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SOVIETU VERŽIMASIS | VIDURŽEMIO JURA
CHRUŠČIOVAS Į ALBANIJĄ SUTRAUKĖ VISAS GĄSDINIMO PRIEMONES

Prie Chruščiovo, jau ant
rą savaitę važinėjančio po 
Albaniją, prisijungė Ryt. 
Vokietijos premjeras Gro- 
tewohl. Chruščiovą lydi so
vietų gynybos ministeris 
marš. Malinovskis. Komu
nistinės Kifiijos delegacijai, 
viešinčiai Albanijoje, vado
vauja gynybos ministeris 
Peng Teh Huai. Penktadienį 
Albanijon atvyksta šiaur. 
Korėjos šefas Choe Yon 
Kon.

Praeitą savaitę Chruščio
vas paskelbė, kad Sovietija 
steigsianti brandu o 1 i n i ų 
ginklų bazes Albanijoje, jei 
Graikija ir Italija sutiksian
čios įsileisti JAV bazes.

Albanija yra mažiausias 
ir labiausiai atsilikęs sovie
tų satelitas. Bet ji yra so
vietams vienintelis priėji
mas prie Viduržemio jūros.

Komunistai, kaip ir carai, 
visą laiką siekė įsitvirtinti 
Viduržemio jūros pakrantė
se. štai keletas pavyzdžių iš 
pokarinio laikotarpio: rei
kalavimai, kad sovietams 
būtų leista dalyvauti tarp
tautinėje Tanžyro adminis
tracijoje bei kolektyvinėje 
Jungt. Tautų patikėtinių 
taryboje Libijai ir kitoms 
bu v. Italijos kolonijoms; 
sukilimo prieš Graikijos vy
riausybę rėmimas; reikala
vimai, kad Turkija leistų 
dalyvauti Dardanelų gyny
boje.

JAV griežtai pasiprieši
nus, visi tie sovietų bandy
mai nuėjo niekais. Jugosla
vijos atskilimas buvo kitas 
smūgis. Bet pastaraisiais 
metais rusams pasisekė su
silpninti Vakarų pozicijas 
Vid. Rytuose, ir šiandien 
dar neaišku, ar Jungt. Ara
bų Respublika ir Irakas ga-

APAčIOJE: Gegužės 39 
— 31 d. Detroite įvykusio 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Dešimtmečio 
Seimo, pirmojo posėdžio, 
dalyviai: Pirmoje eilėje: V. 
Rastenis, V. Vijeikis, K. S. 
Karpius, A. Trečiokas, J. 
Paplėnas, T. Blinstrubas, J. 
Abraitis, O. Biežienė, I. Tre
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Gudas, A. Senikas. Antroje 
ir kitose eilėse matyti: B. 
Gaidžiūnas, P. Glemža, J. 
Jurevičius, K. Jurgutis, O. 
Pulkauninkienė, Dr. Sims, 
D. Bartkuvienė, M. Sims. M. 
Bačiūnienė, J. Lietuvnikas, 
A. Jančys, V. Alksninis, V. 
Kutkus, O. Karpienė, J. 
Tallat-Kelpšienė, E. Merke
lienė, Navasaitienė, P. Vėb
ra, J. Bartkus, R. Mieželis 
ir kt* Dirvos nuotrauka 

lės išvengti sovietų kontro
lės.

Viduržemio jūros svarba 
Vakarams buvo pademons
truota Trumano doktrina, 
pagal kurią 1947 m. JAV 
pradėjo teikti ginklus Grai
kijai ir Turkijai, o vėliau 
buvo sudaryta visa eilė su
tarčių ir organizacijų:

• NATO, kurios nariai — 
Portugalija, Prancūzija, Ita
lija, Graikija ir Turkija — 
įeina į Viduržemio jūros zo
ną. ši sutartis apima ir Gib
raltarą su Alžyru, kuris ju
ridiškai yra Prancūzijos da
lis.

• JAV sutartys dėl bazių 
su Ispanija. Steigiant NA
TO, Prancūzijai ir Skandi
navijos kraštams pasiprie
šinus, Ispanija į tą organi
zaciją nebuvo priimta, bet 
tiesiogine sutartimi su Wa- 
shingtonu ji buvo įjungta į 
tos zonos gynybos sistemą.

• Balkanų paktas, pasira
šytas tarp Jugoslavijos, 
Graikijos ir Turkijos Stali- 
no-Tito kivirčo dienomis.

• Bagdado paktas, pra- 
džoje sudarytas iš Irako, 
Irano, Turkijos, Pakistano 
ir Britanijos. JAV oficialiai 
nebuvo to pakto nariu, bet 
praeitą pavasarį, iš jo pa
sitraukus Irakui, pasirašė 
gynybos sutartis su Turki
ja, Iranu ir Pakistanu.

• Eisenhowerio doktrina, 
pagal kurią pažadėta JAV 
karinė pagalba kiekvienai 
Vid. Rytų valstybei, papra
šiusiai pagalbos prieš gink
luotą tarptautinio komuniz
mo agresiją. Jos vertė da
bar abejotina, kai Libanas, 
vienintelė ją priėmusi vals
tybė, atsisakė, išstūmus 
provakarietišką Chamouno 
vyriausybę.

• Trišalė deklaracija, pa
gal kurią 1950 m. JAV, Bri
tanija ir Prancūzija įsipa
reigojo sukliudyti bandy
mus jėga pakeisti arabų ir 
Izraelio ginklų paliaubas. 
Po Suezo tragedijos ši de
klaracija liko be vertės, ta
čiau aišku, kad JAV neleis 
arabų kraštams sunaikinti 
Izraelio.

Praktiškai šis Vakarų 
gynybos tinklas nėra toks 
efektingas, kaip atrodo po- 
pieryje. Politinės ir karinės 
komplikacijos Alžire nu
traukė Prancūzijos karines 
pajėgas, kurios turėjo būti 
skirtos NATO organizacijai. 
Prancūzų laivyno pasitrau
kimas iš NATO vadovybės 
buvo naujas smūgis. Grai
kijos ir Turkijos kivirčas 
dėl Kipro formaliai yra iš
spręstas, bet praktiškai tas 
sprendimas dar neįgyven

dintas. Bagdado paktą rei
kia laikyti negyvu. Vid. Ry
tai tebėra pavojaus zonoje.

Pastangos sukurti pasto
vesnę padėtį Viduržemio zo
noje tebetęsiamos. Graiki
jos karaliaus Povilo kelionė 
Italijon, nepaisant paneigi
mų, atgaivino spėliojimus, 
kad abi vyriausybės disku
tuojančios paktą, kurin bū
tų įjungta Turkija ir nau
joji Kipro respublika. De 
Gaulle pritarė Ispanijos 
įtraukimui į NATO.

Tačiau ar tie Vakarų gy
nybos sistemos papildymai 
būtų efektingi — didelis 
klausimas. Sovietai keičia 
taktiką. Stiprindami milita- 
rinę galią satelitų kraštuo
se, statydami ten naujas 
branduolinių ginklų bazes, 
kitur vis labiau pereina į 
subversyvinę veiklą. Ginklų 
tiekimas Vid. Rytų kraš
tams mažinamas, bet užtat 
didinama ūkinė pagalba, 
kad sukursčius vis aštres
nes nuotaikas prieš Vakarų 
investicijas.

MUSŲ DIPLOMATŲ 
VEIKLA ŽENEVOJE

Ministeris Lozoraitis ir 
patarėjas Gerutis palaikė 
glaudžius ryšius su visomis 
n e o ficialinėmis delegacijo
mis ir atskirais asmenimis, 
atvykusiais konferenci j o s 
proga į Ženevą. Ypač arti
mai buvo bendradarbiauta 
su kitų Sovietų Sąjungos 
okupuotų valstybių atsto
vais.

Lietuvos diplomatijos še
fas S. Lozoraitis gegužės 24 
d. iš Ženevos išvyko atgal 
į Romą.

Nauja Vilties 
Draugijos 

valdyba
Gegužės 30 d. Detroite 

"įvyko Vilties Draugijos dvi- 
metinis susirinkimas. Jame 
buvo išrinkta nauja valdyba 
ir kontrolės komisija.

Išrinktoji Vilties Draugi
jos valdyba pareigomis pa
siskirstė: Dr. Juozas Bart
kus — pirmininkas, inž. Ze
nonas Rekašius — sekreto: 
rius, Balys Gaidžiūnas — 
reikalų vedėjas, Dr. VI. Ra
manauskas — iždininkas ir 
Dr. Bronius Nemickas — 
narys.

Į kontrolės komisiją iš
rinkti: Steponas Nasvytis, 
adv. Julius Smetona ir inž. 
Pijus žiūrys.

Vilties Draugijos valdybos pirmininkams pasikeičiant, septynerius metus pirmi
ninkavęs J. Bačiūnas pareigas perduoda naujam pirmininkui Dr. J. Bartkui.

Dirvos nuotrauka

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS 
DEŠIMTMEČIO SEIMO REZOLIUCIJOS

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Dešimtmečio 
seimas, įvykęs 1959 m. ge
gužės 30-31 d. Detroite, She- 
raton-Cadillac viešbut y j e, 
išklausęs. Sąjungos Centro 
Valdybos veiklos apžvalgą 
ir apsvarstęs ateities darbo' 
planus, priėmė šias rezoliu
cijas:

I
Seimas dėkoja Sąjungos 

valdybai ir visoms komisi
joms už darbus, atliktus per 
dvejus pastaruosius metus, 
sumaniai ir energingai rūpi
nantis lietuvių tautinės sro
vės idėjų skleidimu, lietuvy
bės stiprinimu ir Lietuvos 
laisvės kovos rėmimu.

II
Sąjungos nariai ir toliau 

turėtų dalyvauti Amerikos 
Lietuvių Bendruomenėje ir 
rūpintis, kad ši organizaci
ja tarnautų bendriniams lie
tuvybės ir lietuviškos kul
tūros reikalams.

III
Sąjunga, ir toliau remda- 

ma Bendro Amerikos Lietu
vių Fondo darbą per savo 
atstovus, turėtų siekti:

a) kad į vargą pateku
siems lietuviams parama 
būtų teikiama, kiek galint 
laikantis didesnio tikslingu
mo ir objektingumo ir pa
laipsniui pereinant iš masi
nio į individualinį šelpimą;

b) kad BALFo vadovybė 
savo veiklą grįstų tiktai 
šelptinų lietuvių reikalais, 
nenukrypdama į paskirų

ALT S-GOS VYKDOMIEJI 
ORGANAI

ALT Sąjungos Valdyba
E. Bartkus, Chicago
T. Blinstrubas. Chicago
J. Jurkūnas, Chicago 
Dr. J. Paplėnas, Chicago 
Dr. A. Rudokas, Chicago

Kontrolės Komisija
E. čekienė, N. York
B. Gaidžiūnas, Cleveland 
Dr. B. Nemickas, New York

Tarybos Prezidiumas
Adv. V. Abraitis, Nevv York 
J. Bachunas, Michigan
Dr. S. Biežis, Chicago 
Adv. A. Lapinskas, Chicago

ALT S-gos Taryba
C. Cheledinas, Philadelphia 
J. Gaižutis, Detroit
B. Gediminas, Los Angeles
J. Ginkus, New York
K. Karpius, Cleveland
J. Kiaunė, New York 
J. Kasmauskas, Boston • 
V. Rastenis, New York
J. Smetona, Cleveland 
A. Trečiokas, Newark 
Ig. Vileniškis, Boston 

grupių interesus.
IV

Seimas, pripažind amas 
Amerikos lietuvių bendrinės 
politinės organizacijos rei
kalingumą ir siekdamas pa
kelti ALTą Į tą veiklos ly
gį, kurio reikalauja šios in
stitucijos paskirtis, paveda 
Sąjungos atstovams ALTo 
Taryboje ir Vykdomajame 
Komitete:

a) reikalauti, kad ALTo 
Vykd. Komitetas respektuo
tų jo paties šaukiamų lietu
vių kongresų rezoliucijas, 
išreiškiančias lietuvių vi
suomenės valią;

b) siekti, kad ALTo Vykd. 
Komitetas nešališkai ver 
tintų ir remtų visas Lietu
vos laisvinimo institucijas;

c) skatinti Amerikos Lie
tuvių Tarybą ir ją sudaran
čias grupes tobulinti orga
nizacinę ALTo struktūrą ir 
veiklos metodus;

d) siūlyti ALTui ir jo 
Vykd. Komitetui peržiūrėti 
savo atsilikusią pažiūrą Į 
kultūrinę veiklą ir apsi
spręsti ją skatinti ir remti, 
nes kultūrinė veikla yra la
bai efektinga Lietuvos lais
vinimo akcijos priemonė.

V
Seimas skatina savo na

rius dalyvauti Susivieniji- 
(Nukelta į 2 psl.)
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Ačiū už dideli darbe, bet 
sudiev nesakom

Dail. V. Raulinaičio karikatūra

Praėjusį šeštadienį De
troite įvyko ketvirtasis Vil
ties Draugijos dvimetis su
sirinkimas. Jame buvo išsi
kalbėta Vilties Draugijos 
reikailais ir duotos kelios 
sugestijos ateities darbui. 
Jame buvo išrinkta ir 'nau
ja Vilties Draugijos valdy
ba, kuri per ateinančius dve
jus metus neš atsakomybę 
už tolimesnį tautinės spau
dos leidimo darbą.

Susirinkime buvo priimti 
praėjusių dvejų metų dar
bai, kurie, suvedus į apy- 
skaitinius skaičius, nuo pra
ėjusio susirinkimo išaugo 
beveik tris kartus. 1958 me
tų balansas buvo suvestas 
$130,110.22 sumai, o narių 
skaičius išaugęs į 443.

Renkant naują Vilties 
Draugijos valdybą, pirmi
ninkas Juozas Bačiūnas, 
draugijai vadovavęs nuo 
pirmojo jos susirinkimo — 
1952 metų, griežtai atsisakė 
toliau į valdybą kandidatuo
ti. Ir atsisakė tokiais moty
vais: visada sakau ir dažnai 
rašau, kad po tam tikro lai
ko turi ateiti nauji veikėjai 
ir naujesniais metodais 
darbą iš naujo pajudinti; 
visada sakau, kad į darbą 
turi ateiti jaunesni. Vilties 
Draugiją, kiek mano jėgos 
leis, remsiu, bet labai noriu, 
kad būčiau atleistas nuo va
dovavimo.

Sus irinkimas, išklausęs 
tokius J. Bačiūno pareiški
mus, kad ir labai apgailes
taudamas, jį iš pareigų val
dyboje atleido, už didelį dar
bą sako nuoširdų ačiū, bet 
neatsisveikina. Neatsisvei
kina, nes J. Bačiūnas, paža
dėjęs tolimesnę talką, ją ir 
toliau tesės. Jo nuoširdi tal
ka mus įgalins, kaip ir iki 
šiol, ne tik atlikti mums pa
ketus darbus, bet toliau 
tvirtėti, ieškoti naujų darbo 
sričių, kurios dar tebėra ne
pajudintos.

Būtų gal kiek banalu čia 
suskaičiuoti tuos visus dar
bus ir darbelius, kuriuos 
Vilties Draugija per tuos 
septynerius metus, vado
vaujant J. Bačiūnui, atliko. 
Užteks gal tik tiek primin
ti, kad 1951 metais pradėję 
iš nieko, šiandien išaugom į 
organizaciją, kuri ne tik įsi- 
pilietino, savo darbu atsi
stojo ant labai tvirtų pa
grindų ir šiandien yra pajė
gi greit ir patraukliai skai
tytojui perduoti lietuvišką 
žodį ir lietuviško gyvenimo 
vaizdus.

Atlikti darbai įpareigoja 
vėl kruopščiai pasiruošti 
naujų dvejų metų darbui. 
Tam darbui vadovauti ir iš
rinkta nauja Vilties Drau
gijos valdyba. Jos didžiau
sias uždavinys bus sudary
ti visas galimas sąlygas, 
kad Dirva pradėtų eiti tris 
kartus per savaitę. Daugu
ma susirinkimo dalyvių to

pageidavo, o posėdžiavusi 
naujai išrinkta valdyba nu
tarė: skaitytojų telkimo va
jų toliau tęsti, nes nuo nau
jų skaitytojų gausesnio su
telkimo priklauso ir Dirvos 
tris kartus per savaitę lei
dimas. Taigi ir kviečiame 
visus mūsų talkininkus, bi
čiulius ir rėmėjus į naujų 
skaitytojų telkimą atkreip
ti didžiausią dėmesį..

Naujai išrinktoji valdyba 
tvirtai pasiryžusi jai pati
kėtą darbą visu rūpestingu
mu dirbti, bet ji labai gerai 
žino, kad darbo našumas 
priklausys nuo visų narių 
greitos ir nuoširdžios tal
kos. O ypač nuo tų draugi
jos narių, kurie šiame darbe 
jau turi didelį patyrimą ir 
tame darbe daug yra pada
rę.

ALTS Seimo 
rezoliucijos...

(Atkelta iš 1 psl.) 
me Amerikos Lietuvių, ku
ris, be savo pašalpipių už
davinių, rūpinasi ir lietuvių 
kultūros bei Lietuvos lais

vinimo reikalais.

VI
Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos seimas pa
veda Centro Valdybai, pri
tariant S-gos Prezidiumui ir 
susitarus su Lietuvių Tau
tinio Sąjūdžio valdyba bei 
kitų kraštų tautininkais, 
Įgyvendinti lietuvių tauti
nės srovės subendrinto dar
bo principus, siekiančius ap
jungti Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos ir Lietu
vių Tautinio Sąjūdžio veik
lą.

VII
Kaip ligi šiol, taip ir atei

tyje turime remti savo pa
tirtimi, talkininkavimu ir, 
kiek leidžia sąlygos, medžia
giškai jaunimo organizaci
jas, auklėjančias savo na
rius tautinės ideologijos 
dvasioje.

Tautinei savigarbai kelti 
ir tautinės kultūros darbo 
prieaugliui ruošti viena iš 
vaisingų priemonių yra jau
nų talentų atranka, jų ug
dymas ir populiarinimas.

Šioje srityje ALT S-ga ir 
toliau rems kitų pastangas 
ir pati imsis iniciatyvos.

VIII
Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos seimas pa
geidauja, kad Sąjunga ir to
liau remtų Viltį ir jos pa
stangas stiprinti Dirvą ir 
dažninti jos leidimą ir, kiek

Lietuvoje mirė seniausias 
gydytojas Rokas Šliūpas

Gauta žinia, kad Lietuvo
je, eidamas 94-tuosius me
tus, mirėDr. Rokas Šliūpas, 
brolis aušrininko Dr. Jono 
Šliūpo. Velionis buvo gimęs 
1965 metų birželio 2 d. Ra
kandžių kaime, Gruzdžių 
valse., Šiaulių apskr.

Baigęs biologijos ir medi
cinos fakultetus Maskvoje, 
gilinęs mokslus Karaliau
čiuje ir Muenchene, Dr. Ro
kas Šliūpas buvo vienas pir
mųjų lietuvių gydytojų, 
pradėjęs verstis medicinos 
praktika Kaune. Darbas sa
vo profesijoje sekėsi ir jis 
buvo plačiai žinomas ne tik 
Kaune, bet ir tolimose pro
vincijose. Tada sulenkėju
siame ir surusėjusiame 
Kaune Dr. Roko Šliūpo na
mai buvo lietuviškumo ži
dinys. Už lietuvišką veiklą 
rusų buvo kalintas apie me
tus laiko.

sąlygos leidžia, remti kitą 
tautinę spaudą.

IX
Seimas prašo Centro Val

dybą ir S-gos Tarybos Pre
zidiumą ir toliau rūpintis 
organizavimu Tautinio Fon
do (Fundacijos), kuris rū
pintų socialinius ir kultūri
nius reikalus.

Atsikuriant Lietuvai, ve
lionis buvo pirmuoju Kauno 
miesto ir apskrities virši
ninku, vienu iš pirmųjų Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
steigėjų, kurios pirmininku 
išbuvo ligi 1933 metų.

1940 metais, užėjus bolše
vikams, velionis persikėlė 
gyventi į savo 5 hektarų 
ūkelį prie Garliavos, kur dar 
vertėsi praktika ir buvo vie
tos ambulatorijos vedėju. 
1950 metais, dėl susilpnėju- 
sio regėjimo ir klausos pa
sitraukė į pensiją.

Velionis buvo kuklus savo 
būdu ir apykantus savo pa
žiūrose. Nebūdamas prakti
kuojančiu kataliku, jis bu
vo ilgametis Kauno Kunigų 
Seminarijos gydytojas ir 
dėstytojas, o nebūdamas 
tautininku, vienas iš pirmų- 
jių studentų tautininkų 
Korp. Neo-Lithuania rėmė
jas, statant namus Parodos 
gatvėje, Kaune.

Velionis paliko sūnų Min
daugą ir tris ištekėjusias 
dukras New Yorke: Aldoną 
Alytienę, Danutę Senikienę 
ir Gražiną Siliūnienę.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

ir paragink 
užsiprenumeruoti

AR DEŠINĖ PRIVALO 
ŽINOTI? ...

Clevelando ALT skyriaus 
valdyba parašė laišką Nau
jienų redaktoriui. Išmetinė
ja, kam deda slapuko užsi
puolimus prieš Tarybai tokį 
nusipelniusį skyrių. Prime
na redaktoriui, kad jis gi 
yra ir ALT VK sekretorius.

Redaktorius sakosi nesu
prantąs, ko Clevelando sky
riaus valdyba iš jo nori. 
Laiške nesą nurodyta nei 
vieno pavyzdžio, ką kores
pondentas negerai parašęs.

Clevelando ALT valdyba, 
matyt, įsivaizdavo, jog re
daktorius ir be ištraukų at
simins, ką jis yra savo lai- 
kraštin įdėjęs apie sau ar
timos organizacijos įžymų 
padalinį...

Dėl dvejų pareigų redak
torius atrėžė trumpai ir 
drūtai: "į Alto sekretoriaus 
pareigas dienraščio redaga
vimas neįeina”.

Vadinasi, P. Grigaitis Ta
ryboj sekretoriauja, turbūt, 
dešine ranka, o Naujie
nas redaguoja kaire, 
ir mano, kad dešinė n e- 
privalo žinoti, ką daro 
kairė. O Clevelando ALT 
skyrius mano, kad pri
valo... Katrie teisūs?

St. Kirtiklis,
Brooklyn

*
Stasys Bikulčius, iš Cice

ro, rašo: "Prašau man Dir
vą siųsti. Man patiko. Ačiū 
už supažindinimą”.

*
D'irvos skaitytojas ir ben

dradarbis V. P. Banionis, 
iš Bedford, Ohio, rašo:

"Dirva dabar labai page
rėjusi. Mano moteris, Ame
rikoj gimusi, niekad ne
skaitydavo Dirvos, bet da
bar skaito ir giria”.

*
Dirvos talkininkas V. šar

ka, iš Omahos, rašo: "Tu
riu pažymėti, kad visi nauji 
skaitytojai susižavėję gero
mis nuotraukomis ir pasku
tiniojo karo įvykių istorijo
mis’*-

Eagle S tampa dadeda dar daugiau prie jūsų šutaupymp

Specialus pirkinys duoda šią galimybę!

^MAY-2 BASEMENT
Stilius B.

Stilius A.

Stilius C.

The May Co.'s

VASARINIS 
IŠPARDAVIMAS! DEKIAI

Jūsų pasirinkimas 
iš TRIJŲ populiarių 

stilių šia viena 
žema kaina!

Stilius A
BEACON PRINTED DEKIAI
Mažos klaidos populiariuose 72x80 inčių dekiuose su 
rayon satin apvedžiojimu. Balti su mažų gėlių raštu.

Stilius B
AMERICAN PLAID DEKIAI
70x90 inčių dydžio dekiai gražiame rašte. Puikios tin
kamos spalvos. Rayon satin apvedžiojimas. Pagaminti 
ilgam nešiojimui.

Stilius C
AMERICAN STRIPE DEKIAr
Rayon satin apvedžioti dekiai su gražiais lengvų spalvų 
dryžiais. Populiarus 70x90 inčių dydis, tinkamas bet 
kokiai lovai.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami...
Šaukia CHerry 1-3000

Basement Bedding Department — Downtown and On The Heighto
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Esam pakankamai stiprūs veikti 
lietuvių išeivijos gyvenime

Iš ALT Sąjungos dešimtmečio Seimo Detroite
Ankstyvieji seimo daly

viai Sheraton-Cadillac vieš
butyje pasirodė jau penkta
dienio priešpietę, savo nusi
vylimui atradę dar anks
čiau, nakties metu, atvyku
sių.

Tvanki gegužės 29 d. po
pietė prapliupo audros 
griaustiniais. Jai. pasibai
gus, dalyvių antplūdis į 
viešbutį gausėjo. Džiaugs
mingi susitikimai, senos ir 
naujos pažintys, kelionės 
n u o t ykių pasakojimai... 
Vieniems teko, audros už
kluptiems, pakelėje laukti, 
kitam dar reikėjo sugaišti, 
nuleistų padangą taisant, 
kai kam net porą valandų il
giau ore paskraidyti, lėktu
vams negaunant leidimo ae
rodrome nusileisti.

Didysis subruzdimas vy
ko keturioliktojo aukšto 
pietvakarinėje pusėje, kur, 
dar nespėjęs iš kelionės per
sirengti, centro valdybos 
pirmininkas inž. E. Bart
kus, susitikęs su seimo ren
gimo komisijų nariais, pra
dėjo ''paskutinės minutės 
patikrinimą”, ar visi paren
giamieji darbai jau baigti, 
ar dar neliko kuri nors de
talė neužbaigta, neišlygin
ta.

Prie registracijos stalų
Ankstų šeštadienio rytą 

virš viešbučio paradinių du
rų atsirado lietuviška tri
spalvė, o viešbutyje plaka
tas skelbiąs, kad posėdžiai 
ir registracija vyks ketvir
tojo aukšto salėse.

Iš Vilties Draugijos susirinkimo Detroite. Kalba J. 
Lietuvninkas, iš Baltimorės, didelis Vilties Draugijos dar
bų rėmėjas. Iš kairės: V. Rastenis, J. Bačiūnas, J. Lie
tuvninkas ir K. Karpius. Dirvos nuotrauka.

Erdviame fojė, su atviro
mis durimis į posėdžių sales 
(vienoje vyko seimas, ant
roje Korp! Neo-Lithuania 
studijų dienos) dalyvius pa
sitinka registracijos komi
sija.

Būreliais ir pavieniui ren
kasi dalyviai. Jaunosios neo- 
lithuanės išrašinėja korte
les ir drauge su trispalvė
mis sega prie švarko atla
pų — ar suknelės. Chicago, 
Cleveland, Boston. Gausus 
būrys iš New Yorko, keti
nąs dalyvių skaičiumi per
viršyti kitas didžiąsias lie- 
tuvų kolonijas. Antai Los 
Angeles atstovai: ponia 
Pulkauninkienė ir energin
gasis radijo valandėlės ve
dėjas J. Gediminas. Štai 
"jauniausias” seimo dalyvis 
J. Lietuvnikas iš Baltimo
rės, kuriam "pavydi” kitas 
"jaunuolis” J. J. Bačiūnas. 
Ten "vienamečių” ar dar 
jaunesnių skyrių atstovai: 
A. Jančys iš Rochesterio, K. 
Pocius iš East Chicagos, J. 
Povilaitis iš Omahos, J. Va- 
riakojis iš Cicero, žiūrėk, 
prie vieno džentelmeno 
švarko atlapo prisegtas vi
siškai neįprastas vietovės 
vardas: Kolumbija. Tai Ig
nas Andrašiūnas, tiesa, jau 
atsisveikinęs su Kolumbija, 
bet dar nespėjęs apsigyven
ti šiame krašte.

Pro vyresniosios kartos 
besišnekučiuojančių būrelių 
tarpus nardo, vis kažkur 
skubėdami, jaunieji neoli- 
thuanai. Netoliese kalbasi 
santariečiįį būrelis. O ten 

su keliais atletiško sudėji
mo jaunikaičiais kažką besi
tariąs krepšininkų išvykos 
į Pietų Ameriką organizato
rius P. Petrutis.

Bet rengėjai nutraukia 
gyvus pokalbius ir kviečia 
į posėdžių saię — jau laikas 
pradėti, o darbų programa 
netrumpa.

Sukakties paminėjimo 
posėdis

Seimą atidaro Detroito 
skyriaus pirm. inž. J. Gai
žutis. Lietuvos Himnas. N. 
Linkevičiūtė gieda JAV 
Himną.

Garbės prezidiuman. kvie
čiami inž. E. Bartkus, J. J. 
Bačiūnas, Dr. S. Biežis, po
nia M. Colney, P. Ališaus
kas, A. Senika's.

Susikaupimo minute pa
gerbiami abu mirusieji bu
vę ALT S-gos pirmininkai 
— Antanas Olis ir Colney- 
Aukštikalnis,

Sąjungos pirmi n i n k a s 
inž. E. Bartkus savo žody
je pabrėžia, kad dešimt me
tų organizacijai nėra ilgas 
amžius, bet, kita vertus, or
ganizacija ir vertinama ne 
pagal amžių, o pagal dar
bus. Ir šis seimas susirinko 
ne sąjungos istorijos nagri
nėti, o ateities veiklos gai
rių nustatyti. Dar ne visos 
priemonės yra išnaudotos 
užsibrėžtiems tikslams pa
siekti, bet per pirmąjį de
šimtmetį pamatėme, jog 
esame pakankamai stiprūs 
veikti ne tik sąjungos ribo
se, bet ir visam lietuviško
sios išeivijos gyvenime. In- 
telektuališkai esame pakan
kamai pajėgūs dalyvauti ir 
įeiti amerikiniu gyveniman. 
Reikia - ieškoti kelių, kad 
veikimas būtų atrakcija, o 
ne pareiga, tada ir visi 
skundai dėl nutautėjimo 
prapuls. Kol visi vieningai 
jungsimės krūvon, veikla 
klestės ir sąjunga žydės.

Vilties Draugijos pirm. J. 
J. Bačiūnas linki seimui na
šaus darbo, pabrėždamas: 
"Komplimentai prikla ūso 
tada, kai jau darbas atlik
tas”. Dr. S. Biežis sveikina 
seimą SLA pirmininko Dar- 
gio pavestas. V. Kutkus — 
ALB centro valdybos ir De
troito apylinkės vardu.

Tuo pat metu Detroite, 
kitose patalpose, vykstantį 
Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos suvažiavimą pa-

Tautinės Sąjungos seimo dalyviai, atvykę į Detroitą iš įvairių vietovių, atlieka 
registracijos prievolę. ‘ Dirvos nuotrauka.

sveikinti deleguojami inž. J. 
Jurkūnas ir A. Gilvydis.

Toliau seimą sveikina: p. 
Stanionis — LRS Detroito 
skyriaus, K. Jurgutis — 
Balfo 76 sk., J. Bačanskas 
— Dariaus ir Girėno Klubo, 
S. švedas — Tautinio Aka
deminio Sambūrio, J. Lin- 
takas — Lietuvių Studentų 
Santaros, J. Šimkus — LVS 
Ramovės Detroito sk. var
du.

Perskaitomi LD šefo S. 
Lozoraičio ir Cheledino svei
kinimai raštu (prie pasta
rojo prijungtas $100 čekis 
seimo reikalams).

Dr. S. Biežis išsamiai nu
šviečia buvusio s-gos pirm. 
Antano Olio nuopelnus lie
tuvybei išlaikyti, A. Seni- 
kas — daktaro M. Colney.

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos suvažiavimo var
du seimą pasveikina adv. 
A. Juknevičius.

ALT Sąjungos veiklos de
šimtmetį apibūdina K. S. 
Karpius, iškeldamas abiejų 
Washingtone surengtų sąs
krydžių reikšmę, pasi
džiaugdamas, kad sąjunga 
jau išaugo iki 20 skyrių.

Korp! Neo Lithuanios 
vardu kalbėdamas P. Ali
šauskas pabrėžia, kad šis 
seimas tikrai yra istorinis, 
nes jame dalyvauja ir atža
lynas, tiesa, išaugęs sveti
mame krašte, bet pasirin
kęs tautinės ideologijos ke
lią. Neo Lithuania yra iš
ugdžiusi didelį tautinės 
minties darbuotojų skaičių 
ir palaiko nenutrūkstamą

Vokiečiams dar toli iki 
skandinavų sąžiningumo

Skandinavijos kraštuose 
paštas aprūpina viešus te
lefonų automatus reikia
mais smulkiais pinigais, kad 
pavojui ištikus- kiekvienas 
galėtų telefonu pasinaudoti. 
Ten, kaip ilgametė praktika 
rodo, deponuotos monetos 
nepražūsta ir naudojamos 
vien pavojaus atsitikimais, 
savų smulkių pinigų netu
rint.

Skandinavijos pavyzdžio 
paskatintas, Vokietijos paš
tas bandė įvesti tokią pat 
tvarką ir kai kuriuose V. 
Vokietijos didmiesčiuose. 
Dvi monetos po 10 pfenigų, 
plombuotoje laikykloje su 
atitinkamu užrašu, buvo de
ponuotos telefonų kabinose. 
Frankfurte ir Duesseldorfe 
iš 100 telefono kabinų 59 
buvo apvogtos jau pirmo
mis dienomis. Bandymą pa- 

tautinę grandinę. Dėkoda
mas už paramą ir sudarytas 
sąlygas studijų dienoms, 
kvietė ir toliau remti jau
nimą.

Vyriausieji amžiumi J. J. 
Bačiūnas ir J. Lietuvnikas 
deleguojami pas ve i k i n t i 
gretimoje salėje praside
dantį Korp. Neo Lithuania 
susirinkimą.

Po to daroma pertrauka 
pietums.

kartojus, iš 150 kabinų bu
vo apvogtos 124.

Hamburge bandymas pa
sisekė geriau, čia iš 150 te
lefono kabinų buvo apvog
tos tik 68. Kitose 22 kabi
nose buvo jau atkabintos 
laikyklų plombos, bet mo
netų vagystės dar nespėta 
atlikti. Kad ir taip nesise
kant, vienok paštas bandy
mus žada ir toliau tęsti.

Toliau, "moralės” tema 
kalbant, tektų paminėti ir 
dar vieną faktą, vokiečiams 
nelabai malonų. Duessel- 
dorfo apygardos teismas, 
norėdamas užkirsti vagims 
kelią pasinaudoti grobiu, 
nutarė ženklinti teismo rū
muose naudojamą tualetinį 
popierį net teismo antspau- 
dll o s a *

Maskvos radijas paskel
bė, jog Leningrado inžinie
riai ir architektai supro
jektavo dviejų aukštų namą 
su aštuoniais butais, kuris 
yra lengvai pristatomas į 
bet kurią vietą helikopte
riais.

LEGENDOS IR 
PADAVIMAI

KARALIAUS
VAINUTAS

KAINA $2.00

SU AMŽINĄJA UGNIMI
,______________ A. MERKELIS _________

(Ištrauka iš Vydūno monografijos)
(5)

Vydūnas nenori sutikti su tais, kurie tvirtina, kad 
senovės kultūra bei mokslas buvę menkesni už dabartinę 
kultūrą bei mokslą. Senovės mokslas, Vydūno nuomone, 
nebuvęs menkesnis už dabartinį, jis tik buvęs kitoks ir 
turėjęs kitokius tikslus. Toks samprotavimas kyla ne tiek 
iš Vydūno šių dienų kultūros bei mokslo neigimo, kiek iš 
savotiško jo mokslo tikslo supratimo. Mokslas, Vydūno 
nuomone, esąs tam, kad žmogus šviesėtų, kad jo protas 
ir apskritai vidaus vertybės, vadinasi, ir jo dorovė didėtų.

Taip mokslo reikšmę supratę senovės išminčiai. Jų 
mokslas buvęs skiriamas ne žmonių gyvenimui smaginti, 
bet žmonėms dorinti ir tobulinti, ir žmogų, kiek jisai 
įstengė, paakinti tam, kad jisai žinotų, kuri jo vieta vi
sumoj. Tuomet buvę žiūrima ne žmogaus mokytumo, bet 
jo dorumo ir žmoniškumo. Kiek Vydūno teigimas, kad 
senovės mokslas nebuvęs menkesnis už dabartinį, o kai 
kuriais atžvilgiais net ir pranašesnis, yra teisingas, nesi
ginčysime. Bet viena norima pabrėžti, kad jau prieš pen
kiasdešimt metų Vydūnas pramatė, jog mokslas ir jo 
tobulinama technika, nežengdama draug su žmogaus dora, 
jos neugdydama, užuot darius žmoniją laimingą, ją veda 
į pražūtį. Ar dabartinis atominis amžius mums įtikina
mai to neliudija?

Tad ir Vydūnas, rašydamas apie visatos sąrangą, li
kimo kilmę, tautos gyvatą, žmonijos kelią, slėpiningą 
žmogaus didybę, mirtį ir kas toliau, gimdymo slėpinius 
ir kitus dalykus, nori ne žmonių smalsą ir vis ko naujo 
ieškantį protą tenkinti, bet stengias į visatos bei gamtos 
tylius, paslaptingus raginimus įsiklausyti, jų griežtus ir

nepermaldaujamus įstatymus suvokti ir visa tai žmonėms 
apreikšti. Gamta Vydūnui — šventykla, o jis — jos vai
dila, Dievo valios skelbėjas.

Iš čia kyla Vydūno raštų pamokomas pobūdis. Kiek
vienu savo mokslo veikalu, meno kūriniu ar šiaip kuriuo 
straipsniu Vydūnas siekia žmoguje sužadinti aukštesnį 
žmoniškumą, pamokyti, nurodyti būdų, kaip jo siekti, 
kaip jį prieiti. Bet ką nagrinėdamas, jis kreipia dėmesį 
ne į jusnimis suvokiamą daikto išorę, bet į jo esmę, jis 
nori nustatyti svarstomojo dalyko santykius su žmogumi. 
Štai Vydūnas, aiškindamas Visatos (visumos) sąrangą, 
kreipia dėmesį ne į jos paviršiaus, bet į vidaus sutvar
kymą. Jis, remdamos indų šventaisiais raštais ir jų slė
pininguoju mokslu, savotiškai mums aiškina visatos są
rangą. Tų jo aiškinimų viršiausias tikslas nustatyti žmo
gaus santykius su visata, nes nuo tų santykių supratimo 
pareinąs žmogaus dorovinis gyvenimas, "žmogui lemta 
su žinojimu gyventi vienybėje su visa visuma, kurios jis, 
kaip ir kiekvienas daiktas, yra dalelė. Bet žmogus ir gal 
nusistatyti prieš visą kitą gyvybę. Tuo jis, berods, nieko 
nepasiektų, vien tik skausmo ir nelaimės sukeltų. Bet jis 
dažnai taip pasielgia, kadangi nemato savo santykių su 
Visuma. Kuomet juos supras, — sako Vydūnas — tuomet 
jis ir kitaip gyvens.” (Visumos Sąranga, 1921 m., 3-4 psl.).

Jeigu jau žmogui įdomu ir reikia visatą ir pasaulį 
pažinti, tai dar labiau jam turi būti įdomu ir būtina save 
patį pažinti. Tam tikslui Vydūnas parašė veikalėlį "Slėpi
ningoji žmogaus didybė”, kuriuo jis nori kiekvienam su
žadinti gilesnį savo asmenybės supratimą. Išaiškinęs žmo
gaus esmę ir jos reiškinius, Vydūnas prieina išvadą, jog 
žmogui reikia savy auginti, skaidrinti vidaus pajautimus, 
aiškinti ir tvirtinti Didybės požymius. To siekiant, rei
kia leisti savo asmenyje pasireikšti visam tam, kas aukš
ta ir kilnu. "Seki išmintį, ir ji kas kartą aiškesnė! — rašo 
Vydūnas, — Paklusk sąžinei, ir ji išlengva, vis daugiau 
viršų gaus! Duok meilei vyrauti savo pasielgime prieš 
kitus, o ne nekantai, ir meilė tavyje vis galingesnė taps, 
kol nepajusi su laiku savo sielą esant meilę! Ir taip su

visais Didybės reiškiniais (Slėpiningoji žmogaus Didybė, 
1921 m. 54-55 psl.).

žmogui savo asmenybę pažinti, ją giliau suprasti bei 
ugdyti padeda ir mokslas. Jis žmogaus protui atveria 
platesnius akiračius, suteikia jam daugiau jėgos, išva
duoja žmogų iš prietarų ir kitokios tamsybės. Mokslas, 
pasak Vydūno, sužadina žmoguje visokius jausmus ir 
linkimus, visokias proto ir mąstymo galybes. "O tos daug 
galingesnės už visos gamtos jėgas. Tik proto įgavęs gali 
gamtą valdyti ir ją pasidaryti jaukiu tarnu. Be abejonės, 
mokslas yra kaip kokia dieviška dovana. Esti kaip kokia 
gyva, dangiška liepsna, kuri šviečia vien žmogaus labo 
dėliai (Apsišvietimas, 1909 m., 20 p.).

Tačiau mokslas, būdamas toks galingas ir viliojąs, 
ne tik kad mažai žmones dorina ir taurina, bet kartais 
juos dar blogesnius daro. "Vargiai galės kas patikrinti, 
— sako Vydūnas, — jog šios dienos mokslo šviesa ap
šviestieji žmones būtų žmoniškesni, sąžiniškesni už pra
eities žmones. Vis daugiau paveikslų parodo, kad lygiai 
antraip desties. Gyvenančioji karta tiesiog stebisi, kaip 
greit smunka, kas prakilnu.” (Ten pat, 22 psL).

Vydūnas, konstatavęs šį gana liūdną mūsų dienų 
gyvenimo reiškinį, netvirtina, kaip Rousseau, kad moks
lai esą nenaudingi ir nereikalingi. Jis tik nori mokslą 
taip suderinti su žmogaus gyvenimu, kad jis žmogų tau
rintų, tobulintų. Tuos dalykus Vydūnas svarsto "Apsi
švietimo” veikale.

žmogaus dorovingumą griauna ir jo asmenybės kilimą 
trukdo ištvirkavimas, motery ieškojimas ne meilės, bet 
gašlumo. O taip neturėtų būti. Vydūnas į abiejų lyčių 
santykiavimą žiūri kaip į kažką be galo kilnaus ir slap
tingo. Vyro ir moters santykiuose turi vyrauti ne gašlu
mas, bet žmoniškumas ir meilė. "Žmogus gimsta šiam 
pasauliui, jeb žmogumi taptų, jeb jo žmoniškumas stip
rėtų ir didėtų, ir jis juo apšviestų, skaidrintų ir gražintų 
visą gamtę, visą pasaulį”. (Gimdymo slėpiniai, 1921 m., 
79 p.).

(Bus daugiau)
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Lietuviai krepšininkai, kurių dauguma dalyvaus organizuojamoje Pietų Amerikon 
išvykoje. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: M. Butka, V. Kamarauskas, R. Valaitis, A. 
Varnas, K. Germanas. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: R. Dirvonis, A. Racka, J. Skai- 
geris, M. Buntinas, A. Šimkus, A. žvinakis ir L. Montrė.

Lietuvių krepšinio rinktinė Pietų Amerikon

PAREMKIME RINKTINE NE VIEN ŽODŽIAIS!
Reikalas, dėl kurio jaučiu 

pareigą čia prasitarti, jau 
buvo išpasakotas visuose 
laikraščiuose, todėl jis dau
gumai jau žinomas:

Šią vasarą, liepos 9 d. 
Amerikos lietuvių krepši
ninkų rinktinė išvyksta 
rungtynėms į kelias Pietų 
Amerikos valstybes, kur tu
rės eilę susitikimų su tuose 
kraštuose gyvenančių lietu
vių krepšininkų komando
mis, o taip pat ir su kitais 
tų valstybių krepšininkų 
klubais.

Kelionėje dalyvaus 10 ge
riausių Amerikos lietuvių 
krepšininkų su vienu vado
vu ir palydovu. Vien kelio
nės išlaidos nuo Amerikos 
ligi Kolumbijos, Argenti
nos, Urugvajaus, Brazilijos 
ir Venezuelos sostinių, kur 
mūsų krepšininkai turės 
rungtynes, apytikriai ap
skaičiavus, kaštuos per 
$6,000. Kitos išlaidos tokiai 
-grupei per mėnesį sieks ma
žiausia dar $2,000. Pietų 
Amerikos lietuvių draugi
jos, kiek išgalėdamos steng
sis mūsų krepšininkus, kaip 
svečius, išlaikyti nemoka
mai, bet ne visur to galima 
tikėtis. Taip pat reikės pra
gyvenimui ir savų išlaidų, 
kurias patys krepšininkai, 
aukodami savo laiką, nebū
tų pajėgūs apmokėti. Kelio
nės ir žaidimų metu ketina
ma paskleisti leidinį apie 
Lietuvą ir lietuvius ispanų, 
portugalų ir anglų kalbo
mis, kurio paruošimas taip 
pat pareikalaus virš $1,000.

Nekartočiau tų visiems 
suprantamų žinių, jeigu šis 
gražus sumanymas būtų pa
smerktas likti tik popieriu
je, bet labai rūpi, kad jis 
būtų įgyvendintas. Ir svar
biausia, kad jis būtų tikrai 
Įgyvendintas ir tuoj pat, 
nes nebeliko daug laiko.

Tvirčiausią pagrindą 
deda didieji

Spaudoje pasirodžiusiuo
se straipsniuose ir paragini
muose minime, kad Ameri
kos lietuviai sportininkai sa
vo žygiui įvykdyti tikisi pa
ramos ir aukų iš Amerikos 
lietuvių draugijų, pavienių 
asmenų ir visuomenės. Tai 
tikras, geras ir maždaug 
vienintelis kelias. Kaip iš 
praeities žinoma, Amerikos 
lietuvių visuomenė tokius 
gerus sumanymus gali ir 
sugeba paremti, kada ji yra 
įtikinta tų sumanymų nau
dingumu.

Didžiausias čia sunkumas 
yra tas, kad negalima tikė
tis per trumpą laiką pasiek
ti gerų vaisių ir iš anksto 
nežinoma, kiek gi iš tikrųjų 
lėšų galės surinkti. O to ne
žinant, užsibrėžto plano 
įvykdymas yra paraduoja
mas abejonėmis ir netikru
mu. Todėl būtų svarbu, kad

JUOZAS J. BACHUNAS, 
Sodus, Mich.

lėšų didžioji dalis šiam spor
tininkų žygiui būtų patik
rinta jau dabar mūsų di
džiųjų draugijų ir organiza
cijų Įnašais. Taip esant jau 
lengviau būtų galima skai
čiuoti, kad likusios sumos 
galės susirinkti iš kitų pa
siturinčių pavienių mūsų 
profesionalų bei biznierių ir 
iš asmeninių plačiosios vi
suomenės aukų.

žinau, kad neturiu teisės 
iš šalies nurodyti mūsų lie
tuviškoms draugijoms ar 
bendrinėms organizacijoms, 
po kiek jos privalėtų Ame
rikos lietuvių sportininkų 
kelionę paremti. Bet pagei
davimus ir sumanymus iš
kelti turime teisę kiekvie
nas, ypač kai jaučiame tau
tinę pareigą tai daryti.

Trumpai kalbant, man at
rodytų visai realu ir ne per
daug, jei Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinės žygį i 
Pietų Ameriką pirmoje vie
toje ir stambiausia auka pa
remtų ALT iždas (į kurį su
bėgančios aukos yra iš tos 
pat mūsų visuomenės), skir
damas bent 2,000 dolerių. Į 
ALT įeinantieji abu Susi
vienijimai (Rymo Katalikų 
ir SLA) nesunkiai galėtų 
skirti kiekvienas po 1,000 
dolerių. Gi po 500 šimtus 
dolerių turėtų sukrapštyti 
Amerikos Lietuvių Ben
druomenė, Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga, Lietu
vių Katalikų Federacija, 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara, Amerikos Lietu
vių Socialistų Sąjunga . . .

Tos draugijos, sakosi, 
esančios įtakingos ir atsto
vaujančios plačius Ameri
kos lietuvių visuomenės 
sluoksnius, pasiry ž u s i o s 
dirbti lietuvybės darbą, 
remti jaunimą, palaikyti lie
tuviams naudingus žygius. 
Kartais pasigiria, kad jos 
esančios gausios ir gauses
nės už kitas draugijas, tat 

Krepšininkų išvykos Pietų Amerikon organizatoriai 
Petras Petrutis ir Valdas Adamkavičius.

būtų visai gražu, kad jos šį 
kartą atliktų tą pareigą, kai 
neužtenka gražių žodžių ir 
„moralinės paramos”, o tuo
jau pat reikia pinigo.

Likusios sumos, galima 
tikėtis, susirinks iš biznie
rių, profesionalų, pavienių 
aukotojų, pačių sportininkų 
ir jų gausių draugų.

Labai verta paremti
žinoma, kai kam gali kilti 

klausimas, ar verta Ameri
kos lietuvių krepšinio rink
tinės žygį remti ? Ar tos pa
stangos duos naudos ben
drajam lietuviškam reika
lui?

Paskutinių kelerių metų 
bėgyje esu turėjęs progos 
lankytis beveik visose di
desnėse Europos, Australi
jos bei N. Zelandijos lietu
vių kolonijose, susipažinęs 
su tų lietuvių nuotaikomis 
ir jų pageidavimais, priėjau 
tvirčiausio įsitikinimo, kad 
taip! Labai reikalingas ir 
naudingas, stačiai būtinas 
santykių palaikymas ne tik 
atskirų žmonių, atskirų 
draugijų atstovų, bet gal 
dar daugiau bendrųjų išvy
kų surengimais. Ir ypatin
gai — lietuvių sportininkų!

Jie patraukia jaunimą, 
jaunimas sporte randa ben
drą kalbą, jie visiems įdo
mūs. Nemanau, kad berei- 
kėtų aiškinti sporto vaidme
nį dabartiniame gyvenime. 
Sportas, sumaniai organi
zuojamas, nemažiau patar
nauja Lietuvos ir lietuvy
bės propagandai, negu dau
gelis kitų priemonių. O daž
nai jis plačiau ir giliau pa
siekia, negu įvairūs kitų 
žmonių pasivažin ė j i m a i, 
skraidymai ir „politinės 
konferencijos”, kurioms jau 
išleista šimtais tūkstančių 
dolerių.

Lietuvių sportininkų pir
mas organizuotas žygis į 
Pietų Ameriką būtų didelė 
lietuviškumo šventė visoms 
pietinės Amerikos lietuvių 
kolonijoms, kuriose esama

DIRVA

Lietuvis vadovaus didžiausiam 
N. Anglijos kino teatrui

Žinios iš Bostono

• Vida Mališauskaitė ir 
Janina Liaugaudaitė abi 
naujai įsteigto ansamblio 
narės, sėkmingai baigė dvie
jų metų studijas Boston 
Clerical School.

• Česlovas Kiliulis, atli
kęs karo tarnybą Vokietijo
je, birželio 7-tą dieną grįž
ta atgal į Ameriką. Per pa
skutinius dviejus metus Ki
liulis vadovavo korespon- 
denciniam Senųjų Lapinų 
Skautų Vyčių būreliui, ku
rio nariai tarnavo Amerikos 
karo pajėgose penkiuose že
mynuose. Būrelis leidžia sa
vo mėnesinį laikraštėlį, re
mia Vokietijoje vargstan
čius brolius lietuvius bei 

nemaža karštų patriotų, bet 
kurios bendrojoje užsienio 
lietuvių veikloje ligšiol buvo 
lyg ir pamirštamos ar tik 
antraeilėmis laikomos. Mū
sų jaunimas jas iš naujo 
sujudins, jaunatviškai pra
kalbės į anų kraštų lietuviš
kos kilmės jaunuomenę. Ne
turime nieko gailėtis, kad 
šis žygis plačiau ir geriau 
pasisektų.

Šioje išvykoje dar turė
dami sportinių susitikimų 
su Pietų Amerikos, jei taip 
galima sakyti, kitais ispa
niškais bei portugališkais 
(tomis kalbomis kalban
čiais) sporto klubais ar 
rinktinėmis, Amerikos lie
tuviai sportininkai daug 
prisidės prie anuose kraš
tuose Lietuvos vardo garsi
nimo.

Galime būti dėkingi Val
dui Adamkavičiui, Petrui 
Petručiui ir jų draugams, 
kurie sumanė lietuvių krep
šininkų kelionę į tuos kraš
tus ir jau baigia šiam žy
giui pasiruošti. Mums telie
ka jų darbą sveikinti ne vien 
gražiais žodžiais, bet padėti 
jį įgyvendinti tuojau pat, 
apčiuopiamomis sumomis iš 
širdies ir iš piniginės.

Čia tai gyvenimas!

MEŠKERĖ... ŠPŪLĖ...IR STROH’S

Amerikoj tiktai 
ugnim* virtas 
alus!

Jums patiks
DABAR Už
VIETINES KAINAS! 

rengia grupinius suvažiavi
mus.

• Algmantas Ivaška, ne
nuilstančios tautinių šokių 
grupės vadovės sūnus, yra 
paskirtas didžiausio Naujo
sios Anglijos kino-teatro 
„Metropolian” vadovu. Jau
nasis Ivaška yra baigęs biz
nį, atlikęs karo tarnybą ir 
tęsiąs toliau studijas elek
tronikos srityje,

• Birželio 13 d. Balfo ir 
Lietuvių Bendr u o m e n ė s 
skyriai, talkininkaujant ki
toms organizacijoms, ren
gia baisiųjų birželio įvykių 
minėjimą.

• Alfonsas Matulaitis, il
gametis Vyrų Choro iždi
ninkas, šių metų birželio 
20-tą dieną šv. Petro para
pijos bažnyčioje susituokia 
su Janina Liaugaudaitė.

• Dariaus Posto legionie
riai gegužės 24 dienos mi
šių metu gražiai pagerbė sa
vo žuvusiuosius draugus.

• Algis Gustaitis, suma
nus oro skautų vadovas, bai
gė raketų ir lėktuvų staty
bos inžineriją Bostono uni
versitete.

• D'arius Lapinskas, bai
gęs muzikos konservatoriją 
Bostone ir išvykęs į Austri
ją ir Vokietiją mokslų pa
gilinti, birželio pradžioje 
grįžta atgal į namus.

• Šių metų Kalėdų antrą
ją dieną (gruodžio 26 d.) 
Senųjų Lapinų skautų vyčių 
būrelis rengia Naujosios 
Anglijos jaunimui bei pla
tesnei visuomenei staigme
ną.

Rom. Bričkus

DIRVAI AUKOJO
Pratęsiant prenumeratą 

Dirvą aukomis parėmė;

Stankevičius A., 
Waterbury ........... 2.00

Kleinotas P., Racine .. 2.00
Mačys J. Dr., Clev. 10.00

yra
The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Mfchlgan

Šviesesnis!

Prie jūsų mėgia- 
m i a u šioj o upelio 
ar gal tik ilsintis 
namuose, atsigai- 
vinkit su Stroh’s 
bonkose ar dėžu
tėse!

1959 m. birželio 4 d.

Butkus V., Great Neck 2.00
Janukėnas T.,

Hartford ............... $2.00
Mischik J., Cleveland 2.00 
Kalėda K., Columbia .. 2.00 
Kriščiukaitis J.,

Dorchester ........... 2.00
Mažeika D., St. Joseph 2.00 
Černius J., Flint   4.00 
Vyšniauskas C., Canton 2.00 
Židonis Pr., Cleveland 2.00 
Klimaitis V., Cleveland 2.00 
Manys E., W. Roxbury 2.50
Vilutis J., Chicago .... 2.00 
Zdanys A., Bedford .... 2.00 
Valkauskas J.,

tVaterbury ........... 2.00
Lapinas A., Canada .... 2.00 
Pladys S., Cleveland .... 1.00 
Kasperavičius A.,

New Haven........... 2.00
Kazakas P., Hartford 1.00 
Dabrila P., Cleveland 1.00 
Šulmistras M.,

Montreal ............... 2.00
Kalėda D., Pittsburgh 2.00 
Šiaučiūnas S., Chicago 2.00 
Zykus Ad., Cleveland 2.00 
Paulionis B., Cleveland 2.00 
Petrauskas A., Detroit 2.00
Veitas R. M., Ptgh.....  2.00
Mieželis V., Chicago .... 2.00 
Lukauskas Pr.,

Waukegan ............. 2.00
Lincevičius J., Clev. .. 2.00
Gruzdys V., Cleveland 2.00

Ta pačia proga, dėkodami 
už aukas, pažymim, kad 
gauta ir kelios aukos, spe
cialiai skirtos Vilties Drau
gijai. Jas atsiuntė: 
J. Lietuvninkas,

Baltimore .......... $25.00
Tautinės S-gos Baltimorės

skyrius .............. $10.00
V. Lozoraitis, Linden $5.00

Ačiū visiems už atsiųstas 
aukas.

J. CIJUNSKAS
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas 
brangenybes. Sąžiningas ir 
garantuotas darbas prieina
momis kainomis.

753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio
Telef.: LI 1-5466
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Jų nuotykiai dar nesibaigė... ?

PIRMAI) ANGLĮ) LAIVA PASKANDINAU ISPANUOS 
KARO METU... PER KLAIDA!

1941 m. gruodžio 18 d. 
Aleksandrijos uoste, nežiū
rint stiprios apsaugos, du 
anglų kreiseriai ”Valiant” 
ir ”Queen Elizabeth” buvo 
susprogdinti. Iš admirolo 
Cunningham pranešimo vi
sas pasaulis sužinojo, kad 
italai panaudojo naują gink
lą: varliažmogius, kuriems 
vadovavo princas Junio Va- 
lerio Borghese.

Po aštuoniolikos metų 
prancūzų žurnalistas Michel 
Bori susitiko su šiuo pasku
tiniuoju korsaru, kuris pa
pasakojo savo pergyveni
mus.

1937 metais visų kraštų 
žvalgybų viršininkai klausi
nėjo, kas atsitiko su italų 
povandeniniu laivu „Iride”, 
kuris, nors ir tebebuvo ita
lų karo laivų registre, bet 
niekas tais metais jo niekur 
nebematė — nei uoste sto
vint, nei sausuose dokuose, 
nei jūroje. Tikrumoje jis 
buvo slaptai pakeitęsvardą.

Tuo laiku Ispanijoje vyko 
civilinis karas, ir Mussolinis 
nacionalistams davė ne tik 
tankų, bombonešių ir žmo
nių, bet taip pat pasiuntė 
povandeninį laivą „Iride”, 
kuris buvo pavadintas 
”Gonzoles Lopez” ir suvai
dino pirato vaidmenį. Jo už
davinys buvo sukliudyti jū? 
ros keliu aprūpinti respub
likonų armiją. To laivo va
das buvo princas Borghese.

1937 m. rugsėjo 1 d. prieš 
vidurnaktį „Gonzoles Lo
pez” patruliavo prie Saint 
Antoine iškyšulio. Naktis 
buvo tamsi. Staiga priešais 
pasirodė karo laivo šešėlis.

— Aš buvau įsitikinęs, 
kad tai respublikonų tor- 
pedlaivis, tad nedvejodamas 
į jį paleidau dvi torpedas 
ir pasinėriau ... — pasako
ja Borghese. — Per hidro- 
fonus mes išgirdome dvigu
bą sprogimą. Aš paskandi
nau pirmąjį priešo laivą. Po 
kiek laiko per hidrofonus 
sužinojome, kad visas lai
vynas susirinko į įvykio vie
tą ir mūsų ieško su povan
deninėmis granatomis. Tris 
dienas ir tris naktis mus 
persekiojo torpeduodami. Ir 
tas tris dienas pasaulyje 
viešpatavo didžiausias susi
jaudinimas, nes laivas, kurį 
aš paskandinau, buvo anglų 
torpedlaivis „Hovac”.

Neutralaus laivo užpuoli
mas padidino tarptautinės 
padėties įtempimą. Romos 
vyriausybė pirmoji apgai
lestavo šį piratišką veiks-

on AUTO 
INSURANCE

Telefono pašauki m a s 
Jums gali sutaupyti daug 
dolerių apsidraud ž į a n t 
Amerikos vienoj didelėj 
draudimo įstagoj. Pašau
kus jokio įsipareigojimo.

PAULINA 
MOZURAITIS-BENNET 

Insurance Agent 
13706 Benwood Avė.

CIeveland 5, Ohio
SK 1-2183

ationnide
MUTUAL INSURANCl COMPANY 
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mą. Paryžius ir Londonas 
įtarinėjo Italiją ir Rusiją. 
Franco kaltino komunistinę 
ispanų vyriausybę, o ši kal
tino sukilėlius.

Borghese pasiuntė šifruo
tą telegramą jūrų ministe
rijai į Romą, atidengdamas 
tikrą tiesą.

Kai „Gonzoles Lopęz” grį
žo į Neapolį, du karininkai 
jau laukė Borghese. Jis ma
nė, kad jie atvyko pasvei
kinti, bet apsiriko. Jie kal
bėjo apie karo teismą. Jūrų 
ministerijos vadovybė bijo
dama, kad Mussolini jos ne
nubaustų, skubinosi surasti 
atpirkimo ožį. Bet įvyko ste
buklas. Ir išgelbėjimas atė
jo iš Anglijos.

Kai Borghese jau buvo 
tikras, kad bus degraduotas 
ir pasiųstas į tvirtovę, Cia
no persiuntė Mussoliniui ra
portą, kuriame italų šnipas 
Londone atidengė, kad ang
lų admiralitetas dėl parody
to drąsumo ir povandeninio 
laivo sugebėjimo pabėgti 
įsitikinęs, kad laivas tega
lėjęs būti italų. Tuo buvo 
pripažintas italams didvy
riškumas ir sugebėjimai, 
kas Mussolinį palankiai nu
teikė ir, kai Borghese atvy
ko į Romą, jis buvo nuves
tas ne į karo teismą, bet į 
jūrų ministeriją, kur jam 
buvo oficialiai perduotas 
Mussolinio pasveikinimas, ir 
kitą savaitę jis buvo apdo
vanotas medaliu ...

Borghese, būdamas 21 
metų amžiaus, jau buvo do- 
vandeninių laivų specialis
tas ir, turėdamas 22 metus,

JONINĖS WELLANDE

Scena iš vaidinimo „Molis”, kuri bus vaidinima Wel- 
lande, Kanadoje, rengiamose Joninėse.

Birželio 20 d., St. Ste- 
phen’s Hali, Welland, E. 
Main St. ir Port Robinson 
Rd. kampas, įvyks Joninės 
— Jaunimo Festivalis.

Programą išpildys:
1. Toronto Dramos Sam

būris „Sietynas”, suvaidins
K. Kaknevičiaus vieno 
veiksmo komediją „Molis”. 
Vaidintojai: K. Kaknevi
čius, E. Merkelienė, J. Šul
cas ir V. Kukšys. Grimas J. 
Jegėlos. Veiksmas vyksta 
Lietuvoje, jau nepriklauso
moje. Iš Kanados grįžta 
Molis, Kanadoje gerokai 
„apsišvietęs” ir pamiršęs ne 
tik lietuvių kalbą, bet ir vi
sus papročius, ši juokinga 
komedija visus nuteiks link
smai ir duos progos pasi
juokti.

2. Buffalo Ukrainiečių 
tautinių šokių grupė, vado
vaujama Mr. Goshovvskyj, 
pašoks ukrainiečių tauti
nius šokius, šie šokėjai yra 
profesionalai ir dažnai šoka 
ir juos galima matyti Buf
falo televizijoje.

3. Toronto Lietuvių tau
tinių šokių grupė, vadovau
jama V. Turūtos.

4. Akordionistas P. G. Ju- 
rik. Be to, sutiko dalyvauti 
ir išpildyti dalį programos 
Welland vokiečių jaunimo 
klubas.

Iš Buffalo atvyks ne tik 
ukrainiečiai šokėjai, bet

DIRVA

jau vadovavo narūnų apmo
kymui ir II Pasaulinio karo 
pradžioje jam buvo paves
tos karo laivyno puolimo 
priemonės — MAS.

— Italija tuo laiku svajo
jo apie sensacingus puoli
mus, nekreipdama dėmesio 
į žmonių aukas, ?— pasakoja 
Borghese. — Jūrų ministe
rija buvo išdirbusi Maltos 
puolimo planą, panaudojant 
savižudžius motorlaivius su 
350 kg. trinitrotulino (labai 
stipri sprogstamoji medžia
ga), kurie turėjo atsimušti 
į kreiserius ir juos susprog
dinti, patys drauge žūdami. 
Motorlaivio pilotas, trim se
kundėm prieš susidūrimą, 
turėjo iš motorlaivio iššok
ti. Bet man nepatiko siųsti 
žmones į tikrą-mirtį, ir aš 
skaičiau, kad toks planas 
perdaug pavojingas, kas pa
galiau ir pasitvirtino.

1941 m. liepos 24 d. naktį 
aštuonį MTM motorlaiviai, 
kiekvienas varomas 2,800 
arklių jėgos motoro, pasilei
do visu greičiu į Maltos sa
los uostą La Vilette. Vienas 
jų sugedo ir liko užpakaly, 
bet septyni įsiveržė į uostą. 
Tačiau, jie, dar nespėję pri
siartinti prie anglų kreise
rių, buvo artilerijos sunai
kinti, nes anglai apie motor
laivių priartėjimą jau prieš 
pusvalandį buvo sužinoję 

per radarą ir buvo pasiruošę 
sutikti italus. Kai šaudymas 
nutilo, nė vieno italų motor
laivio nebeliko.

Kitame numeryje: Pasi
ruošimai susprogdinti Em- 
pire Statė pastatą.

daug jaunimo, taip pat ir 
vokiečių jaunimas dalyvaus 
šiame festivalyje.

Šokiams gros puiki euro
pietiška muzika. Bufetas, 
įvairūs gėrimai ir loterija.

Pelnas skiriamas Vasario 
16 gimnazijai, Niagara pu
siasalio skautams ir Kana
dos lietuvių spaudai parem
ti. M. S.

J. S. AUTO 
SERVICE

Sav. J. Švarcas

CIeveland
1254 Addison Road

Tel. HE 1-6352
Atidarą nuo ryto 

8 iki 7 v. v.
AUTOMAŠINŲ 

TAISYMAS
Mašinų viršaus tai

symas ir dažymas: mo
torų, stabdžių patikri
nimas ir taisymas, 
greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini 

akumuliatoriai.
24 hours towing.

Dienos tel.: HE 1-6352. 
Nakties tel.: LI 1'4611.

5

Anykščiai. Nuo Biliūno kalno...

Iš Lietuvos praeities

Popierių gami n a n č i a s 
dirbtuves seniau vadino po
pieriaus malūnais, kadangi 
savo struktūra jos buvo pa
našios į paprastus grūdų 
malūnus. Jos buvo statomos 
prie upių, nes vandens jėga 
varydavo skudurus grūdan
čius įtaisus. Išdirbtoji ma
sė buvo semiama į tam tik
ras formas, kurių dugne 
buvo vielinis sietelis su iš
pintu dirbtuvės ženklu.žiū
rint į popieriaus lapą prieš 
šviesą, jame matomas ženk
las, atsiradęs paplonėjus la
pui tose vietose, kurios lie
tė išpynimą. Tai vandens 
ženklas — filigranas. Daž
nai jis yra vienintelis doku
mentas, liudijąs senųjų po
pieriaus dirbtuvių egzista
vimą.

XV a. ir XVI a. pradžio
je Lietuvoje buvo vartoja
mas iš užsienio importuo
tas pokerius. Jo sunaudo
jama daug ir jis brangus. 
Iškilo reikalas gaminti po
pierių vietoje.

1524 m. iš Kiustnachto 
prie Ciuricho ežero Šveicari
joje atvyko popieriaus meis
tras San Vernartas, kurį 
ėmėsi globoti pats didysis 
Lietuvos kunigaikštis Žygi
mantas Senasis. Jis įsakė 
Vilniaus pilies prievaizdai 
Ulrikui Hoziui įrengti pilies 
rajone popieriaus dirbtuvę, 
o vaivada Goštartas gavo

įsakymą teikti San Vernar- 
tui visokeriopą pagalbą. 
Įsteigtoji dirbtuvė veikė 
kaip pusiau vai s t y b i n ė. 
1524 metais tūlas Karulus 
Vernartas, greičiausiai San 
Vernarto brolis, gavo leidi
mą pirkti sklypą ir pastaty
ti popieriaus dirbtuvę Užu
pyje, tarp Belmonto ir Ber
nardinų kapinių, vietovėje, 
tuomet vadintoje Pavilnia. 
Anais laikais Vilnelė buvo 
daug vandeningesnė, per
kirsta kelių užtvankų. Jos 
pakrantėse telkėsi Vilniaus 
pramonės įmonės. 1585 m. 
abi minėtos dirbtuvės pri
klausė L. Mamoničiui, kuris 
g a m inamajame popieriuje 
dėjo Leono Sapiehos herbą 
ir inicialus. Apie tą laiką
L. Mamoničius pastatė dar 
vieną mūrinę popieriaus 
(kartu ir parako) dirbtuvę 
prie tvenkinio ir specialiai 
iškasto kanalo dabartinių 
Zarasų ir Aukštaičių gatvių 
sankryžoje.

Apie 1630 m. Balceris 
Reinertas Kauno dirbtuvės 
steigėjo sūnus, Rankantiš- 
kėse (N. Vilnia) pastatė 
popieriaus dirbtuvę, kurią 
atidavė kraičio savo dukte
riai Daratai, ištekėjusiai už 
Jono Tochterinano.

Popierius buvo gamina- 
visame krašte. 1649 m. M.
S. Pacas perleido Vilniaus 
vaivadai, K. Katkevičiui, be 

kitų žemių, ir Lavariškius 
su veikiančia popieriaus 
dirbtuve.

Sapiehos, Kairėnų savi
ninkai, laikė popieriaus 
dirbtuvę netoli Vilniaus, 
prie Veršupio. Išliko žinių 
apie Sapiehų popieriaus 
dirbtuves Gaišioje ir Roža- 
noje.

Kristupas Zaviša gamino 
popierių savo dvare Bokš
tuose. 1673 metais dar vei
kė Kostrovickių dirbtuvė.

Vavžeckiai gamino popie
rių Vydžiuose.

Popieriaus dirbtuvių bu
vo ir Žemaitijoje. Švėkšnos 
tėvūnas Krišpinas Kiršen- 
Šteinas turėjo Pajūrės vals
čiuje popieriaus ir stiklo 
dirbtuvę.

Kaune pirmoji popieriaus 
dirbtuvė buvo įsteigta 1577 
m. Jurgio Reinerto, kurį 
globojo Kauno seniūnai. 
Dirbtuvė buvo atleista nuo 
duoklių ir mokesčių 10 me
tų. Vėliau J. Reinertas tu
rėjo kasmet pristatyti kara
liaus kanceliarijai po 10 rė
žų popieriaus, o didžiojo ku
nigaikščio kanceliarijai — 
po 5 rėžas.

Pirmasis popierius, skir
tas valdovo kanceliarijai, 
turėjo būti geros rūšies. 
Žmonės priprato prie jo ir 
pradėjo visur reikalauti po
pieriaus su vandens ženklu 
— raitininku arba aru. Tuo 
galima paaiškinti masinę to 
popieriaus gamybą.

Nuo 1589 metų Kauno po
pieriaus dirbtuvė tiekė po
pierių Varšuvai. Popierius, 
kaip matyti iš užsilikusių 
sąskaitų, savo kokybe prily
go aukštos kokybės užsienio 
popieriui.

XVI ir XVII a. a. Vil
niau* ir kitų Lietuvos dirb
tuvių popierių naudojo Mas
kvos didžiojo kunigaikščio 
kanceliarija. A. Smieliaus- 
kio popieriaus dirbtuvė Vil
niuje eksportavo popierių į 
Rytprūsiuso
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Pautieniaus paroda Omahoje PHILADELPHIA

Omahos skautės su dail. J. Pautienium, atidarant jo 
meno kūrinių parodą. Iš kairės: Z. Lašaitytė, dail. J. 
Pautienius, V. Drukteinytė. Stovi: L. Povilaitytė, J. Nrt- 
vakaitė ir ’tunt. Gr. Kovaitė.

Nuotr. Alg. Povilaičio.

'išrinkta jaunųjų 
TAUTININKŲ VALDYBA

Gegužės 17 d. įvykusiame 
jaunųjų tautininkų susirin
kime išrinkta valdyba.: B. 
Vigelytė, V. Didelytė, I. Ba
nevičiūtė, S. Jankauskaitė 
ir K. Valius. Į jaunuosius 
tautininkus Įstojo dar kele
tas jaunuolių. Artimiausiu 
metu jaunieji tautininkai 
numato suruošti iškylą.

Jauniesiems tautininkams 
t a 1 k i n inkauti pasižadėjo 
stud. santariečiai.

NUSISEKĘS KONCERTAS
P hi 1 a d elphijos lietuvių 

meno ansamblio ruoštas ge
gužės 9 d. koncertas puikiai 
pavyko. Lietuvių Pašalpinio 
klubo salė buvo pilnutėlė. Į 
koncertą buvo atsilankę: K.

Čeladinas, ponai Jurskiai, 
Miciūnai, sol. J. Augaitytė 
ir kt.

Choras, vadovaujamas L. 
Kaulinio, nors tik nesenai 
atgijęs, labai gražiai pasi
rodė. Buvo padainuota ke
letas visiškai naujų, Phila- 
delphijoje negirdėtų dainų. 
Darbu ir pasišventimu L. 
Kaulinis ir jo choristai įro
dė, kad dainoje, galima at
siekti labai gražių vaisių..

Koncertą paįvairino stu
dentų tautinių šokių grupė 
ir jaunieji menininkai.

LIETUVIŲ DIENA
Birželio 7 d. Bellmawr 

miestelyje N. Y. — pas čia- 
pą, Philadelphijos lietuvių 
bendruomenė ruošia lietu
vių dieną — pikniką. Lie
tuvių diena bus paįvairinta 
choro dainoms ir kt. įvairu
mais. Ruošiama toje pačio

je vietoje, kur pernai įvyko 
Bendru omenės piknikas. 
Bellmawr miestelis yra prie 
42 kelio,

RALFO MĖNUO
Birželis — Balto mėnuo. 

Vietos skyrius visą birželį 
rinks aukas Baltui. Prisi
mindami išvežtuosius į Si
birą ir vargstančius Vokie
tijoje, visi aukokime arti
mui pagelbėti. P. M.

EGZ. SKAUTŲ 
KONFERENCIJA 

NEW YORKE
Geg. 16-17 d. New Yorke 

buvo Egzilų Skautų Asoc. 
Tarybos konferencija. Joje 
dalyvavo užsienių skyrių 
vedėjai ir ESAT sekretori- 
įatas. Liet. Sk. Broliją at
stovavo BUS ved. sktn. A. 
Banevičius iš Dorchesterio.

Pusiau slaptai...
J. Tysliavos laikraštis 

Vienybė apie J. Tysliavą 
taip gražiai atsiliepia:

Tysliavos, seniai Chicagoje 
begirdėto, kalbos buvo laukia
ma su dideliu susidomėjimu, k 
jis klausytojų nenuvylė. Tai 
buvo Įspūdinga kalba, priminu
si, kad gražbylystė yra atskiras 
menas. Lietuviškoji Chicaga 
tokio savo "liaudie^ tribūno" 
neturi.

Tarp kitko nutarta prašyti, 
kad Tarpt. Skautų Konfe
rencija pripažintų ir regis
truotų paskiras tautines eg
zilų skautų asociacijas, bet 
ne pačią ESAT, kurią suda
ro kelios tautinės organiza
cijos.

Gegužės 16, 17 ir 24 die
nomis šv. Antano mokyklos 
patalpose įvyko dail. J. Pau
tieniaus paveikslų paroda. 
Tai pirmas toks įvykis, toli
moje Omahoje. Reikia 
džiaugtis, kad paroda, atsi
žvelgiant į mažą koloniją, 
buvo gausiai lankoma.

Pradžioje buvo išstatyti 
43 paveikslai, vėliau buvo 
dar keliais papildyta. Meno 
mėgėjai, parodai baigiantis, 
dailininką ”palengvino” 9 
paveikslais.

Dar daugiau : dail. J. Pau- 
tieniui pavyko savo tris pa
veikslus (Daržas, Pavasaris 
ir žiema Kanados kalnuose) 
ilgesniam laikui išstatyti 
čia garsiame Joslyn Art Me- 
morial meno muziejuje.

ATVYKO MUZ. BR.
JONUŠAS

Prieš porą savaičių atvy
ko ilgai lauktas muz. Br. 
Jonušas ir pradėjo regulia
rias choro repeticijas. Teko 
patirti, kad choras sustip
rės visa eile naujų choristų. 
Visi džiaugias, kad vėl stip
riau suskambės lietuviška 
daina ir giesmė mūsų susi
būrimuose.

SKAUTAI

TIKTAI PATIKRINKITE SAVO AUTOMOBILIO NUMERI
C

PAS SOHIO KAS SAVAITĘ!

SKAUTŲ ORDINAS 
POV. DARGIUI

Šv. Jurgio — Skautų 
Kankinių Dienos proga SLA 
pirm. Povilas DARGIS už 
didžius pasitarnavimus Lie
tuvių Skautų Brolijai jos- 
tarpt autiniuose žygiuose 
bei vidaus veikloje Vyriau
siojo Skautininko apdovano
tas ordinu Už NUOPEL
NUS. Brolijos skyriaus ve
dėjas sktn. A. Banevičius 
ordiną P. Dargini Įteikė ge
gužės 17 d. SLA centre, da
lyvaujant SLA veikėjams ir 
skautų vadovams.

Atlanto rajone ordinu Už 
NUOPELNUS apdovan o t i 
sk. rėmėjai: Henr. Bitėnas 
— Elizabetho sk. tėvų k-to 
pirmininkas ir Jon. Šimans
kis — Hartfordo sk. tėvų 
k-to pirmininkas,

Hartforde jūrų sk. Rai
mundas Petniūnas apdova
notas Pažangumo žymeniu.

KELIONĖ APLINK PASAULI 
DVIEM ŽMONĖM . . . Trijų sa
vaičių kelionė aplink pasaulį.. . 
Įskaitant valgymą ir nakvynes... 
aplankysit 9 valstybes ir Hawaii.

LIUKSUSINIS PARENGTAS CRUISER. . . 23 pėdų už
daras cruiser... V-8 185 HP motoras... sulenkiamas 
stogas, vandens pompa, kilnojama lempa ir kiti priedai.

irs vieną iš šių didelių dovanų kas savaitei

LAUKO MAUDYMOSI BASEINAS
Gražus 16x32 maudymosi baseinas jūsų pačių kieme. 
Pilnas su nardymo lenta, kopėčiom, povandenine 
šviesa, filtracijos sistema.

PILNO ILGIO MINK PAL
TAS... Gražus natūrai ranch 
mink paltas, puikiausios rū
šies kailis, klasiškas stilius.

ATLANTO RAJONO 
VASAROS STOVYKLA
Atlanto rajono vasaros 

stovykla bus rugp. 30 rūgs. 
7 d. Camp Child žemėje, 
Manomet — Cape Cod, 
Mass. apylinkėje. Prieš pen
kerius metus ten buvo pir
moji rytinio pakraščio sk. 
stovykla Rąmbynas. ši sto
vykla bus vadinama Ram- 
bynas II.

SKAUTIŠKI REIKALAI 
VIRŠŪNĖSE

Iš Tarpt. Skautų Biuro 
dir. gen. D. C. Spry gautas 
patvirtinimas, kviečiąs eg
zilų skautų asociacijas da
lyvauti 10-je Tarpt. Džiam- 
borėje ir 17-je Tarpt. Skau
tų Konferencijoje. Lietuvių 
Skautų Broliją atstovaus 
Australijos rajonas.

Sohio duos naują ’59 automobili kas savaite i

DELUXE 2 MIEGAMŲJŲ 
TRAILER ... 49 pėdų namai 
ant ratų. Su šaldytuvu, plyta, 
lovom, sofa, kėdėm ir kitais 
•reikmenimis.

SEPTYNIAS $1000 NEMOKAMAS
DOVANAS

SOHIO
DUOS

S| DEŠIMTĮ $100 NEMOKAMŲ
" DOVANŲ
■ DVIDEŠIMT $50 NEMOKAMŲ 

DOVANŲ
■ 2,000 KITŲ VERTINGŲ DOVANŲ

Virš 16,000 nemokamai dovanų!
C> ŠOKIO

Kas 
savaitę

KIEKVIENOS SAVAITĖS LAIMĖTOJAS 
TURI PASIIMTI KIEKVIENĄ. SAVAITĘ
Kiekvienas Ohio automobilio numeris automatiškai 
dalyvauja. Kas savaitę naujas sąrašas su 2039 
laimėjančiais numeriais bus pakabintas visose Sohio 
Service stotyse. Laimėjantys numeriai buvo surinkti 
nepriklausomos statistikos organizacijos, garantuodami 
lygų padalinimą visame Ohio.

(sorno)
* Jei laimėjantis numeris yra registruotas bendrovės var
du, o ne pavienio žmogaus, Sohio pasilieka teisę nustatyti, 
kuris vairuotojas to automobilio gaus dovaną.
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(B&VELANDlįife^
VbZ IS APYLINKĖSE^/

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Alto skyrius Traginguo- 
sius Birželio įvykius rengia
si paminėti birželio 14 dieną 
(sekmadienį).

10 vai. abiejose lietuvių 
parapijų bažnyčiose bus Mi
šios už žuvusius ir kenčian
čius sovietinėje vergijoje. 
Organizacijos su vėliavomis 
kviečiamos dalyvauti pa
maldose šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje.

Tuoj po pamaldų iš šv. 
Jurgio bažnyčios aikštės, 
organizuotai automobiliais, 
papuoštais tautinėmis vė
liavėlėmis (jas parūpins 
ALTo valdyba ir vietoje iš
duos), vykstama į Lietuvių 
Kultūrinius Darželius, iš 
kur, drauge su latviais ir 
estais, atitinkamai papuoš
tomis mašinomis vykstama 
E. Blvd. iki Euclid Avė. ir 
toliau iki Public sq. Iš čia 
grįžtama atgal į Lietuvių 
Kultūrinius Darželius, kur 
ir įvyks iškilmingas minėji
mas su menine dalimi.

Maloniai kviečiame lietu
vių visuomenę kuo gausiau 
dalyvauti ir tuo parodykime 
amerikiečiams mūšų ryžtą 
kovoje dėl Lietuvos išlais
vinimo. Tai mūsų visų šven
ta pareiga.

ALTo Sk. Valdyba
• Būrys Korp! Neo-Li- 

thuania seniory, juniory, ir 
moksleivių dalyvavo studi
jų dienose Detroite, štai 
jie: D. Benokraitytė, R. 
Gaidžiūnaitė, N. Grybaus
kaitė, V. Gulbinaitė, V. Ka- 
rosaitė, B. Navikaitė, G. Ya- 
sukynaitė, R. žygaitė, J. 
Gaška, K. Gaidžiūnas, R. 
Liogys, V. Matulevičius, A. 
Matulionis, C. Modestavi- 
čius, A. Modestavičius, E. 
Modestavičius, R. Sadaus
kas, R. Sakalas, V. šlapelis, 
M. Venclauskas.

Dalis Birutiečių ir Ramovėnų, susirinkusių į vilą 
”Rūta” p. S. Smetonienės pagerbti. Sėdi: I. Jonaitienė, 
V. Leknickienė. A. Mikoliūnienė, p. Kubiliūnienė, P. Bliu- 
mentalienė. Stovi: J. Tallat-Kelpšienė, A. Spirikaitis. 
Mikoliūnas, J. Leknickas, F. Eidimtas.

Dirvos nuotrauka.

PARENGIMŲ 
kalendorius

Birželio 7 d. LVS ”Ra- 
movė” — ”Karys” žurnalui 
paremti, gegužinė (Niaurų 
sodyboje).

1959 m. rugsėjo mėn. 5 d. 
Lake Shore Country Club 
patalpose Amerikos Lietu
vių Tautinės SANDAROS 
16 (Clevelando) kuopos 
banketas. Pradžia 8 vai. va
karo.

1959 m. rugsėjo mėn. 5 ir
6 dienomis Lake Shore

Visus kviečiame į pirmąją ramovėnų 
ruošiamą

GEGUŽINĘ
įvykstančią Niaurų sodyboje, 

birželio 7 d.
Dalyvaudami paremsite žurnalą "Karį”.

• Jūra Gailiušytė laimėjo 
arkivyskupo E. Hoban sti
pendiją keturiems metams 
į Notre Dame Kolegiją, ge
rai išlaikydama ”Ohio Statė 
Schoolarship Tęst” ir Notre 
Dame Kolegijos stipendi- 
nius egzaminus. Notre 
Dame gimnaziją ji baigia 
birželio 7 d. antra mokine. 
Gimnazijoj ji buvo tris me
tus pirma mokinė. Ji taip 
pat redagavo mokyklos laik
raštį.

Jūra yra Neringos tunto 
Živilės draugovės draugi
ninke ir Moksleivių Ateiti
ninkų Maironio kuopos val
dybos narė. Jau penkti me
tai ji šoka tautinius šokius 
Grandinėlėje ir vaidina Vai
dilos teatre. Retkarčiais ji 
parašo beletristikos bei ko
respondencijos į spaudą. 
Septinti metai mokosi piano 
klasėje pas Birutę Smeto
nienę.

Jūra galvoja būti biologi
jos mokytoja ir toliau tęsti 
muzikos studijas.

• P. ir H. žiūriai atsiuntė 
geriausius sveikinimus iš 
Floridos.

• Ilgametis Dirvos skai
tytojas Jonas Brazauskas, 
virš 25 metus išdirbęs Cle
velando miesto matų ir 
s v a rstyklių inspektorium, 
šiom dienom išėjo į pensiją.

Turėdamas daugiau laiko 
žada jį sunaudoti lietuviš
kai veiklai, kuriai jis visą 
laiką skiria daug dėmesio.

• Alvina Baltrukoniūtė, 
pagarsėjusi fotografė-meni- 
ninkė, šiuo metu išvažiavu
si į Hawaii salas. Ten pra
leis atostogas ir parsiveš 
naujų nuotraukų. Jos nuo
traukos buvo Plain Dealer 
ir kituose laikraščiuose. Ar
timiausiu laiku su jos dar
bais plačiau bus supažindin
ti ir Dirvos skaitytojai.

• Birutiečiy žiniai prane
šama, kad birželio 6 d., 8 
vai. vakaro, p. Apanienės 
bute — 12518 Lake Shore 
Blvd. (Bratenahl) įvyksta 
metinis susirinkimas-pobū- 
vis. Į susirinkimą kviečia
mos visos narės ir prijau
čiančios.,

• Lietuviai budžiai birže
lio 7 d. 12 vai. (sekmadienį) 
ruošia plaukiojimo ir buria
vimo sezono atidarymą. Ati
darymas įvyksta Cleveland 
Boat Service, netoli E. 55 
gatvės. Visi clevelandiečiai 
kviečiami atsilankyti. No
rintieji galės plaukti Palan
gos laivu ir pamatyti buria
vimą 35 pėdų aukščio bu
rėmis.

Pagerbė Sofiją Smetonienę
Gegužės 24 d. P. Nagie- 

nės ir P. Natkevičienės gra
žiai įrengtoje viloje Rūta, 
prie Pymatuning ežero, D. 
L. K. Birutės Draugija su
rengė pobūvį savo garbės 
narei Sofijai Smetonienei 
pagerbti jos varduvių pro
ga. Susirinko Birutiečių ir 
Ramovėnų gražus būrys. 
Gamtos prieglobstyje pra
dėjus vaišintis skaniais šei
mininkių gaminiais, birutie
čių pirm. P. Nagienė prane
šė liūdną žinią, kad vardu
vininkė S. Smetonienė labai 
apgailestauja, negalėdama 
atvykti, nes netikėta liga 
sulaikė jos dalyvavimą. Su
sirinkusieji pareiškė didelį 
apgailestavimą dėl jos ligos.

Birutiečių pirmininkė P. 
Nagienė savo kalboje iškėlė 
vardu vininkės nuveiktus 
darbus ir pasididžiavo, kad 
Draugija ją turi savo gar
bės nare. Ramovėnų vardu 
šiltą žodį tarė F. Eidimtas. 
Varduvininkei sugiedota il
giausių metų ir visų pasira
šytas sveikinimas, kuris tą 
pačią dieną buvo perduotas 
varduvininkei.

Pažymėtina, kad, minėda
mi vardines, atnaujiname ir 
tęsiame mūsų lietuviškus 
papročius, todėl birutietes 
reikia nuoširdžiai sveikinti 
už lietuviškų tradicijų pa
laikymą. A. Ju

• Liaudininkų-Varpininkii 
suvažiavimas įvyksta rug
sėjo 5 ir 6 dienomis (Darbo 
dienos šventes proga) Cle
velande. Suvažiavimo proga 
visuomenių mokslų dakta
ras Julius Šmulkštys pada
rys pasaulinės politikos ap
žvalgą, kurios pasiklausyti 
ir padiskutuoti kviečiami vi

si Clevelando lietuviai.
Rugsėjo 5 d. vakare įvyk

sta Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sandaros 16 kuopos 
rengiamas banketas, kuria
me dalyvaus ir visi suva
žiavimo dalyviai.

Visais suvažiavimo ir 
Sandaros banketo reikalais 
prašome kreiptis į Joną 
Daugėlą PO 1-1210.

ALTo atstovų susirinkimas
ALTo skyriaus Valdyba 

kviečia visų organizacijų at
stovų susirinkimą, kuris 
įvyks š. m. birželio mėn. 7 d. 
(sekmadienį) 11 vai. (tuoj 
po pamaldų) lietuvių salėje. 
Darbotvarkėje: metinis vei
klos planas ir kt.

Maloniai kviečiame atsto
vus dalyvauti susirinkime ir 
nevėluoti.

ALTo Sk. Valdyba

• Vysk. M. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos moks
lo mietų užbaigimas įvyks 
birželio 6 d. (šeštadienį) šv. 
Jurgio parap. salėje. Po iš
kilmingo akto seks mokinių 
atliekama programa, pasi
linksminimas ir vaišės. Pra
džia — 6 vai. p. p.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus mokinių tėvus bei arti
muosius ir visus, kurie do
misi ir vertina mokyklos 
darbą.

Mokytojai ir Tėvų 
Komitetas

• Visus pradžios mokyk
los amžiaus (lankančius Šv. 
Jurgio parap. mokyklos lit. 
pamokas ir šeštadieninę mo
kyklą) mokinius prašau bū
tinai susirinkti į šv. Jurgio 
par. salę nuo 9 :30 iki 11:30 
vai. rytais šeštadieniais bir
želio mėn. 13, 20 ir 27 d. 
Ruošimės mokyklų šventės 
ir Lietuvių dienos progra
mai. Bus sportas, šokiai, 
linksmi ir įdomūs žaidimai 
bei dainos.

Mokyklos Vedėjas

Country Club patalpose Lie
tuvos Valstiečių Liaudinin
kų Sąjungos ir Varpininkų 
veikėjų suvažiavimas.

Rugsėjo 12 d. Spaudos 
balius, rengiamas Dirvos, 
prie staliukų didžiojoj Slo- 
venian Auditorium salėje.

Rugsėjo 19 d. D. L. K. Bi
rutės Karių šeimų Moterų 
D-ja ruošia 8 d. rugsėjo mi
nėj imą-vakarą.

IŠNUOMOJAMAS
5 kambarių butas. Kreiptis 
i savininką, 7605 Superior 
Avė. Tel. WH 2-7405. šauk
ti vakarais po 7 v. v.
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Wl WELCOME YOUR SAVINGS
Ateotber Foderol

Nori namo paliai parką, 
Tuojau šauki Mr. Garka...

200 NAMŲ PARDAVIMUI
ŠIOS SAVAITES SPECIALUS

1. Prie pat Naujos parapijos bažnyčios 6 kam
barių vienos šeimos namas. Gražus kiemas, lJ/j 
maš. garažas. Geram stovyje.

2. 2-jų šeimų (6x6) side by side mūrinis, skly
pas 40x120. Dideli kambariai, specialiai virtuvė. St. 
Clair & E. 140 St. rajone. Puikiame stovyje iš vidaus 
ir lauko. 1 maš. gar. Kaina tik $21,900.

3. East Clevelande tarp Euclid ir Terrace Rd. 
4-jų miegamų rezidencija. Ideali vieta didesnei ar 
augančiai šeimai.

4. Semi bung. tipo, 2 miegami žemai, 1 antrame. 
Labai gerame stovyje. Lake Shore Blvd. ir E. 250 St. 
rajone. Kiemas 50x169. 1^2 ma§- garažas. Kaina 
$18,500.

5. Nauja semi ranch mūrinė rezidenciją į pietus 
nuo Euclid Avė., ant kalvos. Puikus miesto reginys. 
Kaina žemiau $25,000.

Visi šie namai turi pilnus skiepus ir garažus.
Jūsų patogumui 3 Betty Hansen ofisai Cleve

lande.
Pirkimo ar pardavimo reikalu šaukite mūsų at

stovą Mr. A. Garką, 1247 Hayden Avė., East Cleve
land. Tel. UL 1-6150 ar namuose — MU 1-1644.

BETTY HANSEN REAL ESTATE CO.

MONCRIEF,VS““8
• ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

Aplankyk savo kaimynystes Moncrief pardavėją

ŠTAI JUMS NAMAI
2-jų šeimų

East Cleveland — netoli 
Hayden. po 5 kambarius 
kiekvienam bute, gaso šil
dymas, garažas. $16,900.

E. 123 — St. Clair rajone 
2 penkių kambarių butai, 2 
nauji gaso pečiai, namas 
gerame stovyje, netoli St. 
Clair Avė. $13,800.

Vienos šeimos
Richmond Hts. — Monti- 

cello rajone. Tik 5 metų na
mas! 5 kambariai 1-am 
aukšte, o 2 dar visai nebaig
ti 2-ram. Perskirtas rūsys, 
vienoje pusėje poilsio kam
barys. Gaso krosnis, pri
jungtas, garažas. Tik $2500 
įmokėti.

Turime didelį pasirinki
mą gerų namų ir kituose 
miesto rajonuose.

J. širvaitis 
WM. T. BYRNE 

Real Estate 
1535 Hayden Avė.

Įstaigos MU 1-6100
k namų KE 1-4080 (45)

PARDUODAMI NAMAI
1. 2 šeimų 5x5x2, gaso 

šildymas, 2 garažai. Arti 
rapid transit. Geras ir pigus 
namas.

2. 2 šeimą 6x5. Švarus vi
duj ir iš lauko. Abu butai 
tušti, žemas įmokėjimas. E. 
126 St.

3. Trijų šeimų namas 
•6x4x3. Vandens šildymas, 
nauji pečiai. 2 garažai. Ge- 
.ros pajamos. Mažas įmokė
jimas. Tarp Superior ir St. 
Clair.
4. 2 šeimų 4x4. Gaso pečiai,
2 garažai. Tarp Superior ir 
St. Clair. Pigus.

5. Vienos šeimos 10 kamb.
3 virtuvės, 2 garažai.
6. 1 šeimos 8 kamb., 2 ga
ražai. Labai geras namas.

7. 1 šeimos 8 kamb. 2 vir
tuvės. Tarp Superior ir St. 
Clair.

8. 7 vienetų motelis ir gy
venamas namas. Gerai 
įrengtas, prie labai judraus 
kelio. Pelninga biznio vieta. 
Geras finansavimas.

9. Visai naujas mūrinis 
namas. Moderniškai įreng
tas. 3 mieg. kamb., prijung
tas garažas. Jūs būsit pir
mas gyventojas.

10. 1 šeimos namas su 4 
miegam., garažu. Arti nau
jos parapijos.

11. Naujas 10 šeimų mū
rinis apartamentas su ga
ražais. Metinės pajamos 
$14,000. Prašo $125,000. 
Naujos parapijos rajone.

Turime ir daugiau gerų 
apartamentų, 2 šeimų namų 
ir 1 šeimos.
EAST SHORE REALTY

J. Mikonis
Realtor

780 E. 185 St.
Tel. IV 1-6561, MU 1-2154

t
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I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

LIETUVIŲ KLUBAS

6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

ir jų draugus

namuose. Klu-

Lietuvių Klubo Direkcija visus lietuvius 
kviečia nepamiršti 1959 m. lietuvių klubo.

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose 
bas turi įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje,
galite klausytis muzikos, lietuviu radijo valandėlės. Visą 
laiką veikia televizijos aparatas. Penktadieniais veikia lie
tuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

^ST CLEV^^S^-EUCUD^^U^RIOR^/ 1̂^

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SAVINGS 
EARN

ACCOUNTS 
INSUREDTO 

*10.000

i

SUPERIOR 
SAVINGS

►
 HOME AND J

REMODELING LOANS

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770
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• Neo Lithuania korporaci
jos studijų dienos įvyko De
troite gegužės 30-31 dieno
mis. Jas rengė Informacinio 
leidinio ir Neo-Lithuania 
Dirvos skyriaus redakciniai 
kolektyvai. Studijų dienose 
daugiausia ir buvo liečiami 
spaudos reikalai.

Studijų dienų dalyviai bu
vo iš Chicagos, Clevelando, 
Detroito, New Yorko ir To
ronto. Iš viso buvo įsiregis
travę 50 dalyvių.

Plačiau apie studijų die
nas bus kitam Dirvos nu
meryje, Neo Lithuania sky
riuje.

• Kristina Paprcckaitė, dr. 
Vaclovo ir Birutės Paprockų 
duktė, birželio 17 dieną iš
vyksta į Europą tęsti studi
ją

Kelionę pradės iš New 
Yorko per Montrealį (Ka
nadą) laivu per Gibraltaro 
sąsiaurį į Prancūziją, kur 
praleis vasaros atostogas.

Šiuo metu Kristina stu
dijuoja New Yorko univer
sitete kalbas, kurias tęsti 
sekantiems metams yra pri
imta į Heidelbergo Univer
sitetą, Vokietijoj.

Birželio 12 d. draugai ir 
draugės jai ruošia išleistu
ves.
• BALFo vadovybės mums 
pranešė, kad su reikalų ve
dėju L. Jankum vėl suda
ryta vieneriems metams su
tartis pasilikti BALFo rei
kalų vedėju. Kaip žinia, 
kun. Z. Jankus buvo atleis
tas, bet V. Abraičio ir V. 
Alksninio iniciatyva pasi- 
siekė darbo vienybę atsta
tyti.
• Vilniuje 1960 metais ren
giama didelė dainų šventė. 
Ji rengiama propagandi
niais tikslais, norint atžy
mėti 20 metų sukaktį, kai 
Maskva pavergė Lietuvą.
• Dirvos bendradarbio Val
terio Banaičio straipsnis — 
studija "Rusijos jėga — in
tegracija” paskelbtas "Der 
Europaeische Osten” balan
džio mėn. numeryje (Joerg 
Verlag, Wuerzburg, Neu- 
baustr. 22).

• Adomas Galdikas daly
vauja Feigelio galerijoj, 
New Yorke, grupinėje paro
doje, kurioje taip pat išsta
tyti darbai žymių Europos 
dailininkų: Vlaminck, Lote, 
Dufresne, Baumester, Her- 
bin ir kt.
• St. Zobarsko knygos Li- 
thuanian Folk Talės išėjo

Pranešam giminėms ir pažįstamiems, kad Lietu
voje mirė mūsų tėvai: JONAS DARGIS gegužės 10 
d., o motina MONIKA BAGDONAVIČIENĖ-DAR- 
GIENĖ nuo širdies paralyžaus gegužės 25 d.

Dukterys L. Gailiušienė ir B. Ignienė

Sužeistas Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas Juozas Kapočius

Gegužės 27 d. skaudi ne
laimė ištiko Lietuvių Enci
klopedijos leidėją Juozą Ka
počių. Dorc’hestery, Mass., 
jam važiuojant vienos kryp
ties gatve, iš neleidžiamos 
pusės atlėkė neatsargūs 
jaunuoliai ir visu greičiu 
trenkė į J. Kapočiaus auto
mobilį. L. E. leidėjas buvo 
pritrenktas iki sąmonės ne
tekimo ir sužeistas, automo
bilis beveik nepataisomai 
sudaužytas, žinoma, susi
žeidė ir kito automobilio ke
leiviai.

J. Kapočius gydomas na
mie. Gydytojo nuomone, jis 
nebus darbingas 3-4 mėn. L. 
E. leidėjui, skaudžios nelai
mės ištiktam, linkime grei
tai sveikti ir vėl jungtis į 
pradėtus darbus.

ĮDOMUS KONCERTAS 
LAWRENCE, MASS.

žinomo smuikininko Iz. 
Vosyliūno pastangomis, ge
gužės 31 d., 6 vai. vak., Law- 
rence, Mass., įvyko jdomus 
lietuvių liaudies dainų kon
certas. Programoj buvo tik 
komp. Kazio Vikt. Banaičio 
harmonizuotos dainos. Pro
gramą atliko mišrus choras, 
paties smuikininko Iz. Va- 
syliūno vadovaujamas ir so
listė Irene Libbey. Koncer
to paklausyti susirinko ne
maža Lawrence lietuvių, ap
silankė ir būrys bostoniečių. 
Koncertas įvyko šv. Pran- 

antroji papildyta laida, 
iliustruota spalvotais dail. 
A. Korsakaitės piešiniais. S. 
Zobarskas baigia versti į 
anglų kalbą lietuvių rašyto
jų kūrinių antologiją.
• L. Bieliukienė, Lietuvių 
Moterų Atstovybės pirmi
ninkė, kreipėsi raštu į Žene
voj posėdžiaujančius ketu
ris vakarų užsienio reikalų 
ministerius (Amerikos, An
glijos, Prancūzijos ir V. Vo
kietijos) nedaryti jokių su
sitarimų su sovietais, kurie 
pripažintų Pabaltijo valsty
bių jėga padaryto inkorpo
ravimo į Sov. Sąjungą.
• J. Stukas, Newarko lietu
vių radijo valandos direk
torius, grįžęs iš kelionės ap
link pasaulį su Amerikos 
prekybininkais, VVashingto- 
ne buvo priimtas Jungtinių 
Arabų Respublikos ambasa
doriaus Mustafa Kamelir 
min. Hassan EI Abd, kurie 
jam parodė didelį dėkingu
mą, kad padėjo egiptiečiams 
pralaužti ledus valstybės de
partamente. Jis taip pat da
lyvavo specialiai suruoštoje 
Amerikos prekybos minis
terio konferencijoje, kur 8 
valandas buvo prekybos mi
nisterijos aukštųjų pareigū
nų klausinėjamas apie Ame
rikos prekybinius reikalus 
kraštuose,kur jie lankėsi.

• Skautai vyčiai išleido spe
cialų Mūsų Vyčio numerį, 
pavadintą Akademiniai Ho
rizontai. Jame atspausta pa
grindinės temos, kurias jie 
buvo svarstę. Numerį ilius
travo Bronė Jameikienė ir 
Kęstutis Zapkus. 

ciškaus parapijos svetainė
je. Smuikininkas J. Vosy- 
liūnas yra nuoširdžiai svei
kintinas, kad suranda laiko 
tokiai liet, liaudies dainų 
puotai surengti. Jis jau ku
ris laikas yra Lawrence šv. 
Pranciškaus parapijos var
gonininkas, kur klebonu yra 
garbingasis prel. Pr. Juras.

SPORTO ŠVENTĖ
Birželio 6 ir 7 d.d. Rytų 

Apygardos pavedimu, Bos
tono Lietuvių Sporto Klu
bas "Dainava” ruošia Rytų 
Apygardos Sporto šventę. 
Dalyvaus: New Yorkas, 
W o r c esteris, Waterburis, 
Hartfordas ir Bostonas. 
Varžybos vyks lengvojoje 
atletikoje, futbole ir lauko 
tenise.

Lengvoji atletika (White 
Stadium, Franklin Park — 
Dorchester).

Futbolas ir lauko tenisas 
(Franklin Field, Blue Hill 
Avė., Dorchester).

Sporto Klubas ”Dainava” 
maloniai kviečia visą Bosto
no visuomenę dalyvauti šio
je sporto šventėje ir savo 
atsilankymu paremti lietu
višką sportuojantį jaunimą. 
Todėl birželio 6 ir 7 d.d. visi 
gausiai dalyvaukime lietu
vių sporto šventėje Bostone.

šeštadienį,' birželio 6 d., 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje, So. Bostone įvyks 
viešas sportininkų pasilink
sminimas. Veiks turtingas 
bufetas (maisto ir gėrimų). 
Bostono ir apylinkių lietu
viška visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti į šį 
šaunų pasilinksminimą.

Bostono Lietuvių 
Sporto Klubas 

"Dainava”

WATERBURY
RUOŠKIMĖS BALFO 

PIKNIKUI
Birželio 7 d., 2 v. p. p., 

Dr. Petro Vileišio sodyboje, 
Allerton Rd. Midlleburyje 
Waterburio Balfo skyrius 
ruošia gegužinę, į kurią ma
loniai kviečia atsilankyti vi
sus Waterburio ir jo apy
linkių lietuvius. Gegužinėje 
veiks turtingas bufetas su 
įvairiais skaniais lietuviš
kais užkandžiais ir gėri
mais. Visas gegužinės pel
nas bus paskirtas įvairiuose 
pasaulio kraštuose išblašky
tiems, į vargą patekusiems, 
senatvės sulaukusiems ir 
sergantiems lietuviams su
šelpti.

Rašytojai, dalyvavę literatūrinės premijos įteikime poetui Kaziui Bradūnui. Iš 
kairės sėdi: L. Andriekus, N. Mazalaitė, B. Pūkelevičiūtė, K. Bradūnas, K. Grigaity- 
tė-Graudienė, P. Naujokaitis; stovi; L. Žitkevičius, P. Jurkus, A. Landsbergis, S. Zo- 
barskas, J. Brazaitis. V. Maželio nuotrauka.
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1959 m. birželio 4 d.

Tautinės Sąjungos Detroito skyriaus pirm. inž. J. Gaižutis 
jungos dešimtmečio seimą. Iš kairės; / 
kus, J. Bačiūnas, S. Biežis ir P. Ališauskas.

atidaro Tautinės Są*
A. Senikas, V. Rastenis, J. Gaižutis, E. Bart-

• Dirvos nuotrauka

Kiekvieno atsi-
nu-

Tad mieli broliai ir sesės 
lietuviai, birželio 7 d., 2 v. 
p. p., visi renkamės į Balfo 
gegužinę, 
lankymas gegužinėje 
sluoštys ašarą vargstan
čiam lietuviui, palengvins 
sunkią, beviltišką tremtinio 
dalį. O kas gi sušelps mūsų 
vargstančius brolius ir se
ses lietuvius, jei mes, gy
vendami čia ir galėdami 
jiems padėti, nusigręšime 
nuo jų, pamiršime juos di
deliame varge?

Visas ir visus lietuvius 
maloniai kviečia atsilankyti. 

Waterburio Balfo Sk.
Valdyba

CHICAGO

GEGUŽINĖ
Korp. Neo-Lithuania ir 

Tautinis Akademinis Sam
būris Chicagoje ruošia link
smą gegužinę birželio 21 d. 
(sekma dieni). Gegužinė 
įvyks puikioje Sauk Trail 
Woods South aikštėje Chi
cago Heights. ši vieta dau
geliui chicagiečių jau žino
ma, nes pernai ir užpernai 
toje pačioje aikštėje Korpo
racija ir Sambūris su dide
liu pasisekimu piknikavo.

PAVASARINIS 
PIKNIKAS

ALT S-gos Cicero sky
rius birželio 7 d. ęsekmadie- 
nį), 1 vai. po piėtų, ruošia 
pavasarinį pikniką, kuris 
įvyksta J. Spaičio darže — 
Willow Springs, 111.

Piknike bus įvairių pra
mogų — veiks bufetas ir 
šokiai.

Skyriaus valdyba kviečia 
Cicero, Chicagos ir apylin
kių visuomenę skirti tą po
pietę artimesniam susipaži
nimui — praleidžiant laiką 
grąžoje pavasario gamtos 
aplinkoje.

Dilgelės kultūriniame gyvenime
RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS PREMIJOS ĮTEIKIMO IŠKIL
MĖS NESULAUKĖ NEW YORKO LIETUVIŲ DĖMESIO

Gegužės 24 d. New Yorke 
įvykusios Lietuvių Rašyto
jų Draugijos literatūrinės 
premijos įteikimo iškilmės 
parodė didžiausią vietos lie
tuvių kultūrinį nuosmukį. 
Baltų Laisvės Namuose 
ruoštasis subuvimas sutrau
kė vos 48 asmenis, įskaitant 
į šį skaičių ir pobūvio šei
mininkes.

Liet. Rašytojų Dr-jos 
premija New Yorke buvo 
įteikiama pirmąjį kartą, ir 
buvo tikėtasi didesnio vieti
nės lietuvių šviesuomenės 
dėmesio. Ką veikė aną sek
madienio popietę visa New 
Yorko lietuvių masė — sun
ku atspėti, tik baisiai pasi
gedome jų, o ypatingai tų, 
kurie, prasišovę į vadovau
jančias vietas, mėgsta tran
kiai pakalbėti apie lietuvy
bės išlaikymą, kultūrą, or
ganizuotumą ir t.t. Reikia 
sutikti su rašytoju Alg. 
Landsbergiu, kad mūsų 
miesčionio domėjimasis sa
vomis kultūrinėmis apraiš
komis kaskart smunka su 
jo turtėjimu; jis mėgsta 
kritikuot amerikietį mies
čionį, nors tojo kultūrinis 
lygis kyla, o ne krinta, kaip 
mūsojo. Ir jauti su laureatu 
Kaziu Bradūnu, kad mūsų 
kultūrinį gyvenimą pradeda 
užslinkti nauji ledynai, ir 
nebus kur paslėpti ugnelės, 
nebus kur sodinti liepelės. . .

Sukvietęs garbės prezi
diumą, Rašytojų Dr-jos val
dybos narys Pranas Naujo
kaitis tarė trumpą žodį, pa
sveikino laureatą, o kitas 
valdybos narys T. Leonar
das Andriekus perskaitė ak
tą, kuriuo premija buvo pa
skirta Kaziui Bradūnui už 
jo eilėraščių rinkinį "More- 
nų ugnys”. Rašytojų Dr-jos 
iždininkas Stepas Zobars- 

kas laureatui įteikė 500 dol. 
premiją, kuri, kaip kalba
ma, buvo pasiskolinta, nes 
premijos skyrimo metu ra
šytojų kasa teturėjo vos 50 
dol. Kur sugraibys rašyto
jai šią skolą išlyginti — 
jsunku pasakyti, nes visi da
bar tiek prasisiekėm, kad 
vietoj romanų teskaitom 
bankų knygeles, o šių, kaip 
žinia, neskolinama — ne ro
manai ...

Prof. J. Brazaitis trum
pai, bet svariai apžvelgė Ka
zio Bradūno premijuotą 
knygą, pavadino vienu iški
liausių Bradūno-Nyko Ni- 
liūno-Nagio kartos poetų ir 
pabrėžė jo kūrybos savai
mingumą ir stiprybę.

Laureato Kazio Bradūno 
žodis buvo trumpas, papras
tas, nuoširdus Suvalkijos 
ūkininko pasisakymas; jo 
nuomone, jei per paskuti
niuosius dešimt metų būtų 
dirbęs ne fizinį, bet balta
rankio darbą, jis nebūtų 
geriau parašęs, bet jis ne
manąs, kad jo poezija buvo 
verta premijos.

Meninę iškilmės dalį gy
vai pravedė Paulius Jurkus. 
Savo kūrybą skaitė pats 
laureatas, Kotryna Grigai- 
tytė, iš Kanados atkviesta 
Birutė Pūkelevičiūtė ir Leo
nardas Žitkevičius. Turėjęs 
iš Bostono atvykti Faustas 
Kirša dėl ligos negalėjo, bet 
šia proga už nuopelnus lie
tuvių literatūrai Rašytojų 
Draugijos valdybos nutari
mu jis buvo pakeltas į drau
gijos garbės narius.

Visos iškilmės buvo baig
tos jaukiu ir gyvu pobūviu. 
Kad taip gyvai reikštųsi vi
sas mūsų kultūrinis gyveni
mas ... O dabar, parafra
zuojant laureatą Kaži Bra 
dūną, jį pradeda užželti dy
gūs dygiai, dygios dilgėlė- 
lės ... (js)

DETROIT
Pavasarinis ir metinis 

SLA 352 kp. piknikas-gegu- 
žinė įvyks birželio 7 d. 
Beechnut Grove parke. Ma
loniai kviečiu SLA narius ir 
visus Detroito tautiečius ap
lankyti šią linksmą gegu
žinę ir pavasariškoje nuo
taikoje praleisti sekmadienį 
prie stiklinės šalto alučio, 
užkandžių ir pasišokti, gro
jant gerai D. Savičiaus mu
zikai. F. Motuzas

PAUKŠTYČIŲ STOVYKLA
Gabijos tunto Birutės 

d-vės paukštyčių vasaros 
stovykla įvyks liepos mėn. 
nuo 19 d. iki 26 d. p. Kriau
čiūnienės vasarvietėje.

Stovyklos vadovė — s. J. 
Pečiūrienė, maištininkė p. 
R. Duobienė.
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