusieji vai
Anksčiau p. J. Ambrose vyk Tautinio Kongreso reikalais
jam palaužę karo metu aplinkui
dino "Amerika Pirtyje".. . Pa
domą vajų yra parėmęs $20.00 reikia kreiptis šiais adresais:
vykę žiaurumai, o galutinis nu
Bendraisiais reikalais — Inž.
augęs kaimo jaunimas, susior
auka. Dabar, kaip ir A. Kiršonis,
sivylimas kunigyste atėjęs jam
ganizavęs prie lietuvių kultūros
savo įnašus padidino. J. Ambrose Eugenijus BARTKUS, 300 West
(1945-48 metais), esant Kauno
namų, rengia Juozo Grušo
yra didelis tautinės spaudos bi Washington St., Suite 601, Chi
kunigų seminarijoje klieriku I
cago 6, Illinois. Tel.: AN 3-1944
veiksmų premijuotą tragediją
čiulis ir rėmėjas.
dvasios tėvo ir dėstytojo parei
arba GR 2-9203 ir Vytautas ABHerkų Mantą. Kiti ruošia Čiur
Stasys Jurgaitis,
gose. Priėjės išvados, kad kuni
lionienės "Kuprotą Oželį”. Suda
Cleveland .................. $25.00 RAITIS, 97-08, 110 St., Richgystės praktika besiskirianti nuo
mond Hill 19, New York. Tel.:
rytas iš 40 asmenų choras moko
Jurgis Stravinskas,
skelbiamos teorijos, o tikėjimo
si dainų. Neatsilieka ir kaimų
Cleveland .................. $25.00 VIrginia 7-2922.
tiesos esančios grubios nesąmo
jaunimas. Jis mokosi tautinių Grandinėlės organizatorius ir
Benjaminas Paulionis,
Registracijos ir viešbučiuose
nės.
| Branduolinei reakcijai įskelti atominiuose reaktoriuose naudoja- šokių, dainų ir ruošiasi suvaidin- nuolatinis jos mokytojas Liudas
Cleveland ...................$10.00 kambarių rezervavimo reikalais
Tačiau, nusivylęs viena reli- mos preciziškai pagamintos, cigaretinio filtro dydžio kapsulės, ti Baltušio "Gieda gaideliai".
Sagys Šį šeštadienį Clevelande
Su šiandien skelbiamais iš vi - Juozas MAURUKAS, 1150
»
gija, J. Ragauskas nedelsdamas i kurios prieš naudojimą aptraukiamos uranijaus sluoksniu speciapasirodo su nauja tautinių šokių so gauta ................ $14,378.95
Glenmore Avė., Brooklyn 8, New
perėjo į kitą: įstojo į marksiz-l
liuose aparatuose.
Punske
ruuske pradedamas organizuoprograma
Dar būtinai reikia $ 5,621.05 York. Tel.; APplegate 7-9205.
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TRIUKŠMAS DĖL PREMIJŲ DAR
NERIMSTA

J

Grožinės literatūros premijos
šiemet tikrai sukėlė nemaža
triukšmo ir net gaižumo ne tik
rašytojuose, bet ir skaitančios
visuomenės tarpe. Ar tai yra blo
ga? Dabar, kai į tą triukšmą jau
galima pažvelgti iš perspektyvos,
viena tikrai yra aišku, kad jis
nebuvo iš nykščio išlaužtas —
jis buvo neišvengiamas.
Kas turi nors kiek geros va
lios, nesunkiai gali įžvelgti, kad
tame triukšme yra pora tikrai
teigiamų reiškinių — liet. rašy
tojai už savo 1957 m. kūrinius
vietoj vienos gavo dvi premijas,
pasireiškė jame aktyvus skaitan
čios visuomenės entuziazmas ir
susidomėjimas savo rašytojų
kūryba, kurio ypačiai pastaruo
ju metu buvom pradėję labai pa
sigesti.
Brooklyno Darbininkas, tame
premijų triukšme buvęs santū
rus ir objektyvus, po gana ilgo
tylėjimo, balandžio 22 d. Kūry
bos priede atspausdino gana ilgą
str. "Triukšmas dėl premijų”.
Straipsnis turi būti redakcijos,
nes įdėtas be autoriaus parašo.
Kad ir Darbininkas pagaliau
įsijungė į tą premijų triukšmą
— nėra bloga. Negerai tik tai,
kad savo straipsniu Darbinin
kas įvykį dažo sau patinkamom

rausko kaltinti kokiu nors nesą
žiningumu, kiek mes jį pažįstam,
jis yra garbingas ir doras vy
ras, tačiau faktas, kad toji aplin
kybė triukšmą dėl premijų labai
pagilino. Tikrai šiuo atveju
Draugijos valdyba stokojo ap
dairumo ir lankstumo, kurio sa
vo straipsny ir Darbininkas ne
neigia.
"Kuo ji (Gr. Tulauskaitė) kal
ta, kad rašytojai pabalsavo už
ją?” Tikra tiesa, kad ji nekalta.
Kas ta proga bandė ją asmeniš
kai pulti ir užgaulioti — nesu
čiupo reikalo esmės ir elgėsi ne
apdairiai. Gr. Tulauskaitė turi
savo vietą ir vardą mūsų litera
tūroj. Ir jos rinkinys "Rudens
žvaigždės” nėra tokis niekin
gas, kad dėl jo būtų galima jr
asmeniškai įžeidinėti.
Tačiau antros ir trečios pre
mijos atsiradimas ir tas visuo
menės entuziazmas iškilmių sa
lėj ir anapus jos, pareikštas M
Katiliški ui, rodo, kad kažkas ne
gero atsitiko su 34 rašytojais
nulėmusiais 1957 m. premijos
paskyrimą. Iki šiol mūsų litera
tūros gyvenime, kai būdavo ski
riamos premijos, visų pirma bū
būdavo paisoma literatūrinio kri
terijaus. Be abejonės, ir praeity
buvo padaryta klaidų, bet jos
nebuvo tokios ryškios ir netu
rėjo to užkulisio, kuris šį kart?
išlindo viešumon. Būtent, šį kar
tą 34 rašytojai pabalsavo sroviž

spalvom. į vieną ir į kitą pusę
meta nepagrįstus įtarimus ir tuo
iškreipia tiesą. Kaip Draugo ko
respondentas J. Pr. nepasižymė
jo gilesne kultūra, gautas gėles kai ir draugiškai, atmesdami
ir sveikinimus padalindamas principą, kad literatūrinis kūri
abiem laureatam ir salėj esan nys turi būti vertinamas iš es
čių žiūrovų entuziazmą priskir mės, visai nesigaudant simpati
damas negausiai jaunimo grupei, jų ir srovių.
taip dabar Darbininkas nėra ob
Taigi, Gr. Tulauskaitė čia tik
jektyvus, kai buv. literatūrinį rai nekalta, bet 34 rašytojų žy
gis nėra vertas jokio pagyriau
įvykį bando "nukultūrinti”.
Darbininkas rašo: ”Įteikime ir liks jisai toks, koks yra —
(premijų) buvo plačiau užakcen ardantis, neobjektyvus, sroviš
tuotas M. Katiliškis, jam suneš kas ir nesimpatiškas. Reiki?
ta daug gėlių ir surinkta antroji tvirtai tikėti, kad šis mūsų ra
500 dol. premija”. Perskaičius Šytojų šuolis į šalį ateity nesi
visą straipsnį, pacituoti žodžiai kartos, kad rašytojai vėl grįf,
skamba priekaištu, čia ir kyla prie įmanomai objektyvaus lite
klausimas: kas draudė Chieagos matūrinių vertybių vertinimo.
lietuviams nešti gėles ir surink Darbininkas, norėdamas įįelt
ti antrą premiją Gr. Tulauskai- Lietuvių Enciklopedijai, pasky
tei? Negi ji tame dideliame mies rūsiai premiją M. Katiliškiui, iš
te neturi draugų? Jei ji literatū kiša nevykusį Ghurchillio pavyz
rinių iškilmių metu tegavo tik lį. Girdi, tada "jokia enciklope
vieną puokštę, tai, matyt, Tu dija protesto ženklan neišėjo ii
lauskaitės bičiuliai jos garbė* neįteikė premijos kitam tų meti
valandą bus pramiegoję arba dė' kandidatui”. Pirma, "saikingi ii
kurių nors priežasčių nesiryžę si taktiški vakariečiai” dėl Nobelii
viešais laureatės sveikinimai? literatūrinės premijos paskyri
pasireikšti. Vargu ką kitą dėl ne mo Churchilliui gerokai patriukš
proporcingo gėlių padalinime mavo — gaila, kad Darbininką;
būtų galima pakaltinti.
'ai pamiršo. Antra, tas pavyz
Tiesa, kad "sukeltas triukšmą? lys visai netinka tiems, kuriem*
įnešė susiskaldymo į Rašytoji ’ūpi lietuviu literatūrinės kūry
Draugiją”. Dar daugiau — tr bos skatinimas bei ugdymas
patį iškilmių vakarą Draugijų Koks bebūtų Liet. Enciklopedijom
galėjo subyrėti. Nesuskilo tik to <ygis — vienkartinis ar nevien
dėl, kad grupė rašytojų savo tar kartinis — jis tikrai mūsų lite
pe susiprato ir pasiryžo išlaiky ratūrai nieko pikto nepadarė
ti gyvą tradicinį draugijos var Nors Darbininkas sunkoka šir
dą. Tai labai sveikintinas reiškė dim taria, bet "jei Lietuvių En
nys: rašytojai nepasidavė migra ciklopedija atėjo gelbėti susida
cinei "diferenciacijai”, ir daugu riusios padėties, laikykime ta
teigiamu faktu”.
mas liko po tuo pačiu stogu.
Teisybė ir tai, kad Draugijo?
Ko siekė Darbininkas, daryda
valdyba "pasielgė teisėtai, ir šiue mas priekaištus Terros leidyklai
kartu pravesdama knygos atrin sunku suprasti. Jis rašo: "Ter
kimą senu būdu”. Tik čia Darbi ros leidyklai galima tiek prikiš
ninkas nutylėjo aplinkybę, kad ti, kad ji išleido abi knygas, c
Draugijos pirmininkas B. Bab per premijos įteikimą pasisakė
rauskas, žinodamas, kad jo žmo labiau už Katiliškį. Tuo pasisa
na yra premijos kandidatė, pasi

kymu už vieną autorių ji pakerta

laikė pas save Draugijos antspaudą ir balsavimo laiškus su
perregimais vokais priėmė savo
adresu. Tos aplinkybės iškėlimu,

savo pasitikėjimą”. Deja, tas
Darbininko nepasitikėjimo reiš
kimas Terrai yra nieku nepagris
tas. Ji išleido abi knygas, tad ko

anaiptol, čia nenorima p. Bab- dar galima iš jos norėti? Jei Dar-

Kas ir kur?

• Dariaus ir Girėno paminklo
statyba Lituanicos aikštėje,
Brooklyne, vyksta pilnu tempu.
Balandžio 27 d. Piliečių Klubo
salėje, 280 Union Avė., Brookly
ne, įvyko posėdis paminklo sta
tybos reikaluDKalbėjo: J. Audė
nas, J. Ginkus, adv. S. Bredis,
Bronė Spudienė ir Jonas šaltis
vedė vakaro tvarką. Surinkta
aukų $47.00 ir perskaitytas au

BESTW1SHES

To Our Friends and Patrons
• ”Ką Lietuva prarado, Ameri dos atidarymo, proga Riverside
ka tai gavo’’ — rašė Milwaukee Muziejaus patalpose. Bus atlikti
Sentinel apie įvykusią Liet. Dai K. V. Banaičio, J. Gruodžio ir
lės Instituto narių parodą. Laik kitų mūsų kompozitorių veika
raštis iškėlė lietuvių tremtinių lai. Programą atliks M. Saulius
INSURANCE COMPANY
įnašą amerikiečių kultūrai, ma — violončelė, I. Vasyliunas —
loniai atsiliepdamas apie kiek smuikas ir J. Rajauskaitė — pia
kotojų sąrašas bei paminklo sta
vieną lietuvį dailininką. Daugu no.
tymo istorija; šie dokumentai
Standard Buiiding
MAin 1-2075
mas šių dailininkų dabar daly
•
PLB
Seimui
ruošiama
visa
ei

bus įmūryti į paminklo papėdę.
vauja Chieagos Universiteto
Komitetas yra surinkęs pa
Reynolds Klube, 57 St. ir Uni- lė aktualių pranešimų, kuriuose
versity Avė., meno parodoje. Ji bus nušviesta okupuotos Lietu minklo statybai reikalingą sumą.
bus atidaryta trečiadienį, gegu vos ir išeivijoj esančios lietuvių Tačiau dar trūksta pinigų lakū
tus, į savo tautinį charakterį,
SANTARlECiŲ
žės 14 d., 8 vai. vak. Jos atida- tautos dalies būklė. Tarp kitų nų portretų graviūroms, kurios
kuriuo individas siejasi su kitais
pranešimus
ruošia:
V.
Meilus,
iau
gaminamos.
Todėl
prašoma
ryman atvyksta konsulas Dauž
GYVENIME
savo tautos nariais. Tautinis su
St.
Barzdukas,
J.
Rajeckas,
T.
siusti
aukas
pašto
perlaidomis
vardis, universiteto Rektorius ir
sipratimas visų pirma yra sąmo
V.
Gidžiūnas,
J.
Audėnas.
Pra

LIETUVYBĖS
IŠSAUGOJIMAS
DARIUS
GIRE
N
A
S
MONU

eilė kitų universiteto profesorių.
ninga individo identifikacija ne
nešimai, kurių santraukos bus MENT FUND vardu, per Komi
• Dail, Romas Viesulas už akty patiektos ir diskutuojamos Sei teto iždininką: Mr. P. J. Mont Pačiu giliausiu tautinio susi- be su atskirais tautinės bendruo
vumą grafikos mene gavo Gug- me, sudarys sutelktinį veikalą, vila, 85-66 — 98th Street, Wood- pratimo šaltiniu tenka laikyti menės komponentais, bet su jų
emocinę individo identifikaciją, drauge priklausančia visuma, su
genheimo fondo premiją-stipen- kuris vėliau bus paskelbtas at haven 21, N. Y.
arba jausminį sutapimą, su tau tautine bendruomene.
diją 3,600 dol. Premijos kandi skiru leiditiiū.
• Liet. Scenos Darbuotojų S-ga tinės bendruomenės komponen Esmiškas šioje identifikacijo
b •• A d
datai turi iš anksto patiekti jury
komisijai konkrečius planus, • PLB Seimo Organizacinis Ko Chieagos Jaunimo Centre gegu tais: su šeima, su draugais, su je yra noras tai, su kuo identifikaip jie laimėtą premiją-stipen- mitetas paskutiniam savo posė žės 3 ir 4 d.d. pastatė W. S. organizacija, su partija, ar dai kuojiesi, išlaikyti gyvą ir svei
diją numato sunaudoti. Dail. R. dyje priėmė parengimų tvarka Maugham 4 v. pjesę "Pažadėto su kuo kitu. žmogui miela daly ką. Kas susivokia mylį kitą žmo
Viesulas nurodė, kad jis norėtų raštį. Tarp kitų, iškilmingas Sei ji žemė”. Veikalą režisavo Ip. vauti šiuose tautinės bendruome gų, gali iš jo daug ko norėti, bet
nės sąrangą sudarančiuose jun visų pirma, — kad tas kitas jfe
išleisti grafikos darbų rinkinį mo posėdis įvyks šeštadienį, rug Tvirbutas.
lietuvių liaudies dainų motyvais. sėjo 30 d. 3 vai. po piet; linksma- • Teisininkų žinių 23-24 Nr., da giniuose, jam miela, sakysime liktų, nebūtų atimtas iš paties
vakaris — tos dienos vakare; iš tuotas 1958 m. sausio - birželio lietuviškai dainuoti draugų tar gyvenimo. Šitaip ir tautiškai su
• Reprezentacinė lietuvių meni kilmingos pamaldos įvyks rug
pe.
sivokiąs gali daug ko savo tau
ninkų darbų paroda PLB Seimo sėjo 31 d., sekmadienį, 10 vai. mėn., jau išėjo iš spaudos. Ir šia Tačiau tai dar tik, jeigu gali tai siekti, bet visų pirma, jos
nroga įvyks Riverside Muziejaus 30 min. šv. Patriko bažnyčioje; me numeryje gausu žinių iš lie ma vaizdingumo dėliai šitaip iš išsaugojimo su visu tuo, kas jo
tuvių teisininkų veiklos, taip pat sireikšti, tautiškumo instinktas je esmiška ir vertinga.
Patalpose, 310 Riverside Dr., banketas — tos dienos 6 v. v.
atsiminimų iš Nepr. Lietuvos bet ne tautinis susipratimas
New Yorke. Bus išstatyta apie
Mylimas asmuo norimas išsau
100 kūrinių. Paroda bus atidary • PLB Seimo ženkleliu pagamin laikotarpio. Laikrašti leidžia Tiesa, kad šiuo instinktu nema goti ne atskiromis dalimis
ta rugsėjo 29 d. ir tęsis dvi sa ta 10,000 ir išsiuntinėta apylin Liet. Teisininkų D-ja Chicagoje. ža, ypač AmerikosJjpkrvTųTir\9onkauliais šen, plaukais ir nakėms platinti, ženkliukai tinka
vaites.
veiklos pagrįsta. Bet sąmonin- gaiš ten, — bet visumoje, kuri ir
nešiojimui ir parduodami po vie
gam žmogui reikia įžvelgti į šį sudaro jo gyvybę, šitaip ir vadiAr įstojai į
• Lietuviškos kamerinės muzi ną dolerį. Gautas, juos išplati
kaip ir į kitus, savo instinktus namasai "lietuvybės išlaikymas”
kos koncertas įvyks meno paro- nus, pelnas padengs žymią dalį
VILTIES
(Tautinis susipratimas ir yru kreipiasi ne į kurį nors lietuvy
draugiją?
Seimo rengimo, išlaidu.
įžvalga į savo tautinius instink- bės elementą, kaip kalbą ar tau
oininkas taip toli pasiekė, kad
tinius šokius ar parapijas, bet į
patyrė asmeninę Terros savinin
lietuvybės išlaikymą jos esminė
Mes
duodam
ir
iškeičiam
Eagle
Stamps
ko p. Civinsko nuomonę (per iš
je visumoje, su visu tuo, ką ji
kilmes viešai jis tos nuomonės
yra istorijos tėkmėje vertingo
t
.*
nepareiškė!), kurį savo leidinį
laimėjusi, ar iš kitur pasiskoli
iteratūriniu požiūriu jis dau
nusi ir savyje inkorporavusi.
giau vertina, tai negi grožinės li
Bet, iš kitos pusės, juk ir my
■ "
‘.ON THfrHb&HT.<>~-CEOA(t; twTk '
r -)WSTOWN~-PUBLIC SOUARfc
teratūros kūrinių leidėjas nega
limam asmeniui, nepaisant viso
li tos nuomonės turėti? Juokin
noro jį išlaikyti sveiką, netruk
ga ir nerimta tokios nenuovokos
doma nusikirpti nagų. Ne kitaip
iš leidėjų reikalauti. Greičiausia,
yra ir su lietuvybe. Ne absoliu
Darbininkas šiuo ątveju bus pa
čiai viska’s joje yra esmiška, kas
1
klydęs savo paties žodžių girioje.
paveldėta. Ir ją reikia kritiškai
SPECIALŪS PIRKINIAI!
apgenėti, prieš atiduodant savo
"Įteikimo iškilmėse, — rašo
jėgas esminių jos elementų iš
Darbininkas, — kiek susigaudoVyrų ir jaunuolių
saugojimui. Ne vieni nagai šian
ne iš spaudos, būta daugiausia
dienėje lietuvybėje yra jau iš
netvarkos. Per įteikimo aktą pa
augę pei ilgi, ir ne vienose pana
kartotinai buvo apeinama Gr.
gėse esama dalykų, su kuriais
Tulauskaitė, o visom išgalėm pa
negalima susitaikyti.
V. K.
brėžiamas M. Katiliškis”. Neap
sakomai gaila, kad Darbininkas
*
taip prastai "susigaudo”. Lite
• Po santariečių sąskrydžio
ratūrinė šventė Chicagoj turėjo
Detroite įvyko pasitarimas, ku
š anksto spausdintą programą,
riame dalyvavo' vidurinių vakarų
r viskas dėjosi pagal tą progravaldybos ir pavieniai santarie
ną — jokios netvarkos nebuvo
čiai. Buvo kalbėta apie pavasa
lė šešėlio.
rio bei vasaros veiklą bei atei
Jei sakoma, kad Gr. Tulauskainančio suvažiavimo gaires.
ė buvo pakartotinai apeinama,
• Ramojus Valtys tvarko Vy
ai kas ją apėjo? Pagal šventės
Reg. 3.98
tauto Bacevičiaus koncerto įsi
larbotvarkę, p. Gaučys premiją
vertės
kalus. Koncertą rengia Sant®ft;
teikė jai pirmajai. Gal ilgokoj
jis įvyks šeštadienį, gegužės 17
kalboj ją "apėjo” Draugijos
d., 8:15 vai. vak. Jaunimo Centre.
nirm. p. Babrauskas? Gal L- E.
Populiarūs lengvi Poplin žakietai su zipper užtrau
’eidėjas p. Kapočius? Gal konsukimu, tos pačios medžiagos apikakle, rankogaliais
• Chieagos Universiteto Lie
’as Daužvardis? Tų kalbų atpair apačia. Jūs norėsite daugiau negu vieną už tą
tuvių Klubo ir Santaros rengia
žemą kainą. Spalvos: ski mėlyna, šviesiai pilka,
kojimai ir net ištisi tekstai buvo
mą festivalį atidarys A. Lands
rusva, balta, charcoal pilka, navy ir scarlet raudo
spausdinti, tikrai Tulauskaitės
bergis su paskaita "Impact of
na. Dydžiai 36 iki 44.
'apėjimo” tenai nematyti.
j Exile on Lithuanian Literature".
The
May
Co.
’
s
Basement
Men
’
s
Clothing
žiūrovai, apie 800 rinktinių
1 Kiti du įvykiai bus: Vytauto BaDepartment,
Downtown
and
On
the
Heights
Chieagos lietuvių, kėlė ovacijas
! cevičiaus koncertas geg. 16 d. ir
ir daug simpatijų reiškė M. Ka1 keturiolikos lietuvių dailininkų
iliškiui. bet jokiu būdu to ne
j paroda. Festivalyje laukiam i
galima vadinti nei netvarka, nei
apie pusantro tūkstančio svečių.
2.99 vertės
i
<įpėjimu. Gal Darbininkui tai ne
• Pas pirm. V. Adamkavičių
patinka, bet žmoųės yra laisvi
j įvykusiame pasitarime dalyvav . 1
reikšti savo nuomones ir jausSANFORIZUOTOS CHINO TWILL
santariečiai iš visų Amerikos
nus. Būtų buvę tikrai nekultūkampų. Ta proga atsilankęs mū
inga, jei tie žmonės būtų truksų rėmėjas Juozas Bačiūnus pa
lę p. Babrauskui kalbėti, jei jie
linkėjo sėkmės, ypač atkreipda
būtų švilpę Gr. Tulauskaitei.
mas dėmesį į spaudos darbą.
?aktas, kad jie to nepadarė, prie
• S. šimoliūnas talkininkauja
šingai — plojo ir Rašytojų D-jos
Detroito Lietuvių Bendruomenės
pirmininkui p. Babrauskui, plojo
vedamoį radijo programoj. £
:r laureatei p. Gr. Tulauskaitei,
< 'nrumiuriiimiiliuiiiliilth
ik širdį atidavė M. Katiliškiui.
Taip atsitiko, tai, matyt, M. Ka
POROS
VASARVIETĖ
zliškis yra to vertas.
Chieagos įvykis turėtų būti
„BANGA”
pamoka tik LRD. Visuomenę,
Great March Rd., Centerville,
parodžiusią entuziazmo literatū
Mass., siūlo kambarius ir kabi
rai, reikia giliausiu nuoširdumu
nas vasaros atostogoms praleisti.
pasveikinti. Tas jos pasireiškęs
Patvarios, sanforizuotas, unijų gamintos 5-Bros. Chino Twill darbo
Šilta Golfo srovė, pušų kvapas,
entuziazmas Chicagoj ir už jos
kelnės pilkos arba khaki spalvų. Pagamintos ilgam dėvėjimui. Su
lietuviški valgiai ir rami vietovė
ribų — tai tartum mūsų atgimi
Jums suteiks tikrą poilsį.
mas. Chieagos įvykis akivaiz
zipper fly. Dydžiai 29 iki 42. Pirk dabar už tą žemą kainą ir
Adresas: P. O. 307, Center
džiai parodė, kad dar tebeturime
taupyk!
ville, Mass., "Banga”. Iki birže
apstą savosios knygos mylėtojų
lio 20 d. prašau kreiptis: Alisa
ir skaitytojų. Visai be reikalo ir
Pakštienė, 15 Wendover St., Bos
The May Co.’s Basement Meh’s Work Clothing Department,
be pagrindo Darbininkas tame
ton 25, Mass., telef. AV 2-8046.
įvykyje mato "kitokius rezulta
Downtown and On the Heights
tus”.
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dinimų ir iškabų irgi kinietiškos. Į lankyti, jei kada arčiau pasisuk
įvairiausių pažiūrų žmonės jį ly
Pagalvojau:... tai žmonės ir siu dabartinėje jo apylinkėje.
giai mielai matydavo savo tarpe,
fr
Tai
jis
pats
su
visa
šeima
dabar
tauta, kuri turi savigarbos, ku
mėgo ir gerbė, — baigė savo žo
rie nori išlikti visada tokiais, kuo atvyko mus pavėžinti. Pamatėme
dį J. Maurukas ir pakvietė pa
daugiau
gamtos
tarp
San
Fran

yra. Jeigu tarp lietuvių viešumo
grindiniu kalbėtoju A. Merkelį.
je taip būtų vartojama lietuvių cisco ir Stocktono. Jis niums ir
Šis labai išsamiai klausyto
kalba, jeigu trečios ir ketvirtos kambarį savo miesto viešbutyje
jams nušvietė J. Tumo-Vaižgan
GREETINGS and BEST WISHES
to
jau
buvo
parūpinęs.
generacijos lietuviukai taip pat
to darbus bei nuopelnus, pacituo
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan
tebekalbėtų lietuviškai, tai atro Bevažiuojant ėmė klausinėti
damas ištraukų iš jo paties raš
1958 m. vasario 12 dieną, iš syti simfonijos orkestro koncer dytų, kad daug lietuvių yra Ame apie vieną Stocktone apsigyve
tų bei laiškų.
nusį
lietuvį,
apie
kurį
kiek
anks

buvę tris savaites Havajuose, po to ir čia netikėtai susitiko savo rikoje. Bet mes perdaug minkšJ. Tumas j gyvenimą išėjo
sunkiais mūsų tautai laikais, kai
puspenktos dienos kelionės van- seną pažįstamą Onutę. Susitiki takauliai ir gal minkštadvasiai, čiau buvau jį teiravęsis, nes tu
|teiiu pasiekėme San Francisco, mas buvo "fatališkas”: jiedu ne o daugelis ir minkštasmegeniai: rėjau reikalą, — bet dabar visai
Lietuva buvo rusų pavergta, to
Kalifornijoje. Kelionė buvo be trukus vedė ir dabar San Fran mes negerbiame savo kilmės, sa buvau pamiršęs pavardę (tik kai
FRANCES P. BOLTON
dėl dar kunigų seminarijoj jis
į
Tabor
Farmą
grįžau,
radau
jo
nuotykių, maloni, Pacifikas šį cisco turi Taste Good Bakery vo tautos ir savo kalbos užten
uoliai ruošėsi lietuviškam darbui
pasveikinimą,
tai
pasirodė
p
kartą, atitikdamas savo vardą, biznį, ir sako, kad dabar viskas, kamai. Azijatai kiniečiai čia
ir gana anksti ėmė reikštis jo
buvo — ramusis vandenynas.
kūrybiniai gabumai.
ir vedybos ir biznis, labai gerai mums nušluosto nosį ir duoda Stropas, bet jau nebegalėjau jo
aplankyti...).
Itaya
mus
apve

Besibaladodami po aną pusę eina. Abu dar kalba gerai lietu pavyzdį, kaip garbingas ir svei
Dėl savo atviro, nuoširdaus ir
pasaulio, nepajutume, kaip mes viškai. Onutė yra lankiusi Chi kai galvojantis žmogus laikosi žtojo po visą Stocktoną, uostą ir
tiesaus būdo jam teko daug tuo
CONGRESSMAN
kitas
įdomesnes
vietas.
Taipgi
buvome pasunkėję — ne savo cagos šv. Kazimiero kolegiją, ka savo kilmės, tautos ir kalbos.
laiku nukentėti kovoje dėl lietu
vizitavau
jo
tėvus
ir
kitus
gimi

kūnais*, bet visokiais reikalingais da čia viršininkė buvo Motina
Tą vakarą atsilyginome Vicvybės nuo lenkų, o taip pat ir
nes,
taip
pat
ir
jo
žmonos
gimi

ir nereikalingais naujais daik Marija (Kaupaitė, dabar jau mi tor’ams savo vizitu, nuvykę pas
saviškių dvasinės vyriausybės. J.
nes,
tai
man
vis
buvo
seni
pa

tais daikteliais mūsų lagaminuo rusi).
juos praleisti vakarą. Pasikalbė
Tumas buvo kilnojamas iš vie
22nd
District
♦
*
♦
žįstami,
nes
daugelis
jų
praėju

se ir maišuose. Bagažas dažnai
jome apie išgyventus Chicagoje
nos parapijos į kitą, tačiau jis
Tą patį vakarą Jurgis ir Onutė laikus, kada ten buvo ruošiami sio karo metu pas mane ilgiau ar
priauga bekeliaujant. Tad, kad
vistiek nevengė idėjinės kovos ir
nebūtumėm persunkus tolesnėje atvyko į mūsų viešbutį, ir visi grandioziniai Margučio vakarai, trumpiau buvo dirbę.
drąsiai skelbė savo įsitikinimus.
keturi
išsiruošėme
pažiūrėti,
kelionėje, kad rastume vietos
Sekmadienį išvykome į kalnus
radijo transliacijos į Lietuvą, vi
J. Tumo nuomone, tuo laiku rei
lėktuvuose, tuojau pat, dar San i kaip San Francisco atrodo naktį. sai Amerikai ir, žinoma, pačiai pažiūrėti garsiųjų Kalifornijos
kėjo ne tik liaudyje palaikyti
Francisco uoste, didesnę dalį Užvežė ant aukštų kalnų, iš kur Chicagai. Tada Jurgis gražiai raudonmedžių. Tai didingi me
tautinę sąmonę, bet ir rusų vy
J
•
—
daiktų traukiniu pasiuntėme į | tikrai nuostabūs vaizdai, ypač talkininkavo Antanui Vanagai džiai, kai kurie turi apie 25 pė
riausybei skelbti lietuvių reika
jei naktis graži, neūkanota. Ap čiui ir Antanui Oliui, harmoni das diametre. Buvo graži ir sau
nam u s.
lavimus, rodyti pasauliui lietu
žiūrėjome
naktinį
gyvenimą
ki

Po to nuvykome į viešbutį, o
zuodamas įvairias lietuvių dai lėta diena, bet kalnuose radome
vių gyvybės ir veiklos ženklus,
Vaižganto minėjimas New Yorke
jo netrukus išėjome pasidai- niečių rajone, žvejų prieplauką, nas, paruošdamas muzikinę pro daug sniego. Tai Kalifornijos sa
— kalbėjo toliau prelegentas.
ryti po miestą. Savo gyvenime j Viskas buvo įdomu. Paskui dar gramą, kaip dabar nekartą tame votiškumas. Ir žiemos metu apa Kan. J. Tumo-Vaižganto 25 m.. J. Tumas-Vaižgantas gimė 1869
Nesvetima buvo J. Tumui ir
dar nebuvome San Francisco ma- vienoje specialioje vietoje susto- darbe pagelbsti prof. Vladas Ja- čioje šilta ir gražu, kaip vasarą, mirties sukaktį New Yorke pa m. rugsėjo mėn. Marijos šven politika, tačiau jam, atviros sie
tę. Tai visai gražus ir truputį jome išgerti kavutės, nors aš ka- kubėnas ir kiti.
bet pasikelk į čia pat esamus minėjo Korp! Neo Lithuania ba tėje, per pačią sumą, todėl moti los žmogui, politinės intrigos
skirtingas miestas visoje vakari-i vos negeriu, atėjo vėlus laikas, Po vidurnakčio mudu šeiminin kalnus, rasi sniegą ir gali pagy landžio 19 d.
na troško matyti jį kunigu, ku nepatiko, arčiau širdies buvo vi
nėję Amerikoje. Pastatytas pu-i ir grįžome poilsiui.
kai parvežė į viešbutį. Sekančią venti žiemos gyvenimu. Pana Minėjimui pirmininkavo J. rios valią jis ir išpildė, jausda suomeninis ir kultūrinis darbas,
siasalyje, ant kalnų kalnelių.
Kitą rytą jau vienu du išmo- dieną mano Generolas dar pirki- šiai yra ir aplink Los Angeles.
Maurukas, kuris trumpai apibū mas tam pašaukimą.
o jo 60 m. visoj Lietuvoj plačiai
Kur tik eini, tai retai tegauni kova apžiūrėti tas pačias vietas, nėjosi, o aš tinginiavau. Kitą ry Grįžę vakarop į Stocktoną, la dino J. Tumo-Vaižganto asme
Įšventintas į kunigus, jis ne ir iškilmingai paminėtas jubilie
eiti lygia gatve, bet vis — tai | tik kaip visa tai atrodo dieną, tą, mat, turėjome patraukti į bai nuoširdžiai atsisveikinom ir nybę ir iškėlė ryškesnius jo gy užsidarė vien religiniam darbui, jus parodė, kaip lietuviška vi
prieš kalną, tai pakalnėn . . .
kada visos nakties misterijos iš- Stocktoną, už 75 mylių nuo San išsiskyrėm. Sekančią dieną iš ry venimo bruožus bei nuopelnus. bet aktyviai dirbo visose Lietu suomenė ir jaunimas mokėjo jį
Po pietų telefonavau savo ge- sisklaido. Važiavova pagarsėju- Francisco.
to ruošėmės išskristi į Los An Tarp kitko jis pažymėjo, kad vos kultūrinio gyvenimo srityse. vertinti. Apie savo visuomeninį
*
*
*
raitf pažįstamam Jurgiui Vic-j siu, čia specialiai paliktu senoJis buvo puikus visuomeninin darbą I. Tumas kartą taip išsigeles, kur mums dar norėjosi
tor’ui, kurio adresą turėjau. Bu-V vės tramvajumi, kuris yra užsiAtvažiavo mūsų parsivežti se praleisti keletą dienų ir paten raščiai rašė apie pūgas ir šal kas, daugelio organizacijų įkūrė reiškė:
vau girdėjęs, kad lietuvių Sanilikęs nuo pirmųjų tramvajaus nas pažįstamas, per dešimtį me kinti vieną kitą prašymą, kurio čius Michigane, tai dar taip sku jas, laikraščių redaktorius, stei — Ir tapau savosios lietuviš
Francisco esama nemenko būre- dienų. Linija tebėra pačiame tų pas mus dirbęs japonas Tom nesuspėjome atlikti per mūsų biai ir nesinorėjo grįžti namo.
gėjas, bendradarbis, publicistas kos visuomenės tarnas; ne, dar
lio, bet neturėjau adresų. Jurgis miesto centre, ir daug žmonių Ttaya. Buvau pasižadėjęs jį ap- pirmą apsilankymą. Be to, laikir didelių veikalų autorius, lite daugiau — jos vergas dėl jos
(Bus daugiau)
Victor yra tikras ir geras lietu- tebesinaudoja tuo tramvajumi,
ratūros kritikas, u-to profeso metų metais nebematęs, kaip
vis, buvęs kadaise chicagietis, I Jis teikia miestui savotišką korius, aukštos dorovės kunigas, skaisti saulutė šviečia ir džiugi
savo laiku dirbęs Vanagaičio loritą.
šviečiąs pavyzdžiu ir toleranci na. Kur tik kas man liepė eiti,
Marguty. Ir dabar pagamintame
žvejų rinkoje matėme, kaip
ja, didysis jaunimo draugas ir ėjau, neatsiklausdamas, kas jį
Margučio sukaktuviniame filme ' verda gyvus vėžius — lobsterius,
jo kūrybinių jėgų ugdytojas. Jis, įgaliojo man liepti: bet tik visuo
yra panaudota jo viena suharmo- Į žvejų restoranai iš oro pusės neanot prof. Mykolaičio-Putino, iki menės labui. Ėjau, dirbau be ato
nizuota daina "Beržas”, kurią labai patrauklūs savo išvaizda,
pat mirties stovėjo visos tautos dairos, laiku nesumesdamas, ar
gražiai ten sudainuoja Vaznelis. Į ir aplink juos sukasi ne patys
akivaizdoj, kaip moralinis auto aš tam kvalifikuotas.
Jurgis anuo metu orkestruose maloniausi žmogaus nosiai aroritetas ir nieku nesuteptos gar Po paskaitos dramos aktorius
grojo trimitu ar kornetu, jis yra matai, bet viduje valgiai visai
bės bei dorovės žmogus. Baltas, K. Vasiliauskas paskaitė iš J.
puikūs ir švara gera ar bent pa
išlavintas muzikas.
žaliaplaukis, betM visad judrus, Tumo-Vaižganto kūrybos.
Jurgis yra vedęs lietuvaitę iš tenkinama. Sugrįžome dar ir į
jaunatvės entuziazmu degąs. Ir
E. C.
Chicagos, irgi muzikantę — Onu China Town, kur ta proga žmona
tę Pažemytę. Ji gimusi Chicago pasipirko visokių menkniekių.
Nereikia važiuoti i Kiniją, kad
je, Cravvford-Madison gatvių ra
GREETINGS and BEST WISHES
jone, kur lietuvių nedaug tegy- pamatytum tikrą kinietišką gy
To Our Friends and Patrons
veno. Ji groja hobo instrumentu venimą, — ii gali atrasti ir San
(atsiprašau, gerai nežinau, kaip Francisco. Kiniečių maži vaikiu
iš tikrųjų šį instrumentą lietu kai žaidžia gatvėse ar tam tikro
THOMAS J. UNIK CO.
viškai reikia vadinti). Savo lai se vietose, ir visi suokia kinieku pirmuoju hobo ji grojo Chi tiškai. Kaip patyriau, visi jie jau
■t
cagos operos orkestre, paskui trečios ar ketvirtos generacijos,
INSURANCE AGENCY
Houston, Texas, taipgi Seattle, gimę San Francisco, bet tarpu
Wash., simfoniniuose orkestruo- savyje kalba senosios tėvynės
EVERYTHING IN INSURANCE
se.\ Kada Jurgis tarnavo preky kalba. Taip pat gatvėse daro ir
East 9th St. Pier Bldg.
TO 1-0200
bos laivyne ir kai jo laivas pa vyresnio amžiaus kiniečiai. Krau
Detroite bandomi neprašaunami šarvai, gaminti iš plastinių medžiagų ir stiklo lydinio.
siekė Seattle, jis nuėjo pasiklau tuvėse jų kalba, daugelis pava

Sugrįžus iš Pacifiko (29)

Per San Francisco
ir Stocktona

5.
Čia ir parodė niekšas savo tikrąjį veidą.
Ir dar po to, kai aš buvau taip pasistengęs.
Aš galvojau apie suvaišintus gėrimus, apie
laukinę antį su apelsinais, apie perleistą mer
giną ir visa kita.
— Galbūt, jūsų tiesa, Borisai, — pasa
kiau. — Aš esu tiesiog nepasotinamas. Kiek
vienu atveju šį kartą biržos lošime dalyvau
kite vienas. Jei norite greit uždirbti, pirkite
Vario Koncerną. Jis tikrai rytoj pakils ketu

sakiau.
Firmos Kucux & Klan raštinėje vyko
pragaras. Mes įėjome, vos biržai atsidarius.
PERLES
t
Nuotaikos buvo pažymėtinai blogos kiekvie
ną akimirką grėsė katastrofa. Daugumas
—- Vario Koncernas, — sudejavo jis.
klientų atrodė prislėgti ir sugniužę. Pasku
— Krito trim punktais.
tinėm dviem dienom jie laukė akcijų kilimo
— Ar jūs vis dėlto pirkote?
— Paėmiau tris šimtus akcijų, — sušu ir be atodairos pirko. Dabar rovėsi plaukus.
ko beviltiškai. __ Jūsų patartas! Aš prara- Bendra nuotaika ryškiai priminė raudų sie
daug devynis šimtus dolerių! Jūsų patartas! ną. Man atrodė, kad jie dar prieš biržos užsi
— Aš jums siūliau pirkti du šimtų ak darymą pradės nuo savo kūnų draskytis dra
cijų, — pasakiau, bandydamas nuslėpti savo bužius ir bertis ant galvų pelenus.
— Kaip su vario akcijomis? — sušuko
pasitenkinimą. — Tikiu, kad jūs palaikysite
jas dar valandėlę. Niekad neparduokit biržos Borisas ponui Klanui, vos tik mums įėjus.
Tačiau ponas Klanas turėjo kitų rūpes
atoslūgio momentais.

riais punktais. Paimkite du šimtu akcijų.
Taip uždirbsite aštuonis šimtus dolerių. Jie

— Aš šiandien parduosiu! — sušuko jis.
— Gali prasidėti tikras kritimas, kaip 1929.

•

Gyvenu iš sąmojaus
ALFRED

priklausys tik jums vienam, Na, kaip pa Tada jau pergyvenau, kaip 400 garantuotų
tinka?
akcijų nukrito iki nulio. Kodėl jūs, Michaelį,
Jis nepasakė, kad mane pavaišins ge- mane sukurstėte? Štai, koks geras draugas
r<^ pietumis, jis tik sumurmėjo: "Vario iš jūsų!
Koncernas, Vario Koncernas”.
— Nesirūpinkite, Borisai, viskas pakryps
Jis buvo truputį neramus visą tą prieš- į gerą pusę, pamatysite. Dabar pradėkim
pietę, tačiau neprasitarė nė žodžio. Mes na "Klimato” 23-jį punktą. Manau, nereikėtų
grinėjome "Metafizikos Klimatą”, paskui Spinozos minėti ryšium su Zoharu. Spinoza
valgėme pietus. Pavalgęs Borisas pasisakė pirmoje eilėje yra mokslininkai, jis nieko
turįs svarbių reikalų mieste. Aš neklausinė bendro neturi su kabalistika.
— Po velnių kabalistiką! — sušuko Bo
jau, kur jis eis, nes jau žinojau. Man tai pa
tiko. Tikėjausi, kad jis gerai nusvils pirštus. risas. — Aš einu pas maklerį.
— Puiku, — pasakiau. — Ar norit, kad
Taip ir atsitiko. Kai aš kitą rytą nu
ėjau pusryčių, jis atrodė išblyškęs ir susi aš eičiau drauge?
krimtęs.
— Kam? Ką jūs bepagelbėsite? — niršo
— Kas atsitiko? — paklausiau. — Vėl jis*
akių skausmai?
— Aš galiu palaikyti jūsų ranką, — pa

atsakė ponas Klanas. — Tačiau aš perduosiu mą, jei norite, — pasakė ponas Klanas, —
jūsų parėdymą.
tačiau bijaus, jog jau pervėlu. Jie tikriausiai
— Aš nusižudysiu, — dejavo Borisas.
jau pardavė.
— Pirmyn! — atsakė ponas Klanas. —
Akcijos vis dar tebekilo. Bethlehem Plie
Langas atviras. Jums tereikia tik iššokti. nas greit atsigavo. Netrukus jis pasiekė 44.
Raudonojo Kryžiaus automobilis apačioje jau
— Dieve, — aimanavo Borisas, — Dieve,
laukia jūsų. Jūs būsite ketvirtas.
aš tikiu, kad jie nepardavė už 29. Jūs suk
Mes sėdėjome prieš kurso lentą ir matė čius, — plūdo jis Klaną. — Aš jums sakiau
me krintančius skaičius. Aš buvau vienin neparduoti. Jūs būsite kaltas, jei aš prarasiu
telis ramus žmogus visoje patalpose. Aš ne 9000 dolerių. Jūs sukčius!
turėjau ko psarasti. Man buvo tikras malo
Tačiau ponas Klanas nebuvo lengvai įžei
numas stebėti visą tą gobšumą aplinkui, su džiamas. Jis lengvai šypsojosi.
svyravusį iš pat klumpių. Jie dūsavo ir ai
— Ką reiškia 9000 dolerių ? — kalbėjo.
manavo ir verkė, kaip skęstančio laivo ke •— Norėčiau, kad aš tik tiek tebūčiau prara
leiviai. Borisas buvo agonijos vaidinys. Kiek dęs. Aš esu žlugęs žmogus, žlugęs žmogus!

čių, negu Boriso vario koncernas. Atrodė, kad
smarkiai spekuliavęs savo klientų pinigais.

vieną kartą, kai Vario Koncernas nukrisda
vo punktu, jo veidas išsikreipdavo. Jis buvo

Iš tikrųjų aš vyliausi, kad Borisas pra
ras truputį daugiau, tačiau ir 9000 dolerių

— Aš esu žlugęs žmogus, — dejavo jis,
šluostydamas ašaras nuo skruostų. — žlu
gęs žmogus.
— Kaip su variu? — šaukė jam Borisas.
~ Velniop su savo variu! — suriko Kla
nas. — Jis krito. Viskas krito. Kas man gal
voj su jūsų variu?
Borisas žvilgterėjo į kurso lentą. Skai
čiai skubiai krito. Bethlehem Plienas, kurf
jis buvo pardavęs už 48^2, dabar terodė 29.
Vario koncernas akimirkomis prarado vertę.
Nepraėjus nė 10 minučių, jis nuo 40 nukrito
iki 32. Ir vis dar tebekrito. Borisas šaukė
Klanui:
— Tuojau parduokite mano akcijas! Te
legrafuokite } New Yorką!
— Niekas neperka, visi parduoda, —

jau kritęs iki 29. Paviršutinė apyskaita pa
mokė mane, kad jis jau buvo praradęs 9000
dolerių. Tačiau jo atsargos dar nebuvo iš
semtos. Kiek žinojau, vietiniam banke jis
vis dar tebeturėjo 15000 dolerių, nekalbant
jau apie aukso gabalą Anglijos banke.
Reikalams pasiekus blogiausiąjį tašką,
Wall Streete, kaip atrodė, prasidėjo priešin
gas judėjimas. Pirkėjai pradėjo veikti. Beth
lehem Plienas per penkias minutes pakito
nuo 29 iki 34. Borisas pradėjo būkštauti ko
kita:
— Tikiuos, kad jie nepardavė, kursui
nukritus, — garsiai meldėsi, žvilgsnį nu
kreipęs į dangų. — Alio, Klanai. Anuliuokite
pardavimą. Telegrafuokite, tegu palaukia.
— Aš galiu pasiųsti dar vieną telegra

nebuvo taip jau blogai. Jie jo nenužudys.
Viską susumavus, jis gana lengvai išsisuko,

galvojau. Bet vis dėlto likusiai dienos daliai
buvau nutaręs palikti jį ramybėje. Jis tebe-

apgailestaus savo nuostolius. Ne, aš geriau
dingsiu iš akių.

Kai aš kitą rytą nuėjau antriesiems pus
ryčiams, Borisas buvo išėjęs. Prie durų buvo
prisegtas raštelis, kuriame jis man pranešė,
jog porai dienų išvažiavęs į Londoną. Grį
šiąs penktadienį.
Aš žinojau, ko jis norėjo Londone. Pa
imti autobusą į Anglijos banką ir savo auk
seliui pasakyti: "Kaip einasi, kaip sekasi”.
Ir švelniai jį paglostyti. Toks jau niekšas
jis buvo!
(Pabaiga)

J
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rioje, be mokyklos vedėjų pra- 80, kun. S. Yla 69, M. Gimbutienešimų, referatus skaitė V. Kul nė 66, M. Katiliškis 62, B. Kal
bokas — „Lietuvių kalbos ir li vaitis 56 ir t.t.
teratūros dėstymas”, ir P. Pau- Į Seimą: J. Kapočius 85, S.
pų šeimininkų jėzuitų vardu Jo liukonis — „Tautos istorijos Barzdukas 80, O. Ivaškienė, J.
nyną sveikino kun. Kubilius.
dėstymas”.
Gimbutas ir V. Izbickas po 78
Koncertinėje iškilmių dalyje Gaila, kad iš sąrašuose esan ir t.t.
solistė Mastienė, A. Nako pianu čių per 70 mokytojų į konferen

VYTAUTO KAZIO JONYNO
KŪRYBA CHICAGOJE
Dailininkas V. K. Jonynas gi
mė 1907 m. kovo 16 d. 50 metų
sukaktį jis atšventė pernai. Ta
čiau tik po metu buvo surengta
jo 50-ties metu sukaktinė meno
paroda. Ją surengė Čiurlionio ga
lerija Jaunimo Centre Chicago
je. Truko ji dvi savaites: nuo
balandžio 19 iki gegužės 4 d.
Dail. V. K. Jonynas išsiskiria
iš kitu musu dailės kūrėju savo
platumu. Ir tai tinka ne tik jo
tematikai, bet lygiai ir jo žan
rui ir technikai. Katalogas žymi
44 jo kūrinius, čia rasi ir šven
tųjų paveikslų, ir portretų, ir
gamtovaizdžių, ir miestavaizdžių. žinome taipgi, kad V. K.
Jonynas yra knygų iliustravimo
meisteris, pašto ženklų konkursų

lydima, padainavo kelis kūrinius.
Iškilmės baigtos tautinių dra
bužių konkursu, užkandžiais (be
alkoholio!) ir šokiais, B. Jonušo
kapelai grojant.
J. P.

ciją atvyko tik apie 30, neskai
tant seselių mokytojų, dirbančių
parapinėse mokyklose. Reiškia,
ir profesiniai reikalai jau nebe
rūpi.
I

BOSTON
N. ANGLIJOS LIETUVIŲ
MOKYTOJŲ

BOSTONO KULTŪROS
KLUBO
susirinkime balandžio 26 d. ra
šytojas Dr. H. Nagys skaitė pa
skaitą "Dvylika metų mūsų be

S-gos konferencija įvyko balan namės prozos”. Jis apžvelgė mū
džio 26 d. Joje dalyvavo rašyto sų rašytojų darbus už Lietuvos
jas Dr. H. Nagys iš Montreal, ribų 1947-57 laikotarpy. Iškėlė
Canada, kuris Lituanistikos Mo rašytojus J. Jankų, M. Katiliškį,
kykloje, aukštesnių klasių moki Pulgį Andriušį ir kt., kurie tvir

laimėtojas ir bažnyčių dekora niams, mokytojams ir seselėms tai laiko plunksną rankose.
torius. Jis taip pat dailės dėsty mokytojoms dalyvaujant, prave Prasmingai palietė ir Lietuvių
tojas, organizatorius ir adminis dė lietuvių literatūros pamoką Rašytojų D-jos vadovybės klai
tratorius. Gerai valdo plunksną apie Maironį, Donelaitį ir kitus das, kurios žalingai veikia kitus.
ir nesigraibsto žodžio viešoje tri autorius. Pamoka buvo tikrai Be rašytojų, kėlė ir skaitančiųjų
gerai paruošta.
reikšmę. Paskaita buvo tikrai
būnoje.
1 vai. Tautinės S-gos namuose įdomi ir naudinga.
O štai jo technikos mozaika,
pademonstruota sukaktinėje pa- įvyko pietūs. Jų metu kalbėjo Dr.
ALB RINKIMUOSE
rodoje: akvarelės piešiniai (5),'Nagys, nušviesdamas mokyklų
akvarelės tapyba (13), medžio būklę Kanadoje. Čia pat buvo tedalyvavo tik 122 rinkėjai, jų
raižiniai (6), plunksna ir tušas perrinkta Mokytojų S-gos val skaičiui nesiekiant pirmųjų rin
(4), spalvotas pieštukas ir tu dyba, kurion įėjo: K. Mockus, J. kimų, kada balsavo apie 200 as
šas (4), spalvotas pieštukas (2), Vaičaitis, O. Griniuvienė, V. Va- menų.
Daugiausia balsų gavo į Tary
litografija (4), pieštukas (6 dar kauzas ir St. Šmitienė.
3 vai. įvyko konferencija, ku- bą: J. Kapočius 80, S. Barzdukas
bai).
V. K. Jonyno kūrinių chrono
logija nusako kūrybinę jo raidą.
.....
Jau Lietuvoje jis pirmauja kaip
realistinis grafikas. Labai su
prantamas ir labai taiklus kny
gų iliustracijomis. Ilgainiui gra
finę liniją pakeitė (bent iš da
lies) spalvų žaismas. Ir čia jis
jaučiasi laisvas. Jo nevaržo ko
kie meninio dogmatizmo rėmai.
Jonyno rankose teptukas nuo na‘ tūralizmo lengvai nuprogresuoja į modernizmą.
Ta pati chronologija liudija,
kad pajėgusis dailininkas jau
2-3 pastaruosius metus nekuria.
O jeigu jis ką ir kuria, tai visuo
menei nerodo. Ir savo žodyje,
tartame parodą atidarant, dail.
V. K. Jonynas patsai pabrėžė,
kad žiūrovai čia neras jo kelerių
paskutiniųjų metų darbų, nes jis
jų nekūręs . . . Mūzos tai kaltė
ar kitų kurių priežasčių rezulta
tas, mes tegalime tik spėlioti.
Būtų betgi mieliau, kad ir tie
keleri metai į Jonyno chronolo
giją būtų buvę įrašyti jo kūri
niais.
Konsulas Dr. P. Daužvardis
parodos atidarymo iškilmėse
sveikino sukaktuvininką, kėlė
meno kūrinių reikšmę Lietuvos
ir lietuvių tautos vardą populia
rinant svetimuosiuose ir linkėjo
dail. V. K. Jonynui ir toliau savo
geniališkumu tarnauti visų mū
sų idealams.
Dailininką V. K. Jonyną api
būdino Čiurlionio Galerijos di
rektorius dail. M. Šileikis. Patai-

HARTFORD
VYRŲ CHORAS
ir šiais metais ruošia savo meti
nį koncertą. Choras lietuvių vi
suomenės mėgiamas. Ankstesnių
koncertų metu svečių gausiai at
vykdavo £ iš aplinkinių valsty
bių.
Korn°rto programoje dalyvau
ja solistas Arnoldas Voketaitis.
Šis nuolat spaudoje minimas,
plačiai ir palankiai vertinamas
dainininkas, nors yra kilęs ir gy
vena tik už kelių dešimčių mylių
nuo Hartfordo esančiame New
Ilavene — lietuviams Hartforde
pasirodys pirmą kartą.
Taip pat programoje dalyvau
ja ir mišrus choras.
Chorams vadovauja muz. Jur
gis Petkaitis. Mokėsi Austrijoje
. ir čia, Hartforde, baigė Julius
Hart vardo muzikos kolegiją.
Nuo pragyvenimui reikalingų
vargonininko pareigų visą likusį
laiką pašvenčia chorams ir jau
nuomenei, gaivindamas juose lie
tuvišką dainą.
Koncertas įvyks Lietuvių Klu
bo salėje, 227 Lawrence St., ge
gužės 10 d., 7 vai. vak. Po kon
certo šokiai.

p. Kropienė ir St. Andriulionis.

Reikia pastebėti, kad šį radijo
pusvalandį klauso senieji ir nau
jieji ateiviai, bet palaikymu ma
žokai tesirūpina.
IŠRAIŠKOS ŠOKIO IR
FORTEPIONO

Peenemiundes baltieji pirštai

Į TEKSAS IR PRIE
JUODOSIOS

Elenos Kepalaitės ir amerikie
Amerikiečiams „tereikia” tik 100 mokslininkų ...
tės
Hazel
Hallet
koncertas
įvyks
sukaktuviniame bankete balan
Maždaug 60-ties metrų ilgio, kvadratinės formos barakų
džio 27 d. dalyvavo apie 200 as- ta gegužės 11 d. 8 v. vak. New
menų. Vakarą pravedė radijo*England Mutual Hali, 225 Cla- kompleksas, kurį amerikiečiai pavadino „atmatų dėže”. Jis yra
LAISVĖS VARPO

pranešėjas P. Viščinis. Pagrin
dinę kalbą pasakė Dr. B. Kalvai
tis, kuris iškėlė V. Kudirkos Var
pą, amerikiečių lietuvių dovano
tą Laisvės Varpą Lietuvai ir da
bartinį radijo Laisvės Varpą, pa
lygindamas jų reikšmę Lietuvai
įvairiuose laikotarpiuose.
Programoje dalyvavo solistė
St. Daugėlienė ir solistas St. Lie
pas, akompanuojant komp. J.
Gaideliui.

Garmisch-Partenkirchen. US pulkininkas Toftoy yra „Opmjation
w
Šokėja E. Kepalaitė atvyko į Paperclip” šefas.

rendon St., Copley Sq., Boston.

Bostoną parengiamiesiems kon
certo darbams ir apsistojo pas
B. J. Vaičaičius, tel. AN 8-5714.
Programoje, be kitų, atliks ir
lietuviškus dalykus: Lithuanian

Silhouettes ir Young Devil, V.
Jakubėno.
Reikia tikėtis, kad Bostono lie
tuviškoji visuomenė parems savo
atsilankymu tą pirmąjį išraiškos

Vakarienės šeimininkai buvo šokio ir piano koncertą.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends

HILDEBRANDT PROVISION CO.

164-riuose barakų kambariuose sėdi generolas Dornberger,

Wernher von Braun, Dannenberg, Schilling ir kiti. Pulkininkas
Toftoy neturi teisės į JAV pasiimti daugiau, kaip 100 mokslinin
kų. Taip įsakė Pentagonas. Betgi kartoteka, kurią Toftoy gavo iš
Research Department (joje yra pavardės vokiečių tyrinėtojų,
mokslininkų ir t.t. — visi VIP’s: Very Important Persons) yra
daug gausesnė ir juos visus departamentas norėtų Amerikoje
turėti.
Amerikiečiai pakankamai nežino apie „atmatų dėžėje’’ sė
dinčio kiekvieno paskirto mokslininko vertę. Pulkininkas Toftoy
daug galvos nesuka. Jei jo tardytojas-ieškotojas galvoja suradęs
tikrai svarbų žinovą, prisega prie pastarojo kartotekos kortelės
sąvaržėlę (paperclip).
Tuo metodu dirbant „sužvejojama” dalis vertingų asmenų,
bet tik vėliau paaiškėja, kad lengvabūdiškai ir neapdairiai jie el
gėsi. Dalis gerų specialistų liko ir juos vėliau pasiglemžė rusai.
Wernher von Braun ir eilė mokslininkų, (ne visi raketų ga
mybos srities) 1945 metų rudenį per Londoną keliauja į JAV.
Jie turi kišenėse sutartis, gali kartu pasiimti šeimas iriems
pažadėta, kad ras žemėje rojų.

Po dešimt metų Muenchene
3619 W ALTON

ME 1-3700

Praslinko dešimt metų. 1956 m. balandžio mėn. 27 dieną,
Miunchene „Regina” bare skamba šlageris „Begin the Beguin”.
Šviesa pritemdyta. Keliami šampano stiklai. Tai užbaiga penkių
dienų tarptautinio aeronautikos kongreso, kurį rengė Oro Susisie
kimo Mokslų Akademija kartu su NATO. Pagrindinė tema buvo:
vokiečių tolimo vairavimo ginklai paskutiniajame kare.

Šoka tik viena pora. Dr. Kurzweg, daugiau kaip po dešim
ties metų nuo darbo Peenemiundėje, šiandien šefas Aeroballistinio
skyriaus prie Amerikos laivyno, šoka su Dr. Trommsdorff, sprausminių motorų žinovo, dukterimi.
Dr. Trommsdorff tik nesenai buvo paleistas iš Sovietų Są
jungos. Ten jis dirbo prie iššovimo papildomai pagreitinamų ar

tilerijos šovinių.
Sėdžiu šalia Walter Dornberger. Kada tai jis buvo Peenemiundės komendantas, gi šiandien dirba vadovaujame poste ame
rikiečių orinio susisiekimo ir raketų pramonėje, Bell firmoj. Jis
yra stambus, griežtas, bet savotiško humoro, kuriuo visuomet
pasižymėjo, nėra praradęs. Taip pat išlikęs ir prigimtas hesiškas
akcentas, nors keistai susimaišęs su naujojo pasaulio kai kuriais
žodžiais.
Jis kalba apie Peenemiundėje pagamintą „Vandens Kriok
lį”, tuometinę vienintelę raketą, veikusią be užgaidų nuo pat su
projektavimo iki šaudymo baidymų. Tik kare panaudoti jos nebespėta. Jis komentuoja Chruščiovo žvanginimą ginklais, kada Krem
liaus valdovas prieš tris dienas Anglijoj pareiškė, būk rusai galį
savomis raketomis pasiekti kiekvieną pasaulio vietą. Jis sako:
— Tarp šaudyti ir pataikyti yra toks pat skirtumas, kaip

tarp dangaus ir žemės.
Po to Dornberger pasakoja apie pasaulio erdvės užkaria
vimą, kurs prasidėjo su „Baltųjų pirštų” startu.
— Jūs žinote, jog žemė tėra tik menkas taškelis visatoje.
Pirmą kartą istorijoje mes pradedame galvoti tridimensionaliai.
Pirmą kartą mūsų galvosena eina į aukštį __ vertikaliai. Iki šiol
žmonija tejudėjo plokštumoje-horizontaliai: tiek sausumoje, tiek
vandenyje, ir tiek ore. Skraidymas tame menkame aukštyje te
buvo irgi tik horizontalus judesys. Tik dabar mūsų akys krypsta
į aukštį.
Orkestras groja valsą, bet šokėjų nėra. Vienas vokiečių

Einam... iki galo...

mokslininkų iš Amerikos raketų dykumų pageidavo tos muzikos.
Aišku, kiekvienas yra kiek sentimentalus, kai po vienuolik^^metų

IVALUETOWN, O.S.A.
The Illuminating Company rimtai ir entuzias
tiškai remia idėjas ir idealus Valuetown, U.S.A.
programos. Visas Clevelandas didžiuojasi biznio
ir kitų vadų dvasia dabartiniam susijungime
kovoti prieš esantį atoslūgį. Visos Clevelando
prekybininkų pastangos daugiau parduoti, kad
išsilaikytų savo darbuose jūsų draugai ir kai
mynai, reikalingas nuolatinio pritarimo.
Tiems žmonėms Clevelande, kurie galvoja
apie kokį pirkimą, bet jį atidėlioja, mes sako

me: „Pirkite dabar!” Jūs surasite geriausias

metų prekes visako, ko tik jums reikia pirkti.
Daugiau ir daugiau biznio organizacijų duo
da specialias kainas, daro nuolaidas ir išpardavi
mus. Mes skatiname tuos, kurie dar nepasidarė
Valuetown, U.S.A. dalimi, dabar į jį įsijungti.
Einam iki galo, kad išlaikytume clevelandiečius
darbuose, išlaikytume pastovią ekonomiją, Clevelandą išlaikytume priekyje.

c?

lankosi tėvynėje, o sekančią dieną vėl turi grįžti į tyrimo mboratorijas, kur spiegia galingos turbinos ir kyla garuojančio skysto
deguonies rūkas.

Sukasi puošnaus viešbučio sunkios durys. Pasirodo aukštas,
lieknas, šviesiai pilku kostiumu vyras. Tai Kap Kanaveral saulės

nudegtas vyriškis įžengia halėn. Jis labai užsidaręs, be reikalo
netaria nė žodžio. Tai tarptautinės raketų žinovų kongreso „žvaigž
dė”. Antrasis savo svarba Amerikoje po VVernher von Braun, di
dysis variklii) specialistas, — Martin Schilling, Redstone Arsenai,
Huntsville, Alabama.
Jo palydovas, stambus ir riebus, gabardino kostiumu, su
rėkiančių spalvų ir keistų geometrinių figūrų kaklaraiščiu. Pa
starasis yra „Bodyguard”, — asmeninis sargybinis vieno is di
džiausio amerikiečių raketų programos paslapčių žinovo.
Norėta, kad atvyktų VVernher von Braun, bet Pentagonas
nesutiko. Stebėtina, kad Schillingą išleido. Pagalinus zonos siena
nėra toli, ir rusams šis asmuo būtų vertas bandymo pagrobti.

(Bus daugiau)

BEST WISHES

FROM A FRIEND
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dinėlės pasirodymas su lietuviš-'
kais šokiais. 35 kartus šoko lie-‘
tuviams ir 38 amerikiečiams. Su
pasirodymais aplankė Akroną,1
Pittsburghą, Columbus, Detroi
tą, Chicagą, Windsorą (Canada).

TARP MELNIKO IR KALNIŠKĖS MŪŠIO
Čiurlionio ansamblio koncertas Clevelande
VIKTORAS MARICNAS
Kelias atgal

Čiurlionio Ansamblis šiame
krašte yra išgyvenęs eilę savos
žemės drebėjimų. Kai kurie jų
žymėjo ligą. nuotaikos kritimą ir
sustabarėjimą. Kiti — valią iš
likti, norą kurti ir atsinaujink
čiurlioniečių koncertas Cleve
lande gegužės 4 d. buvo jų ais
tringa demonstracija gyvybės
pergalės prieš žudomąją dvasią.
Jų daina turėjo naują įtaigą,
stiprų pulsą ir pavasarių kvapą.
Jų kelią atgal j priešamerikinių
laikų jėgą koncertinę salę beveik
pilnai prisėdusi publika sutiko
su nuostaba ir pelnytom ovaci
jom.

nei skyrė labai reikšmingus
vaidmenis. Tačiau, bendra pa
skirtim, programa sudaro choro
koncertą. Todėl solistės po vieną
arba duetu dainavo tik choro ar
ba bent kanklių orkestro palydi

mos ir pildomos. Jų uždavinys
čia. buvo skirtingas nuo rečitalinių pasirodymų. Čia joms reikė
jo stengtis neišsiskirti, bet, iš
saugojant savo individualumus,
darniai įsilieti. Vargu, ar mūsų
dainininkų tarpe yra kita pora,
kuri taip tiktų choro koncertui
papildyti, paįvairinti ir papuoš
ti, kaip abi žymiosios clevelandietės.
I’

Dirigentas
Stebino šviežias įspūdis, kad
muz. A. Mikulskis su metais ei
na jaunyn. Metai jam dovanojo
epiškesnį požiūrį į dainą ir san
tūresnį, bet labiau individualų ir
stipriau akcentuotą mostą. Tai
liudija jo profesinį atjaunėjimą
ir kūrybinį gajumą. Su šviežiu
A. Mikulskiu prabilo į mus ir
šviežias, labiau įtikinantis ir la
biau patikimas Čiurlionio An
samblis.

Daina
Žmogaus aktas, jeigu jis yra
nemeluota kūryba, nesiduoda at
kartojamas, jis yra vienkartinis,
kaip pats gimimas. Pažinęs An
samblio jėgą anapus Atlanto
kaip ištisą jausminę sriūtį, šiame
koncerte huvau veikiamas įtai
gos, kad anai sriūčiai dirigentas
bus davęs daugiau epinį įrėmini
mą, kad jo moste ir dainos spal
vos, meliodijos ir ritmo sklaido
je jau gana žymus intelektuali
Koncertas
nis išmąstymas. Tai daug žadan
ti interpretacinė kryptis. Miš Savo judesio planu koncertas
riojo choro daina, Melnikas, buvo tradicinis: mišrusis chošiaip jau tuštoka garsinė ilius-> ras, vyrų choras, moterų choras
tracija, buvo išgelbėta kaip dar- į su kanklių orkestru, mišrusis
ni ir spalvinga koncerto detalė, choras su kanklių orkestru ir
tiktai gavusi impresionistinį at- liet. liaudies puč. instrumentais,
skleidimą. Beliktų tik pageidau-j Savo vidine slinktim ir nuoti tam tikro išlyginimo, sutram- taika jis buvo kur kas vienalydant kai kurių frazės iliustrato- tiškesnis, negu senesnieji anrių norą išsiskirti realistinėm samblio koncertai. Visos ketumanierom.
I rios dalys sudarė vienos, ritmu
Bendrąja tartim, mūsų daina. ir spalvom margos lietuviškos
esanti liūdna, raudos ir skundo' suitos įspūdį. Gal čiurlioniečiams
kupina. Ir to nebūtų galima nu-'ir netektų daugiau pasigesti tauginčyti. Raudos virštonis jaučia- tinių šokių dalies, nes ji sugriaumas net ir traškiose, satyros ir na koncerto vienalytiškumą. Jam
išdaigos sklidinose dainose. Ta- išsaugoti ir sustiprinti galėtų
čiau šito koncerto epinis įremi-' nebūti pertraukos tarp pirmos
nimas gal pirmą kartą žadino,— antros ir trečios — ketvirtos
intuiciją, kreipiančią į nuvoki- dalies, nes vieniems (vyrams ar
mą, kad ir visos mūsų senos dai- moterims) atskirai dainuojant,
nos, nors ir pačios liūdniausios, kiti gali ir čia pat scenoje tylėnors ir su pačiu tragiškiausiu (darni pastovėti.
žodiniu turiniu, savo muzikiniu
Viltys
vaizdu yra niekad nenugalėtos
mūsų žmogaus gyvenimo valios

čiurlioniečių at jaunėj imas įro

išraiška. Šimtmečių kovos ir per dė, kad mes galime ne tik nemir
galės dėl žmoniškumo ir laisvės ti, ne tik nesustabarėti, bet vėl
tiktai dainose savo istorijas su šviežiu žodžiu ir šviežiu žingsniu
rašė ir paliko. Todėl mūsų au suskardėti ir kitose mūsų kultū
tentiškose liaudies dainose ne- rinio darbo atšlaitėse. To iš mūužgriebiame ašaringo sentimen- sų laukia laikraštis ir knyga, tetalumo nei žodyje, nei muzikoje. atras ir dailė, mokykla ir benTai kaip tik įgalina ir pateisina druomenė.
Patys čiurlioniečiai turės ne
intelektualinę jų sklaidą.
Tačiau šviežios dainos dar. tik gyvi išlikti ir kitus gy venidaug daugiau mirksta ašarose, mui prikelti, bet ir savo gyvybę
negu pulsuoja laimėjimą pralai- nuolatiniais kūribiniais laimėjimėjime įamžinančiu tautos kan-. mais liudyti. Tuo galime tikėti,
kinių krauju. Tokiu jausmu te- nes jie turi ne tik niekad vilčių
ko klausytis graudžios ir drung-‘ ir energijos neprarandantį meno
nai saldžios Kalniškės mūšio dai-1 vadovą A. Mikulskį ir jo gerą
nos. Part izano ir jo dalios dar j talkininkę kanklių ork. vadovę
nei rašytojas nei dainos kūrėjas O. Mikulskienę, ne tik puikias
bendradarbes solistes J. Krištonėra prinokęs atskleisti.
laitytę ir A. Stempužienę ir so
Solistai
listus iš savo tarpo, bet ir lai
šita programa solistėms J. mėjimais tikinčią savo valdybą,
Krištolaitytei ir A. Stempužic- jau eilę metų vadovaujamą rū-

CLEVELANDO STUDENTU

KONCERTAS-VAKARAS
Gegužės 11 d., sekmadienį, 6 vai. v.
LIETUVIŲ SALĖJE
Programoje:

Aktorius _ V. ŽUKAUSKAS.

Solistai: A. GAIGALAITĖ — sopranas,

A. KARAŠA — bosas.
Bilietai gaunami pas vietos studentus,

ir prie įėjimo.

Gegužės 10 d., šeštadienis

Slovėnų Salė

CLEVELANDO VYSK. M. VALANČIAUS
LIT. MOKKLOS ŠOKĖJŲ GRUPĖ

5

VAISTI Į LIETUVĄ
ŽINOMA SIUNTINIŲ FIRMA

O R 6 I S
Siunčia įvairaus turinio siuntinius Į Lietuvą ir kitus kraštus.

STUDENTAI KVIEČIA
Siuntiniai gali būti iki 44 svarų ir pagal sudėtį gali būti
maišyti. Siunčiame maistą, tekstilės medžiagas, odą, ava
Lietuviškoji studentija visais
GRANDINĖLĖ
laikais buvo pats gyviausias tau lynę, darbo įrankius ir kitką. SIUNČIAME ĮVAIRIUS VAIS
TUS — TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ PAGAL KLItos elementas. Anais tamsiais
ŠOKIŲ, DAINŲ, LIETUVIŠKO ŽODŽIO PROGRAMOJE
JENTŲ PAGEIDAVIMUS — DĖL ORIENTACIJOS PA
Lietuvai metais Maskvos, PeDUODAME KAI KURIŲ VAISTŲ KAINAS.
tersburgo, Friburgo studentai
CORTISONE 100 tab. 5 mg.
$6.90
būrėsi krūvon, kaupė energiją ir
Cortisone 40 tab. 5 mg.
$3.25
šalia mokslo nenuilstamai dirbo
Hydrocortisone 1 viąl 5cc
$1.75
ir kovojo už lietuvių tautos tei
Prednisone-METICORTEN 100 tab. 1 mg $5.75
ses, už jos laisvės atstatymą ir
Prednisolone-STERANE 100 tab. 1 mg. $8.00
DALYVAUJANT
jos valstybės atkūrimą.
Serpasil 100 tab. 25 mgm.
$2.15
Gausūs
būriai
studentijos
ko

sol. Vaclovui VERIKAIČIUI ir
Reserpin 100 tab. 25 mgm.
$2.00
vojo nepriklausomybės kovose —
Largactil 100 tab.
$3.00
muz. Stasiui GAILEVIČIUI
ne vienas ir krito už laisvę. Ta
ČIA PADUOTOS KAINOS YRA SU MUITU. Reikalaukite
čiau jų aukos ir darbas nenuėjo
kainaraščių. Kainaraščiai ir patarnavimas LIETUVIŲ
PO PROGRAMOS ŠOKIAI, ŽAIDIMAI, VAIŠĖS
veltui: Lietuva augo, kilo, švie
KALBA. Rašykite mums lietuviškai.
sėjo.
1
Dviračiai ”CRESCENT” su muitu ir persiuntimų $87.50
Šiandien visos viltys vėl kryp
Pradžia— 7. vai. vakaro (punktualiai)
Laikrodis moteriškas šveicariškas 17 akmenų su muitu $26.85
sta į studentiją — busimuosius
Rėžtukai stiklui (su muitu) $4.90.
Ateisi V fi L I A U — masysi MAŽIAU!
kultūrinio, politinio, ekonominio
gyvenimo vadovus. Tačiau šian
O R B I S
Visas koncerto-baliaus pelnas skiriamas Clevelando
dien emigracijos studentams gre
578 Wyandntte St. E.. Windsor, Ont.
Lituanistinės mokyklos išlaikymui.
sia ir didžiausias pavojus: išsi
Tel. CL 6-3982
jungti iš savo tautos gretų ir įsi
Lit. mok. tėvu komitetas
Chicago, III.: 4414 So. Rockvvell St. YA 7-2445.
rikiuoti į svetimas eiles. Todėl
Detroite: Gaiva: 3570 W. Vernor. Tel. TA 5-9783
visu lietuvių didelė pareiga pa
Kenosha, Wisc.(: 4311 Sheridan Rd. OL 4-2373
dėti lietuviškajai studentijai jų
PAVASARIO ŽIEDO
šokėjai-jos, deklamatorės, pra- sunkiame kelyje i šviesesnę lie
Dr. S. Tamošaitis
M. Drosutis
ylPVLlIfKĖSE nešė«j°s’ vaidintojai, muzikantai tuvių tautos ateitį.
visi sudaro Grandinėlės meninį
Jau šiandien jų darbai žymūs iš Floridos atvyko į Clevelandą. grįžo / Clevelandą 5 mėnesius
vienetą. Jų yra gana daug. Ga — jie leidžia ”Lituanus”, jie
1 praleidęs Phoenix, Ariz.
KVIEČIAM Į MOKYKLOS
Vytautas Balas-Balašaitis
lėtų būti ir daugiau, bet nėra niaują mintį neša į politinį gyve
VAKARĄ
galimybės visus norinčius apim nimą, jie siekia kūrybinių gel automobilių atstovas, praneša,
JUMS GERI NAMAI
Šį šeštadienį Grandinėlė šven ti. Bent šiais metais nebuvo.
mių. Tačiau jų gražios pastan kad jis perėjo dirbti į Jim Cončia penkerių metų sukaktį ir pa
Eddy Rd. ir St. Clair
Pavasario Žiedo programoje gos neišsiverš iš sunkių aplinky nel Chevrolet Ine., 14481 Euclid
sirodo su naujais tautiniais šo dalyvaus 61 jaunasis scenos dar bių pinklių, jei visuomenė neties Ave., telef. UL 1-3300, namų 4 miegamų, 1 šeimos namas,
kiais.
buotojas. štai jie:
'
naujas gaso furnasas, garažas,
jiems rankos, paremdami mora CE 1-6072.
Šis šeštadienis yra mokyklos
šešti metai grupėje: M. Mazo liai bei materialiai.
gražus sklypas, tiktai $1,200 įmo
vakaras, nes Grandinėlę sudaro liauskaitė, 1). Benokraitytė.
Ar jūs ją pažįstat?
kėti.
Gegužės
11
d.
visuomenė
gali
lituanistinės mokyklos mokiniai.
Penkti metai: J. Gailiušytė,
Po tokia antrašte The Cleve
Geras 2 šeimų namas
Dalyvaukime jų vakare. Pa- L. Kasperavičiūtė, J. Kavaliūnai parodyti, jog jai rūpi sava jau land Press atspausdino Danutės
noji inteligentija. Tą dieną 6
po 3 miegamus kiekviename bu
remkim mokyklos ir Grandinėlės tė, V. Orintaitė, Ig. Stasaitė.
Koklytės žavią nuotrauką. Po
gražų darbą.
Ketvirti metai: A. Alkaitytė, vai. vak. lietuvių salėje Cleve nuotrauka rašoma, kad Danutė te, nauji gaso furnasai, labai
lando studentai rengia įdomų
gražiai įrengtas rūsys (recreaDirvos redakcija A. Balčiūnaitė.
dirba bilietų pardavėja Sabena
Treti metai: D. Bružaitė, M,:koneerti,-šokius. Programą išpil World Airlines lėktuvų susisie tion room). $3,000 įmokėti.
(40)
DIRVOS VAKARAS JAU
Gailiušytė, Ir. Geležiūtė, R. Gai- dys plačiai pažįstamas aktorius kimo bendrovėje. Pažymima, kad
humoristas Vitalis Žukauskas ir

PAVASARIO ŽIEDAS

ČIA PAT

džiūnaitė,

N.

Kijauskaitė,

G.

ji gimusi Lietuvoje,

RA Y NAUSNERIS,

o šiame

Namų prekyba; namų, baidų ir
Mazoliauskaitė, R. Mockutė, R. du akademikai menininkai — so krašte gyvena 6 metus.
Jis įvyksta gegužės mėn. 24
automašinų apdrauda.
žagarskaitė, R. žygaitė V. Be- pranas Audronė Gaigalaitė ir bod. 6:30 vai. Slovenian Audito nokraitis,
11809 St. Clair
V. Eimutis, G. Neima- sas Alvydas Karaša. šokiams
Išnuomojami du kambariai
rium.
gros dar negirdėtas naujas or
UT> 1-3919
U 1-9216
Programoj televizijos daini nas, A. Šenbergas, K. žygas.
su visais, naujai supirktais bal

Antri metai: K. Stankaitytė, kestras, bus bufetas ir baras.
ninkas Arnoldas Voketaitis, ra
Visuomenė nuoširdžiai kvie dais. Savaitei $10.00 vienam as
V.
Karosaitė,
E.
šenbergaitė,
A.
šytojas humoristas Antanas Gus
čiama šiame koncerte gausiai da meniui.
Modestavičius,
R.
Dumbrys,
G.
taitis, nauji tautiniai šokiai ir kt.
Šaukti: EN 1-3876, 1078 E. 6-6

Visus clevelandiečius ir visus Sniečkus, J. šenbergas, V. Vencj lauskas, V. šlapelis, J. Stankus.
Dirvos skaitytojus kviečiame iš
| Pirmi metai: J. Rinkus, A.
anksto tam vakaru i-koncertui
rengtis. Mes laukiame svečių ir i Rukšėnas, K. Gaižutis, N. Gariš toliau, nes tuo laiku keliai jau laitė, R. Laniauskaitė.
Grandinėlės jaunosios šokėjos:
bus geri, o> šeštadienio vakaras
ilgas ... Bus proga susitikti, pa- . Alsėnaitė, 1. Idzelytė, A. Jobendrauti, senas pažintis atnau-1
kčkaitytė, Z. Rekejinti ir naujas sudaryti.
j šiūtė, A. Stuogytė, S. Obelenytė,
Bilietai jau parduodami Dirt’amulionytė, G. Bačiulytė, V.
voje. Apsiritoinkit iš ankto, kad Eimutytė, L. I ilipavičiūtė, I).
turėtumėt geresnę vietą. Bilietų Liaukonytė, A. Masilionytė, V.
kainos po $2.09, $1.50 ir $1.00. Mockutė, I. Savickaitė, D. Zylytė, T. Neimanaitė, M. Stasaitė.
Grandinėlės šokių mok. L. Sapestingos Jaun. Nasvyčio ran gys. Ritminė gimnastika — A.
kos.
Raulinaitienė. Jaunesniųjų šokė
Šitos viltys Čia reiškiamos jų mokytoja — L. Kasperavičiū
Ansamblio įsikūrimo nuosavuo- tė. Grupės nuoširdūs talkinin
se namuose proga.
kai — P. Maželis — režisūra, Ir.
Plechavičienė — pianinas, S. Alkaitis — smuikas, Eg. Žilionis
J. C I J U N S K A g
ir R. Babickas — akordeonai.
LAIKRODININKAS
Grupės administracijos reika
Taiso ir parduoda laikrodžiu* lus tvarko visų renkama valdy
apyrankes ir kitas brangenybes ba. šiais metais ją sudaro: A.
Sąžiningas ir garantuotas dar šenbergas — pirmininkas, K.
Žygas — vicepirmininkas, M.
bas prieinamomis kainomis.'
Mazoliauskaitė — sekretorė, G.
753 E. 118 St.
Noimanas — iždininkas. J. Kor
Cleveland 8, Ohio
sakas —- specialių reikalų talki
Telef.: LI 1-5466
ninkas.
Pa vasario žiedas yra 73 Gran

lyvauti. Parodykime, jog studen
tijos pastangos mums yra mie
los. Savo doleriu Įgalinkime juos

plačiau išskleis! i sparnus kely

je į mokslo, kultūros ir lietuvy
bės viršūnes. Ak, juk šviesusis
lietuviškasis jaunimas yra mūsų
brangiausias turtas!
L. T. A. Sambūrio susirinkimas
Gegužės 11 d., 11 vai. 30 min.
Lazdinių bute — 1192 E. 87 St.
šaukiamas L. T. A. S. Clevelan
do skyriaus narių susirinkimas.
Dienotvarkėje: Amerikos Lietu
vių Tautinis Kongresas New
Yorke. Dalyvavimas narių būti
nas. Paskiri kvietimai nebus
siuntinėjami.
3-JŲ ŠEIMŲ NAMAI

Prie 5-ių taškų ant St. Clair,
mūrinis pastatas, 3 butai ir krau
tuvė, karšto vandens šildymas,
garažai. Pajamos $315 mėn. Kai
na $21,500.
Prie Hayden 3-jų šeimų me
dinis namas. Nauji gaso pečiai.
Pajamos $245.00 mėn. Kainr
$21,000.

Vienos šeimos namai
Lee Rd., prie Mayfield, 9 kam
barių mūrinis namas. 2 vonios
GERESNI NAMU STATYTOJA Karšto vandens šildymas. Gara
VISUOMET f STATO
žai. Savininkas labai suintere
suotas parduoti.
Šildymą ir oro vėsinimu
Eddy Rd. rajone moderniai
įrengtas 6-šių kambarių namas.
HE HENRY lUHNACE C O MEDINA, O
Graži virtuvė, poilsio kambarys,
naujas gaso pečius, garažas su
pakeliamom
durimis.
Prašo
$13,500.
East Cleveland prie Rozelle
mokyklos, 6-šių kambarių na
mas, garažas, gaso šildymas.
Kaina $13,500.
Turime ir daugiau namų ir ki
SPECIAL BUDGET CHECKING ACCOUNTS
tuose rajonuose. Kreipkitės į
BEGULAR CHECKING ACCOUNTS, TOO • ŪSE THE ONE BEST FOR YOUI
Turime ir daugiau gerų pirki

MONCRIEF

Che C kve lan ė Crust Company
65 CONVENIENT BANKING OFFICES
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

iių. Kreipkitės į

p. ŠIRVAITĮ
Wm. T. Byrne — Real Estate
1535 Hayden Ave. MU 1-6100
ar namuose KE 1-4080

2 šeimų,
dideli kambariai, dviguba
dengta veranda, dujų šildymas,
77 St’
garažai. 128 gatvė iš Shaw. Kai
Tik Dirvą skaitydamas sužinosi, na $17,900.
kaip gyvena viso pasaulio lietu
Raab Realty
viai.
GL 1-8033 arba M U 1-2992

I. J. SAM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

Greta Ezella Theatre

7007 Superior Ave.

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

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

REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

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

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

LIETUVIŲ KLUBAS
EX 1-1143

6835 SUPERIOR AVE.

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.
Praleiskite laisvalaikį su savais ^tavuose namuose. Klubas turi
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje,

galite

klausytis

muzikos, lietuvių radijo valandėlės. V/są laiką veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi

patogumai Jums.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jalkubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidcftuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
936 East 185 St.
EN 1-1763
KE 1-7770
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TAUTINIS

DIRVA

THE FIELD

kuriame bus atstovaujamos visos aktyviosios tautinio vidurio pajėgos, sieks

suderinti tautines sroves organizacijų veiklą ir

pagyvinti Lietuvos laisvinimo akciją.
NELIKIME

JUdakcijos ir administracijas adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Sleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS

KONGRESAS

NAMIE

SU

SAVO

b
■i

IDĖJOMIS!

(buto telefonas: GL 1-3976).

■■k"

STRASBURGO SEIME fll)

viską sutvarkys, bolševizmas
silpnas ... Reikėjo tokios kruvi
nos tragedijos, kaip Vengrijos
įvykiai, kad įsitikintų, jog rusai
pasiliko tie patys barbarai. Tų
įvykių akivaizdoje galų gale,
1957 m., pasirašyta bent bend
ros rinkos ir Euratomo sutartys.
Dabar, po sputnikų grėsmės,
imamasi vėl derėtis su jais, lyg
jau jie kitokie pasidarę. Kalbė
tojas pacitavo tik prieš kelias
dienas Maskvoje Chruščiovo pa
sakytus žodžius (1958. IV. 21
d.). "Mes, bolševikai, nepasoti
nami. Ką vakar pasiekėm, to
mums permaža. Siekiam dau
giau”. Pacitavo ir Manuilskio žo
džius iš 1930 metų, kad "po 20-30

gali tapti sau jėga, o europiečiai Kolonializmas, kokį jį pažįsta tina bei pertvirtina!
je leistą akademinį žurnalą
sau žmonėm — ir tik visi kartu Azijos ir kitos tautos iš pereito
Tektų tik palinkėti, kad iš ko- "Akademiką”. Kolegė žemguly
rytuose ir vakaruose, bei laisvė šimtmečio, buvo dar palyginti lonialinės fazės išeinantieji kraš tė kviečia visus skyrius pasku
KOEGZISTENCINIO KVAILIOJIMO
pažangus reiškinys: juk ten vi tai — kurių pusėje yra visos bėti prisiųsti straipsnius ir in
je.
PAVOJUS
Gerai paruoštame žodyje to sai jokios pramonės ir jokių mo PET asamblėjos simpatijos — formacijas, kad leidinys greičiau
liau lietuvių 'delegacijos pirm. V. kyklų nebuvo! O kaip pavergtose gerai įsidėmėtų tą faktą. Yra galėtų pasiekti korporantus vi
Chateau Pourtales, seno dvaro! kia nors paskiros tautos nuomoSidzikauskas pateikė plenumui tautose? Ten okupantas už pa tokia taisyklė: ginkis nuo prie sose pasaulio šalyse.
rajone, stovi nemažas pusiau ba- nė.
Atrodo, kad to posėdžio rezul
ilgą studiją apie sovietinį kolo vergtuosius daug tamsesnis ir šo, ir tai lengviau, kaip apsiginti
rakiais pastatas-bendrabutis. Tai Toliau pasigirsta argumentų:
nializmą. Tai suvestinė apžvalga, tuo pačiu gobšesnis bei žiaures- nuo tariamų "draugų” ... Nes tate buvo nugalėtos kliūtys,
vadinamas Free Europe Univer kokia kaina parduoti, jeigu jau
kurioje yra apsčiai medžiagos irV’^ • • • Pastaba visai vietoj. Nors jie kartais galėtų būti ne drau trukdžiusios išleisti papildytą ir
«0 J
•v v • •«•
sitetas, kur vyksta PET Seimo kas nori? Jokia, pasirodo. Sovie
o tavarisciai .
atnaujintą Korporacijos dešimt
apie Lietuvą, su kai kuriais net ji tezės nenuvertina — o tik tvir gai
sesija.
tai vietoj kainos siūlo grasinimą!
mečio leidinį, kuris suteiktų taip
mums dar mažai žinomais fak
Didžioje salėje, iš pavergtų Tikrai — maža ir labai maža kai
reikalingos ideologinės bei isto
tais. Pav., kad šiandienis Lietu
tautų vėliavomis apsuptos tribū na. Gal pasiūlys dar ir garbės
rinės medžiagos gausiai augan
vos darbininko uždarbis pagal
TAUTINIO KONGRESO RUOŠA
nos vienas po kito prabyla dele žodį? Turbūt. Ir atsiranda visgi
čiai jaunajai korporantų kartai.^
perkamąją galia tesudaro 30%
gatai. Jų kalbose mirga patirties žmonių, kurie mano, kad bolševi
m 4. •
. n
v . ,
.
v,
. v. 1 • Korporacijos vasaros stovykprieškarinio uždarbio. Toliau
Iautiniam
Kongresui
Ruošti
užsisakyti
ir
pastų,
pasiunciant
.-x.
pavyzdžių, kaip kur reiškiasi bol kai keisis. Taip, keisis — tikslu
¥ . v.
,
. V
. Ia nutarta rengti rugpiučio men.
duomenys apie mišku pereksplo- Komitetas Chicagoje eilėje posė čekį
šiuo adresu: Antanas Seniševizmo grėsmė ir politika. Dau dar sustiprėti. O vakarai, labai
ataciją, krašto alinimą moder džių apsvarstė tautinės srovės kas, 24 North Road, Great Neck, paskutinę savaitę. Centro valdy
gumas kalbų nukreipta ne j čia "jauni” toje materijoje, mano,
niausiom priemonėm. Toliau, kad organizacijų veiklos derinimo N. Y., arba telefonu: HUnter ba jau yra parinkusi Palangą
metų
išeisime
negirdėtais
pasiūesančius, o j Vakarų pasaulį. jog pasikeis, tiek, kad paverg
1956 metais išleistų knygų Lie principus ir jau paruošė Tauti 7-5407. šalia banketo bus šokiai. primenančią vasarojimo vietą
•
lymais,
didžiulė
taikos
ofenzyva,
Ties spaudos stalais auga kalbų tiesiems bus kiek lengviau gy
tuvoje beveik 84% buvo verti nio Koordinacinio Komiteto Stei Juos tvarko Korp! Neo-Lithua- Massachusets valstybėje.
i
Vakarai
tada
skubėte
skubės
su
tekstų ištisos krū vos.x Sunku net venti ir tuo problema bus baig
mai iš rusu kalbos, 1957 — 76%.
Malonu pažymėti faktą, kad
visas paskaityti ar išstudijuoti. ta ... Todėl paskiri kalbėtojai mumis susidraugauti. Bet mes 1957 m. Lietuvoje išleista vado giamojo Akto ir Tautinio Koor nia New Yorko padalinys su
dinacinio Komiteto Statuto pro draugiškomis studentų korpora posėdyje daugumoje aktyviai
juos sunaikinsim sugniaužta
Tad, Ar pasiekiamas tikslas? kartojo ir moralinius argumen
vėliu
viso
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(pradžios
ir
vid.
jektus, kuriuos pateiks svarsty cijomis. Banketą globoja tauti reiškėsi dabartinės studentijos
kumštimi, kai tik jie nusigink
Didžiojo spaudos atgarsio atžvil tus — įsipareigojimus ir atsa
mokyklom)
—
krašto
gyventoiu
ti Kongresui.
nių organizacijų ir klubų žymių atstovai, naujieji korporantai,
luos ...”
giu tikrai nepasiekia. Tačiau, vi komybę.
jų veikėjų komisija, kuriai vado kurie teikia vilčių, jog senųjų
Tai vis žodžiai. Gali jais tikėti kalba tik 9. O rusu kalba 12!
Komitete,
paruošusiame
pro

sa šioji medžiaga išsiuntinėja Tai atsispindėjo ir antrame
korporantų pastangos atgaivinti
ar netikėti. V. Banaitis tęsė to Lietuvių bendras tiražas — 109,- jektus, yra atstovaujamos 6 or vauja Juozas Ginkus.
dienotvarkės
punkte
—
Europos
ma į paskirų ministerijų kance
500, o rusų (tik 8 leidiniu!) net
ir išlaikyti Korporacijos Neo-Li
liarijas, ji eina į efektingesnes integracijos klausimu, kur lietu liau: "Emigrantas, sakoma, yra 335,000! Ir tai dažnas mūsų ma ganizacijos: Amerikos Lietuvių
thuania ideologiją ir tikslus bei
'' vietas, ten kur daroma politika. vių vardu kalbėjo V. Banaitis. žmogus, praradęs viską, išskyrus no, kad jau viskas "tvarkoj”! Tautinė Sąjunga, Amerikos Lie
sudaryti sąlygas dabartinei stu
Tąja prasme, be abejo, pasiekia Kas ta Europa pagaliau — ar savo svetimą akcentą. Turbūt to Nieko panašaus — nė Lietuvos tuvių Rezistencinė Santarvė, Ka
Neo Lithuania
dentijai auklėtis ir bręsti tauti
mas tam tikras efektas — tegu tik tas kontinentas, vienintelis, dėl juos taip sunku suprasti”. . . komunistai negali reikštis savo nados Lietuvių Tautinė Sąjun
nėje dvasioje, rado puikią dirvą
ga, Lietuvių Tautinis Akademi
kurio vardas neprasideda raide Jis todėl palinkėjo vakarų euro žmonėms!
ir begarsis ir begandis.
NAŠUS KORPORACIJOS
piečiams laiku ir rimtai suprasti
nis Sambūris, Lietuvių Tautinis NEO-LITHUANIA VALDYBŲ studijuojančio jaunimo eilėse.
Kyla tačiau pats esminis klau "A"? Ir kaip kalbėti apie ją!
Visa tai tipingi kolonialinio Sąjūdis ir Lietuvos Laisvės Ko
Visa tai žymiai labiau įparei
simas: ar šiandien bereikia ap Todėl kalbėtojas nagrinėjo pa bent kietu politiniu faktu kal
PASITARIMAS
režimo
reiškiniai.
Maža
to.
kaip
bas,
kuriu.
,A
e
abeio,
sovietai
pa

votojų Sąjunga.
goja ir vyresniuosius korporan
šviesti vakarus? Juk, atrodo, pa vergtų tautų įnašą i dabartinį
Gegužės
3
d.
Clevelande
įvy

*
teisingai
pridėjo
kiti
kalbėtojai
gamins.
Tik
sujungta
Europa
tus, nes sudarymui tikrai auklė
budo !
integracijos stovį. Jis minėjo,
kęs
Korporacijos
Neo-Lithuania
Inž. E. Bartkaus pirmininkau
jamų sąlygų studijuojančiam
Taip, ir būtų naivu tikėti, kad kad vakarai kaip reikiant nesu
skyrių
valdybų
posėdis
sutraukė
jaunimui nepakanka vien gerų
jamas komitetas jau pradėjo
šioji asamblėja pasiektų daugiau prato nei pabalį iečių perspėjimo
16
atstovų.
Dalyvavo
Chicagos,
siuntinėti kvietimus į Tautinį
norų ir pradinių laimėjimų. To
kaip naujo informavimo tikslą. 1940 metais, nei kitų emigrantų
Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. ge
Detroito,
Toronto,
New
Yorko
ir
Kongresą tautinių organizacijų
kius bent įspūdžius išsivežė val
Kasgi • •'bro visuomenės opini po karo. Tain iau išeina, nes
Clevelando
skyrių
bei
centro
vai
gužės 2 d., po ilgos ir sunkios ligos, mir^
nariams. Meniškuose, VI. Vijeidybų posėdyje dalyvavę vyres
ją, Ne, ne V-bos. o faktai. Infor- jeigu Abelis, būtu laiku sužino
dybos
atstovai.
kio spaustuvėje paruoštuose,
nieji korporantai.
mavimas ir ‘rsp''imai
tai jęs apie Kaine, nlanus jį užmuš
ERNA MARIJA PEMPIENĖ.
kvietimuose, šalia Kongreso pro Centro valdybos pirmininko
tik dalis opini., SU'
mo. Nei ti, jis būtų laiku pabėgęs. Bet
• Posėdis, vykęs Clevelando
Palaidota Philadelphijoj, Oakland kapuose.
gramos, yra duota apsčiai kitos P. Ališausko posėdžiui buvo pa
ši asamblėja, nei ’,,,< bės pa kas iŠ to? Visi būtų rodę į Abelį
skyriaus pirmininko kolegos C.
tiekta
išspręsti
bei
apsvarstyt
informacijos:
kongreso
tikslas,
bėgėlių negali faktu srl
juk ir vadinę jį — emigrantu! O vis
Nuliūdęs vyras, dukros
eilė svarbių klausimų. Jų tarpe Modestavičiaus bute, pasibaigė
dalyvių
registracija,
viešbučių
gi
pačių
pavergtų
tautų
likimas
niekas iš jų nevaldo reaJc’ i?prie vaišingos šeimininkės p.
buvo
išdiskutuota
ir
nustatyta
ir
žentas
kainos
ir
adresai,
žinios
apie
pogos! O apie veiksmų iššaukimą buvo tragiškas Europos vieniji
Modestavičienės gražiai paruoš
kongresinį banketą, New Yorko Korporacijos, kaip akademinės
iš viso negali būti kalbos: veiks mo variklis. Taip, 1948 metais
to vaišių stalo.
J. č.
organizacijos
vieta
ir
santykiai
komiteto
narių
adresai
ir
kt.
mus iššauks tik kiti veiksmai. vakarai žengė pirmuosius žings
•
su visuomeninėmis bei srovinė
Toki komunistų veiksmai yra pa nius į susivienijimą, išgąsdinti
Vyt. Abraičio pirmininkauja mis organizacijomis, šį klausimą
žadinę vakarus. Jie patys sau su kolchozų įvedimo Pabaltijy, ir
Mūsų nariui
mas komitetas Nevv Yorke pasi sprendžiant, aišku, lemiamos CLEVELANDO NEO-LITįJANŲ
darė atitinkamą "propagandą”. pučų bei žudynių kituose kraš
ėmė visą techninę Tautinio Kon reikšmes turėjo jaunosios Kor
POBŪVIO LINKSMESNI
Taigi, taip išeitų, kad pabėgė tuose.
poracijos
kartos
atstovų
nusi

greso
ir
banketo
rengimo
naštą.
INŽ. TOMUI OKUNIUI
ATGARSIAI...
Stalino mirtis kiek palengvino
lių ir tokios asamblėjos darbas
statymas.
Jis jau išnuomavo puikiame New
gyvenimą pavergtiesiems, tačiau
nereikalingi ?
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo sūnui inž. arch. JUR
Ryšium su neužilgo New Yor Ilgai lauktas pobūvis jau pra
Yorke Hotel Statler patalpas
sukėlė
ir
iliuzijų.
Tų
iliuzijų
pa

Ne visai ir ne taip stovi rei
GIUI OKUNIUI ir visai jo šeimai.
Kongreso posėdžiams, salę ban ke kviečiamu Lietuvių Tautinio eity. Palikę tik daug naujų atsi
sėkoje
vakarai
atmetė
planą
po

kalai. Sovietų veiksmai, kurių
ketui ir šokiams, suorganizavo Akademinio Sambūrio suvažiavi minimų. Programa, svečių ne
litiškai
susijungti.
Esą,
pavojus
grėsmė šiandien akivaizdi visam
Amerikos Liet. Inž. ir Arch. Sąjungos
pareigūnus Kongreso dalyvių re mu, buvo dar kartą konstatuo kantriai laukta, buvo pradėta
atlyžo
...
Sukilimai
Rytų
Vo

pasauliui, sukėlė vakaruose tik
Bostono skyrius
gistracijai ir banketui tvarkyti, tas to Sambūrio pozityvus įna tikrai lietuviškai — valanda vė(^
kietijoje
ir
kitur
dar
sustiprino
dalinę reakciją — dar ne veiks
pasamdė orkestrą ir rūpinasi žy šas tautinės minties vyresniųjų liau. Ji praėjo jaunatviška nuo
iliuzijas
mo, dar tik baimės ir defetizmo
akademikų veiklai ir ryšiui pa taika. Kolega K. Gaidžiūnas sa
miųjų svečių pakvietimu.
reakciją. Jos išdava — dabarti
»
laikyti. Korporantai kviečiami ir vo junioro prakalboj išvedė, kad
X
nis "koegzisten-cinis” kvailioji
č:;:
Banketas bus antrą Kongreso toliau aktyviai Sambūrio veik tik juniorai, nors ir daugiausiai
:x:v:< ,AwXvX<w::X:.v.v: .w.,.įw«Sx<< X'
mas. Vakarai niekad kovos ne
skriaudžiami, yra korporacijos
i' '< •' 'n . &&■<> dieną Hotel Statler (ten pat Kon loje dalyvauti.
mėgo, nori išvengti savų nuosto
Korporacijos spaudos reika- tikrieji ir beveik vieninteliai na
gresas posėdžiaus) Penn Top
lių. Kaip tas ūkininkas Sibire
Ballroom salėje. Dalsvavimas lais referavo žemgulytė. Chica riai. Tuo tarpu kolega Algis Gar
•
>
T
nuo vilkų bėgdamas, meta tai
bankete — $10 asmeniui. Bilie- gos skyrius turi sudaręs visas lauskas labai rimtai pavaizdavo
drabužį, tai batus — dėl šventos
tai gaunami pas visus Tautiniam sąlygas Korporacijos informaci- lietuviuko, kasdieninį gyvenimą.
ramybės, tikslu pasotinti vilkus,
Kongresui Ruoštf New Yorko niam leidiniui išleisti, kuris su Negalima užmiršti ir tautinių šo
— taip ir jie gali panašiai pada
Komiteto narius. Juos galima laiku turėtų atgaivinti Lietuvo- kių. Grandinėlės nenukonkuraryti. žinome, kaip baigiasi ta pa
vom, bet tik palaukit! ...
H|
saka: visai plikas likęs ūkinin
; < f'
Dažnas žiūrovų tame pobūvy
Vkas galų gale pats galą gavo.
je pamatė ir save, įkaitantį laik
Sušalo.
raštį. Skaitantį, kftda jis įsimy
Ar jis pasielgė protingai? ži
lėjęs, linksmas, tragiškas, bet la
noma, ne. Tai ir daugelis kalbė
GRfeETINGS and BEST W1SHES
bai retai normalus . . . žinoma,
toju vis ir vėl kėlė mintį: nieko
negalima užmiršti ir nenumaty
neišeis iš koncesijų rusams! Tik
tas programos dalis — pianino
To Our Friends and Patrons
patys pliki liksite. O pavergtųjų
važinėjimą po sceną, skambinant
tautų laisvės principas, dėl ku
viešniai iš Detroito, ir drebančių
rių išlaisvinimo įsipareigojo va

!

kolegų užscenėje nuvertimas

karai, tai* ir yra toki kailiniukai
bei batukai.

Jaučiama tendencijų vakaruo
se numesti juos vilkams. Dar
daugiau, vilkai prasitaria, kad
jie tik tuo ir pasitenkins.
Tikėti vilkui ar netikėti? Ro
dos klausimas aiškus! O pasiro
do ne taip. Yra išminčių, kurie
mano, kad vilkas avinėliu tapo.
Asamblėjoje tad pirmoje eilėje
ir pasigirsta balsų, kad vilkas
vilku liko. Ir taip pasigirsta iš
visų lūpų. Tai yra vienas šios
asamblėjos uždaviniu ir teigia-1
mybiu, kad visi kalba vienaip.1
Tai daro įspūdi vakarams, nes
nebegali būti įtarimo, kad Čia
siekiama įbrukti vakarams ko-

JIM CONNELL

CHEVROLET. INC.
thefinest
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SEE THE NEW 1958 CHEVROLET

.4. x.
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Laivynas leido spaudai skelbti šias nuotraukas, vaizduojančias vieną iš Polaris raketos vystymo
etapų. Čia parodomi raketos iššovimo sistemos bandymai, kurie vykdomi keletą kartų per savai
tę San Francisco kariniame uoste, ir jiems naudojamas specialus gelžbetoninis sviedinys. Visa jo
iššovimo eiga užfiksuojama filmavimo kameromis, kad vėliau iš filmo juostos būtų galima išskai
čiuoti reikalingas pataisas.

14481 Euclid Avė.

UL 1-3300

koracijų. žinoma, tragedijos jo^J
kios, gi naujas juokas ...
Juniorai stebėjosi svečių iš
Nevv Yorko ir Detroito drąsa. Jie
čia jautės, kaip tolimoj provin

cijoj, bet įsitikino, kad Clevelan
das tikrai nemiega. Saugokitės,
kolegos, kad jūs neliktumėt pro
vincija !
šokiuose prie puikios muzikos
buvo tikras gyvenimas, čia bu
vo surasti seni draugai ir leng
vai susipažinta su naujais, čia
ypatingai pasireiškė Detroito
vyrija, susukusi mūsų kolegėm
galvas. Bet nesigirkite grįžę, kai
mes atvažiuosim į Detroitą, at, silyginsime.
K. G,

