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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

Vilniaus Katedroj paveikslų
galerija jau atidaryta

gatvė praplėsta, apsodinta me
džiais. Prie jos statomas resto
ranas ir kino teatras, plačiaekraninis (cinemascope).
Palangos vasarotojų dauguma
ligi šiol esti nevietiniai.

tienė 1266, M. Katiliškis 1254,

A. Landsbergis 1247, K. Mustei
kis 1229, P. Kisielius 1225, J.
Šlepetys 1295, A. Nasvytis 1197,
J. Jankus 1100, J. Cinkus 1089.
Kandidatai: K. Sruoga 1077,
V. Kleiza 1077, J. Jasaitis 1068,
NUSKENDO KELTAS TIES K. Pabedinskas 1047, A. Trakis
PAŽAISLIU
1030 ir kt.
Balandžio pabaigoje, Nemuno
J LB Tarybą iš Viso balsavo
vandeniui stipriai pakilus, nu 4137.
skendo keltas iš Pažaislio į A.
Panemunę ir vos nenuskandino I PLB Seimą išrinkti:
10 žmonių. Prieš pat saulėleidį,
S. Barzdukas 2632, S. Yla
keltu grįžo iš darbo 10 psichiat
2451, V. Adamkavičius 2113,
rinės ligoninės tarnautojų (Li
Alf. Mikulskis 2067, V. Sidzi
goninė yra buv. Pažaislio vienuo
kauskas 2033, K. Pakštas 1973,
lyno patalpose). Vidury upės
J. Kapočius 1845, J. Bačiūnus
srovė pakreipė keltą, į valtį pri
1835, Pr. Juras 1721, A. Lands
sisėmę vandens ir kelto lynas nu
bergis 1688, Pr. Skardžius 1659,
trūko. Jau pasinėrusius į vande
A. Devenienė 1585, G. Galva
nį keleivius išgelbėjo nuo kranto
1577, A. Nasvytis 1521, M. Ka
valtimi atplaukę tos pačios ligo
tiliškis 1497, A. Juška 1495, J.
ninės slaugytojas ir hydroelekŠlepetys 1443, L. Jankus 1426,
trinės statybos darbininkas.
P. Kisielius 1361, K. Bradūnas

Grandinėlės šokėjos gegužės mėn. 24 d. įvykstančiam Dirvos vakare pašoks keletą naujų tau
tinių šokių. Nuotraukoje šokėjos šoka naujai pertvarkytą Sadutę.
Dirvos nuotr.

1346, A. Bendorius 1340, A. Tra
Alžiro generolai gali nepaklus
Jie įsijungė « 1 *
kis 1337, V. Kleiza 1323, Pr. ti vyriausybės. Po to jie atsidur
Saladžius 1307, J. Bakšys 1298, tų sunkioje ir pavojingoje būk
’ Dirvos taikę
P. Maldeikis 1286, V. Kavolis lėje, nes jiems būtų nutrauktas
Vilniaus katedra jau eilė metu pajamas duodančio darbo, — tai
uždaryta. Nors buvo žinoma, kad iš ko gyvena, pagaliau — kokiai
1274, J. (linkus 1272, V. čižiūnas ginklų ir kitų reikmenų tieki
Septyniasdešimt penktuoju
1250, A. Kučiūnus 1247, J. Jasai mas kovai su Alžiro sukilėliais. šimtininku į mūsų vykdomą va
joje rengiama paveikslu galeri visuomeninei grupei priklauso:
tis 1236, J. Audėnas 1183, V. Ir vyriausybė susilauktų naujų jų įsijungė Dirvos redaktoriaus
ja, bet lankyti ligi šiol jos ne darbininkas, tarnautojas, kolchoVardys 1168, Pr. Naujokaitis neramumų pačioje Prancūzijoje, pavaduotojas,
buvo galima. Tik balandžio mė zininkas, pavienininkas (t. y.,
nesio gale katedros-galerijos du savarankus ūkininkas), sukolek1161, J. Leimonas 1157, V. Rim nekalbant jau apie arabų bandy
Jonas P. Palukaitis.... $100.00
rys buvo atvertos lankytojams. tyvintas amatininkas, privatus
šelis 1148, K. Ambrozaitis 1138, mus ta būkle pasinaudoti ir su
Septyniasdešimt šeštuoju šim
Galerijoje yra eilė XV-XIX amatininkas, laisvos profesijos,
T. Blinstrubas 1134, R. Mieželis aktyvinti veiksmus prieš pran tininku įsijungė
1133, J. švedas 1105, K. Mockus cūzus Alžire.
amžiaus Vakarų Europos daili ar kulto tarnautojas (t. y., dva
Dr. Stasys Paulauskis,
ninku kūrinių, jų tarpe nemaža sininkas).
1103.
Vyriausybė gali pasiūlyti gen. iš Greenvievv, 111 .......... $100.00
religinio turinio paveikslų. Taip
Kada ir iki kokio laipsnio to
Kandidatai: P. Balčiūnas 1095, de Gaulle perimti valdžią nepa
Dr. S. Paulausko nuomonė,
pat surinkta eilė XVIII-XIX am- surašymo duomenys pasirodys
Br. Nemickas 1086, A. Skrups- prastojo meto laikotarpiui. Ta Dirva yra toks laikraštis, ku
žiaus Lietuvos dailininkų (Smug- viešumoje, tuo tarpu nežinia, bet
kelienė 1083, O. Zailskienė 1071, čiau tuo atveju galimas kairiųjų ris duoda išsamią informaciją
levičiaus, Rustemo ir kt.) kūri greičiausia ne anksčiau kaip 1960
Ig. Malūnas 1056 ir kt.
riaušės, nes praeitos savaitės de apie lietuviškus reikalus. Džiau
nių.
J PLB Seimą iš viso balsavo monstracijose komunistai parodė giasi, kad “Dirva“ lanko du kar
metais.
Paveikslai perimti iš Vilniaus
4142.
aiškią De Gaulle valdžios baimę. tus savaitėje, ir laukia jos pasi
RADIJO REDAKTORIAI
miesto muziejaus ir surinkti iš
Kuriuo keliu Prancūzija pa rodymo 3 kartus per savaitę. Ta
SIOLO REFORMUOTI
LIETUVOJ
nacionalizuoti! dvarų.
suks, priklauso nuo daugelio dar da Dirva jau galės atstoti dien
MOKYKLAS
neatsakytų klausimų, jų tarpe ir raštį.
Visuomeninės - politinės reikš
Dviejų Kauno vidurinių mo
De Gaulle pareiškimo, kurio
PALECKIS ILSISI?
mės programų vyriausias redak
Dr. Paulauskis sėkmingai ver
kyklų direktoriai iškėlė diskusi
įtemptai laukiama.
čiasi praktika Greenview, III. Ji
Gegužės 1 dienos iškilmėse torius Vilniaus radiofone yra nį pasiūlymą — reformuoti Lie
Keturiasdešimt tris mėnesius karių saugant parlamento rū
sai linki Dirvai ir jos redakto
Vilniuje tarp paradą priiman Anatolijus Antonovičius Berio- tuvos bendrojo lavinimo mokyk besitęsianti kruvina kova su Al- mus, premjerui Pfimlinui buvo
riams geriausios sėkmės.
čiosios diduomenės nebuvo J. Pa zovas, o visos programos ir jos las į dvylikos metų sistemą, vie žiro arabų nacionalistais Pran didžiule balsų dauguma suteik
Su šiandien skelbiamais iš vi
leckio. Jo vietoje buvo pavaduo išleidimo vyriausiojo redaktorė toj dabartinės vienuolikmetės, cūziją privedė prie sunkiausios tos “nepaprastos teisės“ devy
so gauta
$15,428.95
tojas M. Junčas-Kučinskas. Ne — Zlata, Abraomo duktė, Erbkadangi mokyklų programa per politinės krizės visoje Ketvirto niasdešimčiai dienų. Pagal tuos
Dar būtinai reikia $ 4,571.05
buvo Paleckio tuo metu ir Mask šteinaitė.
vienuolika metų tik paviršutiniš sios Respublikos istorijoje. Ir įgaliojimus premjeras turi teisę
voj. Keturi įsakai — apdovano
kai tegalima pereiti.
kaip jai pasiseks iš tos politinės paleisti organizacijas, vykdyti
jimų aktai, pasirašyti gegužės NAUJA LIETUVIŠKA OPERA
• Libanono vyriausybė po sun
krizės išbristi, tuo tarpu dar nie areštus ir kratas bet kuriuo me
Sumanymo autoriai siūlo su
Balandžio 27 dieną Vilniuje
4 ir G dienomis, irgi Kučinsko,
LIETUVOS
tu, konfiskuoti ginklus, įvesti kių kovų atgavo Tripolio miestą,
kas negali pasakyti.
skirstyti
mokyklas
trimis
konįvyko
naujos
lietuviškos
operos
ne Paleckio parašu.
Praeitos savaitės įvykių eigo cenzūrą, uždarinėti kavines, ki kuriame prieš savaitę prasidėjo
BIOLOGINE
premjera. į sceną išleista V. centrais, po ketverius metus je iškilo trys ryškiausios figū nus ir teatrus. Tomis teisėmis kruvini susirėmimai. JAV vy
KIM I AI IEŠKOS ŽIBALO
DRAMA
Klovos 3 veiksmų opera “Vaiva“. kiekvienas. Po antrojo koncentro
riausybė praeitos savaitės pabai
ros :
pasinaudodamas,
Pfimlinas
arešLIETUVOJ
Operos siužetas paremtas lietu mokiniai turėtų būti priimami j
premjeras Pierre Pfimlin, ka^Tavo du aviacijos generolus
goje pasiuntė Vokietijon 18
Sovietinė statistika padavė ži
visas specialias vidurines mokyk
Gavus kreditų ir įrengimų, šį viška pasaka.
transportinių
lėktuvų
“
galimai
Iš Alžiro gen. Massu kreipėsi
talikų ir konservatyviųjų Pra nnias, kad 1940-1956 m. laikotar
Pirmoji V. Klovos opera buvo las, o tęsiantieji mokslą trečiame
met Lietuvoje žadama pradėti
į prez. Coty pareikšdamas, kad 4,000 amerikiečių evakuacijai iš py (nors karas baigėsi 1945 m.)
.jau spccializuotųsi: kaimo mo
konkretesni tyrinėjimai, ar nėra “Pilėnai’’, rodyta ir Maskvoje.
V
tik vienas gen. dė Gaulle galįs Libanono“. Tačiau JAV pareigū Lietuvos respublika neteko 200,• VVEST <.
kyklose daugiau į žemės ūkio
Lietuvos gelmėse žibalo. Numa
nai Libanone skelbia, kad eva 000 gyventojų, nes iš buvusių
išgelbėti tautą.
GERMANY^
PUOŠIA
PALANGĄ
specialybę,
miestuose
net
į
ke

toma visa eilė gręžimų — iki ke
šeštadienį dešinieji paskelbė kuacija dar neplanuojama, nes 2,900,000 gyventojų nukrito iki
Palangoje vykdomi vanden turias šakas — pramonę, ko
turių su puse kilometrų gylio —
protesto demonstracijas. 35,000 tuo tarpu ji dar nesanti reikalin 2,700,000 galvų.
linija nuo Latvijos sienos į pie tiekio ir kanalizacijos darbai. Po mercinę, matematikos - fizikos karių ir saugumo policijos užblo ga.
Gaila, kad šį straipsnį rašan
tus, pro Raseinius, toliau dviem to numatoma išasfaltuoti Miško, technikos arba klasikinę.
Savaitės pabaigoje JAV vy čiam neteko skaityti p. V. Raskavo
svarbiausius
Paryžiaus
šakom: viena link Prienų, kita Daukanto, Kęstučio, Birutės ir
punktus, kad demonstracijas su- riausybė, Libanono prez. Cha- tenio “Baltic Review“ sovietinių
į vakarus, į Mažąją Lietuvą, bė- kitos gatvės. Basanavičiaus ir
kliudžius. Kitos policijos grupės moun prašoma, pažadėjo pasiųs apskaičiavimų analizės, šiuo p.
veik iki Karaliaučiaus.
Taikos alėjų kampe įrengtoje
buvo pasiųstos į provinciją žino ti tankų, jei sukilimas tebesiplės. V. Rastenio darbu pasinaudojo
JAV
LB
RINKIMŲ
aikštėje
numatoma
pastatyti
Jai nepriklausomybės laikais
mųjų ekstremistų areštuoti. Gen Rusai įspėjo Vakarus, kad įsiki Švedijos mokslininkas prof. Birgeologai turėjo duomenų, kad Gaigalaitės sukurta Jūratės ir
DUOMENYS
de Gaulle paskelbė, kad pirma šimas į Libanono sukilimą turėtų ger Norman ir Lietuvos biologi
Kastyčio
skulptūra.
Tuo
vardu
Lietuvos gelmėse gali būti
dienį Paryžiuje jis sušauksiąs “pavojingų pasėkmų“ taikai Vid. nę dramą nurodo sekančiais skai
ĮLB
Tarybą
išrinkti:
žibalo, tik jie- greičiausia labai bus vadinama ir aikštė. Ant kal
spaudos konferenciją. Iš to kilo Rytuose. Nasseris paneigė Liba čiais :
1958
balandžio
27
visuotiniu,
nelio
prie
Miško
gatvės
rengiagiliai ir vargu ar tiek gausūs,
kalbos, jog jis numatąs pradėti nono kaltinimus, kad jis kurstąs
1940 m. į Lietuvos respubliką
kad apsimokėtų neišvengiamai masei statyti R. Antinio skulp slaptu ir tiesioginiu balsavimu į
akciją prieš vyriausybę. Kita neramumus.
jau nebeįėjo Klaipėdos kraštas,
JAV
LB
Tarybą
yra
išrinkti
(ša
tūra
Eglė
žalčių
karalienė.
Toje
reikalingas didelis investavimas.
•
Sovietijos
premjeras
Chruš

sensacija buvo Prancūzijos gen.
nes 1939 m. jį prievarta atplėšė
Pastaraisiais metais geologinės aikštėje bus pasodinta eglė, ąžuo lia nurodytas gautųjų balsų skai
štabo v-ko, gen. Ely pasitrauki čiovas pažadėjo Egipto Nasseriui Hitleris. Vilniaus krašto dalis
čius)
:
S.
.Barzdukas
2508,
S.
Yla
las,
uosis
ir
drebulė
—
pasakoje
ekspedicijos pranešinėjo randan
mas iš pareigų, protestuojant visokeriopą pagalbą, kuri bū buvo priskaityta Lietuvai, bet
2360, Ig. Albavičius 1908, Alf.
čios daugiau padrąsinančių duo minimi medžiai.
prieš karininkų areštus. De Gaul sianti reikalinga “arabų tautoms vėliau dar įvyko tam tikrų pakei
Mikulskis
1831,
V.
Adamkavičius
Sutvarkius
Ronžės
upės
kran

menų, kad ryžtasi konkrečiau tą
cūzijos jėgų atstovas, politinių le šalininkų šulas M. Soustelle sujungti ir kolonistams iš Vid timų. Pasinaudodami t. v. repa
1821,
J.
Bačiūnus
1699,
J.
Kapo

tus, paupiu numatoma įrengti
klausimą ištirti.
karų veteranas. Pastaruosius pabėgo nuo jį areštuoti atvyku Rytų išspausti“. Egipto perka triacija, 1945-1946 m. į Vakarus
čius
1695,
G.
Galva
1404,
A.
pasivaikščiojimų
kelią,
o
tarp
Radinys, jei pasitvirtintų, bū
penkiolika meti! jis beveik be sios policijos ir prisijungė prie miems iš rusų ginklams kainos išvyko 178,000 lenkų. 1941 m.
Juška
1387,
A.
Devenienė
1343,
Basanavičiaus
alėjos
ii
’
upės
žiotų labai reikšmingas Lietuvos
pertraukos dalyvavo Prancūzijos gen. Salan ir Massu Alžire, kur numuštos 20-30%.
taipogi ir 1944-1956 m. sovietai
žaidimų parką. Vytauto) Pr. Skardžius 1270, M. Gimbucm
• Sputniką III rusai paleido iš Lietuvos išvežė 320,000 gy
ūkiui. Reikšmingas (ir net pa
vyriausybėse, dažniausiai finan jis, žinoma, buvo sutiktas su di
gegužės 15 d. Tai didžiausias lig ventojų. J tą skaičių įeina taipo
vojingas) būti! ir politiškai, nes
sų ministeriu. Darbštus, kiek be delėmis ovacijomis.
Lietuvos teritorijos reikšmė ta
spalvis, tačiau prityręs politikas,
Susidariusiai būklei normali šiol žemės satelitas, s veriąs 2,925 gi ir jaunimas, kuris buvo paim
da tapti! panaši į Artimųjų Rytų
atkaklus ir ryžtingas.
zuoti yra eilė galimybių: polici svarus. Jo amžius erdvėje būsiąs tas atlikti karinės tarnybos prie
reikšmę, ypač, jei šaltiniai pasi
generolas Charles de Gaulle, jos pagalba vyriausybė palaužia gana trumpas---- apie 6 mene volę, bet ją atlikęs į savo tėvynę
rodytų esą turtingi.
nebuvo grąžintas. Partizanau
atkaklus, be kompromisinis, kaip nepasitenkinimą ir grąžina civi šiai.
1
JAV
aviacijos
lėktuvu
F
dami prieš sovietinį okupantą
sakoma, “turįs Joanos Arkietės linę kontrolę Alžire. Kaip iš bal
RUOŠIASI GYVENTOJŲ
kompleksą“. Po praeito karo bu savimo duomenų matyti, parla 104A pasiektas naujas greičio žuvo apie 30,000 gyventojų; kaiSURAŠYMUI
1,404 mylių per va kurie padaliniai kovojo prieš so
vęs Laikinosios Prancūzijos vy mento daugumas tam ėjimui pri rekordas
1959 meti! sausio mėnesį, drau
landą.
vietus net iki 1949 metų. Pažy
riausybės premjeru, porą metų taria.
ge su Sovietija, ir Lietuvoje nu
mėtas skaičius ir apie 60,000 lie
kietai stengęsis pravesti ameri
matomas visuotinis gyventoju
tuvių apleidusių tėvynę 1944 m.
kinę prezidento rinkimų sistemą,
surašymas. Kritiškoji surašyme
vokiečiams traukiantis, o raudo
vėliau,
įsisteigus
Ketvirtajai
data — sausio 15 dieną, ketvir
najai armijai artėjant. Iš Klai
Respubiikai, perdavęs valdžią
tadienis. Surašomi bus visi, kas
pėdos krašto į Vokietiją pasi
Assamblėjai ir pagaliau visai pa
tą diena bus Lietuvos teritorijo
traukė kone visi gyventojai. Vo
sitraukęs iš politinio gyvenimo.
je (dabartinėse oficialiose vadi
kiečių okupacijos metu buvo su
gen. Itn. Raoal Salan, prancū
namos LTSR sienose), įskaitant
naikinta apie 150,000 Lietuvos
zų karinių pajėgų viršininkas
ir laikinai atvykusius. Bus įtrau
Grii. .lac<|ii<-8 Massu
Gen. liaoiil Salan
žydų. Pažymėta, kad iš Sov. Są
Alžire. Vadovavęs prancūzų ka
kiami ir tie nuolatiniai Lietuvos
jungos į Lietuvą buvo atgaben
riuomenei Indokinijoje, pergyve
gyventojai, kurie tą dieną bus
ta ir prievarta apgyvendinta
nęs nuostolingus pralaimėjimus
laikinai išvykę. Laikinai atvyku
400,000 rusų.
Tunise, Maroke ir dabar Alžire,
sių bus užrašoma jų nuolatinė
Šitą visą imdamas dėmesin,
kur 400,000 karių išlaikymas su
gyvenamoji vieta ir atžymima,
prof. Birger Norman ir daro iš
nuostoliais iš iždo ištraukia po
kiek laiko jis Lietuvos teritori
vadą, kad 1940-1956 m. laiko
5 mil. dol. per dieną, atstovaująs
joj gyvena. Išvykusieji bus įra
tarpy, plote, kuris dabar vadina
prancūzų karininkų nusivylimą
šomi savo Lietuvos nuolatinėje
mas Lietuvos T.S.R., sumažėjo
Parvžiaus politikais.
gyvenamoje vietoje, nurodant,
ne 200,000, bet apie vieną mili
Ketvirtadienį nuotaikos Pary
kiek laiko yra laikinai išvykę.
joną lietuvių.
žiuje dar labiau įkaito, kai gen.
Prof. Birger Norman dar ir
Be to, bus registruojami šie
de Gaulle paskelbė, jog jis esąs
pabrėžia, kad toji didžiausioji
duomenys: lytis, amžius, ar su
pasiruošęs gelbėti Prancūziją ir
katastrofa Lietuvai buvo tuo
situokęs, tautybė, gimtoji kalba,
perimti valdžią. Ties premjero
grėsminga, kad tame jos nuosto
pilietybė, mokslas (pradedant
Pfimlino butu buvo numesta
lių skaičiuje daugumoje buvo
nuo beraščių iki aukštojo moks
bomba, mieste vyko demonstra
aukštesnio kultūrinio ir morali
lo), jei mokosi — tai kokioj mo
cijos šūkiu: “De Gaulle į val
Gen. Charles DeGaulle
President Kene Coty
Livija Kasparavičiūtė, įvykstančiam Dirvos vakare, šoks Linelio nio lygio žmonės.
kykloj, jei dirba — tai kokioj
džią!“
šokį.
K. M. Juozas Šarūnas
įmonėj ir kokį darbą, jei neturi
I Penktadienį 1,000 ginkluotų
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Kviečiu į Dirvos Vakarą!
JUOZAS J. BACHUNAS
Kaip skaitytojams jau žinoma,
Clevelande, Slovenian Audito
rium salėje, gegužės 24 d., 6:80
vai. vak., prasideda metinis DIR
VOS koncertas-balius. Programa
šį kartą parengta tokia, kad, at
rodo, visu rūšių ir visokiu sko
niu svečiai ras malonumo ir bus
patenkinti. Dainos melodijų mė
gėjai išgirs pagarsėjusį Ameri
kos lietuvių televizijos, radijo ir
koncertų dainininką A. Voketaitj. (Jo tėvą pažįstu dar iš Lietu
vos laikraščio laikų). Poezijos ir
humoro mėgėjai paklausys tos
srities nepalyginamo meistro An
tano Gustaičio kūrybos, nes dar
nebuvo atsitikimo, kad kada jo
klausytojai būtų nuobodžiavę.
Lietuviškų šok'ų mėgėjai pasi
gėrės L. Sagio Grandinėlės to

kiais visados jaunais ir tyros šo
kio poezijos perliukais.

Kad ir nepatogu apie save kal
bėti, bet neturiu kitos išeities,
dabar rašydamas apie šį Dirvos
parengimą: — mat, aš irgi buvau
pakviestas prisidėti prie vakaro
programos papildymo. Ilgai gal
vojau, kas*man daryti, kągi, iš
ėjęs į sceną prie kitų tokių meis
trų, aš galėčiau ar pašokti, ar
padainuoti, ar pabūti poetu' —
senovės lietuvių vaidila? . . . Ko
kiai naujai dalyviu rūšiai galė
čiau būti jdomus, kad manės vie
no iš kitų programos dalyvių
nenušvilptų ?
Ilgai galvojęs ir su draugais
dar pasitaręs, priėjau išvados
kad visliose parengimuose yra
viena dalyvių rūšis, kurią rengė
jai užmiršta — tai panelės ir
mielos ponios-našlelės . . . Jas vi
si kviečia į tokius balius viliojan
čiais žodžiais: ateikit, būkit, susipažinsit čia su naujais žmonė
mis, rasit laime, nuo kurios visas
jūsų gyvenimas pasikeis. Jos
ateina, kartais susipažįsta, bet
gana retas atsitikimas, kad lai
mę surastų ir kad jų gyvenimas
nuo to labai pasikeistų. Pasijun
ta apviltos.
Tad aš ir apsisprendžiau, kad
joms turiu ir noriu paskirti savo
programos "numerį” ir tokį, kad
nebūtų apviltos. Turėsiu keletą
patarimų, kaip jos tikrai, leng
vai, greit ir garantuotai gali su
rasti laimę, jeigu tik panorės.
Papasakosiu keletą savo pasku
tinių metų patyrimų ir įspūdžių
iš kelionės, ir ten bus atsakymai
Kad mano pastangos nebūtų
veltui, aš labai kviečiu atvykti i
Dirvos vakarą, žinoma, man rū
pi ir visi kiti lietuviai, kuriuos
patenkins jau pradžioje anie mi
nėti dainos, poezijos ir šokių
meisterai. Dirvos vakaro pro
grama tokia, kad verta atvykti
jos pasižiūrėti-pasiklausyti n<
tik Clevelando lietuviams, bet ir
tiems, kurie gyv ma aplink Clevelandą šimto mylių apskritime
ir daugiau. Pa nulis da’ ar ma
žas. Ką reiškia šimtas mylių,
jeigu tu gali turėti naudos
džiaugsmo, malonumo, o šalia to
dar palaikyti ir mūsų lietuvišką
spaudą.
Juk ('ar tais Filais, kai ne
buvo nei automobiliu, nei auto
busu. nei traukinių, nei lėktuvų,
o tiktai anas žirgelis juodbėrėlis,
mūsų seneliai senojoje tėvynėje
jau dainuodavo:
Juodbėrėli balnojau,
Pas mergužėlę jojau.

rinkosi

į

St.

Didžiojo New Yorko lietuviai, gegužės 25 d. Liberty Parke.
ypač jaunimas, birželio 15-jų
Atsilankiusieji, be įvairių žai
dieną kviečiami skirti mūsų tau dimų, dar turės progos pamatyti
tos ir valstybės tragedijai pami oro skautus demonstruojant lėk

Patricko katedrą

gegužinėms pamaldoms.

Du kart savaitinis, leidžiamas VIL
TIES, Amerikos Lietuvių Spaudos ir

(Non-profit),j Radijo

1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.

THE FIELD

• Kaip ir praėjusių metų eilė
je, taip ir šįmet kiekvieną gegu
žės mėnesio sekmadienį lietuviai

Nujojau šimtą mylių —
Prijojau ...

Ką prijojau? žalią girią?...
Ot, čia ir padarykim vieną skir
tumėlį. Jokim nebe į girią, bet
pas mergužėles į Dirvos vakarė
lį. Jeigu mūsų smarkūs seneliai
šimtus mylių jodavo, tai ką
mums dabar reikštų tiek pat ar
dar daugiau? Tad balnokim mo
torėli ir jokim į Dirvos vakarėlį.

nėti. Mergaitės ir moterys pra tuvų modelius.

’ Kovo mėn. būrelis lietuvių su
lietuviška bažnytine vėliava da
lyvavo Fatimos Marijos šventė
je, kurioje I). Pečiulaitytė tauti
niuose rūbuose tarp kitų tauty
bių lietuviškai kalbėjo Sveika
Marija.
Reikia pastebėti, kad N. Ze
landijoje nėra lietuvio kunigo
Krašto Valdyba kreipėsi į lietu
vius, jei bus įmanoma, surinkti
atitinkamą pinigų kiekį, atvyks
lietuvis kunigas vizitui iš Aus
tralijos.
• Naujosios Zelandijos univer
sitetuose studijuoja 6 lietuviai,
lie yra prisijungę prie Austra
lijos Lietuvių Studentų Sąjun
gos. Jų veikla ribojasi Lietuvos
reikalų skleidimu studentų tar
ne. Stengiamasi pravesti lietuvių
arpe sėkmingesnį vajų Lituanus
žurnalui. Dalyvaujama mūsų ir
kitataučių spaudoje. Vivat Li
thuania !
G. P.

LOS ANGELES

šomos rengtis tautiniais drabu
žiais.
Birželio 15-ji tesustiprina mū
sų jėgas kovoje dėl Lietuvos lais
vės ir tepakelia mūsų ryžtą pa
dėti vargstantiems ir persekio
jamiems mūsų broliams paverg
toje Tėvynėje ir Sibire tremtyje.
Visos organizacijos yra prašo
mos birželio 15 d. nerengti jokių
iškilmių, o jei kas numatė reng
' i, atidėti kitai dienai.

Ponia O. šadeikienė, talkinin

kaujant sportininkų tėvams bei

rėmėjams, rūpestingai ruošiasi
vaišėms. Kaip girdėti bufetas
bus įvairus ir turtingas lietu
viškais skanumynais.
Loterija turtinga įvairiomis
vertingomis dovanomis __ tele
vizijos aparatas, radijo ir kt. Lo
terijos bilietus galima įsigyti pas
kiekvieną sporto klubo narį ir
lietuviškose parduotuvėse.
Pabaltijo Valstybių
Tikime, kad visuomenė gausiu
Laisvės Komitetas atsilankymu netik medžiaginiai,
bet ir moraliniai sustiprins jau
JAUNIMAS KVIEČIA
nuosius sporte.

Prez. Eisenhoweris, stebimas žemės ūkio sekr. Bensono, pradeda
ąžuolo, skirto prez. Theodoro Roosevelto atminimui, sodinimo iš
kilmes prie Baltųjų Rūmų.

ALTo METINIS

SUSIRINKIMAS

Tautinio Kongreso New Yor
ke proga Korp! Neo-Lithuania SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
š. m. gegužės mėn. 31 d. ruošia
Jaunimo Pavasario šventę, kur birželio mėn. 1 dieną, sekmadie
įvyks Statler Hotel, Penn Top nį, 2 vai. po pietų, ruošia tradi
Bali Room, 7th Avenue and 33rd cinį, didžiulį pikniką BeechnuL
Street. Pradžia 9 vai. vak. Įėji Grove parke. Kaip kasmet, SLA
piknikai visų mėgiami ir gausiai
mas 2 dol. 50 ct.
Bilietai gaunami pas šventei lankomi, taip ir šiemet tikimasi
Ruošti Komiteto narius, krei susilaukt daug svečų ne tik iš
Detroito, bet ir iš apylinkių, tad
piantis laišku ar telefonu:
Vytautas Vaitaitis, 67 Wood pikniko šeimininkės nuoširdžiai
bine St., Brooklyn, N. Y. GL ruošiasi visus priimti ir pavai
šint. Visi SLA nariai, jų drau
5-3607.
Giedrė Kumpikaitė, 505 Lafa gai ir visi lietuviai maloniai kvie
yette Avė., Brooklyn, N. Y. ST čiami atsilankyti.
Valdyba
9-6534.
Dalia Maurukaitė, 1150 Glen
more Avė., Brooklyn, N. Y. AP
7-9205.

nę į susilaikymą, kuris neigia
Šių metų gegužinių-piknikų se
įvyko gegužės 10 d. ALTo susi mai atsiliepia į paties ALTo iž
zoną čia atidaro Tėvynės Mylė
rinkimai čia būna gana gausus, dą.
Toliau buvo pageidauta, kad tojų Di augija su pirmuoju savo
nes Los Angeles Ant o skyrius
ŽINIOS IŠ
yra sudaromas ne vien tik iš į ALTo vadovybę pagaliau būtų pikniku gegužės 25 dieną.
Milda Savukynaitė, 7 Kiely PI
*
pravertos sandariai užvertos du
srovinių
grupių,
kaip
kitose
lie

Brooklyn, N. Y. MI 7-4056.
N. ZELANDIJOS
Grupė lietuvių puikiuose Hol
tuvių kolonijose, bet duoda gali rys ir naujomis jėgoms, judres
Virginija Sutkutė, 51 Lynch
• Amerikos Skautų Clevelan
Iyvvoodo
kapuose
nusipirko
skly

niems
žmonėms,
nes
nauji
žmo

• Motinos Dienos minėjimas mybės įsijungti visoms vietos
St., Broeklyn, N. Y. UL 8-3306 do taryba pradėjo žygius įsigyti
AucklanJe įvyko gegužės 4 d. lietuviškoms organizacijoms ne nės įneštų naujų minčių, jaunes pus — šalia vienas kito, norėda
Algis Sperauskas, 7 Kiely PI. didelį žemes plotą stovykloms.
mi,
kad
geri
prieteliai
šioje
ašarų
nės
kovos
dvasios
ir
platesnių
St. Patricko salėje. Atidarymo atsižvelgiant, ar jos butų politi
Brooklyn, N. Y. MI 7-7992.
Jau užpirkta 1,700 akrų. Tiki
pakalnėje
—
galėtų
būti
karti
akiračių
ALTo
visuose
darbuo

žodį tarė Apylinkės pirm. J. Ži- nės, ar grynai kultūrines, ar re
Juozas Tysliava, jr., 192 High masi Consolidated Goal Co. do
ginskas. Bažnyčios administra liginės. šiame metiniame susi se. Nepaslaptis, kad dabar ALTo ir amžinybėje.
land Blvd., Brooklyn, N. Y. AP vanos per 1,000 akrų. Taip su lai
cijos vardu kalbėjo kun. Mari- rinkime buvo 45 dalyvių atsto darbuose vyksta kartojimasis,
7-7257
ku skautai turės per 3,000 akrų
Los
Angeles
mieste
sumažėjo
išsisėmimas,
lėkštumas.
novich,
ragindamas lietuvius vaujamos 23 organizacijos.
ir p. Juozo Ginkaus Svetainė žemės. Tai bus į pietryčius nuo
Kito atstovo buvo pageidauta, vedybos: per pirmuosius šių me je, Grand St., Brooklyn, N. Y.
perduoti savo kalbą, kultūrą ir
Pats ALTo susirinkimas, paly
Clevelando (apie 100 mylių at
tradicijas savo vaikams. Jis to ginti su paskutiniais dviejų me kad ALTas šalia piniginės sąma tų 4 mėnesius sutuokta 400 po
Prie įėjimo bilietai nebus par stume) prie Clendening Lake.
rų
mažiau,
negu
kad
per
tą
pat
tos
turėtų
ir
darbų
sąmatą,
ku

liau tvirtino, kad lietuviai yra tų susirinkimais, praėjo gana
duodami, tad jaunimas prašo
Perkamame plote yra Blue
pavyzdingiausi emigrantai, pa darnioje darbo nuotaikoje. Kiek rios jis pats laikytųsi ir visuo laiką praeitais metais.
mas
juos
įsigyti
iš
anksto.
Vietų
♦
Trail Ranch, kurioje yra vasa
sižymėję savo išsilavinimu ir didesnio įtempimo buvo sukėlęs menei apie tai leistų žinoti.
skaičius ribotas. Jaunimo laukia rinė ir 8 kabinos, pastatytos iš
Bedarbiu
skaičius
balandžio
šeimų santūrumu.
ALTo skyr. pirmininko rinkimas,
Susirinkimas visiems šiems
ma ir iš kitų vietovių.
rąstų, čia bus pradžia stovykla
mėnesio bėgyje Los Angeles
nes
šįmet
į
pirmininkus
kandi

pageidavimams
pritarė
ir
pave

Studentas V. Grigaliūnas skai
vietėms įrengti. Iš viso norima
mieste pakilų 3,3,500. Manoma,
tė E. Paukštienės paruoštą kal datavo du asmenys: Dr. Valan dė ALTo skyr. delegatui šiuos
iki 1961 m. įrengti 4 stovyklas,
kad atgijus namų statybai —
bą, pati autorė skaitė literatūri čius ir Raulinaitis, tris metus iš nutarimus parduoti kongresui,
talpinančias po 250 skautų. Prie
bedarbių skaičius pradės kristi.
PETROIT
nes ištraukas Marijos ir motinų eilės išbuvęs skyr, sekretoriaus kartu paskirdamas atstovui 100
ežero bus įrengta maudyklė ir
garbei. E. Mitkevičiūtė vaikišku pareigose. Dr. Valančiaus kan dolerių daliai kelionės išlaidų ap
uostas vandens sporto mėgėjams.
kuklumu padeklamavo "šimtą didatūrą karštai parėmė Valiu mokėti.
MOKSLO METŲ UŽBAIGA
Anot skautų vadovų, Clenden
Visi
šie
pasiūlymai
šį
kartą
kas,
o
Raulinaitį
—
Dabšys,
ku

kartų mama, mama”. L. Paukš
Detroito- Lituanistinės mokyk ing stovykla su laiku bus pato
tytė skambino keletą kūrinėlių ris, kartu būdamas ir susirinki buvo iškelti ne tautinės srovės,
los mokslo metus baigia gegužės gesnė, negu Valley Forge istori
PRIMINKIME PASAULIUI
pianinu. Labai malonų įspūdį mo pirmininkas, pasinaudodamas bet priklausančių visai kitiems
25 d. iškilmingu aktu su menine nis parkas ir tiksianti Amerikos
SOVIETŲ TERORĄ
padarė keturios šviesiaplaukės turima valdžia, pradėjo gana aš susigrupavimąms ne eilinių žmo
dalimi. Aktas įvyks Hispanos Skautų džiamborėms rengti. Pa
LIETUVOJE
ietuvaitės, išpildžiusios dainų, troku būdu tramdyti pasisakan nių. Los Angeles lietuvių visuo
Unidos salėje 12:30 vai. Po akto lyginant plotus, tai būsianti an
leklamacijų ir šokių pynę. Stu- čius už Valančių . . .
menė susideda iš tų pačių susiJau eilę metų New Yorko lie meninę programos dalį atliks troji didžiausia skautų stovykla
Bet
bekylanti
rinkiminės
ko

lentas R. Tarvydas, meniškai
grupavimų, kaip ir kitos lietuvių tuviai drauge su estais ir lat mokyklų mokiniai.
pasaulyje. Pirmoji yra Philmont
grodamas akordeonu mūsų liau vos nuotaika greitai buvo išly kolonijos, bet, būdama žymiai
Mokyklų Tėvų Komitetas, no Scout Ranch, Naujoje Meksiko
viais primena pasauliui sovietinę
dies dainas, nukėlė nevieną iš ginta balsavimu: Raulinaitis, toliau nuo pačių centrų, atrodo, pabaltijo kraštų okupaciją ir ge- rėdamas sutelkti lėšų mokyklų je (JAV).
nusirinkusiųjų į tolimą Tėvynę. grynai tremties sąlygose išau turi gilesnę ir ryškesnę perspek nocido nusikaltimą.
išlaikymui ir palengvinti vietos
• Balandžio 15 d. šv. Antano
gusi
visuomeninė
pajėga,
surin

tyvą
įžvelgti
negeroves,
na,
ir
Aucklando Apylinkės Valdy
Šiemet minėjimą organizuoja Lietuvių Bendruomenės apylin lietuvių gimnazijoje, Kenneounkbos vardu E. Paukštienei, paren ko 30 balsų, o Valančius — 14. būdama sunkiau pasiekiama par Baltijos Valstybių Laisvės Ko kės valdybai šių švietimo insti port, Maine, įkurta DLK Vytau
gusiai kuone visą tikrai puikią Be Raulinaičio, į ALTo skyr. val tinių apynasrių, matyt, turi dau mitetas: pirmininkas Dr. A. Tri tucijų finansinę naštą, organi to skautų dr-vė. Draugininku pa
programą, buvo išreikšta padė dybą buvo dar išrinkti: Valan giau drąsos ir moralinio įsiparei makas, sekretorius J. Audėnas, zuoja loteriją, kuriai dovanas skirtas pskltn. Vincas Grybaus
čius, Skirius, Medziukaitė, Dab gojimo atvirai pasisakyti opiais
ka.
iždininkas S. Briedis. Vicepirmi suaukojo lietuviai verslininkai. kas.
šys ir Aftukienė.
klausimais.
Komitetas prašo Detroito vi
ninkai: A. Mei — estas, ir Ch.
• LSB Atlanto rajonas planin
Išklausius Skiriaus pranešimą
Los Angeles visuomenė tiki, Stankevies — latvis.
suomenės pagelbėti tėvams ir gai ir iš anksto ruošiasi šios va
CHICAGOS
apie šaukiamą ALTo kongresą kad tolimo vakaru pakraščio lie
Minėjimas įvyks sekmadienį bendruomenės apylinkei, įsigy saros Tautinėn Stovyklon. Rajo
Bostone ir Aftukienei paprašius, tuvių jungtinis balsas bus ALTo
GYDYTOJAI
birželio 15 d. Town Hali patal jant loterijos bilietų.
no vadeiva skautų šakos sody
kad atstovai pareikštų savo pa kongrese išgirstas ir neliks tuš
Loterijos bilietai gaunami pas bos (pastovyklės) vadovu ‘pa
pose, N( w Yorke. Kalbės tik vie
geidavimus dėl tolimesnės ALTo čiai nuskambėjusiu aideliu mūsų
Tel. ofiso PRospect 8-1717
nas kalbėtojas, amerikietis. Kon Tėvų Komiteto narius: St. Kau- kvietė psktn. P. Molį, Worcesteveiklos, buvo padaryta konstruk pačių užmiesčio dykumose.
Rezidencijos REpublic 7-7868
certinėje dalyje pasirodys estų, nelienę, O. šadeikienę ir M. Bau- rio Nevėžio tuntininką. Tautinėn
tyvių ir toli siekiančių pasiūly
a— latvių ir lietuvių muzikai ir dai kį.
Stovyklon vykstą skautų viene
Dr. S. Biežis
mų.
nininkai.
Smulkesnė
programa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tai nedelsdami susisiekia su pa
Pernai čia įsisteigusio "Baltic
Pirmiausia, buvo pageidauta
PAVASARIO
GEGUŽINĖ
bus
paskelbta
vėliau.
3148 West 63 St.
skirtuoju vadovu rūpimiems rei
kad ALTo centras ateityje prieš Atlethic Club” reikalų vedėju
LSK Kovas visu kruopštumu kalams sutvarkyti.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Vytautas
Burokas.
rinkliavų vykdymą tikslingiau išrinktas
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.
ruošiasi gegužinei, kuri įvyks
GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI
• Biiželio 21-22 d. V/orcestcnurodytų lietuviu visuomenei Klubą sudaro suomiai, švedai,
Šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
ry, Maironio Parke bus Atlanto
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.
kokiems konkretiems darbams estai, latviai ir lietuviai. Iš lietu
-------- —------- PINIGAI Į
NIDA
rajono skautiškoji sporto šventė.
surinktus pinigus numato sunau vių klube tėra tik du: Vytautas
ŪJn-ųvA
doti, ?akys:me, kad ir panašiai Burokas ir Jonas šenbergas. Klu
Tel. ofiso EVerglade 4-7376
geriausia ir gražiausia vasarvie- Bus pravestos krepšinio, tinkli
kaip Talkos organizaciiu vykdo bo pagrindinė sporto, šaka — eu
<1
nio ir lengvosios atletikos var
Tel. buto GRaceland 2-9203
>ė Cape Gode.
muose Nepriklausomybės Fonde ropinis futbolas. Savo srityje
Ten atviras Atlantas su visuo žybos. šiemet varžybose daly
Mokestis
$5.
—
iki
$50.00
Dr. Juozas Bartkus
vajuose yra daroma. Spaudoje klubas laikosi gerai ir tikisi šie
met šiltu Golfo srovės vandeniu. vaus ir jaunių komandos — 12-16
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kelbiamos AT,To apyskaitos met išsikovoti sąlygas perėjimui
. PILNAI GARANTUOTA
Ten, sausam, gražiam pušyne m. amžiaus.
Norvest Medical Center
' ėdamos damai labai bendro po- ' aukštesnę klasę.
• KVITAS PARŪPINAMAS
• Birželio 29 — liepos 13 d.
naujos vilos su patogiai įreng
2336 West Chicago Avė.
♦
’ ūdž'o ir kartais žymiai suvė
us Atlanto rajono vilkiukų sto
EXPRESU PER 2 SAVAITES
tais kambariais.
Chicago 22, Ilk
lintos. praeina damai visuome
Motinas diena čia plačiai buvo
VAL.: 1-3:20, 6-8:30 p. p. pirmad.,
Ten puikus lietuviškas mais vykla — Frank Jakubaitis farG R A M E R C Y
nės visai nenastebĄtos, ir visa paminėta per lietuviškąją Bru
antrad., ketvird., penktad.
tas — kiek tik nori ir ko tik nori. moje, W. Quassett Lake, PutTik susitarus trečiadieniais.
■i ‘-'•‘ūmia lietuviška v’suomc- no Gedimino radijo valandėlę ir
Ten kaip ranka pasiekti Hy- nam, Conn. Mokestis už dvi sa
744 Broad Street
viešu parengimu lietuvių para
Nevvark 2, New Jersey
annis miestas su visais moder vaites $3'% dviem vaikam iš tos
oačios šeimos $55, savaitgalio
pijos salėje. Tr vienur ir kitur
naus kurorto įrengimais.
leista Bankų Pept. 1
programą atliko mažieji lietu
Važiuoti traukiniu, autobusais stovyklautojams — $2 dienai.
v,
ir apdrausta.
viukai.
arba skristi lėktuvu į Hayannis Stovyklon priimami vilkiukai
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs
o iš ten į Nidą tik dvi mylios 8-12 m. amžiaus ir to pat am
galit pigia kaina atsispausdinti pro
žiaus berniukai, žadantieji pra
taxi.
Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
fesines korteles, įvairias blankas, va
Vasarvietė veikia nuo birželio dėti skautauti. šiai stovyklai va
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
karams biletus, vestuvių pakvieti
dovaus sktn. M. Manomaitis, 3 5
1 d. iki rugsėjo 30 d.
nente einantį iliustruotą humoro-kritikos žurnalą
mus, plakatus ir kt.
Bolton St., So. Boston 27, Mass.
Užsakymai sunčiami:
• Hartfordo Tėviškės vietininValerija Norvaišienė, West
Užsakymai priimami ir paštu.
Hyannisport, P. O. Box 367, Cape kija negalintiems vykti šią va
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
DIRVA — 1272 East 71 St.
Code, Mass.
sarą rengiamon Tautinėn Sto
Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė. S •>
Cleveland 3, Ohio
Telef.: Hyannis — SPring vyklon, rugpiūčio 23 rugsėjo
Welland. Ont., Canada.
Tel.: HE 1-6344
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Mūsų pavardės
ir milijonai
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan
Važinėjant po Ameriką ir paulį ir susitikinėjant su lietu
viais, niekam nebus nuostabu, jei
pasakysiu, kad pirmas dalykas,
su kuriuo čia tenka susięlurti,
yra, be abejo — lietuviškos žmo
nių pavardės, o dažnai, ypač kal

vardas. Dabar susitikęs paklau
siau: — Sakyk, kaip atsirado
Victor, jeigu taip rašaisi?...
Tada Jurgis man išaiškino. Jo
tėvas kadaise gyveno Jersey Ci
ty. N. J., turėjo laikrodžių krau
tuvę ir laisvu metu grojo smui

kėjusi už lenko ir turi... lenkiš
ką pavardę. Sūnus inžinierius,
vedęs, nežinau kokios kilmės,
amerikietę, augina šeimą ir pats
dar šiek tiek susikalba lietuviš
kai. Kita netekėjusi duktė gy
vena su tėvais ir lietuviškai
kalba gerai...
Mano žmonos broliai buvo
Bartusevičiui. Senokai, dar prieš
50 metų, dėl patogumo pasidarė
Bartz (irgi nieko lietuviško ne
beliko, skamba maždaug vokiš
kai...). Jų sūnūs išėjo moks
lus, visą laiką kalbėjo angliškai,
lankydami mokyklas, negyveno
namie. Jie vedę tai vokietes, ai

lietuvių tautai ir jos reikalams.
Tad, kai mes skaičiuojame,
kiek dabar Amerikoje ir laisva
jame pasaulyje yra lietuvių, la
bai tas sunku pasakyti, ir joks
Saliamonas teisingai nebesuskaičiuotų. Nes pirmiau reikia su
tarti, ką laikyti lietuviu — ar
tik tuos, kurie dar veiklūs, kaip

lietuviai, ar kurie dar moka lie
tuviškai, ar ir visus, kurie yra
lietuvių kilmės, arba ir tokius,
kurie sukūrę mišrias šeimas, ta
čiau jos neabejotinai turi bent
pusę lietuviško kraujo. Jeigu im
tume tą paskutinį, tai man at

ką stiprumą. Lietuvių tauta nyk
sta ne tik dėl to, kad ją tėvynėje
kiti slėgė ir lietuviškumą naiki
no, bet kad mes patys savo lie
tuviškumą naikiname ten, kur
niekas neslegia ir nebūtina jo iš
sižadėti.
O dabar Amerikoje turi ilgai
krapštyti, kol atkrapštai, kad,
štai, tas ar anas nelietuviškai
pasivadinęs žmogus yra gryniau
sios lietuvių kilmės. N. Zelandi
joj sutikau vyrą, kuris čia seniai
atvykęs, vedęs kitatautę ir pa
sidaręs zelandietis, bet kai apie
lietuvius spaudoje pradėjo rašy
ti, tai ir jis pasisakė esąs lietu

S

TAURIAM PATRIOTUI UŽGESUS
Mirė dipl. inž. Tomas Okunis
Dar taip neseniai, tik prieš
porą metų, gražiomis Atlanto pa
krantėmis Bostone vaikščiodavo
pora senyvų žmonių. Abu sko
ningai apsirengę, abu aristokra
tiškos išvaizdos. Tai buvo dipl.
inž. Tomas Okunis su žmona. Po
kurio laiko tie du vaikštynių ir
gamtos mėgėjai iš Bostono pa
jūrio dingo. Dipl. inž. Tomas
Okunis susirgo sunkia ir nepa
gydoma skleroze. Kovodamas su
ta negalia, apie du metus jis iš

rodo, kad vien Amerikoje lietu vis ir dar trupučiuką tebemokąs gulėjo lovoj. Prieš porą savai
bant apie jaunąją lietuvių gene ku. Jis vadinosi Motiejus Tere- res, lenkes ar itales, jie po vieną
lietuviškai. Arba štai mano ūky čių ligonis buvo paguldytas li
raciją, ir jų pirmieji vardai. Var sevičius. Su tokia ilga ir tuomet kitą žodį dar moka (kai kurie) viškos kilmės žmonių yra ne mi
je mes dažniausia tarp savęs kal
dai ir pavardės yra pirmieji ma painiai „spelinama” pavarde ir lietuviškai, bet jau jųjų vai lijonas, bet mažiausia jau du bame lietuviškai. Nesykį jau bu goninėn, o š. m. gegužės 2 d. jo
gyvybė užgeso.
milijonai. Bet kas iš jų, jei jie
tomieji lietuviškumo „pasai”. prieš 70 ar daugiau metų Ame kai nei mū-mū ... Kurie vedę

tuviu, rūpesčiu buvo paskirtas
pirmosios distancijos — Mask
vos Petrapilio — plento viršinin
ku. Tose pareigose, pasilikdamas
gyventi Maskvoj, išbuvo apie 12
metų. Būdinga, kad prįeš T.
Okunį minėto plento ruožo virši
ninku keletą metų buvo lietuvis
inž. Pranas Stanaitis.
Nuo 1920 m. velionis T. Oku
nis dirbo Lietuvos Pasiuntinybė
je Maskvoj, kur organizavo Lie
tuvos turto grąžinimą iš Rusi
jos. Lietuvon grįžo 1924 m. ir
tuoj pradėjo dirbti Plentų Val
dyboje.
Nevengė jis ir savo krašto pro
vincijos, tad buvo Tauragės, vė
liau Marijampolės ir Alytaus
apskr. inžinierium. „Lietuvos
Cukraus” B-vei pakvietus, dipl.
inž. T. Okunis prižiūrėjo Mari
jampolės ir Pavenčių cukraus
fabrikų statybas. Gyvendamas
Kaune, kuri laiką jis reiškėsi
Tautos Pažangoj ir buvo jos iž
dininkas.
Tai buvo tas metas, kada Ant.
Smetonos redaguojami tautinės
minties laikraščiai buvo smar
kiai cenzūruojami, uždarinėjami
ir galėjo eiti kaskart vis naujais
vardais. Pats velionis T. Okunis
aktyviai reiškėsi spaudoje, ra
šydamas Lietuvos statybų klau
simais, kritiškai įvertindamas
naujai organizuojamus ar jau
atliktus darbus. Kaip inžinierius,
jis dalyvavo kai kurių valstybi
nių statybų konkursuose.
Be to, Vidaus Reikalų min.
Ign. Musteikio patvarkymu, ve
lionis dipl. inž. T. Okunis paruo
šė Lietuvos plentų statybos ir
priežiūros išsamią studiją.
1944 m. T. Okunis su žmona
ir sūnum architektu Jurgiu Oku-

vo taip, kad eina pro šalį kokia
Tomas Okunis gimė 1878 m.
rikoje sunku buvę pasirodyti. lietuvaites, tai, nors patys ir ne nei lietuvių kalbos nemoka, nei
moteriškė,
prieina,
klausosi,
ima
kovo 7 d. Vilkaviškio aps. ir vi.,
Tad jo tėvas, buvęs prasilavinęs moka lietuviškai, bet jų lietuvės patriotinės sąmonės neturi ir net
džiaugtis ir pasisako: — Aš esu Šelvių kaime. Taigi išgyveno aš
žmogus, mokėjęs skaityti ir ra žmonos — gerai tebemoka. Ben iš jų vardų ir pavardžių nebeat
irgi lietuvaitė ... tik ištekėjusi
šyti, dėl patogumo pasivadinęs drai, Amerikoje gimusios lietu pažinsi, kad jie yra lietuviškos už airio. Ir linksma, sutikus tau tuoniasdešimt metų ir beveik po
rą mėnesių. Jis priklausė tai mū
vardą ir pavardę.
Victor. Kai prieš 50 metų gimęs vaitės merginos beveik labiau pa kilmės.
laiko lietuvių kalbą, negu vy Dabar jau pervėlu užsiimti tietę, ir kartu graudu. Juk jos sų senosios inteligentijos kartai,
Nekartą sustojęs naujame jam sūnus, tai tas ir buvo užra
vaikai irgi perpus lietuviai.
kuri pačiais tamsiaisiais euristi
rai...
propaganda,
kad
tą
dalyką
kitu
šytas
Victor
pavarde,
šeimoje
mieste, jei tik turėjau laiko, pa
•
*
*
nės reakcijos metais drąsiai ir
Ar štai mano tikro brolio duk keliu pasukus. Bet dar galima
varčiau telefonų knygą, paieš gi visi kalbėję lietuviškai, jauPatys mes žlugdome save. Yra ryžtingai stojo į tautos žadini
kodamas kokio pažįstamo, ir pir tęsi lietuviais, o mano bičiulis ra ir sūrius ... Kol buvo maži ir kai ką padaryti, kad toliau tas daugybė grynų lietuvių šeimų, mo darbą.
miausia skaičiau ... vardus ir Jurgis ir dabar visai gerai tebe gyveno ūkyje, kalbėjo lietuviš procesas sulėtėtų ir ko mažiau kurios nevartoja lietuvių kalbos
Velionis T. Okunis kurį laiką
T&vardes. Radęs įrašyta Vytau kalba lietuviškai. Jis yra lietu- kai. Kai įstojo į aukštesnes mo paliestų bent naujuosius atei ir savo vaikų nei vieno žodžio mokėsi Marijampolės gimnazi
tas, Algirdas, Algimantas, arba i vis, bet iš jo vardo ir pavardės kyklas, išėjo iš namų, susiben vius.
sąmoningai nemoko lietuviškai. joj, bet gimnaziją baigė 1898 m.
ir Jonas, Povilas, Jurgis, Juozas — kas jį pažintų, kaip lietuvį, dravo su kitakalbiais ir kitatau Australijoje mažiau pastebė Tokie jau šiaudadūšiai esame.
Mintaujoj. Jau gimnazistas bū
— jau esu kone visai tikras, kad kas beatspėtų jo kilmę? Tokių čiais, lietuvių kalba pradėjo jau, kad lietuviai taip gadintų Dabar sąmoningi ir kultūringi damas, jungėsi į slaptus lietuvių
tie žmonės yra lietuviai. Gi ra atsitikimų Amerikos lietuvių blankti. Mergaitė, kuri dar susi savo pavardes, kaip Amerikoje. naujieji ateiviai nieku nebega moksleivių ratelius, stiprino savo
dęs vardus Vito, Al, John, Paul, gyvenime buvo tūkstančiai ir kalba lietuviškai, ištekėjo už Viena aišku, kad yra visai tvar lėtų pasiteisinti. Praeityje tai lietuvišką dvasią.
amerikono, kuris pats nežino sa koje, jei lietuviai atitaiso savo lietuvius kiti lengvai perkrikš
George ir panašius, jau nieko tūkstančiai...
Gimnaziją baigęs, su kuklio
nežinau, kokios tautos ir kilmės
Kad nelietus kitų, gal būtų vo tautinės kilmės, o sūnus dar suslavintas pavardes, kurios bai tydavo. Kai jie nemokėdavo nei mis lėšomis kišenėj jis išvyko
yra tie žmonės. Panašiai ir su geriau kalbėti apie savo šeimą supranta šiek tiek lietuviškai, giasi galūnėmis -evičius, -auskas, skaityti, nei rašyti, tai juos už Maskvon, kur 1903 m. Maskvos
pavardėmis. Radęs parašyta, ir gimines. Nesame be „grieko” bet sunkiai taria žodžius. Neturi -auskis ar panašiai. Visai gerai, rašydavo esant Smith, Brown ir universitete baigė Matematikos
pvz., Jonas Bulota, aš jau žinau, ir mes, nors pasiteisinimui kiek praktikos, visą laiką dirba su kad pamaino ir nelietuviškos pa panašiai. Tai man, tarp kitko, fakultetą.
vardės kamienus. Turime dau pasakojo mano geras bičiulis
kad tai bus lietuvis, bet jei ra vienas turėtume daug visokių amerikiečiais.
Viena matematika nesitenki
•
♦
•
gybę gražių pavyzdžių, kaip lie Jonas Urbanas, ilgus metus bu
dau John Bulat — iš kur galė labai svarbių ar mažiau svarbių
no, tad visus 1905 m., tokius ne
Neminėsiu kitų mano tautie tuviai yra atitaisę savo pavar vęs mano Tabor Farmos, paskui
čiau žinoti, kad tai lietuvis. Ir aplinkybių. Aš pats pavardės
ramius Rusijoj ir Lietuvoj, jis
t.t. ir t.t.
nemainiau, bet jos rašyba, žiū čių pavardžių, kurie buvo ir yra des. O ir pirmuosius lietuviškus Macatawa viešbučio vedėju, da praleido Anglijoj, Londone, kur
Amerikos, o taip pat Austra rint lietuvio akimis, yra suga geri lietuviai patriotai. Bet jų vardus galime ir turime palai bar turįs savo viešbutį Adiron- gerai pramoko anglų kalbos ir
lijos ir kitų kraštų, kur lietu dinta, suamerikoninta. Lietuviš pavardės daugumoje nelietuviš kyti, jei jau ne visada gyvenime, deck kalnuose, Sacandaga Park, pagilino savo specialybės studi
viams teko ir tenka gyventi, są kai turėtų būti rašoma Bačiūnas, kos, o jų vaikai, išėję į Ameri tai nors dokumentuose, raštuose, N. Y. Jonas gimęs Škotijoje, kur jas.
lygos ir aplinkybės yra tokios, ir taip mano draugai ir kartais kos gyvenimo platumas, vedę ki telefono knygose. Tai tik paro jo tėvas buvo emigravęs. Tėvas
1908 m. T. Okunis baigė Aukš
kad lietuviai turėjo ir tebeturi net laikraščiai parašo, ir tai yra tatautes, nei žodžio nebemoka dys mūsų dvasią ir jos lietuviš- nemokėjo nei skaityti, nei rašy- tąją Technikos mokyklą Mask
n
nemaža vargo su savo vardais ir visai tvarkoje. Bet visą amžių
ti, o kai paklausė jo pavardės, voje dipl. inžinieriaus laipsniu. niu pasitraukė Vokietijon. 1949
pavardėmis. Dažnai tikro vargo, būdamas biznyje ir daugiausia
tai sakėsi esąs Urbanavičia. Ilgesnį laiką studijuodamas ir m. jie atvyko į JAV ir visą laiką
bet nesvkį ir tik įsivaizduoto, reikalų turėdamas su amerikie
Prašė tą pavardę užrašyti ar gyvendamas Maskvoj, aktyviai gyveno Bostone, kur J. Okunis
kur lietuviai, besitaikydami prie čių visuomene, jutau sunkumų
„suspelinti”, bet jis nei vieno, reiškėsi lietuvių studentų patrio dirba kaip architektas. Gegužės
sąlygų, patys persistengia, tuo dėl lietuviškos rašybos ir pradė
5 d. gausus būrys Bostone gyve
nei kito negalėjęs padaryti, tai tinėj veikloj.
parodydami savo būdo ir cha jau vartoti angliškai Bachunas,
tada ėmė ir pavadino jį —
Antrąjį fakultetą baigus, dipl. nančių liet. inžinierių ir sūnaus
rakterio minkštumą, savo men- nes pirmiau rašydavome BaczuSmith ... Nuo tada jis buvo inž. T. Okunis kunigaikščio Ga- Jurgio bičiulių palydėjo velionį
kavertybę.
nas. Tada Bachunas ir lietuviš
Smith prieš savo norą. Tėvas vi licino, save taip pat laikiusio lie- paskutinėj žemiškoj kelionėj į
kai
ir
angliškai
skamba
gerai.
Nauj. Kalvarijos kapines.
Kalbant apie lietuvių žmonių
sada kalbėjo lietuviškai, ir jo
vardus ir ypač pavardes, būtų Vienas iš mano bičiulių nauja
sūnus ligšiol gerai tebemoka lie torijos man nesibaigia. O jos vi
Dipl. inž. Tomas Okunis buvo
kurių
man
vis
pataria
bent
lietu

galima pripasakoti daugybę is
tuviškai. Kada Jonas užaugo ir sos man daro įspūdį todėl, kad, tvirtas ir apsisprendęs lietuvis,
torijų, duoti daug pavyzdžių ir viškoje spaudoje ir visuomenėje
atvyko Amerikon, turėdamas ge kai važinėju po Ameriką ar pa geras savo mokslo žinovas, veik
vartoti
tik
Bačiūną,
o
ne
Bachuiš to mėginti daryti išvadas. Pa
rą balsą ir būdamas muzikalus, saulį, būna įdomu ir svarbu ži lus ir energingas, bet karjeros
minėsiu vieną kitą atsitikimą. ną. Gal jis ir neklysta.
ilgai dainavo Vanagaičio koncer noti, kaip kas vadinasi. O tada laiptais nesiveržė į aukštį, buvo
Aną kartą čia rašiau apie susi Mano pusbrolis Pranas Bačiū
tuose, visada jautėsi lietuvis. ir kyla klausimas: ar tu, mano kuklus ir nepretentenzingas Su
tikimą su savo senu pažįstamu nas, gyvenąs Milwaukee, Wis.,
Tai jis atsisakė primestos Smith sutiktasis žmogau, esi lietuvis valkijos sūnus, patyrusia žinovo
San Francisco mieste, muziku pasidarė — Frank Batch (tad
pavardės ir grąžino savo tėvo ir lietuviškai vadiniesi, — ar esi akimi sekęs Neprikl. Lietuvos
Jurgiu Vietom ... Kai jis gyve jau čia nieko lietuviško nei ra
tikrą pavardę — Urbanas (tik koks svetimplunksnis, kurį tik gyvenimą ir ypačiai valstybės
no ir dirbo Chicagoje, visi jį va šyboje, nei garse nebeliko). Jis Ispanijos princas Don Juan Carlos keletą dienų „neoficialiai’’ vie ir jis nutrumpino j Urban, man gerai apipešus, pradeda aiškėti, vykdomas statybas. Tegu užge
dinome George Victor. Maniau išaugino dvi dukras ir sūnų. Vie šėjo VVash ingtone. čia jis sutinkamas Ispanijos ambasados ka rodos, be būtino reikalo ...).
iš kokios šalies esi atskridęs? ... susiam patriotui būna nesunki
rinio atache ir jo štabo.
tada, kad tai jo pirmas ir antras na duktė gyvena Detroite, ište
(Bus daukiau)
Kaip matau, tų pavardžių issvetinga JAV žemė.
St. S.

Juk, kai susipažįsti su nauju
žmogumi, tau jis pasako savo
pavardę, arba paklausi, kaip jis
vadinasi, ir pats pasisakai savo

nuveikti lietuvių laisvą kultūrinį atgijimą.
Lenkininkai atviroj kovoj su Vaižgantu bū
dami bejėgiai, griebės šlykščių skundų. Ta
čiau ir to ginklo būta trapaus. Vaižgantas
A. MERKELIS
kapitulos teisme ne tik save teisino, kiek
drąsiai ir sumaniai gynė lietuvių tautinį at
atskilimo ii visų moderniųjų prieš tikėjimą gijimą, žinoma, nutylėdamas apie savo kon
3.
Ir iš tikrųjų, Vaižgantas savo tautine klaidų grobis, ir tuomet jau nei vyskupas spiracinę veiklą. Jei lenkininkams ji būtų
veikla Lietuvoje dvasinei vyriausybei kėlė nei popiežius jos nebeišgelbėsiąs. šio plauko buvus žinoma, jie būtų pagalbon telkęsi žan
daug rūpesčio. Būdamas giliai įsitikinęs savo kunigai visas kunigiškas pareigas taip krei darus.
idėjų teisingumu, jis jas visur skelbė drą piu, kad iškeltų ir sustiprintų lietuviškumą.
Be abejo, prolenkiškai Lietuvos bažny
siai, atvirai, temperamentingai. Jaunimas
Klebono A. Eidimto tvirtinimu, Vaižgan tinei vyresnybei Vaižganto tautinė veikla ne
juo buvo sužavėtas, ir jo įtaka augo.
tas ir jo pasekėjai kunigai maną, kad pagar patiko. ir ji, kiek galėdama, ją tramdė, Vaiž
Tačiau lenkiškos orientacijos kunigams ba, kurią pasaulis jiems teikiąs dėl jų kuni gantą iš vienos vietos kilnodama kiton. Per
ir dvarininkams jis kėlė siaubą, juoba, kad, giško rūbo, esanti jiems skiriama. Jie lietu trylika metų (1893-1906) Vaižgantui teko
ginčydamasis su jais nevengdavo aštrių po viškumo, tartum vėjo pripūsti gerai žiną, kunigauti net septyniose vietose: Mintaujoj,
sakių. Tad jis buvo skundžiamas dvasinei kad lazdų bei botagų smūgių niekas daugiau Mosėdy, Kuliuose, Micaičiuose, Vadaktuose,
vyresnybei, kad esąs „kruvinosios litvomani- prieš juos nebeatkreips, todėl senus bei pri Miškių Sidabrą voje ir Pamituvio Stakiuose.
jos korifėjus”, "lietuvių nacionalinės parti tyrusius konfratus drąsiai šaukią į ginčus. Iš Miškių-Sidabravos, kur vos tik tris mė
jos vadas”, skelbiąs idėjas, nesuderinamas su Senųjų kviečiami sutvarkyti savo tėvynės nesius jam lemta buvo gyventi, keliamas į
jo dvasininko pašaukimu, sociališkai pavo meilę, nekelti nesantaikos tarp kalbų, kurios Pamituvio Stakius, savo bičiuliui Petrapilio
jingas ir keliančias nesantaiką.
iš seno geruoju gyvenančios, gerbti kitų tei Dvasinės Akademijos profesoriui kun. Alek
™
Iš visų skundų pats įdomiausias Kuršė ses ... neklausą, išdidžiai priešinąsi, įžei sandrui Dambrauskui — Adomui Jakštui ra
nų klebono kun. A. Eidimto, įvardintas Quae- džiamai skelbią, kad senieji kenčią nuo se šė:
dam de moderno lithuanismo in clero dioce- natvės beprotybės, o matydami, kad jų nie
— Žydo — amžinojo valkatos padėjimą
sis Samogiliensis (Šis tas apie žemaičių vys kinami senieji konfratrai beginkliai ir negi pradedu suprasti. Jis laimingesnis už mane,
kupijos kunigų modernųjį lietuviškumą). nami, maną, jog jie iš tikrųjų esą gražiausi, nereikalaudamas bent baldų ir kiaulėnos. Ke

•

ŠVIESUSIS VAIŽGANTAS

Šiame ilgame skunde kun. A. "Eidimtas tvir

didžiausi,

tina, kad Vaižgantas ir jo draugai kataliky
bę griauną sumaniau ir saugiau, negu Jonas
Husas, kuris atvirai puolęs popiežių, kardi
nolus ir pasaulinę valdžią ir žuvęs ant laužo,
o mūsų valstybių ardytojai nerūpestingai ir
su panieka viešai elgiąsi tiktai su kaimo ku
nigais, o ypač su klebonais, kurių įtaką kar
tą panaikinus ir sugriovus, tauta tapsianti

viai. Klebonas A. Eidimtas Vaižgantą ir jo
šalininkus kaltina ir bedieviškumu, kurio vie
nintelis regimas ženklas esąs ypatingas nau
jų žodžių bei daiktų pamėgimas ir karštas
tautiškumo gynimas.
Prieš Vaižgantą gausū’s skundai — ryš
kus signum temporis, rodąs, kuriomis prie
monėmis lenkų kultūros šalininkai stengės

galingiausi

ir

protingiausi

lietu

lintą tai kartą vis turiu ”pradėti” gyventi,

kalbos bažnyčioje ir viešajame gyvenime. Ji
buvo sėkminga, nes augančioj i šviesuomenė
ir jaunoji kunigų karta žengė drauge su
Vaižgantu, o susikrimtę bei nusivylę lenki
ninkai buvo bejėgiai liudininkai, kaip gyveni
mas naujų idėjų apvaisintas, lyg gaivus pa
vasario vėjas, lekia priekin, palikdamas juos
negailestingai užuomirščiai.
Konspiracinė veikla prieš Lietuvos paver
gėjus rusus buvo kova dėl lietuvių kultūros,
ypač jos galingojo įnagio spaudos, kuri buvo
draudžiama ir baudžiama, ši kova buvo daug
sunkesnė, pavojingesnė, ir Vaižgantas jai
yra sudėjęs daugiausia brangių aukų. Kiek
viena dėl kilnaus idealo kova juk ir yra savo
didžiosios aukos atnašavimas, ir toji auka
ne mirties, bet gyvybės ženklas. Pats auko
damos, Vaižgantas iš aukų neskyrė nė savo
mylimųjų, nes, sakos, jei juos būtų išskyręs,
jei būtų aukomis paspekuliavęs, ne savo, ne
saviškių, tik svetimų laisve ir gerove žaidęs,
būtų buvęs pats sau nepakenčiamas niekšas.
Vaižganto brolis Jonas dėl lietuviškos drau

džiamosios spaudos trejus metus buvo iškalintas Petrapilio politiniame Krėstų kalėjime

gai priimti. Jo svečiais būdavo ne tik putlieji
lenkininkai, abejingi jo skelbiamoms idėjoms,
bet ir tamsieji caro tarnai, įpareigoti budriai
sekti nenuoramą „revoliucionierių” Vaižgan
tą, kuriems jis atrodė ne koks baisus galžūda, o „dušą čeloviek”. Tad jie prie Vaižganto
perdaug ir nekibdavo, o būdami stropūs, daug
prie jo galėjo kabintis. Draudžiamosios spau
dos reikalais Vaižgantas plačiai važinėjo po
Lietuvą, ją platindamas ir jai aukas rinkda
mas, jo korespondencija buvo gausi ir daug
kas pas jį lankydavos.
Apie lietuviškąją spaudą ir jos grąžini
mą sukos visas Vaižganto gyvenimas. „Ak,
spaudos, spaudos. Dar metai ir aš padvėsiu
iš iritacijof,„, — 1903 m. pradžioj jis rašė
savo bičiuliui kun. A. Dambrauskui. Spaudos
laisvės jis laukė kaip išauštant pavasario, ne
šančio gyvybę, grožį ir džiaugsmą. Slinko
dienos besisielojant spaudos atgavimu, o kar
tais ir naktimis ji vaidendavos sapnuose.
Kartą Vaižgantas sapnuojąs — pats ca
ras Mikalojus su žmona nuo audros pasislė
pęs Vadakčiukų klebonijėlėje po šiaudiniu
stogu. Rytmetį, išlydėdamas carą, nutvėręs

ir paskui dvejus metus ištremtas į Besarabi jį pusiau, kaip Jokūbas angelą, ir sakąs:
ją, o pats Vaižgantas vos per plauką išvengė
— Nebepaleisiu, kol nepasižadėsi pasi
Sibiro,

nes

buvo

kaltinamas

Baudžiamojo

bet vos įsikabinu, jau likimo ranka ir išardo. Statuto 129 straipsniu, t. y. už norą ir kėsi
Tai neigiamai veikė jo temperamentin nimąsi pakeisti esamąją tvarką.
gą veržlų charakterį, ir jis laiške skundžias,
Savo gražia išvaizda, šviesiu intelektu,
kad kartais pradedąs jausti energijos stoką švelniu būdu, nuošiędžiu atvirumu ir neiš
ir nusivylimą, vis dažniau kiaurą dieną pra- senkančiu humoru trykštančia kalba Vaiž
gantas buvo mielas, patrauklus, visur laukia
sėdįs krėsle ar pravaikščiojąs po kambarį.
Grumtynės su lenkiškos orientacijos ku mas ir išskėstomis rankomis priimamas. Mė
nigais ir dvarininkais buvo kova dėl lietuvių go jis svečiuotis ir pas save svečius vaišin

rašyti lietuviams rašmenų laisvės.

— Vot čudak! Nu bud po tvojemu (Na,
keistuolis. Tegu bus, kaip nori) — taręs ca
ras ir išvažiavęs.
Šįkart sapnas išsipildė: po kelių dienų
nuvažiavęs į Panevėžio ūkio parodą, Vaiž
gantas pamatė plakatus, skelbiančius lietu
viams spaudos laisvę.

(Bus daugiau)
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Nuomonės

DĖL TOS NELYGYBĖS
T

munistinę valstybę kuriant, rei
kia prisiminti komunizmo įsiga
lėjimo eigą 1917 m. Rusijoje, o

ypač atkreipti dėmesį į pirmo

JUOZAS BUTVILĄ

PRINCIPO ŽMOGUS ...

GEGUŽĖS MĖN. 24 DIENOS
VAKARĄ SKIRKITE

sios po revoliucijos Komisarų
i«iai yra pramanyti, tai tas
Dirvos 24 Nr. tilpo gana įdo tini«fai
— Sveikas, bičiuli, šimtą metų nematytas! Niekur
Tarybos sąstatą — ar daug rusųmus A. Musteikio straipsnis, pa atsakyme ir bus pažymėta, o jei
neini, nesirodai, — kratau iš džiaugsmo jo ranką. Kur gi
ten rasite?
vadintas "Kodėl tokia nelygybė” ne — pasikartos tyla, kaip ir po
taip užsikasei ?
Prisiminkime netolimą praei
Straipsnyje iškelti viešumon fak Roosevelto klaidų.
— Iš principo niekur neinu.
tį 1939-40 metus. Kaip komunis
Punktas 6. JAV šiandien ofi
tai, dėl kuriu norėčiau pasisa
— Kaip gi šeima?
tų buvo traktuojami krikščionys
cialiai skaitoma penki milijonai
kyti.
— O, auga, sveika.
ir žydai kapitalistai Lietuvoje?
Straipsnio autorius, matyt, žydų, bet iš tikro jų gali būti
— Gal turi ir namus?
Ponas Chodos buvo milijonie
atidžiai seka JAV žydu spaudą aštuoniolika-dvidešimt milijonų.
— Vienus sulipdžiau Chicagoje, gerai pavyko, tai da
rius, o jo duktė arši komunistė.
Jeigu
Amerikos
žydai
nenori,
ir, remdamasis rastais žydu laik
bar stataus vasarvietę Beverly Shores.
Ar jos tėvas buvo ištremtas?
raštyje ”Jewish Exponent” duo kad, darant surašinėjimą, būtų
— Aš pėsčias, gal gi turi automobilį, pavėžėtum?
Ponas Slavinas fabrikantas —
užrašoma religija, tai tam savo
menimis, rašo:
Bo kelių minučių supuos naujutelaitėje mašinoje. Kodėl
milijonierius, o jo sūnus pirma
1. Komunistinės Lenkijos vy nusistatymui jie turi svarbių
gi į susirinkimus nebeateini, mes tiek užsimojimų turime.
sis NKVI) viršininkas okupuoto
riausy oė yra įgaliojusi Ameri priežasčių, o svarbiausia, žino,
■■
Gal gi ir į kongresą važiuoji? Mane nuvežtumei.
je Lietuvoje. Ar tėvas buvo iš
kos žydu organizaciją, Joint Dis- kad į jų pageidavimą bus atsi
— Sakiau gi, kad iš principo niekur neinu.
tremtas? Broliai Kamberiai ir
tribution Committee, vykdyti žy žvelgta.
— Skaičiau Dirvoje, kad gerai įsikūręs, turi gerą darbą.
daugelis kitų. Pasirodo, komu
O kur gi dingo kitų JAV gyve
du grąžinimą iš Sovietu Sąjun
— Ak, tas Julius šakelė parašė. Pasakysiu, kad Dirva
nistinės doktrinos nuostatai ne
gos gilumos ir juos įkurdinti nančių konfesijų vadovybės ir
baisiai patinka. Dabar, kai pradėjo eiti du kartus per savai
visoms tautybėms buvo vienodai
Lenkijoje. Per metus numatome organizacijos? Jeigu jiems šis
tę, tik džiaugtis reikia Galėtų dažniau lankyti. Mažiausiai
pritaikomi. Kodėl?
įkurdinti — atkelti 25,000 asme klausimas neaktualus, tai kam
nors tris kartus.
Man atrodo, kad straipsnyje
nų. Išleisti žydus iš savo kraštu dar toki klausimą kelti? Tokiai
— Ar davei Vilčiai?
be Sov. Sąjungos, yra sutikusios padėčiai esant, visiškai yra su "Kodėl tokia nelygybė" iškeltie
— Iš principo niekam neduodu.
Vengrijos ir Čekoslovakijos vy prantamas žydų veržlumas iško ji klausimai nėra gerai suprasti.
— Kodėl ?
voti savo tautybei pirmaujančią Tauta — būsimasis pasaulio val
riausybės.
— Kad niekas neprašė.
dovas
—
per
tūkstančius
metų
2. JAV vyriausybė tam prita padėtį ir jausti savo jėgą.
— Tai duok 25 doleriūkus. Aš paimsiu,
Punktas 7. JAV didžioji spau- daug ką matė ir daug pasimokė.
ria ir, atrodo, skiria iš tam tikri
— Še. (čekiukas suaižėjo ir nugarmėjo į mano kišenę).
Nelaikąs
dar
ir
šiandien
jiems
la
yra
tų
pačių
veržliųjų
kapitafondu lėšas šiam perkėlimui fi
— Galėjai duoti daugiau?
parodyti
savo
tikrąjį
veidą.
Jis
’o įtakoje. Nereikia būti juoknansuoti.
— žinoma, galėjau Kad tiek teprašei. Jei kitą kartą
3. žydai masiškai grąžinami iš lariais ir norėti, kad jie patys gali paaiškėti tik po 3-jo pasau
paprašysi duosiu daugiau.
linio
karo.
Veržlių.)
’
ų
kapitalu
ir
save
diskriminuotų,
kuomet
dis

*
*
*
Sovietu Sąjungos, kuomet kitu
l'«
■
smegenimis
pagimdytas
kūdikis
kriminuojama
dauguma
miega.
Mielas bičiuli, ar ir tu Antanai, Juozai, Vytautai, nesi
tautybių žmonės iš okupuotu
ir
išaugo
perdidelis
ir
panoro
savo
i
Dėl straipsnio autoriaus galu
toks pats principo žmogus. Juk ir tu dar nieko nedavei
kraštu deportuojami į Sibirą.
Vilčiai, kai tuo tarpu tavo draugai, gal net mažiau galį,
4. Jungtiniu Tautu žmogaus tinės išvados galėčiau pasakyti: augintoją pasmaugti, o kaip tas
jam pasiseks, pamatys tie, kurie;
■Žydų
tauta,
komunizmą
gimdant
negu tu, jau pasiuntė šimtines, penkiasdešimtines ar ma
Teisiu Komisijoje žydams buvę
liks
gyvi.
Trečias
pasaulinis
ka-Į
žiau. Kodėl? Kodėl gi kiti davė, o tu ne? . . . Kodėl, mielas
leista kelti klausimą dėl 20,000 ir jį išauginant, daug yra nusi
tautieti? Juk gali! Tad pasiryžk ir rytoj, ar poryt pasiųsk
žydu vaiku-našlaičių likimo, c pelniusi, galimas dalykas, kad ras bus, neatsižvelgiant ar kas
jo nori ar ne, ir jis turbūt įvyks
už
tuos
nuopelnus
Sovietų
Rusi

Vilčiai ir baikime tą .$20,000 vajų.
neatsiranda nei vienos demokra
tada,
kai
žydai
bus
išbėgę
iš
tinio krašto vyriausybės, kur; jos vvriausybe ir daro šias nuoŠio menesio — gegužes 24 d., 6:30 vai.
šioje garbingoje Įstaigoje iškeltu ’aidas jų naudai. Kad geriau su skęstančio laivo.
blausiai
nepakenčia.
Jis
nebeissu
pasididžiavimu
aiškino,
kaip
Kanados Lietuvis
reikalavimą, kad Sovietu Sąjun pratus tos tautos nuopelnus, ko
mano ir nebepajėgia, kaip ir kuo esą gera, kada vaikas namie tu
Slovenian Auditorium
ga sustabdytu milijonu nekaltu
šavo laisvalaikį užpildyti. Belie- ri televiziją ...
6409 ST. CLAIR AVE.
žmonių deportavimą j Sibirą.
ka vėl grįžti prie televizijos. Ir
Ir taip šis, vienas 20-jo am- ■
■
5. žydai, siųsdami siuntinius
taip susidaro sąlygos, kad vaiko žiaus pasididžiavimų, neapdaiTELEVIZIJA IR PROTAS
R ENGIAMAS
savo tautiečiams, esantiems uf
laisvąjį laiką vien televizija be- riai leidžiant vaikui juo naudo
geležinės uždangos, muito nemo
U. JAUNIšKIENfi
užpildo. Ji apsemia vaiko protą tis, — jojo galvojimą paraližuoka, o visi kiti JAV gyyentojai
ir širdį.
damas, iniciatyvą užgniaužda
turi tą muitą mokėti.
Kas ir kaip žmogui naudinga nepasiekiama. Tai gali būti žiKol laisvas televizijos žiūrėto mas, nuo tikrojo vaikiško gyve
6. JAV žydai nesutinka, kati ar įdomu bebūtų, visur reikia nios, vaizdai iš gamtos, geogra jas vaikas gaus ką tikrai vertin nimo' sutrukdydamas, nuo tiesio
1960 metais, vykdant visuotinį proto skirti: kam, kada ir kas fijos, žmonių gyvenimo būdo tik ga pamatyti, išgirsti, jis bus jau ginių pareigų atitraukdamas, —
PROGRAMĄ IŠPILDO
gyventojų surašymą, būtų užra naudinga, reikalinga, įdomu. Ar rai kultūrinės valandėlės.
daugel beverčio balasto žiūrėto labai lengvai gali jį nužmoginti.
šoma, kuriai religijai priklauso ba — priešingai.
Bet kada namie yra nuosava jas, daugel jam nenaudingo, jį
Ir kam skubėti vaikui visa
T elevizijos dainininkas Arnoldas Voketaitis,
surašomasis asmuo.
Šito proto žmogui labai rei ta pasididžiuotina televizija ir Imi laiko sendinančio, stebėjęs — kuo greičiau, kuo anksčiau paro
7. Kodėl apie tokius įvykius kia, kada jis namie turi vaikų vaikas, kada tik panorėjęs, jos visa to įtakoje buvęs stebėda dyti, net jojo vaikystę sutrum
nieko nerašo didžioji JAV spau ir — televiziją. \
žiūri be atrankos, ilgiausiomis mas, ir po programos dar ilgai pinant! Net blogio neskiriant!
da.
Mat vaiko amžiib^vra tas lai valandomis prisisegęs, — tada įspūdžio slegiamas pasilikęs.
Juk jojo gyvenimas dar visas
Straipsnio autoriaus - išvada: kas, kada jis visa k\o įdomau jau nebeprotinga, nebegerai, o
Kasdieninėse savo programo prieš akis. Gyvenimas patsai ne
"Arba sovietai yra paperkami, jasi, nori viską žinotN pažinti, gal ir labai blogai.
se televizija parodo daug bruta pagailės jo, kaip ir kitų daugelio
ar jų valdžia yra žydų kontrolė patirti, išbandyti ir patšataeikti.
Televizijos daugiausiai rekla lios jėgos, brutalios drąsos vaiz nepagailėjo, — blogį visoje jo
je”.
Šitaip jis pačios prigimtiesNyra minė programa, jos tikslas
dų, žiaurios jėgos prieš žmogų nuogybėje atidengti, su jo visu
Mano samprotavimai dėl punk verčiamas į pilnutinį fiziniai ir "žiūrėtoją patraukti, jį, įtaigos
panaudojimo pavyzdžių, po ke žiaurumu parodyti!
tų 1-4. žydų tauta yra veržli, psichiniai pajėgų žmogų augti būdu veikiant, įtikinti.
letą žmogžudysčių ir panašių
darbšti ir vieninga. Kovoje dėl ir vystytis. Tam visą jo vaikystę
Vaikai — lengvi žmonės, leng
kenksmingų vaizdinių pamokų.
savo tautos interesų ji yra pa reikalinga išmintinga laisvė. Ir vai įspūdžiais persiima, o pro
Leidžiant vaikui be ai rankos te PUSIAU SLAPTAI.. .
siekusi didelių laimėjimų. Jos gera globa. Kad jojo norai, pas tauti dar menkai pajėgūs. Jų
levizijos žiūrėti, jis kasdien gau
Vakarą globoja
ISTORIJOS PABAIGA
rankose šiandien yra milžiniška kiau veržlumas, iniciatyva turė nervų sistema dar silpna ir juos
na nužmoginimo injekcijų, kar
jėga, kapitalas (72,80, imant tų geras sąlygas ir jis galėtų stipriai veikia ne tik įspūdžių
Gegužės 13 d. Naujienose ap
tais ir labai stiprių.
pasauliniu mastu). Daugelyje auklėtis pastabus, veiklus, išmin stiprumas, bet ir jų gausumas.
rašomas "ypatingas įvykis, ku
kraštų .jų įtakoje yra vietos val tingas, su noriu dirbti, siekti, Televizijos žiūrėjęs, vaikas ir at
Taip ilgesnį laiką veikiamas,
ris klaikiai bei liūdnai sukrėtė
džios. Kitos tautos daug ko iš jų pažangiam būti.
sitraukęs dažnai dar ilgai neat- vaikas nebėra pajėgus savo pa visus vietos (Clevelando) lietu
galėtų pasimokyti ir paimti pa
Vyresniam vaikui retkarčiais sitokėja, tebėra žiūrėtų vaizdų ties savigarbą justi, žmogui, kai vius”.
vyzdį, ypač vieningume ir darbš televizija gali būti naudinga. Ku įtakoje, nepajėgus kam nors ki po tokiam, pagarbos turėti. Nes
Aprašymas
baigiamas
žo
tume.
ris jau yra išsilavinęs, išsiauklė- tam besusikonc.entruoti: ką nors blogi vaizdai stebimi sutepa patį džiais: ”Į svetainę atvyko du po
Kad šiandien žydai bėga iš So jęs, savo artimąją aplinką prak veikti, žaisti, skaitant knygą — stebėtoją, jį jojo paties akivaiz
licininkai” — tačiau nepapasaPAVĖLUOSIT
DALIES PROGRAMOS NEMATYSIT!
vietų Rusijos yra neblogas reiš tiškai jau gerai išstudijavęs. Ku suprasti, ar bet kurio vaikiškojo doje pažemindami, žmogaus gy kojama to įvykio pabaiga. O ji
kinys. Matyti, veržlioji tauta ris gyvenamojo miesto žvėrynus, darbo imtis, kuriam reikėtų lais vybė lieka bevertė. Suktybės,
PO PROGRAMOS ŠOKIAI IR TURTINGAS BUFETAS.
buvusi tokia:
pajuto, kad sovietinis laivas pra botanikos sodus, muziejus pažįs vai atsiduoti. Televizijos žiūrė žiaurumai ir visiškas žmogaus
Policininkai, pamatę ramiai
deda grimsti, todėl ir skuba iš ta tiek, kiek tatai jojo amžiui jęs, vaikas ilgai nepajėgus gal nuvertinimas vaiko susigyvena
prie baro alų begurkšnojančių
nešti kailį, nes gerai žino, kad oriklauso, kiek jis pajėgus su voti, suprasti, ko nors norėti, ko ma, kaip kasdienybė, net kaip
žmonių būrelį, paklausė, kas čia
už savo nuopelnus, komunizme prasti, kiek jam tai naudinga ži siekti__ nepajėgus vaikišku gy drąsa, kaip garbė. Jėga — tai
itsitike. Niekam nieko nesakant,
gimdant ir auginant, iš rusų tau noti. Tada televizija gali vaikui venimu gyventi. Jo iniciatyva teisė.
viena moteris truktelėjo pe-i Ba
tos pasigailėjimo nesulauks. Nie Pasitarnauti, kaip papildymas paraližuota.
Gėris, grožis, kam nors pa
čiais ir, parodžiusi skundėją, pa
kam nėra paslaptis, kad tos tau ‘o, ką jis jau žino, parodydama,
To pasėkoje galvoje ir širdyje garba, meilė, užuojauta — blogio vaizdavo ženklą, kuris turėjo
tos smegenimis ir kapitalu re ko jis dar nėra matęs — tolima, atsiranda tuštuma, ko vaikas la- įtakoje blanksta, lieka nebepa
reikšti kai kurių varžtelių atsi 13
miamas. gimė komunizmas.
trauklu,
net
negarbinga,
net
bZSkZSZSbaShSiMSiZSZShMSSiM
palaidavimą jo galvoje. Polici
Punktas 5. Kai valstybėje ma
menka ir gėdinga! . . . Taip daro
ninkai nusišypsojo ir išėjo.
žuma turi išimtinių privilegijr
vis daugiau vaiko širdelėje besi
EB
■
prieš daugumą, tai tokia bukli
kaupiančios blogio nuosėdos. Be
ra
MADINGA PROFESIJA
M
yra vadinama diskriminacija
iojo gyvenimo sąlygų, tėvų ne
M
Beveik pusė iš 953 kandidatų ■ra
Nesyk' 'su skaitęs Amerikos lie
apdairumo, nerūpestingumo, neį Japonijos parlamento rinkimus MM
tuvių .;eau ’ 'je daug straipsnių
budėjimo.
Nuolat stiprių įspūdžių veikia registracijos kortelėse nurodė Kl
pilnų pasididžiavimo, kad tik jie
MI
UI
vieni turi tikrai demokratine
mas, vaikas lieka nebepajėgus nrofesiia: "bedarbis”.
M
M
santvarką; patys renka savo preskirti vaizduotės nuo realybės,
ta
ui
DVIDEŠIMTOJO
AMŽIAUS
VIDURIO
J^S.
AUTO
SERVICE
ziden.ą, senatorius, kongresma
svajonės nuo tikrovės. Jis vien
ra
n
nūs ir t.t., tai yra patys valdosi
pusiškai auklėjasi, nei realiai be
Sav. J. Švarcas
■
RAGANŲ MEDŽIONĖS
Šiuo atveju, mieli Amerikos lie
mato, nei realiai besupranta. Jis
n
1254 Addison Road
M
tuviai, turite puikią progą pa
'gauna patraukimą stiprių įspū
H
Tel. HE 1-6352
■
sitikrint:, ar iš tikrųjų taip yra
džių veikiamas būti, jų diriguo
UI
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
N9
Pasinaudokite laisvo ir demokra
jamas jaustis. Vaikas įpranta
■
■
tinio krašto piliečio teisėmis ir
nieko neveikti, tik, ploza gulė
PARAŠĖ
užklauskite savo senatorius, kair
damas, įspūdžiais maitintis. Ši
n
P
gi iš t ikru i u yra su tais siunti
taip gali išaugti tik miniažmoMašinų viršaus taisymas
JONAS
GIRDŽIUS
KLAUSUTIS
niais? Kodėl žydai muito- nemo
gis, "pažemintųjų minios" narys.
ir dažymas; motorų, stab
ka, o visi kiti turi mokėti?
a
r Ne žmogus-asmenybė.
džių patikrinimas ir taisy
K
Be krašto vyriausybės žinios
■
Televizija užmigdo tėvų bud
mas, greičio dėžės ir kt. ma
ir sutikimo tokių reiškinių nega
M
rumą dėl vaikų auklėjimo:
šinos dalių įdėjimas.
M
lėtų būti. Kodėl kitų tautybių
— Nebereikia vaikui draugys
Parduodami amžini aku
žmonės ir toliau masiškai depor
čių, į lauką nebesiveržia, su kai
■
Bilctai po $2.00, $1.50 ir $1.00 parduodami Dirvoje
muliatoriai.
M
tuojami į Sibirą, o žydams lei
mynų vaikais nebesikivirčija
M
■
ir prie įėjimo.
džiama iš jos išvažiuoti. Pada
24 hours towing.
(tėvams ramybės nebedrumsrius viešą užklausimą, turės būti
čia), nei šiaip galvos neūžia; į
■w
Biletais apsirupinkit iš anksto.
Dienos telef.: IIE 1-6352.
ir viešas atsakymas. Jei straips
televiziją valandas žiūrėdamas
Nakties telef.: LI 1-4611.
s
nyje "Kodėl tokia nelygybė” kaiprabūna! Taip kartą moteriškė,

DIRVAI!

■
■
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VAKARAS

Rašytojas humoristas Antanas Gustaitis,
Tautinių šokių šokėjų grupe Grandinėlė
Programos pradžioje bus parodytas garsinis spal
votas filmas iš lietuvių kultūrines veiklos Ameri
koje. Filmas darytas Chicagoje, rengiantis Mar
gučio jubiliejui.

M. ir J. Bačiūnai
H. ir P. žiūriai
Vakaras prasidės punktualiai ir svečiai iš anksto
prašomi nevėluoti.
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KRONIKA

’ AUTOMAŠINŲ
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Knyga jau gauta Dirvoje. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja "
po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.
Dirva yra vienintelis jos platintojas JAV. Prašotti
knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu
laiku išsiųsti.
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namus, kaip Euclide, Cleveland
Heights, South Euclide ir kitur.
Į vakarinę miesto dalį lietuviai
negravituoja, — ten tik viena,
pageidavimų kita šeima begyvena.

NUO SPALVOTŲJŲ BĖGANT
EDV. KARNĖNAS

laiko, kai Amerikos draugijas, kurių
spalvotieji buvo pradėti imti ka paboti privalo ir realestatininkai.
riuomenėn ir būriais vežami ka Jeigu baltieji pasiryžę kur ne
ro pramonės darbams j šiaurines įsileisti spalvotųjų, jie atidžiai
valstybes, jie pasijuto laisvesni seka, kad iš kaimynų kas neban
ir drąsesni baltųjų atžvilgiu, dytų pirmas parduoti savo namų
nors juos jau senai Abraomas spalvotųjų šeimai. Tas "pirma
sis" yra bauginamas įvairiomis
^fcjnkolnas yra išlaisvinęs.
Po Antrojo pasaulinio karo "legaliomis" sankcijomis.
Sprendžiant iš baltųjų bėgimo
Amerikos šiaurinių valstybių
didmiesčiai vis daugiau gausėjo nuo spalvotųjų, lietuvių grupę
spalvotaisiais gyventojais. Tik tenka skaityti prie "bailiųjų",
šiuo metu žymesnė bedarbė su nors ir lietuviai didmiesčiuose
laikė jų antplūdį iš pietinių vals gyvena dar, galima sakyti, kom
tybių. Taip pat jų dalis iš vėliau paktiškai ,aplink savo parapijas
atplūdusių, sumažėjus darbams, ir svetaines.
Nuo pirmųjų lietuvių kolonijų
grįžo vasaros darbams į pietus,
kur ir pragyvenimas yra leng Amerikos didmiesčiuose lietuviai
Nuo

vesnis.

to

jau ne pirmų kartų pergyvena

IfVLIHKESE

JUOZO KAMAIČIO
IR JONO BALEIKOS,
ST. CLAIR SHOE STORE,

Mano įstatymus ir iškraipė tie
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PERSIUNČIAME SIUNTINIUS Į 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 3-2583
(Licensed by USSR)
PAGAL SUTARTI, SUDARYTĄ SU INTURISTU, FIRMA TEISĖTA SIŲSTI SIUNTINIUS
[ VISAS SSSR RESPUBLIKAS IR LIETUVĄ.
V įsos išlaidos, įskaitant muitą, apmokama firmos įstaigoje. Siuntinius galite atsiųsti paštu arba kitu jums

MAISTO

PRODUKTUS

su

kitais

daiktais.

Siuntinį išsiimtus siuntėjas gauna Amerikos pašto KVITĄ, o siuntinį pristačius gavėjo pasirašytų KVITĄ.
IŠTAIGOJE DIDELIS PASIRINKIMAS PREKIŲ.

Atidaryta kasdien nuo 9 v. ryto iki 6 v. vak. Sekmadieniais 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 Literąry 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. WAlnut 5-8878
Tel. MOhawk 2674

I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.
7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

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

REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insuranec reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

LIETUVIŲ KLUBAS
VIEŠPATIES BALSAS
PRAEITYJ E BUVO
IR DABAR YRA
Patėmykit, skaitytojau, mes
Šv. Rašto tyrinėtojai skelbiam
per 75 metus, kad pasaulis pasi
baigs! Bet žmones netiki ir ne
klauso,'kas atsitiks su tuo, ką
žmonės vadina civilizacija. Bet
šventasis Raštas kalba labai aiš
kiai apie įkūrimą Jėzaus Kris
taus Karalystės; raštas aiškiai
sako, kad Dievas kalba j kovo
jaučias tautas tikrą pranašavi
mų žodi; Viešpats privers tautas
paliauti kovoti ir pripažinti J
tikruoju žemės valdovu. Dievas
bus išaukštintas tarp tautų. Psal.
46: 10. e.
Pasaulio pavoksiąs kas kartą
tamsesnis parašyta pranašystė
je. Viešpats paleido savo balsą
ir žemė sutirpo, kalnai sutirpė
kaipo vaškas Viešpaties akivaiz
doje, kalnai reiškia karalystes •
o žemė reiškia organizuotas tau
tas, kurios dabar tirpinamos į
vieną Karalyste. Psal. 97:2-5 e
Dievo taip nupranašauta yra.
toks laikas pabaigos gadynės.
Dievo nutarimas sujungti tautas
ir karalystes ir išlieti ant jų sa
vo, rūstybę; nes jie peržengė

ŠEIMOS
DRAUDIMAS

patogiu būdu.
Siųsti galima TIK NAUJUS I)A—IRTUS. Negalima siųsti

Inž. ir ponia Diliai,
Visuomenės žiniai
iš Newark, N. J., lankėsi Cleve
Nuo birželio 15 d., 1958 p.p. JUMS GERI NAMAI
lande iv lydimi p. Žitkų ilgesnį V. NageviČienės ir G. Natkevi
Eddy Rd. ir St. Clair
laika kalbėjosi lietuviškaisiais čienės atidaroma nauja nedidelė
reikalais Dirvos redakcijoje.
su pensijonu vasarojimo vieta 4 miegamų, 1 šeimos namas,
prie Pymaturing ežero "Vilią naujas gaso furnasas, garažas,
Grandinėlė
Rūta" (60 mylių nuo Clevelan gražus sklypas, tiktai $1,200 įmo
kėti.
praėjusį sekmadienį tautinius do).
šokius šoko Regina High School
Kas mėgsta gamtų, erdvę,
Geras 2 šeimų namas
mokyklos mokinėms ir mokyto vandenį, žvejybų ir poilsį — visi po 3 miegamus kiekviename bu
joms.
yra kviečiami. Vietas rezervuoti te, nauji gaso furnasai, labai
iš anksto laiškais adresu: V. Na- gražiai įrengtas rūsys (recreaClevelando ALTo Sk. nauja
gius, 37950 ^Euclid Avė., Wil- tion room). $3,000 įmokėti.
*
valdyba
loughby, Ohio (tel. WH 2-4500).
Prie Naujos Parapijos vieno
Važiuoti iš Clevelando į rytus
Gegužės 4 d. Clevelando ALTo
metiniame susirinkime buvusi 6 keliu, pravažiavus Andoverį iki aukšto 3 metų bangalas. Labai
valdyba atsistatydino. Buvo iš ežero tilto pradžios — čia sukti patogi vieta, prie gero susisieki
rinkta nauja valdyba, kuri susi į kairę ir už 1/4 mylios "Vilią mo ir krautuvių.
R. Nausneris
rinko pirmam posėdžiui gegužės Rūta".
RAY NAUSNERIS,
11 dienų ir pasiskirstė pareigo
PADĖKA
Namų prekyba; namų, baldų ir
mis :
Clevelando Studentų Skyrių?
automašinų apdrauda.
Pirmininkas — Jonas Daugė reiškia nuoširdžių padėkų Dirvai,
11809 St. Clair
la, vicepirm. — Lionginas Lek- p. J. Virbaliui, parėmusius stu
nickas ir Julius Smetona, vice
-,-1.1:1--3919
LI1-9216
dentų vakarų. Menininkams —
pirm. kultūros reik. — Aldona
aktorui V. Žukauskui, sol. A.
Augustinavičienė, sekretorius —
GERI NAMAI
Gaigalaitei, sol. A. Karašai ir
Vaclovas Kasakaitis, sekret. paEast Park Dr. — Neff Rd. iš
akomp. R. Babickui už puikų
laikymui ryšių su organiz. —
meninės dalies atlikimų. Dirvai, 6x6x4 kambarių, trys atskiri ga
Petras Gruodis, sekret. ypat.
ponams J. Rociūnui ir J. Stem- so pečiai, du garažai.
reik. — Elvira Vodopalienė-šikš- nužiui, garsinusius šį vakarų per
East Cleveland 2-jų šeimų po
niūtė, Iždinin. — Kazys žiedo'naudų ir radijų. Nuoširdi stu 7 kamb. (po 4 mieg.), gaso pe
nis, ižd i n. sekret. — Januškis.
dentų padėka priklauso vakaro čiai, 2 garažai. Prašo $21,000.
E. 129 St. — Coit Rd. colonial
šeimininkei p. J. Bliumentalienei,
kol. M. Dabrikaitei, p.p. A. Spi- iš 8 kamb. (4 mieg.), gaso pe
rikaičiui, J. Kaklauskui, S. Lu čius, garažas. Gali būti perdirb
koševičiui, rūpestingai tvarkiu tas į 2-jų šeimų namų. Prašo
siems salės reikalus. Dėkui stu- $12,900.
Naujosios parapijos rajone,
denčuj mamytėms aukojusioms
bufetui ir visiems atsilankiu arti bažnyčios, iš 5 kamb. bungalow — ant vieno aukšto. Pra
siems i ši studentu vakara.
šo $13,700.
Šaukite Paul Mikšys namų
Išnuomojama įstaiga,
Addison—Superior pastate, 7037 telef. LI 1-8758 arba office
Kovac Realty
Superior Avė. Tinkama advoka
tui arba gydytojui. Skambinti
960 E. 185 St.
EN 1-128^.
KE 1-5030

Kalhii nt bendrai apie spalvo
Į Dirvos vakarų
tuosius ir turint galvoje jų suda
bilietus užsisakykite iš anksto.
rytų didelę JAV vidaus proble
mų, baltiesiems sunku nuo jų Bilietai kiekvienų dienų Dirvos
kaimynystės atsipalaiduoti. Tik redakcijoje gaunami nuo 7 vai.
tolimesni užmiesčiai ir tolima ryto iki 4:30 vai. p. pietų. Vaka
tuščia Amerikos Vakarų erdvė rais skambinkit redaktoriaus te
leidžia baltiesiems nuo jų atsito lefonu — GL 1-3976.
*
linti. Laimė, kad gausus auto
Į vakarų, be globėjų p. Bačiū
mobilizmas ir puikūs keliai įga
lina baltiesiems lengviau kurtis nų, atvyksta ir Tautinės Sąjun
puikiuose priemiesčiuose. Taip gos pirmininkas inž. S. Bartkus.
spalvotųjų spaudimas, baltųjų Esam gavę pranešimų, kad bū
bėgimas nuo jų ir automobiliz rys Dirvos bičiulių atvyksta iš
mas spartina miestų plėtimąsi Columbus, ir kitų tolimesnių vie
tovių. Daugelis clevelandiečių
į tolimus užmiesčius.
jau bilietus pirko ir vakare da
lyvaus. Tikrai laukiame gausaus
clevelandiečių dalyvavimo.
#
MATAS GRIGONIS
VĖL RAŠO VAIKAMS Vakaro programos dalyviai —
solistas Arnoldas Voketaitis at
"Lietuvos Pionierius" (1958 vyks šeštadienį ir apsistos pas
m. 2 nr.) rašo, kad Matas Gri p. Gasparaičius. Rašytojas An
gonis, kuris jau 1911 metais pra tanas Gustaitis atvyksta penk
dėjęs leisti "Vaikų knygynėlį”, tadienį ir sustos pas p. Rudokus.
išleidęs kadai plačiai žinomų rin Vakaro programa bus labai
kinį "200 žaidimų”, vaikams ei turtinga. Be jau minėtų p. Volėraščių rinkinį "Kvietkelis" ketaičio ir Gustaičio, eilę tauti
(1913), dabar vėl rengiąs naujų nių šokių pašoks Grandinėlės šo
vaikams eilėraščių leidinį "Grū kėjai. Livija Kasparavičiūtė pa
das prie grūdo”. Dedama treje šoks Linelio šokį. Taip pat pra
tas pavyzdžių iš to rinkinio, ku džioje bus parodytas garsinis,
rių vienų — "Pupos pasakų” — lietuviškas filmas.
pakartojame:
*
Kažkur kažkaip Giedrutis rado
Dirvos vakarai nebūna dažnai,
pupų. Ir ėmė tąja pupa žaisti.
Tiktai šmikšt pelytė ir nusi bet kai jau jie būna, mes tikrai
neša pupų. laukiame, kad būtų daug svečių.
Tiktai strykt katė, ir nebėra Vakaro svečių malonumui ren
pelytės. giamas turtingas bufetas, įvai
Tiktai urst šuva ir praryja rių dovanų laimėjimai ir šokiai
katę. prie geros muzikos.
Dalyvaukime!
Tiktai amt vilkas ir n u žioja
šunį.
Jaunųjų Clevelando lietuvių
Tiktai pliumt meška ir vilkas
jos nasruose. dailininkų parodos atidarymo
Skaitydami KARĮ būsite ge
Tiktai liuokt voverytė, ir išsi proga šių metų gegužės mėn. 25
rai informuoti apie pasaulinius
gandusi meška kad ims bėg d. 3 vai. kalbės Viktoras Mariūkarinius įvykius, rasite straips
ti, net kūlio apvirsta, net vil nas. Paroda įvyksta 10908 Magnių iš karinės ir Lietuvos istori
kas jai iškrinta. nolia Dr. (Čiurlionio Ansamblio
jos retais paveikslais iliustruotų
Iškritęs vilkas kad tiesia ko namuose).
ir Lietuvos karių atsiminimus iš
jas net šuva jam iškrinta.
įvairių laikų.
Iškritęs šuva kad dumia, net
Metinėje apžvalginėje
Metinė prenumerata $5.00; ra
jam katė iškrinta.
Clevelando dailės parodoje,
šykite: KARYS, 916 Willoughby
Iškritusi katė kad pučia uode vad. May Show, šiais metais iš
Avė., Brooklyn 21, N. Y.
gų, kad rūksta, net jai pelė statyti dviejų lietuvių darbai:
iškrinta. akvarelisto Antano J. Vaikšnoro
Iškritusi pelė, kad šauna į olų, ir skulptoriaus Vytauto Raulinainet, jai pupa iškrinta. čio.
Nustenęs Giedrutis kad čiups
Clevelando metinės dailės pa
pupą, ir vėl žaidžia, ir neat- rodos skaitomos vienomis pačių
džiaugia. stipriausių visoje Amerikoje.

Todėl šiuo metu tokiuose did "tautų kraustymusi", štai Cleve
miesčiuose, kaip Chicagoj, De lande pirmoji lietuvių kolonija
troite, Clevelande ir kitur, laiki buvo arti miesto centro, prie
nai sumažėjo spalvotųjų verži St. Clair Avė. Vėliau nusikėlė į
masis i baltųjų gyvenamus rajo East 21 St., pagal Superior ir
naujesnį rajonų tarp East 55 St.
nus.
Clevelande spalvotųjų spaudi- ir Ansel Rd., tarp Wade Park —
''mas į baltųjų rajonus buvo itin Superior — St. Clair Avė., prie
•stiprus prieš metus kitus, kai Šv. Jurgio bažnyčios ir Lietuvių
miestas griovė nugyventų namų Svetainės, kur dabar yra lietu
rajonus, o jų vieton nespėjo pa vių kolonijos centras, kartu su
statyti naujus "apartamentus". kaimynystėje esančia lenkų šv
Keista, bet yra faktas, kad Kazimiero parapija ir slovėnų
kaip dideli liberalai ir demokra tiršta kolonija, kuri tvirtai laiko
tai bebūtų baltieji, jie, kad ir to i ir dar ilgai žada atsilaikyti
kioje Amerikoje, nenori gyventi nrieš spalvotųjų spaudimų, ku
greta spalvotųjų, nors pakenčia rie jau priartėjo Superior Avė.
juos greta savęs darbovietėse,
Antroji Clevelando lietuvių
mokyklose, bažnyčiose ir auto kolonija susikūrė prie Neff Rd.,
busuose, žinoma, paslėptais anti- Euclid, Ohio, toliau į rytus, berasiniais jausmais, kas yra bū \eik ant Erie ežero kranto, žy
dinga baltiesiems šiaurinėse val mesnė lietuvių grupė baimingai
stybėse.
kuriasi pusiaukelėje, apie Eddy
Iš kitos pusės, spalvotieji, Rd., arti St. Clair Avė. Sakau
jausdamies "susilyginę” su bal baimingai kuriasi, nes ir ten arti
taisiais, žinodami savo bendruo spalvotieji. Ir kažin kur lietuviai
menės gausumų ir vislumų (jau ilgiau išsilaikys: aplnk šv. Jur
maždaug kas dešimtas amerikie gio bažnyčių ar prie Eddy Rd.?
tis yra spalvotas!), atsimindami Nesaugūs yra ir tie lietuviai,
savo tėvų ir protėvių kapčias kurie įsikūrė East Clevelande.
pietinėse valstybėse, taip pat pa Be abejo, saugiausi yra tie, ku
slėptais jausmais dirba ir ben riems galimybės leidžia iš karto
drauja su baltaisiais, laukdami nusikelti už Clevelando miesto
laiko, kada jie galės "atsikeršy ribų, nusiperkant brangesnius
ti” baltiesiems ...
Būdinga baltiesiems, kad,’ ne
žiūrint savo daugumos, jie bijosi
IŠTIKUS GAISRO
spalvotųjų, ypač kai pastarieji
dažnai griebiasi peilio "savo gar
NELAIMEI
bei" apginti. Dėl tos baimės bal
tieji lengvai traukiasi, kai tik
Kada jūsų namai arba ra
kur priartėja spalvotųjų šeima, kandai tampa sunaikinti arl>a
ir apsigyvena kaimynystėje.
sugadinti ugnies, kreipkitės
Tik viena baltųjų grupė dedasi P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo
esanti labai gudri, kuri spekulia ko visada reikalauja apdraudoh
ciniais tikslais išnaudoja tų "go kompanijos pirm, negu išmokt
Po karo M. Grigonis dirbo kaip i šiais metais iš 9COO darbų parojų” baimę, dažnai pati pirmoji už nuostolius.
Panevėžio priemiesčio "Vaivadų” dos komisija atrinko tik 860.
parduodanti savo nuosavybes
kolūkio sodininkas, kur pagarsė
Antanas J. Vaišnoras, gerai
P.
J.
KERŠIS,
spalvotiesiems, tuo būdu paleng
jo, kaip mičiūrininkas — akli- žinomas Clevelande tapytojas,
vindama jiems prasiveržimų j 609 Society for Savings BIdg. matizavo, keliolikų dešimčių įvai šiais metais laimėjo pirmų pre
Telef.: MAin 1-1773
baltųjų rajonus ir priversdama
rių vaismedžių bei kitų augalų ir mijų akvarelių grupėje.
Rezidencija:
PENINSULA
25$
juos masiškai trauktis toliau.
už t;li buvo apdovanotas ordi Vytautas Raulinaitis dalyvau
Pavyzdžiu gali būti Clevelande
nais. Nepriklausomybės laikais
(prie kultūrinių darželių esantis ,lim,IHMIIIIIIllllllillliilliimiiilllllllllllli M. Grigonis buvo Panevėžio ja su skulptūra "šokėja judesy
je”.
puikus gražių namų rajonas, bu
gimnazijos
vicedirektorius,
vė

Paroda vyksta Clevelando me
PRANEŠAMA ...
vęs jų apgyventas, o dabar jau
liau Rozalimo ir Anykščių pro no muziejuje.
NATIONVVIDE’S
pilnas spalvotųjų. Nuo tokio
gimnazijų direktorius, paskuti"gešefto” jų neatbaido ir protar
naujas
liais metais jau buvo išėjęs pen
Pirmasis šiaurės A morkos
piais Clevelando didžioje spau
sijon. šįmet jam sueis 69 metai
Lietuvių šachmatų turnyras
doje pasirodų išsamūs paveiks
amžiaus.
Clevelande
luoti reportažai, kaip jų tūli tau
Gegužės 30, 31 ir birželio 1
tiečiai lupa dideles nuomas iš
dienomis Clevelande įvyksta š.
naujakurių spalvotųjų nugriauJ. CIJUNSKAS
tinuošė namuose ir kaip jie už
Vienas gyvybės draudimas pa LAIKRODININKAS Am. Lietuvių šachmatų turny
ras. Turnyre žada dalyvauti di
dirba milijonus.
dengia visų jūsų šeimų .. . net
Taiso ir parduoda laikrodžiu? džiuma mūsų stipriausių šach
Iš tautinių grupių spalvotųjų automatiškai kiekvienų naujai
atžvilgiu atsparesni yra lenkai prisidėjusi (po 14 amžiaus die apyrankes ir kitas brangenybes matininkų. Turnyras įvyks Cle
ir slovėnai, kur jie gyvena dau nų) NE KIEK NEPADIDĖJANT Sąžiningas ir garantuotas dar veland Chess Center patalpose 1610 Euclid Avė.
giau kompaktiškai. Kituose mies už mokamų vienų draudimų!
bas prieinamomis kainomis.
Turnyrų organizuoja Faskas
to rajonuose baltieji ilgiau atsi
Skambinkit:
ir š. Am. Lietuvių šachmatų Ko
753 E. 118 St.
laiko prieš spalvotųjų spaudimų
PAULINA
MOZURAITIS,
mitetas, kuriam vadovauja žino
gerai susiorganizavę, susispietę
Cleveland 8, Ohio
Agentas
mas Bostono šachrmftininkas K
aplink savo ba'nvčias, susibūrę
Telef.: LI 1-5466
SK 1-2183
Merkis.
i vadinamas "Home Owners”
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sų, 'sulaužė amžinųjų sandarų
12915 St. Clair Avė.
reiškia Jėzaus aukų paniekino.
Batų ir odos parduotuvė, dide Iza. 24: 1-6 e.
Pranašas, Avėjus sako: Seno
lis balu pasirinkimas ir žemes
jo
pasaulio laikas atgyveno. Die
nes kainos negu kitur.
vas sako sujudins dangų ir že
Siuntimui į Europą duodama me! Sako Dievas, sugriausiu
nuolaida.
sostus ir sunaikinsiu pagoniu ka
Batų taisymas paimamos iz ralystes ir ju stiprybę apversiu.
nristatomos į namus be mokes Šv. Raštas aiškiai parodo. Agai
2: 23 e.
čio.
Viešpaties diena arti yra. ZeDarbo vai.: nuo 9 v. ryto iki panjas 1: 14-18 e.
7 v. v.
Skelbia:
Telefonas: GL 1-5875, buto —
WILLIAM SHIMKUS
GA 1-7658.
1077 East Wallings Rd.
Brecksville, Ohio

6835 SUPERIOR AVĖ.

EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

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

muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visą laiką veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtOvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

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

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue

Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

Tel. EN 1-4551

1404 E. 66 Street

Čia Jūs gausite įvairiausių vynų, alų ir geriausius mėsos

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

I
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ĮVYKSTA GEGUŽĖS MĖN. 30-31 IR BIRŽELIO 1 D. NEW YORKE
Kiekvieno tautines srovės lietuvio pareiga jame dalyvauti arba Kongresą paremti savo

=
■■

aukomis.

Telefonas: HEnderson

(buto telefonas: GL 1-3976).

Kongreso vieta: Hotel Statler, 7th Avė. and VVest 33rd, New York.

Vyiimes pajusti veją
gluosniuose

dinti lyg ir pabrėžė J. Raudonio
tikrumą ir šilumą. Pažymėtinas
taipgi tikrai švarus ir stiprus J
Raudonio balsas.
Iš moterų, gal būt, pats nedė
kingiausias vaidmuo teko Irenai
Nivinskaitei. Jeigu ir šiame vaid
menyje ji buvo nuoširdi ir žiū
rovui priimtina, tai tik savo di
delio sugebėjimo nemeluotu jaus
mu perduoti kiekvieną žodį.
Jausmu, ne tik girdimu balse,
bet ir pastebimu kūno virpėjime.

-

nukėlė žiūrovą į anuos laikus,
sužadino jame anų laikų nuotai
kas. Gal tik pilies bokštelis bu
vo kiek permažas, ypač turint
Ar autorius "gali 'išaiškinti’ Raudonis. Savo rolėje šiems už
galvoje, kad ten vyko Aldonos ir
savo veikalą?” — klausia Alg daviniams pasiliko ištikimas ir
Kurevičiaus šokis. Tačiau, ma
Landsbergis "Draugo” kultūri pats Alg. Dikinis, kiek jo dvily
tyt, dėl scenos ribotumo jo pra
niame priede, jo 2 veiksmu vai pės pareigos leido, sukūręs tikrai
plėsti nebuvo įmanoma.
dinimo "Vėjas Gluosniuose" pa šiltą ir patrauklų šv. Kazimiero
Gana sudėtingi šviesos efektai
statymo Čikagoje proga. "Ir at charakterį. Jo puiki dikcija ir
buvo gana pakenčiamai tvarko
sakymas, neišvengiamai, yra — nuoširdus įsijautimas padarė
Jeigu E. Blandytės mėgėjišku mi (A. Dikinis ir A. Valeška).
ne", — atsako jis ten pat. Su įmanomomis ir tokias sunkias
Gerai parinktą ir perduotą muzi
tinkame, čia turėtų būti padė retorines vietas, kaip malda pir mas reiškėsi jos pervaidinimu,
tai Andriaus Mirono balse, nei ką tvarkė Dalia Bylaitienė. šo
tas taškas ir pradėta kalbėti apie mojo veiksmo gale.
Pilnai sutikdami, kad vargu judesiuose, nei aprangoje, nei kis — Veros Radauskienės. Dai
ką nors kitą.
na — Vlado Jakubėno (dainavo
Tačiau autorius vis dėlto savo kuris lietuvis režisorius šį vei grime (kuris gal daugiau klauną
priminė) nieko angeliško nebu E. Blandytė).
veikalą aiškina net per porą lai kalą būtų geriau pastatęs, o taip
Visumoje šis spektaklis nebu
kraščio skilčių, atrasdamas ja gi, dilemiškai, vargu kuris lietu vo. Angelo, kad ir jėzuito rūbuo
se, vaidmeniui, rodos, geriausiai vo eilinis. Pastatymas žymiai
me didelių dalykų. Negana to. vis aktorius būtų šv. Kazimierą
Jjs primena ir glaudų savo ben geriau sukūręs, turime tačiau tiko moteris. Jau kad ir vien dėl geresnis už prieš savaitę matytą
dradarbiavimą su veikalo reži- pripažinti, kad režisorius A. Di to, jog jis nors tuo iš žemiškų "Pažadėtosios žemės" pastaty
mą. Gaila, kad ir tikrai pavyz
sorium A. Dikiniu, bei veikale kinis perdaug dažnai turėjo nu būtybių išsiskirtų.
dingai reklamą pra vedus, nesu Jos ne seserys — tai Minnesotos gubernatoriaus duktė Connie
vaidinančių aktorių kruopštų pa kentėti aktoriaus A. Dikinio nau
Baigiant
silaukta didesnio publikos susi Freeman sveikina Norvegijos princesę Astridą, atvykusią į Min
dai. Perdažnai gana prasminga
siruošimą bei patirtį.
Mažiausiai priekaištų būtų ga- domėjimo. Ypač dar ir dėl to, nesotos šimtmečio minėjimo iškilmes. Nuotraukoje matomas Šve
Autorių, režisorių ir aktorius ar sąmojinga veikalo scena ne
ima rasti dailininko Adolfo Va- kad šį kartą negali teisintis net
dijos princas Bertil (kairėj^) ir guli. Freeman.
nuoširdžiai gerbiąs, tačiau ir su rasdavo žiūrovuose jokio atgar
eškos tikrai kruopščiai ir sko ir tie, kurie nori tik lietuviškų,
didelėmis pastangomis žadėtų sio.
Nedėkingą ir nuobodų Karevi ningai padarytoms dekoracijoms. tik patriotiškų, tačiau naujų vei sirūpinkite, ponai, vadinasi
gilumų nesugebėjęs atidengti
Jos daugiau, negu visi kiti fak kalu.
žiūrovas, po šitokio straipsnio, čiaus vaidmenį Vytautas Juodka
tys!

pasijuto gana nejaukiai.
Apie veikalą

Veikalo įvykiai, kaip jau visi
žiūrovai iš gerai rengėjų praves
tos reklamos vietinėje spaudoje
turėjo progos patirti, vyksta Li

Kęstas Reikalas
atliko gana įdomiai. Jo puikus toriai, išryškėjo veikalo dvasią,
gilus balsas ir išdidi (vietomis
gal kiek sunkumų kilnotoją pri
menanti) laikysena darė jį tikrai
AR ŽINAI KUO TU KELIAUSI?
oriu ir santūriu didiku. To, deja,
negalėtumėm pasakyti apie An ČIKAGO RUOŠIASI LĖKTUVAIS IR VILKSTINĖMIS. _ PRE
taną Rūką, kuriame ir lakios
LEGENTAI NUO ATLANTO, PACIFIKO IR DIDŽIŲJŲ EŽE
vaizduotės žiūrovas vargu ar su

vonijos pasienyje IG šimtmety
je, Zigmanto Augusto laikais. gebėjo įžvelgH bet kokias kara-

RŲ. _ is POSĖDŽIO I BANKETĄ — BE TAXI.

pa-

Vėbra organizuoja vilkstinę
Laikas — pinigai. Taupyti tad
reikia ir viena ir kita. Kas tau
pys laiką — skris lėktuvu. Kas
pinigą norės taupyti, tas keliaus
automobiliu. Traukiniai ir busai

CHICAGO

bendradarbis, vaizdingai nušvie
tė jį kaipo kunigą — visuomeni
ninką. Jo charakterio bruožus,
kaip nepaprastą altruizmą, mei
lę savo tautai ir artimui, iš atvi
ros sielos išplaukiantį aklą kitais
pasitikėjimą, o taip pat jo grei
tą orientaciją, ir gyvą, bet neužgaunantį sąmojų parėmė gy
vai pateiktais pavyzdžiais, taip,

kad susirinkusieji pasijuto tary
tum Tumo amžininkais pat^k
beesą, viską draugę beišgyveną...
Tumo nepaprastos įtakos nei
šiandieniniai Lietuvos okupantai
dar nėra pajėgę išdildyti, nes jo
raštai tenai vis tebespausdinami.
Gi minėjiman atsilankę tyliai
byloja, kad jo šviesus atmini
mas ir čionai ne mažiau gyvas.
Ben. Babrauskas analizavo
Tumą kaipo rašytoją — visuome
nininką. Būdamas keleto .laik
raščių redaktoriumi, išryškino
nevieną lietuvį autorių. Patsai
Tumas, rašytoju per darbą ir pa
reigos jausmą patapęs, vėliau

davė puikių Reikalų *net ir ke
liuose literatūros žanruose. Pa
kviestas gi profesoriauti, neat
TUMO-VAIŽGANTO
sisako, kad ir diplomų neturėda
MINĖJIMAS
mas. U bebūdamas tose parei
įvyko praeitą sekmadienį Jauni gose, parašė daugiau veikalų, ne
mo Centro patalpose. Minėjimas gu kuris kitas iš jo bendradar
buvo piadėtas šv. Mišiomis, ku bių. Tačiau, kaip iiĄvisur kitur,

liks tiems, kurie turės kitokiu rias atlaikė kunigas J. Vaišnys, taip ir literatūros srityje Tumas
S. J. Pamokslo metu jis trumpai tinkamai tebuvo įvertintas tik
motyvų.

(A Rūkas) užsi- Hškumo žymes. Jo drabužiai saPetras Vėbra, jau pagarsėjęs apibūdino kanauninką Tumą, po jo mirties. O mirštant, lyg
J.
LŪŽYS
daręs rusu kariuomenės supamo kė vieną, balsas — kitą, o ju
organizatorius, telkia automobi kaip tikrą Viešpaties apaštalą, didžio pranašo, jo paskutiniai
ai buvę: "Gelbėkit Lietu
je pilaitėje, r>,spre?des sekančią desiai — vėl ką kitą. Vienur
Tautinis Kongresas žada būti riais, o Chicagos skyr. pirm. inž. lių vilkstinę. Maršrutas: Chica- kuris, atsidavęs savo numylė
i”
jis atrodė, kaip cirko magikas,
dieną trauktis.
įvairus ne tik savo programa, Alg. Bakšys su šios valdybos ir cago — New Yorkas tiesiausiąja tiems Lietuvos žemės broliams, vą
Naktį į pilies kiemą iš ’nngaur kitur kaip žinomo baleto Cop- bet ir dalyviais. Visa eilė žymių skyriaus nariais ... O, mielieji, autostrada. Kada išvažiuoti, kur savęs išsižadėdamas darbavosi,
Inžinieriaus Jono Jurkūno kal
>elius,
o
dar
kitur,
kaip
paprasBažnyčios
tiesas
aiškino
visiems
nusileidžia Angelo (A. 7Ti ’ nas
ba koncentravosi apie Tumą,
veikėju ruošiasi jame dalyvauti, matau redaktorius jau siekia sustoti, ką, kur ir kiek valgyti ir
as
mažo
miestelio
žydelis-presuprantama
lietuvių
kalba;
be
lydimas šv. Kazimieras (A. Di
kaip tautinio sąjūdžio rėmėją
kad savo patyrimu galėtų įsi žirklių! Sąrašą turiu nutraukti gerti bei kur miegoti (jei mie
<ijas.
Argi
toks
buvo
Zigmantas
goti) — tai vis svarbūs klausi tamsaus fanatizmo, pilna supra bei didelį jaunimo mylėtoją. Jau
kinis) padaryti stebuklą, kurk
jungti i aktualią jo darbų pro net jo nepradėjęs . . .
mai. { juos jums, esu tikras, mie timo ir meilės širdimi. Ir todėl, nimas, gi, spontaniškai prie jo
pasėkoje lietuvių kariuomenė Augustas, karalius išgyvenęs gramą ir padėti išspręsti gana
vieną
pačių
s
1
atidžiausių ir ro
lai atsakys (nors jo neatsiklau tuomet ne kartą net pačios kuri traukiamas, kanauninką Tumą
laimėtų mūšį.
Kaip aš nukeliausiu ...
komplikuotus Kongreso uždavi
Karalių saugo abejotino nar mantiškiausių meilių dviejų tau nius.
Iš Chicagos į New Yorką, be siau) vilkstinės vadovas P. Vėb jos persekiojamas, kanauninkas visur savo tarpan kvietėsi^ Ir
tų
istorijoje?
—
su
nuostaba
ra. O štai ir jo telefonas CR Tumas šiandien lyg šviesi žvaigž Korp! Neo-Lithuania jį pačiu
sumo ir kilmingumo bajorėlis
Teko
patirti,
kad
3
Kongreso
rods,
nėra
sunkiau
nukakti,
ne
dė skaisčiu atminimu šviesda pirmuoju savo garbės nariu iš
Kristupas Vyšniauskas (J. Ke klausė savęs nevienas žiūrovas. dienas New Yorke drauge su ki
7-2478.
gu anais laikais iš Hamburgo j
mas, rods, kviečia mus sekti jo sirinko.
lečius), didžiai besisielojus vir Jonas Kelečius, iš daugelio jo
taip kietai sumintu Dievo, Lietu
Ar jie ilgai kalbės?
tuve ir storosios virėjėlės Kuni- vaidintu veikalų atsimenant jo tais bendraminčiais žada pra Vlikingeną. Bet kad nereikėti
Baigės savo trumpą, bet efek
gundos (E. Vilutienė) auksinu- didelį norą bet kokiu būdu publi leisti geras būrys visuomeninin kiekvienam dėl to sau galvos
Jei ilgai, tai bus blogai. Kaip vos, ir artimo meilės taku ...
tingą kalbą, J. Jurkūnas padė
kų maišeliu, o taipgi žemdirbys ką prajuokinti, buvo pats tinka kų iš Chicagos. Jų tarpe — trys kvaršinti, S. švedas surinko ži blogai esti visuose mūsų suvažia Mišių metu giedojo solistė R. kojo prisidėjusioms organizaci
kareivis Petras Jasaitis (J. Rau miausias plikbajorio Vyšniausko buvę Amerikos lietuvių tauti nias iš Chicagos geležinkelių ir vimuose ir susirinkimuose, kur Mastienė, vargonais palydėjo joms už talką, o susirinkusiems
donis), įsimylėjęs Kunigundos rolei. Jis rolę ir išvežė visiškai nės sąjungos pirmininkai: Ant. autobusų stočių, apskambino prelegentai ir referentai ilgai muzikas A. Nakas.
už atsilankymą. Minėjimo reA
augintinę Onutę (E. Blandytė). pakenčiamai, neskaitant šarža- Olis, Dr. S. Biežis ir Ant. La lėktuvų bendrovių agentūras, o dėsto, o koreferentai ir oponen Po trumpos pertraukėlės toje
Karan išėjusio pilaitės vietinin vimo ydos, matomai užsilikusios pinskus, S-gos tarybos prezidiu pagaliau, pieštuką pasiėmęs, ap tai ilgai diskutuoja ir vienas ki pačioje salėje sekė minėjimas. Jį gimo iniciatorius buvo Korp!
atidarė kunigas Vaišnys, minėji Neo-Lithuania.
ko žmona Aldona (I. Nivinskai- dar iš prieš savaitę vaidintos mo narys J. Bačiūnus, Lietuvių skaičiavo, kokį biudžetą turi su tą kartoja.
mui rengti komisijos pirminin
Stud. Stasys Mažulis
tė), Įsimylėjusi karaliaus dvaro "Pažadėtosios žemės". Tuo šar tautinio akademinio sambūrio sidaryti tas, kuris su draugais
Tautiniame
Kongrese
numa

didiką Eugenijų Kurevičių (V. žu kiek persiėmė ir jo partnerė vyr. valdybos pirmininkas inž S. pasirinktų keliauti automobiliu tyti šeši pranešimai. Kiekvienai kas. Prelegentais buvo pakviesti
Eglė Vilutienė, savo trumpame švedas, Liet. laisvės kovotojų Savo darbo vaisiais jis ryžosi pa problemai po vieną. Visiems še kanauninkas Feliksas Kapočius,
Juodka).
Studento ir vienuolio jėzuito vaidmenyje sugebėjusi duoti ga sąjungos pirmininkas J. Naujo sidalinti su Chicagos ir apylinkių šiems pranešimams, diskusijas Rašytojų Draugijos pirminin
rūbais persirengę šv. Kazimieras na spalvingą virėjos tipą, kiek kas, Amerikos lietuvių rezisten keliautojais. Jo surinkta infor įskaitant, numatyta 7 vai. laiko. kas Ben. Babrauskas ir Korp!
ir Angelas įtikina karalių, kad jai tai padaryti leido perdėtas cinės santarvės veikėjas J. Bud macija siuntinėjama visiems Pirmą Kongreso dieną — 5 vai., Neo-Lithuania pirmininkas Jo
jis turi rytoj kautis. Stebuklas sustorinimas bei bereikalingai rikis, Akademinio sambūrio Chi tiems, kuriems gali tekti ja pa o antrą — 2 vai. Pranešimai, nas Jurkūnas. Prelegentų kalbas
cagos pirm. A. Siliūnas. Būtų di sinaudoti. Gaila tik, kad ji ne kiek teko patirti iš rengėjų, bus ataudė tautiniais rūbais pasipuo
turi įvykti, nors yra aišku, kad išryškinti veido atributai.
šusios aktoriaus A. Rūko Dalio
Juozas Raudonis geriausias delė staigmena, jeigu New Yor tiks ne tik Torontui, Montrealiui trumpi ir kondensuoti.
mūšyje žus visi trys iau minėti
jo žodžio Studijos narės, paskaiveikėjai. Kada Karalius, duos- scenas davė draugėje su jo my ke tomis dienomis neatsirastų ir Los Angeles, bet netgi ir DePranešimus ruošia Br. Bieliu- tydamos ištraukas iš Tumo kū
niai visiems padalinęs po storą limąją vaidinusia Elena Blandy- ALT S-gos pirm. inž. E. Bart troitui, Clevelandui, Bostonui,
kas, T. Blinstrubas, prof. I)r. V. rybos. Mergaitės tikrai nepa
riekę pažadu duonos, išeina, pa te. Jos dirbtinumas, išplaukiąs kus, vicepirm. inž. J. Jurkūnas Philadelphijai ir kitiems tolimes
Čepas, Dr. P. Pamataitis, Dr. J. prastai puikiai tai atliko.
sigirsta kovos trimitai, vyrai iš perdėm mėgėjiško noro pervai- su visais kitais vadovybės na- niems Chicagos kaimynams. Pa
Paplėnas ir V. Rastenis. Jauni
Nuo dailininko Kazio Varnelio
griebiasi už kardu ir bėga, virš
z wmo problemą svarstant, pasisa skoningai papuoštos scenos, iš
1
pilies bokšto pasirodo nušviesta
kys koreferentas iš jaunimo tar dailininKo Adomo Varno piešto
šv. Kazimiero povvza ir moterys
no. Pranešėjai — iš New Yorko, portreto žvelgė Tumas į susirin
sukrinta ant kelių šaukdamos:
Chicagos, Los Angeles. Vienu kusius. Reikia paminėti, kad,
"Stebuklas!"
žodžiu — nuo Atlanto iki Paci nežiūrint, jog tą pačią dieną dar
Toksai vra "Vėio gluosniuose"
fiko.
ir kitų minėjimų bei parengimų
turinys. Savo statiškumu, nescePo sunkaus pirmųjų dviejų die buvo numatyta, salė pilnutėlė Alberto LIeras Camargo, Kobinį
niškumu, intrigos s+oka scenai
nų darbo bus pelnyta pramoga; buvo.
jis yra tikrai nedėkingas, nors
Kanauninkas Feliksas Kapo bijos prezidento rinkiniuose su
net dviejų dalių pramoga: Juozo
savo gražia (šiame pastatvme
rinkęs 85% balsų.
rinkaus pirmininkaujamos ko čius, Tumo asmeninis draugas ir
aktorių daug kur žaloiama blo
misijos banketas ir New
gu kirčiavimu) kalba, bei sklan
Yorko neolituanų rengiama p a džiu sakiniu galėtu būti tikrai
vasario šokių š v e n puikus radijo vaidinimas.
Amerikos Lietuvių Rezistencinės Santarvės Čikagos
t ė . Bet nenusiminkime. Iš vie
Skyriaus nariui
Apie režisūrą ir aktorius
nos dalies nuvykti į kitą nerei
kės nei lėktuvų nei automobilių.
A. A.
Kaip matėme, realistiškai šį
Viskas po tuo pačiu stogu — HO
veikalą pastatyti nėra įmanoma.
Pats karalių

Visai

suprantamos

režisoriaus

TEL STATLER rūmuose.

ANTANUI ŠUOPIUI

Algimanto Dikinio pastangos į
veikalą įnešti kuo daugiau žais
mingumo, pasakiškumo ir jo per
daug nedramatizuoti. Šias jo’pa-

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi,

kaip gyvena viso pasaulio lietu
Kiniečių pora stebi Matadoro raketos aptarnautojų manevrus Formozoje.
stangas geriausiai pateisino ak
toriai J. Kelečius ir E. Vilutie- Tarp Los Angeles lietuvių. Iš kairės: B. Gediminas, J. Račiūnas, V. Aleksandriūnas, B. Dūda, V.
viai.
Bakūnas ir K. Lukšis.
įiė, o iš dalies V. Juodka ir J.

mirus, jo žmonai, dukrelėms ir giminėms reiškiame giliau

sią užuojautą.
ALKS Čikagos Skyrius

