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Neapykantos amerikiečiams prasiveržimai

Venecueloje, Alžire, Libanone
Akmenys į Nixono automobilį
Šimtai komunistų sukurstytų 

demonstrantų, apsiginklavu s i ų 
akmenimis ir basliais, puolė vi
ceprez. Nixono automobilį, jam 
atvykus į Venccuelos sostinę 
Caracasą. Minia melono dydžio 
akmenimis išmušė 4 automobilio 
langus ir apibėrė stiklais vice
prez. Nixoną bei jo žmoną. Vene- 
cuelos užs. reik. min. Velutini, 
lydėjusiam JAV viceprezidentą, 
stiklo gabalu sužeista akis. Pus
tuzinis viceprezidento palydovų, 
kurie stengėsi sulaikyti demons
trantus nuo įsiveržimo į automo
bilį ir jo apvertimo, taip pat su
žeisti, tačiau visi lengvai. Nixo- 
no automobilį kliudė daugiau, 
kaip 100 akmenų.

Dešimčia minučių vėliau kitas 
demonstrantų būrys buvo užpuo-

Prancūzijos pozicijų silpninimą 
Alžire ii' Pierre Pt’imlino pasky
rimą Prancūzijos premjeru, ka
riniu sunkvežimiu įsilaužė ir už
ėmė centrinius valdžios rūmus.

Gen. Jacųues Massu, remiamas 
parašiutininkų, ištisą dieną tru
kusį chaosą pabaigė, jėga atsta
tydamas tvarką ir įsteigdamas 
"Viešojo Saugumo Komitetą". 
Jo priekyje atsistojo gen. Raoul 
Salan, vyriausias prancūzų kari
nių pajėgų vadas Alžire.

Viešojo Saugumo Komitetas 
per radiją apeliavo į Paryžių, 
kad Prancūzijoje valdžią į ran
kas paimtų gen. de Gaulle.

Demonstracijos Paryžiuje
Keli tūkstančiai demonstrantų 

Paryžiuje, šaukdami "Alziras 
yra prancūzų!”, pralaužė polici-

lęs JAV armijos ir laivyno atsto-Jjos barikadas ir įžygiavo į Pran- 
vus (karinius attache), kurie bu-1 cūzijos Tautinės Asamblėjos rū- 
vo nuvykę į Nixono planuotas mus. Demonstracijos prasidėjo 
vainiko padėjimo tautiniame po to, kai naujasis premjeras 
panteone iškilmes. Jos neįvyko, Pfimlinas, Kataliku Tautinių 
ir dvi venecueliečių pėstininkų I Respublikonų partijos lyderis, 
kuopos su nuogais durt uvais pa-1 paprašė parlamentą aprobuoti jo
reigūnus išlydėjo iš pavojaus 

• vietos.
\ Viceprez. Nixonas su verkian-

čia žmona ir palydovais iš inci
dento vietos grižo į JAV amba
sados rūmus.

1000 JAV' karių į Venecuelą
Valse. sekr. Dulles, prez. Ei- 

senhovverio įsakymu, vos tik pa
siekus Washingtoną žinioms apie 
įvykius Caracase, tuojau pat pa
reikalavo Venecuelos vyriausybę 
apsaugoti viceprez. Nixoną nuo 
tolimesnių užpuolimų.

Po pietų buvo numatytas vice
prez. Nixono pasitarimas su Ve
necuelą valdančios juntos na
riais vyriausybės rūmuose. Ve
necuelos prez. pareigas einąs 
adm. Ugueto, vengdamas toli
mesnių incidentų gatvėse, su 
j untos nariais pasitarimui atvy
ko į JAV ambasadą, kuri buvo 
saugoma karinių patrulių ir po
licijos. Po pasitarimo grįžtančius 
j untos narius minia užpuolė ak
menimis ir vėl išmušė kelis au
tomobilių langus. Vyriausybės 
narius lydintieji kareiviai šaudė 
į orą ir naudojo ašarines bom-

kai. Komunistų partija Egipte ir 
Sirijoje oficialiai yra uždrausta, 
todėl komunistai čia naudojasi 
arabų nacionalistų priedanga.

Libanono vyriausybė įteikė 
protestą Jungt. Arabų Respubli
kai, reikalaudama nutraukti kur
stymus ir pagalbą sukilėliams. 
To nepadarius, Eibanonas kreip
sis į JT Saugumo Tarybą. Ta
čiau, žiniomis iš Beiruto, kabine
tas tokio nutarimo dar nėra pa
daręs.

VVashingtone Vid. Rytų politi
kos specialistai mano, kad da
bartinės Libanono vyriausybės, 
kuri yra priešinga Nasserio "po

zityviam neutralumui” ir palan
ki Vakarams, amžius nesąs il
gas. Kai kurie laikraštininkai 
pastebi, jog Libanono įvykius in
tensyviai seką Viduržemio jūro
je stovį JAV laivyno daliniai ir 
net esą galima laukti jų inter
vencijos.

Paskutinėmis žiniomis, prie 
JAV ambasados teroristai iš
sprogdino bombą ir už 500 metrų 
nuo rūmų iš grindinio akmenų 
užbarikadavo gatvę. Visame 
krašte vyksta sunkios kautynės, 
tačiau vyriausybė oficialiai pa
neigė, kad didžioji krašto dalis 
esanti sukilėlių rankose.

PAVERGTŲJŲ LAISVĖS KLAUSIMUS 
SVARSTANT

Rusai Briuselio parodoje Rygą ir Vilnių 
visiškai surusino

programą, suteikiant daugiau 
savivaldos Alžirui ir sumažinant 
ten prancūzų galią.

Demonstracijos buvo išsklai
dytos, tačiau Paryžiuje būkštau- 
jama, kad tai galį reikšti Ketvir
tosios Respublikos galą. Prancū
zija, jau kelios savaitės neturin
ti vyriausybės, galinti atsidurti 
karinės diktatūros rankose.

Prancūzijos prez. Coty krei
pėsi į Alžire esančius 400,000 
prancūzų karių, kad jie liktų lo
jalūs vyriausybei. Visos demons
tracijos Prancūzijoje uždraustos.
Alžiro radijas paskelbė, kad ir 
kituose Alžiro miestuose sudari
nėjami tautinio saugumo komi- bėjimii 

Mūsųtetai, nepaisant Paryžiaus drau 
dimo.

Beveik pilietinis karas Libanone
Praeitą savaitgalį prasidėju

sios riaušės Tripolyje, jau virto 
beveik pilietiniu karu visame Li
banone. šios savaitės pradžioje 
Libanono sostinėje Beirute pra
sidėjo ginkluotas sukilimas. Bu
vo sudeginta JAV ambasados iš
laikoma biblioteka, keliomis va
landomis vėliau nukirsta viena 
svarbiausių naftos vamzdžių li-

JAV prez. Eisenhovverio įsa- nijų, ateinanti iš Kirkuko naftos 
kymu, į Karibus oro keliu pa- laukų Irake.
siųstos 4 parašiutininkų ir ma-| Keli demonstrantų bandymai 
rinų kuopos, viso apie 1009 ka- užpulti JAV pasiuntinybę polici- 
rių, į ten esančias JAV bazes, jos buvo išsklaidyti. Daugelis 
kad reikiamu atveju jos galėtų Beiruto gatvių užblokuotos su
kintis apsaugos priemonių". ! kilėlių barikadomis, telefono ry-

Į šiai veik nutraukti. Sukilėliai 
Kalinė diktatūra Alžire j naudoja automatinius ginklus ir,

50,000 prancūzų minia užpuo-jkaip pranešama, jų ateina vis
lė ir beveik sunaikino JAV Infor
macijos Agentūrą Alžire. Vėliau 
ta minia, protestuodama prieš

nauji būriai iš Sirijos pusės. 
Neramumams Libanone vado

vauja komunistai ir naserinin-

’ >

Lankant Los Angeles lietuvius. Iš kairės: .1. Bačiūnas, Jurgis Rudelis, muz. Budriūnas, 
konsulas ir ponia J. .L Bielskiui.

Lietuvos

Esame susirinkę dvare, kurio 
buvęs savininkas, grafas Pour- 
tales, kadaise buvo Vokietijos 
ambasadorium Rusijoje. Simbo
lis? 'Pik kažin, ką jis reiškia?

Blogas oras (ne tik Elzase, 
bet, berods, ir visam pasauly) 
slegia žmones, ypač įtemptai dir
bančius. O darbo įtampos šio sei
mo posėdžiuose nestinga. To ne
paisydami, po bendrųjų posėdžių, 
jau vėlai vakare, susirenkame 
vieni lietuviai pasikalbėti 

apie savus reikalus.
Iš pirmininko V. Sidzikausko 

išgirstame ilgą, išsamų referatą 
apie mūsų bylos stovį. Ne vieta 
čia pasakoti visas informacijas, 
kuriomis pasidalino lietuvių de
legacijos nariai. Amerikoniška 
mada ištraškinti laikraščiuose 
viską iki smulkmenų čia, Stras- 
burge, laikoma ne "demokrati
ja”, o tik disciplinos stoka. To
dėl riboj uos tik viena kita pa
staba, ar įspūdžiu iš tų pasikal-

byla, žinoma, yra 
susijusi su mūsų susiorganizavi- 
mu. Kalbame apie "mechaniško 
apjungimo” bandymus, iš kurių 
nieko neišėjo. Ar kas tikėjosi ko 
nors kil a?

Pagrindinė tema — tas nau
jas elementas, įsigalįs mūsų vi
suomenės sąmonėje. Ką sakau - 
"naujas”! Tai labai senas ele
mentas — "krašto primatas”. 
Praeitin pažvelgus truputį ima 
juokas . . . Vienas kitas iš mūsų 
organizuotųjų sąjūdžių seniai 
tvirtino, kad, nepaisant visų pa 
dėties keblumų, vistiek reikės 
pasiklausti ar pasiklausyti, ką 
žmonės tenai — Lietuvoj — ma
no .. . Kiti, tačiau, kažkodėl be 
velijo laikyti save "pasaulio aši
mi”. Dabar jau daugelis puola į 
tą mintį, kaip plaštakės į žva
kę ... Tie, kurie kadai ragino 
tuo principu remtis, dabar pasi
junta turį net įspėdinėti tas plaš
takes, kad nepultų į liepsną per
daug neapdairiai . . .

Kokių, pasirodo, esama pasau
ly optimistų, ypač Amerikoj! 
Tai iš viso optimistiškas kraštas. 
Visokiu improvizacijų, fantastiš
kiausių planuotojų atsiranda. 
Kaikurie tiek neatsargūs, kad 
net pamiršta kitas savas pozici
jas beginti. Ar nereiktų sušaukti 
žurnalistų (bei šiaip laikraščiuo
se prabylančiųjų) kokį suvažia
vimą ir ten išsikalbėti, pasida
linti informacijomis ir sampro
tavimais "iš pirmų rankų"?

Mus, europiečius, jau kartą la
bai nusivylusius "centrais", ne 
tik juokina, bet ir pykina, kai 
išgirstame, kad Amerikoje kaž
kas vis dar nepasidalina "val
džia”. Pasirodo, kad vis dar te
begyvuoja mitas apie "masines 
organizacijas”. Tačiau žinome, 
kad nieko čia nepadarysi. Tegu 
sau kiekvienas tiki, kad jis tei
sus. Ateis laikas, kai visos "ideo
logijos” iš karto atsidurs ten, 
kur kiekvienam popieriui vieta. 
Nė trupučio neabejokim, kad lie
tuviai, laikui atėjus, moka būti 
net ir labai pragmatiški.

Dar tebėra gyvas mitas, esą 
politika yra kažkas labai nepa
prasta ir tuo pačiu metu net ir 
pelninga .. . Paminėjus politiką, 
tuojau vaidenasi "bačkininkys- 
tė”, ambicijos ir visokių kitokių 
jausmu konglomeratas. O tikro
ji politika — ne diletantizmas — 
joje tebesipainiojantiems iš tik
rųjų virsta juo toliau juo nuo- 
stolingesnė. Bet tik iš tų, kurie 
ištesės pereiti tą pirtį, gal kas 
ir bus.

Senosios partijos, kaip "turkų 
vainos patrankos”, teberiogso 
horizonte. Ar jų reikia? Liko tik 
jų i d ė j o s , bet nėra realių
jų reikalų. Iš to susidaro tik tė
vynės surogatas, kuris taip ir 
lieka miglotas, kaip tam kaimo 
berneliui kunigo pamoksle gir-

narių atstovų pareiškimuose 
(sveikinimų proga) buvo gana 
įvairaus turinio. Italų atstovas 
bene drąsiausiai pasakė savo 
nuomonę apie koegzistenciją. 
Sako: viršūnės žada derėtis, bet 
kokiu reikalu? Derybose papras
tai siekiama ką nors išsiderėti. 
Svarbu, tačiau, ne pats susitari
mo faktas, o jo objektas. O tas 
objektas, jo nuomone, yra visa 
Vakarų Europa, kurią sovietai 
nori primigdyti ir "išlaisvinti”.

Ne visi turėjo drąsos prisipa
žinti prie tokios logikos. Bet ir 
tie, kurie mano, jog reikia kaip 
nors "formaliai” pazonduoti vi
sokius rapackių planus, siūlė ta
tai neramia širdim.

Baigiamojoj spaudos konfe
rencijoj vienas belgų žurnalistas 
iš Briuselio pareiškė pasipiktini
mą, kad pasaulinės parodos so
vietiniame paviljone "toki vaka
rietiški miestai, kaip Ryga ir Vil
nius, vaizduojami lyg rusiški 
miestai”. Jis siūlė, kad PET Sei
mas padarytų tuo reikalu atitin
kamų žygių. Pasirodė, kad žy
giai daryti, bet sudužo atsitren
kę į belgų "protokolą". Ta proga 
spauda buvo paprašyta padary
ti tai, ko šiam seimui neleido pa
daryti parodo® rengėjai.

Jie įsijungė į 
Dirvos talkų

Praėjusiam numeryje, skelb 
darni naujus šimtininkus, įsijun 
gusius į mūsų vajų, padarėme 
klaidą. Septyniasdešimtuoju šim 
tininku įsijungė vvaterburietis 
Algimantas Aukštuolis, jnešda 
mas ne $10.00, kaip mūsų buvo 
atspausta, bet $100.00.

Mums malonu, kad į vajų vė 
įsijungė trys nauji šimtininkai 
Jais yra:

72. Tautinės Sąjungos 
Elizabetho skyrius $100.00

73. Antanas Jonaitis, cleve 
landietis, nuolatinis Dirvos 
rėmėjas, labai aktyvus lie 
tuviškosios knygos palai
kytojas ir lietuviškųjų or
ganizacijų narys $100.0C

74. Marijonas šnapštys,
iš Detroito ............ $100.0(

Marijonas šnapštys, atsiųsta
me laiške rašo:

kitais kuriais galais apniukęs 
dangus. Neskelbkim iliuzijų, kad 
jau švinta. Netikėkim stebuklais, 
nors vokiečių atstovas čia kalbė
damas ii pareiškė, kad "istorija 
tūkstančius kartų išradingesnė,

Pą pačią dieną Europos Par- negu mūsų galvojimas”. Tas tie-

Viseprezidentui Nivonui lankant Pietų Amerikos valstybes, nedaug kur jį taip draugiškai sutiko. 
Ypač žiaurūs buvo komunistų sukurstyti studentai Peru ir Venezueloj.

dėta i d ė j a : jau kad dėjo 
tai dėjo, — nežinau kur, ka
da, ką įdėjo, bet dėjo, net 
visa bažnyčia verkė . ..

Pabaltiečių susitikimas
Tomis pačiomis temomis, V. 

Sidzikauskui p i r mininkaujant, 
informavosi savo tarpe ir visų 
trijų pabaltiečių delegacijų na
riai. Išsiaiškinta, kaip elgtis ir 
kas daryti net ir tame pačiame 
PET seime mūsų pozicijoms 
ginti. Išsiaiškinta, kada iš ko ga
lime ar negalime turėti realios 
paramos Padėtis atsakymus pa
ti nurodo, tad nuomonių skirtu
mu nebuvo. \

Pasitarimus tenka vertinti bu
vus svarbius, reikalingus ir nau
dingus. Tad vien jau tuo PET 
seimo sesija Strasburge save pa
teisino (Bulgarai ta proga buvo 
sukvietę net savo studentų su
važiavimą. Dalyvavo 30).

Kitų nuomonės
Visos eilės Europos Tarybos

lamento pirmininkas De Housse 
atidarė ”40 metų sovietinio im
perializmo” parodą (buvusią 
Nevv Yorke ir Washingtone). 
Žurnalistai siūlė tą parodą per
kelti kaip tik į Briuselį . . . Ta
čiau PET Seimas neturi galimy
bės toki pasiūlymą realizuoti.

Bet Vakarus juk pabudins ne 
parodos ir prakalbos. Reikia fak
tų. Jų tenka laukti. PET seimo
funkcija — tą žinokim__ yra ne
tiek kalbamoji, kiek primenan
čioji. Jame atstovaujamieji de
vyni kraštai 1939 metais buvo 
laisvi. Jie turėjo šimtus sutarčių 
su Vakarais, kurios tapo paša
liečių sukliudytos. Jos įpareigoja 
Vakarus rūpintis tų, dabar ne- 
belaisvu kraštų laisve. PET Sei
mo uždavinys ne tiek propagan
dinis, kiek teisinis. Niekas Va
karuose negali išsisukinėti, kai 
prityrė pavergtų kraštų politi
kai primena teisinius įsipareigo
jimus ir stato juos vakariečių są
žinės akysna.

Ta prasme seimas atlieka savo 
uždavinį (Tegu sau jo politikai 
ir "seni” — pasensite ir jūs, 
"amžinai jaunieji”!). PET sei
mas nepatinka bolševikams. Ne
patinka kaikam ir Vakaruose. 
Amerika kolkas viena tebėra šiuo 
požiūriu tvirta uola. PET Seimo 
ateitis bus geriausia rodyklė, ar 
Vakarų pasaulis dar tebesilaiko 
tų principų, kuriuose glūdi visa 
Vakarų laisvės ir demokratijos 
esmė, ar jau ne . . . Jeigu ne, 
priminkime tada, kad ateityje, 
jei ir jiems "prispaus uodegą”, 
neaimanuotų dėl kitų nemo
ralumo.

Tamsi ir miglota tebėra padė
tis, kaip ir atominiais rūkais ar

sa, bet nematyti, kad jau dabar 
imtų tapti kūnu bolševikų išprie
vartauto ir pasisavinto poeto J. 
Janonio žodžiai "naujas rytas 
eina”... —vb.

SUDARYTA 
REPREZENTACINĖS 

MENO PARODOS 
ORGANIZACIJA

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimo proga Nevv Yorke Ri- 
verside muziejaus patalpose 
įvyksiančiai reprezentacinei lie
tuviškojo meno parodai rengti' šus padidino

"Gerbamieji!
Jau kuris laikas man knietėjo 

noras paremti Jūsų doras, saky
čiau, tėvynainių pastangas. Šian
dien, galvodamas apie rytojaus 
Motinos Dieną, mintimis nuskrie- 
jau į mūsų tautos motiną — lie
tuvių kalbą, lietuvišką žodį ir jų 
užtikrinimą mūsų tautos čio
nykštei dalelei.

Jūsų darbas, rodos, taip gra
žiai siejasi su mano užmačiom 
konkrečiam poveikiui. Tat ir ryž
tuosi. Tas mano mostas gal 
"kiek” sustiprins bei pagreitins 
užbaigimą vajaus ir pradėjimą 
vykdyti užsibrėžtų darbų. Su
prantama tas "kiek” savo apim
timi tėra tik visos vajaus
sumos, taigi labai jau liesas pa
stiprinimas. Kita vertus, tai ro
do, jog tik 200 turi atsiliepti tei
giamu — "siunčiu”!

Žinoma, jei tie 200 tėra taipo
gi mažas nuošimtis tų, kurie 
lauktini atsiliepti, tad gal ir lai
ko atžvilgiu aš nedaug ką tepa- 
skubinsiu. Na, bet jei "atoslū
gis” (ekonominis, kuris įtaigoja 
dvasini) dar kiek užtruks, gal ir 
tos trupmenos lyginamasis svo
ris gali kilti, nes vis didesniam 
skaičiui darysis vis ir vis sun
kiau išgyventi atsiskyrimo bei

iunčiu" procedūra.
Mano linkėjimai, kad Jūsų 

vykdomi darbai gražiai klestėtų, 
rikiu, jog pasaulėžvalginė bei 
politinė pozicija, kaip kad ir pra
eityje, nekliudys respektuoti bei 
)ūti respektuojamai kitų, kad ir 
dirbančių kiek kitu keliu, būdu 
ir idėja, bendrajam mūsų tau- 
os gėriui bei grožiui. O tai tik

riausiai užtikrins ir apdraus bui- 
j tam žodžiui atstovauti ne vien 

srovinę lietuvišką mint), bet ir 
aikytis darnioje visuotinio bei 
lendrinio lietuviško žodžio sro

vės visumoje.
Šiuo baigsiu ir vienkart pra

šysiu atsiųsti man su nario pa
žymėjimu ir Vilties D-jos įsta- 
us, kad ryškiau matyčiau, ką 
iš čia Detroite sėdėdamas apie 
Clevelandą turiu žinoti.

Jus gerbiąs
Marijonas šnapštys 

958 m. gegužės mėn. 10 d.
Mums taip pat miela, kad du 

mūsų vajaus rėmėjai savo įna- 
Tai

PLB Seimo Organizacinis Komi
tetas sudarė šitokią organizaci
ją:

1. Reprezentacinės Meno Pa
rodos Rengimo Komisiją iš gar
bės pirmininko Adomo Galdiko, 
pirmininko Viktoro Vizgirdos, 
vicepirmininkų Vytauto K. Jo
nyno, Povilo Puzino, sekretorės 
Aleksandros Kašubienės ir na
rių : Vytauto Kašubos, Prano 
Lapės, Romo Viesulo, Kazimiero 
žoromskio ir PLB Seimo Org. 
Komiteto atstovo Jono Pakal- 
kos;

2. R. M. P. jury sekciją iš A. 
Galdiko, V. Kašubos, P. Puzino, 
R. Viesulo ir V. Vizgirdos;

3. R. M. P. ekspozicijos sekci
ją iš V. K- Jonyno, V. Kašubos 
ir V. Vizgirdos;

4. R. M. P. katalogo sekciją iš 
V. K. Jonyno, A. Kašubienės ir 
A. Viesulo.

5 Informacijų sekcija pavesta 
sudaryti A. Kašubienei, pasikvie
čiant talkon lietuviškosios spau
dos atstovus.

Jonas Kasmauskas,
iš Bostono, naujai įnešė $40.00

Inž. S. V. Malėnas, 
iš Andovver, naujai įnešė $50.00

Tai}) pat į vajų naujai įsijun
gė ir šie mūsų rėmėjai:

Inž. Vladas Adomavičius,
Boston ................. ,...... $25.00

S. Jurgaitis,
Cleveland ......................$10.00

Su šiandien skelbiamais iš vi
so gauta .....................$15,228.95

Dar būtinai reikia $ 4,771.05 
Šios dienos bendrieji vajaus 

daviniai rodo, kad jau trys ket
virtadaliai viso vajaus išpildyta. 
Reikia tik pasispausti ir tą pa
skutinį ketvirtadalį, kiek galima 
greičiau, sukelti. Greičiau sukel- 
sim, greičiau ir visus planus 
įvykdysim. Juk yra dar daug iš 
mūsų tarpo, kurie žadam duoti, 
bet vis kažin kaip tą davimą nu- 
keliam rytojui. Nebeatidėliokim. 
Duokim greit. O tie, kurie da
vėm, gal dar pagal išgales savo
įnašus padidinsim.

Labai laukiam!

Švedijos princas Bertil ir Norvegijos princesė Astrida, vykdami į Minnesotos šimtmečio 
jimą, lankėsi Baltuosiuose Rūmuose.

mine
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Bartkus sprendžia tris problemas
Sunku mylėti Ameriką. Gentkarčių ratas atgal. 

Aš ne šokti atėjau.

DR. KAZYS SRUOGA

Sunku pamėgti Ameriką. Sun
ku. Bet kas pamėgsta Ameriką, 
tas jokio kito krašto jau nenori. 
Sakoma, kad daugumas pirmųjų 
ateivių norėdavo tuojau grįžti į 
senąją tėviškėlę — tik neturėda
vo pinigų kelionei. Gi kol tų pi
nigų užsidirbdavo, tai pamildavo 
Ameriką ir niekur važiuoti nebe
norėdavo.

Taigi. Amerika kitoniška. Ki
toniški yra ir čia gimę ar bent 
čia užaugę lietuviai. Iš čia ir ta 
jautri senosios kartos ir šių die
nų lietuvių ateivių (buvusių 
tremtinių) santykių problema. 
Iš paviršiaus ta problema nevi- 
sada matoma. Bet ji yra — jei 
ne formaliai, tai iš esmės. Ki
taip ir būti negali.

Savaime kyla toks klausimas. 
Gerai, Amerikoje gimę ar augę 
lietuviai yra kitoniški. Bet ai 
jie geresni ar blogesni už kitus 
lietuvius? Kas gi gali norėti i 
tokį klausimą atsakinėti?.. 
Bet vieną faktą visi žinome. JA\ 
iki pat šių dienų yra viso pašau 
lio galybės ir civilizacijos prie
šakyje. Senesniosios kartos lie
tuviai vra šios valstybės nariai 
ir tai daug seniau, negu mes — 
šių dienų lietuviai ateiviai. Žino
ma, galima čia visokių dalyke 
kalbėti. Bet to fakto paneigti ne
galima. Iš jo reikia daryti išva
das. Tada daug dalykų kitaip at
rodys it bus suprantami.

Ir va, Eugenijus Bartkus yra 
Amerikos Lietuviu Tautinės Sa-4 t
jungos priešakyje, jos pirminin
kas. I<ą gi tai reiškia? Reikia 
įsidėmėti. Bartkus yra naujųjų 
laikų ateivis — buvęs tremtinys. 
Gi ALT Sąjunga yra grynas se
nosios kartos kūrinys, Bartkus 
buvo ALT Sąjungos seimo iš
rinktas pirmininku tos sąjungos 
kūrėjams (Oliui, Bačiūnui ir Dr. 
Biežiui) nuoširdžiai ir įsakmiai 
pageidaujant. Taigi, Bartkus yra 
pirmas bandymas spręsti seno-' 
sios ir naujosios kartos ateivių' 
santvki’’ problema. Tai, žinome 
„egzaminas” ne tik Bartkui, bet 
ir visiems naujiems ateiviams 
ALT Saiungos ribose.

Reikia pripažinti, kad Bart
kus turi ir naujosios ir senosios 
kartos pagrindinių savybių. Jis 
gimęs medicinos daktaro seimo 
je. Lietuvoje. Ten ir augo ir ėjc 
vidurinius mokslus. Brendime 
amžiuje Bartkus aukštuosius 
mokslus eina Vokietijoje. Paga
liau inžinieriaus ir techniškųjų 
mokslu magistro diplomą Bart
kus įsigyja jau Amerikoje. Ir 
šiandien jis yra vyriausiojo in
žinieriaus pavaduotojas firmoje 
Meissner Eng. Ine., kur dar dir
ba apie 80 lietuvių inžinierių iš 
naujųjų ateivių tarpo.

Tačiau Bartkaus atėjimas į 
ALT S-gos viršūnę sprendžia 
dar ir kitą labai švelnią lietu
višką problemą. Gentkarčių ra
tas visur yra žinomas. Jaunimas 
stumia lauk senius. Vėliau kitas 
jaunimas stumia lauk jau tuos, 
kurie pirmiau stūmė kitus. Taip 
ir eina tas ratas be sustojimo.

Bet Amerikos lietuviai savo 
visuomeniniame gyvenime turi 
kitą, visai priešingą problemą. 
Čia jaunimas nestumia senimo. 
Priešingai. Mūsų kultūrininkai ir 
politikai šaukte šaukia, kad nėra

prieauglio, nėra jaunimo. Kas 
lietuvybės naštą vilks, kai seniai 
išmirs? Daug visokių priemonių 
siūloma sukti ratą atgal —* pa
traukti jaunimą. Pats gi jauni
mas, užkalbintas tuo reikalu, 
tarp kitų motyvų, sako, kad gir
di, „mus pakviečia tik pašokti”.

Amerikos Lietuvių Tautinė Są
junga žengė drąsų žingsnį. Jau
nimo atstovui, Bartkui, pavedė 
atsakomingą vadovavimo darbą, 
aukščiausioje tos sąjungos vir
šūnėje. Taigi, ne šokti ir ploti jį 
pakvietė. Tokias dvi problemas 
sprendžia Bartkaus atėjimas. 
Apie trečią Bartkaus problemą 
?r apie jo paties nuomonę tuo 
"eikalu — sekantį kartą.

WORCESTER
INž. EUG. BARTKUS,

lankydamas Rytinio pakraščio 
Taut. S-gos skyrius, gegužės 4 
I. buvo sustojęs Worcestery. čia, 

Maironio Parko salėje, skyriaus 
nariams ir vietos veikėjams pa
tarė išsamų pranešimą apie T. 
S-gos atliktus ir planuojamus 
darbus politiniams ir kultūrinia
me veiklos bare bei atsakinėjo į 
skeltus klausimus.

Gyva susidomėjimą Sąjungos 
pirm. parodė J. Vizbąro iškeltu 
pasiūlymu, kad T. S-gos centro 
valdyba perimtų buv. tautinės 
minties laikraščio „Amerikos 
Lietuvio” archyvą ir knygyną. 
Pastatas, kuriame šiuo metu ran
dasi archyvinė medžiaga ir spau
stuvės likučiai, šį pavasarį bus 
nugriautas, ir minėta medžiaga 
savininkės Leonaitės greičiau
siai bus parduota atliekalų rin
kėjams.

Po pranešimo Dirvai paremti 
skyr. pirm. A. Vagelis pasirašė 
pasižadėjimą $50.00, J. Matule
vičius $25.00, J. Kavaliauskas 
$20.00, A. Venclauskas $5.00, St. 
burkus $5.00, K. Jakimaitis 
$15.00.

Po to inž. Bartkus aplankė žy
mesnius Worcesterio Taut. Sa
iungos ir kitų organizacijų vei
kėjus, senosios ir naujosios kar
tos lietuvius, ir išvyko į Bostoną.

LSK VYTIS
krepšinio komanda laimėjo Rvtu 
apygardos krepšinio meisterio

CHICAGOS
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 

Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 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 W. 66th PLACE.

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 

Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 

2336 West Chicago Ave. 
Chicago 22, III.

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 
antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniai3.

• Leidžiama Vinco Kudirkos 
monografija. Lietuvių Enciklo
pedijos Leidykla pradėjo rinkti 
Aleksandro Merkelio parašytą 
Vinco Kudirkos monogra
fiją. Ji bus 400 psl. ir tokio pat 
formato, kaip Lietuvių Enciklo
pedijos leidžiami Vinco Krėvės 
raštai. Monografija numatoma 
išleisti dar šį rudenį.

Ši monografija leidžiama mi
nint jo 100 m. gimimo sukaktį 
ir bus plačiausia apie šį mūsų 
didįjį tautos žadintoją, kokia tik 
kada buvo išleista. Jos autorius, 
Al. Merkelis, Lietuvoje buvo pa
rašęs geriausią iki šiol J. Tumo- 
Vaižganto monografiją, kuri ne
senai buvo perspausdinta ir 
Amerikoje.

• SLA vadovybė liko ta pati.
Kovo ir balandžio mėn. įvyku
siuose SLA Pildomosios Tarybos

vardą. Ta proga Lietuvių Klubo 
salėje jiems pagerbti tėvų komi
tetas surengė banketą. Krepši
ninkams dovaną, bronzinę statu
lėlę, įteikė sporto vadovas K. 
Prapuolenis, žodį apie sporto 
reikšmę jaunimui tarė J. Vizba
ras.

J. V. Sūdavas

LITERATŪROS VAKARAS,
kurį rengia L. T. S. Worcesterio 
skyrius, įvyks gegužės 24 d. 
(šeštadienį) 7:30 v. vak. Lietu
vių Klubo salėje.

Programą „Literatūros pabi
ros” išpildys Worcesterio Dra
mos Sambūris, vad. Kazio Jonai
čio; poezijos ir beletristikos iš
traukas iš J. Aisčio, J. Biliūno, 
K. Binkio, M. Venclausko, V. Si
rijos-Giros ir kt. kūrybos skai
tys sambūrio nariai: Izabelė Sa
vickaite, Leopoldas Jokubaus
kas, Adolfas Venclauskas, Algis 
Zenkus ir Edvardas Kaštaunis.

Po programos šokiai, grojant 
Gonti kapelai; veiks bufetas.

Visus Worcesterio ir kaimyni
nių kolonijų lietuvius rengėjai 
maloniai kviečia atsilankyti į šj 
linksma pavasario parengimą.

A LTS VVorccsterio Skyrius 
(44) i

rinkimuose išrinkti: P. P. Dar
gia — prez., J. Maceina — vice- 
prez., M. J. Vinikas — sekr., No
ra Gugis — ižd., S. Briedis ir E. 
Mikužiūtė — iždo globėjai, Dr. 
S. Biežis — dakt. kvotėjas.

• Gegužės 19 dieną, laivu Orso- 
va, atvyksta iš Australijos, Ade
laidės, ponia Aleksandra Lin- 
kus-Blažytė. Pagrindinis jos lan
kymosi tikslas Amerikoje, yra 
susitikimas po ilgų išsiskyrimo 
metų, su jos seserimi Veronika 
Puidokiene ir jos šeima Roches- 
teryje. Tačiau, ji norėtų pasima
tyti ir su visa eile prieteliu bei 
pažįstamų iš • Lietuvos, Vokieti
jos bei Australijos. Ypatingai ji 
norėtų revizituoti ponus Bachu- 
nus, Tabor Farm, ir pasimatyti 
su G. Janulevičium, Lazdiniais, 
Kondratavičiais, Jasėniene, Jan
sonais, Rūkštelėmis, Marčiulio- 
niais, Stasiškiais ir visa eile kitų 
jois vyro kolegų iš universiteto 
laikų Lietuvoje, bendradarbių iš 
Finansų Ministerijos ir UNRRA 
bei IRO Vokietijoje. Tie, kurie 
turėtų noro, galimybės bei laiko 
su ja susitikti, prašomi susisiek
ti šiuo adresu; Mrs. A. Linkus, 
c o Mrs. V. Puidokas, 38 St. Ja- 
cob St., Rc-chester 21, N. Y.

DETROIT
LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 

ŠVENTĖ
Detroito šeštadieninės litua

nistinės mokyklos 1957-58 m.m. 
užbaigimą daro gegužės 25 d. 
šia tvarka: 10 vai. šv. Antano 
bažnyčioje pamaldos; 11 vai. is
panų salėje, prieš šv. Antano 
bažnyčią, užbaigimo aktas, kan. 
dr. J. Tumo-Vaižganto 25-rių 
metų mirties „sukaktuvių pami
nėjimas, meninė dalis ir loterija. 
Meninę dalį ir Vaižganto pami
nėjimą atliks patys mokiniai, pa
ruošti mok. A. Arbačiauskienės,v
mok. Pr. Zatankos ir mok. O. 
Valienės.

Šios mokyklos baigia devin
tuosius mokslo metus ir visą lai
ką naudojasi šv. Antano para
pijos mokyklos patalpomis ir in

ventoriumi be atlyginimo ir jau
čia parapijos klebono kun. dr. 
Igno Boreišio ir mokytojų Se
selių Pranciškiečių malonią glo
bą ir paramą. Mokyklą išlaiko 
Lietuvių Bendruomenės Detroi
to skyrius. Tačiau daugiausia lė
šų mokyklų reikalams sutelkė 
Tėvų Komitetas, kuris šiemet 
buvo labai veiklus, o ypačiai iž
dininkė p. Stf. Kaunelienė.

Šiais mokslo metais dirbo šie 
mokytojai: A. Arbačiauskienė, 
A. Dulaitienė, A. Misiūnas — 
vedėjas, kun. K. Simanavičius, 
J. Švoba — vedėjas, Pr. Zaranka, 
O. Valienė ir A. Vaškelis. Pava
davo L. Bulgaris, K. Daugvydie- 
nė, K. Gricius, K. Gogelis ir K. 
Jurgutis.

Šiais mokslo metais mokėsi 
apie 110 mokinių. Palyginamai 
labai mažas mokinių skaičius. 
Detroite šeštadieninės mokyklos 
yra vienintelė vieta, kur lietuvių 
vaikai gali pramokti lietuvių k. 
ir kitų lituanistinių dalykų. Da
rosi nesuprantamas tėvų nerū
pestingumas pasinaudoti šešta
dieninių mokyklų patarnavimais. 
Yra tėvų, kurie net 69 mylių ve
ža vaikus šeštadieniais į šias 
mokyklas. Bet yra tėvų, kurie 
gyvena visai arti ir vaiku nelei
džia į lituanistinę mokyklą. Su
telktos tėvų, mokytojų ir visų 
kitų lietuvių pastangos tas mo
kyklas gali padaryti dar naudin
gesnėmis, o jų neįvertinimas — 
jas uždaryti. J. S.

FUTBOLO RUNGTYNĖS
KovieČiai pradėjo lygos pir

menybes sužaisdami su lenkais 
ir ukrainiečiais, o gegužės 18 d. 
3:40 vai. p. p. McCabe stadijone 
susitiks su italais.

Michigano ir Windso.ro rinkti
nė gegužės 16 d. 7:39 vai. vaka
re žais prieš gerai žinomą Offen- 
bach Kickers vienuolikę .kurioje 
taip pat žaidžia ir keletas Vokie
tijos rinktinės žaidikų.

STEIGIAMASIS
SUSIRINKIMAS

Detroito Gydytojų Sąjungos 
steigiąpiasis „suyirinkirpas įvyko 
gegužės 2 d. N. ir dr. M. Miš
kinių bute. Valdybon išrinkta dr. 
E. Gurskytė-Paužienė, dr. J. 
Kaunas ir dr. V. Majauskas.

MOTINOS DIENA
Lietuvių Studentų Sąjungos 

Detroito skyrius suruošė Moti
nos Dienos pagerbimą, kur pro
gramą daugumoje išpildė stu
dentai.

PAGALBA
L. S. S. Detroito skyriaus val

dybos suruošto, šokių vakaro pel
nas paskirtas žurnalui Lituanus. 
Malonu, kad žurnalą teigiamai 
įvertino Amerikos bibliotekinin
kų suvažiavimas.

Pulk. Balys Svilas perėjo dirb
ti į H. M. Seldon nekilnojamo 
turto pardavimo bendrovę, kur 
jam gerai sekasi. K.

SPORTO ŽAIDYNĖS IR 
KONCERTAS

Hamiltono LSK kovas gegužės 
24 d. švenčia devynerių metų 
gyvavimo sukaktį, šia proga yra 
rengiamos didelės krepšinio ir 
stalo teniso žaidynės, dalyvau
jant Toronto Aušros, Toronto 
Vyties, Detroito Kovo, Roches
terio Sakalo ir Hamiltono Kovo 
sportininkams.

Vakare reprezentaciniame Ro- 
yal Connaught viešbutyje įvyks 
sportihinkų ir visuomenės susi
artinimo balius, kuriame meninę 
programą išpildys Toronto. Var
po choras, ved. muz. St. Gaile- 
vičiaus, ir sol. V. Verikaitis, S. 
Mašalaitė, V.'žemelytė.

Taip pat žaidėjams bus įteik
tos taurės, kurias paskyrė Ha
miltono biznieriai: žinomas na
mų pirkimo-pardavimo agentas 
VI. Antanaitis, Tri-Realty savi
ninkai A. Pranckevičius — Z. 
Didžbalis, Canada Meat Markei 
sav. Alf. Kybartas ir Artistic 
Stone direktorius VI. Kažemė- 
kas.

Šventės programa, kuri vyks 
dviejose Commercial High Schoo1 
sporto salėse, yra tokia: 10 vai. 
žaidynių pradžia; 12 vai. žaidy
nių atidarymas. Sportininkų pa
radą veda Kanados šachmatų 
meisteris hamiltonietis P. Vai
tonis. Po parado, pusiaubaigmi- 
niai susitikimai ir 3 vai. baig
minės žaidvnės.

Mes duodam ir iškeičiaifti Eagle Stamps

Pusė kainos!
Vyrų Reg. $59

55 DACRONO, 45/ VILNOS

OŠTI

Patogiai pasiūti, elegantiškai užbaigti vyriški vasariniai kostiumai iš populia
rų Miracle Fabric medžiagų. Garsus gamintojas yra pasižymėjęs gera ga
minių kokybe. Bet jis turėto pašalinti savo etiketes dėl žemos kainos. Pasi
rink 3 sagų modelius iš naujausių sezono spalvų. Dydžiai: 36 iki 46 reguliarūs, 
trumpi ir ilgi.

The May Co.’s Basment Men’s Clothing Department

Downtown and On the Heights

Reikia tikėti, kad Hamiltono, 
Toronto ir artimųjų JAV mies
tų lietuviai šias žaidynes parems 
savo gausiu atsilankymu, juo la
biau, kad yra pakviesti Kanados 
spaudos, televizijos, radijo at
stovai, ir vakare atvyks išklau
syti puikaus koncerto, po kurio, 
griežiant Benni Ferri orkestrui, 
linksmai pasišoks, užmegs pa
žintis su mūsų broliais iš JAV.

Sporto žaidynės įvyksta mies
te. centi e, Sanford ir Barton gat
vių kampas, o Royal Connaught 
viešbutis randasi netoli centri
nio pašto.

Sekmadienį, gegužės 25 d., 
tuoj po pamaldų, VAV Hamilto
no lietuvių parapijos salėje Ka
nados šachmatų meisteris P. 
Vaitonis duos simultaną. Norin
tieji dalyvauti atsiveža su savi
mi lentas ir figūras. K. B.

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Mielas Redaktoriau,
DIRVOS 37 nr., gegužės 8 d. 

rašote: •
"Punsko apylinkės lietuviai 

labai susirūpinę 3,0C0 lietuviškų 
maldaknygių likimu, kurias 
BALFas esąs pasiuntęs Seinų 
kunigu vardu. Jei tai tiesa, tai 
neaišku, kuriam tikslui kemša
ma tiems lenkų šovinistams toks 
brangus turtas. Nejaugi BALFas 
tos siuntos negalėjo nukreipti 
per lietuvį Punsko kleboną arba 
per lietuvių Kultūros draugiją”.

Tikrovė yra ši: maldaknygės 
buvo "pasiųstos" į Punską tik 
Tamstos redaguojamos ”Dirvos” 
kovo 17 d. numeryje, p. Krokio 
straipsnelyje "Besirūpinantiems 
Suvalkų Krašto Lietuviais”.

BALEo Centre turimais davi
niais maldaknygės dar tebėra 
Regensburge, stengiamasi jas 
išgauti ir pasiųsti kaip galima 
greičiau ir tam kam galima, bet 
ne lenkų šovinistams.

Tuo tarpu jau išsiųstas geras 
pluoštas knygų (ir maldakny
gių) į Punską iš BALEo Centro 
atskiriems asmenims ir Punsko 
klebonui.

Persiuntimas knygų į Lenkiją 
yra labai ribotas. J sovietinius 
kraštus jos visai neįleidžiamos. 
Siunčiant knygas yra labai gera 
jas dedikuoti individualiai, spe
cialiai pakuoti ir siųsti tik po 6 
svarus.

BALFas stengiasi daryti, kas 
tik galima esamose sąlygose.

Prašau paskelbti šį laiškui į, 
atitaisyti visokius spėliojimus, o 
turimas geras idėjas būtų malo
nu BALEo Centre gauti tiesio
giai, bet nepasiskaityti tik spau
doje.

Su pagarba
Kun. L. Jankus,

BALI?o Centro Reikalų 
Vedėjas

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 Hy- 
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, West 

Hyannisport, P. O. Box 367, Cape 
Uode, Mass.

Telef.: Hyannis — SPring 
5-3987, Boston—AVcnue 8-8979.

MARGUTIS
vra pats seniausias Amerikos 
ietuvių žurnalas. Jis išeina kiek

vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir 
skaitomas su malonumu.

Margučio adresas: 6755 S<v 
VVeM.ern Ave.. Chicago. III.

MARGUČIO metinė prenume* 
ra ta $3.00.

I
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Svečiuose pas Rūtą 
ir kitur

JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

Poilsio reikėjo, nes kita diena, 
sekmadienis, buvo nemažiau už
eita. še tau, ir dingo mano nu
sistatymas tą savaitę praleisti 
Los Angeles saulutėje, tikrai 
atostogaujant, nieko neveikiant 
ar tik tolimesnės kelionės pasta
bas užrašinėjanti

Jau gerai iš anksto tą dieną 
pietų buvome pakviesti pas Los 
Angeles Liet. Bendruomenės 
apylinkės veiklu pirmininką ats. 
majorą K. Liaudanską ir jo žen
tą P. K. Skirmantą. Nuvykome 
po dvyliktos į jų rezidenciją. Iš 
viešbučio vėl mus paėmė Railų 
šeima, tik šį kartą prie vairo sė
dėjo ne "senis”, o jo jauniausio
ji duktė Undinė, kuri mus be
matant greitkeliu nuvairavo į 

os Angeles Silver Lake apylin- 
?, kur yra apsigyvenę Liau- 
įnskai ir Skirmantai ir kur gy

vena dar kelios dešimtys lietu
višku šeimų.

Šeimininkų namai pakalnėje, 
labai gražioje vietoje, puikūs re
giniai žemyn į miestą. Pirmiau 
apžiūrėjome jų puikiai įrengtą 
daržą-sodą su vaismedžiais, gė
lėmis, gerai sutvarkytomis tera
somis. Kaip esu minėjęs, pana
šiai lietuviai yra įsirengę Aus
tralijoje ir N. Zelandijoje. Po to 
sėdom prie pietų stalo, kurį mū
sų malonios šeimininkės pp. 
Liaudanskienė ir jos duktė Skir- 
mantienė buvo išpuošusios labai 
skoningai. Be mūsų, atvykusių, 
dar buvo keli šeimininkų drau
gai: pp. Sakalauskai, Aleksan- 
driūnas, Vedžemelis, Andrašiū- 
nienė ir kiti.

Popiet šeimininkai mus gerai 
nuteikė, pademonstruodami dau
gybę ivairių dainų ir muzikos 
plokšteles,, neseniai jų gautas iš 
Lietuves. Išgirdau Vilniaus liau
dies ansamblio įdainavimus (lai
kykis, Čiurlionio Mikulskį, — 
anie yra Tavo smarkūs konku
rentai, bet ir neišsigąsk, nei kiek 
negeresni už Čiurlionio ansamb
lį .. .), taip pat naujųjų, man dar 
negirdėtų Lietuvos operos solis
tų dainas. Dainos lietuviškos, 
bet visų plokštelių užrašai jau 
rusiškomis raidėmis. Va, tau ir 
grįžo graždankos laikai. Mūsų 
tėvai kovojo prieš lietuviškas

maldaknyges, spausdintas rusiš
komis raidėmis, o dabar okupan
tas lietuviškas plokšteles „pa
puošia” rusiškomis raidėmis ...

Būtų buvę labai miela ilgiau 
pabūti Skirmantų ir Liaudanskų 
jaukioje draugijoje, bet 4 vai. 
popiet buvome sutarę kitą vizi
tą, ir reikėjo skirtis ...

♦ » e
Nes kaipgi galima būti Los 

Angeles ir neaplankyti Rūtos 
Kilmonytės? ši jauna filmų ir 
televizijos artistė dabar garsėja 
ir kasmet aukščiau pakopia Hol- 
lyvvoodo žvaigždelių padangėje.
Dėl vieno to fakto man nebūtu€
nei labai šilta, nei šalta. Lietu
vių kilmės nevienas artistas yra 
aukštai iškilęs, bet kas mums iš 
jų? Jie sau kyla, skina laurus, 
bet yra užmiršę, kad yra lietu
viai arba nei žodžio lietuviškai 
nebemoka ir nesistengia išmok
ti ir nebendrauja su lietuviais.

Kas kita Rūta Kilmonytė — 
Ši lietuvaitė gražiai kalba lietu
viškai, didžiuojasi savo tautybe 
ir paskutiniais metais palaiko 
ko glaudžiausius ryšius su lietu
viška Amerikos visuomene. To
kių mums reikia, ir vis daugiau, 
užtat ir Rūtą lietuviai yra įsi
mylėję. Man tik kiek baugu, kad 
jos perdaug nenuvalkiotų pa
prastose salėse, tokiai asmeny
bei reikia organizuoti tik gerus 
ir tinkamus pasirodymus.

Pasimatymą su Rūta Kilmo- 
nyte mums sutvarkė jų šeimos 
pažįstama p. D. Railienė, abi jos 
dukterys taip pat arčiau pažįs
tamos su Rūta ir yra jos gerbė
jos. Nuvykome į Hollywoodo 
kalnus ir čia tarp medžių radome 
labai gražią ju rezidenciją — tik
rus rūmus. Privatus maudymo
si baseinas, vietos piknikams, 
sodams, dar keletas namų, apie 
keli akrai ploto. Išlaikyti tokią 
nuosavybę reikia daug pastangų, 
išlaidų ir nuolatinio darbo. Man 
ūkiškai galvojant, spėju, kad tai 
duoda nemažo galvosūkio p. Kil- 
moniui. Bet jis patenkintas, ap
rodė mums viską aplinkui ir vi
duje gražiai įruoštus daugybę 
kambarių, o gyvena tik trys 
žmonės.

Abu tėvai Kilmoniai dzūkai,

labai nuoširdūs ir vaišingi. Sta
lą apstatė įvairiais gėrimais, ir 
Rūta pati pradėjo pilstyti. Aš, 
kaip blaivininkas, negalėjau tuo 
naudotis, padėkojau, bet p. Rai
la sakė, kad jis tai negalėsiąs 
atsisakyti kokteilių, kuriuos pa
ti Rūta čia mums maišė ir pils
tė ..»

Virš valandos labai jaukiai pa
sikalbėjome, pasidalinome įspū
džiais apie Havajus, kur Rūta 
su savo mamyte neseniai yra bu
vusi. Palinkėjau panelei Rūtai 
ko geriausios sėkmės, pasidžiau
giau jos laimėjimais ir prašiau, 
kad visą laiką pasiliktų ištikima 
lietuvaitė, o kai ateis noras ir 
laikas ištekėti, tai kad pasirink
tų vyrą lietuvį, o ne taip, kaip 
daugumas mūsų žvaigždžių da
ro — susituokia su kitataučiais, 
amerikiečiais, airiais ar žydais 
ir pamažu visai dingsta iš lietu
viško horizonto. Lietuvių vyrų 
— gražių, išmokslintų, išauklė
tų, meniškai išprususių dabar 
netrūksta. Tik, žinoma, jie netu
ri būti liurbiai, o patys apsisuk
ti. Neturi laukti, kad jų kas su
žvake ieškotų ...» ♦ ♦

Kilmoniai kvietė ilgiau pasi
likti, bet jau pradėjo temti, o 
mes buvome numatę dar vieną 
ir jau prieš kelionę į rytus pa
skutinį vizitą. Ponas Raila paža
dėjo mus nuvežti pas jų artimus 
pažįstamus ponią Balutienę ir 
jos dukrą su vyru. Ponios Ba- 
lutienės, su kuria praeityje bi- 
čiuliavomės, kai jos vyras buvo 
„Lietuvos” laikraščio redakto
rius Chicagoje, nebebuvau ma
tęs nuo 1932 metų, kada buvome 
Lietuvoje . .. Dabar pasiekusi gi
laus amžiaus, p. Balutienė kiek Kita ryta išskridome i Chica-

Los Angeles lietuvių tarpe, surengtame priėmime pas p. Žilinskus. Sėdi iš kairės: p. Žilinskienė, 
p. Mažonienė, p. Račiūnienė, p. Bielskienė, p. Račkienė. Stovi iš kairės: P. Pamataitis, p. Waitekie- 

nė, J. Masonas, M. Biržiška, P. Žilinskas, J. Bačiūnas, Dr. J. Bielskis, K. Lukšis.

nesveikuoja, dažniau turi lanky
ti daktarus ir ligonines, bet ūpas 
jos, kaip visuomet, geras.

Radome ją vieną, nes dukra 
su vyru ir anūkėmis buvo dar 
negrįžę, bet greit ir jie pasiro
dė. žmogus vis taip jaučiasi, kad 
laikas bėga, o jis štai stovi vieto
je, vis toks pat. Kai grįžo duk
tė Ada su dviem jau savo dukre
lėm, pagalvojau, kad, va, laikas 
visgi bėga, nauji žmonės auga, ir 
tie naujieji vėl naujus augina...

Prisiminėme, kad berods prieš 
41 metus aš vežiau ponią Balu
tienę Chicagoje į ligoninę, ir jos 
liga tuomet buvo pozityvi ir la
bai vaisinga — gimė duktė Ada. 
O dabar, štai, po tiekos metų, 
čia stovi ta pati Ada su savo 
dukterimis, ir kalbame, negalė
dami atsikalbėti, atsiminimai ve
ja atsiminimus.

O dabartis ... Nebloga, Ada 
patenkinta, abu su vyru turi ge
rus darbus, įsigiję jaukų namu
ką, žinoma, dar su skolomis, ge
rai jaučiasi, pakeitė klimatą, ku
rį jau keičia kelintą kartą. Pa
bėgę iš Lietuvos pirmais rusų 
okupacijos metais, ilgą laiką gy
veno Stockholme, Švedijoje, pas
kui emigravo Kanadon ir gyveno 
Toronte, o dabar persikėlė į Los 
Angeles.

* * *
Kitą pirmadienį buvo paskuti

nė mūsų viešėjimo diena Kali
fornijoje. Reikėjo susitvarkyti. 
Dar nuvažiavau prieš piet pas 
p. B. Railą atsisveikinti ir padė
koti jam už visos savaitės įvai
rias paslaugas. Pažadėjau ji pa
likti ramybėje, kuri jam dabar 
labai reikalinga, nes, kaip pasi
rodė, jis dabar užsimojęs sutvar
kyti kai kuriuos savo raštus, su

rinkti gal į porą rinkinių, per
žiūrėti, perrašyti ir, jei tik bus 
galima, išleisti. Tą darbą jau yra 
pradėjęs, ir jis truks mažiausia 
metus, o gal ir ilgiau, ir tam 
bus atiduotas visas jo laisvalai
kis.

Jis sako, kad, pabaigus tą dar
bą, reikės „mesti žurnalizmą” ir 
ką nors kita daryti, nes per de
šimtį geriausio amžiaus metų 
Amerikoje jau pakankamai šioje 
srityje padirbėta, bet nematąs 
prasmės ir naudos ir toliau likti 
tokioje fiktyvioje profesijoje. 
Tegu rašo tie, kurie iš laikraš
čių gali pragyventi...

Nepritariau jo tokiai nuomo
nei, bęt negi kas Railą perkal
bės? Kai jis susidaro kokią nuo
monę ar ima ginti ar pulti kokią 
liniją, tai varo iki galo, metų 
metais, ir nieko jam nepadarysi. 
Manau, tai žino visi tie, kurie su 
juo spaudoje yra polemizavę, ir, 
kaip pastebėjau, dar nei vienam 
savo kritikui jis nėra nusileidęs 
ir beveik niekad pirmasis nenu
tilęs. Lietuviškas ožys, kokių re
ta. Tikiuos nesupyks jis ant ma
nęs, nes jis pats su tuo sutinka: 
geriau, sako, nukristi nuo tilto 
į upę ir prigerti, bet eiti savo 
tiesiu keliu ir nesiduoti kitų to
kių pat ožių būti stumdomam ... 
Kas žino, galbūt.

Jis dar nuvežė mane pas prof. 
Biržišką, kurio darbo kambary
je dar kartą „padirbėjau”, nes 
profesorius supažindino mane su 
dideliu darbu, kaip jis tvarko sa
vo a. a. brolio Vaclovo paliktus 
Aleksandryno rankraščius ir 
gausybę kitu įvairiausių raštų. 
Palinkėjau ištvermės ir sveika
tos.

LOS ANGELES
Amerikos Lietuvių Tarybos

Los Angeles skyriaus metiniame 
susirinkime, gegužės 10 d., iš
rinkta nauja valdyba tokios su
dėties: V. Raulinaitis jr. — pir
mininku, A. Skirius — vicepir
mininku, Al. Dabšys — vicepir
mininku, Medziukaitė — sekr., 
dr. G. Valančius — sekr., Aftu- 
kienė M. — iždininkė ir J. Jo- 
delė — ižd. sekr.

Revizijos komlsijon išrinkta: 
V. Pažiūra, K. Liaudanskas ir 
inž. A. Polikaitis.

*
Vinco Kudirkos gimimo 100- 

mečiui minėti komitetas pasku
tiniame savo posėdyje jau apy
tikriai nustatė ir minėjimo lai
ką: iškilmingam aktui — aka
demijai numatyta rugsėjo mėn., 
gi Inčiūros „Vincui Kudirkai” 
— gruodžio mėn.

Komitetas papildytas visa ei
le naujų žmonių ir jo vadovybę
dabar sudaro: pirmininkas __
K. Liaudanskas, vicepirm. — St. 
Batkienė, sekr. — Alg. Gustai
tis, M. Aftukienė — iždininkė,
D. Pulkauninkaitė — iždo sekr. 
ir Vyt. AleksanJriūnas ir J. Pui-
kūnas — iždo globėjais.e
gą. Iš aerodromo tiesiai nuvyko
me stotin ir iš čia traukiniu į 
Benton Harbor, Michigan, kur 
laukė brolis Vladas su žmona. 
Netrukus buvome Tabor Farmo- 
je, po trijų ir pusės mėnesio vieš
nagių.

Kelionė po Pacifiko salas ir 
Amerikos vakarus pasibaigė.

Sekančiuose poroje ar trijuose 
rašiniuose dar norėčiau pasida
linti ne kelionės įspūdžiais, bet 
viena kita mintimi, kaip išvada 
iš savo patyrimų kelionės metu 
ir aplamai iš lietuviško gyveni
mo.

(Bus daugiau)
ll'MIH'1'MllflllllllirilfVflllllllllllllllllllll

VASARVIETE
"BANGA”

Great March Rd., Centerville, 
Mass., siūlo kambarius ir kabi
nas vasaros atostogoms praleisti, 
šilta Golfo srovė, pušų kvapas, 
lietuviški valgiai ir rami vietovė 
Jums suteiks tikrą poilsį.

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. AV 2-8046. 
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiiiHiiiiiiiiiiii’

Šv. Kazimiero parapijos ren
giamai lietuvių dienai, rugsėjo 
mėn., iš Clevelando pakviesta so
listė Aid. Stempužienė, prieš me
tus ar daugiau laiko čia pirmą 
kartą koncertavusi su labai di
deliu pasisekimu.

*
Į Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje (SLA) seimą liepos mėn. 
Čikagoje — Los Angeles skyrius 
išrinko net keturis atstovus: 
Mariją ir Juozą Aftukus ir Elz
bietą ir Petrą Žilinskus.♦

Los Angeles lietuvių evange
likų parapija skaito virš 100 sa
vo tikinčiųjų. Jų kunigas — M. 
Preikšaitis, buvęs Batakių lietu
vių evangelikų parapijos kuni
gu Lietuvoje, laiks nuo laiko lie
tuviams pamaldas laiko Šv. En- 
driejaus bažnyčioje, kurios pa
rapijai vadovauja kunigas dr. 
Oven C. Norem — buvęs JAV 
nepaprastas pasiuntinys ir įga
liotas ministras Lietuvai — Kau
ne.

Toje bažnyčioje visą laiką 
plevėsuoja Amerikos ir Lie
tuvos vėliavos.

♦
Montvydas Preikšaitis, kuni

go M. Preikšaičio sūnus, sekan
čiais metais baigiąs Venice (prie 
Los Angeles) gimnaziją — ne
senai, jau antrus metus iš eilės, 
laimėjo savo mokyklos muzikinę 
premiją — už puikų skambini
mą pianinu. Kain ganėtinai toje 
srityje prasimušęs oirmvn — 
koncertavo visoje eilėje kitų mo- 
kvklu ir viešu parengimų ame
rikiečių publikai.

Dabar, turbūt, jau bus atėju
si eilė pasirodyti ir savai publi
kai, kuri savo jaunuosius talen
tus taip pat didžiai vertina.

*
Los Angeles miesto planavimo 

įstaiga sutiko viena nauju ju gat
vių, vadinamame Nob Ilill nau- 
josios statybos rajone (labai toli 
nuo paties miesto), pavadinti 
Lithuania Drive. /

Tuo reikalu Alg. Gustaitis 
kreipėsi j miesto tarybos narį, 
sekančiais — birželio pradžioje 
— rinkimais kandidatuojantį į 
supervisorius, E. E. Debs, kuris 
ir padarė reikiamus žygius mies
to įstaigose, kad kur nors gatvė 
būtu pavadinta Lietuvos vardu.

A. Gustaitis iš savo nusės su
tiko ieiti i komitetą, kuris re
mia E. E. Debs kandidatūra.

Ar įstojai į 

VILTIES 

draugiją?

Šviesusis vaizgantas
A. MERKELIS

2.
Vaižgantą viliojo ne tik giria žalioji ir 

margaspalvės pievos, jį traukte traukė van
dens ir kalnai — platybės ir aukštybės. Plau
kioti laiveliu ežere, taškytis jo pakraštyje 
jam buvę taip malonu, kaip laukinei ančiai, 
o pamatęs Baltijos jūrą, be jos neberimo. 
Jūra ji alpinte alpindavus, jis taip jos pasi- 
ilgdavęs, jog retkarčiais, viską metęs, imda
vęs ir nuvažiuodavęs be jokio kito reikalo die
ną antrą parymoti, įsižiūrėjus į platybes. 
Dar labiau akia neaprėpiamas vandens pla
tybes pamilo, kai 1911 m. pakeliui į Ameriką 
perplaukė Atlantą, tada jautęsis visai lai
mingas.

Grožėjos Vaižgantas ir didžiaisiais Karpa
tų, Krymo ir Alpių kalnais, o 1931 m. aplan
kė ir nuostabųjį Vezuvijų. Jo viršūnėje jau-

»is demonu, prie kurio kojų paklotos pa- 
ilio grožybės. Jo sieloje kilęs ilgesys vieš

patauti, laisvintis ir nardytis tose gamtos 
grožybėse, kaip nardos paukščiai. Nebeno
rėjęs iipti žemyn, o iš sielos, rodos, veržęsis 
šauksmas:

— Viešpatie, gera man čia būti. Leisk 
čia pasistatyti palapinę, užmiršti valgį ir 
gėrį (vynuoges ir Lacrima Christi); užmirš
ti, kad antai, už nugaros, Valle dell’ Inferno, 
pragaro šlaitas.

Veržlumas Vaižgantą darė pažangų, 
žengiantį pirmose eilėse tų, kuriems priklau
so ateitis, kurie nesulaikomai veržiasi prie

šviesos, tiesos ir laisvės, kurie jautrūs laiko 
dvasiai, kurių drąsūs žygiai daužo priespau
dos pančius, o neramios širdys liepsnoja kū- 
rybo sugnimi.

Prie drąsių, gerovę ir laimę nešančių 
žygių skatina ir kūrybiškai nuteikiu kilnūs 
idealai. Kuris gi Vaižganto tas didysis idea
las, skatinęs jį veikti ir kurti?!

— Kone nuo pat kūdikio lopšio ir iki pat 
pasenusio lazdos aš — sako Vaižgantas su 
jam įprastu humoru — nieko tiek konkre
čiai nemylėjau, deja, nei Paties Pono Dievo, 
prisipažįstu, nors ir be to prisipažinimo vi
siems tai aišku, kiek slieko širdžia tą velėną, 
po kurią aš, štai jau septintą dešimtį metų 
landžioju. Man viena tebuvo tikrai skanu ir 
malonu — čėploti, kad ir nešvarų, bet tik tau
tinį čiulpiką.

Lietuva — Vaižganto didysis bei kilnu
sis idealas. Jai vaivinti, šviesinti ir laisvinti 
jis skyrė visas savo jėgas. Jis Lietuvą gai
vališkai mylėjo, kaip paukštis myli erdves, 
po kurias jis skraido, žuvis vandenis, po ku
riuos ji nardo, žmogus, dėl vienokių ar kito
kių priežasčių atskilęs nuo savo tautos, nebe
gali išgyventi pilnutinio žmogiškosios būties 
džiaugsmo, nes jis yra atitrūkęs nuo gaivio
jo kūrybos šaltinio, trykštančio amžiais kur
ta tautine kultūra.

Ir gaiviausiam ąžuolui, giliai bei plačiai 
šaknis įleidusiam į žemę, o savo viršūne pa
dangę remiančiam, ilgainiui džiūsta viena

kita šaka, o kiek jau daug buvo nudžiūvusių 
ir nutrupėjusių šakų, kadais buvusiam ga
lingam Lietuvos ąžuolui. Kai Vaižgantas su 
„Aušra” atbudęs pradėjo savo tautai dirbti, 
Lietuva buvo rusų pavergta, jos kultūra nai
kinama, lietuviai nutautinami ir skurdinami. 
Lietuvos bajorai bei senosios kartos kunigai 
buvo sulenkėję, o mokslus einąs jaunimas 
rusėjo.

Praktiškai, gyvenimiškai galvojant ir 
pasroviui plaukiant, atrodė, kad nebėra ir 
nebegali būti jėgų, kurios galėtų Lietuvą pri
kelti naujam gyvenimui. Lietuva buvo pana
ši į didį milžinkapį, kurį taip buvo pamėgę 
mūsų kultūrinio renesanso kūrėjai. Jų ne
baidė kapai, nes jie tokia pat žmogiškos bū
ties gairė, kaip ir lopšys: jie dvelkia nenyks- 
tančia gyvybe, ir Lietuva savo dvasia kėlės 
iš milžinkapių, savo varganą dabartį sieda- 
ma su didvyriška praeitimi į šviesią laisvos 
garbingos ateities viziją.

Kas šią skaisčią viziją matė, tam nebe
baisu buvo žengti usnimis užžėlusiu Lietuvos 
keliu, nes jis vedė ne į klaikią pražūtį, bet 
į laisvę, į pilnutinį gyvenimą, į pažangą, į 
džiaugsmą teikiančią ir gyvenimą įprasmi
nančią kūrybą.

Laisvė ir pažanga neįmanomos be ko
vos, ir visas Vaižganto gyvenimas kovingas 
ir audringas. Jis gimė, keleriems metams 
praslinkus po baudžiavos panaikinimo, bet 
jos paliktus randus žmonių sielose jis matė, 
ir jie ugdė jame neapykantą bet kuriai prie
spaudai.

— Tėvelis vergiją beįsivaizdino gal tik 
kaip nemalonų sapną; nubudai, nebėra jo, 
tai nebėra nė ko skaitytis su juo, — rašė 
Vaižgantas, prisiminęs anuos laikus. — Man

gi vergija tebebuvo-gyvas faktas: jis tebesi- 
reiškė tėvelio nejučiomis tebesilaikomo ir ki-i
tiems tebepatariamo dėsnio: lenkis, kad ir 
tau nekliūtų. Manęs tai nebeįtikiųo; manęs 
nebeėmė noras lenktis, ir aš paskui nebesi
lenkiau, daug kam galingam paprieštarau
damas. Išdygęs laisvas, augau laisvas, galop 
apsisprendžiau laisvas, laisvą savo sumeti
mais sudarąs valstybę. Man buvo nepaken
čiami bet kurie pančiai, ne tik išnykusi bau
džiava. X

Kovą prieš žmogaus laisvės varžymą 
Vaižgantas pradėjo Dinabarko realinėje gim
nazijoje. Čia užsimezgė jo konspiracinė veik
la, kuri sėkmingai buvo ugdoma žemaičių 
Kunigų Seminarijoje įsteigtoje Lietuvos My
lėtojų Draugijoje ir gražiai suklestėjo jam 
kunigaujant, „Tėvynės Sargą” redaguojant 
ir slapta lietuviškus laikraščius bei knygas 
platinant. Jei prieš Lietuvos rusinimą tebu
vo galima tik konspiracinė veikla, tai prieš 
Lietuvos lenkintojus jis kovojo atvirai.

Anais laikais daugumas lietuvių kunigų, 
ypač senesniosios kartos, buvo lenkiškos 
orientacijos, lietuvių tautinio atgijimo bei 
kultūrinio renesanso jie ne tik nesuprato, bet 
jį laikė katalikybei žalingu ir prieš jį buvo 
griežtai nusiteikę. Jie savo pažiūrų tvirtai 
laikėsi, nes ir bažnytinė vyresnybė buvo len
kiškos orientacijos. Ir vis dėlto Vaižgantas 
jų neišsigando, stojo į atvirą kovą, tikėdamas 
ją esant teisingą, būtiną ir neišvengiamą.

Baigęs kunigų seminariją, Vaižgantas, 
kaip litvomanas, dvasinės vyresnybės buvo 
ištremtas į Latviją, paskiriant jį Mintaujos 
parapijos vikaru, čia jis mėgo bendrauti su 
lietuviais kultūrininkais: Jonu Jablonskiu, 
Motiejum1 Lozoraičiu, Antanu Krisčiukaičiu

ir kitais. Mintaujos klebonas lenkomanas Va
lentas ryžos Vaižganto laisvę varžyti, reika
laudamas, kad jis be klebono žinios niekur 
nesilankytų.

Į šį klebono raštišką reikalavimą Vaiž
gantas atsakė šiurkščiu laišku, be kitko, kle
bonui pasakydamas, „aš tau ne mokyklos 
vaikėzas pas globėją ar piemuo pas ūkinin
ką, tik Tavo padėjėjas, lygiateisis asmens 
laisvėje”. Klebonas pamatęs, kad jo vikaro 
ne pėsčio esama, paliko jį ramybėj. Susikir
to Vaižgantas ir su Kuršo dekanu, baronu von 
der Ropp. Mintaujoj jam gyvenimas pasi
darė nebepakenčiamas, ir, savojo krašto il
gesio kamuojamas, pradėjo rašyti Aukštai
čių vaizdelius, semdamas jiems medžiagos 
iš šviesiosios savo vaikystės atsiminimų.

1895 m. pasirodžiusi Maironio poema 
„Tarp skausmų į garbę” Vaižgantą smar
kiai paveikė. Vienu prisėdimu ją perskaičius, 
jo širdyje kilo nerimas ir visa audra troški
mų. Be savo krašto pasijautė dar nelaimin
gesnis, o tremtis tokia baisiai nebepakeliama, 
jog tą pat dieną parašė laišką apie nostalgi
ją ir norą dirbti tarp savųjų tam, kuris jį
buvo išgujęs iš Lietuvos. Dvasinei vyresny
bei buvo nemažas galvosūkis, ką toliau daryti 
su nenuorama Vaižgantu: nei jo begalima 
palikti Mintaujoj, kur jis tiek triukšmo pri
darė, nei jo įsileisti į Lietuvą, kur jis savo 
tautine veikla dar didesnį triukšmą kels. 
Tad kurį laiką jį visai paliko be vietos. Po 
keturių mėnesių per apsirikimą Vaižgantas 
buvo paskirtas Mosėdžio parapijos vikaru, 
nors jis buvo ketinama skirti į mažytę Lio
lių koplyčią, netoli Kelmės.

(Bus daugiau)
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Grandinėle penkmečio koncerte
Nauji Liudo Sagio parodyti tautiniai šokiai

H ' itaCkjfKflU s. . .v ’•
Grandinėlė __ mūsų miesto

lietuviškojo jaunimo organizaci
ja. Organizacija, kuri atėjo per 
lituanistinę mokyklų tautiniam 
šokyje rasti bendravimą, auklė- 
jimąsi, džiaugsmą, ir, greičiau
sia neklysiu sakydamas, jaunat
višką pramogą.

Būdama mūsų miesto lietuvis 
kosios šeimos nariu, ji kartais 
pasidarė ir perdaug mylima, o 
dažnais atvejais net ir nebepa- 
stebima. Daug kartų ir mūšy 
laikraščio puslapiuose apie jos 
pasirodymus kitataučiams arba 
primiršom parašyti, arba perma
nai parašėm. Bet toks mūsų ne
apdairumas nereiškia, kad mes 
jos nemylim. Juk tai mūsų vaikų 
judri organizacija, kurios nariai 
tik tremties kely pasijuto lietu
viukais esą ir lietuviškąją garbę 
ėmė ginti tautinio šokio menu.

Grandinėlė savajam penkme
čio koncertui labai stropiai ir il
gokai ruošės. Vieni iš mūsų, ste
bėdami tuos pasirengimus, džiau
gėmės, kad ji parodys ką tai 
naujo, netikėto. Buvo ir tokių, 
kurie sakė, kad ką gi tie vaikai 
naujo beparodys. Visi šokiai iš
šokti, visi jau juos matėm, bus 
nuobodoka.

O įvyko tikrai netaip. Net ir 
didžiausių optimistų viltys buvo 
pralenKtos. šį kartą mes matėm 
ne tik naujus tautinius šokius 
šokant, bet juos sujungtus ir į 
lietuviškojo, sakyčiau, tautinio 
baleto visumą, pabaigoj apvaini
kuotą prasmingu pavasario žie
du.

Daugiau kaip dvi valandos 
praėjo, tarsi manant, kad tik da
bar programa teprasidėjusi. O 
čia buvo pašoktas suktinis, žė- 
kelis, sadutė, papasakotas gu
vusis Vincė, padeklamuotas Či
činskas, atlikti ritminiai jude
siai, pašoktas klumpakojis, naš- 
linis Jonkelis, malūnas, išklau
syta solisto Verikaičio dainų.

žiūrovas ne tik pamatė eilę 
naujų šokių, bet ir šoktieji buvo 
parodyti naujose tautinio šokio 
formose. Grakščioji Sadutė, ku
ri jau Čikagoje daug žiūrovų 
graudino savo lyriškumu, čia pa
sirodė visiškai naujose, dar la
biau įprasmintose formose, jau
najai šokant prasmingus elegan
tiškus atsisveikinimo šokius. Tą 
vaidmenį, labai kruopščiai pa-
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simpatišką bendravimą su sve
čiais, šokiui pasibaigus, kada 
reikia už parodytus aplodismen
tus elegantiškai nusilenkti. Visa 
tai ir sudaro gerai paruoštos 
grupės išbaigimą, kitaip sakant, 
gerą vardą. Jį Grandinėlė turi ir 
visų narių pareiga jį išlaikyti.

Grandinėlės penkmečio koncer
tui darniai talkino solistas V. 
Verikaitis ir muz. S. Gailevičius.

Taip pat savo talka buvo įsijun
gę ir eilė kitų scenos darbininkų, 
P. Maželis, D. Prikockytė, R. Ba
bickas, Z. Dučmanas, V. Rauli- 
naitis, Irena Plechavičienė ir ki
ti. žinoma, daugiausia visokerio
pos talkos čia pridėjo p. Sagienė, 
kuriais, kaip ir Grandinėlės va
dovui L. Sagiui, koncerto pro
gramai pasibaigus, padėkojo mo
kyklos tėvų komiteto pirminin
kas Z. Obelenis.

Koncertą stebėjo virš 600 žiū
rovų. Jį rengė lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas.

B. Gaidžiūnas

KUR PAKRYPS DABARTINĖS
BŪKLĖS BAROMETRAS?

Kas-

MENINIS „SPUTNIKAS NO. 1“
Patekti į New Yorko „Metro

politan” operos spektaklius nie
kad nebūna lengva. Tačiau perei
tą balandžio mėnesį operos rū
mų pasieniai buvo apgulti labiau 
negu paprastai. Ne dėl operos, 
nes opera jau važinėja po kitus 
miestus. „Metropolitan” sceną 
buvo užėmusį Moisiejevo baleto 
trupė, atvykusi čia iš Maskvos 
neseniai pasirašytosios kultūri
nio bendravimo sutarties rėmuo
se.

Rusų baletas visada buvo gar
sus, o dabartinėmis aplinkybė
mis New Yorko publikos smalsu
mas buvo visiškai suprantamas. 
Sėdimi bilietai visoms trims sa
vaitėms buvo išpirkti spektak
liams dar neprasidėjus. Tie kas
dieniniai sienų apgulėjai buvo 
tik pretendentai gauti stovimų 
vietų, kurios parduodamos prieš 
spektaklio pradžią, ir kurių par
duodama tik 200 kas vakarą. 
Eilė pradeda susidarinėti tuoj po 
vidurdienio, ir vėliau atėjusių 
dalis visada susiduria jau su už
darytu kasos langeliu. Jei nori 
vis dėlto tą meninį ir žymia da
limi politinį smalsumą patenkin
ti, bandyk kitą dieną anksčiau 
atsistot’ į eilę ar kaip nors pa- 
kombinuoti. Sako, už sėti imas 
vietas buvo siūlomos penkerio
pos kainos (praktiškai — apie 
40 dolerių bilietas), bet labai 
maža teatsiradę parduodančių.

nėms išdaigoms, vėliau ploja 
gausiau, bet toli nuo isterikes. 
Ir būtų neteisinga neploti, nes 
šokėjai geri, net labai geri. Ta
čiau visas spektaklis neturi jo
kių ypatingų, tik šiai trupei bu 
dingų bei jos vienos tepasiekia
mu meniniu savumu. Daugiausia 
tai yra gerai atlikti rusų, Ukrai
ną, gudų, totorių liaudies šokiai, 
turį apskritai liaudies šokiams 
būdingus bruožus, kurie savo 
tarpe turi nemaža panašumo gal 
dėl to, kad tai kaimynystėje gy
venančių tautų šokiai, o gal dar 
ir dėl to, kad to paties choreo
grafo režisuoti ir tos pačios tru
pės atliekami. Todėl spektaklyje 
(net ir tautinių drabužių mar
gumyne) ilgainiui susidaro mo
notoniškumo įspūdis.

Išimtį sudaro vadinamieji „so
vietiniai vaizdai’’ („Partizanai”, 
„Futbolas”), kuriuose savo keliu 
virš viso ko iškyla akrobatinė 
technika, ne kurios kitos 
jos”, „niekur kitur nematytos 
meninės idėjos. Sugebėjimas be 
galo greitais ir smulkučiais žing
sniukais bėgti taip, kad (kojoms 
esant po apsiaustu) susidaro 
įspūdis, jog šokėjas ne bėga, o 
čiuožia ar ratukais važiuoja, ge
riausiu atveju stoja į tarpą tarp 
baleto ir cirko meno, gal prie pa
starojo arčiau.

Tą patį galima pasakyti ir apie

nau- Malaj
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į šį kontinentą atvykę ir šiek 
tiek pramokę anglų kalbos, tuo
jau pastebėjome, kad labai re
tas šio krašto gyventojas inte
resuojasi politika. Autobusuose, 
restoranuose ir kavinėse neiš
girsi kalbant politinėmis temo
mis. Kartais galima išgirsti kal
bant apie atomines bombas. 
Dauguma iš jų yra užimti savo 
darbu, automobiliu, skolų mokė
jimu ir laisvalaikio metu ko dau
giau padaryti su automobiliu 
mylių. Jiems yra svarbiausia, 
kad negresia karas ir ūkinė kri
zė. Tiki į visokias reklamas ir į 
laiks nuo laiko jiems vyriausy
bės primenamą krašte būsimą 
gerbūvį (prosperity) ir duoda 
jai laisvas rankas. Jie neseka 
visų vyriausybės nutarimų, jos 
uždaviniu ir kartais daromų klai-t c
du.

Situaciją mes vertiname skir
tingai, negu čia mums pažįstami 
vietiniai gyventojai. Mūsų įsiti
kinimu situacija gali pasikeisti: 
a) tarptautiniams santykiams 
paaštrėjus, b) ūkinei krizei išti
kus. Pirmojo įvykio aiškinti ne
reikia, o dėl antrojo tai galima 
diskutuoti.

Toji „prosperity” daugumą pi 
liečiu įvėlė į skolas, nes kiekvie 
nas yra įsitikinęs, kad nėra tokio 
daikto, kurio jis negalėtų įsigy
ti ir dalimis išsimokėti. Tai tie
sa, kad nuo karo pabaigos iki 
šiol krizės nebuvo. „Šaltajam ka
rui” užėjus, JAV, D. Britanijos 
ir Prancūzijos pramonė gamino 
nemažai ir ginklų. Be karo Ko
rėjoje, karas ėjo Vietname ir

Gal bus sudaryta toki situaci
ja, kad pirkėjas atidarys duris 
ir įsileis ją, kaip viešnią? O gal 
(kaip 1931-1934 m.) negalįs lai
ku sumokėti skolos bus išmestas 
į gatvę?

Žiūrėsime, į kurią pusę pasi
suks dabartinės situacijos baro
metras. »

K. M. Juozas Šarūnas

GEGUŽĖS MĖN. 24 DIENOS 
VAKARĄ SKIRKITE

DI R VAI!
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įvairiausius „kazačioko” varian- 
Moisiejevo trupė ne klasi- įus> pasikartojančius kone visuo?

SKAUTAI
• New Yorko skautų vakaras 

bai. 19 d. Brooklyne puikiai nu
sisekė. G. Peniko suktas spalvo 
tas filmas buvo dėmesio centre. 
Pagrinde buvo pernykštė Vydū
no vardo stovykla Catskill kal
nuose, skautiškieji suvažiavimai 
ir šventės Waterbury, Worces- 
tery, N. Yorke ir pn. Filmo gar
so efektais rūpinosi vltn. L. 
Karmazimas, o meniškai apipa
vidalino vyr. skltn. A. Eidukevi 
čius. J. Matulaitienės vad. tauti
nių šokių grupė puikiai pasirodė 
su tautiniais šokiais. Miela buvo 
vos prieš kelias akimirkas ma
tyti šokėjus filme ir paskui jau
natviško gajumo pilnus čia pat 
scenoje. Programą pravedė Tau
ro tuntiniykas psktn. R. Kezys.

• An/rojoje Skautoramoje,
Chicagoje, parodėlės buvo pa
trauklios ir įvairios. Keturi Chi
cagos tuntai turėjo ką parodyti, 
o nuo jų neatsiliko ir ASS su sa
vo spauda. Skautiškųjų darbų 
modeliai, gražūs rankdarbiai, net 
ir pači ii mažiausiųjų nagingu
mas kiekvieną žiūrovą patraukė.

ruošta, talentingai atliko I
paravičiūtė.

žiūrovus beveik pritrenkė ir 
naujasis klumpakojis, su tikro
mis klumpėmis, parsisiųsdinto
mis kažkur iš p. Račiūno kaimy
nystės, Holland miestelio. Ir hu
moristinis Jonkelis, nė kiek ne- 
peršaržuotas, buvo didelė, miela 
staigmena.

Dirvos bendradarbė Ingrida 
Stasaitė, įsijautusiai padeklama
vo Čičinską. Tai nelengvas, dra
matinis eilėraštis, kurį dekla
muojant reikia jautriai išgyven
ti, kad pagautum žiūrovą. I. Sta
saitė tą uždavinį gerai atliko. 
Gerai atliko savo vaidmenis it 
guviojo Vincės pasakotojai — 
Balčiūnaitė, Rinkus, Žygas, Neį
manąs, Rukšėnas.

Programoje įrašyti ritminiai 
judesiai taip pat buvo taip api
pavidalinti, kad jie pralenkė 
žiūrovo vaizduotę ir labai dar
niai įsijungė į vakaro visumą, šį 
programos numerį talentingai | 
paruošė Grandinėlės vadovo p. 
L. Sagic darbo talkininkė p. Al
dona Raulinaitienė.

Mes, kurie kiek iš arčiau tu
rim galimybės stebėti Grandinė- 

• Ilės darbą, labai gerai žinom, kiek 
be talentingos aistros tautiniam 
šokiui, turi įdėti darbo jos vado-1 
vas ir mokytojas Liudas Sagys. 
įvykęs penkmečio koncertas tai 
dar kartą patvirtino, nes visi pa
sirodymai praėjo didžiausiu tiks
lumu ir darnumu, iššaukdami 
žiūrovuose ne tik džiaugsmą, 
bet ir pasididžiavimą.

Visus Grandinėlės programos 
dalyvius reikia pagirti už labai 
drausmingą sceninę laikyseną, 
nepaprastai gražų tautinių rūbų 
gerbimą — neiti į sceną jų pui
kiausiai neparuošus, už labai

kinio baleto trupė, o vadinamas 
liaudies šokių ansamblis, suor
ganizuotas daugiau kaip prieš 20 
metų.-(Prieš porą metų ši trupė 
„iš proto varė” Paryžių. Vienas 
rumunas pasakojo, ji buvusi Bu
karešte 1952 metais — progra
ma buvusi lygiai ta pati, kokia
dabar rodoma Amerikoj.

New Yorkas spektakliais susi
domėjo: entrepreneris S. Buro
kas, pamatęs, kad bilietai buvo 
taip greit išpirkti, užsakė dar 
trims dienoms Madison Sąuare 
Garden (18,000 vietų!) birželio 
pradžiai, kai trupė grįš apva
žiavusi kitus Amerikos miestus. 
Ir tie visi bilietai jau išpirkti!

Bet atrodo, kad toks skubėji
mas pii kti bilietus yra skatina
mas daugiausia smalsumo. Bilie
tus juk perka dar nematę spek
taklio. Spektaklyje publika „nei
na iš proto”. Ploja iš pradžių vi
dutiniškai, daugiausia akrobatė
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se rodytuose paskirų tautų šo
kiuose. Arba ir apie dviejų šo
kėjų šuolį, kur jie įsibėgėję pa- 
šoksta ketvertą pėdų į aukštį ir 
ore susitinka, susikimba ir prieš 
krisdami iš to įsibėgėjimo dar 
spėja ore apsisukti. Arba dar — 
iš užu stačių merginų šokančios 
eilės per galvas netikėtai iššoks- 
ta vyrukas (prilygsta kokių še
šių pėdų šuoliui į aukštį) ir ima 
išdarinėti įmantriausias „kaza
čioko” figūras. Kaip tik toki 
sunkūs ir labai elegantiškai at
liekami akrobatiniai pasirody
mai ir susilaukia daugiausia plo
jimų.

Pažymėtina, kad gudų „Juroč- 
ka” (Jurgelis) yra tikras pra
plėstas mūsiškio „Lenciūgėlio” 
variantas.

Apskritai, spektaklis geras: 
meno požiūriu ne naujiena, bet 
atlikimo požiūriu -— tobulas. Ta
čiau turbūt tik nedidelė žiūrovų

32X5222?’

R A U D O N I Ii J I 
VIDURAMŽIAI

TAI YRA

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO 
RAGANŲ MEDŽIONĖS

K R O N i KA

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 M 

knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu
laiku išsiųsti.

Nuo 1955 m. „šaltasis karas” 
skaitomas atšalusiu ir nuo tada 
visi konkurentai pradėjo ieškoti 
savo prekėms rinkų. Normales
nėse sąlygose gyvenant negali
ma tvirtinti, kad krizės galima 
išvengti.

Kai kurie žurnalistai, žymes
nieji veikėjai ir'net fabrikantai 
sako, kad bent didelės krizės ti
kėtis negalima, nes kapitalisti
niai kraštai šiandien turi priemo
nių užbėgti jai už akių. To ne
galima tvirtinti todėl, nes situa
cija gali pasikeisti radikaliai 
kada viskas bus suautomatinta. 
Kada didžiausių fabrikų salėse 
vien tik mašinos, be žmonių ran
kų pagalbos, padidins produkci
ją dešimteriopai, labai graži per
spektyva. Bet ar ne baugu įsi
vaizduoti prie darbo įstaigų du
rų ilgiausias, eiles žmonių, norin
čių gauti darbą arba bedarbio 
atlyginimą. Ar tokia padėtis ne
gali gąsdinti darbininkų ir vy
riausybės ?

Kolkas toji automatizacija dar 
nėra pavojinga, bet po kelerių 
melų ji gali pasibelsti į namelio 
duris, kurio pirkėjas negali nu
statytu laiku sumokėti dalies 
skolos.

dalis sakys, esą „niekad gyveni
me neteko ką nors panašaus ma
tyti”, kaip tai entuziastingai 
tvirtino viena senyva moterėlė... 
iš viso pirmą kartą matanti ba
letą ir operos rūmus iš vidaus.

Taigi, šis pasirodymas, turbūt, 
Amerikos publikos nebepritrenks 
taip, kaip „Sputnikas 1”, nors 
kaikas pranašavo, kad rusų pa
sirodymai sukelsiu panašų nu
stebimą. Tiesa, jau ir „Sputni- 
kai” dabar nebeatrodo toki įspū
dingi, kai spėjo sudegti, o ame
rikiniai „mėnuliukai”, net trys, 
dar tebeskrieja aplink žemę . . .

—vr.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

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

Telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: PENINSULA 252

Brolijos vyr. laužavedys sktn. 
Vilius Bražėnas sujungė daino
je žiūrovus su skautais. Tarp 
dainų sekė rinktiniai pasirody
mai: jūrininkų šokis, piramidės, 
baletas „Ugninės lelijos”, insce
nizacija „Ko liūdi, sesele?” ir 
„Kampe tupi”, „Mažosios lėly
tės” ir „Gintaro šalies pasakos” 
vaidinimėliai, Grandies tautiniai 
šokiai ir t.t.

šventės rengėjų vardu į sve
čius žodį tarė Chicagos Skau
tams Remti Dr-jos pirm. Dr. St. 
Biežis. Jis padėkojo seserims ka- 
zimierietėms už Skautoramai su
teiktas patalpas, o taip pat ir vi
siems joje dalyvavusiems ar pri- 
sidėjusiems prie jos suruošimo. 
Skautorama užbaigta Nežinomo
jo Kareivio kapo pagerbimu. Mie
la buvo susitikti ir pabendrauti 
Skautoramoje, o netrukus bus 
proga susitikti su broliais ir se
sėmis iš tolimesnių vietovių Tau
tinėje Stovykloje.

• Korp! Vytis f ii. R. Kezys 
bai. 24 d. kalbėjo Baltų Stud. 
Klubo susirinkime apie nepri
klausomos Lietuvos pažangą eko
nominio, politinio, kultūrinio gy
venimo srityse, šio klubo pirmi
ninku yra išrinktas vytietis J. 
Bačanskas.

• Atlanto rajono sk. vadų su
važiavime balandžio 26-27 d. 
New Britain, Conn., dalyvavo 
apie 60 vadovų iš Bostono, Wor- 
cesterio, Hartfordo, New, Britai- 
no, Waterburio, New Haveno, 
Bridgeporto, Elizabetho ir New 
Yorko.

J Tautinę Stovyklą iš Atlanto 
rajono vyks reprezentaciniai vie
netai. Negalintiems į ten vykti 
bus surengtos stovyklos netoli 
nuo namų. Visi entuziastingai 
žada dalyvauti sk. sporto šven
tėje Worcesteryje birž. 21-22 d., 
kur tuo metu bus Atlanto ra
jono sk. tėvų metinis suvažiavi
mas. Brolijos Atlanto rajono va 
dijos nariai — ps. G. Vildžius, 
v. skltn. A. Saulaitis, jūrų sktn. 
Ig. Petniūnas ir psktn. V. Pilei- 
ka kalbėjo sk. šakų lavinimo, in
struktavimo ir pažangumo var
žybų temomis. Vietovių atstovai 
davė savo pranešimus apie veik
lą jų vienetuose.

Suvažiavime dalyvavusi Sese
rijos Vyriausioji Skautininke v. 
s. L. Čepienė skaitė pašnekesį 
apie jaunuolio charakterio žy
mes.

Šio mėnesio — gegužės 24 d., 6:30 vai.
Sloveman Auditorium 

6409 ST. CLAIR AVĖ.

R E N G I A M A S

VAKARAS
PROGRAMĄ IŠPILDO

Televizij os dainininkas Arnoldas Voketaitis, 
Rašytojas humoristas Antanas Gustaitis,

I autinių šokių šokėjų grupė Grandinėlė

Programos pradžioje bus parodytas garsinis spal
votas filmas iš lietuvių kultūrinės veiklos Ameri
koje. Filmas darytas Chicagoje, rengiantis Mar

gučio jubiliejui.

n

Vakarą globoja

M. ir J. Bačiūnai
H. ir P. Žiūriai ■
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Vakaras prasidės punktualiai ir svečiai iš anksto ■
■

prašomi nevėluoti. ■
■

PAVĖLUOSIT — DALIES PROGRAMOS NEMATYSIT! S
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PO PROGRAMOS ŠOKIAI IR TURTINGAS BUFETAS.^
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Biletai po $2.00, $1.50 ir $1.00 parduodami Dirvoje 
ir prie įėjimo.

Biletais apsirūpink it iš anksto.

H■
■
M
M

UBB

■
B
BM
Bn
B

M■

B
B

■■



r

REMKIME DIRVĄ, REMKIME 
SAV AJA SPAUDĄ!

P. J. ŽIORYS, Cleveland

Gegužės 24-oji yra Dirvos die 
11a. Tą dieną įvyksta jos rengia
mas vakaras ir drauge atšven- 
čiama dvigubo padažnėjimo šven
tė.

Dirva per 43 metus ugdė ir 
gynė lietuvybę. Kėlė lietuvių 
vardą, mokė jaunimą mylėti Tė- 

k vynę, talkino visokiam lietuviš-
" kam darbui.

Per tą laiką Dirva atliko mil
žinišką darbą. Jos pareigūnai vi
sad dirbo ilgiausias valandas už 
mažiausį atlyginimą, kad tik vi 
sus darbus laiku atliktų. Josios 
puslapiuose atsispindi visi mūsų 
Tėvynės džiaugsmai ir vargai.

Dirva svarbi toli ir arti gyve
nantiems, bet ypatingai ji svarbi 
clevelandiečiams. Be Dirvos tal
kos čia beveik neįmanoma su
rengti geresnį koncertą, vaidi
nimus, dailės parodas, prakal
bas, sušaukti didesnius susirin
kimus, ar atlikti kitą kurį dides
nį darbą. Jos talka labai svarbi 
ir ji visiems lietuviškiems dar
bams visad buvo duota.

Visiškai nesvarbu, ar tu esi 
"raibas’’, išilgai ar skersai dry
žas, ar tu esi parapijietis ar ne 
bet jeigu tu esi lietuvis, myli 
savo Tėvynę, nori, kad ji atsi 
kurtų, nori, kad josios sūnūs pa
liktų lietuviais, būtinai remk 
lietuvisKąją spaudą. Remk ją 
skaityk. Nesvarbu, gal ir ne visi 
straipsniai tau patiks, nes žinok 
kad kas tau neįdomu, gal bus 
labai įdomu tavo kaimynui. Ki
tame numeryje ir tu rasi dau
giau įdomių straipsnių ir būsi la
biau patenkintas.

Mūsų Clevelandas per eilę me
tų buvo žinomas savo energinga 
veikla, didele parama lietuviš- 
kiesiams reikalams, kultūriniu 
pajėgumu ir gyva lietuviška 
dvasia. Daug šių nuopelnų Cle
velandas laimėjo tik dėka plačių 
pažiūrų spaudai — Clevelando 
Dirvai. Remk ją, nes ji gina ta
vo reikalus, skaityk ją, nes ji 
duoda naujausias žinias. Mokyk 
ir savo vaikus, kad skaitytu laik
raštį. Skaitydami jie tikrai taps 
geresniais lietuviais ir geresniais

T. C J J I) 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

tavo draugais. Remk ją finansi
niai, nes tvirčiau stovėdama ji 
galės pasirinkti geresnius ben
dradarbius, duoti pačius geriau
sius rašinius.

Pasiryžk nuolatos būti akty
viu lietuvybės rėmėju. Ne tik 
pats prenumeruok Dirvą, bet pre
numeruok savo draugams, kai
mynams, ypač mokslus einan
čiam jaunimui.

Esu čia augęs ir su lietuvybe 
niekad šiam krašte nepasimetęs. 
Tėvynės meilė, jos kalba, jos rei
kalai man visad buvo artimiau
siais reikalais. Jau virš 58 metai 
kaip tą darbą dirbu ir praktikos 
turiu, žinau gerai, kad be lietu
viškosios* spaudos man būtų bu
vę sunku išsilaikyti, kaip sunku 
bus ir kitiems, kurie tik nuo jos 
nutols. Nenutclkim, bet nuolat 
ją remdami, ją skaitydami artė
tom.

Gegužės 24-o i i, kaip pradžioj 
minėjau, yra Dirvos diena. Tą 
dieną visi būkim Slovenian Au- 
litorium, pasigrožėkim ten su

organizuota programa ir tuo pa- 
vemkim savąją spaudą.

ūmiu

MILIJONIERIAUS
SVAIČIOJIMAI

Clevelando multimilijonierius, 
nusenęs fabrikantas Cyrus Ea
ton, gavęs Clevelando ALTo sky
riaus dovaną, J. Edgar Hooverio 
knygą "Masters of Deceit” — 
nušviečiančią, kaip pasalingai 
sovietai su Amerikos komunistų 
pagalba stumia šį kraštą į pra
žūtį ir kaip komunistai čia ran
da tūkstančius parsidavėlių, iš
davikų ir šiaip suklaidintų žymių 
žmonių, subaubė kaip jautis.

Tą jo baubimą ilgame straips
nyje patalpino Cleveland Plain 
Dealer. su to senio visais smer
kimais Amerikos valdžios ir 
tvarkos, kurią jis pavadino ar
šesne už Hitlerio laikų tvarką 
Vokietijoje. Eaton smerkė tai, 
ką Hoover daro, sekdamas kraš
to priešų ir išdavikų veiklą, gyrė 
sovietų tvarką ir komunizmą tik
rindamas, kad iš komunistų pu
sės jokio pavojaus nesą.

Tai atvaizdas tūkstančių ko
munistu suklaidintų amerikiečių, 
net milijonierių, kurie jau pa
smerkia savo kraštą ir tvarką, 
giria komunizmą ir laukia jo .. . 
Reikia tikėti, kad, komunistams 
pradėjus rimtą judėjimą nuvers
ti Amerikos vyriausybę ir pa
grobti valdžią j savo rankas, jų 
didžiausi rėmėjai būtų ne darbi
ninkai, bet daugybė milijonierių, 
profesorių, biznierių, mokslinin
kų, unijų vadų, net dvasiškijos, 
ką ir Hooveris tikrina, nors dar
bininkams tektų padaryti pražū
tingas žygis tą jų užgaidą įgy
vendinti ir pagaliau tapti komu- 
ni’mc vergais, susižavėjus klas
tingais pažadais.

Nors sekančią dieną Plain 
Dealer redakciniu straipsniu 
Eatono pareiškimus taip sakant 
sutaršė, primindamas tarp kitko 
ir Lietuvą ir kitas Pabaltijo tau
tas, kurias sovietai pavergė, ta
čiau naudingiau būtų buvę, jei 
Eatono nesąmonės tame laikraš
tyje iš viso nebūtų buvę talpin- 

»
DĖMESIO!

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.
900 LITERARY ROAD, CLEVELAND 13, OHIO 

TEL. TOvver 1-1481
Siunčia j Lietuvą ir į Rusiją — drabužiams medžiagą, odas, 

avalynę, maistą ir kita.

GREITAS IŠSIUNTIMAS IR PRISTATYMAS GARANTUOTAS.

Siuntinių persiuntimo išlaidos, iškaitant ir muitą, apmokamos 
čia pas mus, vietoje.

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

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

Lietuviams — lietuviškas patarnavimas.

Darbo valandos:
Kasdien 9-9 vai.; šeštadieniais 9-7 vai.; 
sekmadieniais užmiesty gyvenantiems 1-5 vai.

ZCS22X33333532 2X332 532C

VAISTI Į LIETUVĄ
ŽINOMA SIUNTINIŲ FIRMA

O R B I S
Siunčia įvairaus turinio siuntinius i Lietuvą ir kitus kraštus.
Siuntiniai gali būti iki 44 svarų ir pagal sudėtį gali būti 
maišyti. Siunčiame maistą, tekstilės medžiagas, odą, ava

lynę, darbo įrankius ir kitką. SIUNČIAME ĮVAIRIUS VAIS
TUS — TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ PAGAL KLI
JENTŲ PAGEIDAVIMUS — DĖL ORIENTACIJOS PA
DUODAME KAI KURIŲ VAISTŲ KAINAS.

CORTISONE 100 tab. 5 mg.
Cortisone 40 tab. 5 mg.
Ilydrocortisone 1 vial 5cc
Prednisone-METICORTEN 100 tab. 1 mg 
Prednisolone-STERANE 100 tab. 1 mg. 
Serpasil 100 tab. 25 mgm.
Reserpin 100 tab. 25 mgm.
Largactil 100 tab.

$6.90
$3.25
$1.75
$5.75
$8.00
$2.15
$2.00
$3.00

ČIA PADUOTOS KAINOS YRA SU MUITU. Reikalaukite 
kainaraščių. Kainaraščiai ir patarnavimas LIETUVIŲ 
KALBA. Rašykite mums lietuviškai.
Dviračiai "CRESCENT” su muitu ir persiuntimų $87.50 
Laikrodis moteriškas šveicariškas 17 akmenų su muitu $26.85 
Rėžtukai stiklui (su muitu) $4.90.

O R B I S
578 Wyandotte St. E., Windsor, Ont.

Tel. CL 6-3982
Chieago, III.: 4414 So. Rockwell St. Y A 7-2445.
Detroite: Gaiva: 3570 W. Vernor. Tel. TA 5-9783 
Kenosha, Wisc.: 4311 Sheridan Rd. OL 1-2373

Ar Dirvos vakare bus svečių 
ir iš Australijos? —

taip paklausė anądien mūsų bi
čiulis ir bendradarbis Edv. Kar
nėnas.

Dabar galim drąsiai pasakyti, 
kad tikrai bus. į JAV trumpam 
laikui atvyksta p. Linkuvienė- 
Blažytė. Vakaro globėjas J. Ba- 
čiūnas mums pranešė, kad ji Dir 
vos vakare tikrai bus, ją atsive
rią atvykdami p. Bačiūnai.

Dirvos vakare bus svečių iš 
visur, tik labai reikia, kad jų 
daug būtų iš Clevelando.

Mes primenam, kad jau pats 
laikas įsigyti bilietus. Anksčiau 
bilietą pirksi — geresnėj vietoj 
sėdėsi.

Bilietai parduodami redakci
joj. Vakarais juos galit telefonu 
užsisakyti skambindami i redak
toriaus butą — GL 1-3976.

Apie vakaro turtingą progra
mą skaitykit skelbimą gretimam 
puslapyje.

V isuo < inis Ta u t i nės Są j u n gos 
^skyriaus narių susirinkimą^

Sekmadienį, gegužės 18 <1., 
11:39 vai. Dirvos redakcijoje 
įvyksta Tautinės Sąjungos Cle
velando skyriaus visuotinis na
rių susirinkimas. Dienotvarkėje: 
Tautinės srovės kongresas. Visi; 
narių dalyvavimas būtinas.

Teisininkų susirinkimas
L. T. D. Clevelando skyriaus 

narių susirinkimas įvyksta gcg. 
17 d. 5 vai. po p., 1443 E. 63 S t., 
E. Mackaus bute; bus paskaita 
ir diskusijos apie perversmą 
valstybėje ir teisėtumą. Nariai 
orą semi dalyvauti.

DIRVA* Nr. 39
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Jaunu jų Clevelando lietuviu 
dailininkų parodos

Crtk/I IMI/FCC atidarymas įvyks sekmadieni rtPlLIljKLjL gegužėa 25 d. 3 vai. po pietų, 

Čiurlionio Ansamblio Namuose. 
Lietuvių Studentų Santaros Cle
velando skyrius, parodos rengė
jas, kviečia visus atvykti į paro
dos atidarymą. Išstatytus daili
ninkų darbus bus galima apžiū
rėti ir vakarais.

Clevelando LB antroji apylinkė
įsteigta gegužės 4 d. naujosios 
lietuvių parapijos ribose.

C. V-bos pirm. St. Barzdukas 
trumpai, aiškiai ir tiksliai supa
žindino susirinkimo dalyvius su 
Lietuvių Bendruomenės statutu.

Išrinktoji valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. P. Mikšys, 
vicepirm. kun. dr. K. širvaitis, 
sekr. M. Valienė, ižd. J. Sadaus
kas ir narys O. Mikelionienė.

Kontrolės Komisija: J. Nasvy
tis. L. Staškūnas ir J. Žukas.

Naujais nariais prisirašė se
nosios kartos ir jau čia gimusių 
lietuvių: Mrs. R. Brazaitis, Mr. 
ir Mrs. J. Sadauskas, Mr. ir Mrs. 
A. Mikelionis, Mr. ir Mrs. M. 
Drosutis, Mrs. A. Mockevičius 
Mrs. V. Katkauskas, Mr. ir Mrs. 
J. Stagniūnas, Mr. ir Mrs. E. 
Juška.

Apylinkės valdyba ir kontrolės 
komisija maloniai kviečia visus 
’ietuvius, gyvenančius šios apy- 
’inkės ribose: nuo Eddy Rd. — 
Foresthill Blvd. — May field Rd. 
i šiaurę, — nedelsiant užsiregis
truoti 2-sios apylinkės nariais.

Ta proga pranešama visiems 
seniau užsiregistravusiems LB 
narams, gyvenantiems šios apy- 
’inkės ribc«'\ kad jie visi nuo 
2-sios apylinkės iri iteicimo die
nos laikomi
nai s.

praėjo labai sėkmingai dėka Cle
velando visuomenės ir organiza
cijų nuoširdžios paramos.

FASKas reiškia padėką Cleve
lando lietuviams už dėmesį var
žyboms ir svetingumą, parodytą 
suvažiavusiems sportininkams.

Dėko jame Clevelando AL Ben
druomenės apylinkei, L. V. S. 
Ramovės Clevelando. skyriui, L. 
S. K. žmbo Klubui, Jūros skau
tėm*'* ir visoms kitom:*, organiza
cijoms už didelę pagalbą, žaidy
nes organizuojant ir pravedant.

Didelis ačiū šv. Jurgio parap., 
klebonui kun. Vilkutaičiui už ne
mokama salės vakarui suteikimą 
ir solistams V.vt. Bakūuui ir Vyt. 
Matulioniui už nemokamą pro
gramos išpildymą.

Virš K) armėnų dirbo varžybų 
organizaciniame ir vakaro pa
rengimo komisijose. Visiems ta
riame nuoširdų ačiū.

Dėkojame mūsų spaudai, ypač 
Dirvai ir Draugui, už žaidynių 
nropagavimą ir informaciją.

FASKas
Vvr. Fizinio Auklėjimo 

ir Sporto Komitetas 
Šiaurės Amerikoje.

DIDELIS NAMŲ 
PASIRINKIMAS:

6 kamb. (reikalingas remon
to) — $9,9 .0.

6 kamb. (E. Clevelande) — 
$12,700.

2 šeimų (5x5 E. Clevelande) 
— $14,500.

6 kamb. (netoli Naujos parap.
bažn.)__ $17,909.

7 kambarių (Indian Hills) — 
$24,900.

Taipgi turime daug namu East 
Clevelande, Cleveland Heights, 
Euclide, Willowick ir kitose vie
tovėse.

Geros finansavimo sąlygos!
Šaukie: M. Blynas, LI 1-6613 

arba UL 1-6150
Bet! v Hansen Realtv

JUMS GERI NAMAI
Eddy Rd. ir St. CIair

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

DĖMESIO! 
GLOBĖ PARCEI. 
SERVICE, INC.

kėti.
Geras 2 šeimų namas

Persiunčia Jūsų sudarytus 
naujų daiktų siuntinius

į Lietuvą ir visus Rusijos kraš

tus, apmokant muitą siuntėjui.
po 3 miegamus kiekviename bu- Gavėjas nieko neturi primokėti.
te, nauji gaso furnasai, labai 
gražiai įrengtas rūsys (reęrea-
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, baidų ir 
automašinų apdrauda. 

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

GERI NAMAI
East Park Dr. — Neff Rd. iš 

6x6x4 kambarių, trys atskiri ga
so pečiai, du garažai.

East Cleveland 2-jų šeimų po 
7 kamb. (po 4 mieg.), gaso pe
čiai, 2 garažai. Prašo $21,000.

E. 129 St. — Coit Rd. colonial 
iš 8 kamb. (4 mieg.), gaso pe
čius, garažas. Gali būti perdirb
tas į 2-jų šeimų namą. Prašo 
$12,900.

Naujosios parapijos rajone, 
arti bažnyčios, iš 5 kamb. bun- 
galow — ant vieno aukšto. Pra
šo $13,700.

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

Kovac Realty
960 E. 185 St.

KE 1-5030

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 prekės 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.
iimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiifiiiiiiiiiiiEiiiiiii

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

IHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

tos apylinkės na-

Išnuomojama įstaiga,
Addison—Superior pastate, 7C37 
Superior Avė. Tinkama advoka
tui arba gydytojui. Skambinti 
EN 1-1289.

D a b a r 

p ats i a i k a s 
užsisakyti

WHEN BUYING
OR SELLINGh - V ’ < • * ,’ '' "'•Uit J-2 .

AHOUSf

Ūse our Eseram Service 
Protect both parties 

in the deal

L J. SAMAS JEWELER

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

pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

P. J. KEKSIS
609 Society for Savings BIgd.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773.- REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

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

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

ta. Tuomi tik parodyta komu
nistams, kokių jie turi talkinin
kų Amerikos kapitalistų eilėse.

Tie jo plepalai primena sen'a- 
toriaus McCarthy laikus, kai jis, 
nuo 1250 metų pradėjęs senate 
komunistui veiklos tyrimą val
džios įstaigose ir militarinėje 
tarnyboje, sukėlė prieš save di
džiausią audrą: užpakalyje va
dų, kurie atkakliai senatoriam 
pastangas tramdė, jį niekino ir 
diskreditavo, stovėjo Amerikos 
turtuoliai Stevens, Eaton ir eilė 
kitų. Su tokiais gaivalais jis 
grūmėsi, iki mirtis jį netikėtai 
pakirto.

Milijonierius Eaton jau eik 
metų priiminėja Clevelande vi
sokias sovietų misijas, delegaci
jas, ir dabar buvo pasikvietęs 
nauja sovietų ambasadorių su 
žmona, iškilmingai pavaišinda
mas ir supažindindamas su kitais 
žymiais amerikiečiais.

Eaton šią vasarą vyks Mask
von, kartu veždamasis ir vieną 
savo veislinį bulių pagelbėti bol
ševikams pagerinti jų galviju 
veislę ... K. S. K.

Sol. Aid. Steni.;,u “ienė 
ir S. Baranauskas, akomp. muz. 
A. Kučiūnui, šį sekmadieni, ge
gužės 18 d., koncertuoja East St. 
Louis, 111.

Paulina Moz.iraitis,
iinoma Natiomvi.le draudimo 
kompanijos agentė, dvejus me
tus lankiusi specialius Gyvybė:* 
Draudimo pareigūnų kursus 
(Life Underw*: iiers Training) 
prie VVestern Reserve universi
teto, baigė tuo,s kursus aukščiau
siu pažymėjimu. Pažymėtina, 
kad ji buvo vienintelė moteris 
arp 39 kursantų vyrų. Sveiki

name!

P A D R K A
8-sios šiaurės Amerikos Lie

tuvių Sporto žaidynės, įvykusios 
balandžio 12-13 d., dalyviais gau-

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1L43

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. Visų laiką veikia televizfijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

lUiigEimi.iiiiandiinu nmtibiah ^iniiiiiir
PRANEŠAMA ... 

NATION W1DE’S 
naujas

ŠEIMOS 
DRAUDIMAS
Vienas gyvybės draudimas pa

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

Skambinkit:

PAULINA MOZURAITIS,
Agentas

. . , . v . SK -1-2183
siausios iš visų buvusiu žaidynių, iiinijiiinjiiiihUBiDiKlPPimmHinipuim

Clcvelandiečiai DABAR gali pamėgti 
Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ

MONCRIEF
U f N R Y I U W N A ( I CO. MI DIN A, O&

$

Mes kepame visokius pyragus, lietuvjišką 

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY«r
Sav. O’Bell-OLelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yna

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

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

JAKU BS A SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

Medakcijog ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Sleveiand 3, Ohio.
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Telefonas: HEndersoo

Tyros širdies žmogus
Jono Kasmausko 75 m. sukaktis

nežili-
nv ę» n.

Šioj didelėj Amerikos šaly gy
vena šimtai tūkstančių lietuvių. 
Visokių žmonių yra jų tarpe. 
Genys margas, o svietas dar mar- 
gesnis! Kai kurie jų savo darbu 
ir energija čia pakilo gana aukš
tai ir susikūrė ištaiginga gyveni
mų. T; ' mbieji, talentingieji ir 
veiklieji. n \ tokiu nenerdau- 
giausia. Dii’~’’mar reiškppė iš 
paprasto darb "f
rint ar jis svetini die
vo paties krautuvėje p r 
vargsta.

Labai nevienodi ir tu mūs 
tautiečių nusiteikimai. Yra jų 
tarpe nemaža patriotų, nepaliau
jamai besisielojančių savo tau
tos likimu, yra ir tokių, kurie 
nuo rusų priespaudos bėgo i 
Amerika, o dabar, kaip ištikimi 
skalikai, tarnauja kruvinam su- 
barbarėjusiu maskolių imperia
lizmui. Lietuvą daug žiauriau pa
vergusiam ir daug begėdiškiau 
apiplėšusiam, negu tai darė tė
vulis caras. Na, yra dar ir to
kių, kurie, iš pagrindo būdami 
geri lietuviai ir geri žmonės, be
veik per dešimt metų neišmoko 
toleruoti praėjusio karo tremti
nių ir pabėgėlių, suradusių užuo- 
bėgos namus svetingose JAV. 
Jei ta pravardžiuojamu dipukų 
neapykanta klesti subolševikėjil

sių Amerikos lietuviu tarpe, tai 
dar galima suprasti, nes savo 
niekšybių liudininku nekenčia ir 
Maskva. Nėra sveikos nuovokos 
ir logikos ten, kur bendros kal
bos negali rasti lietuvis su lietu
viu. Ak, tai yra viena pati di
džiausių mūsų tautinės bendruo
menės silpnybių.

Jonas Kasmauskas, 1958 m. 
gegužės 15 d. švenčias savo am
žiaus 75 m. sukakti, nusinelno 
tik nuoširdaus pagerbimo, šlovės 
ir meilės. Tai gabiu iu, talentin
gu iu ir veikliu iu Amerikos lie
tuviu atstovas. Tai ąžuolas, kurio 
įsisiūbavę gvvenimo viesulai ne
palaužė. tai lietuvis patriotas, 
kuris niekad nesusvvravo ir vi
sada buvo ištikimas tolimai tėvų 
žemei Lietuvai, tai tvros ir tie
sios širdies vyras. Jam būdingas 
lietuviu tarpusavio susipratimo 
ieškoiimas. iam būdingas tikėji
mas. kad mūsų galybė glūdi tik 
broliški'i vienvbėi.

Ta patriotini kelia nasirinkos, 
jis ėio i"o i šalis nosimisškvda- 
mas ir iokiu sirenų baldais nean- 
sisva’g’ndamas. .Tono Kasmaus- 
ko kelias, tai kelia* lie*”vio r»a- 
trioto, sąžiningai išpažįstančio, 
k0 d OOV0 Hnf-s *inkiu mei
lė niekam gėdos nedaro.

Ilgus metus dirbo Lietuvai jis 
pats, ragino, skatino ir kitus 
dirbti. Gal šiandien liūdna jam, 
kad taip greitai tokia sunki me
tų našta susikrovė, bet džiaugs
mas turi plazdėti širdy, kad geri 
ir patriotiški darbai yra jo gy
venimo paminklas.

Jonas Kasm-’-'skas Amerikos 
krantus pasiekė 1901 m. Tada jis 
teturėjo tik 18 m. amžiaus, buvo 
pilnas energijos ir gražiausių 
’ilčių. Dienomis dirbdamas įvai- 
i”s darbus, vakarais lankė tech

nikos mokykla kad įsigytų spe
cialybę ir gale ų susikurti geres
nį gyvenimų.

Mokykla ba',ręs, pradėjo dirb
ti medicinos irankių pramonėj. 
Būdamas neeilinių gabumų vy
ras, netrukus jis buvo paskirtas 
stambios įmonės vadovu, o 1920 
m. įsteigė savo medicinos įran
kių dirbtuvę, pavadindamas jų 
Boston Instrument, Ine.

Jono Kasmausko įsteigta įmo
nė puikiai laikosi iki šių dienų, 
joje yra gaminama medicininės 
adatos ;r švirkštai. J. Kasmaus
kas savo darbo sritį gerai pažįs
ta, pats yra patobulinęs keletą 
medicininių įrankių, užregistra
vęs savo atradimų 8 patentus.

Boston Instrument, Ine. savo 
gaminius parduoda ne tik JAV, 
bet Europoj ir kt. kraštuose.' 
Tarpe tos imonės klijentų yra 
Jungtinių Tautų Organizacija, 
kurios atitinkami skyriai rūpi
nasi žmonių sveikata visam pa
saulyje. Pastaraisiais metais, 
kiek sutrikus sveikatai, Jonas 
Kasmauskas trumpiau būna sa
vo darbovietėje, bet ir dabar jis 
tebėra savosios įmonės gyvoji 
siela.

Jonas Kasmauskas keliasde
šimt metu energingai ir aktyviai 
reiškėsi liet. visuomeninėj veik
loj. Ta jo veikla reiškėsi ten, kur 
tik buvo reikalinga tautinį ir vi
suomeninį darbą dirbti.

1916 m. jis buvo vienas iš 
Ateities laikraščio kūrėjų. Greta 
to jis steigia Liet. piliečių drau
gijų ir jos klubų Bostone. Kilus 
karui ir okupacijoms prislėgus 
Lietuva, jis yra Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos Bostono skyriaus 
pirmininkas, klabenantis Ameri
kos politikų, spaudos ir įtakingų 
asmenų duris. Nuo 1949 m. jis 
veikliai dirba Amerikos Liet. 
Tautinėj Sąjungoj, tai būdamas 
Sąjungos pirmininku, tai Bosto
no skyriaus pirm. (nuo 1956 m. 
jis yra to skyriaus garbės pirmi
ninkas).

Me tik Bostone, bet ir plačiau

JAV yra žinoma, kad Jonas Kas- 
mauskas yra LTS Bostono sky
riaus meniškai Įrengtų namų 
įkūrėjas ir fundatorius. Be to, 
jau ne vienų kartų jis yra bu
vęs ALTo Bostono skyriaus pir
mininkas, vicepirmininkas ir iž
dininkas.

Kai atsirado tūkstančiai bena
mių lietuvių, jis įsijungė į B ALF 
veiklų, yra jo rėmėjas ir ilgame
tis tarybos narys. Tačiau tremty 
atsidūrusius lietuvius J. Kas
mauskas rėmė ne tik per BALF. 
Jis rėmė juos asmeniškai, kai 
prasidėjo emigracija — jis visai 
eilei lietuvių sudarė garantijas, 
o viena kita, atvykusį į Bostonų, 
ir geru darbu aprūpino savo įmo-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
i Iv" ■

Visi TAUTINIO KONGRESO dalyviai prašomi iki gegužės 25 d. įsiregistruoti šiuo adresu: £
Juozas Maurukas, 1150 Glenmo re Avė., Brooklyn 8, New York, £

arba telefonu APplegate 7-9205. S
Kambarių viešbučiuose rezervavimo reikalu kreiptis tuo pačiu adresu. J

■
Kitais Kongreso reikalais kreiptis j Kongresui Ruošti Komitetų pirmininkus Chicagoje arba S 

New Yorke:
Inž. Eugenijus Bartkus, 300 W. Washington St., Suite 601, Chicago 6, III.

Telef.: AN 3-1944 ir GR 2-9203;
Vytautas Abraitis, 97-08, 110 St., Richmond Hill 19, N. Y.

’Telef.: VIrginia 7-2922.

CHICAGO IR CICERO
• Antanas Olis buvo pirmų 

kartų išrinktas Sanilary District 
globėju 1946 metais ir vėl per
rinktas 1952 metais. Gi 1950 me
tais Olis buvo išrinktas to Dis- 
tricto prezidentu, šių metų ru
denį Olis kandidatuoja trečiam 
perrinkimui. Antanas Olis yra 
Chicagos universiteto teisių dak
taras ir Amerikos Lietuvių Ta
ry bos vicepirmininkas.

• Amerikos Lietuviu Tautinės

• Juozas Račiūnas, Tabor 
Farm, ALT S-gos tarybos prezi
diumo narys, dalyvavo Chicagos 
skyriaus visuotiniame susirinki
me. Jis buvo prašytas papasako-

tis, — sveikatos ir dar ilgų metų. 
Vabalnmkėnai jį atsimena ir 
myli”, baigia Janulaitis — Dir
vos senas skaitytojas ir bendra
darbis.

• Dažnai min’ma ALT S-gos 
Taryba. Daug kas klausia, kas 
tai per organas ir ka jis veikia?

t i savo idomių kelionių įspūdžius I + i ’ ‘L/ ,... ‘ v._ •/ c | štai atsakymas, — ištrauka

nėję arba kaip kitaip padėjo įsi- Sąjungos ( icero skyriaus stei
kurti

Jo žodžiais tariant, naujuose 
ateiviuose jis tuoj įžvelgė savo

giamasis susirinkimai įvyksta 
viena savaite vėliau, negu buvo 
numatyta pirmiau. Susirinkimą

brolius, bematant iiv«vxs gegužės mėn. 23 d., 7:3)tikruosius
pradėjo su jais dirbti, o to darbo va^ va^are šcflerio svetainėje, 
rezultatas — gyvastingas LTS kampas 49th Avenue ir 15 St 
Bostono skyrius, beveik nepakar
tojamai gražūs to skyriaus na
mai.

Susirinkime kalbės Dr. Biežis, 
inž. Bartkus ir inž. Jurkūnas.

Kas apie Jonų Kasmauskų čia 
pasakyta — pasakyta labai 
trumpai, paminėta tik žinomes
ni jo darbai ir būdingesni jo bū
do bruožai. Norint išsamiau ap
tarti jo išgyventų laikų ir nu
veiktus darbus, tektų gerokai 
padirbėti ir vargu su tuo darbu 
būtų galima išsitekti laikraščio 
skiltyse.

Garbingasis sukaktuvininkas 
gal atpažins save ir iš šių su
glaustų eilučių. Jomis nuošir
džiai norėta priminti Dirvos skai
tytojams Jonų Kasmauskų, gyv. 
Bostone, buvo pabandyta jį pa
gerbti 75 metų sukakties proga. 
Fa sukaktis — tai nedažna žmo
gaus gyvenimo puota. Tegu ji 
praeina pakilioj nuotaikoj, tegu 
pavasario laikas sukaktuvinin
kui atneša naujų jėgų ir pasiry
žimo dar ilgus metus dirbti dėl 
Lietuvos laisvės, kultūros ir iš
likimo.

Jonas Kasmauskas viena pro
ga yra taręs: "Kai žmogus at
lieki kokį gerų darbų, kai kitų 
dienų susitinki su savo bičiuliais 
ir talkininkais, susėdi su jais 
prie stalo, užkandi, išgeri, pasi
dalini nuveikto darbo įspūdžiais, 
tai taip šilta ir miela pasidaro 
širdy. Tada lyg suvoki, kad nesi 
koks negyvas pėdas, iš kurio nei 
šiaudai, nei grūdai”.

Tai tokis kupinas vidinės šili 
mos ir tyros širdies yra bostoniš- 
kis Jonas Kasmauskas. St. S.

Toj paskaitoj’ prelegentas apibū
dino kan. J. Tumo-Vaižganto as
menį, jo darbus ir kovas, laimė
jimus ir nesėkmes, atkūrė tikrai 
šviesų velionio paveikslą.

Al. Merkelis yra vertingos 
monografijos autorius apie J. 
Tumą-Vaižgantų, tad jo paskai
ta buvo bostoniškių surengtos 
akademijos v i r š ū nė.

Bo paskaitos buvo paskaitytos 
trys neilgos ištraukos iš Vaiž
ganto kūrybos: Giedrė Malėnai- 
tė dailiai paskaitė Rimų ir Neri
mų vienodumus, St. Santvaras 
Rimų ir Nerimų skirtumus, Zita 
Zarankaitė, įsijausdama į Pra
giedrulių nuotaikas, "Rengiasi 
šienauti”. Smuikininkas Iz. Va-J 
syliūnas, dukrai akomponuojant, 
smuikavo Jul. Gaidelio Lietuviš
ka šokį. Malda ir Pavasario šokį. 
Tie muzikos kūriniai labai gra
žiai tiko prie Vaižganto kūrybos. 
Klausytojai ir smuik. Iz. Vasy- 
liūnui, ir čia pat salėje esančiam 
komp. Jul. Gaideliui sukėlė karš
tus plojimus.

ir rezultatus. Bačiūnas tačiau pa
tarė paskaityti Dirvoje jo paties 
rašytus straipsnius tuo reikalu. 
Vietoje to, ponas Bačiūnas pasa
kė (motyvuotai) kodėl jis yra 
Lietuviu Bendruomenės šalinin
kas. Jis mano, kad lietuviškų 
darbuotojų prieauglis gali atsi
rasti tik iš LB pusės.

• Gabrielius Gedvilą, gyvenąs 
Cicero, yra Chicagos universite
to teisių mokslų studentas. Jo 
vardų dažnai matome Dirvoje: 
"Studentų žodį redaguoja G. 
Gedvilą. D. Marcinkutė ir R. Vė
žys”.. Bet ciceriečiams Gedvilą
yra ir kitaip įdomus. Mes matė
me, kaip jis atvyko iš Europos 
dar tik paauglys. Matėme jį pir
mojoje High School klasėje. Ir 
staiga jau matome: jis yra lie
tuviškų organizacijų priešakyje. 
Jis — daug žadas žurnalistas. 
Pirma jo žurnalistinė "bomba” 
buvo pasikalbėjimas su Indijos 
ambasadoriumi Amerikoje. Ged
vilą tada dar lankė High School. 
Jo motina Sofija Laucevičiūtė- 
Gedvilienė yra baigusi komerci
jos mokslus Šveicarijoje^ St. Gal- 
lene. o Lietuvoje yra buvusi mo
kyklos direktorė, šiuo metu So
fija dirba (gan sunkiai) tik tam, 
kad ios sūnus Gabrielius taniu 
didelis Teisės žinovas ir didelis 
lietuvis. Cic.eriečini tuo tiki ir to 
laukia.

• Petras Janulaitis, va1 alnin- 
kėnas, buvęs Vabalninko vargo 
įlinkas ir (baigęs reikiamu,1 
mokslus) Lietūkio direktorių?

Sąjungos įstatų:
is

4. Sąjungos valdybos nu
tarimas reikalingas Sąjun
gos tarybos patvirtinimo, 
jei jis:

a. vra susijęs su išlaido
mis iš Saiunvos Pdo, dides
nėmis kaip 500 dolerių, arba

b. ' priima ar keičia įsta
tam.^ vvkdyti taisykles, arba

c. priima naujų nusistat.v- 
ma visos Sąjungos veikimų 
liečiančiu reikalu ir Sąjun
gos nirmininkas ar b^t du 
valdybos ndrisi nasiūlo ta 
nuturima patiekti tarybai 
tvirtinti.

9 sir. Taryba
1. Saiungos taryba "n-p o. 

ma iš vienuolikos nariu
2. Sąjungos taryba 8

4 p. numatytus nutarimus 
tvirtina ar atmeta, jos na
riams raštu teigiamai ar 
neigiamai atsakant j Sąjun
gos valdybos patiektus klau
simus. Valdyba, patiekdama 
tarybai tvirtinti nutarimų, 
išdėsto aplinkybes ir prie
žastis, kodėl toks nutarimas 
priimtas. Tarybos narys, 
prieš atsakydamas i klausi
ma, gali pareikalauti dar pa
pildomų paaiškinimu. Val
dybos nutarimas laikomas 
patvirtintas, jei prieš jį ncA 
pasisako bent šeši tarybos^ 
nariai.

• Kun. Dr. Antanas Juška
prieš k( lėta savaičių skaitė labai 
'domia paskaita. Mažai žmonių 
ios klausė, o spauda neminėjo. 
Kodėl? Gal n^norėio, kun. Dr. 
Juškai ‘'pakenkti”. Ir pats kun. 
Tuška savo paskaitoje nuolat pa
brėžė. kad tokias paskaitas ge
riausiai tinka skaityti pasaulie
čiams. Jo paskaitos tema buvo: 
"Lietuviškumas lietuviškose pa

rapijose”.
Julius šakelė

LT S-GOS PIRM. INŽ. EUGENIJUS 
BARTKUS NEW YORKE

LT S-gos ir Tautinių org-ių 
kongreso, kuris įvyks geg. 30, 31 
ir birž. 1 d.d., centrinio komiteto 
pirm. inž. K. Bartkus, aplankęs 
daugeli tolimų Amerikos lietuvių 
kolonijų, gegužės 5 d. buvo su
stojęs ir New Yorke, kur jis su 
techniško komiteto pirm. V. Ab- 
raičiu ir banketo globos komite
to pirm. J. Ginkum galutinai ap-

nuoširdžių padėkų abiejų komi
tetų nariams, sutikusiems tuo 
dideliu darbu pasidalinti. Kad 
perdaug nei vieno neapsunkinus, 
darbais pasidalinti bus stengia
masi ir kongreso metu.
" Be to, inž. E. Bartkus prane
šė, kad jau yra pakviesti banke
te dalyvauti ir keletas amerikie
čių senatorių, iš kai kurių jau

tarė kongreso, org-nius reikalus • gautas ir sutikimas.

BOSTON
KAN. J. TUMO-VAIŽGANTO 

MINĖJIMAS
Tautinių Organizacijų Sambū

ris gegužės 4 d. Bostone, LTS na
muose, surengė tikrai gražų ii 
įspūdingų kan. J. Tumo-Vaiž
ganto 25-rių metų mirties sukak
tuvių minėjimų. Rengėjų pirm. 
p. Just. Vaičaičiui staiga susir
gus, akademijų jautriu ir vaiz
dingu žodžiu pradėjo inž. Vyt. 
Izbickas.

Programai vadovauti pakvies
tas St. Santvaras, velionį kan. 
J. Tumą-Vaižgantų paprašė pa
gerbti tradiciniu atsistojimu, 
kuriuo metu, skambant giesmės 
garsams, skautai, neolituanai ir 
tautininkai prie velionio paveiks
lo padėjo tris puokštes gyvų gė
lių.

Smuikininkas Tz. Vasyliūnas. 
akomponuojant Rasai M. Vasy- 
liūnaitei, su gvvu jausmu pa
smuikavo Br. Budriūno Raudų.

Iš Great Necko. N. Y., atvykęs 
žinomasis mūsų literatas ir pub
licistas Al. Merkelis skaitė pa
skaitų tema šviesusis Vaižgan
tas, gražiai ir vaizdžiai parašu

Garbės sargyboj, savo spalvo
mis pasipuošę, prie velionio pa
veikslo stovėjo skautai ir neoli
tuanai. Kan. J. Tumo-Vaižganto 
paveikslų ir jo dekoratyvinį įrė
minimą, neiškrintantį iš salės 
stiliaus, meistriškai atliko dail. 
Vikt. Andriušis.

Muzikine minėjimo dalimi rū
pinosi Ign. Vilėniškis, o apšvie
timu Ant. Bačiulis. Vaižgantui 
pagerbti akademija Bostone 
baigta Lietuvos Himnu.

Minėjimo dalyvių buvo pilna

dabar prisimena didįjį vabalnin 
kėnų Konstantinų šakenį, kuris 
kaip girdėti, ne taip dar seniai 
grįžo su žmona ir vaikais iš to 
limos "komandiruotės", kuri tru 
ko daug metų. Šakenis buvo in- 
žinierius-technologas, iš Veliuo
niškių vienkiemio. Jie buvo trys 
broliai ir dvi seserys: šakenio 
brolis Julijonas buvo kunigas 
Pats Konstantinas Šakenis para 
šė fizikos vadovėlį, parašė Va
balninko monografijų, o svar
biausia, išvertė i lietuvių kalbi 
"Ponų Tadų”. Vertėjas šakenir 
buvo talentuotas — taip yra pa 
sakęs apie šakenj kitas vabal 
ninkėnas Balys Sruoga. "Dieve

Bostono LTS namų iškilmių salė. ’ duok šakeniui, — rašo Janulai

Taikių koegzistencijų vaizduoja filmų gražuolės, susirinkusios į 
Cannes filmų festivalį Prancūzijoje. Iš kairės: italė Sophia Loren, 
rusė Tatania Samoilova, amerikietė Mitzi Gaynor ir rusė Lina 

Judjn.

ir vakare Liet. Pil. Klube pain
formavo tu komitetų narius.

Tarp kitko E. Bartkus pažy
mėjo, kad šis kongresas bus dau
giau darbo suvažiavimas, negu 
reprezentacinis. Kaip jau buvo 
minėta, jį kviečia 5-os org-jos: 
Amerikos ir Kanados Liet. Tau
tinė S-ga, Liet. Tautinis Akade
minis Sambūris, Liet. Tautinis 
Sąjūdis, Amerikos Lietuviu Re
zistencinė Santarvė ir Liet. Lais
vės Kovotojų S-ga.

Kongreso metu pagrindiniais 
klausimais kalbės: dr. P. Pama
taitis, T. Blinstrubas, prof. J. 
Čepas, V. Rastenis, dr. J. Pu
olenas ir B. Bieliukas.

Be bendru posėdžių, savo at
skirus susirinkimus turės Rezis
tencinė Santarvė, Tautinis Aka
deminis Sambūris ir Tautinė 
S-ga.

Inž. E. Bartkus pažymėjo, kad 
geresniam kongreso pasisekimui 
reikia pašvęsti daug laiko ir 
energijos, todėl, kad tas visas 
larbas neapsunkintų vien tik ke

lių žmonių, centrinis rengimo 
komitetas Čikagoj nutarė kviesti 
i talkų daugiau jėgų, darbų pasi
dalinant. Tam tikslui buvo kreip
iasi į Vytautų Abraitį sudaryti 
New Yorke techniškam darbui 
komitetą ir i nepailstamos ener
gijos vietos veikėja Juozų Ginkų, 
sudaryti banketo globos komite
tų. šiems sutikus, tie planai ir 
buvo įvykdyti, už kų reiškiu

Po to kalbėjo V. Abraitis ir Jr 
Cinkus pranešdami, kad kongre
so paruošiamieji darbai jau baig
ti, laukiama tik paties įvykio. J. 
Cinkus pažymėjo, kad kai kurie 
banketo globos komiteto nariai, 
išplatinę po 10 kvietimų ir at
siuntę jau pinigus, pageidavo dar 
tiek pat.

Tai pat kalbėjo kongreso ižd. 
Antanas Senikas, jaunimo var
du, kurie tuo pat laiku organi
zuoja šokius Statler Kotely j (A 
kalbėjo J. Maurukas, o be to V. 
Rastenis, dr. B. Nemickas, P. 
Juknys, J. Sirusas ir k.

Visų kongreso laikų Statler 
viešbutį puoš mūsų trispalvė vė
liava šalia amerikiečių vėliavos.

Inž. E. Bartkaus lankymąsi po 
Amerikos lietuvių kolonijas or
ganizaciniais reikalais aprašė 
Waterburio ir kt. amerikiečių 
laikraščiai, pažymėdami jo aukš
tas tarnybines pareigas ir orga
nizacines lietuvių tarpe.
"Tuo. jis reprezentuoja lietuvių 

vardų dviem atvejais: kaip ga
bus lietuvis savo profesijoj ir 
kaip jaunas savo tautos reika
lams atsidavęs lietuvis patrio
tas.

E. čekienė

Tik Dirvų skaitydamas sužinosi, 
kaip gyvena viso pasaulio lietu^ 

viai.

DIPL. INŽ. TOMUI OKUNIUI
i

reiškiame gilių ir nuoširdžių užuojautų bičiuliui

arch. JURGIUI OKUNIUI ir visai jo šeima.

mirus,

Alė ir Stasys Santvarai


