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Sovietu propaganda 
tarptautinėje Briuselio parodoje

(Laiškas iš Briuselio)

Paleidę Moisejevo trupę gas-1 Tačiau didesnė dalis yra prita- 
trolėms po Ameriką, Briuselio riančių Įrašą: "Esu nustebintas 
parodon rusai atsivežė Dovidą ir sužavėtas Rusijos laimėjimais

prieš analfabetizmą. Prof. V. G. 
— "Neužmiršau ginklu brolystės 
abiejuose karuose. II. T., buvęs

"žaviuosi

Oistrachą. Perpildytoje "Palais 
de Beaux Arts" salėje jis išpildo 
šostakovičiaus, Beethoveno, Ba
cho ir eilės kitų pasaulinio garso | fronto kovotojas 
kompozitorių kurinius, lr sužavi sputnikais, bet nepritariu bau
vakariečius. j dymams su Laika. Ponia S."

Oistrachas — garsi sovietinio Taip, ir sputnikai čia. Preci 
bloko žvaivždė. Tačiau ir šalia Į žiški modeliai, žmonės brukasi 
jo, kai peržvelgi "Festival Mon- prie jų. Lygiai, kaip ir prie iš- 
dial” programą, randi tokią gau- statytų automobilių — mažojo 
sybę vardų, jog susidaro įspūdis, "Maskviečio” ir limuzino, ameri- 
kad komunistinis blokas tikrai! kinio Cadillaco kopijos. Ameri- 
gali pasididžiuoti, laimėjęs var- kiečiai apžiūrinėja jų karoseriją. 
žybas su Vakarais kultūrinėje Matai, ir rusai gali gana paken- 
srityje. Vakarai, ruošdamiesi čiamus automobilius pagaminti, 
šiai tarptautinei parodai, kultu-[—sako jie.

Ir mes galime!" — tai nėra 
šytas, bet kiekviename žingsny-

pigios medvilnės, siauroje virtu
vėje paprasčiausia dujinė plyta 
ir. . . šaldytuvas. Ir publika, 
grūsdamosi į mažą kambarėlį ir 
beveik pagarbiai apžiūrinėdama 
"tualetą", visai nesijuokia: žiū
rėk, žiūrėk, ir tai sugeba rusai!

Flamų darbininkai, amerikie
čių pora, kuri pirmą kartą lan
kosi Europoje, vokiečių studen
tai, indu mokslininkas, kuris 
Briuseliu atvyko į mokslinį kon
gresą, gausybė moterų vienuolių 
ir katalikų kunigų — visi pasi
meta išpūstose dimensijose, pasi
duoda perkrovimo iššauktam 
įspūdžiui, pasiklysta optiniuose 
milžiniškų fotografijų efektuo
se: čia prieš 30 metų buvo var
gana molinė lūšnelė, čia šiandien 
modernus plieno fabrikas; ir šū
kis: "sovietų pramonė kasmet 
paauga 10' < ".

Tokia yra propagandos galia, 
kuri lankytoją priverčia ilges
niam ar trumpesniam laikui pa
miršti jam daugiau ar mažiau 
žinomą realybę Sovietijoje.

TAUTINIS KONGRESAS
įvyksta jau šią savaitę. Į Kon
gresą, kiek mus pasiekė žinios, 
gausiai vyksta atstovai iš didžių
jų lietuvių kolonijų. Neatsilieka 
ir pačios tolimiausios, kaip Los 
Angeles ir kitos. Į Kongresą iš 
Australijos atvyko daly valdi p.
Linkuvienė. Laukiama atstovų ir 
iš Europos.

Kongreso surengimu rūpinosi 
eilė komisijų ir daugelis pavienių
talkininkų, žinoma, daugiausia I Naujas lėktuvnešis Independence birželio 6 d. Brooklyne bus nuleistas į vandenį. Jo ilgis — 1,046 
darbo t< ko nudirbti pagrindinių Į pėdos, lėktuvų pakilimo denis apima 4.1 akro plotą.,Ryšio reikalams jame įrengta 2,300 telefonu, 
komisijų nariams, kuriuos čia ir

Jungt. Tautose Libanono skun-
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VISAM 
PASAULY
• Prancūzijos prez. Coty ieško

rinės demonstracijos momentą 
gerokai primiršo.

Kai koncertų salėje per Bachą, lje ppasikišąs sovietinio pavilio- 
Beethoveną, Hindemithą, Vival- no šūkis. Visa Rusija tarytum 
di ir 1.1, vykdoma subtili propa- sugrūsta i milžinišką krautuvės 
ganda, parodos aikštėse ir pavi- vitrina. Teniso kamuoliukai, ba
lionuose lankytoją ji jau užgriū- tai, išradėjų portretai, rašytojai, 
va visu atvirumu ir beveik bru- filmų režisieriai, nusipelnę spor- 
talia jėga. las brutalumas nėra tininkai. kaviaro krūvos, svies- 
dar toks ryškus pakankamai sko- tas, šilkiniai lempų gaubtai, op-
ningai įrengtuose satelitų pavi- tikos aparatai, muzikos instru-
1 tonuose, tačiau milžiniškame 
plieno ir stiklo pastate su didžiu
lėmis URSS raidėmis lankytoją 
apglušina matavimų išpūtimas 
iki įmanomų ribų.

Lenino statula — penkiolikos 
metrų aukščio, ant penkių metini 
papėdės. Dvi bronzinės statulos, 
vaizduojančios darbininką ir dar
bininkę. Dažų masės ant sienų: 
štai Leninas kažkuriame CK su
sirinkime, štai pirmosios gegužės 
paradas Maskvoje, milžiniški, 
reljefu iškelti plakatai, lyg pra
eito šindmečio mūšiu panoramos 
— Krimo sanatorijų vaizdai. Ru
sija yra milžinas! — įtikinėja
mas lankytojas, ir jo vaizduotė
je kuriasi įspūdis: ji yra galinga 
ir smurtinga, naivi ir grėsmin
ga, atstumianti ir didinga.

Čia pilna ir atvirų, nemaskuo
tų propagandos šūkių. Iš rudo 
marmuro sienų auksinės raidės 
prancūzų ir flamų kalbomis šau
kia: "Sovietų Sąjunga kovoja 
dėl taikos ir nusiginklavimo!’’ — 
"Mes reikalaujame laisvo ir gar
bingo bendradarbiavimo su viso
mis tautomis!" Ir tas propagan
dos brutalumas nepritrenkia lan
kytojo. Nes įspūdžiui sušvelninti j 
čia pat pilna brošiūrų apie pra-j 
monės pažangą, apie analfabe
tizmo likvidavimą, prikrauta ver
timų iš Vakarų literatūros.

Kas kelintas žingsnis padėta 
svečių knyga. Jas gana įdomu pa
studijuoti. čia įrašyta daug kri
tiškų pastabų įvairiomis kalbo
mis: "Mažiau galvokite apie 
sputnikus, daugiau apie darbi
ninkų gerovę!" — "Kiek žmonių 
išžudė Stalinas?" — "Ką pada
rėte su Trockiu ir Bucharinu?"

mentai . . švariai, bet be skonio 
sugrūsta, ir vis dėlto neveikia 
juokingai.

Štai, pavyzdžiui, mažas butas,
kurį greit — kada? __  turėsiąs
kiekvienas rusu darbininkas. Ir 
virtuve, ir vonia, ir, atsiprašau, 
"tualetas". Gyvenamajame kam
baryje šilkiniai lempų gaubtai, 
kėdutės, kurios sulūžtų, jei 
Chruščiovas pabandytų ant jų 
atsisėsti, languoti užtiesalai iš

niurni

A T E I N A N č I Ą SAVA I 
T ę DIRVA IŠEIS TIK 

VIENĄ KAR T Ą
Dirvos redaktoriai išvyko į 

New Yorką dalyvauti Tautiniam 
Kongrese ir redakcinės kolegijos 
pasitarime. Dirva ateinančią sa
vaitę išeis tik vieną kartą — ket
virtadieni.
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Kardinolas S. Stritch, Chicagos 
arkivyskupas, po beveik ištisą 
mėnesi užsitęsusius sunkios ligos 
mirė Romos ligoninėje. Jis buvo 
antrasis ne italas ir pirmasis 
amerikietis kardinolas pakvies
tas aukštoms pareigoms Vatika
no hierarchijoje, tačiau tų parei
gų jam neteko eiti: jis susirgo, 

vos pasiekęs Italiją.

JIE ĮSIJUNGĖ Į 
DIRVOS TALKĄ
į vykdomą talką naujais šim

tininkais įsijungė:
78. Pr. Bastys, iš 'Toronto, Dir

vos redakcinės kolegijos narys, 
savo ankstesnį $25.00 įnašą pa
didino naujais .................. $75.00

79. Vincas Rastenis,
Brooklyn ................ $100.00

Jis atsiųstame laiške rašo:

"Girdėjau, kad ryšium su
"šimtininkų" telkimu kai 
kas sako: "Rastenis užvirė 
tą reikalą, bet pats tai ne
prisideda". ..

Kaip žinote, kurie VIL
TIES knygas vedate, Em. ir
V. Rastenių jau po penkias 
šimtines yra padėta į DIR
VOS leidimo pamatus, todėl 
manau turįs pagrindo už
leisti kitiems progą pasi
reikšti, kurie dar nebuvo ja 
pasinaudoję ...

Bet rinkliavai įžengus į 
paskutinį ketvirtadalį, didė
ja nekantrumas, kad užsi
mojimas greičiau būtų vi
siškai įvykdytas. Todėl siun
čiu čekį, tegu jis bus vienuo
liktąją Em. ir V. Rastenių 
šimtine VILTIES kapitaluo
se ir nežinau keliasdešimtą- 
ja šimtine dabartiniame už
simojime. Kvieskite visus 
dar kantriai tebelaukiančius 
sukrusti, nes gi į kiekvienų 
lenktynių pabaigą tempai 
privalo greitėti."

J Dirvos talką naujais įnašais 
įsijungė dar šie rėmėjai:

V. Butkienė,
Great Neck ................ $10.00

II. Brazaitis,
Willoughby ................ $25.00

V. Apanius,
Cleveland ............... .-....$25.00

Jonas Rastenis
Cleveland .................... $25.00

Emilija Skrabulytė,
Cleveland .....................$25.00

A. Survila,
Chicago ....................... $10.00

Taip pat, viena ponia iš Chica
gos, kad mes pabaigoj skaitlinių 
neberašytume tų 95 centų, at
siuntė dolerio išlyginimui 5 cen
tus. Ačiū ir už tą mūsų darbo
palengvinimą.

Su šiandien skelbiamais iš vi
so gauta ..................L $15,925.00

Dar reikia ...............$ 4,075.00

Labai laukiame, kad į talką 
įsijungtų visi tie mūsų bičiuliai, 
kurie yia pasižadėję, bet parei
gos dar neatlikę.

matote.
Kongreso pasisekimas priklau

so nuo atstovų gausaus dalyyavi- 
mo ir labai rūpestingo keliamų 
klausinių svarstymo. Pilnai ti
kima, kad Kongresas išneš eilę
būtinų sprendimų, kurie ateity, I naujo premjero, Pflimlinui lai- 
dirbant, tautinį darbą, bus kelro- niėjus kovą prieš De Gaulle šali- 
džiai ir paskatinimas naujiems ninkus parlamente, tačiau tuoj 
užsimojimams. pat, po nepaprasto ministerių

Svarbiausias Kongreso tikslas kabineto posėdžio, įteikus atsi 
— aktyvinant tautinį darbą, vi- statydinimo pareiškimą. United 
somis įmanomomis priemonėmis Press žiniomis, prez.Coty pastan- 
akty vinį i Lietuvos vadavimo gos surasti naują premjerą vis- 
darbą. Aktyvinti savųjų ir sveti- tiek baigsis De Gaulle pakvieti- 
mųjų tarpe. |mu. PfLmlinas yra prašytas lai

kinai eiti pareigas, kol bus suda
ryta nauja vyriausybė.

Kiek anksčiau, prieš parlamen
tui susirenkant balsuoti, De 
Gaulle atvyko Paryžiun ir pa
reiškė, kad jis esąs pasiruošęs 
perimti vyriausybę legaliu keliu. 
Komunistų organizuotas genera
linis streikas, kaip protestas 
prieš De Gaulle pareiškimą, lai
komas beveik nepasisekusiu ir, 
kaip sakoma, padėjęs Pflimliną 
išstumti iš vyriausybės. Socialis
tai, kurie yra priešingi De Gaulle 
atėjimui į Vpldžią, pripažįsta, 
kad vis dėlto geriau De Gaulle, 
negu koalicija su komunistais, 
kuri sukeltų dar didesnę anar 
c h i j ą Pra n c ū z i j oje.

Visi Korsikos didieji miestai
Inž. E. Bartkus, Tautinio Kon-1 yra Viešųjų Saugumo Komitetų 
greso vyriausios rengimo komi- rankose. Viduržemio jūroje vei 

sijos pirmininkas. | kiančio prancūzų karo laivyno
v-kas adm. Auboyneau prisijun
gė prie De Gaulle šalininkų. Jo 
žodžiais, De Gaulle esąs "ne tik 
vien i litelis išsigelbėjimas Pran
cūzijai, bet ir visam Vakarų pa
sauliui". Keturi karo laivai iš 
Maltos atplaukė Alžiran

Alžiro tautinio išsilaisvinimo 
komiteto kalbėtojas pareiškė, 
kad sukilėliai tarsis dėl taikos 
tik su tokia Prancūzijos vyriau 
sybe, kuri bus "tikrai autorite 
tinga" ir sutiks pripažinti, jog 

Vyt. Abraitis, Tautinio Kongrc-1 Alžii’ui reikia,nepriklausomybės, 
so rengimo Nevv Yorko komisi

jos pirmininkas.

Juozas Cinkus, Tautinio Kongre
so banketo globos komiteto pir

mininkas.

• Tuniso prez. Bourguiba krei
pėsi į JAV ir Britaniją, prašyda
mas pagelbėti sumažinti įtampą 
tarp Prancūzijos ir Tuniso. Jis 
pareiškė, kad nerandant būdų tai 
įtampai sumažinti jam teksią tą 
klausimą iškelti JT Saugumo Ta
ryboj ę.

Prancūzų lėktuvai iš Alžiro vėl 
bombardavo Remados miestelio 
apylinkes Tunise. Prez. Bourgui
ba paskelbė nepaprastojo meto 
būklę ir visuotinę mobilizaciją.

• Libanono mieste Tripoly vėl 
prasidėjo smarkios kautynės. 
Opozicinės partijos reikalauja, 
kad prez. Chamoun nekandida
tuotų antrajai šešerių metų ka
dencijai šį rudenį. Premjero Sohl 
vyriausybė taip pat yra nuomo
nės, kad ramybės dėliai būtų ge
riau, jei konstitucijos papildy
mas, leidžiąs jam kandidatuoti 
antrajam terminui, nebūtų svar
stomas.

das dėl Jungt. Arabų Respubli 
kos maišymosi į Libanono vidaus 
reikalus pradėtas svarstyti, ta
čiau Irako atstovas pasiūlė dis 
kusi jas nutęsti iki ateinančio 
antradienio, kad arabų valstybių 
lyga turėtų laiko pasiruošti at
sakymą.

• .JAV laivynas iššovė erdvėn 
naują Vanguardą su 21.5 sv. ap
valiu žemės satelitu ultraviole
tinės radiacijos iš saulės paslap
tims tirti. AP žiniomis iš laivyno 
sluoksnių, satelitas sėkmingai 
įėjęs į orbitą, tačiau RCA stebė
tojai paskelbė, kad jis greičiau
siai Ve n nepatekęs.

• Italijos krikščionims demo
kratams nepasisekė sudaryti pa
kankamos daugumos atstovų rū
mams kontroliuoti, tačiau jie lai
mėjo 273 vietas iš 596, t. y. 10%, 
daugiau, negu 1953 m. rinkimuo
se. Taip pat daugiau vietų laimė
jo kairieji socialistai, komunistų 
ir dešiniųjų monarchistų sąskai
tom į

• Rusai pasiūlė NATO na
riams 25 metų nepuolimo paktą. 
Pasiūlymas buvo padarytas po 
to, kai marš. Konevas, Varšuvos 
pakto karinių pajėgų viršinin
kas, paskelbė, jog rusai ruošiąsi 
atitraukti savo įgulas iš Rumu
nijos. Spėjama, kad Rumunijoje 
yra apie 40,000 rusų kariuome
nės.

25 įmonės uždirbo
MILIJARDUS

Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiais United Press paskelbė 25 
įmbnių, padariusių didžiausią 
pelniK sąrašą. Išmokėjus visas 
išlaidasNr valstybinius bei kitus 
mokesčius, tos 25 įmonės padarė 
šešis milijardus ir šešis šimtus 
milijonų dolerių gryno pelno.

American Telephone and Tele
graph Įmonė turėjoi gryno pelno 
apie 850 milijonų dolerių. Gene
ral Motors po keletos pirmavimo 
metų nuslydo į antrą vietą. 
Chrysler įmonė po pavykusių 
metų atsirado 17-je vietoje. Jos 
pelnas iš 20 milijonų pakilo iki 
120 milijonų dolerių.

1955 metais General Motors 
padarė gryno pelno daugiau ne
gu vieną bilijoną dolerių. Tai 
vienintelis atsitikimas. Nors Ge
neral Motors yra antroje vietoje, 
bet gali pasididžiuoti prieš Ame
rican Telephone and Telegraph 
įmonę, kurios įvestuoti pinigai 
siekia iki 17 milijardų, kai tuo 
arpu General Motors tik nepil

nus 7 milijardus.
Iš 25 įmonių net 21 pardavė 

orekių daugiau negu už vieną 
milijardą.

Įmonės
pavadinimas

American Telephone 
and Telegraph 852.9

General Motors 843.6 
Standard Oil N. J. 805.2

Pelnas milijo
nais dolerių 
1957 1956
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’rez. Eisenhoweris pasirašė įsta- 
ymą, kuriuo 1 centu pakeliami 

pašto tarifai už laiškų persiunti
mą. Jie įsigalios rugpiūčio 1 d. 
Tuo pačiu įstatymu nuo 1959 m. 
sausio l d. pakeliamas mokestis 
ir už laikraščių persiuntimą. Iš 
padidėjusių pajamų bus pakelti 
pašto tarnautojų atlyginimai.

«•«

U. S. k^eel 
Du Pont , 
Gulf Oil 
Texas Co.

419.4
396.6
354.3
332.3

Standard Oil Cal. 288.2 
Ford 282.9
General Electric 247.9
Socony Mobil 202.4
Bethlehem Steel 191.0
Sears, Roebuck 161.0
Standaid Oil Ind. 151.5
Shell Oil 135.1
Union Carbon 133.7
Chrysler 120.0
East. Kodak 98.1
Phillips Pet. 96.2
Intl. Bus. Ma. 89.3
Inter. Niekei 86.1
Republic Steel 85.0
Sinclair 79.3
Kenne. Copper 79.3
Inter. Paper 78.4

777.8
847.4
808.5
348.1
383.4
282.7
302.3
267.9
236.6
213.8
249.5
161.4
164.8
149.4
135.8
146.2 
20.0
94.2
95.2 
68.8
96.3
90.4
91.1

143.2
86.6
P. J.

• Chruščiovas nelauktai pa
siuntė sveikinimus Jugoslavijos 
Titui jo gimtadienio prdg«, pa
reikšdamas, kad "nesusiprati
mai" tarp abiejų kraštų galėsią 
būti išaiškinti ir pašalinti. Ma
noma, kad tai buvo padaryta 
praeitą savaitgalį vykusios ko
munistinio bloko konferencijos 
įtakoje, kur persvarą įgavę nuo
saikesnieji elementai.

TAUTINIO KONGRESO DALYVIAMS. SUSIRINKUSIEMS TA UTINIŲ REIKALŲ 
ARSTYTIĮNEAY YORKĄ, SIUNČIAMU; GERI AUSTUS SVĖIKINIMUS IR 

LINK ĖJIMUS!
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Kas ir kur?
• Ponia Linkuvienė, atvykusi iš • LITUANUS žurnalui Remti

atžymėtas vietos spaudos kaip 
vienas iš gabiausių universiteto 
studentų. Kaip toks, jis jau buvo 
pasižymėjęs, baigdamas high 
school ir gavęs stipendiją. V.
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AR DALYVAUSIME AMERIKOS 
LIETUVIU KONGRESE?t-

JONAS PPALfiNAS

Dar Tautinio Kongreso aidai 
nebus nuaidėję, kai Bostone su
sirinks kitas lietuvių suvažiavi
mas. Tai Amerikos Lietuvių Kon
gresas, kurį rengia Amerikos 
Lietuvių Taryba Bostone birže
lio 27-28 dienomis.

Kai jau esame nekartą kritiš
kai pasisakę dėl ALTo struktū
ros, veiklos, lėšų skirstymo ir t.t., 
kyla klausimas — ar mums ver
ta ALTo šaukiamame kongrese 
dalyvauti? Į tai, regis, tegali bū
ti tik vienas atsakymas: Ameri
kos Lietuvių Kongrese mes tu
rime dalyvauti. Ir tai dėl šii 
priežasčių: (1) esame nuomonės, 
kad Amerikos lietuviams yra bū
tinas visus juos reprezentuojąs 
organas. (2) esame įsitikinę, kač 
šis organas turėtų būti tobules
nis. Iaits Amerikos Lietuvių 
Kongresas, kaip vyriausia insti
tucija, sudaranti centrinius ALI 
organus, nustatanti tų organų 
veikimo gaires, tvirtinanti pra
eities veiklos ir pinigines apy
vartos apyskaitas, yra pati ge
riausia vieta pasisakyti dėl visų 
teigiamybių ir neigiamybių.

Tiesa, daugelis, prisiminę pra
eities kongresus ir konferencijas, 
galėtu pasakyti, kai| jose nedauj. 
tebuvo kreipiama dėmesio į kri
tiškas pastabas, kad ALTo orga
nų darbams įvertinti vis kažkaij 
pritrūkdavo laiko, kad nutari
mai (bent kai kurie) buvo pri- 
mirštami arba netgi "išgaruoda
vo”, nepalikdami pėdsakų.

Iš labai autoritetingų ir ALT* 
viršūnėms labai artimu žmonių

ra tekę girdėti, kad ALTo kon
gresuose ir konferencijose yri 
nemėgiami jokie pasiūlymai, šie 
kia pertvarkyti tai, kas jau vir
to tradicija ALTo praktikoje, ne
paisant, ar ta tradicija'gera ar 
bloga, kad konferencijos ir kon
gresai yra tik demonstracinio 
pobūdžio ir t.t. ir t.t.

Jei ir taip būtų, tai ar iš te 
turėtume pasidaryti išvadą jav 
šiandiena, kad į juos reikėtų nu
moti ranka? Prieš numodami, 
turėtume nukeliauti į praeitį ir 
prisiminti, ar esame kada nu
ėję į kongresą ar konferenciję 
su gerai apgalvotu planu, su vi
siškai konkrečiu pasiūlymu, ką 
ir kaip mūsų galva, reikėtų per
tvarkyti, kad tas lietuvių or
ganas būtų vertas visų mūsų 
pagarbos, visų mūsų paramos ir 
visu mūsų aukos? Epizodinių pa
siūlymų ir sumanymų, tiesa, yra 
buvę. Bet išbaigto plano, regis, 
nesame siūle. Pamėginkime su 
t ( kili planu pasireikšti šį kartą 
Jį apgalvokime, aptarkime, pa 
ruoškime ir pateikime Amerikos 
Lietuvių Kongresui, kaip mūši 
konkretų pasiūlyma ALTo struk 
tūrai ir darbui reformuoti. Jei 
gu tas planas, nenurodant rimti 
motyvu ir neduodant nieko ge 
resnio, nebus priimtas, tdda da 
rykime išvadas.

Tautinis Kongresas, laimingi 
sutapimu, yra visa mėnesį anks 
čiau už Amerikos Lietuvių Kon
gresą. ALTo klausimas, jo nega 
levimai (kain matome iš spau 
(los, susirinkimu ir pokalbių) ir 
jo reformos būtinumas yra ak
tualūs. Taigi, pa+s tinkamas lai
kas Tautiniame Kongrese sufor
muluoti mūsų pasiūlyma ir po 
mėnesio sn juo atsirasti Bostone.

Kad tasai pasiūlymas būtų 
rimtai apsvarstytas, reikia ir

atitinkamų sąlygų. Viena tų są
lygų — visų kongreso dalyvių 
gera valia ir noras vertinti pro
jektus ne tik iš savo partinės 
kertės, bet daug daug plačiau. 
\ntra sąlyga — dalyvavimas 
ALTo kongrese tokių žmonių, 
kurie pasirūpintų, kad reformos 
planas būtų kongreso dalyviams 
išaiškintas ir kad jo vadovai ras
tų laiko jam išdiskutuoti. Ši an
troji sąlyga priklauso nuo mūsų 
pačių.

LOS ANGELES

Amerikos Lietuviu Bendruo4.
nenės vicepirmininkas Dr. A. 
Nasvytis, iš Clevelando, tarny
bos reikalais buvojo San Diego, 
š kur, ta proga, buvo atvykęs į 
Los Angeles ir čia padarė pla- 
esnį pranešimą bendruomeni- 
įiais klausimais. Jo pasiklausyti 
gegužės 2 1 d. vakare, parapijos 
salėje, susirinko apie 30 asmuių.

Skrisdamas iš San Diego į Los
Angeles, A. Nasvytis pataikė at
sisėsti šalia moteriškės, kuri, 
kaip vėliau paaiškėjo, buvo se- 
latoriaus Knowlando žmona, ke- 
iaujaidi po Kaliforniją, agituo
jama balsuoti, už jos vyrą — 
kandidatą į sekančius Kaliforni- 
os gubernatorius.

Susipažinęs A. Nasvytis pasi
uke esąs lietuvis ir vykstąs į 
ietuvių susirinkimą. Tada ir po- 
įia Kn-.Avland pasakė, kad Los 
\ngeles yra nemažai lietuvių, 
kad ji turinti jų tarpe pažįsta
mų. Ant savo kortelės ponia 
<nowk»nd užrašė Los Angeles 
ietuviams sveikinimus ir linkė
jimus, kuriuos A. Nasvytis su
brinkusiems ir perskaitė.

(kiliausiai jau priėjo išvados,
:ad parapijos salė yra perprasta. 
Ir įdomiausia, kad tokios išva
lęs priėjo tie, kurie prie parapi
jos stovi arčiausia __  Lietuvos
Vyčiai. Jų Los Angeles kuopa 
birželio 7 d. rengiamam savo pa- 

usario baliui pasirinko patį iš-
•ligingiausią Los Ang‘les Vieš- 
’iitį — Hotel Statler (Garden 
ioom). Pasisamdė ir gerą or

kestrą — (žinoma ne lictuviš- 
ą) Dauny Stewer.

Australijos pasisvečiuoti pas sa
vo artimuosius, Clevelande buvo 
sustojusi pas p. Lazdinius. Iš čia 
vyksta į Rochesterį, kur gyvena 
jos sesuo ir po to į Ncw Yorką, 
dalyvauti Tautiniam Kongrese.

• Dirvos bičiulis J. Graužinis,
kelerius metus gyvenęs Columbi- 
joje, su šeima pastoviam gyveni
mui persikelia į Chicagą.

• Akademinio Skautu Sąjūdžio 
Dr. Vydūno Vardo šalpos Fondas
skiria negrąžinamą $200.00 sti
pendiją studentui, norinčiam 
studijuoti lituanistiką Fordhamo 
Universitete šią vasarą. Visais 
šios stipendijos reikalais prašo
me kreiptis į Fondo reikalų ve
dėją senj. A. Vengrį, 7202 So. 
Claremont Avė., Chicago 36, III.

Fordhamo Universiteto vasa
ros semestro katalogas jau at
spausdintas. Norintieji jį gauti 
tesikreipia į instituto vadovybę 
šiuo adresu: The Lithuanian 
Program, Box 566, Fordham 
University, New York 58, N. Y. 
Norime taip pat priminti, kad 
"Neries” brondrovės dėka visi 
studentai gali prašyti mokslapi- 
nigių — stipendijos. Prašymus 
reikia siųsti iki š. m. gegužės 
mėn. 30 d. The Lithuanian Pro
gram. asresu.

» Encyclopedia Britanica Geo
grafijos Skyrius kreipėsi į LI
TUANUS redakciją, prašydamas 
itatistinių žinių apie Lietuvą, šį 
savo prašymą jie parėmė LITU
ANUS žurnale tilpusiu Dr. Pakš
to straipsniu.
• Išėjo naujas LITUANUS' žur
nalo numeris, kuriame savo 
straipsnius talpina: Kęstutis 
Skrupskelis — "Imperializmas — 
aukštesnė komunizmo forma”, 
prof. S Sužiedėlis — "Karžygys 
ant balto žirgo", V. Trumpa — 
"Kaikurie Baltijos tautų proble
mos aspektai", ir L. A. šimutis 
— "Muzika Nepriklausomybės 
metais". Taip pat perspausdina
mas Dr. M. Vorobiovo straipsnis 
apie menininką M. V. Dobužins
kį ir duodamas J. Grušo novelės 
vertimas "šviesesnis už saulę".
• ALTo Vykdomasis Komitetas 
LITUANUS žurnalui paskyrė 
! 0 dol. paramą. Šios paramos 
teka 1 i0 svetimtaučių skailyto- 
’ii gaus LITUANUS žurnalą ir 
Lio būdu 'bus supažindinti su 
Lietuva, jos kultūra ir dabartine 
nadėt imi.
’lllll!tllll!ll!IIIJII!l!l!l!lllllllllilllll!llllll!!

VASARVIETĖ
’BANGA”

CAI‘E COD
Great March Rd., Centerville, 

Mass., siūlo kambarius ir kabi
nas vasaros atostogoms praleis
ti. šilta Golfo srovė, pušų kva
pas, lietuviški valgiai ir rami 
vietovė Jums suteiks tikrą po
ilsį.

Adresas: P. O. 307, Center
ville, Mass., "Banga". Iki birže
lio 20 d. prašau kreiptis: Alisa 
Pakštienė, 15 Wendover St., Bos
ton 25, Mass., telef. A V 2-8 '46.

Komitetas rugsėjo mėnesį skel
bia LITUANUS žurnalo vajaus 
mėnesiu, kurio metu bus telkia
mos aukos šiam informaciniam 
leidiniui paremti. Komitetas at
skirose vietovėse turi savo at
stovus, kurie talkins pravesti va
jų, pra vedime.

• PLB Seimui bus patiekta visa 
eilė išsamių pranešimų, nušvie
čiančių dabartinę mūsų tautos 
padėtį išeivijoj ir okupuotame 
krašte.

Pranešimus ruošia: V. Meilus
— PLB organizaciniai klausimai, 
St. Barzdukas — Tautinės ben
druomenės išsilaikymo galimy
bės ir priemonės, J. Rajeckas — 
Laisvojo lietuvio pareigos ir ga
limybės dalyvauti Lietuvos išsi
vadavime, Dr. St. Bačkis — Lie
tuvos valstybės tarptautinė tei
sinė ir politinė padėtis.

Be to pranešimus, kurie nu
švies dabartinę okupuotos Lie
tuvos ir pavergtosios tautos da
lies padėtį, ruošia: A. Vaičiulai
tis, Pr. Skardžius, L. Dambriū- 
nas, Tėv. V. Gidžiūnas, Pr. Vai
nauskas, J. Audėnas ir Dr. A. 
Trimakas.

• PLB Seimo metu Carnegie 
vyks koncertas, kuriame, daly

vaus šie žinomi savo,pajėgumu 
chorai: Čiurlionio ansamblis i? 
Clevelando, vad. A. Mikulskio, 
Dainavos choras iš Čikagos, vad 
Steponavičiaus, Varpo choras iš 
Toronto, vad. St. Galevičiaus. 
Dainavos choras iš Chieagos vad. 
St. Sodeikos. Taip pat numato
ma, kad dalyvaus solistai: Kriš- 
lolaitytė — sopranas, Stempu
žienė — kontraltas, Baranauskas
— tenoras, Brazis — baritonas 
ir Žukas — vargonai. Be to da
lyvaus apie 50 asmenų simfoni
nis orkestras.

Birželio trėibimų minėjimas
VVaterbury įvyks birželio mėn. 
14 dieną (šeštadienį) 6:3.) vai. 
vak. šv Juozapo parapijos salė
je. Paskaitą skaitys J. Audėnas, 
bus ir meninė dalis. Minėjimą 
rengia vietos ALTas ir kviečia 
visus atsilankyti. Minėjime žada 
dalyvauti senatorius Pattersonas 
ir miesto majoras R. Snyderis.

♦
Lilija Malinauskaitė ir Ona 

šurkūtė, dvi VVaterburio lietu
vaitės, vietos spaudoje buvo pa
minėtos kaip labai gabios moki
nės. Laikraštis patalpino abiejų 
nuotraukas ir pažymėjo, kad L. 
Malinauskaitė baigia pirmąja 
((valedictorian), o O. Šurkūtė 
antrąja (salutatorian) vietos ka
talikiškąją high school. Pirmoji 
yra tremtinė, antroji čia gimusi. 
Abi ketina toliau studijuoti ko
mercinius mokslus: Malinaus
kaitė New Yorke, o šurkūtė — 
Virginijoje.

*
Kazimieras Tampė, š’met vals

tybės universitete baigiąs inži-

AR ZINAI?
N. B-NĖ

Ekvadoro valstybėje, atžymė
ti vietą, per kurią pereina ekva
torius, 1936 metais buvo pasta
tytas paminklas, trisdešimts su 
viršum mylių nuo Ekvadoro sos
tinės, seniausios visos pietų 
Amerikos sostinės — Quito. Tam 
miestui jau 424 metai.

Paminklas pastatytas vienoje 
Andų kalnų viršūnėje, 2850 met
rų nuo jūros paviršaus. Todėl čia 
galima greičiau sušalti, bet jo
kiu būdu nesušilti. Tad patarti
na, važiuojant apžiūrėti šį pa
minklą, pasiimti su savim šiltus 
drabužius.

*
Pastatytasis paminklas nėra 

gražus. Jis padarytas iš akmenų. 
Kiekvienoje jo pusėje surašytos 
pavardės tų mokslininkų, kurie 
darė žemės matavimus. Pamink
lo viršūnėje yra rutulys, lyg ro
dantis žemės apskritumą.

Paminklas stovi tyrlaukėj. Ne
toliese galima nusipirkti pamink
lo atvaizdą su atitinkamu pašto 
antspaudu.

*
Ekvadoro valstybėje, atmin

čiai galima nusipirkti net skal
pus. Valdžia yra uždraudusi par
davinėti tokias galvas, bet leista 
pardavinėti tik padirbtas. Bet jei 
kas yra pasiryžęs sumokėti $200 
už juodą "Zauzą” (ji ten taip va
dinasi) ar $500 už blondinę, tada 
gaunama tikrą.

Iš kur tos galvos yra gauna
mos, sunku nustatyti. Vargu, 
kad tai būtų užsilikusios iš senų 
laikų, kada skalpuodavo priešų 
galvas. Greičiausia, jos iškasa
mos kapinėse ir atitinkamai pa
gražinamos.

*
Ekvadoras į tylus kraštus eks

portuoja banalius. Nuo 1954 me
tų tas mažas kraštas su savo 
18 milijonų bušelių yra didžiau
sias bananų pardavėjas pasau
lyje.

*
Viena bananu med jo šaka 

paprastui turi 15 arba 17 atski
ru bananu. Kartais gali būti ir 
18, bet niekuomet 16.

R A U D O N I E J I 
VIDURAMŽIAI

TAI YRA
DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO

RAGANŲ MEDŽIONĖS

KRONIKA
PARAŠĖ

JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS

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

Dirva yra vienintelis jos platintojas JAV. Prašom 
knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu 

laiku išsiųsti.

jama, kad kabliukai daromi įvai
rių spalvų ne žuvims, bet pirkė
jams pagauti. P. J.

* <
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CHICAGOS
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 VVest 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 VV. 66th I’LACE.

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 

Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 

2336 VVest Chicago A ve. 
Chicago 22, III.

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 
antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

f
Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

KURTZ DRUG CO.
PRESCRIPTION SPECIALISTS

R. W. McLeod, Prop.
j 14715 Deįroit Avė. ' AC 6-2200

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

t
MAC E W A N ’ S

»<>■$

SERVICE STATION

WHKRE YOU GET THE FINEST SERVICE

7410 SUPERIOR AVĖ.

w w w mir w ra.

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

TALIS STUDIO

7106 Superior Avenue

w w w w w yr » w * V** v*

EN 1-9801

IIE. 2-0040
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MEŠKERIŲ
PRAMONE

Gal retas kuris iš žuvautoj ų 
galėtų pasakyti, kad jo meškerės 
pagamintos Akrone, Ohio. Maž
daug prieš 75 metus Dr. B. F. 
Goodrich ir vokietis Ernest 
Pflueger bandė pirmąsias meške
res. žvejojimas buvo nesėkmin
gas. Tačiau netikėtai žuvis įšoko 
j valtį, sekdama slieką. Dr. Good
rich nelabai tesidomėjo šiuo įvy
kiu, nes jo mintys sukosi apie 
gumos pramonę. Gi vokietis, pa
kinktų gamintojas, susidomėjo 
žvejojimu ir pradėjo gaminti 
meškeres ir kabliukus.

Pflueger įkurta įmonė išaugo 
į 690 darbininkų gaminančią 
meškeres ir kabliukus pramonę, 
kurios produktus parduoda dau
giau negu 32 tūkstančiai krau
tuvių visame pasauly’’e.

Visos meškerės dalys, išskyrus 
kotus, yra gaminamos Akrone. 
Dauguma dalių yra gaminama 
rankomis. Todėl susilaukiama 
rimtos konkurencijos iš japonų, 
]<ur darbo jėga yra pigesnė. Ta
čiau Pflueger išdirbiniai yra ži
nomi dažnam žuvautojui, ir jis 
mielai juos perka. Galima pirkti 
nuo 3 už centą iki 3 dolerių kab
liukų, kurie yra pakankamai 
kieti, bet ne pertrapūs. čia yra 
įmonės didžiausia paslaptis kaip 
tai padaryti. Per metus pagami
nama virš 150 milijonų kabliu
kų.

Meškerių gaminimas yra pasi
daręs visų metų darbas, nes žve
jojimo sezonas keičiasi įvairiuo
se kraštuose. Naujos formos 
meškerės suvilioja ne tik žuvis, 
bet ir pirkėjus. Neveltui juokau-

DAILININKAMS
Visi lietuviai dailininkai, gy

veną laisvame pasaulyje, yra 
kviečiami dalyvauti pirmoje 
tarptautinėje lietuvių dailės pa
rodoje, kurią rengia P. L. Ben
druomenė, P. L. B. Seimp proga, 
New Yorke, Riverside muziejuje.

Paroda atidaroma š. m. rug
piūčio mėn. 28 d. ir tęsis iki rug
sėjo 22 d.

Parodoj bus išstatomi tapybos, 
grafikos ir skulptūros darbai. 
Kiekvienas dailininkas parodai 
prisiunčia ne daugiau 5 darbų; 
dailininkai, dirbą keliose techni
kose (tapyboj, grafikoj, skulp
tūroj) prisiunčia taip pat tik 5 
darbus. Tapybos ir grafikos dar
bai turi būti tvarkingai įrėmin
ti; grafikos ir tapybos darbai po- 
pieryje, turi būti įstiklinti. Jskaij 
tant rėmus, paveikslo plotis ne
gali būti didesnis kaip 52" (in- 
ches). Skulptūros darbai turi bū
ti patogūs expozicijai ir sverti ne 
langiau 250 svarų.

Kiekvieno- darbo kitoje pusėje 
turi būti gerai pritvirtinta se
kanti informacija:

1. Autoriaus vardas ir pavar 
dė.

2. Pilnas adresas.
3. Darbo pavadinimas ir tech

nika.
4. Kaina (arba NES — not for 

sale).
5. Darbo eilės numeris.
Šios informacijos sudaromi du 

papildomi egzemplioriai, kiekvie
name surašant visus darbus pa
gal numeraciją, ir prisiunčiami 
atskirai, laiške, parodos komite
tui sekančiu adresu: A. Kašuba, 
104-06 217* St., Jamaica 29, N. Y. 
Kiekvienas parodos dalyvis drau
ge su informacijomis prisiunčia 
$5.00 mokesti parodos išlaidoms4

Crust Company
THI BANK FOB All THE PEOPLE

che
Cleveland

UG U L PAt O**

WE VYELCOME YOUR SAVINGS
Ftderol Depoitl Inturonce CorpoiolioA

O

NAUJA VASARVIETĖ
Dar vienas lietuvių vasarna

mis atsidaro vasarojimo sezonui 
birželio mėn. 15 d. Cape Code, 
Mass. Savininkai Stasys Lūšys 
ir Brutenis L. Veitas.

Pusiasalis, turėdamas švelnų 
klimatą, yra vienas iš mėgia
miausių rytinio U.S.A. kranto 
vasarviečių. Lietuviams prime
nąs Nidos kopas ir Baltijos bai 
gas.

Vasarnamis administruojamas 
Stasio Lūšio, kurio, adresas: St. 
Lūšys, 105 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y. Tel. EV 7-5576.

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

PINIGAI Į 

LIETUVA

10 Rublių už $1 —
Mokestis $5.— iki $50.00

PILNAI GARANTUOTA 
» KVITAS PARŪPINAMAS 

, EXPRESU PER 2 SAVAITES

GRAMERCY
- 744 Broad Street

i ,• Newark 2, New Jersey
• • . '■ ■. s ■ ■ L ■' ' < /.
ų-r < - ^ Leista. Bankų Dept. 1 ‘

'fc .ir •' apdrausti %'? •

padengti. Neatsižvelgiant į tai, 
ar darbai jury komisijos bus pri
imti ar ne, šis mokestis nebus 
grąžinamas. Mokestis siunčiamas 
čekiu arba pašto perlaida, A. Ka
šubu vaidu, šio mokesčio nepri- 
siuntus, darbai nebus svarstomi.

Drauge su informacijomis, dai
lininkų prašome prisiųsti ir siun
čiamų darbų nuotraukas. Nuo
traukų kitoje pusėje turi būti 
pilna informacija, nes nuotrau
kos numatomos naudoti spaudai 
ir katalogui. Nuotraukos nebus 
grąžinamos. Informacijos, mo
kestis ir nuotraukos siunčiami 
nurodytu adresu, darbus tiktai 
jau išsiuntus; jei darbai prista
tomi tiesioginiai, užklijuotame 
voke perduodami priėmėjui. Dar
bai turi būti Įpakuoti dėžėse, tin
kamai paruoštose naudojimui, 
darbus grąžinant, aiškiai pažy
mint, kur dėžės atidaryti.

Darbų prisiuntimo laikas ir 
adresas bus paskelbti spaudoje 
netrukus.

Darbų persiuntimo išlaidas į 
narodą apmoka siuntėjas: darbai 
grąžinami rengėjų išlaidomis. 
Komitetas neturi galimybių dar
bus apdrausti ir prašo suintere
suotus dailininkus drauda paro
dos melu pasirūninti individua
liai. Grąžinant, darbai bus ren
gėjų apdrausti.

Parodos rengimo komisija:
Vizgirda, V. K. Jonynas 
Puzinas, A. Kašubienė, 

V. Kašuba, R. Viesulas, P. 
Lapė, K. Žoromskis, A. 

Pakalka.

V
P.
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Tu turtingas, - bet ar 
praturtėjo Lietuva?

JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

banku
čiomis

Užbaigai noriu aptarti pasku- 
^ainę išvadą iš savo pusketvirto 

mėnesio kelionės. Kaip man išro 
do, tai būtu gal pati svarbiausia 
išvada.

Taip. puiku, džiugu, malonu, 
kad mūsų broliai lietuviai tiek 
Amerikoje ir Kanadoje, tiek da 
bar Australijoje ir kitur — ir 
senosios kartos ateiviai per de
šimtmečius ir dabar naujakuriai 
per keierius metus materialiai 
įsigyveno ir prasigyveno. Labai 
girtinas ir pasididžiuotinas da
lykas: lietuviai turi gabumų, 
darbštūs, taupūs, sumanūs, ne iš 
kelmo spirti... Turi gražiai 
įrengtus namus, puošnius kam 
barius su naujausiais baldais, su 
visomis moderninio gyvenimo 

^|rabangomis, televizijomis, šal
dytuvais, skalbiamom mašinom, 

pilnomis gerų drabužių spin
tomis, su investicijomis, ar 

sąskaitomis, siekian- 
tūkstantinių, dešimt

tūkstantinių sumų... Ir dau
gelis jau turi nevieną bu
tą, bet namą su keliais butais, 
kelis namus, brangius automobi
lius, krautuves, restoranus, vieš
bučius, motelius, dirbtuves ir 
fabrikėlius, daug žemės, daug 
sklypų mieste, maudymosi basei
nus prie liuksusinių vilų ...

Bet — kada gana bus gana?
Vis toliau kuriasi, turtą didi

na. Sakosi, kad tuo ir skolos di
dėja, reikia jas išmokėti, dar 
naujus namus užpirkti, dar nau
ją krautuvę atidaryti, naują 
viešbutį įrengti, daugiau klijen
tų gydytojui, inžinieriui, kon- 
t raktoriui, advokatui įgauti... 
Nėra galo turtėti ir plėstis. Pvz., 
Australijoje daugelis jau pado
riai praturtėjusių prašė nemo
kamai atsiųsti iš Amerikos laik; 
raščių, knygų, plokštelių, gaidų, 
sporto sviedinėlių. Negi tiems 
dalykams jau pinigų nebėra? Jie 
juk daug mažiau kaštuoja, negu 
namai, automobiliai, šaldytuvai, 
net negu viena gera puota drau
gams ...

Turtas didinamas, bet dauge
lis, dažnas pamiršta — o kas iš 
to Lietuvai, mūsų laisvės bylai, 
nepriklausomybei, lietuvių kul
tūros, propagandos reikalams, 
bendriesiems lietuvybės reika
lams? Jei turtingas lietuvis savo 
geros knygos ar laikraščio nebe
gali (t. y. nebenori) užsisakyti, 

tai koks jis lietuvis, koks tas 
"lietuviškumas”? Nebūkime 

vaikai, juk tai labai aišku vi
siems.

Buvau daugelyje vaišių sve
tur, žinau, kad čia Amerikoj mes

visi ir kone kas savaitgalis taip 
pasivaišiname. Tuoj ant stalo 
atsiranda gėrimai, ne tik vieti
niai, bet ir užsieniniai, sakykim, 
mažiausia už kokį $20.00. Eina 
puikiai paruošti valgiai, taip pat 
už 20 ar 30 dolerių. Bematant 
suvartojamas pusšimtis ar dau
giau dolerių, neverkšlenant, aša
rų neliejant, nesigailint, nepra
šant ... Bet dažnas toks tautie
tis Lietuvos ar jos kultūros ug
dymo reikalams neaukoja nieko, 
arba tik kokį vieną dolerį, ir dar 
po labai ilgo prašymo, vis kaž
kaip pasiraukydamas, dejuoda
mas... Tai juk faktai, ir liūd
na žiūrėti į tokią mūsų hipokri- 
ziją.

žinau Amerikoje kai kuriuos 
lietuvius motelių savininkus, ku
rių turtas siekia per $500,000.00. 
Daug kitų biznierių, krautuvių, 
urmo sandėlių, baldų prekybos, 
automobilių, valgomų dalykų, 
viešbučių, restoranų, dirbtuvių 
savininkų, kurių gyvas turtas 
siekia $100,000.00, $500,000.00 ir 
daugiau dolerių. Pažįstu bankų, 
paskolos bendrovių savininkus 
bei šėrininkus, kurių turtas sie
kia nuo kelių ligi kelių’ dešimčių 
milijonų dolerių ...

Nevienas biznierių padaro me
tinę apyvartą už milijoną, kiti 
mažiau, bet irgi apskritomis su
momis. Ir kai vienas kitas iš jų 
paaukoja lietuviškiems reika
lams $100.00 ar, saugok Dieve, 
kartais net $500.00 — tai jau 
mums didelis įvykis, plačiai laik
raščiuose aprašomas ir 1.1. O tas, 
kuris duoda šimtą, iš tikrųjų ga
lėtų duoti tūkstantį ir penkis 
tūkstančius, nei lašo savo priva- 
čiuosė reikaluose nuo to nenu- 
kentėdamas ir nenusiskriausda- 
mas.

Man rodos, kad sąmo.ningas, 
ištikimas ir tikrai padorus pa
triotas lietuvis turėtų nusistaty
ti sau nuošimtį, kokį jis per me
tus LIETUVOS reikalams remti 
gali ir privalo duoti. Sakykim, 
penkis ar nors tris nuošimčius iš 
savo metinio pelno, žmogus, ku
ris per metus uždirba $3,000.00
__duoda nors $90.00 ar $100.00.
Kuris uždirba $5,000.00 — auko
ja nors $250.00 ar $300.00. Da
bar yra tokių, kurie į metus už
dirba $10,000.00. Ir taip toliau. 
Gali būti ypatingos aplinkybės, 
kur ta aukos suma gali būti ma
žesnė, bet kitais kartais gali bū
ti ir didesnė, ypač tiems, kurių 
pajamos eina aukštyn. Nes tam, 
kuris davė dešimt dolerių, gal 
jas buvo proporcingai sunkiau 
duoti, negu tam, kuris davė šim-
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tą, — bet apie pastarąjį ’ viešai 
rašo, o anojo net nepamini...

Amerika yra garsi savo filan
tropais, bet lietuvių tik labai ne
daug kas tąja savybe yra persi
ėmę. Skaičiau TIME magazine, 
kaip prieš keletą mėnesių miręs 
žinomas šeimos palikuonis, in- 
dustrialistas Leonard C. Hanna 
parėmė Cleveland Museum of 
Art. Milijonų vertės paveikslų 
kolekcijas jis paliko tam muzie
jui ir prieš mirdamas dar davė 
$4,000,000.00 įrengti muziejaus

kaip ir toms draugijoms bei 
įstaigoms, kurios tuo rūpinasi. 
Tas yra, be abejo, visai gerai, vi
sai tvarkoje, galime dėlto tik 
džiaugtos, — bet tos aukos eina 
gal tik labai netiesiogiai Lietu
vos reikalams, jos nėra visų lie
tuvių BENDRAM žemiškam rei
kalui, lietuvių kultūrai plėsti, 
Lietuvos laisvės bylai remti. Tai 
grupinės aukos arba individua
liniai reikalai. Kaip neskaitome 
auka tos sumos, kurią sūnus 
Amerikoje išleidžia siųsdamas

praplatinimui — pristatyti nau- paketus savo senai motinai, liku
ją sparną. Ir net neleido iš to 
jam daryti jokios reklamos, nei 
jo vardu pavadinti kurios gale
rijos ar priestato. Ir taip buvo 
pareiškęs: ”Aš daviau tik savo 
dalį (my share). Asmenys, kurie 
davė po $5 ir $10, proporcingai 
yra davę tiek pat, kiek ir aš”... 
Tik tie keli žodžiai pasako, koks 
išmintingas ir teisingas buvo tas 
vyras. Ir už tai visuomenė jį dar 
daugiau įvertina ir jį prisimins, 
negu kad jis už kiekvieną dolerį 
būtų sau ieškojęs reklamos. Kai 
mes lietuviai taip pradėsime gal
voti ir DARYTI, bus daug dau
giau lietuviams garbės Ameri
koje ir bus tikros naudos Lietu
vos nepriklausomybei.

Taip, būtų neteisybė sakyti, 
kad visi lietuviai yra savanau
džiai ir šykštuoliai. Kaikur kai- 
kam daug aukojama, pirmoje 
vietoje savo bažnyčių, tikėjimo, 
savo sielų išganymo reikalams,

šiai Lietuvoje. Tai visai kito po
būdžio dalykas.

Mes didžiuojamės ir daugelio 
senųjų bei naujųjų lietuvių pro 
fesionalu iškilimu, kaip gydyto
jais, inžinieriais, architektais, 
advokatais, pramonės menadže- 
riais, kontraktoriais, namų sta 
tytojais ir 1.1. Bet jie, kaip inte
ligentai, tuo daugiau turėtų šie 
lotis Lietuvos reikalais. Kaštavo 
jiems mokslas, bet jie tas išlai 
das susigrąžino ir pralenkė paja
momis nepalyginamai. Jiems ge 
rai, — bet kiek iš to geriau Lie
tuvai ir lietuviškai kultūrai?

Mūsų spauda (knygos ir laik 
raščiai, žurnalai) yra galbūt uba- 
giškiausioje būklėje iš visų kita
kalbių leidinių Amerikoje. Skai
toma gerai, jei knygos išparduo
dama kokie 800 egz., bendrai pa
ėmus, Amerikoje lietuvių skai
toma vienas milijonas. Bet juk 
tai rodo ubagystę, — ne mūsų

Aplankyk Savo Bažnyčią 

Memorial Dienoj

knygos, bet mūsų lietuviškos 
dvasios... Gi vieną užprenume
ruotą laikraštį paskaito- šeima, 
sakysim, keli žmonės, kartais 
dar šeimos draugai skolinasi, jei
gu iš viso bent skolinasi.

Lietuvių laikraščiai yra mūsų 
gyvenimo ir mūsų dvasios tikrie
ji veidrodžiai. Kai į juos pažiū
rėję, juos peikiate, tai juk pa
žiūrėjote į savo pačių veidą ir jį 
patį tuo vertinate. Gal mums ne
reikia tiek daug laikraščių ir žur
nalų, bet keletą turime išlaikyti 
tokių, kurie nerodytų mūsų dva
sinės ubagystės. Jei mes nepare- 
miam savo laikraščių, bent juos 
gausiai prenumeruodami, tai ko
kie mes lietuviai? Ne lietuviai, o 
pelų maišai, tinkantieji tik mai
šyti į syetimų karvių putrą. Už
tat ir maišo mus.

Turime apsčiai gabių, darbš
čių, turtingų lietuvių įvairiose 
kitų kraštų kolonijose ir ypač jų 
daug Amerikoje. Labai nesun
kiai galime padaryti didelius 
darbus, įgyvendinti stambius su
manymus. Ne tik tiesioginiai 
remdami gausiau Lietuvos išlais
vinimo darbus, bet ir netiesio
giai ir kartais gal dar vaisingiau 
tam padėdami — remdami lie
tuvišką kultūrą, literatūrą, mu
ziką, teatrą, meną, remdami 
tos rūšies įstaigas, padėdami se
natvėje mūsų didiesiems, paga
liau ir vidutiniems ir mažiesiems 
tautinės kultūros darbo vetera
nams idealistams.

Yra dešimtys priemonių, de
šimtys būdų, dešimtys galimy
bių. Bet atsakymas į jas tėra tuo 
tarpių vienas: — ar mūsų jau 
gerai įsikūrę ir pasiturintieji lie
tuviai tai supras ir, supratę, pa
dės ir prisidės.

Tu turtingas ... Tuo džiau
giamės ir tave sveikinam. Bet ar 
nuo to praturtėjo ir Lietuva? Jei 
ir Lietuva praturtėjo, tai mūsų 
džiaugsmas yra pilnas.

• • •

Austrijos kancleris Julius Raab atvyko pasitarimams su prez. 
Eisenhoweriu.

AR SUSILAUKSIM SPALVOTU 
PADANGŲ?

FEDERAL, HAZEL AND COMMERCE STREETS

YOUNGSTOWN, OHIO

Pabaigai — dar kartą mano 
nuoširdžiausia padėka visiems 
lietuviams, kuriuos ilgoje kelio
nėje teko aplankyti, susitikti, 
vaišintis, kalbėtis ir naudotis jų 
paslaugomis, vaišingumu, dva
singumu. Nežinau, ar kitus kur 
sustiprinau, bet pats daug su
stiprėjau naujais patyrimais ir 
pergyvenimais. Dėkoju ir tiems 
skaitytojams, kurie turėjo kant 
rybės pasekti tuos mano ilgus 
įspūdžių aprašymus. Ir atsipra
šymas visų, jei kur būsiu pada
ręs paklaidų, ką pamiršęs ar 
kreivai aptaręs, ar gal kur ir 
laikraštis mano tūlas rašinių vie
tas per ”zecerišką” neapsi
žiūrėjimą kiek sukreivinęs, ypač 
skaitlinėse. Niekas neturėjome 
blogos valios, o žmogus juk dar 
visai netobulas sutvėrimas, jam 
įgimta klysti. Būsiu dėkingas ir 
tiems, kurie mano paklaidas pa
taisys ar nurodys geresnius bū
dus lietuvių kultūrai ir Lietuvai 
padėti, > lietuviams tarpusavyje 
broliškai patarnauti ir visų dva-

Autornobilių pramonė pasižy
mi savo spalvingumu. Labai re
tai pasitaiko pamatyti du auto
mobilius lygiai tos pačios spal
vos. Padangos sudaro išimtį. Pir
kėjas turi labai mažą pasirinki
mą juodos arba su baltais šo
nais.

Spalvotas padangas nėra taip 
jau lengva padaryti, kaip kai kas 
gal mano. Gryna natūralinė ar
ba dirbtinė guma nėra pakanka
mai tvirta. Tenka maišyti su ki
tomis medžiagomis. Iki šiol yra 
laikoma geriausiu gumos ir suo
džių mišihys. Nors ir mažas kie
kis suodžių gumą padaro juoda 
ir todėl veik neįmanoma padary
ti spalvotų padangų.

Šiuo metu kai kurios įmonės 
bando iš smėlio išskirti silikatus 
ir tuo pakeisti suodžius. Kol kas 
padangos iš gumos ir silikatų 
mišinio tebėra bandymų stadi
joje. Kiek yra žinoma "smėli
nės” padangos yra mažiau atspa
rios nusinešiojimui. Pagaminimo 
išlaidos yra tos pačios, kaip ir 
dabartinių padangų.

Ar spalvotos padangos turės 
pasisekimo, priklausys nuo au
tomobilių gamintojų ir ypač nuo 
jų pirkėjų. Kol kas tokiomis paL 
dangomis tėra susidomėjusi 
Chrysler kompanija.

Padangų gamintojai laikosi re
zervuotai, nors manoma, kad 
spalvotos padangos turėtų pasi
sekimą tarp jaunųjų automobilio 
savininkų. Jei tai pasitvirtintų 
tada padangų gamintojams su
sidarytų naujų įplaukų, nes, be 
abejojimo, spalvotos padangos 
būtų brangesnės. P. J

•
Neseniai šio laikraščio skilty

se buvo rašyta, jog General Mo
tors kompanija rengiasi daryti

bandymus su rayon ir nylon pa
dangomis. šiuo metu žinoma, kad 
General Motors yra nusprendęs 
naudoti rayon padangas visiems 
1959 metų modelio Chevrolet au
tomobiliams. šiuo sprendimu ap
sidžiaugė rayon siūlus gaminan
čios įmonės, nes apie 99% visų 
naujų automobilių turi rayon 
padangas. Vienos kompanijos 
apsisprendimas pakeisti į nylon 
padangas būtų privertęs ir kitas 
kompanijas padaryti taip pat.

Bene vienas iš pagrindinių aks
tinų, paskatinęs naudoti rayon 
padangas, buvo įvedimas taip va
dinamų "super-super” siūlų, ku
rie yra plonesni ir stipresni. Tas 
reiškia, kad padangos gali būti 
gaminamos lengvesnės ir tvir
tesnės.

Rayon pramonė atsiduso leng
viau, nes paskutiniais mėnesiais 
ėjo labai intensyvi propagandi
nė kova tarp rayon ir nylon ga
mintojų. P. J.

L i
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šiai sustiprinti, idant sustiprėtų 
mūsų svajonės vėl pasiekti lais
vę Lietuvai.

O tai buvo ir liko mano svar
biausias rūpestis.

(Pabaiga)

Skaitydami KARĮ būsite ge
rai informuoti apie pasaulinius 
karinius įvykius, rasite straips
nių iš karinės ir Lietuvos istori
jos retais paveikslais iliustruotų 
ir Lietuvos karių atsiminimus iš 
įvairių laikų.

Metinė prenumerata $5.00; ra
šykite: KARYS, 916 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Šviesusis vaizgantas
• A. MERKELIS

6.
Vaižganto visą gyvenimą drąsiai ir ko

vingai siektasis idealas — nepriklausoma Lie
tuva buvo pasiektas, o pasiektas idealas jau 
nebe idealas, bet tik priemonė kitam aukš
tesniam idealui siekti. Politinė tautos nepri
klausomybė yra lemiąs veiksnys, būtinoji 
priemonė tautos medžiaginei gerovei ir jos 
Ivasinei kultūrai klestėti ir kilti į neaprė

piamas aukštumas. Politinė nepriklausomy
bė tautos dvasinės Laisvės laidas, tobuliausia 
forma plačiausiai bei geriausiai pasireikšti 
tautos kūrybai, kuria ir mažosios tautos drą
siai gali lenktyniuoti su didžiausiomis ir net 
jas pralenkti. Laisvė dvasinė vertybė ir, kaip 
tokia, nesunaikinama ir visuomet gyva, jei ji 
tautoje liepsnoja kūrybos amžinąja ugnimi. 
Taip tautos laisvę suprato Vaižgantas ir jis, 
kaip ir jo spaudos draudimo meto amžininkas 
Vincas Kudirka, buvo susižadėjęs ne su kuria 
politine partija, bet su tautos dvasios didžią
ja reiškėją literatūra, ir savo sužadėtinei visą 
gyvenimą liko ištikimas. Vaižgantas savo kū

ryba atskleidžia lietuvių tautos dvasią, kuri 
švita grožiu, gėriu ir tiesa, ir todėl Vaižgan
tas yra teisingai vadinamas deimančiukų ieš
kotoju.

Laisvei reikalingas savim, savo jėgomis 
pasitikėjimas. Mūsų tautinio atgijimo pradi
ninkai to pasitikėjimo atramos ieškojo Lie
tuvos praeity, Vaižgantas jos rado ir varga
noj dabarty. Praeitis mūsų tautai davė nar
sių kario žygių, kuriems išblėsus dingo ir Lie
tuvos didybė, bet išliko jos gyvybė, gaji savo 
kultūra. Kol tauta kūrybiškai gaji, tol ji gy
va ir savo kultūra gaivalingai veržias į laisvę.

Tad nepriklausomoje Lietuvoje Vaižgan
tas daugiausiai sielojos tautos kūrybinių ga
lių ugdymu. Jis kėlė aikštėn tai, kas tautoje 
gražiausio ir kilniausio, kūrė jos šimtme
čiais apleistą kultūrą, gaivino gražias tauti
nes tradicijas, ieškojo piliakalniuose ir kai
miečio sieloje užburto Lietuvos žodžio, ugdė 
lietuvio pasitikėjimą savo jėgomis, nes tik 
pats lietuvis yra savosios būties kūrėjas, sa
vosios laimės kalvis, savosios laisvės budru

sis sargas ir narsusis jos gynėjas.
Kūrybiškumas — amžinatvės atspindys 

žmogų kūrėją daro jauną, visuomet naujais 
gyvybės sriautais besiveržiantį į gyvenimą. 
Toks Vaižgantas buvo jaunas, tokiu jis liko 
ir kapos metų sulaukęs. Sidabru išbaltinti jo 
plaukai buvo lyg ir esminė jo išorės žymė, 
visą asmenybę dariusi dąr skaistesnę, švie
sesnę ir patrauklesnę. Ieškodamas gyvenime 
grožio, gėrio ir tiesos, ir pats Vaižgantas to
mis kimiosiomis žmogiškosios buities ato- 
Švaitomis švytėjo, ir, tokiu būdamas, jis gy
venime, atrodo, tik bičiulius ir sekėjus tega
lėjo turėti. Ir jis jų daugiau, negu bet kuris 
kitas turėjo.

Tačiau jam niekad netrūko ir priešų ir 
nuostabiausia ten, kur jis drąsiai ir nuošir
džiai skelbdavo savo grožio, gėrio ir tiesos 
evangeliją. Ir nepriklausomoje Lietuvoje jis 
nekartą buvo skundžiamas dvasinei vyres
nybei, kad dėl tariamo savo lengvapėdiškumo 
prasilenkiąs su dvasininko pašaukimu. Ta
čiau žemaičių Vyskupas Pranciškus Karevi- 
čius-Karys, Vaižgantą didžiai gerbęs ir mė
gęs, už jo lietuviškąją veiklą jį kanauninko 
kryžiumi ir žiedu papuošęs, skyrė grūdus nuo 
pelų, ir į tuos skundus nekreipė dėmesio.

Savo jaunatve trykštančia asmenybe, 
drąsiais žygiais ir idėjiškai gaivia kūryba

Vaižgantas labiausia traukė jaunimą, ir jo 
organizacijos jį rinkos savo garbės nariu. 
1918 metais lietuvių studentų Friburge aka
deminė Lituanijos draugija, davusi Lietuvai 
tokių žymių žmonių., kaip prof. Izidorius Ta
mošaitis, prof. Vincas Mykolaitis, prof. Ka
zys Pakštas, prof. Stasys Šalkauskis, prof. 
kun. Ignas Česaitis ir kiti, Vaižgantą išsirin
ko savo garbės nariu. Nepriklausomoje Lie
tuvoje Vaižgantas buvo lietuvių studentų 
tautininkų Neo-Lithuania, Filiae Lithuania 
ir Dotnuvos žemės Ūkio Akademijos studen
tų tautininkų "Jaunosios Lietuvos” korpora
cijų ir lietuvių tautinės jaunuomenės Jauno
sios Lietuvos Sąjungos garbės narys. 1929 
m., Vaižgantui minint 60 metų amžiaus su
kaktį, Lietuvos Universitetas jam už jo di
džius mokslinius nuopelnus suteikė lietuvių 
literatūros garbės daktaro laipsnį, o Mintau
jos klasikinės gimnazijos kolegija jį išsirin
ko savo garbės nariu.

25-ri metai pakankamas laiko tarpas mi
rusiam žmogui dingti užuomarštin. Bet švie
susis Vaižgantas nedingo. Jis gyvas Tėvynė
je, tremtyje ir emigracijoje, gyvas visuos 
lietuviuos, kurie patys tautiškai ir kultūriš
kai nežuvę, kurie žmogiškosios menkystos 
nesužaloti tebėra jautrūs gėriui, grožiui ir 
tiesai, vertybėmis, dėl kurių verta gyventi,

mylėti, kentėti ir net žūti, nes tik jos įpras
mina žmogiškąją būtį ir ją valo nuo žemiš
kųjų dulkių. Būdami jautrūs didžiosioms 
žmogiškosios būties vertybėms, neliksime 
kurtūs priespaudoj vaitojančiai Tėvynei, nes 
jos likimas, argi nėra visų mūsų likimas, te
gu ir nevisiems vienodai skaudus.

Visas Vaižganto gyvenimas ir kūryba — 
budėjimas Tėvynės Sargyboje. Ir šiandien, 
kai Tėvynė pavergta, jis budrus jos gyvybės 
sargas. Vaižgantas neatsitiktinai, bet gilios 
nuojautos įkvėptas savo Lietuvos laisvės žy
gių epopėją pavadino Pragiedruliais.

Jau 18-ti metai, kai sunkūs, lyg švinas, 
priespaudos debesys slegia mūsų tautą, už- 
temdę jai Laisvės Saulę. Visi esame išsiilgę 
jos pragiedrulių ir neramūs dairomės į apsiū
kusią padangę. Ir vėl, kenčiant ilgą smar
kią žiemą ir laukiant ūmaus pavasario polai
džio, tegu šviečia mumyse Vaižganto kūry
bos žmogiškoji ir dieviškoji šviesa, nelei
džianti pasimesti gyvenimo klystkeliuos, tei
kianti mums taip reikalingos vilties, paguo- 
'dos ir stiprybės,

Bedami idėjiškai šviesūs, kultūriškai ga
jūs, išliksime gyvi, ištversime mums likimo 
skirtą sunkųjį bandymą ir vėl sulauksime 
mūsų tautai išauštant laisvės pavasario.

(Pabaiga)
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Dvylika metų mūsų benamės prozos (1945-1957)

RYŠKIAUSIA LIETUVIŠKOS PROZOS 
TRIJULĖ

Į. Į) HENRIKAS NAGYSKi \v P

3.
Taip ateinam prie, mūsų many

mu, ryškiausios lietuviškos pro
zos trejulės, atstovaujančios tai
pogi realistinį vaizdavimo būdą. 
Šių trijų autorių kūryba nėra 
taip gimininga, kad būtų galima 
juos laikyti viena grupe (nes 
kiekvienas subrendęs rašytojas 
turi turėti labai savitą bei asme
nišką veidą), bet kai kurie beri- 
dri jų kūrinių bruožai juos ne
abejotai suartina. Pirmiausia, 
tai visų trijų kelias iš daugiau 
ar mažiau tipingos impresionis
tinės tradicijos į savotišką, pa
sakyme, neoreal’zmą. Sakome 
neorealizmą, nes nei vieno jų kū
ryboje nėra jaučiama lemiama 
įtaka tradicinio, anksčiau aptar
to, realizmo. Tokios įtakos, kaip 
minėta, jie susilaukė iš impresio
nizmo. šio neorealizmo pagrindi
niai bruožai — atsisakymas ti
pingos buitinės tematikos, labai 
savito stiliaus susikūrimas, sėk
minga pastanga žvelgti į visą ei
lę tradicinių siužetų naujos kar
tos kritiška akim bei gaivus jau
natviškas jų kūrinių polėkis.

Jurgis Jankus, Marius Kati
liškis, Pulgis Andriušis, štai tiė 
trys mūsų naujosios buitinės pro
zos stiprūs ir originalūs atstovai, 
gebėję rasti naują perspektyvą 
ir naują žodį, tariamai, nudėvė
tai tematikai.

JURGIS JANKUS, pradėjęs 
impresionistiškai subtilia, ne
baigta, trilogija Lietuvoje ("Eg
zaminai”, "Be krantų”, nepasi
rodęs — "Jeronimas"), išeivijo
je labai greitai ir užtikrintai iš
eina į pirmaujančius prozaiku? 
savo knygomis "Naktis ant mo- 
rų” (1948), Pirmasis rūpestis 
(19.51), "Namas geroj gatvėj’
( 1954), "Paklydę paukščiai” 
(1952), "Po raganos kirviu” 
(1953) bei nuotykinga ir nuotai
kinga apysaka apie seną .kareivį 
Matatutį (1956).

Jurgis Jankus išeivijoj rašy
tuose kūriniuose pasuka iš im
presionizmo į mūsų čia jau mi
nėta nco-realizmą, pasirodyda
mas kaip gyvas, intriguojantis, 
dramatiškas ir, tikra to žodžio 
prasme, meistriškas pasakotojas 
mokąs saikiai ir taikliai pavar
toti žodi, sukurti intrigą ir ją 
mikliai išnarplioti, pažvelgti gi
liau žniogiškojon sielon (nei ligi 
šiol mūsų realistai drįso ir ge
bėjo).

Svarbu čia akcentuoti, kad 
Jankus iš mūsų minėtų trijų pa
čių stipriausių naujojo lietuviš
kojo realizmo atstovų yra labiau
siai masintas pasukti į psicholo- 
loginę beletristiką, keldamas mo
ralines, socialines, metafizines ir 
ir religines, netgi ("tabu” ligi 
šiol mūsų literatūroj buvusias) 
bet ten, kur autoriui pavyko at- 
visur šis psichologizmas buvo 
Jankaus kūrybai palaimingas, 
bet ten, kur autoriui pavyko at
verti žmogiškąją sielą, jo proza 
įgijo dar vieną svarbią ir, kiek
vienu atveju, šviežią ir gyvybin
gą dimensiją.

Jau daug kartų minėta Jan
kaus "Velnio bala” — tikrai pul
ki apysaka (gal ilgesnė novelė?) 
tačiau nėra vienintelė šio papras-t
to, bet stipraus žodžio savininke 
literatūrinė dovana geros kny
gos mvtėtojams.

MARIUS KATILIŠKIS taipogi 
vertas dėmesio vardas mūsų nau
jojoj piozoj. Skaičiusieji jo pir
mąsias noveles (surinktas nepa- 
sirodžiusioj jo pirmoj knygoj 
"Seno kareivio grįžimas”) ‘Atme
na, kaip į juos padvelkė jauno ir 
šviežio pasaulio vėjas, su pilna- 
kraujais žmonėmis, neslepiamais 
ir turtingais jų jausmais, nuo
stabiai (kiekvienas poetas jų ga
lėtų K. pavydėti!) gamtovaiz
džiais, turtingu žodynu, polėkin- 
ga kalba. Visa tai liudijo, kad 
jaunasai autorius ne tiktai mo
kėsi iš mūsų klasikų, bet atrado' 
pasaulinėj literatūroj paslėpto 
turto, kurį sudėjo savo kūrinių 
rėmuo? na.

Mums atrodo, kad tąsyk buš

dalios ir giliai suprasto bei pa
jausto sielvarto.

Tarytumei abu pradus — hu
moristinį ir lyriškąjį — bandė 
Andriušis supinti savo romane 
"Tipelis”/ bet tai jam tik iš da
lies ir tik vietomis tikrai pasise
kė. Tokiu būdu, mūsų buitinė re
alistinė tradicija buvo praturtin
ta ir vienu rašytoju, laimėtu iš 

- šiaip jau proza

ĮTAKA VAIKAMS
U. JAUNIšKIENĖ

daugiausia Katiliškį žavėję šiau
riečiai Hamsunas, Gunnarssonas,
Sillanpaa, Salminen. Tokio šiau-1 Žurnalizmo
rėš impresionizmo ženklų jaunat- žurnalistikai, paprastai, praran- 
viškoj Katiliškio prozoj radome da nevieną gabų atstovą. 
Lietuvoje, jų dar nemaža buvo * * *
keliose novelėse Vokietijoje, o ir Po neorealizmo atstovų, 
šiandien — neorealistiniuose jo atėjusių iš impresionizmo, norė- 
romanuose — vienas kitas gyvas tume paminėti kelis, iš esmės 
dvelktelėjimas iš tų nemirtingų nepakeitusius' senosios realisti- 
šiaurės ir Goesta Berlingo lygu- nės tradicijos, tačiau davusius 
mų prašniokščia pro jų pusią- vertų dėmesio kūrinių, ir tuo ta
pius. rytum liudijančių, kad ir žemai-

žinoma, tuo mes nenorime pd- tės, Valančiaus, Krėvės mokyk- 
sakyti, kad ankstyvesniojoj Ka- Ha tebeturi savo gabių atstovų ir 
tiliškio kūryboj impresionizmo nežada greitai pasitraukti iš mū- 
pėdsakai būtų pasiekę kokios SU beletristikos horizonto, 
nors stipresnės formos (nors tai Kazys Barėnas buvo toks nau- 
nebūtų jokia prasme nuodėmė!jas ateivis, (taipogi laimėtas iš 
jokiam mūsų rašytojui), žurnalistikas mūsų prozai), da- 
Katiliškis, mūsų manymu, yra v?s Šviežių ir gerų buitinių apy- 
kietas ir užsispyręs savo ir tik sakų savo pirmam rinkinyje 
savo žodžio ieškotojas, kuriam "Giedra visad grįžta” (1953), 6 
jokia literatūrinė srovė niekad antrąja novelių knyga "Karališ- 
nepadarys tiek įtakos, kad pa- ka diena” (1957) įrodęs, kad jis 
keistų jo organišką rašytojišką | mūsų prozon atėjo likti, 
augimą ir brendimą. Barėnas turi daug pažymėti-

0 brendo Katiliškio proza tik- nai gerų ypatybių debiutantui — 
rai įspūdingai. "Užuovėja” Į skonį, saiką, žodį ir subtilų kon- 
(M952) buvo vienas stipriausių taktą su tikrove. Jo kūrinių si- 
mūsų išeivijoje veikalų, netik Į tuacijos tikros, žmonės gyvi, dia- 
autentiškos buities ir nepapras- Uogai įdomūs. Vienas kitas išly
tai turtingos rašytojiškos pale-Išimas, tiesa, dar žymi nesubren- 
tės prasme, bet taip ir psicholo-dimą, oet smulkios ydos nesu- 
giška tiesa ir kūrybiniu sodru- griauna simpatingo bendro įspū- 
mu. Gi "Miškais ateina ruduo” džio ir gero pažado mūsų tradi- 
(1957) yra tokia plačia ir gyva cinei buitinei prozai.

^žmogiška perspektyva bei tokiu Taipofci Alė Rūta, pradžioj pa- 
atviru žmogiškumu pažymėta sirodžiusi keliom gana netvirtom 
knyga, kad joje ir norėtume ma- knygom ("Likimo keliu”, Novc- 
tyti puikiausią mūsų naujojo re- lės 1947; "Duktė”, Apysaka, 
alizmo pavyzdį: geros beletristi- 1953) savo romanu (laimėjusiu 
nės tradicijos tąsą ir naujoviš- "Draugo” konkursą) "Trumpa 
ką žvilgsnį į savo žemę ir savo I diena” pasirodė sodraus žodžio ir 
žmogų. Į ekspresyvios išraiškos beletriste,

Katiliškis yra vienas tų paša- įprastinei buities tematikai atra 
kotojų, kurio rankose knygos dusia savitą interpretaciją ir įdo- 
auga kaip medžiai — savitu vi- mų apipavidalinimą. Jos knyga 
diniu dėsningumu ir nepalaužia- yra, be abejonės, vienas stipres- 
ma gyvastimi bei aistra. niųjų buitinės realistinės mo;<yk-

PULGIS ANDRIUŠIS yra trc-'los lel<linl11, liudijančių toj srityj

čiasai šio neorealizmo atstovas, 
vertas narys tokiam triumvira
te. Ir jo proza gimė iš impresio
nistinės tendencijos žemės ap
raiškas :r žmogaus gyvenimą at
vaizduoti visose savo (letalinėse 
•smulkmenose, savo vienkarti 
niam grožyje ir nepaprastume 
kaip tai matėme jo pirmojoj be 
’etristikos knygoj "Anoj pusėj 
:žero”, išleistoj tremtyje 1947 
(antra laida 1953).

Pulgio Andriušio beletristinis 
talentas visu savo platumu pasi
rodė, charakteringai, tiktai išei
vijoje. Ligi tol žinomas, kaip pui
kus vertėjas (Don Kichotas) ir, 
turbūt, nedaug sau lygių tetu- 
rįs humoristas ("Kuntaplis”,' 
Ir vis dėlto jdokimės” 1946 
"Siuntinėlis iš Amerikos” 1947; 
"Dievo paukštelis”).

Pulgis Andriušis savo tikrą ta
lentą parodė pirmiausia mūsų 
minėtoj impresionistiškų apysa
kaičių knygoj, o vėliau puikiafn 
romane "Sudiev kvietkeli!’’ 
(1951), kuris nors ir nėra kom
poziciniai lygus ir išlaikytas, bet 
rodo aiškias mūsų čia minimo 
neorealizmo geriausias žymes ir 
savitą priėjimą prie buitinės fe
rmi tikos. Lyriškas ir šiltas A. žo- 
lis, aukštaitiškos gracijos ir žir
kles perpildytas, liūdno humoro 
ir gerai pažįstamos žmogiškos

daugeli dar įmanomų niuansų.
Juozas Kralikauskas, savo lai

ku bandęs eksperimentinę eks
presionistinę prozą ("Septyni ka
lavijai”, 1937), pasirodė huma- 
nistiškai traktuota buitine kny
ga apie tremtinius aukso kasėjus 
"Urviniai žmonės” (1954). Nors 
toji knyga kai kam teatrodytų 
beveik natūralistine kronika, jo
je yra metmenų, liudijančių au
toriaus nepretenzingą ir šiltą lai
kyseną, kuriai jis atrado papras
tus, lygiai nepretenzingus, žo
džius. Todėl jį čia minime, lauk
dami ii tikėdami iš jo kūrinių, 
kurie mūsų tradicinio realizmo 
kelią išlaikys ilgesnį laiką me
ninei kūrybai, vertai rašytojiško 
pašaukimo.

Ir Albinas Baranauskas savo 
novelėse bei apsakymuose (Snie
go platumos, atžymėtos šių me
tų Aidri premija) seka gerųjų 
mūsų buitininkų keliu, nuosai
kioj ir nepretenzingoj savo kū
ryboj atskleisdamas, dažnai su 
geraširdžiu šypsniu, kasdienos 
nualint’) žmonių veidus, rutiną, 
niekingą — tačiau jiems svarbų 
— dienų tekėjimo pulsą.

(Bus Jaugiau)

Ar įstojai į 
VILTIES 

draugiją?

Lietuviškai auklėjančių žaislų 
neturime. Reikia vaikui duoti 
žaislų, jį bendrai auklėjančių, jo
jo laiką kultūringai ir džiugiai 
užpildyti padedančių.

Vietos žaislų apstu. Jie, 'pa
prastai, gaminami bizniui, ne 
vaikui. Todėl, perkant žaislą, kar
tais reikia didelę atranką pada 
ryti.

Yra labai daug žaislų, žalingai 
auklėjančių, jo estetiškąjį skonį 
žalojančių. Iš tokių bus biauriai 
sukarikatūrinti paukščių, gyvu
lių, žmogaus pavidalų žaislai, to 
kie pat sudedamieji paveikslė
liai, knygelių iliustracijos.

Šie yra blogi žaislai, blogos 
iliustracijos, blogai iliustruotos 
knygelės, — jų negalima vaikui 
duoti. Jie greit paveiks kūdikį, 
vaiką neskirti grožio nuo biaurių 
dalykų, gera nuo bloga.

Čia labai populiarūs žaisliniai 
ginklai. Jie gali būti patrauklūs 
ir mūsų vaikui: juos daugelis 
turi ir jais dažnai būna kolekty
vini žaidžiama.

Bet žaisliniai ginklai yra bfc 
galo blogi žaislai. Namie mes jų 
savo vaikams nepirkdavom. Ne
reikia jų nė čia pirkti.

Jei kuris vaikas gaudavo patį 
primityviausį žaislinį brauningė- 
lį, jis buvo suprantamas kaip 
žaislas, kurio tikslas, visas pasi
didžiavimas — pats šūvio gar
sas . . . Apie užmušimus, žudy
mus^ nužudymus mūsų vaikas 
nebūdavo girdėjęs, todėl jojo są
monėj ir tokia mintis negalėjo 
kilti, vaikai nė į ką nešaudydavo. 
Jei kurio tėvas laikė šautuvą, 
vaikas jį tik atsitiktinai tegau
davo pamatyti. Paprastai nežino
jo, nė kam jį tėvas laiko;

Nes ginklas bendrai pas mus 
buvo ir baisus, kaip mirties įran
kis, ir pagarbus, kaip ginklas. 
Kiekvienas eilinis pilietis, į ran
kas imdamas ginklą, jautė jo 
svorį ir šaltumą. Be reikalo jis 
nebuvo nė į rankas imamas, nė 
laikomas, visada geroje slėpty 
laikomas. Todėl ir vaikai labai 
retai tegaudavo pamatyti.

šitam krašte — visai kitaip. 
Ginkliniai žaislai čia labai popu
liarūs. Vos vaikutis geriau pa

vaikščioja, žiūrėk, jau jis ir su 
šautuvėliu. Vyresni berniukai, 
net ir mergaitės kartu, kolekty
viai su ginklais žaidžia, su gink
liniais žaislais rankose bėgioja, 
taiko, šaudo. Maželis iš vyresnių 
palengva perima "mokslą”, kaip 
su šautuvu operuoti, kurie tiks
lai tokiuose žaidimuose siekia
mi, kurie uždaviniai vykdomi. 
Vyresnieji patys "šviečiasi” iš 
kino filmų, periodinės spaudos, 
televizijos ir bet iš kur.

f r paaugliai ir maži šaudo nebe 
tuo tikslu, kaip andai mūsieji 
vaikai Tėvynėje — dėl pokštelė
jimo. Jie šaudo į "rimtą” taikinį, 
svarbiausia, kad pataikius į žmo
gų. Tikslas: priveikti, nugalėti, 
atimti, užmušti! , •

Ir taip gana greitai vaiko ran
kelėse, jo sąmonėj turimas žais
las — nebe žaislas, bet tikras 
žudymo ir prievartos įrankis!

Jis dar visai nesupranta, kas 
tai yra gyvybė, kas laisvė, žmo
gus, o jau mokosi šitai išniekin
ti...

Tėvai ir didieji pedagogai į 
tokius žaislus ir žaidimus visai 
atlaidžiai žiūri, kaip ir į.papras
tus žaidimus: su žaislu vaikas 
nei sužeidžia, nei užmuša.

Suaugę, permažai domėdamos 
savo vaiku auklėjimu, vieni už
miršta, kiti gal nežino, kokia 
stipri vaiko vaizduotė, kad jojo 
sąmonėj realybė su vaizdu daž
nai susilieja, užvis, kada jis kno 
nors persiima. Pilnai gali būti 
momentų ir taip yra, kad vaikas 
žaisdamas psichologiniai tikrai 
nužudo, tikrai užmuša!... Pas
kui tik jį pateisina, suaugusius 
klaidina, kad užmuštasis ar nu
žudytasis tuojau vėl gyvas kartu 
žaidžia ..

Ginkliniai žaislai vaiką skati
na įdėmiau sekti kriminalinius 
filmus, studijuoti laikraščių ilius
tracijas, parodančias nužudy
mus. Ir štai — jis savo rankose 
turi tokius pat įrankius, jie yra 
jo ir jis gali sugebėti panašiu 
"herojumi” būti!... Su užmu
šimo, žudymo "didybe” vaikas 
čia anksti susigyvena. Taip pat 
jis kas kartą geriau įsidėmi, ka
da, kodėl ir kaip tai padaroma.

žaisdamas matytus vaizdus rea
liai pats atkuria, išgyvena tik
rovėje.

Ir visa tai atrodo labai papras
ta ne tik blogose sąlygose augan
čiam vaikui, paaugliui, bet ir ne
blogą ar gerą išauklėjimą gau
nančiam.

Už tai čia tiek daug jaunimo 
prasikalstamumo. Net organizuo
to banditizmo, apiplėšimų, žmog
žudysčių. Vietinėje spaudoje to
kių žinių apstu.

Štai periodinėj spaudoj viena 
iš daugelio tokių nuotraukų; nu
siminusį sūnų motina už rankų 
paėmusi klausia: "Kodėl tu tėvą 
nušovei?'’

Ji vargšė ir dabar nesupranta, 
kad jis čia ne vienas kaltas. Kad 
iš kaltųjų jis mažiausiai kaltas.
Kad ir ji pati ir užmuštasis tė
vas kalti.

Gal nesąmoningai, gal tik vai
ko auklėjimu nesidomėdami, dėl 
jo atsakomybės nejausdami, blo
go žaislo ir blogo žaidimo įtakos 
nesuprato, kada sūnus visą vai
kystę bėgiojo su ginkliniu žais
lu rankose į visas puses be ato
dairos, gal į praeivius šaudyda
mas. Kad jis buvo laisvas kino 
filmų žiūrovas, kad jis buvo su 
bloga spauda susigyvenęs. Liku
sįjį laisvą laiką televizija žemuo
sius instinktus išjudintus sotino, 
brandino. Visa tai iki šiol buvo 
nieko tokio!

Bet štai dabar įvyko . . .
Atsisukus į mūsų gyven'imą, 

taip pat vienas iš daugelio net; 
labai mokytų tėvų šeimos vaiz
delis. *

Tėvas dieną dirba. Mama va
karais į darbą išeina. Iki laikas 
vaikams gulti, tėtė turi juos pa
globoti. Dvejetas gražių vaiku
čių. Mergytė jau į mokyklą eina, 
berniukas tik penktų metelią.

Pigu pasakyti — pagloboti. 
Bet kada reikia kas vakarą po 
keletą valandų kad ir labai my
limus vaikus sudominti, kad jie 
ramūs būtų, juos kuo nors už
imti, reikia daugiau pasirūpinti, 
kartais net pasitempti. Per dieną 
pavargus, tatai nėra taip lengva.

Ir tėvelis surado labai "gerą" 
išeitį: kas kelintą vakarą vaikus 
į kiną nusivesti. Netoli. O fil
mai? — Nesvarbu, vaikai paten
kinti. Ir ko daugiau?!

O vaikai ten visa kb prisižiūri.

Gera labai nedaug. Bet nemaža 
to', ko jie'fns rierėiktų matyti. 
Šaudymų pakankamai. Dažnai 
jaudinančios, nervus įtempian
čios scenos. Vaikai įjaudinami, 
užiritriguojami, išsilavina su
prasti, — tokie vaizdai traukia.

Namie dienomis berniūkštis 
šautuvą iš rankelių nepaleidžia, 
į visus šaudo, atkurdamas va
karykščiai matytas scenas, dau
giau atminty užsilikusius filija 
vaizdus: jo rankelėse žaislas p™ 
chologiškai jau į tikrą ginklą 
pavirtęs. Jis jų turi visokių ...

Mergytės dėmesys mokykloje 
išsiblaško. Namie ji turi gražių 
lėlių, šautuvai jai nėra tokie ak
tualūs, kaip berniukui. Jis tik 
išimtinai šautuvais tesidomi.

Kartą vaikai pasakoja svečiui, 
kad vakarykščias filmas buvęs 
labai baisus. Baisesnis už visus 
jų lig šiol matytus. Kaip ir kas 
ten vyko, vaikai dar nesugeba 
tiksliai atpasakoti. Tik kartoja, 
kad labai baisu buvę! Mergytė 
sakos, tokio baisaus filmo dau
giau nebenorinti matyti. O ber
niukas — ne. Baisu buvę, labai 
baisu, bet tai ir gerai ir jis ... 
tokių norįs matyti!

Nors berniukas jaunesnis, lWr 
ginkliniai žaislai palaiko jojo fil- 
mos įtakoje susidariusias nuo
taikas. Neturėdamas kaip nė ka
me išsiblaškyti, pradeda su blo
giu apsiprasti. Nuolat jaudinami 
žemieji instinktai, — tokių įspū
džių kas kartą daugiau nori.

O jei vėliau to vaiko gyvenime 
kokia nelaimė su ginklu atsitik
tų, kas tada būtų kaltas, kas už 
tai atsakomingas? Jei ir patį tė
vą nušautų?

Ar tokis auklėjimas negali pa
sibaigti vaiko, jaunuolio skriau
dos šauksmu į dangų?! Juk 
žmogžudystė yra pačios gamtos 
įstatymo laužymas, pačios gam
tos baudžiamas, kaltajam psi
chinės lygsvaros netenkant! Nė- 
kalbant apie visafn gyveninhui 
dvasinės būsenos sutrikimą, lr 
kieno — pačių tėvų kaltės dėlei!

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi, 

kaip gyvena viso pasaulio lietu

viai.

a MAY
ON THE HEIGHIS—CEDAR CE.-iUR

PASAULIO LIETUVIU žinynas
(Lithuanian World Directory),

PARUOŠTAS ANICETO SIMUČIO
Tai didžiausias Informacijų šaltinis apie Lietuvą ir lie

tuvius koks bet kada buvo išleistas lietuvių ir anglų kalbomis 
vienoje knygoje, šis 454 puslapių veikalas yra pilnas informa
cijų apie Lietuvą, lietuvių kalbą, meną, literatūrą, muziką, 
sovietų okupaciją, deportacijas ir t.t. Jame surašyti keli 
tūkstančiai lietuvių kultūrininkų, laisvųjų profesijų narių, 
biznierių, parapijų, klubų, organizacijų, radijo valandų ir t.t. 
Stambus iliustruotas angliukas skyrius, liuksusinis popieris, 
kieti viršeliai. Kaina — Sfl.50. Tai kiekvienas lietuviui visuo
menininkui reikalinga knyga. Nepaprastai puiki dovana tiek 
lietuviams, tiek lietuvių draugams kitataučiams. Reikalaukite 
pas platintojus, arba užsakymus siuskite: Mr. A. Simutis, 
41 W. 82 St., New York 24, ti. Y.

rihi-
DOWNTOWN—PUBLIC SQUARE

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

Vyriškos „Skalbk ir nešiok”
FAMČV WĖAVE ŠILK LOOK

Tropines kelnės
50% Dacron — 50% Cotton 
Blend
55% Dacron — 45% Visconse 
Blend
55% Acrilan—35% Dacron— 
10% Visuose Blend
65'/ Dacron — 35% Visuose 
Blend
75% Dacron — 25%; Cotton 
65% Dacron — 35% Cotton

Navy • Blue • Tau 
• Charcoal • Browri •

Skalbiamos rankomis arba mašina. Iš
džiūsta per kelias minutes. Retai rei
kalingos lygintuvo. Užsegamos kiše
nės. Nesiglamžo.

Gražiai pasiūtos fancy weave kelnės, 
kurios išlaiko šviežumą ir po visos 
dienos dėvėjimo. Puikios atostogų me
tui. Vienodai gerai pasiūtos, kaip ir 
už aukštesnę kainą parduodamos kel
nės. Hollywoodo stiliaus juosmuo, gi
lios kišenės.

• Grey 
Cocoa

DYDŽIAI

Juosmuo 29 iki 42;
Ilgis tiktai
29 iki 30 ir 31 iki 32.

Ilgiui nustatyti matuok vidinę kiškos 
siūlę nuo viršutinio sujungimo iki 
apačios.

Užsakymai paštu ir telefonu priimami. Skambink CHetr^ 1-300
The May Co.’s Basement Men’s Clothing Department... l)owntown 

and t)n the fleignts
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DAUG SVEČIŲ, GERA NUOTAIKA
Iš įvykusio Dirvos vakaro

Nemaža Clevelando lietuvių, 
ekonominio atoslūgio spaudžia
mų, yra likę be darbo, vienok, 
kaip vakaro globėjas J. Račiūnas 
pasakė, iš gausių vakaro dalyvių 
nesimatė, kad taip būtų, ir nea
bejotina, kad juos į vakarų atve- 

|dė seni ryšiai su Dirva, gera me
ilinė programa ir noras susitikti 
su iš toliau atvykstančiais.

Vakaras buvo pradėtas kultū
riniu garsiniu filmu, kuris at
skleidė muz. A. Vanagaičio ir jo 
bendradarbių veiklą. Po jo, va
karo meninės programos vedėjo 
B. Gaidžiūno pristatytas, žodį

THOMPSON, Ohio
DIRVOS BIČIULĮ JONĄ 

DERU APLANKIUS
Važiuodami į šiaurės rytus G, 

1GG ir 528 keliais, privažiuojame 
nedidelį miestelį, maždaug 40 m., 
Thompson. Miestelis, kaip ir 
tūkstančiai kitų niekuo ypatingu 
nesiskiria iš kitų, tik tuomi di
džiuojasi, kad čia gimė moder
niojo aliuminijaus išradėjas, ir 
kad jis yra ”sausas”, atsieit, nė
ra tavernų ir alaus barų. Čia pat, 
prie miestelio, yra garsios Ohio 
silicito kasyklos ir akmenų lau
žykla.

Bet Thompson apylinkėje gau
su lietuvių ūkininkų, kurie čia 
įsikūrė prieš 20-30 metų. Važiuo
damas vieškeliu, skaitai užrašus 
ir vaizduojies, jog keliauji Aukš
taitijos aukštumomis, čia randi 
ir Burbą, Deru, Dapkūną, Gai
delį, Pūdymaitį, Rimkų, Žuką ir 
daug kitų.

Sustojame Jono Deraus sody
boje, mus pasitinka malonus se
nukas — sodybos savininkas. Jo
nas Denis, kilimo dzūkas, gimęs 
1883 metais Janėnų km., Švent
ežerio parap., 1906 metais su 
žmona atvyksta į z\meriką ir ap
sigyvena Wilkes-Barre, Pa. ir 
gauna darbą anglių kasyklose, 
<uriose išdirba 11 metų. čia (Urb
iamas organizuoja vad. "uniją-’ 
tarp bendradarbių angliakasių, 
nes kompanijos ir vyresnieji be
galo tais laikais išnaudojo darbo 
smogu.

Atvykęs Clevelandan padeda 
organizuoti naująją parapiją ir 
remia ją net ir dabar, kiek išgali.* I
Derai užaugina gražų būrį vai
kų: keturis sūnus ir dvi dukras, 
kurie kalba lietuviškai. Deru šei
ma jau gana didelė, nes auga 
penkiolika anūkų ir viena pro
anūkė. Ners Jonas Derus ir tolo
kai gyvena nuo kultūrinio cent
ro, bet gyvai domisi visais lietu
viškais reikalais ir jo namus ap
lanko ne vienas lietuviškas laik
raštis, ių tarpe ir Dirva.

Sužin )ję, kad ’ Dirva” ruošia 
koncertą-balių, negalėdami as
meniškai dalyvauti jame, pado
vanojo savo gamybos sūrių ir 
grietinės baliaus bufetui.

Jonas Derus džiaugiasi Dirvos <
laimėjimais ir linki jai pasida
ryti dienraščiu ir lankyti skai
tytojų namus šešis kart savaitė
je, o n3 du.

Praleidę kelias valandas sody
boje ir pasidalinę įspūdž’ais su 
maloniais savininkais, leidžiamės I 

sitgal vingiuotais keliais Cleve- 
landan. J. ž.

DIRVA
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.

Užsakymai priimami ir paštu. 
DIRVA — 1272 East 71 St.

Cleveland 3, Ohio 
Tel.: HE 1-6344

Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
nente einantį iliustruotą humoro-kritikos žurnalą

PELĖDĄ
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn. 
Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė. S.

Welland, Ont., Canada.

tarė vakaro globėjas J. Bačiū- 
nas, gi ponia M. Račiūnienė bu
vo pagerbta orchidėjos žiedu, čia 
pat buvo apgailestauta, kad ant
ras vakaro globėjas P. žiūrys 
sunkiai susirgo ir vakare negali 
dalyvauti. Jam palinkėta grei
tos sveikatos.

Meninėj programoj pasirodė 
solistas Arnoldas Voketaitis, ra
šytojas Antanas Gustaitis ir tau
tinių šokių Grandinėlės šokėjai.

Pirmojoj dalyje A. Voketaitis 
dainavo lietuvių kompozitorių 
kūrinius, gi antroje dalyje operų 
arijas. Svečiams keliant ovaci
jas jis turėjo daug kartų eiti į 
sceną ir priedui padainuoti nau
jas dainas. Svečiai žavėjosi dai
nininko gražiu balsu ir šiltu ry
šiu su klausytojais.

Antanas Gustaitis skaitė savo 
humorj^tinę eiliuotą kūrybą, 
kuri išplakė mūsų daromas klai
das. Bet tai nebuvo pamokslai, 
o kasdienybės netikram vaidini
me iškylančios menkystės paro
dymas. Svečiai, kaip ir visada, 
A. Gustaičio kūrybą sutiko šil
tai ir žavėjos jo meistriškumu, 
vienu sakiniu pasakyti daugiau, 
negu kiti pasako nrirašydami iš
tisus puslapius.^

Grandinėlė pašoko Jonkelį, Sa
dutę, Klumpakojį, Malūną ir 
Suktinį. Gi L. Kasparavičiūtė 
Linelį. Grandinėlė šokius atliko 
dideliu tikslumu ir jai būdinga 
elegancija, todėl ir suprantamos 
tos ovacijos, kurių ji visad susi
laukia po savo šokių.

Programą baigus jos daly
viams — A. Voketaičiui, akom
paniatoriui p. Menchikui, A. 
Gustaičiui, Grandinėlės vadovui
L. Sagiui ir visiems Grandinėlės 
šokėjams buvo įteiktos dovanos, 
čia pat buvo prisiminta, kad va
karo globėjas Juozas Račiūnas tą 
vakarą švenčia savo gimtadienį. 
Visi svečiai, gerai žinodami Juo
zo Bačiūno darbus lietuvybei iš
laikyti, pakilia nuotaika sugie
dojo — Ilgiausių metų!

J vakarą, be minčių svečių, 
buvo atsilankęs Tautinės Sąjun
gos pirmininkas inž. K. Bartkus 
ponia Linkuvienė iš Australijos, 
iš Chicagos P. Vėbra, iš Colum
bus Dr. Mačys, iš Akron P. Joga 
ir p. Gaškai, iš Detroito J. Gil
vydis ir eilė kitų studentų, o taip 
pat daug Dirvos artimųjų iš ar- 
imesn u Clevelandui vietovių.

Po merrnės programos svečiai 
iki paryčiu linksminosi Dirvos 

gerų talkininkių ir talkininkų pa

.1. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352 

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir ftt. ma
šinos dalių įdėjimas. 
Parduodami amžini aku
muliatoriai.
24 hours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352..
Nakties telef.: LI 1-4611.

ruoštam bufete. Ir bendrai, prie 
viso sėkmingo vakaro pasiseki
mo prisidėjo labai daug asmenų, 
kuriems mes širdingai dėkojame. 
Be jų talkos tokie didesni paren
gimai neįmanomi. Tuos geruo
sius talkininkus mes dar rasime 
progos šiuose puslapiuose prisi
minti.

Ačiū visiems!

DĖKOJAME
DIRVOS

RĖMĖJAMS
Dirvai paremti skaitytojai at

siuntė šias aukas:
Ambraziūnas A.,

Los Angeles ..................$1.00
Steponaitis K., New Britai!) 2.00 
Vyšniauskas C., Canton .... 2.00 
Kriščiukaitis J., Dorchester 2.00
Mischik J., Cleveland ........ 2.00
Šiaučiūnas St., Chicago . .. 2.00 
Stankevičius A., VVaterbury 2.00
Bakūnas P., Baltimore........ 2.00
Petrauskas A., Detroit........ 2.00
Vėbra P., Chicago ........... 2.00
Peckus Z., Cleveland ?....... 2.00
Rėklaitis A., Chicago ........ 2.00
Bacevičius V., Cleveland .... 2.00

Aukotojams tariame nuoširdi) 
ačiū.

J. C I J U N S K A S 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžiu? 
apyrankes ir kitas brangenybes 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.

753 E. 118 St. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5466

THREE WAY 
PAINTING CO.

Lietuviška įmonė atlieka įvai
rius naujų ir senų namų dažymo 
ir dekoravimo darbus iš lauko ir 
viduje.

Lietuviams darome nuolaida. 
J. ir E. Ignatavičiai

677 E. 128th St. Tel. MU 1-8368

PRANEŠAMA ...
NATIONVVIDE’S

naujas

ŠEIMOS • 
DRAUDIMAS
Vienas gyvybės draudimas pa

dengia visą jūsų šeimą ... net 
automatiškai kiekvieną naujai 
prisidėjusį (po 14 amžiaus die
nų) NE KIEK NEPADIDeJANT 
už mokamą vieną draudimą!

Skambinkit:
PAULINA MOZURAITIS,

Agentas 
SK 1-2183

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI '

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, 
ko visada reikalauja apdraudos 
kompanijos pirm, negu išmoks 
už nuostolius.

P. J. KERŠIS,
609 Societv for Savings Bldg.

Telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: PENINSULA 25‘ž

JUOZO KAMAICIO 
IR JONO BALEIKOS,

ST. CLAIR SHOE STORE, 
12915 St. Clair Avė.

Batų ir odos parduotuvė, dide 
lis batų pasirinkimas ir žemes
nės kainos negu kitur.

Siuntimui į Europą duodama 
nuolaida.

Batų taisymas paimamos ir 
pristatomos į namus be mokės 
čio.

Darbo vai.: nuo 9 v. ryto iki 
7 v. v.

Telefonas: GL 1-5875, buto - 
GA 1-7658.

Dirvos redaktoriams išvykus
į Tautinį Kongresą ir redakcinės 
kolegijos pasitarimą, Dirva atei
nančią savaitę išeis tik vieną 
kartą — ketvirtadienį.

• Į Tautinį Kongresą
iš Clevelando vyksta keliolika 
atstovų. Daugiausia vykstama 
lengvomis mašinomis.

Fausto opera Clevelande
Lietuvių Studentų Santaros 

Clevelando skyrius praneša, kad 
šių metų rugsėjo mėn. 13 d., Ma- 
sonic Auditorium, įvyks lietuviš
kos operos Fausto pastatymas.

Aplankykit dailės parodą
Jaunųjų Clevelando lietuvių 

dailininkų parodą galima apžiū
rėti penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 12 vai. Paroda 
baigiasi sekmadienį, 8 v. vakare.

Inž. Algirdas Nasvytis, 
komandiruotas savo įmonės į ra
ketų specialistų konferenciją, 
lankėsi Los Angeles lietuvių ko
lonijoje ir ten bendruomenės 
klausimais padarė pranešimą.

Šachmatininkų turnyras,
rengtas FASKo, negalint atvyk
ti eilei* žinomų šachmatininkų, 
atidedamas vėlesniam laikui.

L. V. S. Ramovė
šiais metais vykdo centro orga
nų rinkimus. Clevelande jie bus 
atlikti birželio 8 d. 11:30 vai. 
(po pamaldų) įvyksiančiame vi
suotiniame narių susirinkime, 
Lietuvių svetainės apatinėje sa
lėje.

Tie, kurie susirinkime negalės 
dalyvauti, praneša valdybai ne
dalyvavimo priežastį ir balsavi
mo kortelę pasiunčia v-bos pirm. 
A. Jonaičiui, 11406 Cray Avė., 
Cleveland 8, Ohio, ne vėliau bir
želio 6-7 d.

Padėka
Poniai Sofijai SMETONIENEI 

už paaukotus D. L. K. BIRUTĖS 
D-jai, Clevelando skyr., 20 dol., 
D-ja reiškia širdingą padėką. 
Paaukotus pinigus D-ja išsiuntė 
i Vokietiją Lietuvos kariuomenės 
invalidams paremti.

Danutė Pa.joruitytė
praėjus savaitgalį ištekėjo už 
Robert Handy. Jungtuvės įvyko 
Šv. Jono bažnyčioje Bronx, N. Y. 
Jaunieji gvvens Brooklyne, N. 
Y. Be artimųjų, į vestuves buvo 
nuvykę S. šemetaitė ir VI. Ba
cevičius.

Benediktas Kurklius
gegužės fhėn. 37 d. (šeštadienį) 
susituokia su pittsburghiete 
Alice Beacon. Sutuoktuvės įvyk* 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, Pitts
burghe.

DĖMESIO’ 
GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

Persiunčia Jūsų sudarytu! 
naujų daiktų siuntinius

į Lietuvą ir visus Rusijos kraš
tus, apmokant muitą siuntėjui 
Gavėjas nieko neturi primokėti

Galima siųsti iki 44 svarų 
jeigu persiunčiamieji daiktai tel 
pa dėžėje’, kurios dydis nustaty
tas JAV pašto taisyklių.

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

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

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

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., 
kampas Superior ir E. 71st St. 
Tel. UT 1-0806.

NAMŲ IR PREKYVIEČIŲ 
PARDAVIMAS

Addison Rd. (arti šv. Jurgio 
bažnyčios). Dviejų šeimų namas. 
Po 5 kambarius. Didelis sklypas. 
$11,900.

E. 126 St. (į šiaurę nuo St. 
Clair). Vienos šeimos 8 kamb. 
puikus namas. Gasinis .šildymas. 
Garažas. $12,900.

E. 87 St. (į šiaurę nuo Supe
rior). Vienos šeimos 8 kamb. na
mas gerame stovyje. 2 garažai. 
$11,900.

St. Clair Avė. Mėsos parduotu
vė (Meatmarket) su visais įren
gimais. $1,500-2,000 pajamų sa
vaitėje. $3,000.

Kosciuszko A ve. Trijų šeimų 
namas ir grocery parduotuvė su 
visu turtu ir leidimais alui ir vy
nui. Labai geros pajamos. 
$22,500.

Turime ir daugiau namų bei 
apartamentų pardavimui.

Edvardas Karnėnas 
J. G. Oshen Realty & Insurance 

Service, 1141 Ansel Rd.
Cleveland 8, Ohio. 

tel. SW 5-4808 arba namų 
ER 1-4732.

Reikalingi lietuviai talkininkai 
geram bizniui'

Dėl informacijų kreiptis: 
1730 Melzer Avė., Cleveland 20, 
Ohio. Telef.: WA 1-0043. Kreip
tis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 
6 iki 8 vai. vakarais. (44)

Nori susirašinėti
Jaunas studentas studijuojąs 

Kauno žemės ūkio Akademijo
je, nori susirašinėti su studijuo
jančiu jaunimu. Atsakys į kiek
vieną gautą laišką. Rašyti: Ed
vardas Narkevičius, Ukmergės 
rajonas, Siesikai, Būdų km., Lie
tuva.

NIDA
geriausia ir gražiausia vasarvie
tė Cape Gode.

Ten atviras Atlantas su visuo
met šiltu Golfo srovės vandeniu.

Ten, sausam, gražiam pušyne 
naujos vilos su patogiai įreng
tais kambariais.

Ten puikus lietuviškas mais
tas — kiek tik nori ir ko tik nori.

Ten kaip ranka pasiekti Ily- 
annis miestas su visais moder
naus kurorto įrengimais.

Važiuoti traukiniu, autobusais 
arba skristi lėktuvu į Hayannis 
o iš ten į Nidą tik dvi mylios 
taxi.

Vasarvietė veikia nuo birželio
1 d. iki rugsėjo 30 d.

Užsakymai sunčiami:
Valerija Norvaišienė, Wesl 

Hyannisport, P. O. Bqx 367, Cape 
Cod e, Mass.

Telef.: Hyannis — SPring 
5-3987, Boston—AVenue 8-8079
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIir
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There’s nothing likę 
a day at the races!

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

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
i Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. E N 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

s produktus.
Kreipkitės | mus fa būsit patenkinti

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs

Lieensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

RACINGTHRUJULY17
POST TIME 2 P. M.
Daily Double Closes 1:50 P. M.

Advance Tiekė ts 
Now on Sale
SAVE 50

ROUTE 8 - NORTHFIELD RD.
• • •

illlHllllllllllllllllllllllllllliiiailllllllllllllll

KAS

UŽSISAKĖ 

DIRVĄ —

TAS NESIGAILĖJO!

REIKIA 4 MIEGAMŲ?
Marcella iš E. 185 gatvės, prie 
pat prekybos centro, CTS susi
siekimo, mokyklų, bažnyčių pa
gal užsakymą statytas bangalas, 
pirmo savininko. 2 miegami ir 
vonia apačioje, 3 baigti viršuje; 
valgomasis plius didelė virtuvė, 
židinys, užpakalinė veranda, per
dalintas rūsys, garažas, kilimai, 
puikiai išlaikytas, kaina nusta
tyta skubiam pardavimui.

STAKICH REALTORS 
830 East 185 St., KEnmor 1-1934

J. P. MULL-MULIOLIS
6606 Superior

E. 127 į šiaurę nuo St. Clair 
geras 3 šeimų namas, 2 butai po 
5 kamb., vienas — 3 kamb., gra
žioje apylinkėje, geros pajamos, 
už $16,800.

Mūrinis 8 kamb. namas, pilnas 
rūsys, pristatytas garažas, 1 ak
ro gražus sklypas, netoli mokyk
lų ir krautuvių, tik 26 mylios iki 
Public Sąuare.

Aberdeen Avė. nedidelis 6 
kamb. namas labai gerame sto
vyje.

Linwood Avė. geras 3 šeimų 
namas už $12,500, mėnesinės pa
jamos $229.00.

Turime daugiau namų įvairio
se rytų Clevelando vietovėse.
Skubiai reikia 1 ir 2 šeinių namų 
šv. Jurgio parapijoje.

Bendradarbis: 
Algimantas Dailidė

UT 1-2345 HE 1-8516
________________________ (43)

Išnuomojama įstaiga, 
Addison—Superior pastate, 7037 
Superior Avė. Tinkama advoka
tui arba gydytojui. Skambinti 
EN 1-1283.

I. J. SAM A S 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.: M Ain 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

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

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

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ.

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 virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

GERI NAMAI
E. 124 St. vienos šeimos iš 12 

kamb. su 5 mieg., gaso pečius, 2 
garažai: žema kaina ir mažas 
įmokėjimas.

Coit Rd. 4 šeimų mūrinis apar
tamentas, 4 nauji gaso pečiai, 4 
garažai. Prašo $32,000.

Naujosios parapijos rajone, 
arti bažnyčios, iš 5 kamb. bun- 
galow — ant vieno aukšto, gaso 
pečius, garažas, gražus sklypas. 
Prašo $13,400. Savininkas, dėl 
skubaus pardavimo duotų antrą 
morgičių.

East Cleveland 2-jų šeimų po 
6 kamb. (po 3 mieg.), 2 gaso pe
čiai, 2 garažai. Prašo $18,900.

Šaukite Paul Mikšys namų 
telef. LI 1-8758 arba office

Kovac Realty 
960 E. 185 St.

_________ KE 1-5030_____ __

JUMS GERI NAMAI
Eddy Rd. ir St. Clair

4 miegamų, 1 šeimos namas, 
naujas gaso furnasas, garažas, 
gražus sklypas, tiktai $1,200 įmo
kėti.

Geras 2 šeimų namas 
po 3 miegamus kiekviename bu
te, nauji gaso furnasai, labai 
gražiai įrengtas rūsys (recrea-
tion room). $3,000 įmokėti.

•
Prie Naujos Parapijos vieno 

aukšto 3 metų bangalas. Labai 
patogi vieta, prie gero susisieki
mo ir krautuvių.

R. Nausneris
RAY NAUSNERIS,

Namų prekyba; namų, baldų ir 
automašinų apdrauda.

11809 St. Clair 
UL 1-3919 LI 1-9216

EX 1-1143
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Nesveiki reiškiniai Kanadoj
Jau kuris laikas Kanados lie 

tuvių spauda, ypač Toronto Tė 
viškės žiburiai, plačiai aprašinė 
ja Kanados Lietuvių Bendruo 
menės organizaciją, jos valdo 
muosius organus, Krašto Valdy 
bą ir Karybą, jų atliktus darbus 
ateities planus, na, ir pagaliau 
apie išrinktus į PLB Seimą KLB 
atstovus.

Mes dažnai skaitome straips
nius apie valdomųjų organų po 
sėdžių sesijas, suvažiavimus, jų 
rezoliucijas, nutarimus, kalbas 
apie vienybę ir laiks nuo laiko 
graudeni nčius paraginimus Ka
nados lietuviškai visuomenei 
jungtis į tą darbą ir, svarbiau
sia, apsimokėti solidarumo mo 
kestį.

Gal kai kam iš spaudos ir at
rodo, kad Kanados Lietuviu Ben
druomenė yra pasiekusi tokio or
ganizacinio laipsnio ir apjungusi 
Kanados lietuvių visuomenę, kad 
po to seka galutinė visos lietu
viškos visuomenės konsolidacija 
per PLB Seimą į PLB Valdybą.

Visi išeivijoje gyvenantieji 
lietuviai trokšta*ir linki suburti 
lietuvius vieningam lietuviškam 
kultūriniam darbui į tokią orga
nizaciją, kur galėtų švilpti visi 
be pažiūrų skirtumo, išskyrus
tuos, kurie kenkia lietuvių tautai 
arba vra priešingi T.ietuvos Ne-

priklausomybei, arba pritaria 
bolšev ’ :nei ar kitokiai Lietuvos 
okupacijai. Deja, su apgailesta
vimu ten •> k mstatuoti-, kad 
KLB pasirinkt ne tą Tdatų kelią, 
vedanti visus Į • iQrii v darbą, 
bet ribojasi siaurės.'1 u »
kurį, sakyčiau, tesutelpa vil
kiniai nusistatę politikieriai, : 
rėmėjai ir dalis tikros vienybei 
trokštančių lietuviu.

Čia, manau, ir yra pagrindinė 
klaida, kurią KLB vadovai mė
gina pravesti, suteikdami KLB
grupinį politinį antspalvį. d. Programoje baltų muzikos kū

Savo laiku teko skaityti Ame- riniai, o juos atlieka amerikie- 
rikos lietuvių spaudoje žymes- čių pajėgūs menininkai, Moder
niųjų Amerikos lietuvių visuo- niosios Muzikos kultivavimo 
menininkų pasisakymus bendruo- d-jos nariai. Programą pravedė 
menės atžvilgiu; Sakoma, kad ir apie kiekvieną kompozitorių

rių Nr. 7 skelbiamas išrinktųjų 
sąrašas j PLB Seimą, kartu nu
rodant, kad KLB Krašto Valdy
ba pravedė rinkimus atstovų į 
PLB Seimą. Išrinkta 11 atstovų 
iš Toronto, 1 atstovas iš Mon- 
treal ir 2 atstovai iš Hamilton.

Ne be pagrindo KLB Montrea- 
lio Seimelio metiniame susirin
kime, kuris įvyko balandžio 13 
d., mitai ta parašyti KLB Kraš
to Valdybai nepasitenkinimo pa
reiškimą dėl neproporcingo at
stovu i PLB Seimą išrinkimo. 
Galimas dalykas, kad tokius ar 
panašius pareiškimus padarys ir 
kitos Kanados vietovės.

Nejaugi ir po to save patys 
išsirinkę kandidatai drįstų atsto
vauti visą Kanadą PLB Seime. 
Jeigu šie atstovai iš tikrųjų pa
sišautu atstovauti visai Kanadai,
tenka girdėti, kad panašūs pro- Bendruomenėje.

testai busią pasiųsti į PLB Sei
mą.

Nenuostabu, kad esant to
kiems ir panašiems reiškiniams 
KLB narių eilės ne didės, bet 
mažės. Vienoje iš didžiausių Ka
nadoje lietuvių kolonijoje Mon- 
treal, kur priskaitoma per 10,000 
lietuvių, metų bėgyje sumokėjo 
bendruomenės solidarumo mo 
kestį tik 91 asmuo. Toronte su
mokėta daugiau, bet už tai ten 
rinkėjų kadras apima gal pusę 
mokėtoji! skaičiaus.

Sakoma, kad Toronte, išėjus 
iš bažnyčios, jau nestoviniuoja
ma, kaip kadaise, nes čia tuojau 
prisistato prityrę mokesčių rin
kėjai, kuriems jau nemėgink at
sisakinėti, nes pateksi į nemalo
nę.

Tenka stebėtis, kad tokią 
” valdžią” Toronte išvystė, kaip 
sakoma, Krikščionių Demokratų 
ir Socialistų klubai, kurių stipri 
koalicija šiandien reiškiasi KL

J. (J.

BALTU MUZIKA SKAMBA BOSTONE
Po Iz. Vasyliūno smuiko sona- 

ų koncerto So. Bostone, atnešu- 
sio meninius laimėjimus, nes be 

. v. Beethoveno ir E. Griego, 
mikiai ir tikrai įspūdingai buvo 
itlikta ir K. V. Banaičio sonata, 
ačiau nepateisinusio dėtas viltis 
o koncerto pelną panaudoti lie-
uviškų gaidų b idimui, dėl lietu

viškos visuomenės visiško abe-f
ingumo savajai muzikai, ar dėl 
os nerangumo aplankyti savojo 

menininko koncertą, jį ir mūsų 
muziką par’emti. . . štai vėl lie
tuvių ir kitų pabaltiečių muzika 
skamba Bostone.

Kalbu apie Baltų-Amerikiečių 
D-jos (The Baltic-American So
ciety of N. F., Ine.) surengtą 
modernios k .merinės muzikos 
koncertą Bos ono Konservatori
jos auditorijoje š. m. gegužės 16

dymas). Visi veikalai buvo 
kruopščiai paruošti, meniškai at
likti, atlikėjai buvo aukštos kva
lifikacijos ir klausytojų buvo šil
tai priimti.

Ir čia, deja, lietuviai, nors jie 
save vadina "muzikalia tauta”, 
buvo labai negausūs ... Daugiau 
matėsi mūsų kaimynų latvių bei 
estų, taip pat amerikiečių . . .

Šia proga malonu pažymėti, 
kad minėtoji Baltų-Amerikiečių 
D-ja tęsia savo koncertų seriją 
kaip ir anksčiau toj pačioj Jor- 
dan Hali didž. Konservatorijos 
salėje ir ateinantį sezoną. Tie 
koncertai, išpildomi iš eilės visų 
Baltų tautų žymiausių solistų 
jau yra pasidarę Bostone tradi
ciniai ir yra pastebimi ir palan
kiai atžymimi didžiosios Bostono 
spaudos, taip pat tokio visame 
krašte paplitusio dienraščio kaip 
Ch. S. Monitor kritikų. Duok 
Dieve, kad lietuviai šį kartą kiek
daugiau atkreiptų dėmesio, kiek iškilmingai pašventintas prieš 
daugiau pasidomėtų šiais kon- nepilnus dvejis metus mirusio

TAUTINIS KONGRESAS
Į VYKSI'A GEGUŽES M£N. 30 - 31 IR BIRŽELIO 1 D. NEW YORKE 

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

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

TAUTINIAM KONGRESE
Ieškokime tiesesnių kelių j mūsų idealą!

Tarkime atvirą tiesos žodį dėl negalavimų!
Suglauskime tautines jėgas ir suderinkime pastangas —

sėkmingesnei Lietuvos laisvės kovai ir 
gajesnei lietuvybei išeivijoje!

PROGRAMA
GEGUŽES 31 DIENĄ:

10-12 vai. REFERATAI:
Mūsų politika išeivijoje — V. Rastenis

KONGRESO
GEGUŽES 30 DIENĄ:

10-1 vai. Registracija
1 vai. KONGRESO ATIDARYMAS

Atidaromasis žodis — V. Abraitis 
Invokacija — kun. J. Vaišnys, S. J. 
Kongreso tikslas — inž. E. Bartkus 
Sveikinimai

2-7 vai. REFERATAI:
Tautinių organizacijų veiklos derinimas

— Dr. P. Pamataitis 
Bendrinės lietuvių organizacijos

— T. Blinstrubas
.Jaunimo problema — prof. Dr. V. Čepas

Laisvinimo žygiai JAV ir JT
— B. Bieliukas

1-5:30 vai. Paskirų organizacijų posėdžiai 
. 7 vai. BANKETAS

Dainuoja solistė A. Stempužienė 
Akompanuoja pianistas A. Mrozinskas 
Neo-Lithuanijos rengiama Jaunimo

Pavasario Šventė
Banketų globoja J. Ginkaus pirminin

kaujamas komitetas
Tautinė spauda — Dr. J. Paplenas

v BIRŽELIO I DIENĄ:
10-1 vai. REZOLIUCIJOS; 1 vai. KONGRESO UŽDARYMAS

Tautinj Kongresą savo dalyvavimu pagerbs Lietuvos diplomatinės tarnybos atstovai, JAV kongresmanai 

i/ kiti aukšti svečiai.

Hindemith sonatas ir C. M. v. 
Webor Koncerto fagotui, be to, 
padedant kitiems pučiamiesiems, 
byVo atlikta: J. Gaidelio Pučia
mųjų Kvintetas ir E. Bozza 
Scherzo.

V. Strolia parodė savo rimtą 
pasiruošimą, sugebėjimus išgau
ti įvairius reikalingus atspalvius 
iš savo sunkaus instrumento ir 
išpildomų veikalų stiliaus pa
kankamą supratimą. Nedidelė

salė buvo beveik užpildyta, ma
tėsi nemažai ir vietos lietuvių 
(garbė jiems..,). Klausytojai 
solistui ir jo akompaniatorei J. 
White atsilygino gausiais ploji
mais. Buvo plojimais pagerbtas 
ir Čia salėje buvęs Kvinteto auto 
rius, komp. J. Gaidelis. Naujam 
muzikui - profesionalui V. Stro- 
liai linkime sėkmės jo pasirink
tame kelyje.

VI. Adomavičius

■b

■
Ji

ninkuose, tačiau patį darbą įvyk- St., Brooklyn, N. Y. GL 5-3607.
<16 platus komitetas, kurį sudarė

įvairių organizacijų atstovai ir 
įvairių srovių veikėjai. Apie du 
trečdaliu visų aukų surinkta čia 
pat vietoje, gi'likusioji suma su
plaukė iš visos Amerikos. Todėl 
ir paskutinė eilutė paminklo 
fronte dar sykį gražiai byloja 
kiekvienam praeiviui, kieno pa
stangomis šis paminklas pasta
tytas — ” American Lithua-
nians” (Amerikos Lietuviai).

V,

Lietuviu Bendruomenė bus gyva 
ir gausi, jei mes neįvelsime jos 
į jokias politines partijas, komi
tetus ar fondus.. Tas pats, ma
nau, galioja ir Kanadai, tik, de
ja, KLB vadovai partinę politiką 
pastatė aukščiau už bendruome
nę.

KLB Krašto Valdyba sausio 8 
d. posėdyje, dalyvau jant Tautos 
Komio pirmininkui prel. J. Bal- 
kūnui, pasiūlė naują Tautos Fon
do Atstovybės sudėtį su pirm. V. 
Vaidotu. Atstovybę prel. J. Bal- 
kūnas tėn pat patvirtino (Tėviš
kės žiburių Nr. 3). Atseit, suda
ryta naujas KLB organas.

Daug kalbama apie vienybę, 
bet jos nesiekiama. Kai kuriose 
vietovėse KLB valdomųjų orga
nų buvo paskelbta iš anksto, kad 
Vasario 16 minėjimo proga su
rinktos aukos skiriamos Tautos 
Fondui, kas ir buvo padaryta. 
Kai kuriose vietovėse būta dėl 
to daug ginčo ir ruošti atskiri mi
nėjimai. Kilus nuomonių skirtu
mui, Toronte tam reikalui buvo 
sušauktas KLB Toronto Apylin
kės Tarybos posėdis, kuriame 
viešu balsavimu pasisakyta 12 
balsų, kad surinktos Vasario 16 
proga aukos būtų skiriamos lie
tuvybės išlaikymo reikalams vie
toje, 12 balsų pasisakyta surink
tas ta proga aukas perduoti Tau
tos Fondui. Balsuojant antrą 
karta s’aptai — 14 balsu nutarta 
paskirti aukas Toutos Fondui.

Av tai vienybės siekimas, įjun
gus Fondų politiką į bendruo
mene ?

Vasario 13 d. Tėviškės Žibu-

žodį tarė tos d-jos pirmininkas 
John Bavicchi, iškilusis ir daug 
žadąs šių laikų Amerikos kompo
zitorius.

Buvo atlikti šie kūriniai: J. 
Kačinsko — Atspindžiai, piani
nu skambino Victor Griffeth. 
Latvių kompozitorių A. Abele, 
J. Norvilis, H. Berino ir A. Zi- 
linskis dainos, padainavo latviš
kai amerikietė dainininkė sopra
nas B. Riggenbach, puikiai ir 
spalvingai tas dainas išpildyda
ma. Anie latviškų žodžių tarimą 
tiksliau galėtų spręsti patys mū
sų broliai latviai,'bet gi mums 
dainos praskambėjo tikrai lat
viškai ...

Toliau sekė Erie Stokes (esto) 
trio klarnetui, violončelei ir pia
nui. Po to d-jos pirm. J. Bavicchi 
Sonata smuikui ir pianui. Ir kon
certo pabaigai — J. Gaidelio Pu
čiamųjų Kvintetas (pirmas išpil

certais, negu iki šiol būdavo ... 
Pirmasis koncertas bus spalio 
17 d. ir jį atliks mūsų smuiko 
virtuoze Elena KupreviČiūtė. 
Programoje Pugnani-Kreislerio, 
W. A. Mozarto, J. Gaidelio, C. 
Saint-Saens, L. Foss ir H. Wie- 
niawskio kūriniai.

Čia pat ir kitas muzikinis įvy
kis. Jaunas muzikas Vytautas 
Strolia, žinomo komp. J. Strolios 
sūnus, bebaigiąs B. A. laipsniu 
Bostono Universiteto aukštosios 
Dailiųjų Menų mokyklos skyrių, 
gegužės 19 d. turėjo savo pirmą
jį rečitalį minėto Universiteto 
Rečitalių salėje. Bostono liet. 
visuomenė, jau pažįstanti jį kaip 
gabų akompaniatorių bei akor
deonistą, grojantį mūsų O. Ivaš- 
kienės taut. šokiams, čia turėjo 
malonios progos stebėti jo pir
mąjį savo specialybės instrumen
to — fagoto rečitalio išpildymą, 
atliekant G. P. Telemann ir P.

PAŠVENTINTAS DR. M. J. COLNEY
PAMINKLAS

Š. m. gegužės mėn. 25 dieną kandžių. Užkandžiai, komiteto 
VVaterburio Kalvarijos kapinėse paminklui statyti pirmininko dr.

P. Vileišio pradėti trumpa pra
kalba, toliau, jam vadovaujant, 
tapo tikra akademija velioniui 
pagerbti. Viso kalbėjo apie 30 
asmenų, kiekvienas trumpai pri
simindamas savo patirtį su ve
lioniu. Sunku būtų surašyti visų 
kalbų turinys, tačiau jos duotų 
gražios medžiagos velionio mo
nografijai, kurią parašyti ir iš
leisti buvo sugestijų iš poros 
kalbėtojų. Paskutinis kalbėtojas 
— konsulas A. Simutis — taip 
pat įvei tinęs velionio nuopelnus, 
kalbą baigdamas užakcentavo du 
dalyku: Waterburio kolonija be
ne pirmutinė Amerikoje sutelk
tinėmis pastangomis* užakcen
tuoja savo prisirišimą ir pagar
bą nusipelniusiam lietuvybės vei
kėjui; dr. P. Vileišis, paminklui 
statyti komiteto pirmininkas 
(jis ir vietos Bendruomenės pir
mininkas), konsulo kolega — 
buvęs mūsų diplomatinės tarny
bos narys, vietoje rodo gražų pa
vyzdį, dirbdamas neatlyginamą 
lietuvišką'darbą.

neužmirštamo dr. Motiejaus J. 
Colney-Aukštakalnio paminklas.

Nors iš pat ryto diena buvo 
apsiniaukusi, o nuo vidurdieno 
ėmė pilei, kaip iš kibiro, kapinė
se susirinko labai gausus žmonių 
būrys. Be velionio bičiulių, arti
mųjų ir buvusių bendradarbių, 
matėsi valstybės reprezentantas 
lietuvis W. Grize, aldermonas 
Fr. Gvazdauskas, ALT skyriaus 
pirmininkas Jokūbas Trečiokas, 
Alena Devenienė ir kt. Iš New 
Yorko buvo atvykęs konsulas A. 
Simutis, Tautinės Sąjungos at
stovas V. Abraitis, Nepriklauso
mybės Fondo — A. Senikas bei 
d r. Paprockas.

Iškilmės kapinėse, dėl stipraus 
lietaus, tebuvo labai trumpos. 
Po kun. Vlado Vičo maldų ir 
paminklo šventinimo apeigų, visi 
dalyvavusieji, našlės ponios Col
ney kviečiami, susirinko vietos 
lietuviškojo klubo patalpose už-

Tautinio Kongreso Nevv Yorke 
proga Korp! Neo-Lithuania 
gegužės mėn. 31 d. ruošia

JAUNIMO
PAVASARIO

ŠVENTĘ,
kuri įvyks

\ Statler Hotel
Penn Top Bali Room

7th Avenue and 33rd Street, 
šokiams gros Raleigh Recording 

Hal Fields orkestras. 
Pradžia'9 vai. vak. Įėjimas $2.50

Bilietai gaunami pas Šventei 
Ruošti Komiteto narius, krei
piantis laišku ar telefonu: 
Vytautas Vaitaitis, 67 Woodbine

Giedrė Kumpikaitė, 50,5 Lafa-

yette Avė., Brooklyn, N. Y. 
ST 9-6534.

Dalia Maurukaitė, 1150 Glen- 
more Avė., Brooklyn, N. Y. 

AP 7-9205
Milda Savukynaitė, 7 Kiely PI., 

Brooklyn, N. Y. MI 7-4056. 
Virginija Sutkutė, 51 Lynch St., 

Brooklyn, N. Y. UL 8-3306. 
Algis Sperauskas, 7 Kiely PI., 
Brooklyn, N. Y. MI 7-7992 

Juozas Tysliava, jr., 192 High
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 

AP 7-7257.
Ir p. Juozo Ginkaus Svetainėje, 

Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Prie įėjimo bilietai nebus par

duodami, tad jaunimas prašomas 
juos įsigyti iš anksto. Vielų skai
čius ribotas. Jaunimo laukiama 
ir iš kitų vietovių.

'^“rT --

MARGUTIS
yra pats seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir 
skaitomas su malonumu.

Margučio adresas: 6755 So.
Westem Avė., Chicago, III. 

MARGUČIO metinė prenume«
rata $3.00.

*

Mielą Prietelių

PRANĄ DRĄSUTĮ su šeima,

jo mylimai motinai Lietuvoje mirus, giliausiai užjaučia

Pecku šeima.

Naujausias laivyno lėktuvas, ginkluotas branduoliniais ginklais, skrendąs greičiau už garsą.

Pats paminklas, trafaretinis 
pasižiūrėjus iš tolo (kapinių ad
ministracija savo nuostatais su
varžo paminklo formą ir dydį), 
labai dailus ir mielas lietuviškas, 
priėjus arčiau. Fronte granite 
iškaltas, debesų fone įgaubtas 
trijų kryžių kalno reljefas. Apa
čioje lakoniškas užrašas: ”Dr. 
M. J. Aukštakalnis-Colney. 1886- 
1958”. šonuose lietuviško rašto 
su tulpėmis ornamentai. Pamink
lui projektą padarė waterburie- 

1 tis inž. Pranas Gaižutis. Pamink
las kainavo apie pusantro tūks
tančio dolerių. Sumanymas pa
minklui statyti kilo vietos tauti-

Mielam Prieteliui

PRANUI DRĄSUČIUI su šeima,

jo mylimai motinai Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

J. O. Juozaičiai 
V. A. Mauručiai 
J. J. Račylai 
A. J. Šalkauskai


