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Primiršti Pietų Amerikos
kaimynai

daugiau kambarių, numatomi
atidaryti ir lituanistiniai kursai.

•

Melbourno

Lituanistiniai

l

VISAM
PAŠAULY

kursai su žurnalistine klase jau
RUSŲ BAZĖS EUROPOJE
turi 24 lankytojus. Balandžio 20
d. prie kursų pradėjo veikti pa
Ligšiol buvo tikima, kad sovie
rengiamoji klasė tiems moki tai savo raketines bazes teturį
niams, kurie dar nėra pasiruošę įsirengę trk savo teritorijoje
Dvidešimt Piety Amerikos minios link. ”Ar jūs bijote kal
lituanistiniams kursams.
(įskaitant okupuotus Pabaltijo
valstybių turi 170 mil. gyvento bėti su manim?” paklausė. Vie
• Bankstovvno Lietuvių Namų kraštus), tačiau tų bazių nesą
jų. Nepaisant didelių natūralinių nas mestas akmuo kliudė jo kak
Vakarų pasieniuose? Norvegijos
išteklių, gyvenimo sąlygos šiuo- lą, kitas smarkiai užgavo saugu- statyba jau baigiama. Dalis kam
užs. reik. min. Langei parlamen
se kraštuose yra skurdžios, mo agentą. Nixono palydovą barių dar neįrengta, tačiau įreng
te paskelbus, kad sovietinės ra
Trūksta kapitalo, kurio pagalba Grįždamas į viešbutį, jis vėl su tieji jau naudojami mokyklai ir
ketinės bazės esančios Rytų Vo
būtų galima tuos natūralinius sidūrė su ta pačia gauja. Šį kartą susirinkimams. Namai statomi
kietijoje, Lenkijoje ir Čekoslo
išteklius išnaudoti, trūksta elek jis buvo apspiaudytas.
talkos būdu: darbą atlieka vietos
vakijoje, Maskva skubiai sušu
ALT S-gos pirmininkas inž. Eug. Bartkus su našle ir būreliu VVaterburio tautininkų prie dr.
Peru įstaigas šis incidentas lietuviai, atitrūkdami nuo kitų
tros energijos, transporto prie
ko "melas!” ir tą patį tuoj pat
VI. J. Colney kapo. Iš kairės: Ant. Vaišnys, Eug. Bartkus, Myk. Gureckas, Antanina Colney, Ona
monių ir pagaliau techninio per sukrėtė. Spauda jį griežtai pa pareigų.
pakartojo visų trijų satelitų sos ir Alb. Kušliai, VI. Varneckas.
Nuotr. Jono Gaidžio.
smerkė, prezidentas Ugarteche,
sonalo.
Sydnėjaus lietuviškojo jauni tinės. Tačiau praeitą savaitę vo
Didžiąją pajamų dalį atskiruo- kairysis, tačiau griežtas antiko mo organizacijos, norėdamos pa
kiečių karinė žvalgyba parėmė
se kraštuose sudaro vieno kuriojmunistas, Nixoną atsiprašė,
remti pasišventėlių pastangas, Langes žodžius. Jos duomenimis:
• žiniomis iš Lenkijos, Chruš
nors produkto eksportas: Čilėje Į Limos incidentas iškėlė JAV gegužės 18 d. rengia didelį "ker
LIETUVOS LAISVĖS KLAUSIMAS
Nuo Ruegeno salos Baltijos čiovas intensyviai tebekovojąs,
santykių su P. Amerika klausi- mošių", kurio visas pelnas bus
70% varis, Kolumbijoje
jūroje iki Bulgarijos - Graikijos su savo konkurentais dėl val
CHICAGOS UNIVERSITETE^
77 G kava, Venecueloje — 93% ™ą. P. Amerikos žinovai sako, paskirtas namų statybai.
džios. Neseniai įvykusiame ko
sienos,
1000
mylių
ruože,
G
sate

nafta. Ligšiol P. Amerikos ūkis kad to incidento negalima pa• Melbourno Lietuvių Namai litinėse valstybėse, rusai yra munistu CK posėdyje jam tebe REKTORIUS PADEDA. — NAUJAS LIETUVIŲ JAUNIMO ME
didžiąja dalimi priklausė nuo įprastai nubraukti, kaip vien tik
įrengę mažiausia 14 raketų iššo sąs paliktas gen. sekretoriaus TODAS KOVOTI DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS. —
JAV, kuri ten daugiausia yra in komunistų inspiruoto”. Reikią užpirkti balandžio 15 d. North)ostas, tačiau jis jau nebeturįs TREMTINIŲ KULTŪRA STOJA PRIEŠ AMERIKOS SPREN
vimo bazių.
vestavusi kapitalo ir kuri supirk ieškoti gilesnių priežasčių, ska cote priemiestyje. Tai geras mū
Operacijų centras visoms ba visuotinės galios. Esą, M. SusloDIMĄ.
davo didžiąją tų kraštų gaminių tinančių priešamerikinių nuotai rinis gyvenamasis namas su
vas
ir
F.
Pospelovas,
abu
aukšti
kų augimą. VVashingtone jaučia dviem butais ir talpia svetaine. zėms yra Liberece, čekijos-Lenarba žaliavų dalį.
partijos pareigūnai, posėdyje Algirdo Landsbergio, 14 lietuvių dailininkų, Vytauto Bacevičiaus
Nemažame
sklype
numatoma
kijos
pasieny.
Keturios
bazės
Ūkinis atoslūgis š. Amerikoje ma, kad JAV, įsigilinusi į šalto
kūryba laukia jūsų.
įrengti teniso ir krepšinio aikš esančios Čekoslovakijoje, viena (altinę Chruščiovą nukrypimu
jo
karo
sukeltas
politines
krizes
smarkiai atsiliepė ir P. Ameri
tes. Miesto valdyba davė leidimą Lenkijoje, netoli Baltijos kuror nuo marksizmo teoretikų linijos.
Europoje,
Azijoje
ir
Vid.
Ry

kos ūkiui. JAV sumažino žaliavų
• Sovietu politikoje, ryšium su
Jaunimas vėl atrado naują me skaito paskaitą "Egzilės įtaka į
namuose įrengti lietuvių kultū to Kolobrzeg, viena Vengrijoje
tuose,
primiršo
savo
kaimynus.
importą iš lotynų kraštų, ir dėlto
rinį centrą.
prie Balatono ežero, dvi Rumuni Chruščiovo kova dėl valdžios, pa todą kovoti už liet u visk urną. Per lietuvių literatūrą".
krito Peru vario, Brazilijos ir VVashingtone pripažįstama, jog
Trečiadienį, gegužės 14 d.,
joje, trys Bulgarijoje, dvi Ryti stebėti kai kurie pakitimai. Va paskutinius metus mes matėm
reikia
ką
nors
daryti.
Kolumbijos kavos, Urugvajaus
• Sydnėjuje gegužės 9 d. įvy
karų politikų nuomone, dar esą jį leidžiant amerikiečių visuome universiteto Reynolds Klube ati
Ryšium su tuo skelbiama, kad ko visų tautybių koncertas-ba- nėje Vokietijoje — viena iš jų peranksti iš jų daryti toli sie nei skirtą žurnalą "Lituanus”, daroma keturiolikos lietuvių dai
ir Argentinos vilnos bei Bolivi
jos metalų kainos. Maskva sku jau esančios ruošiamos paskolos lius. Jo metu darbo ir pramonės Erfurte.
paroda.
Atidarymas
kiančias išvadas, tačiau jau esą kurio uždavinys palenkti viešąją lininkų
Visos
t(xs
bazės
yra
aprūpin

Kolumbijai,
Uragvajui,
ičlei
ir
biai griebėsi susidariusią būklę
ministeriui Holt buvo pristatytos
galima konstatuoti, jog sovietų opiniją Lietuvos laisvinimo rei įvyks 8 vai. vak. 57 ir S. Univer
išnaudoti. Komunistinė propa Brazilijai. Taip pat pripažįstama, atskiru tautų atstovės, jų tarpe tos ne tik trumpų distancijų ra santykiai su Jugoslavija blogė kalams. Mes matėme jį organi sity Avė. kampas.
ketomis, bet ir sovietų T-2 tarpganda buvo išvystyta iki aukš jog reikalinga ir tolimesnė JAV viena lietuvaitė.
Penktadienį, gegužės 16 d., 8
k o n t i n elitinėmis, galinčiomis ją. Sovietinis "prezidentas” Vo- zuojant Prezidentui skirtą 40,000
ekonominė
pagalba,
kad
P.
Ame

čiausio laipsnio, keliant neapy
Programoje dalyvavo lietuvių skristi 1200-1800 mylių, sverian rošilovas atšaukė savo vizitą į parašų "Jaunimo Peticiją” ir ke vai. 15 min. vak., tuose pačiuose
kantą š. Amerikai ir susidariu rikos kraštai galėtų atsistoti ant tautinių šokių grupė, vadovau
Belgradą (tik pora valandų prieš turiasdešimtose metinėse nuo rūmuose įvyksta Vytauto Bace
čiomis tarp 75 ir 85 tonų.
kojų.
siems ekonominiams sunkumams
sutikimui skirtą laiką). Taip pat Lietuvos Nepriklausomybės pa vičiaus koncertas.
jama M. Osinaitės.
Raudonosios armijos patroliai manoma, kad rusai atšauks Ju skelbimo jaunimo žygi į Jungti
prisegant etiketę "Made in
Tiesa, JAV politikai susiduria
Pirmoj? amerikiečių reakcija
•
Australijos
lietuvių
tarpe
bazes
stipriai
saugo,
iš
tolo
neUSA”.
su faktu, kad JAV kongresas dėl
goslavijai žadėtą ekonominę pa nes Tautas, kad sustiprintų Lie į šio testavaiio rengimą buvo
Washingtonas susirūpino. Ar ūkinio atoslūgio stengiasi suvar kilo idėja steigti Lietuvių Ban prileisdami gyventojų. Ligšiol galbą.
tuvos politinę poziciją.
nuoširdi ir skatinanti. Universi
bazės
buvusios
aprūpintos
vien
gentinos prez. Frondizi inaugu žyti pinigų išleidimą į užsienį, ką Australijoje. Tuo tarpu ši
• Raudonosios Kinijos vaid
Dabar Chicagos Universiteto teto rektorius pats pažadėjo pa
tik
rusų
gamybos
ginklais,
bet
racija buvo proga pasiųsti vice tačiau jiems taip pat yra aišku, idėja dar tebesvarstoma.
muo šiose rungtynėse taip pat Lietuvių Klubas ir L. S. Santa galbą. Studentai susidomėjo lie
pastaraisiais mėnesiais,
kaip dar neaiškus. Kinija prieš porą
prez. Nixoną platesniam pasi jog ryšius su lotynų kraštais
ra organizuoja festivalį (šven tuviais ir Lietuvos klausimu.
žvalgyba sako, raketų gamyba dienų pradėjo puolimų bangą
žvalgymui po Lotynų Ameriką. reikia stiprinti, kad sumažinus
tę) "Kultūra Egzilėje”. Per šią Daugelis klausė apie lietuvių pa
pradėta
trijuose'
Čekoslovakijos
Išvykęs iš VVashingtono balan ten didėjančią sovietų įtaką.
prieš Titą, į kurią vėliau įsijun šventę norima užimponuoti ame pročius ir jų kultūrą.
IŠ
VOKIETIJOS
fabrikuose — 2 Bohumine ir 1 gė ir Maskva. Kai kurie diploma
džio 27 d., Nixonas aplankė aš
Nežinia kaip pasiseks pats fes
rikiečių visuomenę ir tuo gauti
Sninoje.
Ekvadore, ir ypač Kolumbijo PABALTIEČIŲ IR VOKIEČIŲ
tuonis kraštus, sutikdamas ne
tai mano, kad ir atakai prieš jos simpatiją, pristatant lietuv'u tivalis, bet jei norimas efektas
pasitenkinimą ir smarkią JAV je, viceprez. Nixonas buvo su STUDENTŲ STUDIJŲ DIENOS
Chruščiovą vadovaujanti Kinija. kultūrą jos kūrybiniuose aspek būtų atsiektas, lietuviai įsigytų
politikos kritiką Urugvajuje, Ar tiktas itin šiltai, nepaisant dalies
• Libanone prasidėjo riaušės tuose, visame jos pajėgume.
daug draugų, kurie jiems padės*
prisidėjo Baltų Draugija Vokie
Balandžio
25-30
d.
Bad
Niegentinoje ir Paragvajuje. Peru studentų bandymų tą priėmimą
prieš provakarietišką vyriausy
tijoje.
Gegužės 12 d., pirmadienį, ra Lietuvos laisvinimo darbe.
sostinėje Limoje prasiveržė an- sugadinti. Tai laikoma kaimyni derbreisig, Pareinyje, vyko pa
bę, kurios išvirto kruvinais susi šytojas Algirdas Landsbergis
Julius šakelė
baltiečių
ir
vokiečių
studentu
tiamerikinių demonstracijų ir nių valstybių pastangomis ati
rėmimais su policija. Minia, va
VASARIO ŠEŠIOLIKTOS
taisyti Limoje patirtus nemalo- studijų dienos, kurių tikslas —
incidentui banga.
dovaujama komunistų ir nelega
GIMNAZIJOS PINIGINĖ
Savo įnašus papildė šie sky
čiuliai naujai įstojo į "Vilties"
palaikyti vokiečių tautoje susi
liai veikiančių Sirijos nacional
PADĖTIS
Jau Nixono vizito išvakarėse |numus
riaus nariai:
Draugiją.
domėjimą Rytų Europa ir spe
socialistų,
Tripolyje,
antrame
di

Peru sostinėje kursavo gandai,
Š. m. balandžio 1 d. gimnazija
šimtininkai:
Juozas Valkauskas ........ $50.00
cialiai išnagrinėti Pabaltijo val
dumu Libanono mieste, padegė
jog maža, bet įžūli Peru komu-J
turėjo
bėgamųjų
skolų
DM.
13,69.
Antanina
Colney,
a.
a.
dr.
Česlovas Bogužas ....... $25.00
stybių problemas.
JAV informacijos centro biblio
nistų partija planuojanti Nixoną
ŽINIOS IŠ
322. Tačiau tuo pat metu kasoje
M. J. Colney našlė, čia gimusi,
Mykolas Gureckas ........ $25.00
įžanginę paskaitą apie Vaka ir einamosiose sąskaitose buvo teką. Per susidūrimus su polici bet labai nuoširdžiai besirūpi
pasitikti demonstracijomis, kai
Styvis Geonitas ........... $10.00
AUSTRALIJOS
rų Europos atsakomybę Rytų apie 1)M. 3,650. Tuo būdu IV. 1 ja yra 4 asmenys žuvę ir apie nanti lietuviškais reikalais, labai
jis lankys San Marcos universi
Martynas Kleinai!is ... $10.00
• Bankstowno lietuviškoji sa Europos atžvilgiu laikė pasiun efektyviai bėgamųjų skolų buvo 30 sužeista. .
tetą. Nepaisydamas Limos poli
rūpestinga veikėja ir ilgametė
Povilas Kuras ................. $10.00
cijos ir JAV ambasados įspėji vaitgalio mokykla iškilmingai tinybės patarėjas Dr. A. Geru tik nepilni I)M. 10,000. Mėnesio
skyriaus vadovybės narė. $100.00
Vladas Zambliauskas ....$10,00
mų, Nixonas nusistatė universi atidaryta ir pradėjo mokslo me tis, ypač pabrėžęs, kad Baltijos būvyje šios skolos dar sumažėjo.
Elena Gureckienė ........ $10.00
70. Algimantas Aukštuolis, be
Jie įsijungė į
tetą lankyti. Tačiau jis tepasiekė tus balandžio 20 d. dar nebaig pajūrio plotas priklauso Vakarų Tuo būdu gimnazija, nors ir ne
Kazys Kiaunė . .............. $10.00
ne pats jauniausias skyriaus na
tik universiteto kiemą, kurį bu tuose statyti BankstownotLietu- Europos kultūros sferai. Jeigu turėdama atsarginių lėšų, visgi
Leonas Kuzmickas ....... $10.00
Dirvos talkų
rys, su žmona Birute prisijungė
vo užblokavę du tūkstančiai de vių Namuose. Mokyklą pradėjo 1939 m. nacionalsocialistai, su pasaulio lietuvių, BALEo ir kitų
Antanas Stankevičius ..$ 5.00
įnašu....................................... $10.00
monstrantų. Mėtydami kiauši lankyti apie pusšimtis vaikų. darydami dalybų sutartį su bol institucijų bei organizacijų pa
ALT S-gos pirmininko atsilan
Su šiandien skelbiamais iš vi
nius ir akmenis į amerikiečius, Mokyklai vadovauja p. Genys. ševikais, išdavė visą eilę Rytų ramos dėka laikosi be žymesnio, kymo VVaterbury proga, "Dirva”
71. ALT S-gos Waterbury sky
jie šaukė: ”Nixonas yra gyva- Tikimasi, kad šią mokyklą lan Europos valstybių ir atkėlė Mas praeityje buvusio apsisunkinimo sulaukė trijų naujų šimtininkų, rius tampa šimtininku savo pir so gauta ................... $14,803.95
fA t”
kys ne vien tik Bankstowno, bet kvai vartus į Europą, tai pačios didelėmis, egzistencijai pavojin eilė VVaterburio skyriaus narių mykštį 50.00 dol. įnašą papildęs
Dar būtinai reikia
Nixonds norėjd išsikalbėti su į ir Cabramattos bei kitų artimų Pabaltijo tautos pasirodė komu gomis skolomis.
padidino savo Įnašus, o keli bi- vėl .................................. $ 50.00 gauti .........................
nizmui
nuostabiai
atsparios.
demonstrantais ir todėl artėjo apylinkių vaikai. Vėliau, įrengus
Maskvinis komunizmas buvo at
neštas į Pabaltijį raudonosios ar
mijos durtuvų pagalba ir jis ten
tesilaiko, tų pačių durtuvų rams
tomas. Rytų ir Vakarų konflikte
pabaltiečiai aiškiai stovi Vaka
rų pusėje. Prelegentas pareiškė
įsitikinimą, kad Vakarai išeis iš
kovos laimėtojais, nes Maskva
nepajėgs smurtu išlaikyti savo
kolonialinio režimo. Laisvas tau
tų apsisprendimas ir laisvė pa
sirinkti sau tinkamą valdymosi
formą turės būti pritaikyti ir
Maskvos užvaldytoms Rytų Eu
ropos valstybėms.

Viceprezidentą Nixoną, lankantį Pietų Amerikos valstybes, daug
kur pakurstytas komunistinis jaunimas sutiko labai nedraugiš
kai, tuo tarpu vyriausybių nariai reiškė pagarbą.

Apie Vokietijos politiką Rytų
Europos atžvilgiu kalbėjo parla
mento narys Dr. MąnteuffelSzoege, po to sekė pranešimai
apie dabartinę padėtį Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje.
Apie subolševikintąją Lietuvą
išsamų ir kruopščiai paruoštą
pranešimą padarė dipl. chem. K.
Drunga.
Prie studijų dienų surengimo

Šis waterburiečių būrelis, po S-gos pirmininko kalbos, sudėjo Dirvos talkai 125 dolerius. Iš kairės: S. Geonitas, Leonas Kaz
Alg. ir Birutė Aukštuoliai, ponia ir Povilas Karai, EI. Gureckienė, Eug. Bartkus, VI. Zamblauskas, Irena Kleinaitytė, teberaš
vai čekį Juozais Valkauskas, Elzė Bogužienė, VI. Varneckas, Kazys Kiaunė, Myk. Gureckas ir Ant. Vaišnys. Viduryje Ant. 1
vičius, už jo Martynas Kleinaitis ir Česlovas Bogužas. Nuotraukoje nėra kiek anksčiau išvykusios šimtininkės Ant. Colney
lių.
Nuotr. Jono G a i d ž i o.
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savaitę...

• Moterų Vienybė, kuriai pirmi
ninkauja P. Šimėnienė, gegužės
Balys Gaidžiūnas
17 d. 8:30 v. v. Grand Paradise
salėje, Brooklyne, ruošia savo<
vakarui priduos dar stipresnį lie tradicinį pavasarinį balių-šokius.
tuviškumo charakterį. Ir ypač Kviečiami visi atsilankyti.
Dirvos vakaras-koncertas jau
miela, kad to>s šokių grupės visi • Chicagos Universiteto festiva
čia pat. Betikusios tik dvi nepil
dalyviai yra lituanistinės mo lis "Kultūra Egzilėje" jau ati
nos savaitės. Jis dabar įvyksta
kyklos mokiniai.
darytas. Trečiadienį, gegužės 14
kiek neįprastu laiku, nes Dirva
Kiek plačiau savo skaitytojus d. 8 vai. vak., Reynolds Klubo,
paprastai savo vakarus rengia
rudenį. O tai atsitiko todėl, kad upažindinę su ateinančio Dirvos
praėjusį rudenį kai kurios Cle vakaro-koncerto programos da tuvių , gyvenimą JAV, kuriame
velando lietuviu organizacijos lyviais, mes norim pasidžiaugti, ypač gražiai pavaizduojama A.
nelauktai įsiterpė į mūsų vakarų kad tą vakarą sutiko globoti Vanagaičio kultūrinė veikla.
metų, ir mes nuo vakaro rengi spaudos darbo dideli rėmėjai: Detroito lietuviškoji visuomenė
Marijona ir Juozas Bačiūnai bei J. Bačiūno atsilankymą, paskai
mo turėjom atsisakyti.
Dirvos vakarai nebūna dažnai, clevelandiečiai Hypatija ir Pijus tą ir filmą labai gražiai įvertino
bet kai jie rengiami, stengiama žiūriai. Juozas Bačiūnus, kaip savo gausiu atsilankymu, nes
si ką nors naujo duoti, susirin žinia, yra Vilties Draugijos pir klausytojų prigužėjo pilnutėlė
kusius svečius meniniu požiūriu mininkas, gi Pijus žiūrys yra salė. Po oficialios dalies Detroi
pilnai patenkinti. Ir šį kartą cle Vilties Draugijos kontrolės ko to tautinių Organizacijų Sambū
velandiečiai turės didelio malo misijos pirmininkas. O Vilties ris suruošė vakarienę Bačiūno
numo išgirsti televizijos progra Draugija leidžia Dirvą ir jos garbei. Vakarienės metu buvo
mose jau paparsėjusio lietuvio ateitim rūpinasi.
pasakyta daug kalbų ir gražių
Vakarui
stropiai
ruošiamasi,
dainininko Arnoldo Voketaičio
linkėjimų svečiui.
dainavimą. Tai jau čia gimęs kad visi svečiai, atvykę iš arti
Vienas kalbėtojų, įvertinda
jaunuolis, dainavimo mokslus ar toli, rastų malonų jaukumą. mas J. Bačiūno nuopelnus lietu
sėkmingai baigęs ir įsitvirtinęs Ir mes kviečiame visus Dirvos vybės išlaikymo baruose, jį pa
dainavimo mene. Jis, kaip ir Rū skaitytojus, kurie tik galite, bū vadino "Lietuvybės misionieriti
ta Kilmonytė, kur< neperseniau kite d rą u ge su mumis gegužes mf, Vėliau Ralbėjęs Run di
siai Cleveiande lankėsi, nesibijo mėn. 24 d. vakare. Mes laukiame Tomas žiūraitis tarp kitko išsi
visur save pristatyti lietuviu, svečių iš Chicagos, Akrono, De reiškė, kad jis apie misionierius
net pasididžiuoti savo lietuviška troito, Columbus, Pittsburgho ir šiek tiek nusimanąs ir todėl su
kilme. Matyt ji^ Art. Godfrey kitų lietuvių kolonijų, bet ypač duotu J. Bačiūnui Lietuvybės mb
programos vedėjui taip patiko, laukiam clevelandiečių, kuriems sionieriaus titulu sutinkąs.
kad šis labai dažnai, kada susi nereikia nei toli važiuoti, nei ke J. Bačiūnas, atsakydamas į
duria su naujų talentų nelabai lionės vargus pakelti.
linkėjimus, kvietė visus lietu
jam aiškiomis pavardėmis, klau
Dirva, kaip Jūs žinote, turi vius į bendrą ir vieningą lietu
sia, ar nebūsi lietuvis ... Ir čia daug naujų planų, o juos įgy višką darbą. Tas patarimas yra
neabejotinas Arnoldo Voketaičio vendinti reikia pinigo. Jei iš to epač vertingas ir todėl, kad ju
nuopelnas, nes jis vienoj progra vakaro kiek atliks, mes būsim į autorius jį ne kartą yra įrodęs
moj jam paaiškino, kad pavar tuos planus įdėję naujas kelias realiais, pavyzdingais savo dar
dės nem anąs keisti, nes ji taip plytas.
bais. Detroito Lietuvių Radijo
pat lengvai ištariama, kaip išta
Klubas didžiuojasi, kad J. Bačiū
riama ir daug kitų, dar sunkes
nas ne tik įstojo nariu į klubą
niu pavardžių.
bet jį dar parėmė ir stambia au
Arnoldas Voketaitis vvra mūsųfc
ka.
senų skaitytojų M. J. Voketaičių
Detroito Lietuvių Radijo Klu
J. RAČIŪNAS PARėMe

BI /PRO IT

sūnus, iš Nevv Haven, Conn. Tė
RADIJO KLUBĄ
vas redakcijai rašytame laiške
pažymi, kad jis turi ir kitą sūnų,
Balandžio 27 d. J. Bačiūnus
kuris taip pat išėjęs aukštuosius lankėsi Detroite. Tą dieną jis

bo valdyba ir daugelis jo nariu

dirba tikrai didelį lietuvybės iš
laikymo darbą iš pasišventimo
nė vienas negaudamas jokio at
lyginimo. Ypatingą pasiaukojim:
rodo programos vedėjas Joną:
Kriščiūnas, kuris sumaniai i
energingai veda tokią plačią pro
gramą. Valdyba jam kelis kartus
vra pasiūliusi bent simbolinį at
lyginimą, bet jis vis atsisako mo
tyvuodamas, kad Radijo Klubas
no visų jam padarytų nelaimiu
dar nėra pakankamai atsigavęs
kad galėtų mokėti algas. Ta1’
gražus pavyzdys.
J. G. R

mokslus ir turi la'ai gerą darbą.1 aplankė ir radijo stotį, per kurią
Garbė tėvams, ir neabejotinai Lietuvių Radijo Klubas sekmapatiems vaikams, kad gyvenime į dieniais duoda gana įdomią lietuprasimušę palieka lietuviais.
| viską programą. Valandėlės meJau vien dėl to reikėtų visiems tu jis atsakinėjo į programos
Dirvos skaitytojams clevelandie- vedėjo J. Kriščiūno klausimus
čiams, ir taip pat nepertoliau- apie kelionę po Australiją.
siai nuo Clevelando gyvenan Tą pačią dieną Hispanos Unitiems, A. Voketaitį išgirsti. O dos salėje J. Bačiūnas skaitė pa
ypač jį verta išgirsti dar todėl, skaitą apie lietuviu gyvenimą
kad jis turi galinga ir gerai iš \ustralijoje. Po paskaitos buvo
lavintą balsą, gražią ir laisvą •odemas garsinis filmas apie liescenos laikyseną.
Antras mūsų vakaro-koncerto
programos dalyvis, Cleveiande
GREETINGS and BEST W1SHES
prieš kelius metus jau matytas,
bet savo kūrybine jėga visad
To Our Friendo and Patroną
naujas, tai humoristas rašyto
jas, drauge ir teatralas, Antanas
Gustaitis. Jis savo aštria eiliuo
PHE EXCELS1OR VARNISH W0RKS
ta satyra labai vykusiai parodo,
kokie mes iš tikrųjų esam kas
INCORPORATED
dieniniam ir šventadieniam gy
venime. Jis, rašydamas redakto
riui laišką, sako: "Reklamuoda
1228 WEST 74th STREET
AT 1-8600
mas malonėk neprirašvti, kad aš
koks juokdarys, kad bus "juoko
iki ašarų", nes, kaip žinai, mano
žodžiuose daugiau ašarų, negu
juoko, o kad publika juokiasi, aš
GREETINGS and BEST W1SHES
nekaltas”.
To Our Friends and Patrons
Trečias programos dalyvis —
clevelandiečių p a s ididžiavimas,
tautinių šokių šokėjų grupė
Grandinėlė. Jie turi daug tokių
nauju šokių, kurių dar niekas
nematė. Dali jų parodė savo
penkmečio vakare. Ir visus va
OLD MILĖS ROAD
karo dalyvius sužavėjo. Nė kiek
MO 3-8733
neabejojam. kad jie įsijungdami
į Dirvos vakaro paįvairinimą, sa
vo darniu tautiniu šokiu visam

CONCRETE PIRE CO., OF OHIO

roda bus atdara ir ketvirtadienį
nuo 10 iki 8 vai., penktadienį
nuo 10 iki 10 vai., šeštadienį nuo
12 iki 8 vąl. ir sekmadienį nuo
12 iki 5 vai. Penktadienį vakare
tuose pačiuose, rūmuose įvyksta
Vytauto Bacevičiaus pianino re
čitalis, kurio pradžia 8:15 vai.

WATERBURY
ALT S-GOS PIRMININKAS
APLANKO SKYRIŲ

2183 EAST 18th STREET

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

Tel. ofiso EVerglade 4-7376

Tel. bato GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Norves( Medical Center

336
2336

Wdst Chicago Avė.
Chicago 22, III.

VAL .: 1-3:20/6-8:30 p. p. pirmad.,
?tvird., penktad.
antrad ., Wet'
Tik susita
įs trečiadieniais.
sitarus

i

Svetainės

patalpose.

Tenai bus svečių ir iškilmių da
lyvių bendri pietūs, trumpos kal
bos ir pasilinksminimas.
Minėjimo tvarkaraštis: 1 Anapolį išvykstama iš Baltimorės
gegužės 18 d. 11 vai. ryto. Prie
auic’o iškilmės 12 vai. 15 min.
Salėje 1 vai., pietūs Baltimorėje
4 vai.
M. K-a

To Our Friends and Patrons

BROOKLYN
CHIN’S RED DRAGON RESTAURANT

ANĄ BIRŽELĮ

Gegužės 3 d. Apreiškimo par.
salėj Vitalio Žukausko vaidinto
SERVING THE FINEST CHINESE AND AMERICAN FOOD
jų trupė pastatė Pr. Naumiestiškio- 3-jų veiksmų scenos vaiz
3048 ST. CLAIR AVĖ.
PR 1-0190
delį "Aną Birželį".
Veiksmas vyksta Lietuvoj ir
’
ipsimena pirmąją bolševikų ol^
mus iš tolimesnių vietovių tau
Pirmininko atsilankymas su-paciją. Nors vaidina mėgėjaiMr
tininkų, ypatingai gi iš Water- stiprino aktyviuosius skyriaus tik 3 savaites laiko teskyrę šiam
bury labai mielai minimo, dabar narius ateities veiklai.
i pastatymui, tačiau kai kurie arKalifornijoje gyvenančio, agr.
*
Į tistai savo roles atliko neblogai.
Br. Dūdos šeimos. Pasidžiaugta
Metiniame A. L. T. S. 8 sky- Publikai geriausiai patiko S.
ir jų sūnaus pasisekimais.
riaus susirinkime balandžio 25 Vaškys senelio rolėj ir M. žuLabai gražus įspūdis apie Są d. išrinkta nauja valdyba ir ap- kauskienė kaimo- naujienų ne
jungos centro ir jo sudarytų ko tarti tautinio kongreso ir eina- šiotojos Barbutės rolėj.
misijų veikimą liko- klausytojuo mieji reikalai.
Nelengva buvo mūsų jaunimui
se, Sąjungos pirmininkui plačiai
Ilgametis skyriaus pirminin scenoje pasijausti seniais, jau
papasakojus apie jau įvykdytus kas Vincas Velžys dėl susilpnė- nai mergaitei atvaizduoti ken
bei artimiausioj ateity vykdysi jusios sveikatos nuo pareigu at čiančią vaikų motiną, tačiau la
mus darbus, čia nebepasakosime sisakė. Nauja sk. valdyba išrink bai gerai V. Trainvs suvaidino
smulkiau jo pranešimo, nes ti ta tokios sudėties: Motiejus Ka bolševikams parsidavusį milici
kime, kad daugelis skyrių tai raša — pirmininkas, Kazys Pa ninką Berki.
jau žino, o kiti sužinos patys iš žemėmis — sekretorius, Jonas
žiūrovams, supranta nt i e m s
pirmininko lūpų. Norime pabrėž Lietuvninkas — kasininkas.
veikėjų sunkias to darbo sąlygas,
ti vieną faktą: jo pasakojimas
buvo miela, o kartu ir liūdna priapie Sąjungos planus ir rūpes
L. V. S. "Ramovės? skyrius'anuos laikus, žiūrovų
čius Sukėlė tokią nuotaiką, kad, Lietuvos kariuomenės minėjimą'tarpe buvo daugiausia jaunimo,
pavyzdžiui, jam tarp kitų daly pradeda š. m. gegužės mėn. 18'0 tas Jau režisoriui V. žukauskų tik išdėsčius Vilties Draugi d. Marylando sostinėje Anapo-'kui ir visai jo vaidintojų trupei
jos ir Dirvos ateities planus, su lyje. Tą dieną bus paminėta Lie suteikia moralinį to. darbo atly
sirinkusieji momentaliai čia pat tuvos kariuomenės pirmoji prie ginimą. Tai didelis įnašas lietu
sumetė tam reikalui 425 dole saika Kaune ir kovos frontuose vybės srity.
Be jau minėtų, vaidino: L.
rius. Turint galvoje dalyvavusių 1919 m. gegužės 11-14 d.d. Iš
jų skaačių > ir Waterbury siau kilmės vyks prie Lietuvos ąžuo; Karmazinas, V. Gintautaitė, G.
čiantį nedatbą, ši per 20 min. lo, kuris 1937 m. buvo atvežtas Purelytė, J. Lapurta, P. Nekrosumesta suma labai nemenka. iš Lietuvos ir gegužės mėn. 17 d. pilis, R. Tilvikaitė, B. Zubrys,
Aukotojų sąrašas artimiausiam pasodintas Anapolyje
State Dekoracijos dail. J. Juodžio, anE. č
švielimas E. Juzuno.
numery bus paskelbtas atskirai. Touse parkelyje.

Rezidencijos REpublic 7-7868

3148 West 63 St.

CH 1-2225

BEST WISHES

Tel. ofiso PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Lietuvių

INDUSTRIAL SAND BLASTERS

Gegužės mėn. 3 dieną Waterburio Tautinės Sąjungos, skyrių
lankė Sąjungos pirmininkas inv.
Eug. Bartkus. Energingasis pir
mininkas čią turėjo gerokai dar
bo: plačiai informavosi ir infor
mavo, aplankė eilę pavienių as
menų, kalbėjo jo garbei sureng
tame pobūvyje ir išvykdamas
pats galėjo stebėti savo darbo
vaisius: puiki skyriaus narių
nuotaiki ir nemenka 425 dolerių
dovana Dirvai paremti.
Iš pat ryto pasitaręs su skyriars valdybos nariais, apsirūpi
nęs rožių puokšte, vyko į kapi
Besikalbant vietos reikalais,
nes aplankyti mirusiųjų vietos
tautininkų, čia prie jo prisijun užsiminta ir apie vietos Bendruo
gus dar keliems vietos tautinin menę bei ALTo skyrių. Apgai
kams, pirmiausia aplankė buv. lestauta Bendruomenės pirmi
Sąjungos pirmininko a. a. Dr. M. ninko fantastiniai planai, ku
J. Colney kapą. čia padėjęs gė rie tik laiką ir energiją gaišina,
li ir nusifotografavęs su našle ir bei ALTo apsnūdimas. Pareikš
palydovais, aplankė čia pat pa ta vilties, kad busimasis Sąjun
laidoto skyriaus garbės nario a. gos seimas savo nutarimais pa
a. prof. Jurgio Žilinsko kapą, o jėgs pastūmėti ALTo centrą į
taip pat neseniai čia mirusios pozityvesnį veikimą, o tai turės
senelės veikėjos S. Venclauskie- įtakos ir į skyrių veiklą. Sąjun
gos pirmininko pageidavimas
nės kapą.
Po vidurdienio, jaukiame sky matyti kuo- didesnį waterburišriaus nario Vlado Zamblausko kių skaičių mėnesio pabaigoje
restorane "Long Acre Inn", Wol- New Yorke bus, „reikia manyti,
cott priemiestyje, nuo darbų nuoširdžiai išpildytas.
Dar tą patį vakarą inž. E.
laisvi skyriaus nariai ir keli Sąjungos bičiuliai susirinko pietų, Bartkus, skyriaus pirmininko
čia skyriaus pirmininkas Myk.1 M. Gurecko gražiai pristatytas,
Gureckas turėjo progos pristaty-, kalbėjo per ponios Ant. Colney
ti Sąjungos pirmininkui tiek i vedamą radijo valandą, o vėliau
skyriaus narius, tiek susirinku-j lankė namuose vietos veteianą
,
ttxi___ • irnilz-nin ir veikėją
skyriausnari
garbės narj
sius bičiulius.
Užkandus, labai alrvriansir xr«rhės
plačiai išsikalbėta įvairiausiomis farmacininką Joną Tareilą.
•
temomis. Pirmiausia daug kelia
vęs Sąjungos pirmininkas pasa Skyriaus valdyba, kuri buvo
kojo apie kitų skyrių veiklą bei išrinkta praėjusiame ALT S-gos
naskirus bendraminčius įvairio skyriaus susirinkime, pareigo
se vietovėse. Susirinkusiems bu mis naujai pasiskirstė taip: pir
vo malonu gauti per jį linkėji- mininkas — Mykolas Gureckas,
vicepirmininkas — Albinas Kušlys, kasininkas — Juozas Val
CHICAGOS
kauskas, finansų rašt — Ant.
GYDYTOJAI
Colney ir sekretorius — Povilas
Kuras.
V.

Dr. S. Biežis

mas bus tęsiamas Baltimorėje

NEO MOLD COMPANY

• Pabaltijo diplomatų ir PET
Lietuvos, Latvijos ir Estijos de
legacijų pirmininkų pasitarimas
Įvyks Londone gegužės 19-21 die
nomis.
• Alekso Mrozinsko piano studi
ja šięmet savo metinį mokinių
koncertą rengia gegužės 17 d.
Apreiškimo par. salėje. Pradžia
5 vai. popiet. Programoje daly
vauja apie 25 mokiniai, kurių
tarpe yra ką tik pradedančių ir
jau toli pažengusių jaunų pia
nistų. šis koncertas jau ketvir
tas iš eilės toks mokslo metų bai
gimo koncertas ir jau virtęs tra
diciniu. Paprastai koncertai su
traukdavo gausiai jaunimo ir se
nimo. publikos. Panašiai tikima
si ir šiemet. Po koncerto bus šo
kiai jaunimui, grojant Romo
Butrimo orkestrui.

posto komandierius Kičas.
Po iškilmių Anapolyje minėji

Stuko, ir "Rūtos” ansamblis, di meno parodos atidarymas. Pa
riguojamas A. Kačanausko, bir
želio 7 d. Newarke, Nevv
Jersey, Šv. Jurgio draugijos
salėje ruošia koncertą. O bir
želio 8 d., sekmadienį, tas pats
koncertas bus skiriamas didžio
jo New Yorko lietuviams.
Programoj Rūtos ansamblis
išpildys K. Grigaitytės-Graudušienės muzikinį vaizdelį, kuria
me atvaizduoti mūsų kaimo pa
pročiai "Sekminių rytas”. Reži
suoja Boley-Bolevičius, tautinių
tokių grupei vadovauja J. Matu
laitienė.

viršila St. Butkus iš Brooklyn,
N. Y., Amerikos Legiono 154

GREETINGS and BEST W1SHES

• Lietuvos Atsiminimų radijas 57 g-vė ir S. U'niversity Avė.,
Du kart savaitinis, leidžiamas VIL jau daugelį metų vedamas J. įvyks 14-os lietuvių dailininkų

REDAKCINĖ KOLEGIJA:

Šia

Kas ir kur?

pa, BLO Tarybos pirmininkas
adv. T. Grajauskas, savanoris

BALTIMORE
A. L. T. S. pirmininkas inž. E.

Bartkus balandžio 12 d. lankėsi
Baltimorėje. Vietinio skyriaus

aktyviesiems

nariams

padarė

pranešimą apie Tautinį Kongre
są ir tautinės spaudos sustipri
nimą. Ragino kuo gausiausiai
dalyvauti Kongrese. Baltimoriečių buvo patiekti klausimai spau
dos, organizaciniais ir kongreso
reikalais. Į visus klausimus pir
mininkas davė paaiškinimų. Sky
riaus narys J. Lietuvninkas su

sirinkime įteikė pirmininkui šim
tinę spaudai paremti.

Baltimorės lietuviai anksčiau

kas metai ąžuolą aplankydavo ir
Mate

lloure salėje

laikydavę,

JAUNŲJŲ PIANISTŲ
KONCERTAS BROOKLYNE

irakalbas. Vėliau ąžuolo lankyMuziko Alekso Mrozinsko pia
nas suretėjo.
no studija Brooklyne, N. Y.,
L. V. S. ”Ramovės” sk. nutarė baigdama mokslo metus, gegužė.;

ą tradiciją pagyvinti, sujun 17 d. 5 vai. vak. Apreiškimo pa
giant su Lietuvos kariuomenps rapijos salėje ruošia savo moki

lirmosios priesaikos kasmetiniu nių koncertą.
oaminėjimu.
Programoje dalyvaus apie 25
šiais metais numatytos atitin studijos mokiniai, kurie išpildys

kamos apeigos prie ąžuolo ir žinomų klasikų ir lietuvių kom
prasminga
programa
State
Touse salėje. Be numatytų trumoų kalbų, su savo kūriniais dayvaus poetai K. Bradūnas ir G.
Buračaitė, tautinių šokių grupė
:r šeštadieninės mokyklos mer

gaitės šokėjos.
Iškilmėse kviesti ir sutiko dayvauti ąžuolo sodinimo sumany
tojas Baltimorės m. pašto virši
ninkas adv. Wm. Laukaitis. Ma~ylando Valstybės karinio štabe
nulkininkas, P. E. Suthorland
<en. štabo pulkininkas K. Škir-

pozitorių kūrinius.
Po programos šokiai, groji^
Butrimo orkestrui.
P. A. Mrozinsko studija mo
kinių koncertus ruošia kas me
tai. šimetinis koncertas yra
penktasis. Studijoje yra nema
ža pažangą padariusių muzikoje
mokiniu. Išgirsti jų skani’ inimą
kiekvienam tikrai bus įdomu. Į
koncertą reikėtų visiems gausiau
atsilankyti ir tuo įvertinti mūsų
iaunųjų ir būsimų pianistu gra
žias pastangas bei sugebėjimus.

RAUDONIEJI
VIDURAMŽIAI
TAI

YRA

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO
RAGANŲ MEDŽIONĖS ,

KRONIKA
PARAŠE

JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS
Knyga jau gauta Dirvoje. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja
po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.

Dirva yra vienintelis jos platintojas JAV. Prašom

knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu
laiku išsiųsti.

l'
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ypač daug savaitgaliais Čia at
• Latvių gimnazi ją Miunsteryvyksta pietums ir vakarienėms
je baigė šiemet 4 abiturientai.
(specialybė — viščiukai ir stei• Latvių Raudonasis Kryžius
kai, na, ir Karmos produktai),
pereitais metais tremtinių šel
daromas puikus biznis.
pimo fondan surinkęs apie 29,000
Patrauklumą ir pramogas su
DM. Tremtiniams už geležinės
daro įruoštas atviras muziejus,
uždangos dviejų metų būvyje iš
kuriame rodomi praėjusio šimt
siųsta apie 1,500 siuntinėlių su
mečio pionierių kolonistų veži
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan
vaistais. Latvių RK paramos
mai, jų įrengimai, senos auten
gauna ir iš Šveicarijos Raudono
I Lt « Angeles atskridome va- taiko ir pokštų. Tą rytą pradėjo tiškos krautuvėlės, karčiamos ir
jo Kryžiaus. Ulme veikia latvių
salio 17 d. Gaila, kad vis dėlto smarkiai lyti. Aš buvau išėjęs iš visos visokios tolimųjų Vakarų
ambulatorija, kurią per metus
Vt'begalėjau pataikyti į Vasario viešbučio įvairiais reikalais, bet, gyvenimo ištaigos, pramiešiant
aplanko apie 2,000 tautiečių.
16 minėjimus, kuriuos tą savait kai po poros valandų norėjau jas humoru ir kitokiomis liau
galį ruošė ALT Sąjungos ir AL pėsčias sugrįžti — vienoje vieto diškomis pramogomis. Viskas
• Estijoje galimas maisto neTarybos Ix>s Angeles skyriai, ir je nebegalima pereiti gatvėmis, tas paprasta ir gal prasta, bet
dateklius? Taline neseniai išleis
juo labiau nebegalėjau pataikyti didžiausias potvynis, į gatvių sugabenta čia gausybė autentiš
tas statistikos valdybos metraš
kų
eksponatų.
Žmonėms,
kurie
į prieš savaitę ruoštą Liet. Ne sankryžą nuo kalniukų veržiasi
tis, iš kurio paaiškėjo, kad kiek
priklausomybės Talkos Los An vanduo. Ilgai gaišau, kol pasie neturėjo progų susipažinti su
vienam estui per dieną tenka 455
Amerikos
vakarų
praeities
gy

geles atstovybės minėjimą
kiau savo viešbutį. Grįžęs radau
gr. duonos, 5 gr. sūrio, 11 gr.
venimo
būdu,
čia
yra
ko
pama
margarino, 21 gr. dešros ir 45
Susitvarkiau apsistoti tame savo prietelių Railą su žmona
gr. mėsos. Provincijos gyvento
pačiame Biltmore viešbutyje, belaukiančius, besiplepančius su tyti. Ką mačiau toje farmoje,
J.
J.
Bačiūnas
daro
pranešimą
Tautinės
Sąjungos
Los
Angeles
skyriaus
surengtame
priėmime.
tai
esu
nekartą
matęs
plačioj
jams duonos norma esanti 400
kaip ir per pirmą mūsų apsilan mano Generolu ir bežiūrinčius
Iš
kairės:
P.
Pamataitis,
ponia
Bačiūnienė,
Ch.
ir
ponia
Lukšiai.
gr. Tie duomenys išvesti iš Es
kymą. Netrukus nuvykau į pa nuotraukas iš mūsų kelionės. Amerikoj dar ir dabar, ypač pie
tijos gamybos suvestinių skai
simatymą su Lietuvių Dienų lei Laiko nebebuvo, ir tik buvau pa tinėse valstybėse, o kartais dar
ir
šiaurinėje
Amerikos
dalyje.
miesto pusę, Studio City, ana turistas ar asmeninių malonu
čių. Prieš karą Estijoje grūdais
dėju A. Skiriumi ir redaktorium informuotas, kas mane labiausia
B. Brazdžioniu. Kaip buvau ža iš Los Angeles lietuvių nori ma Jeigu nuklysite dar kur į tolimus pus Hollywoodo kalnų, kur pp. mų ieškotojas, bet kaip brolis IŠ Mūsų KAIMYNU buvo apsėta 590,000 ha, 1956
metais tik 330,000 ha. Galvijų
dėjęs, nuvežiau jiems kiek nuo tyti, kada turėsime dalyvauti užkampius, į miškingąsias vie Žilinskų naujuose namuose mud lietuvis iš Amerikos. Siūliau,
GYVENIMO
prieš karą buvę 706,000, dabar
traukų iš australiškos kelionės ALT Sąjungos Los Angeles sky tas, tokio primityvaus gyveni viem buvo ruošiamas priėmimas kad, pvz., į Australiją kitais me
mo
būdo
galima
dar
ir
šiandien
—pobūvis. Žilinskai turi gražią tais gal pavažiuotų gerb. Dr. J.
ir savo įspūdžių. Jie tai žadėjo riaus ruošiamame pobūvyje ir
• Latvių dirigentas Leonas tik 465,000. Arklių skaičius nuo
pastogę — didesnius namus, o J. Bielskis, kuris dabar pensijo Reiters žiniomis iš Stockholmo, 218 tūkst. sumažėjo iki 89 tūkst.
panaudoti savo žurnale ir iš tik- t.t. Ta proga sumanėme, kad užtikt.
Visi
popietavome
farmos
viš

man, kaip ūkininkui, bus nau
jų užimame bute galimą banke je turi daugiau laisvo laiko, ir, kovo 22 d. lėktuvu iš Švedijos iš Gyventojų maitinimą pasunkina,
gwjų visai gražiai panaudojo.
Telefonu iš viešbučio jau tuoj dinga aplankyti Knott’s Berry tiena ir kitokiais standartiniais tus rengti, čia Amer. Liet. Tau svarbiausia, kad iš Amerikos jam skrido į Rygą, kartu su savo be abejo, faktas, kad dalis kraš
po atvykimo buvau susisiekęs su Farmą, o nuo pasiūlymo aplan priedais ir laimingai antrą va tinės Sąjungos Los Angeles sky arčiausia ligi Australijos. Tik žmona Aldona, generolo Tepferio to gaminių išgabenama į kitas
savo bičiuliu Broniu Raila, su kyti garsiąją Disneyland atsi landą grįžome į Los Angeles, nes riaus valdyba, daugiausia talki perplauki Pacifiką nuo vieno dukterim. Jam buvęs iš anksto respublikas.
kuriuo pasitarėme, kaip būtų ge kalbinėjau: esu nebe jaunas, kad mano šoferiui jau artėjo laikas ninkaujant šeimininkėms pp. Ži kranto ligi kito, ir viskas.
pažadėtas darbas Rygos operoje
• Lenkai supirkinėja Vilniaus
vykti
į
savo
kasdieninį
darbą.
mane
trauktų
šisai
vaikų
rojus,
linskienei
ir
Waitekienei,
mud

Vėliau
dar
ligi
vidurnakčio
da

riau galima praleisti tas kelias
arba kurio nors filharmonijos krašto tautodailę. Lenkų laikraš
ir
dar
ne
toks
senas,
kad
jau
tai
viem
surengė
tikrą
balių.
linomės
įspūdžiais
ir
nuomonė

dienas, kurias čia ketinome pa
orkestro dirigentu. Reiters jau tis "Glos Olsztynski" prančša,
šeštadienį
priešpiet
atėjo
Jo

pa
s
i
d
a
r
y
t
ų
įdomiausia.
mis,
fotografavomės,
šviesų
lem

silikti. Kitą dieną nuvažiavau jį
pusę metų buvęs "paruošiamas" kad Gdynėje veikianti organiza
Susirinko gal per 30 asmenų.
nas
Uždavinys
(Vinco
brolis)
su
putėmis "apšaudomi” iš vienos, grįžimui.
aplankyti, ir ta proga tris valan Tą vakarą aplankiau savo au
cija CPLIA supirkinėjanti Vil
žmona pas mus į viešbutį, tikrai Kiek buvau supažindintas ir įsi tai kitos pusės mūsų jaunojo fildas plačiai kalbėjomės tiek apie gintinį Jack Ogborn, ne lietuvį,
• Pabėgėlė Į Vakarus esanti nijos kilmės tautodailę (įvairius
buvo malonu susitikti, nes ilgus dėmėjau, čia suminėsiu dalyvių mininko P. Jasiukonio, kai kurie
mano patirtus įspūdžius Austra bet esu prisidėjęs prie jo užaumetus mes susirašinėjome. Pasi pavardes (jei ko būsiu neįtrau stiprinosi "tvirtais” gėrimais, nuteista 25 metams. Prieš kurį liaudies išdirbinius ir kt.). Krei
lijoje, tiek dalinomės Amerikos ginimo. Jis yra vedęs mergaitę,
piamasi ypač į tuos asmenis, ku
lietuvių gyvenimo naujienomis. kurią ir jos šeimą esu atitraukęs kalbėjome visais lietuviškais kęs, tai be blogos valios, nes są visi buvome patenkinti ir labai laiką iš Latvijos į Vakarus atbė rie iš Vilniaus miesto ir krašto
gusi gydytoja Dr. L. Zarina ko yra persikėlę į dabartinę Lenki
Nors labai skifbiu keliu gaudavau į Tabor Farmą iš Austrijos. Da klausimais ir apie 2 vai. išsiskir rašo nedariau). Be mūsų šešių, geros nuotaikos.
stėme. Uždavinys atnešė pilną atvykusių p. Railos automobiliu,
Tik po dvyliktos nakties p. vo 18 d. Rygoje nuteista už akių ją. Supirkinėjami ir paprasti ir
lietuviškus laikraščius, ypač Dir bar abu darbuojasi Los Angeles
dėžę
džiovintų
grybų
...
širdin

čia
dar
dalyvavo:
Lietuvos
Gar

Raila mus parvežė į viešbutį po 25 metams sunk. d. kalėjimo, meniški išdirbiniai. Kaip iš pa
vą, dar Havajuose ir nebuvau mieste, augina šeimą ir yra labai
gai
dėkui
už
grybus,
kurios
par

bės
konsulas
Dr.
J.
J.
Bielskis
ilsiui.
kaip praneša laikraštis "Latvi skelbimo aiškėja, tiems išdirbi
nutrūkęs nuo įvykių, bet vis dėl patenkinti. Pav akarieniavome,
su
žmona,
Žilinskai,
Masonai,
sivežė
namon,
turėjome
nevieną
(Bus daugiau)
ja".
to,, tris mėnesius nebuvus savo ir jis mudu parvežė į viešbutį.
niams esanti nuolatinė paklausa.
Waitekai, Degiminai, Pamatai
balių.
kontinente, atsirado eibės naujų Aplankiau dar ir kai kuriuos ki
(E)
Savaitgalis
gi
buvo
visas
mū

čiai,
Bakūnai,
O.
Račkienė,
Liautemų. Dėkoju p. Railienei už vai tus amerikiečius pažįstamus iš
sų, ir abi dienas turėjome tirštą danskas, Dūda, Aleksandriūnas,
šes — lietuviškai prancūziškai bendrų organizacijų.
Zatkus, Lukšis, Chmieliauskas
gamintus pietus, kurie buvo tik Penktadienį anksti iš ryto programą.
Apie trečią valandą popiet B. (neseniai persikėlęs iš Clevelan
rai skanūs ir labai sveikai pa- (man 9 vai. rytą yra jau vėlu,
VJ •
Raila paėmė mus iš viešbučio, ir do), Peteris, Gustas . , . Vaišėms
ruošti.
o ne anksti, bet mano prieteliui, nuvykome aplankyti pp. šešto besibaigiant, Dr. J. J. Bielskis!
GREETINGS and BEST WISHES
Popiet, vykdamas į darbą, B. kuris yra tikras naktibalda, tas kų. Vytautas šeštokas su žmona tarė žodį, pasakydamas man kai j
Raila nuvežė mane pas prof. My laikas atrodo labai ankstyvas...).
To Our Friends and Patrons
savo laiku atvyko iš Vokietijos kurių komplimentų australiškos
kolą Biržišką, nes turėjau jam B. Raila su žmona ir viena duk su mano affidavitais į Tabor kelionės proga. Paprašytas susi-;
atiduoti glėbį linkėjimų iš Aus terimi atvyko prie Biltmore vieš
Farmą, vėliau kurį laiką dirbo rinkusiems plačiau papasakojau
tralijos, kuriuos jam siuntė tarp bučio, kur mes išėję jau laukė
Benton Harbor, Mich. Dar vė savo įspūdžius iš kelionės — gal
kitų ir prof. Žemkalnis, iš N. me, ir tuojau Santa Anna greit liau sveikatos sumetimais jiedu ne tiek pačius įspūdžius, kiek iš
Zelandijos č. Liutikas ir kiti. keliu išdundėjome į Knott’s Ber persikėlė į Los Angeles, kur da vadas iš tų patirtų įspūdžių. Pa
Maloniuose pašnekesiuose greit ry Farmą, maždaug 25 mylios
bar gerai ir laimingai gyvena, minėjau, kad visada džiaugiuosi
prabėgo apie pora valandų, ir kelio.
šeštokai buvo užpirkę namus, sumaniu lietuvių įsįkūrimu ar
man buvo laikas grįžti viešbutin.
Ši farma, ar tiksliau pasakius juos pataisė ir su pelnu parda Australijoje, ar Amerikoje, ar
Vakare čia atvyko J. Rudelis su
jų šeimininkai yra šiandien gar vė, dabar įsigijo stambesnę dvie Kanadoje, ar kitur, bet, be abejo,
žmona, suvalgėm vakarienę, pas sūs visoje Amerikoje, nekartą
jų butų nuosavybę ir patys gra lietuviškiems reikalams to dar
kui dar nuvažiavom į jo namus.
galima ir magazinuose rasti žiai įsirengė, šeštokai yra nuo neužtenka. Lietuvių ekonominis
Juostose jis turi užrašęs daug
Skaitydami KARĮ būsite ge
straipsnių apie jų savotišką biz latiniai Dirvos skaitytojai ir pa įsikūrimas tik tada bus pilnai
lietuviškų kalbų ir dainų. Buvo
rai informuoti apie pasaulinius
nį, kaip jis prieš 50 m. čia pra stoviai aukomis paremia tauti pateisinamas ir vertingas, jeigu
labai įdomu mums kai ką pasi
karinius įvykius, rasite straips
dėjo iš nieko, nuo mažos pašiūrė- nius darbus. Visada džiaugiuosi iš to bus nauda ne tik vienam
klausyti ir nepajutome, kad jau
nių iš karinės ir Lietuvos istori
lės, kur prie kelio* pradėjo par sutikęs tuos, kurie pravažiavo asmeniui ir jo šeimai, bet ir lie
po vidurnakčio ...
jos retais paveikslais iliustruotų
davinėti savo keptus žemuogi Tabor Farmą ir paskui jau savo tuviškai bendruomenei, lietuvių
ir Lietuvos karių atsiminimus iš
nius pyragaičius su kava, paskui iniciatyva mokėjo gerai susitvar visuomeninei veiklai, kultūros
EX
1-8800
įvairių laikų.
darbų rėmimui. Be to, būtų gerai,
Berods, trečiadienį ir man pa- tą biznelį plėtė, gerino ir šian kyti.
Metinė prenumerata $5.00; ra
dtaikė staigmena Los Angeles dien, kai jau jų vaikai perėmė,
Prieš šeštą valandą visi (V. kad tolimąsias lietuvių kolonijas
piešte, čia žiemos saulė kartais tai yra daugmilijoninis biznis. šeštokas su žmona, Raila su žmo bent kartą per metus kas iš
šykite: KARYS, 916 Willoughby
Ave., Brooklyn 21, N. Y.
spirgina, kaip vasarą, bet pasi- Tūkstančiai žmonių kasdien, o na ir mudu) išskubėjome į kitą Amerikos aplankytų, ne tik kaip

Sugrjzus iš Pacifiko (30)

Naujos Los Angeles
viešnagės

CANADA I)RY
GINGEP ADE

versti beforme mase, klusnių vergų pilka
minia.
Betgi raudonoji vergija neįstengė ir nie
kada neįstengs sunaikįpti mūsų kultūrinių
A. MERKELIS
vertybių, nes jos yra amžinos ir nesunaiki
Jau dvidešimt penkeri metai praslinko, silpnybes ir dorybes, savo testamente rašo, namos. Vaižgantas vienas iš didžiųjų tų kul
kai šviesiojo Vaižganto nebeturime gyvųjų kad gyvenimo vilnys veikiai persirita per tūrinių vertybių kūrėjų ir savo šviesia as
tarpe, kai jis iš Vytauto kalno, tūkstančių visų atminimą. Taip. Jos persirita per visų menybe ir kūryba mūsų tautoje tebegyvas,
metus.
žmonių lydimas, iškeliavo į savo amžinojo atminimą, bet tik ne vienodai. Per vienus kaip ir prieš dvidešimt penkerius
M
Musų tautos priešas ir savieji išgamos
poilsio vietą, prie Nemuno krantų, Aleksoto jos persirita, skandindamos juos užuomiršpašlaitėj, į savo atkurtą Vytauto Didžiojo tin, lyg audros sudaužytą jūros laivą. Per bei parsidavėliai judai, išęudę tūkstančius
bažnytėlę, kiekvienam lietuviui taip brangią kitus jos persirita, neįstengdamos jų nu lietuvių ir šimtus tūkstančių ištrėmę kan
ir šventą, kur, pasak prof. Vinco Mykolaičio, gramzdinti: jie stovi, lyg jūrų pakrančių švy čiai ir dar baisesnei vergijai, nepajėgė Vaiž
ganto nei savo tautai nužudyti, nei ištremti
savotiška nuotaika ir lietuviškos mistikos turiai, šviesdami kelią į amžinybės uostą.
balsas atvilioja ne vieną, kurį gyvenimo sū
Vaižgantui mirus, gyvenimas tekėjo sa jo iš savosios žemės. Vaižgantas — kūrėjas
kuriai kryžkeliais blaško.
vo įprastine vaga, skalaudamas žmones jų tos Lietuvos, kurią komunistai žiauriausio
Staigią ir netikėtą Vaižganto mirtį visa pačių smulkiais kasdieniais vargais ir mis priemonėmis naikina. Vaižgantas —
Btuvių tauta jautriai bei skaudžiai išgyve džiaugsmais. Tačiau per dvidešimt penkerius skelbėjas tų idėjų, kurios Lietuvą atvedė į
no. Jam mirus, pajautėme netekę kažko ypa metus nuo Vaižganto mirties mūsų tautą iš laisvę, ir už kurias komunistai lietuvius tre
tingai mielo, brangaus ir būtino, be kurio tiko daug skaudžių nelaimių, daug didžių mia į Sibirą. Tačiau, kad ir kaži kaip klasto

Šviesusis vaizgantas

Meilė savajam gimtajam kraštui, į kurį
jis neatplėšiamai buvo įaugęs, meilė žmo
gui ir jį supančiai gamtai spindėjo iš švie
sios ir didingos Vaižganto asmenybės, ji jo
kūrybos įkvėpėja, jo visuomeninių bei kul
tūrinių žygių skatintoja. "Ir tapau — sako
Vaižgantas — savosios, lietuviškos visuome
nės tarnas; ne; dar daugiau — jos vergas,
dėl jos metų metais nebematęs kaip skaisti
saulutė šviečia ir džiugina. Kur tik kas man
liepė eiti; ėjau neatsiklausdamas, kas jį įga
liojo man liepti; bet tik visuomenės labui.
Ėjau, dirbau be atodairos, laiku nesumetęs,
ar aš tam kvalifikuotas".
žmogaus ir gamtos meilė Vaižgantą da
Kiekvieno žymaus, amžiais išliekančio rė veržlų, judrų, vietoj nenustygstantį, vi
rašytojo kūrybos pagrindinis tikslas — ieš suomet skubantį ir niekad nepailstantį. Nuo
kojimas gyvenimo prasmės, kitais žodžiais pat kūdikystės jis veržės į gamtą, žavėjos jos

momis, patraukli ir žavinti stiliaus bei kal
bos gyvumu, originalumu". (5 psl.).
Nors ir savaip komunistiškai nušviesdami Vaižganto asmenybę ir vertindami jo kū
rybą, jie pripažįsta, kad Vaižgantas išliekąs
ir jiems kaip rašytojas, giliai pažinęs liaudies
būtį, liaudies žmogaus dvasią, sukaupęs savo
knygose didelius gimtosios kalbos lobius ir
sukūręs lietuvių literatūrai nenykstančių es
tetinių vertybių (30 psl.). Ir komunistinė
Vaižganto vertintoja pripažįsta, kad ieškoji
mas to, kas gyvenime ir žmoguje šviesu, juk
ir sudarąs tiek Vaižganto kūrybos, tiek ir jo
asmenybės pagrindinį bruožą — vaižgantiško stiliaus esmę (29-30 psl.).

tariant, žmogiškosios būties įprasminimas.

nenykstančiu grožiu, gilinos į jos didžiąsias

Šio amžinojo klausimo vienoks ar kitoks

paslaptis. Vaižganto gimtasis kraštas, Svė
dasai, nepaprastai gražus. Baranausko išgar
sinta Šventoji ir jos pakrantės Vaižganto
poetiškumo šaltinis. Nuo pat mažens jo šir
dis džiaugsmu nebetverdavus, kai jam tek
davę vykti į pašvenčius, čia jis gyveno gam
tos padavimų įspūdžiais ir taikių žmonių mei
le. Tie veiksniai sudarę jo sielą, ir tik jais
tegalįs save išaiškinti. Jo raštų tipai, vietų
vardai ir padavimai iš čia semti, ne prama
nyti.
(Bus daugiau)

gyvenimas nebebus toks, koks buvęs. ”Be

audrų, kurios jos gyvenimą pakreipė kita

dami Lietuvos praeitį ir jos kultūrinį lobį,

sprendimas daugiausia pareina nuo rašytojo

Vaižganto — rašė jam mirus prof. Vincas
Mykolaitis — mūsų gyvenimas pasidarė tam
sesnis, liūdnesnis ir tarsi net blogesnis, nes
nebėra to, kuris, taip jautriai reaguodamas
į kiekvieną gėrio pasireiškimą, skleidė ap
link mus optimizmą, pasitikėjimą ir šviesą”.
Taip skausmingai išgyveno didis rašytojas
Putinas-Mykolaitis didžiojo rašytojo Vaiž
ganto mirtį.
Pats Vaižgantas, pažindamas žmonių

vaga, nešančia ją per neišbrendamą skurdą,
nepakeliamą skausmą, grasančia jai pražū
timi. Mūsų tauta neteko nepriklausomos vals
tybės, išgyveno siaubingą Antrąjį Pasaulinį
karą, daug lietuvių išguita iš gimtojo kraš
to, o likusieji pajungti sunkion baudžiavom
Daug, kas buvo kurta per dvidešimt nepri
klausomo gyvenimo metų, sunaikinta, net
mūsų gimtinių laukų ežios kolūkių ištrintos
iš žemės paviršiaus, viską stengiantis pa

jie negali nepripažinti šviesiosios Vaižganto
asmenybės ir kūrybos, nes ji gyva tautoje
ir nesunaikinama.
Pernai metais sovietų pavergtoje Lietu
voje išleisti Vaižganto Rinktinių Raštų du
tomai. Pirmojo tomo įžangoje V. Zaborskaitė
rašo, kad "Vaižgantas — vienas žymiausiųjų
XX amž. pradžios lietuvių grožinės prozos
atstovų. Jo kūryba plati savo tematine apim
timi, įvairi žanrais, svari keliamomis proble

asmenybės, jo gyvenamosios aplinkos ir lai
ko dvasios.
Vaižgantas, pasak Balio Sruogos, šviesus
žmogus, visomis gyslomis, lyg šaknimis, įau
gęs į tėviškės žemelę, kaip ąžuolas plačiomis
šakomis, mosuojąs ir prieš audrą, ir pavėjui,
ir taikiam pakeleiviui, ir pasaulio valkatai,
visiems lygiai, visiems vienodai, visus šios
žemės brolius vienodai mylėjo, visais vieno
dai džiaugės.
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NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBOS
NEGALAVIMAI
VACLOVAS ALKSNIMS

Vienybėj Nr. 11 atspaustas tai girdėjo ir žinojo socialdetno
Juozo Tysliavos rašinys apie pa- kratus kalbant netiesą ir ne į te
dėties neteisėtumą N. Y.. Lietu-[mą, tačiau jis tylėjo, nes, mato
vių Taryboje. Jis kelia reikalą mai, tos kalbos atitiko jo nau
duoti papildomus paaiškinimus. jąją liniją.
J. Tysliava pripažįsta dabar
tinės padėties neteisėtumą ALT,
tik to neteisėtumo ieško kituose,
laikydamas save tik pašaliniu
stebėtoju. Tikrovėje būta ir yra
kiek kitaip.
Trintis N. Y. Lietuvių Tary
boje prasidėjo 1955 m., kai so
cialdemokratai mėgino įvesti į
Tarybą ir joje įteisinti adv. K.
Michelsoną. Kadangi šis asmuo
buvo žinomas, kaip "Laisvės”
laikraščio atstovaujamų proko

susirinkimo pradžioje buvo pa vittimo iš okupanto vergijos in
prašyta, kad šie raštu pateikti stitucijoje kai kam yra priimtitautinės srovės pageidavimai bu tinas net to paties pavergėjo ide

TAIP DAINUOJA
ARNOLDAS
tų svarstomi be eilės. Ir tik nuo ologijos atstovas, tai kur ir ar
VOKETAITIS
jų išsprendimo priklausys toli- iš viso beketinama sustoti, rie
mest ?ndro darbo galimumai. dant nuolaidų pakalnėn.

Po pertraukos ėjo srovių pa
sisakymai, kurių esminiai bruo
žai buvo tokie: socialdemokratų
atstovas (Stilsonas) — K. Michelsono neatšauksią, pereito su
sirinkimo kalbų turinys ir jų
forma buvę geri ir nėra reikalo
atšaukinėti; Sandaros atst. (No
vickis) — socialdemokratų kalbų
tonas ir turinys peiktini, tačiau
lygiai peiktinos ir tautininkų kal
bos, kurios esą, nors ir ramiais
žodžiai pasakytas, tačiau savo
turiniu nemažiau užgaulingos;
Katalikui Federacijos atstovas
(Viliamas) — radęs tik Vieno
socialdemokrato kalbą nekorek
tišką ir peiktiną, o pirmininko

H

n

Gegužės mėn. 3 d. Arnoldas n■
Voketaitis dainavo Detroite. ■
Apie jo dainavimą "Naujienų”
korespondentas taip rašo:
Pirmoje dalyje dainavo lietu
vių kompozitorių kūrinius, ant
roje —■ arijas iš Mozarto "Figa
ro vestuvių". Jo balsas, bass-ba

Patyrę, kad besiveržiąs, o kai
kieno ir peršamas Tarybai įtar
tinas asmuo, be pasirašymo nu
sikalstamo prieš Lietuvą rašto
ir kitas Lietuvai žalingos veiklos
yra pasireiškęs ir kriminalinėje
srityje, paglemždamas savo klijehtės Magd. Aleksojienės viso rįtonas gerai išlavintas, puikiai

Tokioms nuotaikoms esant N
Y. Lietuvių Taryboje, 1957 m
rugsėjo mėn. įvyko metinis jos
gyvenimo 12,000 dolerių santau apvaldytas ir galingas, kaip
susirinkimas, kuriame turėjo bū
pas, ką plačiai aprašė vietos ame griaustinis. Sienos skyrėsi nuo
ti nominuojama naujai kadenci
rikinė spauda, pasipriešinusieji jo dainavimo ir nepabaigiami
jai Tarybos valdyba. Nominacijų
jo įsileidimui į Tarybą pagrįstai plojimai vėl ir vėl jį kvietė į sce
komisijoje (po 1 asm. iš 4 Sro
jaučiasi apsaugoję Tarybą ne tik ną grįžti. Pranešėja jį mums pri
vių) į socialdemokratų atstovo
nuo politinio, bet ir nuo krimi statė kaip labai pavargusį, pavė
Mačionio klausimą, ar niekas ne
nalinio susikompromitavimo.
protestuos, jeigu jis, šalia kitų
luotai, atskridusį, berods, iš TenRyšium su šia tema J. Tyslia nessee valstijos, po vakarykščio
nominuos ir K. Michelsoną, San
va Vienybėje rašė, kad tautinė koncerto, bet mes niekad neįsi
daros vardu Novickis atsakė: esą
srovė, būdama plati kaip Nemu vaizduojame, kaip gi jis geriau
iš principo jie neprotestuosią,
nereagavimą pateisinęs spėjamu nas, drauge su šiukšlėmis atne begalėjo dainuoti, kai nepavar
munistinių organizacijų veikėjas, tačiau pageidaują jo nenominuojis eidavo į ALTo pikietuojamus ti. Lygiai tą patį pakartojo Ka- nenugirdimu. Pastarosios dvi šusi ir politruko prakaitu dvo gęs?! Ir ne vien dainavimu Ar
"Laisves” pokylius, iškilmes, | talikų Federacijos vardu Lūšys srovės nepasisakė dėl ginčijamo kiantį, Ginkaus ir Abraičio pa noldas užkariavo publiką, bet ir
pobūvius, jo visas visuomeninis Tautinės srovės atstovas Alksni- asmens į Tarybą nepriimtinumo. sirašyta pareiškimą.
savo nepaprastai laisva, artistiš
Kadangi
socialdemokratai
jo

Tautinės
srovės
palyginimas
reiškimasis buvo priešingas Lie nis atsakė, kad šios srovės nei
ka laikysena.
kių
nuolaidų
nedarė,
o
kitos
sro

Nemunu
yra
vaizdingas.
Jinai,
tuvos laisvės idėjai, taigi ir ALT giama pažiūra minėto asmens
Kiekvieną kartą, publikai pa
vės,
jiems
pataikaudamos,
šiuo
kaip
ir
Nemunas,
sugeba
atsipaatžvilgiu
yra
išdėstyta
įteikta

idealams, tai tautinės srovės at
šėlusiai plojant, jis plačiais ges
klausimu
maža
kuo
iš
jų
teišsilaiiuoti
nuo
šiukšlių.
Kaip
Ne

me
Tarybai
rašte
ir
ligi
šiol
nuo

stovai atkreipė į tai Tarybos dė
tais rodė į akompanuojantį prof.
skyrė,
tai
taut.
srovės
atstovai,
mune
taip
ir
tautinėje
srovėje
mesį. Į klausimą, kokiu viešu pa monė nėra pasikeitusi.
Vladą Jakubėną ir po kelis sy
pasitarę
savybėje,
pareiškė,
kad
šiukšlės
neįstengia
atsispirti
ga

reiškimu K. M. yra nutraukęs
Tautininkai mano, kad nedera
kius spaudė profesoriaus ranką.
šiokia
įvykių
eiga
nėra
pakan

lingam
sriautui
ir
lengvai
išme

minėtą veiklą, o jei ne, tai ar įsileisti į Tarybą asmens, kuris,
Mums, įpratusiems prie suakme
kama
bendradarbiavimo
bazei
tamos
į
lėkštą
purviną
krantą.
ketina tai padaryti dabar, atsa prašydamas galingą veiksnį (J.
nėjusios solistų laikysenos, buvo
itstatyti,
kad
jie
šiame
susirin

O
kas
dėl
politrukiško
dvokimo,
kė iššaukiančiai: pareiškimo ne A. V.) panaikinti Lietuvos Ne
kažkas neišpasakytai naujo.
darysiąs, komunistu nesąs, šmei priklausomybės likučius ir įtei kime toliau nebedalyvausią, o tai pats skaitytojas, įvertinęs iš
žikus trauksiąs į teismą.
sinti Lietuvos okupaciją, šiuo sa dėl tolimesnių srovės santykių dėstytus faktus, nuspręs, kam jis Tik Dirvą skaitydamas sužinosi,
su Taryba pasisakysiąs platesnis yra artimesnis: Ginklui su Ab- kaip gyvena viso pasaulio lietu
Platesnis tautininkų susirin vo žygiu ir kitais yra veikęs tautininkų susirinkimas arba raičiu, ar J. Tysliavai.
viai.
prieš
ALTo
pagrindinį
tikslą
—
kimas, įvertinęs padėtį, nutarė
aukštesnė instancija, ir susirinK. M. Tarybos nariu nelaikyti, kovoti dėl Lietuvos Nepriklau <imą apleido.
socialdemokratams pasiūlyti jį somybės atstatymo.
Tolimesnė susirinkimo eiga
iš Tarybos atšaukti, o Tarybos
Toliau trys srovės nominavo suvokiama iš J. Tysliavos pasi Peenemiundes baltieji pirštai
pirmininką prašyti jo į posėdžius asmenis į Tarybos valdybą. So sakymų Vienybėje. Taut. srovės
nekviesti. Motyvai, pagrindžią cialdemokratų atstovas, padrą atstovams apleidus susirinkimą,
t
šiuos pageidavimus, buvo pateik sintas Sandaros ir Katal. Federa J. Tysliava pareiškęs, kad jis su
ti raštu Tarybos pirmininkui cijos pasisakymų, taigi turėda išėjusiais nesolidarizuojąs, o bū
Ošlapui, o nuorašai visoms Ta mas užtikrintą daugumą, tarp damas tautinės minties laikraš
rybą sudarančioms srovėms.
kitų nominavo ir K. M. Tuomet čio Vienybė redaktorius, sutin
Vėliau tautinės srovės užim Taut. Srovės atstovas pareiškė, kąs stoti išėjusių vieton. Kitos
136 vyrai iš "atmatų dėžės"
toji linija dar labiau sutvirtėjo, kad dėl pastarojo asmens mėgi srovės su tuo sutikusios. Suda
15,000 amerikiečių dirba metų metais su sauja vokiečių iš
gavus tikrų įrodymų, kad K. Mi- nimo įvesti į Tarybą, pagal turi ryta nauja nominacijų komisija
chelsonas, drauge su R. Mizara mus nutarimus, nuo nominacijos su J. Tysliava, kuris į tautinei "atmatų dėžės". Ketveris metus vokiečiai darbavosi griežtoj prie
yra pasirašęs vieno prokomunis susilaiko ir atstovu sąrašo ne-k srovei priklausančias vietas no- žiūroj, "oficialiai" Amerikoje nebūdami. Jų darbovietė buvo Fort
tinio, jo paties pirmininkauto pateikia.
minavęs save patį ir tos redakci Bliss, netoli EI Paso, Texas, Tai buvo paslaptinga grupė su pa
susirinkimo rezoliuciją - peticiją
Nominacijų k-jos duomenis jos bendradarbį, savo svainį V. slaptingais liudijimais, kur įrašyta: "Įspėjimas visiems policijos
JAV Valstybės Departamentui, pateikus Tarybos susirinkimui, Gedgaudą. Kadangi šios kaden punktams, šio liudijimo savininkas neprivalo būti klausinėjamas
prašydamas pripažinti Lietuvos socialdemokratai pakėlė audrelę cijos pirmininkavimas iš eilės apie jo asmenines žinias. Kiekvieną raportą ar pranešimą siųsti
okupaciją, panaikinti Lietuvos prieš tautinę srovę bei prieš at priklausė tautinei srovei, tai J. atitinkamai įstaigai į Fort Bliss".
pasiuntinybę Washingtone, kon skirus jos atstovus asmeniškai. Tysliava pasiėmė ir pirmininko
"Baltieji Peenemiundės pirštai" jau senai priklausė prie n
sulatus, tą patį procesą taikant Čia jau nebuvo skaitomasi nei su pareigas.
Texas "raketų dykumos" vaizdo, kai vieną 1949 metų dieną buvo Ra
Latvija: ir Estijai. Nepaisant šių susirinkimo orumu bei pagarba,
Iš šio susirinkimo eigos būdin nuspręsta atskleisti "paperclip" paslaptį.
M
faktų, socialdemokratai K. M. nei su elementarine etika, o bu ga dar tai, kad socialdemokratai
1*n
Šimtas trisdešimt vokiečių perėjo sieną į Meksiką. Po šešių
veržimąsi į Tarybą rėmė ir to vo apyvarton paleisti keiksma nominavo naujos sudėties savo
liau, o kitos srovės — Sandara žodžiai. Dėl tų ginčų susirinki srovės atstovybę — jau be K. valandų, aprūpinti pasais ir reikalingom vizom, grįžo jie atgal ir M
M
ir Katalikų Federacija — juos mas buvo nutrauktas ir nukel Michelsono ir be kitų ano susi atšventė oficialų atvykimą į USA.
n
M
palaikė, čia tenka pastebėti, kad tas į spalio 8 d., nuo kurios ir rinki . kai kurių. Taut. srovės
M
Wernher von Braun ir jo kolektyvo pagalba pagaminta:
Katal. Federacijos vienas atsto prasidėjo nelegali padėtis N. Y. susirinkimas tai įvertino kaipo "Corporal" — raketa trumpam atstumui, "Honest John" — arti a
■
vų (J. Šlepetys) šiuo klausimu L. Taryboje.
socialdemokratų nuolaidą ben lerijos raketa, "Nike" — priešlėktuvinė raketa, "Redstone" —
palaikė tautininkams artimą pa
Kadangi nevalyvai kalbėjo vi dradarbiavimo bazei atstatyti ir šovinys siekiantis iki 500 kilometrų, ir, pagaliau, "Jupiter C" — n
žiūrą, o tautinės srovės vienas sa eilė socialdemokratų, ir jų kal kaipo susirinkimo, apleidimo pa ligšiolinio darbo apvainikavimas. Jie visi dirbo Huntsville, Ala- uB
tuometinių atstovų J. Tysliava bos buvo nukreiptos ne vien j sėką. Ir jeigu tai būtų buvę pa bamoje — mieste, kur bilietai kelionei į mėnulį ir Marsą beveik WM
— socialdemokratų pažiūrą. Sa paskirus asmenis, bet į tautine žadėta padaryti susirinkimo jau kišenėse ir kur jų didžiojo triumfo dieną, visiems besidžiau n!W
M
vybės posėdžiuose bei Taryboje srovę plačiąja prasme, ir suši- pradžioje, būtų nebuvę reikalo ji giant buvo sudeginti "Engine Charly Wilson" portretai.
pastarasis stengėsi nuvertinti rinkimui pirmininkaująs S. Brie apleisti. Atsižvelgdamas į tai i’
Pastarasis, savo laiku JAV gynybos ministeris, buvo išvysK. M. prikišamus faktus moty- dis (taipogi socialdemokratas) i J. Tysliavos išdykavimus Tary
vuodamas, kati jį su K. M. rišą | niekam pastabos nepadarė
tai boje, susirinkimas išrinko taut. tęs tokią biurokratiją, kuri prilygo mokslininkų surakinnimui gran
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Slovenian Auditorium rengia

V AKARĄ
PROGRAMĄ IŠPILDO

Televizijos dainininkas Arnoldas Voketaitis,

Rašytojas humoristas Antanas Gustaitis,

Tautinių šokių šokėjų grupė Grandinėlė
Biletai po $2.00, $1.50 ir $1.00 parduodami Dirvoje.
Biletais apsirūpinkit iš anksto.

fcM

artimi draugystės ryšiai ir biz ši akciia buvo suprasta, kad čia srovės atstovybę Taryboje ir dinėmis. Minėtąją dieną ''Baltieji Peenemiundės pirštai” pasiuntė
nio reikalai; tuo atvirai ir viešai ne atskiras asmuo prieš asmem abiejų L. T. S. skyrių pirminin į erdvę dirbtiną mėnulį. Beveik keturiems mėnesiams praėjus po

"Sputniko" paleidimo, bet tik 84 dienoms po "Go ahead" — po
stovaujamą principinę pažiūrą, nėjo kitą, bendrinėje instituci parašais pristatė Tarybai. Ta duotos laisvės savarankiškai dirbti.
B
pateisindamas K. M. ir gindamas joje dalyvaujančią.
čiau Tarybos pirmininką vaiz
5

paneigdamas savosios srovės at išsišoko, bet viena srovė įžeidi kų __ J. Ginkaus ir V. Abraičio
soc ia i de m ok r a t ų pa ž i ū r ą.

Tautinės srovės susirinkime, duojąs J. Tysliava pasirūpino

Tarybos posėdžiuose K. M. te
ma dažnai iškildavo ir tautinin
kai dėl jų kietos laikysenos so
cialdemokratų atstovų būdavo
dažnai nepagrįstai puolami.
Socialdemokratams trūko ar
gumentų kalbėti i temą. Todėl
graibi dešimtmečiais į praeitį,
neigiamai ?• kreivai vaizduoda
mi tautininkų veiklą Čia ir tėvy
nėje, dergdami Lietuvos vyriau
sybės r litiką ir t.t. J. Tysliava

Iš vaiduokliškų raudonosios raketos šešėlių

įvertinus padėti, buvo konsta kad neteisėtai sudaryta padėtis
Vasario mėnesio 12-oji diena, 1958 metai. Tėviškėn grįžtan
tuota, kad socialdemokratai sa liktų nepakeista.
čių jų varpas skamba Friedland stovykloje. Paskutinieji, kuriuos

vo elgesiu yra peržengę pakan
tumo ribą ir tuo sugriovę ben
dradarbiavimo bazę, kuri galėtų
būti atstatyta tik, jeigu social
demokratai: 1) atšauktų iš Ta
rybos v-bos K. Michelsoną, 2) at
šauktų Įžeidimus ir 3) kad kitos
srovės papeiktų socialdemokra
tų elgesį.
Spalio 8 d. N. Y. L. Tarybos

Apgailėtina, kad dėl minėte
K. Michelsono įtartino veržlume
yra Įvykę tiek erzelio garbingos
institucijos santykiuose. Taip
pat nuostabu, kad mūsų politi
nės srovės, teisingiau jų atsto
vai, dėl savo asmeninių, o gal ir
srovinių ambicijų, yra užmiršu*
sios pagrindini tikslą, dėl ko jos
egzistuoja. Jeigu Lietuvos lais-

PERSIUNČIAME SIUNTINIUS 1 SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
135 W. 14th St., New York 11, N. Y.
Tel. CHelsea 3-2383
(Licensed by USSR)
PAGAL SUTARTI, SUDARYTĄ SU INTURISTU, FIRMA TEISĖTA SIŲSTI SIUNTINIUS

I VISAS SSSR RESPUBLIKAS IR LIETUVĄ.
Visos išlaidos, įskaitant muit;}, apmokama firmos įstaigoje. Siuntinius galite atsiųsti paštu arba kitu jums

patogiu būdu.
Siųsti galima TIK NAUJUS I)A—IKTUS. Negalima siųsti MAISTO PRODUKTUS su kitais daiktais.
Siuntinį išsauntus siuntėjas gauna Amerikos pašto KVITĄ, o siuntinį pristačius gavėjo pasirašytą KVITĄ.
IŠTAIGOJE DIDELIS PASIRINKIMAS PREKIŲ.

Atidaryta kasdien nuo 9 v. ryto iki 6 v. vak. Sėkmadiehiafs iki 4 vai.
Klientų patogumui skyriai atidaryti sekančiuose miestuose:
116 East 7th Street, New York, N. Y. Tel. YU 2-0380
11339 Jos. Campau
900 Literary Rd.
632 W. Girard Avė.
332 Fillmore Avė.
Detroit 12, Mich.
Cleveland 13, Ohio
Philadelphia 23, Pa.
Buffalo 6, N. Y.
Tel. TOwnsend 9-3980
Tel. TOwer 1-1461
Tel. VVAlntft $-8878
Tel. M0hawk 2674

tautų kilnojimosi banga nunešė Rusijon, grįžta atgal iš vaiduok
liškų raudonosios raketos šėšėlių. Metų metais jie privalėjo dirbti,
ją statyti, tobulinti, aukoti savo jėgas ir protą, atlygindami saudaužytos pasaulio galybės padarytas skolas.
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Šešiolikai metų praėjus po Peenemiundės įvykių sukasu
mėnuliai apie mūsų žemę. šešiolika metų po to, kai "baltieji pirštai'
pirmą kartą išsitiesė į erdvę norėdami bent dalį jos pagriebti
technika vėl yra didžiausio jvykio išvakarėse: pilotinis skridimas
tarpplanetinėje erdvėje.
Tie nauji laimėjimai atneš žmonijai blogį ar gėrį, mes dar'
nežinome. Bet praslinkus šešiolikai metų nuo Peenemiundės, ir
skraidant dirbtinom žvaigždėm, žmonija turėtų pradėti vėl dau
giau laiko bei reikšmės skirti žodžiui — sąžinė.
(Pabaiga)

Šlapias žvras einant vakare per stovyklos kiemą, girgžda
po mūsų batais. Po tais pačiais mano palydovo batais prieš ketu
rias dienas dar girgždėjo smėlis prie Juodosios jūros.
Keturis metus dvasinėje izoliacijoje sovietai išlaikė moks
lininkus, kurie jiems pagamino integracinius instrumentus rake
tų vairavimui. Per keturias dienas sutvarkė ir įvykdė grąžinimą.
Atsisveikino su dovanomis ir padėka po to, kai visą dešimtmetį
plauškindami botagu ir siūlydami pyragą auksiniame narve, ban
dė juos paversti galvojančiais robotais. Grobis, vis dėlto, sovie
tams apsimokėjo. Gudriai išnaudodami svetimųjų žinias, jas su Keletas vertėjo pastabų;
jungdami su savais stebėtinais sugebėjimais techniką supras
Lyginant anglų ir vokiečių šaltinius apie V-l bei V-2 pada
tinti, jie pasiekė vakarų pasaulio technikos aukštumas.
rytus
nuostolius,
susidaro toks vaizdas: abiejų daviniuose iššautų
Šlapias sniegas limpa prie gelsvos spalvos, žvilgančio Mer
Šovinių skaičius atitinka veik vieneto tikslumu, gi žuvusiųjų skai
cedes 190 SL automobilio, stovinčio prie stovyklos tvoros. Vy čius nurodomas labai skirtingas. Vokiečiai kalba apie 70,000 žuvu
riškis, vakar grįžęs iš bendruomenės, dirbančios Beri jos sūnaus sių vien Londone. Churchillis gi rašo: Nuo V-l 5804 žuvę ir 17,197
vadovybėje prie slapto projekto Tušine, netoliese Maskvos, pasa sužeisti, nuo V-2 — 2,754 žuvę ir 0,523 sužeisti. Kurie daviniai tiks
lesni, šiandien dar neįmanoma nustatyti.
koja:
IŠ 8,070 Londonan pasiųstų V-l, 2,000 visai nepasiekė Ang
— Tokio automobilio rusai dar neturi. Bet žinote ką jie turi?
lijos. Iš likusių 0,000, naikintuvai numušė 24'/, priešlėktuvinė
Jie yra politiniai-religiniai apsėsti, kad technikos jėga yra vis artilerija 17'/, balionai sulaikė 5%. Maždaug 3,000 V-l pasiekė
kas. Ir jų sistemos pajėgumo bei užsimojimų dėka, kurių mes Londoną. Be žuvusiųjų, jie visiškai sunaikino 24,491, namus,
dažnai pakankamai nedavertiname, jie pirmieji pasiekė, kad sput- 52,293 padarė gyvenimui nebetinkamus ir dar didesnį skaičių
riikai sukasi apie mūsų planetą. O mes, — mes po dvylikos metų lengvai sužalojo.
Su V-2 buvo šaudoma ne vien i Londoną, bet ir į kitus
grįžtantieji, tesame menki rateliai tame žaidime-kovoje, suteiku
Anglijos
miestus. Taip pat buvo panaudota prasidėjus invazijai
sioje jiems pirmenybę, siekiant žvaigždžių ...
vakarų fronte. (3,000 šovinių). Ypač nukentėjo Antverpeno uos
tas, per kurį ėjo sąjungininkų tiekimas.
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Grandinėlės
penkmečio vakaras, pavadintas
Pavasario žiedu, praėjo labai
gražiu pasisekimu. Jame dalyva
vo. per 630 svečių. Nauji Gran
dinėlės tautiniai šokiai, supinti
i darnų pavasario žiedą, žiūrovų
buvo sutikti entuziastiškai.
Apie Grandinėlės penkmečio
pasirodymą kitame Dirvos nume
ryje plačiau pasasakysime.

Studentų Sąjungos Clevelando
skyriaus vakare
svečių buvo mažoka ir jie neuž
pildė lietuvių salės. O labai gaila,
nes programa buvo visais požiūrais Įdomi.
Įdomus ir labai šviežias buvo
aktorius humoristas Vitalis Žu
kauskas. Jo tuos naujus humo
ristinius pokštus, ypač lankymą
si Maskvoje, turėtų pamatyti vi
si didesnių kolonijų lietuviai.
Nustebino ir mūsų priaugan
tieji dainininkai Audronė Gaiga
laitė (sopranas) ir A. Karaša
Nors jie tik dainavimo studentai, bet pilnai jau gali koncertuo
ti ir plačiau įleisti šaknis tari'
lietuvių meninių parengimų.
Abiems dainininkams akompa
navo Ritas Babickas.

Jaunųjų Clevelando lietuvių

met, atšvęs lapkričio mėn.
Liktų gal tik pataisyti, jįog pia
ninu skambino ne Angelaitytė,
bet Mingėlaitė iš Detroito.
Programos atskirus pasirody
mus darniai pranešinėjo Bene
Balsytė, gi šalia šokių vadovo p.
Aukštuolio ne maža kredito
reiktų suteikti ir D. Benokraitytei, kuri nepagailėjo savo paty
rimo ir širdies, kad šokiai susi
lauktų pasisekimo, kurio jaunie
ji šokėjai patys nesitikėjo.
Na, o kelis šimtus svečių pa
vaišinti nebūtų įmanoma, jei ne
darbščios šeimininkės p. Jarašiūnienės sugebėjimas ir salėj
stalus paruošti ir rūsyj ištroš
kusius pavaišinti.
Bendras pobūvio įspūdis būtų
nepilnas, jei nepridurtume, kad
jo pasisekimas priklausė ir nuo
svekių, iš toli ir arti, gausumo, jų
kantrybės programos belaukiant
ir kitus karštos pasitaikiusios
dienos vargus kantriai nešant.

Universiteto centras
numato pratęsti savo ribas iki
iki St. Clair Avė. pagal East
Blvd., apimant Rockfellerio parkus su kultūriniais darželiais ir
gretimomis gatvėmis, kuriose
yra daug apartamentų. Ryšium
su tuo kelių apartamentų savi
ninkai net prie Ansel Rd. atšau
kė savo namų pardavimą. Tokiu
būdu yra vilties, kad ir kultūri
niu darželių padėtis ir apsauga
pagerės.

Trečioji premija — vertinga
daiktinė dovana.
Varžyboms skautės turi pasi
ruošti ligi š. m. liepos mėn. 1 d.
Kiekvienas eilėraštis bus ver
tinamas nuo 1-3 taškais, kiekvie
na, pasaka nuo 1-4 taškų ir kiek
viena daina nuo 1-3 taškų, pagal
jury komisijos nuožiūrą.

Eddy Rd. ir St. Clair

Jis įvyksta gegužės mėn. 24
d. 6:30 vai. Slovenian Audito
rium.
Programoj televizijos daini

ninkas Arnoldas Voketaitis, ra
šytojas humoristas Antanas Gus
taitis, nauji tautiniai šokiai ir kt.

parduoda 8 kambarių vienos šei
mos namą. Gali būti naudojamas
dviems šeimoms. Labai geram
stovy. Telef. EN 1-6830; adresas
7611 Myron Avė.

dailininkų paroda,
rengiama
Lietuvių
Studentų
Santaros Clevelando skyriaus,
įvyks Čiurlionio Ansamblio na
muose nuo gegužės mėn. 25 d.
iki birželio mėn. 1 d.
Parodoje dalyvauja: Nijolė
Vedegytė-Palubinskienė, Vytau
tas Ignatavičius-Ignas, Mindau
gas Nasvytis, Juozas Pivoriūnas
ir Vytautas Raulinaitis.
Visur/inis Tautinės Sąjungos
skyriaus narių susirinkimas
Sekmadienį, gegužės 18 d.,
11:30 vai. Dirvos redakcijoje
įvyksta Tautinės Sąjungos Cle
velando skyriaus visuotinis na
rių susirinkimas. Dienotvarkėje:
Tautinės srovės kongresas. Visų
narių dalyvavimas būtinas.
Visuomenės žiniai

Nuo birželio

15 d.,

1958 p.p.

V. Nag« vičienės ir G. Natkevi
čienės atidaroma nauja nedidelė

LIETUVIŠKO ŽODŽIO
VARŽYBOS
Clevelando Skaučių Tėvų Ko
mitetas, susitaręs su Neringos
Tuntu, ruošia skaučių tarpe lie
tuviško žodžio varžybas. Šių var
žybų tikslas paskatinti skautes
išmokti daugiau lietuviškų eilė
raščių, pasakų ir dainų. Varžy
bos bus pravestos taškų sistema,
ir bus kreipiamas ypatingas dė
mesys į dalykų kiekybę, kalbos
tikslumą bei gerą pasiruošimą.
Sudaromos dvi varžovių grupės:
jaunesniosios skautės ir skautės
iki 16 metų. Kiekvienoj grupėj
trys skautės, surinkusios dau
giausia taškų, gaus vertingas
premijas.
Sąlygos jaunesniųjų skaučių
varžyboms:
I. Padeklamuoti du ar daugiau

DĖMESIO!

į

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.
900 LITERARY ROAD, CLEVELAND 13, OHIO
TEL. TOwer 1-1461
Siunčia j Lietuvą ir j Rusiją — drabužiams medžiagą, odas,
avalynę, maistą ir kita.

GREITAS IŠSIUNTIMAS IR PRISTATYMAS GARANTUOTAS.
Siuntinių persiuntimo išlaidos, įskaitant ir muitą, apmokamos
čia pas mus, vietoje.

Žmones, gyveną už Clevelando ribų, gali siųsti mums savo siun
čiamus daiktus paštu, pridėję daiktų sąrašą ir adresą, kam siuntinys
turi būti pasiųstas. O mes, paruošę siuntinį, išsiunčiame jį adresatui.

Pastaba: Idant negaišti miesto krautuvėse renkantis ir perkant
tekstilės medžiagas ar odas siuntiniams, siuntėjai gali rasti ir pasi
rinkti gerų, ypač eilutėms ir apsiaustams tinkamų tekstilės medžiagų
ir odų mūsų įstaigoje ir dargi žemesnėmis kainomis negu kur kitur..
Lietuviams — lietuviškas patarnavimas.

Darbo

TECHNIKOS
ŽODIS
Technikos darbuotojų žurna
las, PLIAS ir ALIAS (Pasaulio
ir Amerikos liet. inž. archit. są
jungų) organas, leidžiamas Chi
cagos
skyriaus
Technikinės
Spaudos sekcijos. Redaguoja Re
dakcinė kolegija. Tai yra profe
sinis žurnalas, pasirodąs kas du
mėnesiai, iliustruotas, užpildytus
technikinio bei mokslinio turinio

straipsniais, turi laivininkystės
ir žvejybos skyrių bei duoda šiek
tiek kronikos žinių iš mūsų in
žinierių bei architektų veiklos
plačiame pasauly.

valandos:

Kasdien 9-9 vaL; šeštadieniais 9-7 vai.;
sekmadieniais užmiesty gyvenantiems 1-5 vai.
Pw

automašinų apdrauda.
11809 St. Clair

JAV laivyno observatorijos pareigūnai pasiruošė kilti į 40,960
stebėjimus kelionei į erdvę.

6-6 dideli kambariai, dviguba odos. šios prekės parduoda
dengta veranda, dujų šildymas, mos siuntėjams savikaina.
Vytautas Balas-Balašaitis
garažai. 128 gatvė iš Shaw. Kai
Priėmimo valandos kasdien
Cleveland Heights,
automobilių atstovas, praneša, na $17,900.
nuo 9:30 iki 6 vai. Trečiadieniais
mūrinis namas, 3 miegami, tilo
Raab Realty
kad jis perėjo dirbti į Jim Connuo 9:30 iki 8 vai. šeštadieniais
vonia, su extra šeimos kamba
nel Chevrolet Ine., 14481 Euclid
GL
arba MU 1-2992
nuo 9 iki 3 vai.
riu. Naujas šildymas, 80’ fron
Avė., telef. UL 1-3300, namų
Adresas: 1313 Addison Rd.,
tas, dvigubas garažas. $21,500.

CEJ^-6072.____________

Cleveland Hcight3,
Roxboro mokyklos rajone, dvi

je, pasisemti įdomių žinių ir iš
kitų sričių, pabendrauti su savo
kolegomis, išsimėčiusiais plačia
me pasauly ir pabūvoti truput;
avoj aplinkoj, rašant bei skaiant lietuviškai...

Inžinieriai, taip pat visi kiti
dirbantieji technikos srity ar ja
besidomintieji, kviečiami Tech
nikos žodį skaityti. Administra
cijos adresas: TECHNIKOS ŽO
DIS, c/o K. PAUKŠTYS. 23P
W. 47th Street, Chicago 32, III.,
USA. Prenumerata $3.00 me
tams.
A-s

3-JŲ ŠEIMŲ NAMAI

Prie 5-ių taškų ant St. Clair,
gubas, kiekvienoje pusėje po 4
miegąrpus, ir du trečiame 'lukš mūrinis pastatas, 3 butai ir krau
te. Nepraleisk šio pirkinio už tuvė, karšto vandens šildymas,
garažai. Pajamos $315 mėn. Kai
$26,500.
na $21,500.
GEORGE IIORTER, INC.
Prie Hayden 3-jų šeimų me
FA 1-3388
dinis namas. Nauji gaso pečiai.
Išnuomojamas kambarys
Pajamos $245.00 mėn. Kaina
Galima naudotis ir virtuve. $21,000.
Vienos šeimos namai
Skambinti: GA 1-7041.
Lee Rd., prie Mayfield, 0 kam
barių mūrinis namas. 2 vonios.
J. CIJUNSKAS
Karšto vandens šildymas. Gara
LAIKRODININKAS žai. Savininkas labai suintere
suotas parduoti.
Taiso ir parduoda laikrodžiu?
Eddy Rd. rajone moderniai
apyrankes ir kitas brangenybes įrengtas 6-šių kambarių namas.
Sąžiningas ir garantuotas dar Graži virtuvė, poilsio kambarys,!
naujas gaso pečius, garažas su
bas prieinamomis kainomis.
pakeliamom
durimis.
Prašo
753 E. 118 St.
$13,500.
Cleveland 8, Ohio
East Cleveland prie Rozelle
Telef.: Ll 1-5166
mokyklos, 6-šių kambarių na
mas, garažas, gaso šildymas.
Kaina $13,500.
GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI
Turime ir daugiau namų ir ki
tuose rajonuose. Kreipkitės į
PINIGAI Į
Turime ir daugiau gerų pirki

LIETUVA;

rių. Kreipkitės į
P. ŠIRVAITI

>10 Rublių už $1.—7%/

\Vui. T. livrne — Kcal Estate

Mokestis $5.— iki $50.00 /X

tas, Chicago — Pagreitintų

Šiame numeryje yra paskelb
tas ir šitoks 1058 m. Techn. žo
džio darbo planas. Nr. 1 medžia
gą patiekė Chicagos ALIAS sk.,
Nr. 2 — paskirtas New Yorko
skyriui, Nr. 3 — Bostono sk.,
Nr. 4 — Kanadai (Toronto, bei
Montrealię skyriai), Nr. 5 —
Los Angeles ir Clevelando sky
riams, N r. 6 — Pittsburgho,
Philadelphijos ir Detroito sky
riams. Taigi, matome, užsimoji
mai platūs ir įdomūs. Turime
apsčiai įvairių technikos sričių
>* specialistų, kurie, manding, ne
patingės pasidalinti savo žinio
mis bei patyrimu ir patieks įdo
mios ir vertingos technikinės
bei mokslinės medžiagos, šis
žurnalas kaip bendradarbiams
taip ir skaitytojams duoda pro
gų pasitobulinti savo. profesijo

Gauta urmo kainomis gė
ry vilnonių medžiagų ir

2 šeimų,

pėdų aukštį atvira gondola, iš kurios jie atliks astronominius

Statyba Aliaskoje, Donatas Ša

Jūrų derlius ir Jūrinė kalba. Ii
žinios iš Chicagos bei New Yor
ko liet. inžinierių veiklos.

Įstaiga yra naujai perorgani
zuota ir klijentų patogumui nau
Ll 1-9216 jose patalpose.

UL 1-3919

Šių metų Nr. 1 rašo: archit.
Vladas Adomavičius, Boston —

elek
eilėraščių, uetrumpesnių kaip 12
tronų generatoriai, Jonas Rūgis,
eilučių.
TT „
,4-i
. •
Chicago — Naujas chemijos po
li. Papasakoti bent vieną pa- . . ,. ...
_
,
, . ,
,.
x:..! budis, Vaclovas Prūsas, P. Ame
saką, dviejų ar daugiau minučių
rika — Kaučiukas, J. V. Dunčia,
ilgumo.
Detroit — Kanalizacija septinio
III. Padainuoti tris ar daugiau tanko pagalba. Toliau seka šie
lietuviškas dainas — visus žo
skyriai. Technikos terminų kar
džius.
toteka (V. Vintartas). Mūsų mi
Pirmoji premija — apmokėji rusieji (apie a. a. prof. K. Vasi
mas stovyklavimo išlaidų.
liauską rašo prof. S. Kolupaila).
Antroji ir trečioji — vertingos Laivininkystės
ir
žvejybos
daiktinės dovanos.
straipsniai: A. P. Mažeika —

su pensiniu vasarojimo vieta
prie Pvmaturing ežero ” Vilią
Rūta” (60 mylių nuo Clevelan
do) .
Kas mėgsta gamtą, erdvę,
vandeni, žvejybą ir poilsį — visi
yra kviečiami. Vietas rezervuoti
iš anksto laiškais adresu: V. Na
udus. 37959 Euclid Avė., Willoughby, Ohio (tel. W1I 2-4500).
Važiuoti iš Clevelando į rytus Sąlygos skaučių varžyboms:
6 keliu, pravažiavus Andoveri iki
I. Padeklamuoti du ar daugiau
ežero tilte pradžios — čia sukti eilėraščių, netrumpesnius kaip
j kaire ir už 1/4 mylios ”Villa 16 eilučių.
Rūta”.
II. Papasakoti bent dvi pasa
kas, trijų ar daugiau minučių il
Korporacijos Neo-Lithuania
gumo.
pobūvio
III. Padainuoti keturias ar
i •
•
aprašymas praėjusiame Dirvos daugiau lietuviškas dainas - VInumeryje papildytinas ta pras- sus žodžius.
me, jog tai nebuvo tradicinė mePirmoji premija — apmokėjitinė šventė, kaip kam galėtų su- mas stovyklavimo išlaidų tautidaryti įspūdžio, o pobūvis, gal nėj stovykloj.
daugiau primenąs tradicinę juAntroji premija — apmokėjiniorų šventę. Korporacija savo mas i/> stovvklavimo išlaidų taumetinę šventę ir vėl, kaip kas'tinėj stovykloj.

4 miegamų, 1 šeimos namas,
naujas gaso furnasas, garažas, Persiunčia Jūsų sudarytus
naujų daiktų siuntinius
gražus sklypas, tiktai $1,200 įmo
kėti.
į Lietuvą ir visus Rusijos kraš
tus, apmokant muitą siuntėjui.
Geras 2 šeimų namas
Gavėjas nieko neturi primokėti.
po 3 miegamus kiekviename bu
Galima siųsti iki 44 svarų,
te, nauji gaso l'urnasai, labai
jeigu persiunčiamieji daiktai tel
gražiai įrengtas rūsys (recreapa dėžėje, kurios dydis nustaty
tion room). $3,000 įmokėti.
tas JAV pašto taisyklių.
(40)
Oro paštu galima siųsti iki
RAY NAUSNERIS,
22 svarų. Maistą kartu su rū
Namų prekyba; namų, baldų ir
bais siųsti neleidžiama.

DIRVOS VAKARAS JAU
ČIA PAT

Savininkas

5

DĖMESIO’
GLOBĖ PARCEL
SERVICE. INC.

JUMS GERI NAMAI

Visus clevelandiečius ir visus
Dirvos skaitytojus kviečiame iš
anksto tam vakarui-koncertui
rengtis. Mes laukiame svečių ir
iš toliau, nes tuo laiku keliai jau
bus geri, o šeštadienio v.akaras
ilgas ... Bus proga susitikti, pa
bendrauti, senas pažintis atnau
jinti ir naujas sudaryti.
Bilietai jau parduodami Dir
voje. Apsirūpinkit iš ankto, kad
turėtumėt geresnę vietą. Bilietų
kaįnos po $2.03, $1.50 ir $1.00.
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PILNAI GARANTUOTA
. KVITAS PARŪPINAMAS .
EXPRESU PER 2 SAVAITES

1535 Hayden Avė. MU 1-6100
ar namuose I<E 1-408T

E. 71st St.

iiiiimimimiiiiimmmiiimiiiiiiiiiiimm
ST. CLAIR SHOE STORE,
12915 St. Clair Avė.
THREE WAY
Batų ir odos parduotuvė, dide
lis batu pasirinkimas ir žemes
PAINTING CO.
nės kainos negu kitur.
Siuntimui į Europą duodama
Lietuviška įmonė atlieka įvai
nuolaida.
rius naujų ir senų namų dažymo
Batų taisymas paimamos ir ir dekoravimo darbus iš lauko ir
nristatomos į namus be mokes viduje.

čio.
Darbo vai.: nuo 9 v. ryto iki

7 v. v. .

Lietuviams darome nuolaida.

J. ir E. Ignatavičiai

Telefonas: GL 1-5875, but9 — 677 E. 128th St. Tel. MU 1-8368
G A 1-7658.
<11119EIZESIIIIIIltlBEIIllllllEIBIIIIIlllllllllllll II

I. J. SAMAS JEV/ELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

7007 Superior Avė.

Greta Ezella Theatre

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

P. J. KURSIS
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.

į

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

G R A M E R C Y>į

J-

JUOZO KAMAICIO kampas Superior ir
IR JONO BALEIKOS, Tel. UT 1-0806.

KLUBAS

I

6835 SUPERIOR AVĖ.

EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia

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

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

muliatoriai.

24 hours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352.
Nakties telef.: Ll 1-4611.
iiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiKuiiudniiiiiii

PRANEŠAMA .. .
NATJONVVIDE’S

naujas

ŠEIMOS
DRAUDIMAS
Vienas gyvybės draudimas pa
dengia visą jūsų šeimą... nei
automatiškai kiekvieną nauja'
nrisidėiusi (po 14 amžiaus die
nu) NE KIEK NEPADIDĖJANT
už mokamą vieną draudimą!
Skambinkit:

PAULINA MOZURAITIS,
Agentas
SK 1-2183
llllllllllllllllllllllllllHlltlIllIlIilIlIlIlHIIIII

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

bėda

jums,

rašto

MOKYTI EMS

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

muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visą laiką veikia televizijos apa
Luko ll:52e.
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.
Biblija, šventas Dievo žodis,
šviečia pasaulį, kad ieškotų ViešAtsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.
ąaties Dievo ir Jo tiesos, kolei
is yra arti, reiškia, kol dar Die
zo didis kerštas neatėjo j pasau
lį. Vadinamas Armagaddon reiš
kia, kad karalystės, visos politi
Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką
kės ir tikybos ir organizuoto?
Iraugijos, partijos bus ugnimi
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
sudegintos Dievo keršto dienoje
išvežiojame j namus.
Ugnis reiškia sunaikinimą. Mie
as skaitytojau, apžvelk įvykiu:
iių dienų pasaulio: pats mata
savo akim, kad visos tautos eini
ST. CLAIR BAKERY ,
)rie sunaikinimo. Liudija pra
Sav. O’BelI-Obelenis
lašas Dangielas 2:44 e.
Biblija taip sako-: visas šias
6212 Superior Avenue
Tel. E N 1-6525
karalystes sutrupins, bet Dicvi
karalystė amžinai išliks. Dabai
Antroji mūsų krautuvė yra
tautos nesupranta, ką kibli jo
1404 E. 66 Street
Tel. EN 1-4551
dudentai skelbia. Pabaiga pa
saulio reiškia visoms i automs
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir ger/ausius mėsos
odėl netiki, sako, ka anie žino.
Bet biblija rodo 1 Cor. 1:26 e.,
produktus.
kad Dievas išsirinko, prastus
Kreipkitės į mus h būsit paterokinti
mones, kad Jo wrda apsakytu
automs. Karaliai neis apsakyti NO
dievo karalystės,, tikybų vadai
ainui priešinasi Dievo karalysei ir persekioja tuos, kurie ją
•kel1 ia. Turtuoliai taip pat neis
kelbti, nes jie dabar turi kara’yste ir garbę. Bet jų karalystei
'įleis galas. Dievas pasirinko
FUNERAL HOMES
sau paprastus vyrus apaštalus,
ibi buvo daugiausia žv^iai ir
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
keikė Dievo karalvste. Visi jie
tapo nužudvti už skelbimą. JėHeilą E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs
zu« bu ve. nukryži'i volas už skel
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
bimą karalystės Dievo.
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
Skelbia ♦

.JAKUBS & SON

YVILLIAM SHIMKUS
1077 East Wąllings Rd.
Brecksville, Ohio

6621 Edna Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
RE 1-7770
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Sėkmingesnės Lietuvos laisvės kovos ir našesnio lietuvybės puoselėjimo siekdamas —

TAUTINIS

THE FIELD

KONGRESAS

svarstys eilę aktualių problemų. Jo darbų eilėje:
Tautinės srovės jėgų konsolidacija
Jaunimo problema
Bendrinių organizacijų įvertinimas
Tautinė spauda

jledakci jop

administraeijo.% adresas — DIRVA,

1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson

1-6344. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS

Tyla - navisuomet gera byla
(Kvietimas literatūriniam pokalbiui)
HENRIKAS NAGYS

Mūsų politika išeivijoje
Žygiai JT ir JAV organuose.

(buto telefonas: GL 1-3976).

Kongreso laikas: gegužės 30-31 ir birželio 1-ji.
Kongreso vieta: Hotel Statler, 7th Avė. and West 33rd, New York

Lietuvių Akademinio Sambūrio

III

Montrealyje, Kanadoje. Jų pa
kanka, kaikurių nuomone, ga
net perdaug.
Rašytojų Draugijos metinė
premija, atrodo, ligi šiol daugiau
sia sukėlė abejonių. (Dėl kitų
sprendimų būta nuomonių nesu
tikimo., tačiau reikia atsižvelgti,
kad viena jų yra skiriama reli
ginės institucijos, todėl kai ku
rie jos įeikalavimai — gaila, vie
šai nepaskelbti — gal ir galėtų
būti toleruojami). Kokiu būdu
jos skyrimą išspręsti? Pirmiau
sia, mūsų manymu, atsisakyti

t
■

Tai keli pasiūlymai (nebūtinai
nediskutuotini ir patys geriau
si) pasikalbėjimo pradžiai. Nepaslaptis, kad šiuo metu didelė

dalis Rašytojų Draugijos narių
jaučia reformos būtinybę ir yra

jimą (kaip tai padarė vienas sa-.
vaitraštis, s u g esti jon įlodamas,
jog Lietuvių Enciklopedija kiša
si ne į savo sritį. Tarytum lite
ratūra nebūtų viso mūsų inte
lektualinio gyvenimo, viena svar
biausių apraiškų!) ir atsiliepki
me gyvam pokalbiui, kurio pa
grindinė tema turėtų būti ieško

Jonas Variakoj’s, visi gyveną
Cicero, sudarė iniciatorių grupę
ALT S-gos skyriui Ciceroj įsteig
ti. Sąjungos centro pritarimas
gautas. Jau buvo iniciatorių su
sirinkimas, kuriame dalyvavo
Sąjungos pirmininkas inž. Euge
nijus Bartkus ir vicepirminin
kas inž. Jurkūnas. Steigiamasis
susirinkimas numatytas šaukti
gegužės 16 dieną. Valanda ir vie
ta bus pranešta Dirvoje ir per
Margučio radiją vėliau.
• Daug kas teiraujasi, koks
yra Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos tikslas. Atsakydami,
dedame čia minėtos sąjungos
įstatų (priimtų 1953 m. kovo 15
d. Philadelphijoje, Pa.) ištrauką,
liečiančią tikslus:

šiais metais, pirmą kartą taip jei tai patys rašytojai (arba va
aiškiai ir nedviprasmiškai, buvo dinami tuo vardu) nežino, tai jau
rimtai susirūpinę savo organiza
iškelti viešumon mūsų emigraci reikalas vertas dėmesio ir sku
cijos ir literatūrinių premijų
bių
reformų.
O
jeigu
dar
galima
nių literatūrinių premijų ligoti
ateitim.
simptomai. Iš tiesų, pervėlai iš įtarti pačius rašytojus naudojus
Lietuvių Enciklopedijos šįme jimas tvirtesnių organizaciniu
klikinius
motyvus,
tai
mūsų
emi

kelti, nes premijų maltretavimas
tinis reagavimas buvo įsakmus formų mūsų rašytojų organiza
gracinė
literatūra
yra
tikrai
nu
tęsiasi jau seniai, piktybinių
ir charakteringas žestas, parodas cijai ir nustatymas sąžininges
skaudulių atkaklumu ir chroniš- grimzdus į gilesnę balą, nei di
netiktai gyvą mūsų intelektualų nių būdų vertinti literatūrą ir,
visuotino
balsavimo
praktikos.
džiausi
pesimistai
mums
kadaise
kumu. Charakteringa, kad šį pa
ir literatų domėjimąsi savo žo paguliau, skirti premijas. Tegul
Ji pasirodė labai ydinga, kurijo
vasarį pirmasai prakalbėjo pats pranašai vo.
džiu, bet taip pat įspėjęs L.R.D. šis premijų skyrimas ir tėra tik
ziška,
lengvai
įtaigojama
minios
s k a i t y t o j a s , nebeįsten
Kolei kas tekalbėjo paprasti
vadovus ir narius dėl kai kurių viena mūsų literatūrinio gyveni
gęs suvirškinti beveik kasmet skaitytojai, nurodydami rašyto ir asmeniškumų psichologijos. organizacinių ligų rimtumo mū mo formų, tačiau, dėl daugelio
Lietuvių Rašytojų Draugijos iš- jams (sic!), kur hipokrizijos ir Tuščia tvirtinti, kad patys rašy sų kultūriniam gyvenimui aps nesveikų reiškiniu, ji tapo šian
verdamo, neobjektyvumo ir ig- nesąžiningumo vėžys ėda mūsų tojai ją pasirinko, jei
kritai.
dien simptomatine ir verta ati
noracijos viralo. Iš šalies žiūriu- rašto organizmą, Piktai vienas
Nenumokime ranka į šį įspė desnių studijų.
1) tik pusė jų tedalyvauja
tiems kartais gali atrodyti, kad j Rašytojų Draugijos narių — Je- veikloj (daugelis protestuodami
iSS
2 str. Pagrindiniai dėsniai
:aip vadinami "triukšmai” dėl ronintas Cicėnas, išdrįso iki šiol dėlei šeimyniško Draugijos va
Wendy Peters, 22, laimėjusi An
ir tikslai
premijų nėra jau tokie pavojin viešai pasmerkti tokį nuolatinį dovavimo) ir
glijos gražuolės titulą, pirmajai
gi mūsų rašto egzistencijai, kad Lietuvių Rašytojų Draugijos
1. Sąjunga tęsia anksty kandidatei .June Cooper, 17 m.,
2) tam tikro skaičiaus narių
jie pasikelia ir vėliai praeina, ne ”klūpčiojimą”. Apgailėtinas fak rašytojiškom kvalifikacijom ga
vesnių Amerikos lietuvių
pasitraukus iš varžybų.
kartų tautinės lietuviškos
palikdami didesnių dėmių ar re tas, kad kiti rašytojai dar nesi lima būtų suabejoti. Pagaliau ir
• Antano Olio, ”The Metropo- Amerikos studentų Garbės Bro
veiklos tradiciją, ir jos vei
zultatų skiriančiųjų ir neįvertin ima atsakyti skaitytojams valdybos uždavinys nėra seimo itan Sanitary Distric.t of Grea- lijose. šiuo laiku yra ”American
kimas yra sąlygojamas:
įveltas į revoliucinį judėjimą, ne
tųjų tarpe. Tai netiesa.
į šimtu nuošimčių pagrįstus kal rinkimų metodo aprobacija, bet ter Chicago” prezidento, darbus Society of Civil Engineers” jua. ištikimumu Amerikos
šįmetinis Lietuvių Rašytojų tinimus dėlei teisiškai neapgina ieškojimas tinkamiausios formos abai įdomiai ir įvertinančiai api- nior narys.
Jungtinių Valstybių konsti paisant jo didelio takto ir skru
tucinei santvarkai bei loja pulingo atsargumo. Už tai caro
1957 metais Jonas drauge su
Draugijos premijos paskyrimo mos balsavimo procedūros (vo išskirti tikrai literatūriškai pa )ūdina Mr. Paul M. Angle, kuris
liu paklusnumu to krašto valdžios žandarų buvo persekio
yra Chicagos istorinės draugijos savo žmnna Jūrate penkis mėne
fiasco yra d a u g i a u , nei kus surenka pats Draugijos pir jėgiausio kūrinio.
įstatymams,
tas, suimtas, kalinamas, bet po
paprastas nuomonių skirtumas mininkas; žmonos knyga kandi
Antra — reikėtų nedelsiant direktorius. Ponas Angle sako, sius keliavo po Europą. Aplankė
b. žmogaus asmens ir jo kiek laiko iš kalėjimo išleistas
arba daugumos - mažumos susi datuoja; balsavimo lapeliai ne pakeisti L. R. I). valdybos vieto <ad Olio įstaigos darbas yra ma Prancūziją, Šveicariją, ir trum
sąžinės laisvės gerbimu,
kirtimas.
šiuokart
Rašytojų paženklinti; atsiųsti vokai sunai vę. Dinastijos teise valdant — žiausiai piliečių pastebimas. Ta pam laikui buvo užsukę į Italiją
c. tolerancija religijos da su teise gyventi pas tėvus, tar
tum namų arešte. Iš mokyklos,
lykuose.
Draugijos vadovybės dalis paro kinami etc. etc.), dėlei pirminin kaip iš praktikos žinoma — ne čiau Olio įstaigos darbas, — ir Vokietiją. Ponas Variakojis
2. Sąjungos veikimo tiks žinoma, buvo išmestas be teisės
dė, kad jos savotiška užkulisinė ko asmeniškų akcijų visų išvengiamai pakliūvama ruti- taip tvirtina minėtas direktorius, rašo: „Skaitau Dirvą ir esu tuo
lai yra:
kur nors tęsti mokslus bei gauti
akrobatika gali suardyti pačios premijų skyrimo metu, • dėlei non ir sauvalėn. Vėlgi bergždžia — yra kiekvienam žmogui svar laikraščiu labai patenkintas”.
a.
palaikymas
ir
ugdymas
kokį viešą darbą.
• Inž. A. Bakšys visuotiniame
organizacijos veiklą ir sutepti Draugijos nereagavimo į spaudi teisintis, kad taip vietovę nuolat besnis, negu, tokie darbai, kaip
lietuvių tautinio susiprati
pačias premijas taip, kad jų sky mus iš Šalies (nesvarbu kokiom išrenka patys nariai. Jeigu iš pir policijos, ugniagesių ir mokyk ALT S-gos Chicagos skyriaus na
mo ir lietuviškos tautinės
Taigi, Juozas ilgesnį laiką gy
rimas nu '*os bot kokios įtfbhali* intencijom jie būtų daromi) bei mininko pusės nebūtų tokio aki lų. Jis sako dar ir taip. Pamėgin rių susirinkime pranešė, kad jau
kultūros vertybių Amerikos veno tėviškėje ir laikėsi tyliai,
lietuvių
tarpe,
nės ir literai "' in.'s "Hkšmės.
kišimąsi į rašytojų asmeninį gy vaizdaus troškimo „įsisenėti”, kime vienam mėnesiui sustabdy greitu laiku bus ruošiama nedi
b. skatinimas ir rėmimas kad reabilituotų save ir gautų
ti
policijos
darbą
—
greičiausiai
delė
gegužinė
skyriaus
narių
šei

venimą
ir
t.t.
ir
t.t.
nebūtų reikalo ir apie šią refor
Kas gi yra L r”rnū ' ė premi
Amerikos lietuviu pastangų teisę baigti mokslus. Užėjus 1
per tą mėnesį anarchija nepasi moms ir jų prieteliams. Be to
ja? Literatūrinis į’ ^rG mas ir
Čia minimi dalykai yra kon mą čia rašyti.
teigiamai įsijungti j Ameri Pas. karui, Juozas tuo pačiu tik
darys.
Sustabdykime
gaisrinin

pranešė,
kad
kitų
artimesnių
Trečia — literatūrinę premiją
pripažinimas, suteikia? °
krečiai įvykę faktai, lengvai pa
kos visuomenini bei ūkinį slu prašėsi karo tarnybon ir var
kų
darbą
vienam
mėnesiui
—
miestų
skyriai
labai
pageidauja,
gyvenimą,
žinės literatūros kūriniui, is ki grindžiami oficialiais kaltinamų Rašytojų Draugija turėtų vėl
gais negalais buvo priimtas. Ka
visa
Chicaga
nesudegs.
Uždary

c.
rėmimas
lietuvių
tau

jog
būtų
suorganizuota
ne
vien
riant jį. tokiu būdu, iš kitų (tam jų laiškais (kurių ir šio rašinio pavesti skirti jury komisijai, mū
riuomenėje netrukus buvo pa
tos
pastangų
atstatyti
bei
kime
visas
mokyklas
vienam
mė

Chicagos,
bet
rajoninė
tautinin
tikro laikotarpio, regiono etc.) autorius turi s rinkęs gerą pluoš sų manymu, 7 arba net 9 asme
išlaikyti savam krašte ne siųstas į karo mokyklą, kurią
nesiui
—
niekas
labai
nenuken

kų
iškyla.
Galvojama
tatai
pa

kūriniu tarpo. Labai jau akivaiz tą), viešais pasisakymais, raši nų sąstato. Jos nariai turėtų bū
priklausomą Lietuvos vals baigęs, išvyko frontan karinin
tės.
Bet
pamėginkime
sustabdy

daryti
į
vasaros
pabaigą.
Galbūt
du, kad literatūrinė premija nė niais ir tariam un recenzijom bei ti skiriami (visos valdybos!) ne
tybę, apsaugojančią pagrin ko laipsniu. Sunkiose kautynėse
ti
Olio
Sanitary
Districto
darbą
Tabor
Parmoję,
jeigu
ten
tuo
būtinai
iš
vienos
vietovės.
Būtų
dines
žmogaus teises bei prie Varšuvos buvo sunkiai su
ra nei stipendija, nei pašalpa (li kritikom. Juor visus — arba di
laisves.
goniui, bedarbiui, arba vetera delę jų dalį — žino tikrai patys labai pravartu, kad galutinio po- vienam mėnesiui — katastrofa metu bus neužimtų vietų. Susi
žeistas. Po operacijos ir ilgo gy
Julius
šakelė
rinkimas
abiems
inž.
Bakšio
su

nui), nei atlyginimas (už tam rašytojai ir todėl jų tyla gali sėdžio protokolas būtų skelbia- neišvengiama.
dymo, aptvarkius sunkius kūno
manymams
labai
pritarė.
Be
to,
•
Inž.
Jonas
Variakojis,
Biržų
tikrą veiklą visuomenei, parti atrodyti kapituliacijos ir apati mas viešiu spaudoj, tokiu būdu
sužalojimus, karui jau nebetiko.
A.
Bakšys
atsiklausė
susirinki
jai, klikai etc). Skiriant litera jos ženklais. Nesinori tikėti, kad jury nariai jaustų didesnę atsa kilmės, dabar gyvenąs Cicero,
Atsikuriant Lietuvai, Juozas
tūrinę premiją tad (nesvarbu, mūsų rašytojų tarpe nėra drąsių komybe ir būtų priversti nuro yra labai garbingos lietuviškos mo, ar nevertėtų pakelti nario A. A. KONSULAS
buvo įvairiose užs. reik. ministe
k a s ją skirtų — jury, leidyk ir už tiesą bei teisybę drįstančių dyti savo kandidatų (knygų) šeimos sūnus. Jo tėvas, Lietu mokestį. Būtų daugiau lėšų. Pri
rijos pareigose. Paskutinė tokia g
JUOZAS
los, institucijos ar ir didesnė gru kalbėti asmenų. Gal jie tebelau siūlymo motyvus konkrečiai, su vos kariuomenės kūrėjas-savano- tarimo nebuvo.
tarnyba buvo konsulo pareigos^
• Dr. Biežis, ALT S-gos Tary
glaustai ir be anoniminės kau ris, sėkmingai vedė kariuomenės
pė asmenų) turi būti paisoma kia geros valandos?
SRUOGA
Tilžėje. Iš čia jis, dažnai atvyk
Tokia valanda yra atėjusi. Ne kės. šiuo būdu ir jury sąstatan pulką i kovas prieš rusus bolše bos prezidiumo narys, taip pat
tik literatūrinių kri
damas Klaipėdos gubernatūron,
terijų. Aišku, svarbu, kad ski tiktai pati Draugija, bet ir pre įeitų tik tokie žmonės, kurie tu vikus. Vėliau jis buvo Lietuvos pasisakė prieš nario mokesčio
Iš Lietuvos ateinančiomis ži
kėlimą. Jo argumentas: nario niomis, prieš keletą savaičių užsukdavo ir mano ūkiu Klaipė
riantieji apie tokius kriterijus mijų skyrimas turi būti peror rėtų drąsos savo nuomones ap krašto apsaugos ministeris.
Jo sūnus, Jonas, yra baigęs mokesčio didinimas galėtų atbai Kaune, po ilgesnės sunkios ligos, dos krašte.
turėtų nuovoką, kad žinotų ganizuoti, grąžinant ir vienai ir ginti viešam forume (žinoma,
kaip literatūra vertinama, kitai jų prestižą ir garbę. Pra reikalui esant). Mūsų manymu, Illinois universitetą kaip staty dyti narius. ALT S-gos nariai mirė buv. konsulas Juozas Sruo
Ilsėkis, taurusis vabalninkėne,
dalyvauja
ir
kitose
organizacijo

kaip palyginami jos žanrai, sti ėjo pakankamai laiko, kad kon daugelis neliteratūrinių kriteri bos inžinierius, šiuo laiku dirba
ga. Tai vienas iš brolių Sruogų, Lietuves žemelėje, kurią taip
se.
Ir
ten
reikia
mokėti
nario
liai, kaip nustatomas kūrybinis formistai nebegalės apkaltinti jų, pritaikytų lietuviui rašytojui Firmoje Meissner, t. y. ten, kur
kilusių iš Baibokų dvarelio nuo mylėjai, dėl kurios kentėjai ir
mokesčius.
Per
visas
susidaro
santykis tarp žaliavos ir jos įfor rašytojų „pasikarščiavimu ir (praeitis tai įsakmiai rodo) — Eugenijus Bartkus yra vyriau
Vabalninku. Tų mielų, gabių bro dirbai!
geroka
suma.
Dr.
Biežis
labai
pa
siojo
inžinieriaus
pavaduotojas.
nuotaikom”, nes į mūsų rašto kai kurių jury ir pavienių asmeminimo ir t.t. ir t.t.
P. Janulaitis
lių Sruogų buvo penki, kurie
grįstai
siūlė
ieškoti
kitų
šaltinių
Mūsų emigracinėje istirijoje švarą ir tinkamą jo organizaciją nų — atkristų, nes hipokrizija ir Studijuodamas Variakojis buvo
Lietuvais laikais buvo, išryškėję,
lėšoms
sudaryti.
,
dviveidiškumas
bijo
dienos
švieLietuvių
Studentų
Sąjungos
iž

prieš visus šiuos reikalavimus negalima ranka numoti. Bent
kaip išsimokslinę, gerai pasiruo
•
čenkus,
Juozas
šulaitis
i:
dininkas ir aktyviai dalyvavo
būdavo perdažnai nusižengiama, jau rašytojai negali. Todėl ir sos.
šę gyvenimui vyrai ir Lietuvos
MARGUTIS
dalinai dėlei to, kad skiriantieji kviečiame pasisakyti visus kū
itstatymo veikloje pasižymėję
būdavo įtaigojami neliteratūri rybinę laisvę ir žmogišką tiesą
veikėjai.
yra pat3 seniausias Amerikos
nių tendencijų, dalinai ir dėlei mylinčius, kad pribrendusios
Bene vyriausias jų, Juozas, lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
paprastos nenuovokos. Neįmano reformos būtų viešai aptartos ir
įpie kurį čia kalbama __ teisivieną mėnesį — yra gausiai ilius
ma gi reikalauti, kad mokytojai, pasiūlyti nauji, objektyvesni ir
įinkas ir Lietuvos užs. reik. mi
truotas, turiningas, įvairus ir
psichologai, dvasiškiai, visuome tinkamesni metodai literatūrinių
nisterijos konsularinis darbuoto skaitomas su malonumu.
nininkai galėtų lygiai tikslingai premijų skyrimui (ypačiai Lie
jas, gabus ir kruopštus pareigū
spręsti apie literatūrą, kaip tai tuvių Rašytojų Draugijos) ir iš
Margučio adresas: 6755 So,
nas.
pajėgia literatai, čia tad kaltin vengimui šalutinių kriterijų ir
Bestudijuodamas teisę Peters IVestern Avė., Chicago, III.
institucijų
įsikišimo
bei
spaudi

tini ir premijų organizatoriai ir
burgo universitete, Juozas ten
MARGUČIO metinė prenume
tokių jury nariai, neturj atsa mų.
sutiko 1905 metų revoliuciją.
Kokie šio rašinio autoriaus
kingumo jausmo ir apsiima už
Būdamas aukštos moralės patri rata $3.00.
davinius, kuriems nėra pasiruo konkretūs pasiūlymai? Pirmiau
otas, žinoma, negalėjo būti nešę. Labai panašiai galėtume pa sia, aiškiai atskirti premijų ir
sisakyti ir apie daugelio konkur konkursų laimėtoju sąvokas. Jos
sų organizavimą bei šių jury na yra du skirtingi dalykai, todėl
netikslu kalbėti apie konkursų
rius.
Daug liūdniau, žinoma, kai laureatus, konkursų premijas
Mielą bičiulį
mūsų Rašytoju Draugijos nariai etc. Konkursuose tarp esamų
(reikėtų vi prileisti, kad jie visi (kartais labai silpnu) atsiųstų
ARCHITEKTĄ JUROJ OKUNJ,
rašytojai!) savo "visuotinuose” kūrinių ieškomas geriausias, ku
premijiniuose balsavimuose (šia rio literatūrinė vertė dažnai neprasme lietuviai vra sugalvoie oralenkia vidutiniškiausiu, iš
mirus jo tėveliui, giliai užjaučia
”sistema”, mūsų žiniom, vienin leistų normaliu būdu, kūrinių
tele visam pasauly ie!) narodo vertės. Literatūriniu premijų te
Sofija ir Stasys
netiktai paprasto nesąžiningu turime šiuo metu keturias: Lie
Rudokai
mo, bet ir absoliučios ignoraci- tuvių Rašytojų draugijos, Lie Fabrikantas Henry J. Kaiser, švęsdamas 76 m. amžiaus sukaktį, baigia statydinti JT rūmą dy
jos ženklų. Literatūros negalima tuvių Enciklopedijos, Aidų ir džio pastatą savo „imperijos” įstaigoms. Kairėje — pirmoji jo firma, kurioje jis tada tebuvo tik
dalininku.
vertinti "skonio” kriterijais, ir Vinco Krėvės vardo, teikiamos

CHICAGO IR CICERO

From This

To This

