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LIETUVOS NAUJIENŲ ATKANKA

pievų ir pelkių, tiek, kad iki to
laiko dar nedaug teparskrido
gandrų, pempių, ančių ir kitų
nežiemojančių paukščių. Pempės,
antys, o Žuvinte ir žaltytyje taip
pat ir gulbės neprieina prie
įprasti! lizdaviečių ir vėluoja
dienomis — nuo 7 iki 11 valan kiaušinius dėti ...
dos vakaro, o sekmadieniais ar
ba ir antradieniais esti poros va RESTAURUOS ŠV. PETRO IR
landų programa vidurdienį (daž POVILO BAŽNYČIĄ VILNIUJE
niausia vaikams, moksleiviams).
Kaip architektūros meno pa
Televizijos imtuvų tuo tarpu dar minklas. nutarta valdžios lėšo
nedidelis skaičius ir dauguma jų mis restauruoti Vilniaus šv. Pet
viešo pobūdžio patalpose.
ro ir Povilo bažnyčia. Restaura

Radijo siųstuvai Lietuvoje

Lietuvoje veikia dvi vidutinių
bangų radijo stotys (451.1 ir
271.25 metrų), šalia jų dar yra
Vilniuje ir Kaune ultra trumpų
bangų (FM) siųstuvai, kurie
perduoda tas pačias programas,
žadama ultra trumpų bangų
siųstuvus įrengti Klaipėdoj ir ki
tuose miestuose. Jie skirti tik
vietos klausytojams (išsigalin- PREMIJOS MOKSLININKAMS
IR MENININKAMS
tieji nusipirkti FM imtuvus gali
klausytis nekliudomi ir pramo
Šįmet Lietuvoje padidinamas
ninių įtaisų triukšmo).

dus būsiąs detaliai nufilmuotas.

Už Lietuvos ribų girdimos tik ir menininkams. Skirs dvi pre
NAUJA ŠVEDO ANSAMBLIO
vidutinių bangų stotys (paken mijas už mokslo ar technikos
PROGRAMA
čiamai pasiekia Vakarų Europą). darbus ir tris premijas už lite
Gegužės 9 dieną Vilniuje buvo
Užjūriams kasdien po pusvalan ratūros ar kitus meno kūrinius
dį specialiai programai gauna po 25,000 rublių ir po tiek pat švedo ansamblio koncertas visai
nauja piogiama. Specialiai an
mos sovietinės trumpų bangų 15,000 rublinių premijų.
sambliui (chorui ir liaudies in
(16, 19 ir 25 metrų diapazone)
Mokslo - technikos premijoms
stotys, tos pačios, kuriomis Mas- skirti komisijos prezidiuman pa strumentų orkestrui) harmoni
kva perdavinėja savo žinias I skirti: J. Matulis, Kauno Poli- zuota eilė lietuviškų (nepolitii. ,
t
i
j- i t, •
niu) dainų, šalia ju ir Šopeno
Amerikai anglų kalba.
technikos Instituto direktorius ....'
. ‘ , .
.
Lietuviška
dama
.
Atskirai
pa
Lietuvoje
tolimo
veikimo 1 K. Baršauskas ir J. Macevičius,
sirodė ir vienas orkestras, gro
trumpabangių radijo stočių nėra Literatūros-meno premijų komijęs pjesę birbynei (birbynė su
ir tuo tarpu nenumatoma turėti, sijos prezidiumas — kultūros miorkestru) ir liaudies dainų mo
i nisteris J. Banaitis, A. Venclova
ATRASTAS V AMŽIAUS
jr y pečium, meno reikalų di- tyvais paremtą švedo kompozi
ciją "Platūs mūsų laukeliai".
KAI AS
rektorius Kultūros m-joj.
Šalia senųjų liaudies šokių,
Krikščionių kaime (apie 10 kiApie kandidatus premijai gaulometrų į pietryčius nuo Seirijų) ti reikalaujama smulkių žinių: programoje buvo ir tais pačiai
pakilęs Nemunas nuplovė apie | ar priklauso partijai, tautybė, motyvais paremtų sceninių šo
metro storio žemės sluoksnį nuo kur kada gimė, koks tėvo vardas kių kompozicijų: "Meškiukai"
"Landytinis”,
kalniuko ir atvėrė senovės kario
tiksliai pagal pasą
net "Trys mergelės",
.
o
kapą. Iškviesti archeologai rado darbovietės bei namų adresai ir "Sušukt inis
didelį akmenų vainiką, kurio vi telefonai.
BUTAUTAS TRENIRUOJA
duryje gulėjo augaloto, apie 4 .
KREPŠINIO RINKTINŲ
metų amžiaus vyro griaučiai. Iš
VĖLYVAS PAVASARIS
Sovietijos moterų krepšinin
kairės gulėjo ilgas, platus, lenk
Apie gegužės 8-10 dieną Lietas kalavijas ir skydas, toliau | tuvoje dar buvo daug patvinusių kių rinktinė dalyvauja Lenkijo
je (gegužės 8-18) vykstančiose
geležinis ieties galas, variniai l
Europos moterų krepšinio var
geriamo rago apkaustai, diržo
žybose. Tos komandos treneris
sagtys, diržo galų sidabru klotos
yra lietuvis krepšininkas S. Bu
žalvarinės plokštelės ir kt.
tautas. Rinktinėje iš 12 dalyvių
Archeologai sprendžia, kad tai i
penktojo šimtmečio laikų kapas, |
|yra viena lietuvaitė — G. Tulevičiūtė.
ir kad tai yra toje vietoje buvusios pilies aukšto rango kario
PLANAS VAIKAMS
griaučiai. Rasta ir keramikos,
APRENGTI
net du pusiau sveiki puodai, ski

riami į vadinamosios brūkšniuo

Gegužės 8 d. paskelbtas nuta

tosios ir grubliuotosios kerami

rimas šįmet Lietuvoje pagamin
ti ir parduoti šios aprangos vai
kams ir moksleiviams: avalynės
— 1,955,000 porų, megztų apati
nių — 2,550,000 vienetų, viršu
tinių megztukų — 1,400,000, ko

VILNIUS NUMATO
PRAMOGINŲ RADIJO
PROGRAMĄ
Nors yra dvi vidutinių bangų
radijo stotys, tačiau ligi šiol jų
perduodamoji programa labai
mažai tesiskiria. Antroji stotis
perdavinėja tik pirmosios stoties
arba Maskvos programą, tik iš
dalies duodama skirtingų paskai
tų arba koncertų.
Radijo komiteto pirmininkas
J. Januitis pripažįsta, kad klau
sytojai skundžiasi programos
nuobodumu, nepaisant to, kad tik
trečdalis laiko (apie 6 valandas
kasdien) skiriamas visokiai žo
dinei programai, o du trečdaliai
(apie 12 valandų) muzikai.
Dabar numatoma abiejų sto
čių programas labiau išskirti.
Pirmoji greičiausia dar labiau
praplės savo žodinę (informacinę-propagandinę) programą, už
tat antroji stotis būsianti skirta
daugiausia muzikai, visų pirma
klasikinei — simfoninei, bet bū
sią skiriama dalis laiko ir lengvajai, vadinamai estradinei mu
zikai. Tuo tikslu prie radiofone,
organizuojamas net specialus es
tradinės muzikos orkestras.
Televizijos programa, anot to
paties J. Jantiičio, dar toli gražu
nepatenkina žiūrovų. Mat, vidu
jinė studija tebėra nebaigta, to
dėl, sako, "žiūrovai dar kurį lai
ką turės tenkintis kinofilmais”.
Tačiau kartais parodomos ir iš
tisos operos iš Vilniaus operos
teatro, arba iškilmės ar koncer
tai iš kitų salių. Televizija pir
madieniais ir penktadieniais pa

jinių ir puskojinių — 3,400,000
porų, siuvinių — už 71,500,000
rublių.
Vaikii ir jaunuolių iki 18 metų
amžiaus Lietuvoje dabar skai

AGRONOMAS JUSTAS
STRAZDAS,

čiuojama apie 1,000,000. Vi^i

buvęs "Ūkininko Patarėjo" re
daktorius, dabar aplink Krakes
sudaryto kolchozo agronomas
(70 metų amžiaus).
Nuotrauka iš "švyturio”, da
ryta šių metų balandžio vidury,
žemės ūkio specialistų suvažia
vimo metu, Vilniuje. (Įspėja fo
tografą. kati jis geria ne vyną,
o tik rūgščią "Gaivą").

dalykų, jei planas būtų įvykdy
tas, kiekvienam tektų kiek dau
giau kaip po vieną (kojinių net
daugiau kaip po dvi poras), ta
čiau siuvinių (suknelių, švarkų,
kelnių) kiekvienam išeitų tik
maždaug už 70 rublių. Už tą kai
ną nei vieno iš tų pagrindinių
siuviniu vieneto negalima nu
pirkti.
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Lietuvos vokiečių bendruome
nės (Landsmarmschaft) Vokie
tijoje leidinys "Heimatstimme"
gegužės numeryje mini Didžiojo
Kunigaikščio Gedimino 1323 m.
gegužės 26 d. išleistą raštą, ku
riuo vokiečiai kviečiami kurtis
Lietuvoje, šis raštas laikomas
pirmuoju dokumentu, nuo kurio
prasideda Lietuvos vokiečiu isto
rija. Taigi šiemet Lietuvos vo
kiečiai mini 635 m. savo istori

Tarp Los Angeles lietuvių. Iš kairės: B. Gediminas, J. Račiūnas, V. AJeksandriūnas, B. Dūda, V.
Bakūnas ir K. Lukšis.

kretorė, žygienė — ižd., šidlaus
ALTO VADOVYBĖ
kienė — ligonių reikalams. Revi
LANKĖSI
zijos komisija: Radauskienė
WASHINGTONE
Adomėmenė ir Simniškienė.
Gegužės 20 d. ALTo. Vykdoma
Ši Sydnėjaus lietuvių moterų
jos. Tuo klausimu "Heimatstim
vimo darbai žadami pradėti šį
me" paskelbė prof. V. Jungferio organizacija praeitais metais su sis Komitetas buvo priimtas vei
met ir baigti 1961 metais. Prieš
rengė eilę loterijų ir kitokių pa kiančio valstybės sekretoriaus
straipsi į.
ir po restauravimo bažnyčios vi
Lietuvos vokiečiai Vakarų Vo rengimų, surinkdama pajamų padėjėjo Rytų Europos reika

premijų skaičius mokslininkams

kos rūši.

LIETUVOS VOKIEČIU
ISTORIJOS PRADŽIA

?

kietijoje turi įsteigę savo ”ben-

druomenę" (Landsmannschaft),
kurios būstinė yra Hannoveryje.
Jos priešakyje stovi prof. J.
Strauch. buvęs vokiečių gimna7jj(KS Kaune direktorius; reikalų
vedėjas yra IL Uahn. Mėnesinį
leidinį "1 Irimai stirnine" redaguo
ja W. Guenther. Be bendruome
nės, kaipo leidėjas pasirašinėja
Lietuvos vokiečiu evangelikų pa
galbos komitetas. Kaipo jauni
mui skirtas priedas leidžiama
Die Raute" (Rūta). Lietuvos
vokiečiai savo ženkleliu irgi yra
pasirinkę rūtą.
š. m. balandžio 19-20 d. Lietu
vos vokiečiai Essene turėjo savo
trečiąii kultūrinį * suvažiavimu,
kuriame buvo nutarta gegužės
26 d. (Gedimino kvietimo sukak
ti) paskelbti Lietuvos vokiečiu
diena. Savo kalboje bendruome
nės pirmininkas prof. Strauch
išsitarė, kad didžio i i Lietuvos
vokiečiu dalis neliek* tinanti <*r'žti i senam tėvvne, bet kaino dau
gumoje ūkininkai mielai parem
tų savo "rytprūsių broliu" pa
stangas "naujai apgyvendinti vo
kiečiu žemes rytuose”.

pasaulyje greičiausiai buvusios
"atsitiktinės", o ne sovietų iš
anksto užplanuotos.
• Nasserio vyriausybė iškil
mingai užtikrino JAV, kad ji ne
turinti intencijos prisijungti Libanoną. Egipto pareigūnai taip
pat paneigė atsakingumą už Li

379 austr. svarus. Visų parengi lams Foy Kohler ir Pabaltijo rei banono sukilimą.

mų pelnas panaudotas ligoniams
ir nelaimėn patekusiems tautie
čiams šelpti Sydnėjaus apylinkė
se, taip pat Vokietijoje likusiems
seneliams ir Vasario 16 d. gim
nazijai pasiųsta 140 austr. svai ų
Sydnėjuje praeitais metais buvo
globojama apie 20 ligonių, jų
tarpe 7 psich. ir 1 Tbc ligoninėj
• Mūsų Pastogės redaktorius
Jurgis Kulakauskas po ilgos li
gos gegužės vidury grįžo reda
guoli laikraščio.

• Kun. Petro Butkaus 20 me
tų kunigystės sukaktis bus mi
nima biiželio 29 d. Minėjimui
ruošti sudarytas platus organi
zacinis komitetas.
• Ncwcastle LB * apylinkės
naują valdybą sudaro P. Brūzga
— pirm., J. Viskauskas — sekr.,
B. Leonavičius — ižd., V. Loren
cas — bendrų reikalų vedėjas ir
J. česnaitis — meno grupių va
dovas. Į Rev. k-ją išrinkti: A.
šernas, B. Liūgą ir A. Talandis.
Apylinkės valdyba tiria gali
mybes įsigyti žemės sklypą, ku
riame būtų galima pasistatyti sa

kalams skyriaus vedėjo Richard
Johnson. Per juos įteiktas memo
randumas valst. sekretoriui Dulles tarpi autinės politikos ir Lie
tuvos la'svinimo reikalais. Valst.
departamentas paprašytas at
siųsti atstovą su pranešimu
Amerikos Lietuvių Kongresui.
Vykdomasis Komitetas taip
pat buvo priimtas JAV Informa
cijos Tarnybos dir. George Aller,
pasikalbėti dėl lietuviškos infor
macijos Lietuvai per Amerikos
Balsą ir išreikšti lietuvių pagei
davimus.
Praeitą sekmadienį įvyko pa
sitarimas,
kuriame dalyvavo
ALTo, VLIKo ir Lietuvos Lais
vės Komiteto vadovybės. Pasita
rimus stebėjo ir Lietuvos Pa
siuntinys Juozas Rajeckas.

VISAM
PASAULY

• JAV armija oficialiai pa
skelbė, jog esąs sukurtas Stra
teginis Armijos Korpas, sutrum
pintai vadinamas Strac, kurį su
daro 150,000 pėstininkų ir pa
rašiutininkų, ir kuris būsiąs nuo
latinėje paruoštyje "smulkių ka
rų atveju bet kurioje pasaulio,
vietoje", šio korpo kariai buvę
siųsti į Puerto Ricą, kai Nixonas
buvo užpultas Venecueloje.
• Prez. Eisenh.ovveris 2,600 fi
nansininku ir pramonininkų pa
reiškė, kad ūkinis atoslūgis Ame
rikoje jau sustojęs, tačiau reikią
imtis priemonių ūkiniam atku
timui pagyvinti ir kovai su in
fliacijos pavojumi. Jis prižadėjo
nei rukus išspręsti mokesčių ma
žinimo klausimą.

• Prancūzijos premjeras Pfimlinas gavo ir aukštu in rūmu įga
liojimus (233 prieš 62 balsus)
Alžiro sukilimui palaužti. Infor
muotu sluoksniu žiniomis, jis pa
siuntė nauiai paskirta ii Prancū
zijos gen. štabo viršininką, gen.
Lorillot inspekcinei kelionei į Alžira. "Derybos" su Alžire sto
vinčiu prancūzu kariniu pajėgų
viršininku gen. Šalau nepasise
kusios. Salan aiškiai pasisakė re
mias gen. De Gaulle. Buvęs
nremieras Bidault, savaitiniame
Garrefour paskelbė straipsni, ku
riame irgi nasisakė už valdžios
perdavimą De Gaulle.

• Valst. sekr. Dulles pareiškė,
kad rusų gąsdinimai nesustabdys
lę bendruomenės reikalams.
JAV akcijos nė vienoje pasaulio
• Australijos LB savaitrašty vietoje, šis valst. sekretoriaus
Mūsų Pastogė įvestas studentu rareiškimas buvo atsakymas į
ŽINIOS IŠ
skyrius, vardu "Studentų žodis” sovietų įspėjimą, kad JAV nesi(kaip ir Dirvoj). Jį užpildo Aus <ištų į Libanono vidaus reikalus.
AUSTRALIJOS
tralijoje ir N. Zelandijoje studi )ulles žodžiais, prezidentas turįs
• Sydnėįaus Moterų Socialinės juojąs jaunimas. Pirmajame pa rakankamai teisių ginti Libano
Globos Draugija balandžio 20 d. sirodyme, gegužės 5 d. nr., esa no nepriklausomybę ir integralu
išsirinko naują valdybą: Kapo- ma gana gerų straipsnių ir įdo mą, jei to prireiks, tačiau jis ma
Čienė — pirm., V. Osinaitė — mi, nors, deja, kiek senstelėjusi nąs, kad ten bus apsieita ir be į
vicepirm., Ramanauskienė — se humoro skiltis.
JAV armijos pagalbos.
JIE ĮSIJUNGĖ Į
• Libanonui nepasisekė iš
PRANCŪZIJOJ ESĄ spręsti jau 11 dienų besitęsiančią DIRVOS TALKĄ
krizę vyriausybės politikų ir opo
LAUKTINA
zicijos atstovų konferencijoje. Tie įsijungė...
PILIETINIU LAISVIŲ Tautinio Unijos Fronto vadas T mūsų skelbiamą vajų naujai
SUVARŽYMO
Salaam pareiškė, kad jie negalį isr ungė:
Leonas Banis,
Prancūzijos premjeras Pfim- leistis į kompromisus, kurie vers
Cleveland ..................... $25.00
linas gavo naujus parlamento tų juos "gyventi po diktatoriš
Aleksas Spirikaitis. Cleveland
įgaliojimus ieškoti kelių iš susi ka, provakarietiška valdžia".
• JAV senato užsieniniu sansavo ankstesni inašą.
dariusios krizės. Tautinė Asam
$25.00 dar padidino
blėja 475 prieš 100 balsų pavedė tykių komitetas pavedė šen. Mornaujais ......................... $25.00
vyriausybei tęsti kovą prieš mos- ses vadovaujamai pakomisei iš
Aleksandras Danį a,
lemo nacionalistų sukilėlius Al tirti JAV ir Lotynų Amerikos
Australiia ................ $11.00
žire. šie įgaliojimai pirmą kartą santykius ryšium su Nixono už
A. Linkuviene, iš Australijos, gegu
V. V<iriakoiis,
buvo suteikti Mollet vyriausybei puolimais kai kuriuose P. Ame
žės 21 d. atskrido į Chicagą. Aero
rikos kraštuose. Valstybės De
Los Angeles...............$ 5.00
drome ją pasitiko Tautinės Sąjungos prieš dvejus metus, tačiau turi
Su šiandien skelbiamais iš vi
pirm. E. Bartkus, vicepirm. .L Jur būti atnaujinami, susidarius nau partamento pareigūnai pareiškė
senatoriams, kad. ju jsitikinimu, so apauta .................... S15.494.95
kūnas ir p. Jurkūnaitė, viešniai įteiku jam kabinetui.
si gėlių. Apsistojo p. Jurkūnų šeimoje.
Dar būtinai reikia $ 4.505.05
Krašte tebeviešpatauja įtemp- ant iamerikinės demonsfraci i o s
iš ( hieagos atvyksta j Dirvos vakarą.-įos nuotaikos, tačiau didesnių in
cidentų neįvyko, žinios apie gink
luotą sukilimą Bo.rdeaux apylin
kėse nebuvo patvirtintos. Pary
žiuje tebepatruliuoja 35,000 poli
cijos ir kariuomenės.
Gen. de Gaulle, pirmadienį pa
skelbęs, jog jis esąs pasiruošęs
grįžti politikon ir perimti vado
vavimą Prancūzijai, tačiau ne
tapti diktatoriumi ("mano am
žiuje jau pervėlu pradėti dikta
toriaus karjerą") — grįžo i savo
namus Rytinėje Prancūzijoje.
Jacųues Soustelle, kalbėdamas
30,000 miniai Alžiro mieste, rei
kalavo, kad ten būtų suvienodin
tos 9 mil. arabų ir 1 mil. prancū (ien. (ieorge Becker, JT karinių pajėgų viršininkas Korėjoje, iš
zų teisės, įvykdyta integracija. Taivušano salos stebi komunistinės Kinijos pakrantę. Drauge su

Diplomatinių stebėtojų nuo juo yra laisvosios Kinijos aviacijos viršininkas gen. Wangšuminmone, nesvarbu, kas ir kaip kraš das. JAV yra įsipareigojusi saugoti Formozą nuo netikėto komu
tą išves iš dabartinės krizės, nistų užpuolimo. Tačiau tarp Formozos ir komunistinės Kinijos
Prancūzijoje reikią laukti pilieti žemyno esančių kelių salų klausimas buvo paliktas atviras. Esama
IK'
ua Sk w>l
nių teisių susiaurinimo, ūkinių gandų, kad paskutiniuoju metu gynybos departamentas nutarė
Praeitą savaitę Paryžiuje vyko protesto demonstracijos dėl naujojo premjero pastangų sušvelnin suvaržymų ir militarizmo atgi perimti apsaugą ir ty salų, tuo būdu atpalaiduojant apie 50,000
ti politiką Alžiro atžvilgiu.
prastai visai neveikia, kitomis!
laisvosios Kinijos karių kitoms pareigoms.
jimo.
J,

I
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Lukšys, A. Dabšys ir M. Aftu- nėse, įvairiuose skyriuose ir įvai
kienė.
riose pareigose, savo specialybė
je, be inž. V. Variakojo dirba
Prof. Mykolas Biržiška, einąs dar šie lietuviai inžinieriai: inž.
jau 76-tuosius metus, kad ir Br. Budginas (plačiai Ameriko
skųsdamasis nevisai stipria svei je žinomas visuomenės veikėjas,
kata — vis dar aktyviai reiškia prieš keletą metų iš Chicagos
si vietos visuomeniniame gyve persikėlęs prie Pacifiko. krantų),
nime, dalyvauja beveik visuose inž. Pov. Butkys, fizikas Vytau
susirinkimuose daugelio organi tas Gylys, inž. Algis Kaupas, inž.
zacijų, kurių yra nariu, o taip Jonas Navickas ir inž. Pov. Abelpat kaip garbingas svetys yra kis (mirusio rašytojo Povilo
kviečiamas į susirinkimus ar pa- Abelkio sūnus).

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

rengirhus ir daugelio kitų orga
paramai”.
Atsk. Nr. kaina 10 centų.
Šio ule copy — 10 centą.
Šiomis dienomis čia iš Londo
Petras P. Jaras už bilietą at nizacijų, kurių nariu ir nėra. šiuc
metu
labąi
užsiėmęs
"AleksanREDAKCINĖ KOLEGIJA:
no (Anglijos) atvyko pastoviam
siuntė $2.00.
V. Bakūnas (Los Angeles), P. Bastys (Toronto), E. čekienė (Brooklyn),
dryno” I-jo tomo korektūra.
apsigyvenimui Telesforas ir Kos-

THE HUMPHREY CO

BALTIMORE

DIRVA

Dirvos bičiulis Petras P. Jaras,
Baltimorės, mums rašo: ”Esu

THE FIELD

iš
ne iš tų jaunųjų (gimęs 1879),
kurie gali gausiai paremti Dirvą.
Pnbliahed twice-weekly by Ame
Du kart savaitinis, leidžiamas VIL
rican Lithuanian Press
& Radio TIES, Amerikos Lietuvių Spaudos ir Negaliu būti nė Dirvos vakare,
Aaa’n. VILTIS, Ine.
(Non-profit), Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui),
bet noriu užsimokėti už įėjimo
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
bilietą ir nors tiek prisidėti prie
Telefonas: HEndetfson 1-6344.
Telephone: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande pirmadieniais ir talkos. Ir jeigu visi Dirvos skai
Issued in Cleveland every Monday
ketvirtadieniais.
and Thursday.
tytojai, kurie negali būti Dirvos
Reaaktorius: Balys Gaidžiūnas.
Editor: Balys Gaidžiūnas.
Antros klasės siuntos privilegija vakare, o užsimokėtų už įėjimą,
Second Class Mail Privileges Authorized at Cleveland, Ohio.
Subscription per year in advance:

|8.00.

suteikta Clevelande, Ohio.
Prenumerata metams, iš

anksto

susidarytų graži suma Dirvos

mokant $8.00. Įsteigtas 1915 metais.

Established in 1915.

Ačiū labai.

A. Musteikis (Detroit), R. Mieželis (Chicago), J. P. Palukaitis (Cleveland),
Paplėnas (Chicago), V. Rastenis (Brooklyn) ir St. Santvaras (So. Boston).

♦

J.

Balys

Gaidžiūnas

šis pavasaris tikrai gausus
įvairiais, didesniais ir mažesniais
susibūrimais, rengiamais tauti
nės srov ės organizacijų, štai neolituanai Chicagoje ir Clevelande,
ir daugiausia patys jaunieji, su
rengė savo pavasarines šventes.
Štai daug kur jau įvyko kan. Tu
mo-Vaižganto minėjimai, štai
jau ši šeštadienį Clevelande
įvyksta metinis Dirvos vakaras,
štai kitam savaitgaly New Yor
ke prasideda Tautinis Kongre
sas, lyg apvainikuojąs tuos vi
sus mažesnius tautinės srovės
žmonių susitelkimus ir užsimo
jimus.

Inž. Vidmantas Variakojis, 21

iosangelcs

Šia savai/ę...
Kongresą rengiasi vykti ne vien
atstovai iš New Yorko apylinkių,
bet ir is pačių tolimųjų JAV lie
tuvių kolonijų, kaip Los Angeles,
Chicagos, Detroito, Clevelando.
Dar mieliau, kad į Kongresą
atstovu atvyks ir iš Australijos,
Vokietijos bei kitų tolimu kraš
tų. Kongresas, kiek girdėti, bus
gausiai atstovaujamas ir Kana
dos tautinės srovės organizaci
jos. Mat, Kanada, kaip ir savi
namai. Kai kuriems kanadie
čiams į Kongresą bus arčiau, ne
gu patiems amerikiečiams ...
Apie Kongresą ir jo numaty
tus darnus esame nemažai rašo.
Jo svarba išryškinta, jo būsimi
sprendimai ateities lietuvių veik-

Amerikos Lietuviu Bendruomenės Los Angeles apylinkė ge
gužės 18 d. įvykusiame metinia
me susirinkime išsirinko naują
valdybą, į kurią, pagal balsų dau
gumą, įeina: K. Liaudanskas, J.
Mitkus, J. Kojelis, O. Razutienė,
I. Medžiukas, dr. J. Varnas ir A.
Litvinas.
Revizijos komisijon: Br. Dū
da, J. Puikūnas ir B. Petraus
kas. Atstovais į apygardos atsto
vų suvažiavimą: A. Latvėnas, B.
Dūda, V. Aleksandriūnas, Ch.

metų amžiaus, yra vienas iš re
tai gabių mūsų jaunosios kar
tos žmonių, baigęs Urbanos uni
versitetą, teturėdamas nepilnus
19 metų. Dabar, kaip elektr. in
žinierius, dirba didžiausioje pa
saulio. lėktuvų gamybos įmonėje
"Douglas Aircraft Corp.”, kuriot
reikalais yra gavęs stambių ko
mandiruočių po Ameriką, ski
riant jo dispozicijai net specialų
lėktuvą. Douglas įmonėse dirbs
34,000 darbininkų — vien tik
Los Angeles apylinkėse (Santa
Monica, EI Segundo. ir Torrance).
Inž. Vidm. Variakojis, būda
mas užimtas tarnybos reikalais.
z
vis dėlto randa dar laiko ir lie
tuviškam darbui, kuriame jis ak
tyviai dalyvauja. Jo tėvai Bro
nė ir Vilius Variakojai gyvena

loję turės labai didelės svarbos.
Dabar tik reikia, kad Kongresas Chicagoje.
ir dalyvių skaičiumi būtų gan
ši informacija, kai kam būtų
sus, o gerais sprendimais turlin ‘'nepilna”, jei nepridėčiau, kad
gas. Visa tai priklauso nuo mū inž. V. Variakojis — nevedęs . . .
*
sų pačiu. Visa tai galime pada
ryti, tat ir ryžkimės!
Douglas Aircraft Corp. įmo-

Jau keliais atvejais mes esame

čia kalbėję apie rengiamą meti
nį Dirvos vakarą. Ir esame kvie
tę, lygiai clevelandiečius, lygiai
toliau gyvenančius pavasariniais
keliais lengvai Clevelandą pasie
kiančius, mūsų neužmiršti. Bet
paskutinis kvietimas, nes jau
vakaras už dienos kitos, pats įtikimiausias. Visa vakaro progra
ma skaitytojams bus žinoma. Ji
didelė ir įdomi. Ji, kaip praėju
siam Dirvos numeryje vakaro
globėjas p. Bačiūnas rašė, taip
sudaryta, kad turėtų patenkinti
visų meninių skonių reikalavi
mus. Pradėję lietuvišku kultūri
niu, garsiniu ir spalvotu filmu,
eisime dainos meno, savosios ei
liuotos humoristikos pasiklausy
ti ir naujų tautinių šokių pasi
žiūrėti. O ir dar daug kitų ren
giamų pramogų, visus susirinku
siuosius tą šeštadienio vakarą
mielai užims ir nuteiks. Taigi
būkime jame. Būkime su šim
tais clevclandiečių ir iš kitur at
vyks! ančių. Tame vakare išleis
tas doleris nueis labai kilniam
tikslui — laikraščio gerinimui ir
dažnininiui.

Mes duodam ir iikeičiam Eagle Stamps

sistojo pas savo gimines Al. DabMo. šeimoje.
T. Grikinas yra buvęs Lietuvių
Bendruomenės Londone vicepir
mininku.
*
Los Angeles vieši Petras Vai
čiūnas iš Brockton, Mass., kuris
pernai, steigiant "Laisvės Var
po” lietuvišką radijo valandėlę,

EUCLID BEACH PARK

paukojo net 5000 dolerių.
•

Kitas svečias — tai čikagiškis
visuomenininkas p. Deveikis,
kaip jis sako. — daug skaitęs ir
girdėjęs apie Los Angeles, galų
gale nutaręs atvažiuoti čia pa
viešėti.
♦
Į Tautinį Kongresą New Yor
ke iš Les Angeles pasiruošę vykti Tautinės S-gos pirmininkas A.
Latvėnas ir Rezistencinės San*
tarvės Amerikos krašto valdybos
pirmininkas dr. P. Pamataitis.
Besirūpinant bilietais lėktu
vams, paaiškėjo, kad beveik visi
bilietai išparduoti ir jo»kio lėk
tuvų pasirinkimo nėra — reikia
čiupti bet kurį, jei dar iš viso
gauti galima.

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial. Dienoj

THE LINDSEY
SANITATION CO.
SANITATION SERVICE
MAINTENANCE SUPPLIES
JANITORIAL EQUIPMENT

BROOKLYN
SPECIALUS UŽPIRKIMAS! TIK 3,000 GABALŲ!

U

yry apatiniai
Shorts

T-shirts
A th Ietie Shirts
Briefs

59c
Kiekv.

Pagaminta pardavimui po 70 c. iki $1.
Patogios, lengvos ir gerai dėvimos Denim kelnės
su snug boxer juosmeniu didesniam patogumui
gerai pagamintos ir sanforizuoto® ilgesniam dėvė
jimui.

Tautinis Kongresas taip pat

jau tik už savaitės. Jo programa
skelniama Dirvos šeštajam pus
lapyje. Būtinai pasiskaitykit
Ten pamatysit, kad suplanuota
labai daug uždaviniu, kuriuos
reikės spręsti išklausius atitin
kamų referatų. Ir ne tik spręsti,
bet vėliau ir įgvvendinti. Juk
Kongresas ir šaukiamas paruošti
ateities veiklos planus. Juos pa
ruošti, kad vėliau būtų galima
darbais paversti.
Be skelbiamosios Kongreso
programos numatyta ir visa eilė
kitų darbu: tai įvairiu tautinės
srovės organizacijų pasitarimai
Ju tarpe numatytas ir* Dirvos
redakcinės kolegijos pirmasis
pasitarimas, kaip ateity tvarky
tis. kad pačiu artimiausiu laiku
galėtumo Dirvos idomuma dar
p-»a; lirvi. nauju skaitytojų lai
mėti ir Dirva leisti tris kartus
per savaite. Tai neeiliniai užda
viniai, kuriuos sprendžiant reikia
visu sutelktinės talkos. Tokiai
talkai dabar ir ruošiamasi.
Tautinis Kongresas, be čia mi
nėtu uždavinių, turės ir dar vie
na didelj. uždavinį, tai visus tau
tinės srovės veikėjus, gyvenan
čius didelėse JAV platybėse, ar
čiau sukišti, jų turėtas pažintis
atnaujinti, ar naujas sudaryti.
Tokie asirpninini kontaktai jud
riam organizaciniam darbe yra
labai brandūs, visad duoda geru
vaisiu. Todėl ir džiugu, kad i

tė Grikinai su dukra Angele. Ap

DYDŽIAI
T-Shirts:
Maži, vidut., dideli

Briefs:

Maži, vidut., dideli

Shorts:
Užsakymai paštu ir telefonu

30 iki 44

išpildomi perkant už $2 ir daugiau

Alhletic

Shirts:
30 iki 46

The May Co.’s Basement Men’s
Underwear Department
Downtown and On the Ileigi ts

Dydž:ai maži
(28-30)
Dideli (36-38)
ir labai dideli
(40-42)

Faded Blue
Charccal Grey
Ta n
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VASARVIETĖ
"BANGA”
CAPE COD

Great March Rd./Centerville,
idass., siūlo kambarius ir kabi
nas vasaros atostogoms praleis-i. šilta Golfo srovė, pušų kva
pas, lietuviški valgiai ir rami
vietovė Jums suteiks tikrą po
ilsį.
Adresas: P. O. 307, Centerville, Mass., "Banga”. Iki biržebo 20 d. prašau kreiptis: Alisa
pakštienė, 15 Wendover St., Bos’on 25, Mass., telef. AV 2-8046

Skalbiamos sportines Denim

Boxer kelnes

ALT S-GOS 1 SKYRIAUS
visuotinis narių susirinkimas
įvyko gegužės 16 d. Jį atidarė
skyriaus garbės pirm. Juozas
Ginkus. Senoji valdyba davė sa
vo veiklos apyskaitą, po. kurios
įvyko naujos valdybos rinkimai
Į naują valdybą išrinkti: B.
Nemickas, K. Krulikas, St. Gu
das, D. Penikas ir A. Sodaitis;
kandidatai: V. Alksninis, P. Nar
vydas ir A. Koncė. Kontrolės ko
misija: J. Maurukas ir P. Juknys.
Susirinkime plačiai kalbėt f.
Tautinio Kongreso reikalais. 1:
Chicagos yra gautos kongrese
programos, kurios siuntinėjamos
nariams, taip pat platinami bi
lietai vakarienei. Dėl bilietų rei
kia kreiptis į banketo globos ko
miteto pirm. J. Cinkų, 495 Grane
St., Brooklyn 11, NT Y., telef
EVergreen 4-9293 bei į kitus ko
miteto narius arba į iždininką
A. Seniką, 24 North Rd., GreaJ
Neck, N. Y., tel. HUnter 7-5407
J. Maurukas organizuoja jau
nimo pavasario šventę — šokius
Bilieto kaina $2.50 asmeniui; tu
jintieji banketo bilietus gali da
lyvauti šokiuose nemokamai.
Baigiant susirinkimą, skyriaus
garbės pirm. J. Cinkui pasiūlius
nubalsuota paskirti iš skyriaus
iždo $50.00 ir narių suaukota
$50.90, tai ’ i viso $100.00 auka
kongreso reikalams.
P. N.

.4 Reg. 2.89 vertes

Puikios kokybės medvilniniai vyriški
apatiniai baltiniai specialiomis žemo
mis kainomis! Visi gerai sukirpti pa
togiam ir ilgam dėvėjimui. Kai kurie
nežymūs netaisyklingumai.

The May Co.’s Basement Men’s Clothing Dępartment
Downtown and On the Heights

2.49
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Ar įstojai į

VILTIES
draugiją?
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”FOR COMPLETE DEPENDABLE SANITATION”

393 East 131st Street

MU. 1-8000

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

JACK KLUM REALTY CO.

259 East 156 Street

IV 1-2901

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

AMALGAMATED ASS’N. OF

ST. & E. RY.
Harry Lang — Secretary
740 SUPERIOR AVENUE, W.

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj
FRENCH CUISINE
DUCK ORANGE — LOBSTER AMERICAINE

A VARIETY OF TOURNEDOS — FROG LEGS
ŠAUTE PROVENCAL — PREPARED BY CHF ETIENNE

THE WAGON WHEEL
AIR COND1TIONING — AMPLE PARKING
13114 Woodland Avė.

For RESERVATIONS

Gali

LO 1-6900

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

FROM A FRIEND

* D I R V A *

Sugrįžus iš Pacifiko (33)

Ambasadorystės svetur
ir Amerikoje
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan
Vis gerai tebepamenu laikus, santykius su viso pasaulio lietu
Jr apie tai jau kartą savo anks viais, kurie atstovauja lietuvių
tyvesniuose rašiniuose buvau už tautos vardą, tam tikras dideles
siminęs, kada Amerikos lietu įstaigas ir bendras lietuvių or
viuose reiškėsi didelis žemažiū- ganizacijas (Lietuvos Diploma
riškumas ir nekultūringumas. tiją, Lietuvių Bendruomenę, Vil
Tai rodydavosi visuomeniniame ką, Altą, Balfą, Liet. Neprikl.
darbe, ypač politikos ir tikėjimo Talką, L. Laisvės Komitetą ir
srityse. Ir laikraščiai buvo tokie, kitas panašios paskirties orga
koTde buvo jų skaitytojai. Tikin nizacijas. Kas toje plotmėje no
tysis stengėsi aiškinti ir įžeisti rėtų elgtis tik pagal savo atski
netikintįjį, ar kitaip tikinti. O rus politinius ar tikybinius įsi
bedieviai ir laisvamaniai gal dar tikinimus, tas tegu neina į tą
smarkiau niekino ir pajuokdavo darbą, nes jis ten darys daugiau
tikinčiuosius. Kai susirinkimuo žalos, negu naudos ...
.. *
*
*
se vieni norėdavo sukalbėti mal
dą, tai kiti juokėsi, triukšmavo,
Deja, šioje srityje mūsų rei
trypė kojomis ... Kada vieni už kaluose tebėra daug trukumų,
giedodavo Lietuvos himną, tai dar tebepastebimos praeities lai
kiti čia pat švilpė ir kaukė ... kų žymės.
Politiniai ir tikybiniai pažiūrų
Įvairių lietuviškų „ambasado
skirtumai žmones darė fanati- rių” jau turėjome, kurie ar iš
ais, kraštutiniais, žiauriais, ne Amerikos į kitus kraštus lankyti
kultūringais ir tikrais „cha lietuvių važiavo, arba iš kitų
mais”. .. Teisingiau gal sakant, kraštų pas Amerikos lietuvius
Dail. Vytauto Ignatavičiaus-Igno autoportretas.
ne tie patys skirtumai buvo tokie buvo atvykę. Pavyzdžiui, į Pietų
baisūs, kiek žmonės prie jų ne- Ameriką neperseniai buvo nuvy Vokietijoje) ir berods dar dau me, norėjome juos tinkamai pa
priauge ir nesugebėję išmintin kęs Lietuvos vicekonsulas iš New giau kas. čia nėra mano tikslas sitikti, priimti, parodyti savo
gai, saikingai, kultūringai elgtis Yorko, p. A. Simutis, kuris, be visus išminėti, bet sužymiu, kas vieningumą, nuoširdumą, papras
ir jausti.
rods, aplankė tik vieną kitą mies man pirmiausia atėjo galvon ir čiausią nors svetingumą, manda
Tai jau seni laikai. Jie dabar tą, bet neturėjo galimybių pla Jk tuos žmones, kurių čia apsi- gumą ir kultūringumą? Ar mes
praėję, ir tie žmonės daugumoje čiau pasirodyti. Buvo ir dabarti ankymas nebuvo asmeniniais, norėjome ir sugebėjome sudaryti
išmirę ar susenę, daugiau apsi- nis Vilko pirmininkas, p. A. Tri jet visuomeniniais ir daugiau ar tokias sąlygas, tiek prisidėti,
trynę ir sušvelnėję. Tikybos makas, aplankęs kai kurias pie mažiau bendrais lietuviškais tik kad jų apsilankymai ko daugiau
skirtumų srityje dabar jau labai tinės Amerikos kolonijas.
slais.
pasisektų, kad būtų pasiekta ko
retai anie nekultūringumai pasi Su koncertais buvo nuvykusi
Ar mes, plačioji Amerikos lie daugiausia naudos vienam ar ki
taiko, bet partijų ir politikos sri solistė p. A. Stempužienė (lietu tuvių visuomenė, mūsų patrioti tam bendram lietuviškam reika
tyje — dar dažnokai, nors ir kiek viška daina gali atlikti nema nės organizacijos ir draugijos, lui?
švelnesnėmis formomis. Tikiu, žesnę, o kartais gal dar didesnę mūsų įstaigos ir mūsų bendrieji
Brangūs tautiečiai', aš į tuos
kad naujieji ateiviai, o ypač da „ambasadorystę”, negu politikie susigrupavimai, mūsų spauda, du klausimus dar negalėčiau at
bartinis išmokslintas jaunimas rių prakalbos . . .). Yra taipgi va- — ar mes mokėjome, sugebėjo sakyti taip. Tikiu, kad jūs irgi
tuos papročius dar daugiau su- žinėję į įvairius kraštus vysk.
V 1 •
švelnins.
Brizgys, prelatai Balkūnas ir AlTuo nenoriu pasakyti, kad vi bavičius, kan. J. Končius, kun.
siems reikia atsisakyti savo aiš J. Prunskis, inž. A. Rudis ir dar
kių ir tvirtų politinių ar pasau keli kiti — visi savo kelionėse
lėžiūrinių įsitikinimų, būti pal turėję platesnius ir bendresnius
šais ir pilkais, visiems pataikau tikslus, negu tik ieškodami tu
ti, būti be nugarkaulio. Ne, juos ristiniu malonumų ar pramogų.
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sutiksite, kad taip negalėtumėte Radzvickas P., Ann Arbor 2.00 j kambarių namas čia yra 4-5 tūk
atsakyti. Amerikos lietuviuose ir Kleinotas P., Racine........... 2.00 stančiais pigesnis, negu rytinėse
Amerikos politinėse organizaci Janulaitis V., Chicago....... 5.00 valstybėse.
jose, net tokiose, kurios yra pa Žvynys B., Sodus ............... 1.00
Didelę gyventojų dalį sudaro
sistačiusios bendrus lietuviškus Valkauskas J., Waterbury 2.00 indėnai ir ispanai. Lietuvių čia
uždavinius, dar tebesireiškia se Girčys B., Chicago ........... 2.00 šiuo metu yra apie 50. Daugelio
novės laikų raugas. Kai kartais Kregždė J., Cincinnati....... 2.00 jų šeimos mišrios. Yra keletas
kas pasako, kad mes vis dar te Mažeika M.,
clevelandiečių ir Dirvos skaity
beveikiame ne dabarties, bet
Benton Harbor ........... 1.00 tojų.
1905 metų dvasioje, tai čia turi Meiliūnas J., Australia .... 1.00
Yra nemaža mokyklų, jų tarpe
me apčiuopiamiausius įrodymus. Virkutis S. Dr., Cambridge 2.00 garsusis „Home of University of
Ponui Turauskui, kuris yra Andriuškevičius J.,
Arizona” su beveik 10,000 stu
krikščionių demokratų partijos
Brooklyn ..................... 2.00 dentų iš viso pasaulio.
žmogus, niekas nesurengė dides Dedulionis V., Cleveland .... 1.00
Kiekvienos vasaros pabaigoje
nio maišruto po lietuviškas ko
Aukotojams tariame nuoširdų miesto prekybos rūmai surengia
lonijas, net ir patys jo bendra ačiū.
didelius paradus — karnavalus,
minčiai. šen ten pasirodė, bet iš
kuriuose labai įdomiai pasirodo
siauro partinio mastelio nebuvo
apylinkės ūkininkai ir jaunuo
išeita.
liai „cowboys” su savo sugebėji
TUCON
Tas pat, jei dar ne blogiau, bu
mais. Tai yra apylinkės didžioji
vo pulk. Lanskoronskiui. Jis bu miestas Arizonoje, su 273,000 gy metinė šventė.
M. Drosutis
vo pakviestas vadovauti Vliko ventoju, yra 2,400 pėdų nuo jū
Vykdomajai Tarybai (tegu mes ros lygio aukštyje. Todėl čia visą
daugelis Vliko ir neremiame ir laiką pastoviai šiltas klimatas
Aplankyk Savo Bažnyčią
visai jo nenorime tokio, koks jis sutraukia, ypač žiemos metu,
Memorial Dienoj
dabar yra, bet bendras lietuviš daug senesnio amžiaus lankyto
kas reikalas verstų ir į jį žiūrėti, jų bei sergančiųjų. Pragyveni
kaip vis dėlto į bendrinę lietu mas Čia nebrangus, tad pensinin WILSON and CO.
višką organizaciją). Bet ponui kams geresnę vietą sunku ir be
INSURANCE
Lanskoronskiui čia ne tik nebuvo surasti. Tik dirbantiesiems, ypač
sudarytos sąlygos pasirodyti, su be amato, čion vykti nepatarti
eiti į kontaktą su Amerikos lie na, nes čia nėra tiek daug dar
11800 SHAKER BLVD.
tuvių plačiąja visuomene, bet pa boviečių, o ir darbo jėga pigesnė.
tys Vliko ir Alto politikieriai jį
Nors aplinkui kalnai, bet erd
Call WY 1-5800
čia per kelias dienas suvalgė, su vės užtenka, sklypai dideli, na
Greetings and Best Wishes
kramtė ir išspiovė. Kaip buvo mai visi mūriniai, vieno aukšto,
vėliau rašyta ir jo paties per be rūsių. Sklypai aptverti, ir 5-6
spaudą paaiškinta, tik dėlto, kad
šis savarankiškiau galvojąs vy
ras norėjo sudarytį tokią Vykd.
Tarybą, kuri, jo nuomone, būtų
naudinga realiam darbui, ir ne
sutiko dirbti su tokiais žmonė
mis, kuriuos jam viena ar kita
partija siekė primesti....
Tad labai dar siauras partiš
kumas neleidžia mums sutikti ir
pažinti žmones, kurie lietuviška
me darbe būtų naudinga pažinti.

Padaryti kelionę iš Europos
Amerikon nėra pigu, tos progos
nedažnos, bet mes nemokame ir

nenorime jomis plačiau pasinau
doti. Tas pat būtų pasakytina ir
apie prof. Žymanto, tada Rezis
tencinės Santarvės žymaus vei
kėjo, kelionę.
(Bus daugiau)

Nekartą esame turėję stambių
priprasti gerbti ir kitokius įsiti ir reikšmingų lietuviškų svečiu

turime ir turėsime, bet turime

kinimus ir ne tik privačiuose, bet
ir viešuose santykiuose laikytis
kultūringų formų. Ir kas dar ne
mažiau svarbu, — turime ben
drus lietuviškus tautinius reika
lus statyti aukščiau už savo par
tikuliarinius įsitikinimus.
Tas labai svarbu visiems, ku
rie pagal savo pareigas yra ar
norėtų būti lietuvybės „ambasa
doriais”, kurie palaiko plačius
—BggSJ,!11 ....

DĖKOJAME

iš svetur Amerikoje. Pavyzdžiui,
lankėsi pas mus Lietuvos Diplo

DIRVOS
matijos šefas p. S. Lozoraitis iš
Romos, jo pavaduotojas Dr. A.
RĖMĖJAMS
Gerutis iš Šveicarijos, Ip.uvęs dip
Dirvai paremti skaitytojai at
lomatas p. E. Turauskas iš Pran
siuntė šias aukas:
cūzijos, buvęs žymus karininkas
Ramunis J., Chicago ....... $4.00
ir laikraštininkas pulk. J. Lans
Kremeris O., Chicago ....... 4.00
koronskis iš Prancūzijos, prof.
S. Žymantas iš Anglijos (dabar Clevelande įvykstančios jaunųjų dailininkų parodos dalyviai: Min Mason J., Pasadena........... 2.00 Dail. Vyt. Raulinaitis, įvykstančios parodos dalyvis, prie
kūrinio „Atsisveikinimas”.
daugas Nasvytis ir Nijolė Vedegytė-Palubinskienė.
Kazakevičius F., Pittston .. 1.00
esąs Voice of America tarnyboje
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vių kolonijas.
Pirmojo pasaulinio karo metu jis orga
nizavo lietuvių tremtinių šelpimą ir veikliai
dalyvavo visuose Rusijos lietuvių politiniuose
žygiuose Lietuvos nepriklausomybei atsta
tyti. Suorganizavo Tautos Pažangos Partiją,
kurios tikslas — laisva Lietuva su pačių lie
tuvių apsisprendimo teise. Kaip Tautos Pa
žangos atstovas dalyvavo Tautos Taryboje,
kuri 1917 m. gegužės 27 d. sušaukė Petrapi
lyje Rusijos Lietuvių Seimą. Jame Vaižgan
tas pasakė savo garsiąją kalbą už Lietuvos
nepriklausomybę. Tais pat metais dalyvavo
Rusijos Tautų Kongrese Kieve ir Antroje
Lietuvių Konferencijoje Stockholme. Abie
jose konferencijose buvo pasisakyta už Lie
tuvos nepriklausomybę. Vaižgantas džiūgavo▼
artėjančia Lietuvos laisve ir stengės kaip
galima greičiau prasimušti į tėvynę. Todėl
nebegrįžo į Rusiją, pasiliko neutralioje Šve
dijoje. rūpindamasis grįžimo dokumentais.
— Branginau, — rašo Vaižgantas, —
kaip šykštuolis nudilusį skatiką, kiekvieną
minutę, kad tik popieriai greičiau suvaikš

venime kūrybai Vaižgantas skyrė vadovauja
mą vaidmenį.
— Mažosioms tautelėms, atstumtoms
nuo plataus politinio gyvenimo, kur nūnai
visados atsiduoda „broniruotu ar nebroniruotu kumštimi” palieka nusigręžti į kitą pusę,
kur kas garbingesnę: į puoselėjimą savotiš
kųjų kultūrų ir tai sukrauti į bendrąjį žmo
nijos iždą. Pabaltijo Aisčių tautos ir seniau
kai ką duodavo civilizuotajam pasauliui —
gintarą. Juo puošdavosi savo sostus Rymo ir
Bizantijos imperatoriai, šiandieną gintarą
mes veik nebeduodame. Ir pats jis atpigo, bet
galime ir vėl pradėti duoti, tik kur kas bran
gesnių daiktų — savotiškus tautinių dvasių
apsireiškimus literatūroje ir menuose: pasa
koje, dainoje, muzikoje, architektūroje ir ki
tur. Tai juk nebe gintarai, bet gryni perlai,
— kalbėjo Vaižgantas 1913 metais rugpiū
čio 23 d. Talline, per Estų Tautos teatro ati
darymo iškilmes.
Pirmąjį savo tautinės veiklos trylika
metų Vaižgantas, dvasinės vyresnybės tran
komas po įvairius Lietuvos užkampius, ko
vojo dėl lietuvių kalbos teisių ir spaudos
laisvės, ir toji kova buvo laimėta. Antrąjį
.savo trylikos metų veiklos laikotarpį (19051918) Vaižgantas man sykį yra pavadinęs
savo „mitarstvo po gorodam”. Per tą laiko

lūpas nušvietus. Sunku buvo nusėdėti vieto
je. Bėgi didmiesčio gatvėmis, ir tau rodos,
bėgi arčiau Tėvynės, jos Tarybos, jos darbų.
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Spaudos grąžinimas teikė šviesių, daug
žadančių vilčių. Negausiai lietuvių šviesuo
menei atsivėrė platūs kultūrinės ir net poli
tinės veiklos akiračiai. Vaižgantas iškyla į
pačias'pirmąsias vadovaujančias lietuvių vei
kėjų eiles. Jis dalyvauja Didžiajame Vilniaus
Seime, daro „nekruvinąją revoliuciją” prieš
caristinį režimą, organizuoja visuomenę po
litiškai, 1905 m. pabaigoj Vadakčiukuose
įsteigdamas „Lietuvių Krikščionių Demokra
tų Sąjungos” pirmąją kuopą. Tačiau šioji
Vaižganto veikla ir iš dvasinės vyresnybės
ir iš caro tarnų susilaukė smarkių represijų.
Petro Vileišio kapitalui „Vilniaus žinias”
beleidžiant išsekus, Vaižgantas veiklesniųjų
įetuvių kunigų 1906 m. buvo pasiųstas į Vil
ių gelbėti pirmojo lietuvių kalba dienraš
čio. Jo išgelbėti nei Vaižgantas nebegalėjo,
nes paskubomis sunku buvo sutelkti dienraš
čiui reikalingų pinigų. Ir Jonas Basanavičius
„Aušroje” ir Vincas Kudirka „Varpe” prie
bendro darbo stengės sutelkti pasauliečius

gės sutelkti prie bendro tautinio darbo, ir
tos jo pastangos buvo vainikuotos laimėjimu,
1907 metų rudenį pradėjus leisti „Viltį”, ku
riai buvo sudaryta bendrovė „Smetona, Tu
mas ir K-ja”. Antanas Smetona ir kun. Juo
zas Tumas Vaižgantas buvo tris sykius per
savaitę leidžiamos „Vilties” redaktoriai.
„Viltyje” Vaižgantas plačiai ir turinin
gai reiškės, kaip sumanus organizatorius, ga
bus publicistas ir talentingas rašytojas. Jis
drąsiai gynė Vilniaus krašto bažnyčiose nie
kinamas lietuvių kalbos teises. Bažnytinė vy
resnybė ryžos jo, kaip publicisto, laisvę su
varžyti, bet jis nepakluso. Tada po didelių
pastangų, bažnytinė vyresnybė jį ištrėmė iš
Vilniaus. 1911 m. pirmajame „Vilties” nume
ry „Sudiev sakydamas”, Vaižgantas rašo, kad
„Vilties” redakciją paliekąs jėgos privers
netekus, nebebus žinių, ką ir kaip daro Lie
tuvos lenkintojai Vilniaus kraite. Jėga pa
šalintojo vieton stos kitas ir trečias, taip pat
giliai persiėmęs tuo darbu. Ir kels ją ir puo

„Viltiem” bendrovė — Vaižganto padaras,
tad, žūt ar būt, ryžosi endekai išversti viltininkų šulą, kad visa jų siena sugriūtų. Lie
tuvos lenkintojai nesidrovėję prievarta atim
ti jam žodžio laisvę, kad daugiau nebegalėtų
skelbti, kaip bažnyčios priedangoje daroma
didžiausia lietuviams skriauda, kaip niekina
ma jų atgijimo idėja. Lenkininkai, žinodami
Vaižganto karštą temperamentą ir kiek jam
brangi tautinė idėja bei asmens laisvė, tikė
jos, pasak Antano Smetonos, „kad jis iš visų
pusių užpultas, nebesusivaldys ir išsižadės
„nuolankumo ir paklusnumo pančių”, kris
duobėn, kaip vabalas, ir krisdamas nugramz
dins su savim „atviruosius užtarytojus”. Bet
apsiriko vargšai: stumiamas duobėn atsispy
rė ir išliko sveikas”.
Vaižganto ištrėmimas iŠ Vilniaus patrio
tinę lietuvių visuomenę smarkiai suaudrino,
ir „Vilties” redakcijon plaukė protestai prieš
lenkų dvasinės vyresnybės smurtą, o pačiam
Vaižgantui aukos. Prie jų pridėjęs savų pi
nigų jis įsteigė „Fondą rytiečiams šviesti”,
kuris „Vilties” buvo pavadintas jo vardu.
Vaižgantui sugrįžus į žemaičių Vysku
piją, vyskupas Gasparas Cirtautas jį paskyrė
Laižuvos klebonu. 1911 metais Vaižgantas
buvo pasiųstas į Ameriką „Saulės” Draugijos
namams aukų rinkti. 1912 metais kviečiamas

su dvasininkais. Tačiau „Aušra”, o dar la

selės, kol lietuviai savo tėvynėje netaps pilni

į "Rygos Garso” redakciją griežtai atsisakė.

tarpį jis apie penkerius metus veikė Lietu

Tačiau ... iš gatvių sugrįžti į viešbutį; iš

biau „Varpas” kunigus įtikino, kad liberaliz šeimininkai, laisvi nuo visokių svetimų apinasrių.
mas esąs nesuderinamas su klerikalizmu.
Antanas Smetona straipsny „Audrai
Vaižgantas taip pat žinojo, kad idėjiš

Įtemptas darbas, slogūs išgyvenimai Vilniu
je, bekovojant su lenkininkais, artimų žmo
nių ligos ir mirtis suardė Vaižganto nervus,
ir nuo prasidedančios neurastenijos bei va
lios atrofijos gydės kūryba, toliau rašyda
mas Mintaujoje pradėtus ir Vadakčiukuos
tęstus „Aukštaičių Vaizdelius”. Tautos gy

vos sostinėje Vilniuje, ir kaip lietuvių kultū
ros reprezentantas ir Lietuvos nepriklauso
mybei kelio tiesėjas, jis yra lankęsis ar net ir
ilgesnį laiką gyvenęs kaimyninių tautų sos
tinėse Krokuvoje, Talline, Rygoje, Petrapi
ly, Kieve, Stockholme, Kopenhagoje ir 1911
m. aplankęs visas didžiąsias Amerikos lietu

pašto tuščiomis rankomis, be leidimo parva
žiuoti.
— Prasidėjo laukimas. Septyni toki ilgi

e.

ŠVIESUSIS VAIŽGANTAS
A. MERKELIS

kai tos srovės nesuderinamos, bet vardan tos

tas. Tačiau niekam neduodąs vilties, kad jo

praūžus” pabrėžia, kad „Vilties” redakcija

Lietuvos jos savo veikla gali ir privalo de nustojo stipriausio bendradarbio, geriausio
rinti. Nuo „žemaičių ir Lietuvos Apžvalgos” organizatoriaus. Kiekvienas, kuriam lietuvio
laikų Vaižgantas liberalus ir klerikalais sten širdis plaka, giliai atjaučiąs šitą neteisybę.
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čiotų. širdis išsiplėtė kartu visą džiaugsmą
priimti, net sprogti, bet tik namie nurimus,

mėnesiai, kaip tik teesti ilgu, laukiant nesu

laukiant, mylint nemylimam, veržiantis pir
myn ir negalint pajudėti iš vietos. Susigrau
žimas, nervai, nostalgija.
(Bus daugiau)
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BAČIŪNAS

TIKI

ALTĄ GALIMA PADARYTI DEMOKRATIŠKŲ. DIKTATO
RIUS PAMĖGŽDŽIOTI NĖRA REIKALO. NYKSTA ALTO
JUDRUMAS IR INICIATYVA DĖL SUSENIMO.
DR. KAZYS SRUOGA
šiais metais nusimato gan di
delė Amerikos lietuvių akcija.
Pirmas: Tautinis Kongresas.
Kiek vėliau Amerikos Lietuvių
Kongresas. Dar truputį vėliau
Lietuvių Bendruomenės Kongre
sas — Lietuvių Pasaulinis Sei
mas. Jei tuose kongresuose daly
vaus bent po truputį lietuvių —
bus gerai ir linksma. Bet gi Ame
rikos lietuviai (galbūt daugiau
naujieji ateiviai) labai įdomau
jasi Amerikos Lietuvių Taryba.
Yra visokių abejonių ir klausi
mų. Tas natūralu demokratijoje.
žinojau, kad Juozas Bačiūnas
turi nusistovėjusią pažiūrą į tuos
reikalus. Užklausiau aš jo:

Gi mūsų "demokratai” čia da
bar visą laiką taip daro. Matyt,
ilgai bekritikuodami, patys įsiskonėjo vadizmą. Kai kam jis

gal ir geras daiktas, bet Ameri

Kontr. komisija: E? Cibas, A.
Keturakis ir J. Sonda.
BALFas globojo E. Kepalaitės
išraiškos šokio koncertą gegu
žės 11 d. Numato sifrengti gegu
žinę rugpiūčio 17 d. Brocktone,
Romuvos parke, vėliau banketą
spalio 19 d. Liet. Piliečių Klube
ir simfoninį koncertą, kurio ren
gimui sudarytas atskiras komi
tetas, lapkričio 16 d.

ŠAULIŲ BŪRIŲ

kos lietuvių plačiajai visuomenei išvyką į Alaušo vasarvietę orga

ir pačiam ALTui vargu labai ge nizuoja Bostono ir Brocktono bū
riai birželio 22 d.

ras.

Trumpai kalbant, mano nuo
PONAI VAKAUZAI
reformuoti ir naujam gyvenimui gegužės 17 d. atšventė vedybų
mone, jokių rimtų kliūčių ALTą

■■

OLIO PERRINKIMO VAJUS PRASIDĖJO
IŠRINKTAS VYRIAUSIAS OLIO RINKIMŲ KOMITETAS Iš 80 : ŠIO ŠEŠTADIENIO VAKARĄ SKIRKITE
ŽMONIŲ. BE TO IŠRINKTI: OLIO RINKIMŲ VYKDOMOJI
A
TARYBA. RADIJO, SPAUDOS IR TECHNIŠKOJI KOMISIJA.
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Komitetui, Tarybai ir Komisijoms vadovauja: Dr. Biežis, inž.
Eugenijus Bartkus, advokatas Lapinskas, Dr. Jonas Paplėnas,
inž. Jurkūnas.
M

Ateinantį rudenį, lapkričio 4
dieną, mūsų tautietis adv. An
tanas A. Olis vėl kandidatuoja į
Metropolitan Sanitary District
Oif Greater Chicago Trustee. Jo
pavyzdinga ir nenuilstama veik
la lietuvių visuomeniniuose dar
buose ir jo energinga darbuotė
mūsų apylinkės politinėje srity
je džiugina kiekvieną lietuvį.
Rinkimų vajus prasidės su
ruošimu Golfo Dienos, kuri įvyks
liepos 29 d., St. ANDREW GOLF
CLUB.
Nuoširdžiai kviečiame Tamsią
į talką sudaryti lietuvių tarpe
komitetą, kad subūrus ko dau
giausia paramos Antanui A.
Oliui išrinkti į Sanitary District
Trustee. Kviečiame Tamstą ir
jūsų draugus atsilankyti į orga
nizacini susirinkimą, kuris įvyks

Dubysos salėje, 2458 West (59
Street, Chicago, 111., penktadie

■
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nį, gegužės 16 d., 8 vai. vak.”
'Lokiais žodžiais kreipėsi į Chi
eagos lietuvišką visuomenę Dr.
S. Biežis, John J. Kazanauskas,
Eugenijus Bartkus, A. L. La
pinskas. Visuomenė reagavo gau
siu atsilankymu ir sudarymu jau
aukščiau minėtų rinkimų vajaus
organų. Susirinkime visai origi
nalias mintis iškėlė inž. arch.
Jonas Mulokas, Dr. Budrys,
Blinstrubas ir kiti. Buvo pri
mygtinai rekomenduota sudaryti
daugiau (kitose vietose) Olio
rinkimų komitetų. Dr. S. Biežis,
inž. Eugenijus Bartkus ir La
pinskas buvo to susirinkimo pa
grindimai kalbėtojai ir įkvėpė

sukaktį, o jų duktė Dalia Vakauzaitė — gimtadienį ir gimna
zijos baigimą.
V. Vakauza yra Taut. S-gos
narys. Lietuvoje abu p./Vakauzai buvo mokytojai, čia atvykę,
nenutolo nuo lietuviškos veiklos,
dalyvauja veik visose organiza
— .Jeigu galima demokratiniu
cijose. Visi vaikai (3 mergaitės
būdu rinkti Amerikos Liet. Ben
ir 1 berniukas) lanko lituanisti
druomenės vadovybę, tai ar ne
BOSTON
nę mokyklą.
būtų galima tokiu pat būdu rink
Yra čia ir daugiau biznierių,
jai.
ti ir ALTą? O gal tam yra rimtų
tačiau daugumas jų težiūri vien
LIET. BENDRUOMENĖS
Julius šakelė
ne n uga I i m ų k 1 i ūči ų ?
biznio reikalų ir nedalyvauja vi
SKYRIAUS
— Čia painus ir kai kuriems susirinkimo 1958. V. 10 išrink suomeninėj veikloj, nors turi di
mūsų žmonėms labai opus klau toji vaidyba pasiskirstė pareigo desnių galimybių už dirbančiuo
simas. Kiek būtų galima nuomo mis: P. Jančauskas — pirm., sius fabrikuose. Gaila, bet taip STUDIJŲ DIENOS PHILADELPHIJOJE
nių prisakyti, tai į visą laikraš Griežė-Jurgelevičius ir Vembrė yra.
J Rytinių pakraščių studijų, pat iškėlė Liet. Stud. S-gą, kaip
čio puslapį nesutilptų . .. Man — vicepirm., J. Gedmintasf —
dienas Philadelphijoje balandžio Amerikos studentijos dalį.
VASARVIETĖ ALAUŠAS
asmeniškai atrodo, kad ALTas sekr., B. Strimaitis — kasim,
šeštadienio vakare įvyko il
praeityje gerų darbų padaręs, Gražu iienė — moterų organiza jau atidaryta. Norintieji užsisa 26-27 d. iš Bostono, Nevv Yorko,
bet dabar jau atgyvenęs savo torė ir A. Andriulionis — ryši kyti vietas savaitėms ar savait Washingtono, Hartfordo ir pa gai lauktas balius. Jis turėjo du
dienas, bent kiek tai liečia jo ninkas su kitomis organizacijo galiams, prašomi skambinti AN čios Philadelphijos suvažiavo tikslus: duoti progą gražioje ap
apie 50 studentų.
linkumoje studentijai geriau su
santvarką ir darbo būdus.
mis. Kontr. komisija: J. Gimbu 8-8384.
Studijų dienų pagrindinė tema sipažinti su vyresniąja karia ir
Per paskutinį dešimtmetį daug tas, A. Matjoška ir J. Sonda.
"Kūrėjas tremties kryžkelėje” pagerbti nrof. A. Senną.
kas yra pasikeitę mūsų gyveni
Naujoji valdyba nutarė su
davė progos panagrinėti kūrėjo
Jo pradžioje buvo trumpas,
me, tik ALTas tebesitvarko se rengti Birželio įvykių bei Da
DErRO/r
uždavinius ir sunkumus Ameri bet aukštos klasės koncertėlis.
noviškai ir vis tie patys žmonės riaus ir Girėno 25 m. sukakties
koje, o prof. A. Seimo, kaip už Solistai Jina Varytė ir M. Simo
ten sukasi vadovybėje. Gi kai minėjimus, toliau tvarkyti Bos
kurių ju amžius»>jau yra perlipęs tono lietuviu kartoteką ir kt.
SPORTININKŲ GEGUŽINĖ sieniečio, daugiausiai nusipelniu naitis bei smuikininkė B. Pomsio lituanistikai, pagerbimas pa polytė gražiai išpildė linksmą
ribą, už kurios nyksta žmogaus
Jau kuris laikas stropiai dir
rodė, jog vyresniosios kartos programą. Po koncertėlio dr. A.
| TAUTINĮ KONGRESĄ
gyvumas, judrumas, iniciatyva,
bame, ruošdamiesi artėjančiai
noras eiti su gyvenimu ir t.t. Ir ruošiasi vykti Taut. S-gos ir kitų gegužinei, kuri šiemet įvyks per nuopelnai dabartinės studentijos Salys trumpai papasakojo prof.
A. Seimo nuopelnus lituanisti
jokios kritikos iš šalies nebepri tautinių org-jų nariai. Kiek teko Sekminių šventes, gegužės 25 d. yra atidžiai sekami.
ima. Užtenka tik viešiau prabil girdėti, jau pasiruošę kelionėn: Nevv Liberty parke. Pradžia 1
Studijų Dienų oficialią pro kai. Algis Gečiauskas L. Stud.
ti apie kai kurias ALTo klaidas, iš ligos dar nevisai atsigavęs vai. p. p. Gegužinės vieta leng gramą atidarė rengimo komisi S-gos vardu įteikė prof. Sennui
trūkumus ar paminėti naujų dar skyriaus pirm. J. Vaičaitis, p. p. viausiai pasiekiama, vykstant jos pirm. Putinas Mašalaitis gražiai graviruotą metalinę lėkš
bo galimybių sumanymus, tai tie Santvarai, Ignas ir Antanas Vi- Expressway į vakarus iki Mid- Pirmajam posėdžiui pirmininką tę. Prof. Semias, priimdamas šią
altininkai, kurie turi savo laik lėniškiai, A. Andriulionis, inž. dlebelt Rd. Pasukus į kairę, Nevv vo Bronius čikotas, sekretoriavo dovaną, pranešė, kad šitas jo pa
raščius, tuoj ten tokius-Tšvadina Malėnas, K. Adomavičius, L. Liberty parkas pasiekiamas maž A. Aleknaitė. Posėdžio pagrindi gerbimas yra vienas maloniau
"griovėjais” ir panašiai.
nę dalį sudarė prof. dr. A. Salio sių jo gyvenimo įvykių.
Lendraitis, J. Vaičjurgis, Jonas daug per 10 minučių.
Sekmadienį iš ryto studijų die
paskaita apie kūrėją tremtyje
Jie taip pat labai smarkiai rė Kasmauskas ir kt.
Gegužinėje niekam neteks nuo
kauja, reikalaudami iš visų de
Taut. Sgos pirm. inž. E. Bart bodžiauti. šokiams gros puikus Prelegentus konkrečiais pavyz nos buvo tęsiamos Raven ilill
mokratijos ir puldinėdami tuos, kaus atsilankymas buvo sėkmin orkestras, veiks turtingi bufetai, džiais nurodė, kad tauliškumi akademijos patalpose. Šiame po
kuriuos jie apkrikštija "nedemo- gas, nes po Tumo-Vaižganto mi vadovaujami p. O. šadeikienės elementas yra ne tik kūrėjo pa sėdyje dalyvavo ne tik fituden M
■
kratais”. Atrodo, lyg niekas ne nėjimo gausiai susirinkę nariai ir p. V. Kunčiūno. Jiems talki reiga tėvynei, bet ir dažniausia tai, bet ir Philadelphijos visuo K
menės organizacijų atstovai. Su
bematytų, kad pirmiausia jie pa išklausė jo pranešimo ir turėjo ninkaus eilė klubo bičiulių. Veiks n a utį i n ga s kūryboje.
tys demokratijos nesilaiko ir vi progos išsikalbėti rūpimais klau loterija, kurioje kiekvienas ga
Antrasis posėdis buvo praves sirinkimą atidarė Philadelphijos
studentų s-gos sk. pirm. Algis
sai nedemokratišku, o greičiai- simais.
lės išbandyti savo laimę. Vyks las anglų kalba, dalyvaujant iri
Sakas, pakviesdamas Putiną lYLi- nb
"vadistiniu” būdu į tą vietą yrr
komiško sporto varžybos ir daug jų nelietuviškų studentų organi
šalaitį pirmininkai!Ii. VLIKo vi Mn
patekę. Juk niekas ten jų nerin
JONO KASMAUSKO
zacijų
atstovams.
National
Fe

kitų įvairumų. Beje, oro skautai
H
ko ir nerenka, jeigu kalbėti apie 75 m. amžiaus sukaktis ruošia paįvairins programą, demons deration of Catholic College Stu cepirm. J. Stikliorius, ALIAS GV
demokratinius rinkimus ir balsa ma paminėti gegužės 24 d., 7 vai. truodami savo gabumus ore.
dentą pirm. J. Harris, US Na pirm. prof. A. Jurskis ir Forilhamo uiiiv. prof. A. Vasys pa
vimus. Ne partijos renka atsto vak., Tautinės S-gos namuose.
Kiekvienas organizacinis dar tional Students Association vice
vus į ALTą, bet partijų vadovy Tikimasi gausaus visuomenės bas reikalauja daug pastangų ir pirm. O. Glifford ir Baltic Stu sveikino studentus, iškeldami
daug mūsų jaunuomenės proble
bės juo skiria.
pritarimo, pagerbiant tikrai nu- pasišventimo. Tas darbas darosi Ients pirm. VV. Salmre padare
M
Kaip žinoma, ALTą sudaro ke ipelniusį lietuvybei asmenį. No daug lengvesnis, kai visuomenė pranešimus apie “savo organiza mų. Pagrindinis baigiamojo po na
turios grupės: Katalikų Federa rintieji dar gauti pakvietimų je pastebimas pritarimas. Todėl cijas. Liet. Stud. S-gos GV narys sėdžio kalbėtojas prof. J. Bra nM
a
cija, sandariečiai, tautininkai ii kreipiasi į A. Vilėniškį, tel. AV malonėkite pritarti mūsų veiklai Algis Gečiauskas atstovavo save zaitis.
R
Studijų dienos buvo baigtos is n
socialistai. Nežinau, kaip jas tik 2-4093.
a
nes kitu atveju geriausi nora: organizaciją ir pirmininkavo po
torinėje Independence Hali, kur n
sėdžiui.
Tikimasi,
kad
posėdis
pa

sliau pavadinti: ideologinėmis
N
bei sumanymai gali baigtis tuš
n
>rie
Laisvės
Varpo
prof.
Brazai

srovėmis ar partijomis. Many
BALFO SKYRIAUS
čiomis pastangomis, šiuo karte skatino glaudesnį bendradarbia
čiau, kad tai iš tikrųjų ne par valdyba šiais metais sudaro: A nuoširdžiai kviečiame visus atsi vimą tarp visų organizacijų, tau tis padėjo vainiką.
Šios studijų dienos ne vien datijos, nes jos, kaip politinės par Andriulionis — pirm., S. Jakutis lankyti. Atsilankę, be abejo, tu
tijos, jokios savo natūralios ro ir M. Michelsonienė — vicepirm., rėsite šiokių tokių išlaidų. Ta drauge ir Jūsų pelnas. Tai drįs ’yvįų gausumu, bet ir tvarkingu
lės nelošė nei Lietuvos, nei Ame V. Vakauza — sekr., J. Jonaitis čiau nereikėtų pamiršti, kad J ti tame tvirtinti, nes visas gautai mu pralenkė visas kitas Phila
delphijoje anksčiau įvykusias
«
rikos gyvenime. Gal labiau tiktų
- fin. sekr., A. Bričkus — ižd. sų išlaidos, galima sakyti, bus pajamas sunaudosime jaunime studi jų dienas. Rengimo, komite

vadinti ideologinėmis srovėmis.
veiklos paramai, kurio lietuviš tas — Loreta Petrauskaitė, N, R
Prie tų srovių tiesiogiai priklau
kumu, sveika siela ir sveiku kū Binkylė, A. Vasys, R. Kalvaitis >•:
pritaikinti nebūtų, bet didžiau
sia kliūtis yra patys praeities po
litikieriai, kuriems geriau išeina
turėti politinį sindikatą, o ne vi
suotinį, demokratiškai sudarytą
ir nuolat atšviežinamą Amerikos
lietuvių politinį organą.

1)1 R V

■
Šio menesio — gegužes 24 d., 6:30 vai.

RENGIAMAS

VAKARAS
Televizijos dainininkas Arnoldas Voketaitis,
Rašytojas humoristas Antanas Gustaitis,
I autinių šokių šokėjų grupe Grandinėlė

lietuviu, bet tik jos vienos vy
rauja ALTe, jo svarbiausiam*
cgzcl vvinieme komitete. O
juk Amc’;kc.je yra daugybė
stambesnių draugijų ir susigrupavimų. kurių nevienas net stam
besni už anas "partijas”.
ALTo svoris gal ir pakiltų, jei
tos visos lietuvių visuomeninės
draugijos ją sudarytų ir kad jos
visos demokratiniu būdu išrinktų
vykdomąjį komitetą. Dabar gi
ne tik Amerikos lietuvių platesnė
visuomenė ALTo vadovybės su
daryme demokratiniu būdu ne
gali pasireikšti ir dalyvauti, bet
net ir pačios tos keturios "parti
jos” iš savo narių tarpo ne de
mokratiniu būdu išrenka savo
atstovus, bet tik juos šiaip paj
renka ir paskiria.
Kai kurie tų grupių laikraščiai
metų metais tebepuola a. a. pre

zidentą Smetoną, kad jis Lietu
voje praktikavęs vadizmą, demo
kratinių rinkimų neleidęs, o tik
skyręs ministrus ir valdininkus.

TRIP-TIPS

Daug smagiau ir jaukiau, kada visa grupe keliauja drauge.
Keliaujant i piknikus, gegužines, suvažiavimus —

saugiau, greičiau, stangiau — pigiau, negu jūs manot.

DĖL GRUPINIŲ KELIONIŲ IN FORMUOK ITĖS
PHONE MAin 1-9500

CLEVELAND TRANSIT SYSTEM

Detroito LSK Kovas
Valdyba
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Vakarą globoja: M. ir J. Bačiūnai, II. ir P. žiūriai
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Vakaras prasidės punktualiai ir svečiai iš anksto
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PO PROGRAMOS ŠOKIAI IR TURTINGAS BUFETAS.
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ir pirm. P. Mašalaitis — rūpes- ai
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ingai priiminėjo ir globojo šve aina
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dus. Ypač gerai savo darbą at ra

iko Loreta Petrauskaitė, kuri
NEEILINIAI REIKALAI
paruošė pusryčius. Gaila tik, kad
Sekantį savaitgalį baigiasi vi lalyvių iš kitu miestų neatva
sų didžiųjų automobilių gamin
žiavo dar daugiau.
tojų sutartys su darbininkų uni
Putinas Mašalaitis
jomis. Su didžiaisiais fabrikais
yra tamprūs ryšiai ir mažesnių
jų. Touėl visiems detroitiečiams
tai labai svarbios dienos, nes veik
visi esame tiesioginiai ar netie
sioginiai sifrišti su šiais fabri
kais. Taigi, ar turėsime streikuo
ti, ar šauks vėl į darbą, jau pa
aiškės SLA 352 kp, gegužinėj,
kuri įvyks visiems gerai žino
mame Beechnut Grove parke
birželio 1 d.
\
J šią metinę kuopos gegužinę
visi Detroito bei apylinkių lietu
viai maloniai kviečiami gausiai
atsilankyti ir kultūringai praleis
ti laiką malonioje lietuviškoje
nuotaikoje. Atvažiavę tikrai ne
apsigausite.

Ignas Kaunelis

■
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Programos pradžioje bus parodytas garsinis spal
votas filmas iš lietuvių kultūrines veiklos Ameri
koje. Filmas darytas Chicagoje, rengiantis Mar/ gučio jubiliejui.
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PROGRAMĄ IŠPILDO
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SLOVENIAN AUDITORIUM _ 6109 ST. CLAIR AVĖ.
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Biletai po $2.00, $1.50 ir $1.00
ir prie įėjimo nuo 4 v: I. va karo.
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I DIRVOS VAKARĄ.
bilietus užsisakykite iš anksta.
Bilietai kiekvieną dieną Dirvos
redakcijoje gaunami nuo 7 vai.
ryto iki 4:30 vai. p. pietų. Vaka
rais skambinkit redaktoriaus teefonu — GL 1-3976.
šeštadienį Dirva bus atidary
ta iki l vai. p. pietų. Gi bilietai
prie įėjimo bus pardavinėjami
nuo 4 vai. vakaro.

4

Į vakarą, be globėjų p. Bačiū
nų, atvyksta ir Tautinės Sąjun
gos pirmininkas inž. E. Bartkus.
Iš Chieagos taip pat atvyksta P.
Vėbra. Drauge jie atsiveža ir
viešnią iš Australijos — p. Bla
žy tę-Linkuvienę. Ji gyvena Ade
laidėj ir į JAV atvyksta trum
pam laikui.
Kasam gavę pranešimą, kad
būrys Dirvos bičiulių atvyksta iš
Columbus, ir kitų tolimesnių vie
tovių. Daugelis clevelandiečių
jau bilietus pirko ir vakare da
lyvaus. Tikrai laukiame gausaus
clevelandiečių atsilankymo.
JAUNŲJŲ CLEVELANDO
LIETUVIŲ DAILININKŲ
PARODOS ATIDARYMAS
Čiurlionio Ansamblio Namuose,
MAgnolia Dr., įvyks šį sekmadie
nį, gegužės 25 d. 3 vai. p. p. Pa
rodos atidarymo proga tars žodį
Lietuvių Bendruomenės JAV pir
mininkas Stasys Barzdukas.
Apie parodoje išstatytus daili
ninkų darbus kalbės Viktoras
Mariūnas.
Parodoje su savo darbais pasi
rodo Nijolė Vedegytė-Palubinskienė, Vytautas Ignatavičius-Ignas, Mindaugas Nasvytis, Juozas
Pivoriūnas ir Vytautas Raulinai
tis.
Atidarymo dieną paroda veiks
nuo 3 vai. p. p. iki 10 vai. vak.,
darbo dienomis nuo 6 vai. iki
9:30, penktadienį ir šeštadienį
nuo 12 vai. iki 9:30 vai. ir sek
madieni, birželio mėn. 1 d., nuo
12 vai. iki 8 vai. vakaro.
Lietuvių Studentų Santaros
Clevelando skyrius kviečia visus
į parodą atsilankyti.

Birželio mėn. 15 d. minėjimas
Amerikos Lietuvių Tarybos
skyrius ir šiais metais Birželio
liūdnąją sukaktį mini drauge su
vietos latvių ir estų organizaci
jomis. šiam reikalui sudarytas
bendras Pabaltijo Tautų Komi
tetas, kuris jau pradėjo darbą.
Minėjimas įvyks birželio mėn.
15 d. Eugineering Building salė
je — miesto centre. Minėjime
kalbėti pakviestas senatorius
Briker. Meninę programą išpil
dys visų trijų tautybių meninin
kai. Iš lietuvių pusės meninėje
dalyje dalyvauti pakviestas Čiur
lionio ansamblis, muz. A. Mikuls
kio vadovaujamas.

bus įsigyti vietoje.

valandėlės, skirtos mamytei.

Gavėjas nieko neturi primokėti. ežero tilto pradžios ■s— čia sukti

Iškilmingos Pamaldos Katedroje
Birželio 15 dienos priminimui
ALT'skyrius organizuoja iškil
mingas pamaldas miesto Kate
droje. Pamaldos įvyks birželio
mėn. 15 d. 11 vai. ryto. Pamaldų
metu giedos Čiurlionio choras,
pamokslą tai dienai pasakys baž
nyčios klebonas monsinjoras

Į Clevelande veikiantį Lituanus

jeigu persiunčiamieji daiktai tel Rūta”.

Clevelando ALT skyrius

Taip pat pamaldose kviečia $50 auka parėmė lietuviško aka
mos organizuotai dalyvauti visos deminio jaunimo leidžiamą LI
lietuvių organizacijos su savo TUANUS žurnalą, tuo labai ak

vėliavomis.

tyviai prisidėdamas prie sėkmin
Smulkesnės informacijos tuo gai vykdomo informacinio darbo.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

reikalu bus paskelbtos vėliau.

ateinantį pirmadienį, 7:30 vai.

į Lietuvą ir visus Rusijos kraš

riaus pirm. J. Smetona. Eilė na

Galima siųsti iki 44

žurnalui Remti Komitetą

įsijungė du nauji nariai: Dan
guolė Bartuškaitė ir Jurgis Gravrogkas.

Oro paštu galima siųsti iki
22 svarų. Maistą kartu su rū

Gauta urmo kainomis ge
rų vilnonių medžiagų ir
odos. šios prekes parduoda
mos siuntėjams savikaina.

UžSISAhft

Į pamaldas lietuviai kviečiami
vykti organizuotai automobiliais,
darant kolonas. Visi automobi
liai galės būti dekoruoti tauti
nėmis vėliavėlėmis, kurias parū
pins ALTo valdyba, ir jas galima

pa dėžėje, kurios dydis nustaty
tas JAV pašto taisyklių.

Įstaiga yra naujai perorgani
zuota ir klijentų patogumui nau
jose patalpose.

KAS

DIRVĄ —
TAS NESIGAILftJOI

Aplankyk Savo Bažnyčią

aukšto 3 metų bangalas. Labai

6606 Superior

patogi vieta, prie gero susisieki

Priėmimo valandos kasdien
nuo 9:30 iki 6 .vai. Trečiadieniais
nuo 9:30 iki 8 vai. šeštadieniais
nuo 9 iki 3 vai.
Adresas: 1313 Addison Rd.,
luimpas Superior ir E. yist St.
Tel. UT 1-0806.
lllllllllllllllllllillllllllllllHIIIIIII!llllllll||i

5 kamb., vienas — 3 kamb., gra

RAY NAUSNERIS,

žioje apylinkėje, geros pajamos, Namų prekyba; namų, baldų ir

už $16,890.
Mūrinis 8 kamb. namas, pilnas
(6908 Superior) krautuvėje jau
galite ir vėl gauti skilandžių, rū rūsys, pristatytas garažas, 1 ak
kytų, virtų ir keptų kumpių, pa- ro gražus sklypas, netoli mokyk
lengvicų ir kitų delikatesiškų mė lų ir krautu vii/, tik 26 mylios iki
Public Sąuare.
sos gaminių.
Aberdeen Ave. nedidelis 6
Didelis pasirinkimas žuvų, sil kamb. namas labai gerame sto
kių, šprotų, sardinų, ikrų, mina- vyje.
gų, ungurių ir t.t.
Linwood Ave. geras 3 šeimų
Čia jūs galite užsisakyti tor namas už $12,500, mėnesinės pa
tus bei nusipirkti įvairių pyragų, jamos $229.00.
Turime daugiau namų įvairio-i
biskvitų, macų.
se rytu Clevelando vietovėse^
Pigiomis kainomis parduodami
Skubiai reikia 1 ir 2 šeimų namų
vynai, šampanai, importuotas ir šv. Jurgio parapijoje.
vietinis alus ir kiti gėrimai,
Bendradarbis:
Algimantas Dailidė
žodžiu, čia jūs gausite visa kas
UT 1-2345
IIE 1-8516
reikalinga svečio priėmimui.
________ ________________ (43)
BALTIC DELICATESSEN

automašinų apdrauda.
11809 St. Clair
JUL 1-3919

LI 1-9216

GERI NAMAI

East Park Dr. — Neff Rd. iš
6x6x4 kambarių, trys atskiri ga
so pečiai, du garažai.

East Cleveland 2-jų šeimų po
7 kamb. (po 4 mieg.), gaso pe
čiai, 2 garažai. Prašo $21,000.
E. 129 St. — Coit Rd. colonial

iš 8 kamb. (4 mieg.), gaso pe
čius, garažas. Gali būti perdirb
tas į 2-jų šeimų namą. Prašo

$12,900.

Naujosios parapijos rajone,
arti bažnyčios, iš 5 kamb. bungalow — ant vieno aukšto. Pra
šo $13,700.
Šaukite Paul Mikšys namų
Išnuomojama įstaiga,
Addison—Superior pastate, 7037 telef. LI 1-8758 arba office

Memorial Dienoj
Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial „Dienoj

Superior Ave. Tinkama advoka
tui arba gydytojui. Skambinti
EN 1-1289.

THOMAS J. UNIK CO.

DODDS-ROSS &
Assosciate

J. P. MULL-MULIOLIS

E. 127 į šiaurę nuo St. Clair mo ir krautuvių.
svarų, i kairę ir už 1/4 mylios ”Villa geras 3 šeimų namas, 2 butai pe
R. Nausneris

bais siųsti neleidžiama.

Walsh.

Kovac Realty

960 E. 18,5 St.
KE 1-5030

INSURANCE AGENCY

I. J. SAM A S JEWELER

EVERYTHING IN INSURANCE

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

East 9th St. Pier Bldg.

TO 1-0200

Greta Ezella Theatre

7007 Superior Ave.

Telef.: EX 1-3969. Bute: AVA 1-2354
Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

GENERAL INSURANCE AGENCY

8119 St. Clair Avenue

P. J. KEKSIS

EX 1-0682

JOHN LARSEN REALTY

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-insurance reikaluose.

REALTORS

4169 Beari Road

BEFORE YOU BORROVV
TO BUY A HOME

rių kėlė savo pageidavimus, kad
Kongresas geriau praeitų.

Iš Clevelando į Kongresą nu
mato vykti keliolika asmenų
Daugiausia vyks automo’ itiais.
Susirinkimas nutarė artimiau
siu laiku rengti kan. Tumo-Vaiž
ganto minėjimą, o vasaros metu
tautinių organizacijų narių ben
drą pobūvį.
Įvykusiam susirinkime į sky
riaus veiklą įsijungė inžinieriai
broliai Veitai, persikėlę iš Bos
tono skyriaus.

Važiuoti iš Clevelando į rytus

tus, apmokant muitą siuntėjui. 6 keliu, pravažiavus Andoverį iki
vakare, kviečia klausytis radijo

įvykusiam Dirvos redakcijos pa

platesni pranešimą padarė sky

REIKIA 4 MIEGAMŲ?
Marcella iš E. 185 gatvės, prie JUMS GERI NAMAI
pat prekybos centro, CTS susi
Eddy Rd. ir St. Clair
siekimo, mokyklų, bažnyčių pa
gal užsakymą statytas bangalas, 4 miegamų, 1 "šeimos namas,
pirmo savininko. 2 miegami ir naujas gaso furnasas, garažas,
vonia apačioje, 3 baigti viršuje; gražus sklypas, tiktai $1,200 įmo
valgomasis plius didelė virtuvė, kėti.
židinys, užpakalinė veranda, per
Geras 2 šeimų namas
dalintas rūsys, garažas, kilimai, po 3 miegamus kiekviename bu
puikiai išlaikytas, kaina nusta te, nauji gaso furnasai, labai
tyta skubiam pardavimui.
gražiai įrengtas rūsys (recreaSTAKICH REALTORS
tion room). $3,000 įmokėti.
*
830 East 185 St., KEnmor 1-1934
Prie Naujos Parapijos vieno

DĖMESIO!
II. Janužys,
Kas mėgsta gamtą, erdvę,
iš Venezuelos, Caracas, persikėlė
GLOBĖ PARCEL
vandenį, žvejybą ir poilsį — visi
į Clevelandą: 6513 Wade Park
SERVICE. INC.
vra kviečiami. Vietas rezervuoti
Ave. Lydimas p. Pašakarnio ap
iš anksto laiškais adresu: V. Nalankė Dirva.
Persiunčia Jūsų sudarytai giiis. 37950 Euclid Ave., Wilnaujų daiktų siuntinius
loughby, Ohio (tel. WH 2-4500).
Lituanistinė mokykla

Tautinės Sąjungos skyriaus
susirinkime,
talpose, buvo svarstyti Tautini'
Kongreso reikalai. Tuo reikalu

Visuomenės žiniai
Nuo birželio 15 d., 11)58 p.p.
V. Nagevičienės ir G. Natkevi
čienės atidaroma nauja nedidelė
su pensijonu vasarojimo vieta
prie P.vmaturing ežero ”Vilią
Rūta” (60 mylių nuo Clevelan
do).

GET OUR L0W RATES
AND HELPFUL TERMS

Che
Cleveland,
Ųrust Compang

SH 1-3448

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

LIETUVIŲ

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

OUR ESCROVV SERVICE

6835

MONCRSEF

EX 1-1143

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

JORDAN CAiMERA & SUPPLY STORE

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visų laiką veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikiu lietuviškų valgių virtuvė.

a

ORO VENTILIACIJĄ

• ŠALDO vasarą
■ rV:' r T V H Č

SUPERIOR AVE.

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia

GERESNES statybos kontraktoriai

įstato

klubas

PROTECTS YOU WHEN

BUYING OR SELLING
REAL ESTATE

U.R,N A C B <

3802 WEST 25th STREET

• ŠILDO žiemą
f D l K A« O

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

SH 1-5511

-

Ramovėnų ir hirutininkių
pobūvis
buvo surengtas šv. Jurgio para
pijos salėje. Dalyvavo virš 100
asmenų, drauge pasikvietus kitų
organizacijų ir spaudos atstovus.
Pobūvi vedė Ramovės skyriaus
pirmininkas A. Jonaitis.
Meninę programą atliko dain.
V. Bakūnas, akompanuojant p.
Plechav’čienei, rašyt. B. Augi
nąs paskaitęs savos kūrybos, ir
V. KamanGis, rarodos filmu.

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

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-OLelenis

\

Tel. E N 1-6525

6212 Superior Avenue

Antroji mūsų krautuvė yra

Tel. EN 1-4551

1404 E. 66 Street

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

Pobūvis, vykstant birut ininM)<bi papuoštoms turtingoms vai-

produktus.

.šėms. praėjo labai grasioje nuo

Kreipkitės į mus

h

būsit patenkinti

taikoje.

Išvyksta Europon
Chicago ie pradėta orf ani'uot'

lietuviu “kskursiia pietų Euro
pon. Iš Clevelando vyksta Mari

ja Elzbieta Valienė, gyv. 17819
Ilillgrove Ave.. naujosios para
pijos rajone. Ekskursija tesis 35
diedas. Arlankvs Prancūziją, Is
paniją, Italija, Šveicariia ir pa
sauline raroda Briuselyje. Bel
gijoje. Ponia Valienė yra naujai
įsteigtos Bendruomenės apylin
kės valdybos sekretorė.

LAUKIAT SVEČIŲ?
virki, greitai su gasu!

B

Karštis yra ... greitai su gasu! Nereikia
laukti įšilimo, todėl virimas yra-tikrai greitas.
Nereikia laukti ir atšalimo. Kada išjungiate
mygtuką, išjungtas ir karštis. Pietūs
dviems ar baliaus grupei... virkite geriau,
virkite vešiau ir greičiau su GASU!

THE EAST 01110 GAS <

1 COMPANY

.JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojal
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770
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["AUTINIS KONGRESAS
ĮVYKSI Ą GEGUŽĖS MĖN. 30-31 IR BIRŽELIO 1 D. NEW YORKE

Kongreso vieta: Hotel Statler, 7th Avė. and West 33rd, Nevv York.

Telefonas: HEnderson

Kiekvieno tautines sroves lietuvio pareiga jame dalyvauti arba Kongresą paremti savo
aukomis.

(huto telefonas: GL 1-3976).

KONGRESO

KELIAI IR KLYSTKELIAI...

VEIDAI IR KAUKĖS...

Dvylika metų mūsų benames prozos (1945-1957)
HENRIKAS NAGYS

atveria kitokias galimybes nei
poetui, todėl ir jo kūryba susi
laukia netik platesnio populiaru
mo, bet ir (pagrįstai ar nepa
grįstai) platesnių ir labiau deta
lizuotų reikalavimų. Platesnių,
žinoma, tik kasdieniška prasme,
nes literatūrinio kūrinio tiesa
yra viena. Nevienas tačiau ke
lias, o prozos kūrėjui jis ypačiai,
dažnu atveju, sutapatinamas su
vulgariai aiškinamu, kiekvienam
suprantamu, keliu.

1915 metų pavasarį, kai ant kur jis daro atrankų, suranda sa
rojo pasaulinio karo patrankos vo personažus, fiksuoja proble
nutilo kartu su lėktuvu ūžesiu matikų, kitaip tariant, jam gy
viršum sudaužytų miestų griu- venamoji tikrovė yra žaliava, iš
vėsių, keliems milijonams trem- kurios suformuojamas literatu#
*
*
tinių pirmą kartą pakliuvo į ran- rinis kūrinys, beletristika. Grakas ne tiktai tikros duonos gaba žūs laiškai savo seserims ir bro
Atsimindami visa tai, pažvel
las, bet ir jų kalba spausdinta liams.
kime dabar į tuos dvyliką mūsų
knyga.
Prozoje gyvena visas žmogus benamės prozos metų. Kas juose
'lai buvo savotiškas renesan savo totalinėj aprangoj — nieko įsirėžė taip stipriai, kad liko jau
sas, šiltas lietus po ilgos ir ti joje rašytojas neslepia, nes kiek- literatūros istorijoje? Kokie pa
guistos kaitros. Laikraščiai, žur- viena detalė gali ir turi tarnauti grindiniai laikotarpiai, kokios
nalai, leidyklos pradėjo benamių veikalo vyksmui. Proza yra kaip pagrindinės tendencijos, kokia
stovyklose naują ir fascinuojan- ir patsai gyvenimas — šalia sair- kūrybinė kreivė žymi tuos dvy
tį gyvenimą — niekad vokiečių į lėtekio — purvas ir priemiesčio liką metų? Ar mūsų proza pajė
miestai nebuvo matę tiek daug1 šiukšlės; šalia kilniaširdžio joje, gė būti vienintele autentiška tik
svetimom kalbom spausdintų pia-'lygia teise, gyvas ir nupuolęs bei ros, laisvos lietuvių beletristikos
katu, leidinių, raštų. Tai buvo niekšas; šalia filosofinės gelmės atstove, nes tėvynėje mūsų pro
palikusių savo žemes žmonių lygia egzistencine teise gyva ir zaikai negali laisvai kalbėti? Ar
troškimą.: užpildyti tuštumą tar- prasta silpnapročio mintelė; gre- teisūs pesimistai, ar teisūs opti
pe tos valandos, kai peržengė sa- ta kilnaus idėjiškumo galimas ir mistai? Ar galima kalbėti apie
vo tėviškių sienas iki siaubingo- totalus beidėjiškumas; kartu su lietuviu naujos prozos ateitį? fr
jo karo finalo.
teizmu ateizmas; didinga mintis būtent kokią? Ką sukūrė mūsų
Ir

taip

i'.s s atverčiame

savo joje lybiai vertinga, kaip ir uodo

subrendę prozaikai

ir

kaip

toji

GEGUŽES 30 DIENĄ:

lietuvių

atsisveikino su prozos terenas __

neapibrėžtas.

GEGUŽES 31 DIENĄ:

10-1 vai. Registracija
1 vai. KONGRESO ATIDARYMAS
2-7 vai. Referatai:
1. Tautinių organizacijų veiklos derinimas
2. T O pažiūra į bendrines lietuvių organizacijas
3. Jaunimo problema
4. Tautinės spaudos reikalai

10 -12 vai. Referatai:
1. Mūsų politika išeivijoje
2. Lietuvos laisvinimo žygiai JAV ir JT
1-5:30 Paskirų organizacijų posėdžiai
7 vai. Banketas.

BIRŽELIO I DIENĄ:
10 -1 vai. Rezoliucijų priėmimas ir Kongreso uždarymas.

TAUTINIO,KONGRESO dalyviams Jr svečiams antrą Kongreso dieną — gegužes 31 — New
V orko Hotel Statle\ viešbučio Penn Top Ballroom salėje rengiamas

ŠAUNUS
Dainuos

&•

BANKETAS

A. Stempužienė, akompanuos

pianistas

A. Mrozinskas.

Banketą globoja tautinių organizacijų ir veikėjų komisija, kuriai pirmininkauja Juozas Ginkus,

405 Grand St., 1Brooklyn 1 1, New York.
Pradžia 7 vai. vak.
B B ■ ■ ■ ■ ■11 * ■ ■11 ffl H H n ■ H ■ ■ a K 81 ■ ■ ■ ■ B H S ■ B B H ■ B B B B « B B E H B M B ■ B B ■ ■

M. Chicagą pasiekia 11 :M) P. M.
Kelionė j a:m galus vienam as

jų kūryba palygintina su ta, ku meniui — $46.ot). Telefonas vie
benamžs literatūros istorijos pir- gyvenimo istorija,
m uosius puslapius. Taip mes pri-! Prozos temoms nėra ribų, jos ri buvo atspausta dar nepriklau tai rezervuoti—ANdover 3-0K0.
b) Auiericun Air Lines skren
simename aną 1914 metų vasarą personažai lygiai įvairūs, kaip ir somoje Lietuvoje?
ir rudenį, kai keliasdešimt tūks- paties gyvenimo reprezentantai,
Šiuos ir daugelį kitų klausimų da kasdien. Is Chicagos (M)dt ančių

PROGRAMA

mes gilume ir turime klau.-u’ way) išskrenda 7:25 A. M. ir

Dalyvavimas $10.00

B

BHB
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H ai Kiekis orkest ras.
Pradžia 9 vai. vak. įėjimas $>2.50

Bilietai gaunami pas šventei
Ruošti

Komiteto

narius,

krei

piantis laišku ar telefonu:
Vytautas Vaitaitis, 67 Woodbine
St., Brooklyn, N. Y. GL 5-3607.

.‘:avo žeme ir savo gyvenimo vie- Iš tiesų, jeigu poezija, galėtume šiandien ir, ieškodami į juos at atskrenda į Nevv Yorką (IdleGiedrė Kumpikaitė, 505 Lafawild)
11:00
A.
M.
Iš
Nevv
Yorko
nu tarpsniu.
įtarti, ieško liktai akimirksnio sakymų, galėsime apytikriai su
yette Avė., Brooklyn, N. Y.
(Idlevvild)
išskrenda
4:95
P.
Al.
Nuo suivyklinės buities, kur tiesos, gema nA i s paties poeto sikurti šių sunkių dvylikos metu
ST 9-6534.
PUVO susispietusias tarytum ma | sieloje ir vai uotėje, tai proza lietuviu beletristikos istorija. ir Chicagą pasiekia 6:05 P. M.
Dalia Maurukaitė, 1150 GlenKelionė
į
abu
galus
vienam
as

'VOS
žos L i
vairiuose Europos ieško paties i ’-'taus ir neišma- Jos dar iki šiol niekas neparašė,
more Avė., Brooklyn, N. Y.
miestuose ;r mi sieliuose^, iki i tuojamo gyve^mo tiesos. Poezi- Norėtumėm tikėli, kad kas nors meniui — $77.77. Telefonas vie
,,
AP 7-9205
emigracijos *n my m ir, pagaliau, ja yra tarsi šaltiniai prasimuša, i kada nors ją parašys. O tuo tar- tai rezei vtioii -ERanklin 2-8 )L0.
Milda Savukynailė, 7 Kiely .Pi.,
Traukiniai.
Patogiausi
trauki
"lozu
kraštuose,
vienur
ir
kitur,
iš
žemės
gilumu,
Į
pu
tebūna
š
’
e
kuli
svarstymai
įsikūrimo na
Brooklyn, N. Y. MI 7-4056.
$i*lS
mūsų literatui
kad nušvistų trumpam ir keriu-, pradžia lokiai lauktinai apžval- niai yra tie, kurie išvyksta is Neramumai prieš Lihanono provakarietišką vyriausybę tebesitę Virginija Sutkutė, 51 Lynch St.,
savo žmogumi ta p^'
"m mirgesv, proza yra tarsi I gai: suarsi’ mai, kaip minėta Chicagos vakare ir pasiekia Nevv sia. Prez. Chamoun kaltina Jungt. Arabų Respubliką, ka i ji tuos
Brooklyn, N. Y. UL 8-3306.
nervingą gyvenimą, pul.,;.
’*’>i ii galingi upės srovė, ne- pradžioj, neturį nei pretenzijos. Yorką sekantį rytą.
neramumus kurstanti ir remianti. Nuotraukoje prez. Chamoun Algis Sperauskas, 7 Kiely PI.,
a)
Pennsylvania
RR
trauki
tuo pačiu ritmu, kuriuo pas,,
ord i pavasari' notvyniuose visa nei tikslo būti neklaidingais arba
Brooklyn, N. Y. MI 7-7992
f dešinėje) su JA K viceprez. AI-Kuvvatly, buv. Sirijos prezidentu,
mėjo benamių permaininga ka
su savim ir r įlat mirganti ir beapelįaciniais lėmimais ar ak-,11/8- Sėdimos vietos rezervuotos
Juozas Tysliava, jr., 192 Highprieš pat neramumus Įvykusio susitikimo metu.
diena.
išianti nri š r •. Proza turi ak- siomc.mis. nes šių pastabu auto- ; Išvyksta is ( hieagos (Union Staland Blvd., Brooklyn, N. Y.
šiandien mes galime, jau iš to- ocntuo*ą
rius
neliki
literatūroje
retkar;
^
on
)
4:10
P.
M.
kasdien,
pasiedale dimensija.
AP 7-7257.
poezija tėračiais prasikišančiais neklaidin- ^ia Nevv Yorką (Penn Station)
Ii, peržvelgti visą tą margą, sa- šalia vertikai;
, vičius (A. L. T. S-gos 11 Sky Ir p. Juozo Ginkaus Svetainėje,
KONGRESINIO
gaišiais,
nesvarbu,
kuria
ir
kokia
9:25
A.
M.
Iš
Nevv
5
orko
(Peni
votiškai nerealų, mirgesį: žmo- vertikalus žesfas, fakelas naktyGrand St., Brooklyn, N. Y.
rius), Dr. A. Snieška (Gyd. Korp.
BANKETO
GLOBOS
Station) išvyksta 5:10 P. M. ii
nes, kurie stengėsi netiktai išsi- ie> proza yra dienovidžio šviesa, toga jie besidangstytų.
Prie įėjimo bilietai nebus par
Era t. Lithuanica), J. Valakas
Chicagą
pasiekia
sekantį
rytą
laikyti srovėje, bet ir ją tormuo- kurioje matosi visas žmogus ir
Literatūra, kaip ir kiekviena
KOMITETAS
(A. L. T. S-gos 1 Skyrius), B. duodami, tad jaunimas prašomas
ti, ir tuos, kurie tik plaukė kar- Į visa žemė savo įvairume.
7:25
A.
M.
Kelionė
į
abu
galus
žmogaus kūryba, nepakelia jo
Pirmininkas — Juozas Ginkus. Vyliaudas (A. L. T. S-gos Eliza juos įsigyti iš anksto. Vietų skai
vienam
asmeniui,
jei
Sudaroma
tu, buvo nešami, buvo statistai
kio
dogmatizmo,
ir
tokie
rašy

Todėl mes ir turime teisės
Vicepirmininkai — Birutė Pa- beth Skyrius), V. Žilinskas (A. čius ribotas. Jaunimo laukiama
grupė
iš
keturių
asmenų,
tik
didžiojoje mugėje.
klausti mūsų prozos kūrėjų ki tojai, kurie tariasi vieni tekurią
ir iš kitu vietovių.
L. Rezistencinė S-vė).
Rašytojai buvo vieni iš tų, ku tokių klausimų, nei klausiame visą mūsų literatūrą, ir vieni $45.35. Pavieniai asmens už ke prockienė ir Jurgis Sirusas.
Kongresinio Banketo reikalais
Sekretoriai — Vincė Leskairie ir anoj triukšmingoj preky poetų. Todėl mes ir galime kelti teturį teisę ir autoritetą kalbėti lionę į aini galus moka $60.50.
prašoma kreiptis į pirmininką
b) New York Central KR trau tienė ir Bronius Nemickas.
vietėj ieškojo žodžių žmogiška prozoje, šalia bendrųjų, visiems apie ją, yra mirę benjaminai
Nariai: Vyt. Alksninis, Mrs. Juozą Cinkų, 49,5 Grand Street,
jam likimui išsakyti. Kurie ieš literatūros kūrėjams privalomų, kordušai, kurių negali jokia nuo kinys iš Chicagos (LaSalle Sta
Brooklyn 11, New York. Tel.:
kojo žodžių savo žemės nutildy autentiško įforminimo problemų, lankiausia jų tarnų plejada už tion) išvyksta kasdien 4:00 P. m. G. Diržys, A. Grigaliūnas, P. VI 4-9293.
Aplankyk Savo Bažnyčią
tom lūpom. Kurie ir sąmyšyje kai kurias specifines, beletristi kelti ant pegasų, kurie jiems ir New Yorką (Grand Central | 4uknys, A. Kirkyla, P. MačiulaiStation) pasiekia 9:00 A. M. Iš
Mis. M. Mitchel, K. Krulibandė nepamesti kontakto su pa kai tetaikomas, problemas. Pro peraukšti ir ne jų nuosavybė.
Mcmorial Dienoj
New Yorko (Grand Central Sta kas, P. Narvydas, Mrs. P. Šimė
budusią laisvos Europos litera zaiko. medžiaga ir metodas jam
(Bus daugiau)
tion) išvyksta 5:00 I’. M. ir Chi nas, J. Šlepetys, A. šetikas, A. Tautinio Kongreso New Yorke
tūrine ir menine tradicija, kas
proga Korp! Neo-Lithuania
cagą pasiekia sekantį rytą 8:00 Vakselis, V. Vyšnius, Z. Zubrys,
dien turtėjančia naujais vardais
A. M. Kainos tos pačios kaip iri A. Semkas.
gegužės mėn. 31 d. ruošia
ir naujais kūriniais.
Organizacijų atstovai: P. Ali
Pennsylvania RR Co. traukiniu
Deja, nevisi rašytojai. Vienas
JAUNIMO
M. O. MATTLIN
Privatūs automobiliai, šis bū šauskas (Tautinis Sąjūdis), V.
kitas anuo metu vadinos (gi šian
PAVASARIO
vykstantiems į Tautinį Kongresą New Yorke
das vykimui į New Yorką yra Alksninis (Laisvės Kovotojų Są
dien — vadinasi) rašytoju, piktŠVENTĘ,
pats pigiausias. Kelionė lengva junga), J. Garšva (Lith. Chamnaudodamas tą vardą ir patį pa
Lėktuvai, a) USOA — United mašina New Yorkan trunka nuo ber of Commerce), S. Jakštas
Patiekiame smulkią informa
šaukimą. Taip atsirado mūsų li
kuri įvyks
SPINET PIANOS
teratūroje šalia tų, kurie ieškojo ciją vykstantiems iš Chicagos ir States Overseaš Airlines išskren 12 iki 14 vai. ir kainuoja (apmo (Taut. Akad. Samb. N. Y. Pad.),
S t a t 1 ę r Hotel
kelių, ir tokių, kurie ėjo garsiai jos apylinkių į Tautinį Kongresą da iš Chicagos (Midway Airport) kant mašinos savininkui benzi A. Jatulis (A. L. S-gos Newarko
Penn Top Bali Room
gegužės 30 dieną 8:00 A. M. ir ną) $18.00 iki $20.00 vienam as Skyrius), Mrs. S. Dimas (Dantų
šūkaudami klystkeliais, šalia vei New Yorke.
OF DISTINCTION
Praktiškiausias priemonės pa atskrenda į New Yorką (La meniui. Kongresui ruošti komi Gydytojų Draugija), D. Klinga
7th Avenue and 33rd Street.
dų, ir kaukės.
♦
♦
♦
siekti New Yorką yra: 1) lėktu Guardia Airport) 11:45 A. M. tetas šį kelionės būdą yra nuta (Tautininkų Klubas), S. Macke- Šokiams gros Raleigh Recording
Proza, kaip nei vienas kitas vai, 2) traukiniai ir 3) automo Birželio 1 dieną iš New York ręs organizuoti. Visais tais susi
Easy Terms can be Arranged
(Laguardia) išskrenda 9:00 P. siekimo reikalais rūpintis yra pa
žanras, turi be galo artimą kon biliai.
taktą su gyvenamąja tikrove.
vesta p. P. Vėbrai, 2645 West'18
Prozos žodynas yra arčiausia
Street, Chicago, Illinois. Telefo
2027 EUCLID AVENUE
kasdienos, prozos temos yra gy
nas — CRawford 7-2478. Visus
venimo temos, pro.zos žmonės yra
asmenis, suinteresuotus kelione
gyvenamosios tikrovės kraujas
PR 1-7633
į Kongresą, prašome kreiptis nu
ir sapnas, yra čia pat, po mūsų
rodytu adresu, ir ten bus suteik
akim, pratekančio gyvenimo iliu
tos smulkios informacijos.
stracija ir iliuzija kartu, — žmo
Tautiniam Kongresui Ruošti
gaus likimo kaleidoskopas, filmi
Komitetas Chicagoje
nė jnašta, seismografo adata,
J. CIJUNSKAS
psichologo ir psichiatro akis, po-Į
LAIKRODININKAS
THREE WAY
eto širdis ir pasakoriaus auksinė |
PAINTING CO.
Taiso ir parduoda laikrodžius
burna.
Lietuviška įmonė atlieka įvai
Proza neturi tokio hermetiško
apyrankes ir kitas brangenybes.
rius naujų ir senų namų dažymo
žodyno ir tokiu uždaru puošme
Sąžiningas ir garantuotas dar
ir
dekoravimo
darbus
iš
lauko
ir
nų arsenalo, kaip poezi ia. proza
bas prieinamomis kainomis.
yra atvira kiekvienam žmogui
viduje.
4^53 E. 118 St.
kaip teatro salė, bažm’čia. sta
Lietuviams darome nuolaida. Mrs. America — William G. Oiesse, grįžusi po titulo laimėjimo
atgal į Cievelanda, sutinkama savo vyro, East Ohio Gas. Co. pre
dionas ir karciama. Proza labiau Prancūzų policijos susirėmimai su demonstrantais Champs Elysse,
CIeveland 8, Ohio
J. ir E. Ignatavičiai
prieš
parlamento
rūmus.
Didžiąją
demonstrantų
dalį,
kaip
atrodo,
zidento
R.
W.
Ramsdell,
gubernatoriaus
W.
O
’
NeilI
ir
Mayfield
siai atvira kasdienybei, nes kas
677 E. 128th St. Tel. MU 1-8368
Telef.: LI 1-5466
Ileights mavoro E. T. Frantz.
sudarė gen. DeGaulfe šalininkai.
dienybe yra prozaiko mediumas,
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