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DETROITO LIETUVIAI PAGERBĖ
ELZBIETĄ PAURAZIENĘ
Pereitų metų gruodžio mėn.
9 dienos vakarą Detroite J di
džiulę Kolumbo vyčių salę su
gūžėjo 300 svečių didžiai lietuvių
visuomenininkei Elžbietai Paurazienei pagarbos ir dėkingumo
pareikšti už jos nepailstamą 45
metų visuomeninę veiklą. Susi
rinkusiųjų nuotaika nepaprasta,
lyg kažko ypatingo ir netikėto
laukiant.
Pagerbimo iniciatorius, seno
sios imigrantų kartos, bet nuolat
judrus ir nuovargio nepažjstąs

ADELAIDĖJ...
(Atkelta iš 1 psl.)

N o r ė d a mas pamatyti,
kaip tie Namai dabar atro
do, J. J. Bachunas ir ponia,
vos tik atvykę Adelaidėn,
pirmiausia juos ir aplankė.
J. Bachunas įsijungė į bai
giamąją talką, o ponia pa
niro virtuvėn, kur Moterų
Sekcijos atstovės gamino
pietus talkininkams (talkos
vykdavo kas savaitgalis;
talkose dalyvaudavo viduti
niškai po 23 talkininkų, o
Moterų Sekcija visada ga
mindavo jiems priešpiečius
ir pietus).
Bachunams buvo aprody
ti Lietuvių Namai, išskyrus
vienas patalpas, į kurias jie
nebuvo įleisti. Tai J. J. Ba
chuno vardo bibliotekos pa
talpos. Jam teko palaukti
iki gruodžio 3C dienos, kada
prieš literatūros ir muzikos
koncertą, dalyvaujant gau
siems svečiams iš visų Aus
tralijos lietuvių kolonijų,
perkirpo tautinį kaspiną ir
biblioteką iškilmingai ati
darė.
V. Radzevičius

visuomenės veikėjas Matas Ši
monis per garsiakalbi prabilo {
susirinkusius, kviesdamas prie
Stalų. Iš Chicagos atvykusiam
kun. A. Spurgiui sukalbėjus mal
dą, prasidėjo vaišės. Jos kuklios,
be svaigiųjų gėrimų.
M. Šimonis pakvietėdr. V. Ma
jauską programai pravesti. Dr.
V. Majauskas, trumpais bruožais
nupasakojęs E. Paurazienės vi
suomeninę veiklą, kvietė prie
mikrofono visą eilę kalbėtojų: O
Kratavičienę, V. Leonę, O. Sližienę, Detroito miesto valdybos
nar{ J.A. Brickley, dr. A. Damušl, kun. M. Kundrotą, R. Valatką,
inž. J. Mikailą, inž. Č. Staniulį,
inž. V. Urboną, S. Garliauską,
K. Ražauską, teis. J. P. Uvicką,
kun. kleb. V. Stanevičių ir k.
Visi jie atstovavo {vairias orga
nizacijas. Kiekvienas surado iš
gražios ir turiningos E. Paura
zienės visuomeninės veiklos py
nės vis skirtingą perliuką. Iš tų
perliukų susikūrė graži jos nu
veiktų darbų mozaika, kurią kun,
V. Stanevičius vainikavo šiais
žodžiais: "Visi kalbėjusieji tiek
daug ir gražių žodžių E. Paura
zienės adresu pasakė, kad, ro
dos, tik bereikėtų pridėti orą pro
nobis".
Kalboms {pusėjus, sol. Pr. Zaranka, varg. A. Mateikai akomponuojant, gana giliu {sijautimusu
dainavo tris dainas.
Po sveikinimų ir gausių linkė
jimų gyvais žodžiais buvo per
skaityta Detroito miesto bur
mistro Jerome P. Cavanagh, Lie
tuvos konsulo dr. Daužvardžio ir
ponios, ALT pirmininko L. Šimu
čio, BALF Centro reikalų vedė
jo L. Jankaus ir daugybė kitų
sveikinimų telegramomis ir laiš
kais. Inž. J. Mikaila {teikė per
ateitininkus gautą šv. Sosto palai
minimo raštą.

Pasibaigus kalbėtojų eilei, visi
susirinkusieji galingai sugiedojo

Ilgiausių metų. Tada buvo pa
kviesta prie mikrofono ir pati
solenizantė E. Paurazlenė. Ji
jautriai dėkojo šio pagerbimo or
ganizatoriams, ypačiai M. Šimo
niui, sveikintojams ir visiems
susirinkusiems jos pagerbti, pa.brėždama, kad visa tai, kas nu
veikta, nėra jos vienos nuopel
nas, bet visos eilės bendradar
bių. Ypatinga pagarba priklau
santi jos tėveliams, kun. Valai
čiui, kun. Kemešiui,prof. Ą. Alek
siui, parodžiusiems jai gyvenimo
ir visuomeninės veiklos kelius,
{skiepijusiems jai Dievo ir tėvy
nės meilę, -- ir jos vyrui a.a.
Stasiui Paurazui, sudariusiam jai
sąlygas visuomeniniam darbui
atsiduoti.
Bendrai, vaišės praėjo jaukiai,
dr. V. Majauskas programą pra
vedė meistriškai, kalbėtojai bu
vo santūrūs, nejkyrūs. Keturios
valandos prabėgo nejučiom.
Toks būtų trumpas didžios Det
roito lietuvių visuomenininkės E.
Paurazienės 45 metų visuomeni
nės veiklos atžymėjimo reporta
žas, iš kurio skaitytojas apie pa
čią "kaltininkę" labai menką nuo
voką tesusidarytų. Tad kas jinai?
Į šį klausimą trumpai būtų gali
ma atsakyti šitaip: E. Paurazienė yra didi katalikė ir didi lietu
vė. Tos dvi dorybės ir sudaro jos
visuomeninės veiklos pagrindus
ir harmoniją. Tačiau tas žodelis
"didi" būtų taip pat maža pasa
kanti bendrybė, nedavus nė ma
žytės apybraižos.
Jau minėjau, kad iš visos eilės
kalbėtojų kiekvienas vis skirtingą
perliuką surado, tačiau nė vienas
pakankamai neišryškino jos veik
los BALFe, kuriam ji didžiausią
savo turiningo gyvenimo dalį pa
aukojo. Nežinau, ar atsiras Ame
rikoje bent viena lietuvė moteris,
tiek atsidavusi BALFo šalpos
darbui, kiek yra atsidavusi El
žbieta Paurazienė. Dvejus metus
artimai toje srytyje su ja ben
dradarbiavau ir įsitikinau, kad
dažnai ji daug daugiau laiko skir
davo BALFo šalpos darbui, ne
gu savo šeimai. Jei būčiau dai
lininkas, tai E. Paurazienės at-
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lieka tik lietuvė. Jos veikla
BALFe ir atstovavimas lietuvių
valdžios (staigose ryškiausiai ta
tai {rodo. Todėl ji yra užsitar
navusi ir visų lietuvių pagarbos.
Deja, jos pagerbime nė socialis
tų, nė tautininkų, nė valst. liau
dininkų ir net nė Bendruomenės
apylinkės atstovai prie mikrofono
buvo pakviesti.
K. Jurgutis

RADIJO VAKARAS
Detroito. Amerikos Lietuvių
Balso Radijo Klubo rengiamas
koncertas {vyks šeštadienj sausio
19 d. LietuviųNamuose3009Tillman Avė.
Programą išpildys Clevelando
vyrų oktetas vadovaujamas Ryto
Babicko. Pradžia 7 v.v. Po pro
gramos linksmoji dalis: muzika,
šokiai ir bufetas.
Radijo Klubas aplanko ir pa
sveikina visus Detroito ir jo apy
linkės lietuvius radijo bangomis
kiekvieną sekmadienio rytą. Tai
būtų gražu, kad mes aplankytume
ji nors vieną kartą per metus,
susirinkdami sausio 19 d. 7 vaL
v. Į Naujuosius Lietuvių Namus!
Nemanau, kad kitaip ir bus, nes
visi žino, kad ten bus linksma,
smagu ir malonu!
(jr)

Paaukokime senstelėjusius
baldus!

į

Kartą susitikę įsikalbėjo

Inž. J. Mikaila sukaktuvininkei Elžbietai Paurazienei {teikia per
me su Z. Arlauskaite-Mikateitininkus gautą popiežiaus palaiminimą.

sidavimą BALFui šitaip simboli
zuočiau: nupieščiau širdies pavi
dalo paminklą, prie jo stovinčią
E. Paurazienę ir rašančią jame
šiuos kadaise Vaižganto pasaky
tus žodžius: "Kūriau laimę ki
tiems, o tapau pati laiminga”.
E. Paurazienę matome BALFo
steigėjų ir jo pirmame direktoriato sąraše. Ji {steigė BALFo
76 sk. Detroite ir jam vadovavo
ištisus 8 metus. Pavarčiau sky
riaus protokolus ir... pasken
dau! Jau trečia didžiulė knyga ir
antras šimtas protokolų baigia
ma rašyti. Daugiausia jų prira-
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Syta E. Paurazienės vadovavimo
metu. Kur gausi laiko visus juos
perskaityti?
Iš protokolų matosi, kokiu ne
paprastu, tiesiog pirmųjų krikš
čionių pasiaukojimo ir meilės pa
vyzdžiu seniau atvykusieji Pau
razienės vadovybėje rinko pini
gus, drabužius, maistą, apavą,
mezgė megstukus, kojines, pirš
tines, siuvo kraitelius, eilutes,
organizavo individualinius siun
tinius { Vokietiją pabėgusiems
lietuviams ir jų vaikams sušelp
ti. Susirinkimus darydavo kas
mėnesi ir net dažniau. Juosedarydavo pinigines ir kitokias rink
liavas, sunešdami maisto, drabu
žių, muilo ir kit, gėrybių nelai
mėje esantiems broliams šelpti.
Skyrius {vykdė Detroite Paura
zienei vadovaujant 12 viešų rink
liavų ir surinko virš 50,000 dol.,
o, pridėjus pelną iš {vairių pa
rengimų, {vykdytų po penkis ir
net daugiau per metus, pridėjus
savitarpines rinkliavas, susida
rys nemažiau 100000 dol. grynais
pinigais. E. Paurazienės vado
vaujami BALFo 76 sk. nariai ne
paliovė pabėgėliais rūpintis iki
imigracijos pabaigos: jie pravedė
didelę akciją DP {statymui pri
imti, parūpino 167 šeimoms butų
ir darbų garantijas, kurių dėka
atvyko { Michigano valst. 500 as
menų, neturinčių nė giminių, nė
pažįstamų; atvykusius stoty pa
sitiko, iki nameliųpalydėjo ir dau
geliui darbus surado.
Ir kai palygini anų dienų veik
lą su Šių dienų to paties BALFo
76 sk. veikla, perėmus vadovavi
mą patiems "tremtiniams", karš
tas prakaitas imą veržtis. Anuo
metu { susirinkimus, šaukiamus
kas mėnesi ir dažniau, susirink
davo beveik visi nariai, o dabar l
vienintėl} metinj susirinkimą ne
susirenka pakankamai narių val
dybai išrinkti. Parengimas per
metus vienas ir tame pačiame
daugiau tuščių dėdžių. O Sibire
ir iš jo grąžintųjų { Lietuvą lie
tuvių nunuoginimas, badmariavimas ir nuolatinė kova su mirties
giltine ne tik nesumažėjo, bet pa
didėjo, nes grįžta praradę svei
katą ir neranda prieglaudos. Čia
ir prasideda E. Paurazienėstra
giką. Tačiau ji rankų nenuleidžia
ir l "pensiją" dar nesirengia'iš
eiti. Ji ir toliau vadovauja rink
liavoms, vyksta t BALFo seimus,
visu nuoširdumu eina direktorės
pareigas. Ji yra ir liks BALFo
sinonimas, nes, tariant BALFą,
tuoj vaizduotėje prisistato ir
Paurazienės paveikslas.
E. Paurazienė priklauso vie
nai, taip vadinamai, katalikų sro
vei, bet jos visuomeninė veikla
dažnai iš tos srovės išsiveržia ir
pakyla virš visų srovių. Tada ji

šiene — Lietuvių Dramos
Sambūrio vadove ir režisore, Detroite.
— Blogai, — sako p. Mik
šienė. — Turime naujus lie
tuviškus namus: turime
sceną, vaidiname savuose
namuose lietuviams... O
salėj telpa net 500 žiūrovų.
— Ir aš džiaugiuosi, kad
entuziastų ir besiaukojan
čių asmenų darbas davė
gražių vaisių, žodžiu, namai
— lietuviški namai — nebesvajonė. — Tačiau naujaku
riai juk nemilijonieriai —
paskubėjau pridurti.
— Taip — naujakuriai...
— Ii' nepasitenkinimas ar
rūpestis prabėgo režisorės
veidu. Didelės akys lyg su
pašaipa ar priekaištu, o gal
net su piktumu, į mane pa
žiūrėjo ...
— Tai ko, sakau, trūks
ta? Juk vaidinti leidžia! Ko
daugiau reikia?
— Leidžia, taip, bet ne
turime scenai apstatyti ar
papuošti reikalingų baldų.
Nėra nė vieno paveikslo —
nieko nėra. Argi tuščioje
scenoje suėję, kaip durniai,
kalbėsime, vadinasi vaidin
sime ... Argi tu to nesu
pranti? Juk nesame kokie
modernistai, kad leistume
žiūrovams įsivaizduoti visą
kambarių puošnybę bei pra
bangą ... be sofos, be jokio
fotelio, be stalo, be veidro
džio, be paveikslo, be lovos
(jeigu ji reikalinga) iš viso
— be jokio baldo. — Užbai
gė režisorė.
— Palauk, Ponia, tai ko
nori iš manęs, ko pyksti, ko
bariesi ?
— Eik tu, žmogau, — ko
aš pyksiu ant tavęs? Sa
kyk! O noriu, kad visi mieli
lietuviai, kurie mano pirkti
naujus baldus, kad senus
minkštus ir kietus baldus
paaukotų LIETUVIŲ NA
MAMS. Tai viskas, ko aš

prašau ... O dėl atvežimo
— dėl to sunkvežimio ir
žmonių, kurie tuos baldus
nuvežtų, tegu geradariai
paskambina man: Z. Mik
šienė, tel. VE 8-2749 arba
Lietuvių namai: adm. Kiaulėnas, tel. 826-17C1. Tuo ir
pasibaigė mūsų pasikalbė
jimas.
mg
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RYŠIAI, ŽMONĖS IR
SKIRTINGI VAIZDAI
Lietuviais esam visur tie patys — rengiam savo su
važiavimus, svarstom nutautėjimo problemas, steigiam
ir vėl išardom teatrus, dainuojam ir verkšlenam, gyve
nam gražiomis idėjomis ir jas pasiūlę galvojam apie
naujas. Ir iš tikrųjų — visur. Ir suodžių apneštuose pra
monės centruose ir palmių pavėsyje — naujienos daug
kuo nesiskiria.
Jei gi atsiranda naujiena, jei įgyvendinamas koks
sumanymas, dažniausia tai vieno žmogaus ar mažos, bet
darnios ir susiklausiusios grupės darbas.
Štai, Chicagoje atsikūręs Atžalyno teatras turi visus
duomenis iškelti j priklausomą jam lygį lietuvių scenos
meną.
Bachunų kelionė Australijon, kaip matyt iš prane
šimų, nėra eilinis vizitas. Tampresnis lietuvių ryšys rei
kalingas daugiau širdies ir jausmo, kiek kanceliarinio
darbo. Kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovybė
turėtų daugiau tokių ambasadorių ... Bachunai pralenkė
jaunuosius ateivius šiame kontinente, susibičiuliavę ir
atnaujinę ryšį su Australija, kurią jau buvome bepamirštą. O ten gi tie patys ”mes”, tie patys anų laikų draugai,
tie patys, kurie vienoje eilėje stovykloje stovėjo prie žir
nienės kvapo. Bachunų vizitas kartu ir pirštu dūrimas į
mūsų visų sąžinę.

O kur liko Vokietijoje vargstantieji? Ar mes tokiu
pat uolumu užsakome jiems lietuvių spaudą? Ar siun
čiame jiems knygų? BALFas ir kun. Jankus tik žino, kiek
ten ligonių ir alkanų, kiek pasiturinčių ir veiklių. Būdin
ga, kad Vokietijoje gyvenantieji rodo jaudinantį susido
mėjimą mūsų spauda. Nežinau, kaip kiti laikraščiai, bet
Dirva kantriai siunčia visiems jos prašantiems — tiems,
kurie sugraibę kelias markes prisiunčia ir tiems, kurie
gaudavo laikraštį užsakius per mūsų geradarius. Bet tu
geradarių skaičius vis menkėja, o norinčių skaityti di
dėja ...

Brazilijoje veikiąs komitetas už laisvą tautų apsisprendimą praėjusiais metais buvo suruošęs kon
kursą antikomunistiniam straipsniui parašyti', kuriame dalyvavo ir lietuvis iš Sao Paulo Zenonas Bačelis, laimėjęs IV premiją 20,000 kruzeirų, aprašęs Lietuvos tragediją palygindamas ją su 1956 m. Veng
rijos sukilimu. Nuotraukoje komisijos nariai ir premijų laimėtojai. Prie stalo sėdi iš kairės: konkur
so komiteto pirm. prof. Celestino Sa F reire, didelis antikomunistinis veikėjas, deputatas gen. Danilo da
Cunha Nuneš, kuris pereitais metais lietuviams skaitė paskaitą, Tarptautinės teisininkų komisijos Žene
voje vicepirm. prof. Jose Nabuco, Brazilijos rašytojų akademijos narys dr. Austregesilio de Athayde,
aukštas brazilų švietimo ministerijos pareigūnas, ilgus metus buvęs Latvijos pasiuntinybės Brazilijoje
sekretorius, dr. Alfredo Rusinš. Stovi iŠ kairės: lietuvis Zenonas Bačelis, ketvirtas — Cristophe Kallay,
Vengrijos atstovas prie Laisvosios Europos Komiteto Brazilijoje, premijų įteikimo proga suruošęs arti
šimtui svečių vaišes, šeštas -- studentas Peną Marinjo,laimėjęs pirmąją premiją 100,000 kruzeirų. Pre
mijų įteikimas įvyko Rio de Janeiro gruodžio 18 d.

ŽIBANČIŲ AŠARŲ JŪRA
Šių metų Kalėdų šventes
norėjome praleisti Sao Pau
lo didmiestyje. Tarp Rio ir
Sao Paulo vos 400 km., kas
Brazilijoje nėra didelis at
stumas. Tačiau tarp šių
dviejų šio krašto gigantų,
kurių kiekvienas skaičiuoja
veik po 4-rius milijonus sie
lų — gi dabar S. P. pažįs
tami tvirtino, kad jų mies
tas turi jau 4,5 mil. dūšių
— ne taip jau lengva susi
siekti didžiųjų švenčių me
tu. Dešimtį dienų prieš Ka
lėdas jau stigo geležinkelių
ir autobusų bilietų ir tikį
apsukraus' E. Dubausko dė
ka pavyko gauti .vienos lėk
tuvų bendrovės bilietus iš
Rio de Janeiro į Sao Paulo.
Gražų Vidudienį mūsų
dvimotorinis Gonvair grakš
čiai atsipalaidavo nuo žemės
ir lyg baltasparnė, žuvėdra
suko virš Rio uosto, šalia
"cukraus kepalo", pro Gavea kalnų viršūnes ir pa
ėmęs kursą į pietus, Atlan
to pakrante smagiai traukė
į pietus; po valandos skri
dimo, užskrendame virš am
žinai Žaliuojančių miškų ir
po 10-ties min. tupiame
Conginhas civiliniame aero
drome.
Iš dviejų km. aukščio
Sao Pauio atrodo lyg didžiu
lė raudona sala žaliame
okeane. Neužmirškime: šio
je saloje darbuojasi 4,5 mil.

Jei kas turi ir netingi pavartyti Lietuvių Enciklope
diją, pamatys šaunų Pietų Amerikos lietuvių gyvenimo
vaizdą. Ten jų ir skaičiai įspūdingi (kad ir atmetus lietu
viais pasivadinusių kitataučių skaičius), ten ir organi
zacijų, kaip Amerikai (kad ir Pietų) pridera, dešimtimis,
jei ne daugiau, ir mokyklų, laikraščių. Pilna to žodžio
prasme, gyva ir judri bendruomenė.
Tačiau, pasirodo, ii’ mūsų Enciklopedija sensta. Pvz.,
gautomis žiniomis iš Sao Paulo, Brazilijoje, vaizdas susi
daro toks, kad nebežinai, kam tikėti, Enciklopedijai ar
laiškui.
Mūsų ambasadorių Sao Paulo pranešimais, vietos
lietuviai nebeturi kur net Vasario 16 d. minėjimo surengti.
Kasdien kylanti inflacija neleidžia pagalvoti net apie
salės nuomavimą. O tuo tarpu Liet. Enciklopedija byloja
apie lietuvių pastatytą bažnyčią, apie vienuolių pastatyti)
salę, apie organizacijas, laikraščius ir t.t.
Nesupraskit manęs klaidingai, mielas J. Kapočiau
ir brangūs Liet. Enciklopedijos redaktoriai. Tai ne Jūsų
kaltė. Kaltė, greičiausia, tų, kurie pasistengė Jums pri
rangos yra vertos ir kad jos iš
statyti falšyvą kruzeirų.
tvers, kai dauguma iš mūsų nuSao Paulo lietuvių bendruomenė desperacijoj.
Taip,

kaip

Pasaulio

Lietuvių

Archyvas .

.

(j. č.)
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SUGESTIJA DĖL VASARIO 16
D, KALBĖTOJŲ
Šiandien paskaičiau laikraš
tyje, kad Lietuvių Fronto Bičiu
liai New Yorke vasario 9 dieną
rengia Dr. Juozo Girniaus paskai
tą apie tautinę vienybę. TuČtuojaus atmintyje ateina paskaitinin
ko darbai puoselėjant lietuvių
kultūrą išeivijoje (Aidai, Lit. Lan
kai, Liet. Enciklopedija ir t.t.) ir
dar daugiau sąmonėn krinta jo
Jsitikinimai, kad lietuviška kul
tūra yra verta išsilaikymo šia
me lietuviškai kultūrai svetima
me kontinente, ir kad tai yra žmo
gui prasmingas ir vertingas gy
venimo būdas.
Aš sakau žmogui, kadangi yra

JURGIS ŠATORIUS,
Dirvos spec. korespondentas
Brazilijoje

asmenybių, šios salos cent
re yra išaugęs pasakiškas
30-čiaaukščių dangorai ž i ų
metropolis. Stebint iš vir
šaus šiek tiek primena New
Yorką, tik ten trūksta rau

ginami dėl jų ypatingo pa
tvarumo. Ir jų kaina svy
ruoja tarp $1,500 - $2,000!
šiuo metu vietinėmis kaino
mis tai yra apie 1,500,000
kruzeirų!! Į Kaip Sao Paulo,

Bobafogo (Brazilijoje) paplūdimys Kalėdų švenčių metu....
J. Šatoriaus nuotrauka

donų stogų. Lėktuvas klus
niai praskrenda virš raudo
nos salos ir lyg balandis,
vos po vienos valandos ir
dešimties min. skridimo,su
stoja prie gražaus aerodro
mo pastato. Iš karto krinta
į akis, kad šis pastatas jau
kiau suplanuotas negu toks
pat. Santos Dumorit aeroporte, Rio de Janeiro, buv.
Brazilijos sostinėje.
Senelis, 1957 m. ”Chev,v”.
vairuojamas vos dešimti
metų senesnio motoristo,
mandriai išvengęs kelių su
sidūrimų, po gero pusvalan
džio sustoja miesto centre
skęsime neatbudusių lietuviškų prie dvidešimčia aukščio
kartų prieškario jūroje. Man pa
viešbučio. Rašydamas apie
čiam gyvenant tarp amerikiečių,
kur kasdien lankosi įvairūs as šį taksi, noriu kaip tik pa
menys išEuropos, Dr.JuozoGir- brėžti, kad visi tuoj po II-jo
niaus suprasta ir praktikuojama pasaulinio karo JAV ga
tautinės kultūros sąvoka yravie- minti automobiliai, o ypač
metų gamybos
nintėlis išeities kelias į savo pras - 1950-53
chevroletai čia ypač bran
mingumą.

taip ir Rio dominuoja ar
chyvinio senumo taksi ma
šinos, kurios nėra apdraus
tos jokių draudimo bendi’Ovių.
Po formalumų prie vieš
bučio registracijos stalo —
čia reikia parodyti pasus ar
kitus tapatybės dokumen
tus — pasikeliame į dvylik
tąjį aukštą. Per jo langus
matome ir girdime pagrin
dine magistrale įvykusį au
tomobilių susigrūdimą. Tai,
ką stebėjome iš dviejų km.
aukščio dabar visoje didy
bėje stovi prieš mūsų akis,
lyg ta fata morgana! Ir
kiek betrinsi akis, ji vis ta
pati; įkyrūs automobilių
signalai, kurie trimituoja
ligi užkimimo, primena, kad
mes esame atvykę j miestą,
kuris savo plotu užima šeš
tą vietą visoje planetoje.
"Paulistai” tvirtina, kad jų

Pokaryje Prancūzijoje filoso
fiją kūrė Jean-Paul Sartre, bet
mums ją kūrė Girnius (ir kartu
visai žmonijai)( eiles anglams
apeliuojama Į tuos, kurie pajus lipdė T.S. Eliot, o mums jas
šauksmo tikrumą. Daugumai iš kūrė savieji (dabar anglų kal
mūsų lietuviškumas buvo prigim. bą pramokę mūsų literatai jas
ta savybė, su lietuviais mes buvo pristato kitataučiams, o gi ma
me kartu Vokietijoje ūšvietintų no amerikietis draugas ne vien
žmonių stovyklose ir Amerikoje dėl lietuvaitės žmonos Detroi
mes apsigyvenome lietuviškose te verčia Škėmą į anglų kalbą),
kolonijose (giminės, draugai, pa pasauliui apie partizanus rašė
žįstami), bet tik mažuma iš mūsų daug kas, o mes turime savo par
pajutom lietuviškos kultūros ver tizanų autentiškus pergyvenimus
tę, kuri neština ir išsaugotina per toje pragaištingoje kovoje dėl Lie
visą pasaulį. Ir tai nėra vien tik tuvos laisvės.
standartiniai mūsų propagandos
Sveikinant Lietuvių Fronto Bi
metmenys (kaip, kad Čiurlionis, čiulius tenka viltis, kad Vasario
mokyklų gausa, mūsų partizanų 16 dienos minėjimuose bus kvie
pasipriešinimas), bet gyvenimas čiami kalbėti išveijoje prasmin
Tai ne Chicago, o Sao Paulo... Prieš 27 metus čia tekėjo upelis,
šiandien dabarties ir praeities gosios lietuvybės atstovai.
Saulius Šimoliūnas o dabar nesulaikoma automobilių srovė ir išaugo moderniški dan
lietuvišku kultūriniu gyvenimu.
J. Satoriaus nuotrauka
Esu tikras, kad tik tokios pasNew York goraižiai.

miestas yra pats didžiau
sias industrijos centras lo
tynų Amerikoje.
Daug įdomybių apie vie
tinį gyvenimą pasakoja lie
tuviai, kurių čia apytikriai
priskaitoma apie 20,000.
Šios penkiaskaitlės. lietuvių
šeimos didžiąją dalį sudaro
1923-27 m.m. emigrantai,
kurių apie 5-tas tūkstančių
yra susibūrę apie lietuvių
šv. Juozapo parapijos baž
nyčią, vila Zelina priemies
tyje. Ji statyta 1936 m. Jos
dabartinis klebonas yra
prelatas Pijus Ragažinskas.
Tai labai populiari asmeny
bė Sao Paulo lietuvių tar
pe: jis privalo suspėti visur
ir prie krikštynų ir prie ve
dybų ir išleisdamas į pa
skutinę poilsio vietą ...
Sekmadienis. Prie bažny
čios du jaunuoliai platina
jaunimo namams statyti
laimėjimų bilietus. Klausiu
lietuviškai, bet man atsako
portugališkai-lietuvišku mi
šiniu. Galvoju: nesama jo
kio didelio skirtumo tarp
Brazilijos ir JAV tautybių
nutautinimo proceso. Pa
žįstami vėliau tvirtino, kad
net penkiamečiai, pradėję
gatvėje žaisti su savo bra
ziliškais partneriais, nenori
namuose kalbėti lietuviš
kai ...
Bažnyčioje, panašiai kaip
'ir N. Lietuvoje 11 vai. pra
sideda pamaldos — suma.
Apyerdvūs Dievo namai
kuone pilni parapijiečių. Su
mos metų sutartinai skam
ba Strazdelio "Pulkim ant
kelių visi krikščionys”.
Ir mintys nusidriekia j ma
žutę, šiais metais šalčių ir
bolševikinės vergijos su
kaustytą kenčiančią Tėvy
nę. Klausiu savęs: ar Jūs,
mieli tėvynainiai, ten, savo
krašte, taip pat galite gar
siai per Kalėdas iš širdies
gilumos savo bažnyčiose
giedoti tą pačią giesmę?!
Kūčių dieną švenčiame su
artimaisiais. Jų jau senokai
į Braziliją atvykta: net
1928^1. Ir kb jie čia tik ne
pergyveno : ir kavos pupeles
teko faziendoje raškyti ir.
visus kitus juodžiausius
darbus dirbti, ligi nepra
moko tinkamos profesijos.
Dabar jie turi savo namus.
Šeimos išaugintos. Sėdint
prie šių metų Kūčių stalo ir
jų mintys taip pat veržiasi
pas savo artimuosius: vieni
jų jau amžinojo poilsio ka
ralijoje, o kiti, broliai sese
rys? Kaip jie gyvena, ko
jiems trūksta, negi jie
mums gali parašyti.
Po Kūčių stalo žvelgiame
į tamsų žvaigždėtą dangų
nuo vila Dalila kalvos šv.
Izabelos miesto dalies link.
Ir kur tik akys žvelgia, ma
tau žibančias elektros lem
pas, kurių šviesa per lan
gus skverbiasi į tamsią nak
tį. Nenoromis palyginu šio
giminaičio įsikūrimą su pa
našių į jį 4-jų milijonų dir
bančiųjų įsikūrimu šioje iš
viršaus žiūrint taip vilio
jančiai gražioje raudonoje
saloje. Jų visų namuose šį
vakarą dega 'elektros lem
pos nugalėję tamsą . . .
Kur tik mano akis pasie
kia, dar prieš dešimtį metų
augo amžinas miškas, bujo
jo faziendos. Tačiau žaibo
greičiu augąs didmiestis
plėtėsi į šiaurę, pietus, ry
tus ir vakarus ir maži 45x20
mtr. sklypai buvo išparduo
dami dirbantiesiems. Ir taip
kūrėsi vilos Zelinos, vilos
Matildos, Dalilos ir kt. štai
šie dirbantieji, užmiršdami
poilsį, sekmadienius, lyg tos
bitės lipdė savo avilius. Na
meliai, lyg grybai po lietaus
augo, stiepėsi aukštyn aša
rų ir prakaito laistomi...
Taip tai yra raudonosios
salos tikrovė, kuri pasakiš
ku greičiu išaugo žalio am
žino miško vandenyne.
NEPAMIRŠKITE
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tamsiai pilkoj medžiagoj. Ištrau
kė vilyčią ir žmogų atvertė aukš
tielninką. Buvo negyvas." (pust
162).
"Dobilis stipriai suspaudė tos
ranką. Jo krūtinę užliejo šilima.
Jis linktelėjo į žmonos pusę ir
norėjo pasakyti jai kažką labai
meilaus, bet pastebėjo, kad jos
Žvilgsnis krypo kitur. Dobilis at
suko galvą į tą pusę, kur buvo
įsmigusios didelės Gaiutės akys.
Ten Skindris po žaidimo vedėsi
Kvietę už rankos. Gal pasivaikš
čioti, gal namo palydėti.
Dobilis staiga pajuto vakaro
miglos drėgmę skverbiantis ligi
pat kaulų." (pusi 66).
Tos dvi ištraukėlės rodo Alės
Rūtos manierą rašyti.

rovės veikalų. To dabar nėra Lie
tuvoje, ir kad ir "bėgdami" nuo
socialinio realizmo į praeitį,ra
šytojai ir iš tos praeities turi
semtis vandenį tik rieškučiais.

P. Jurkaus viršelis yra tikslus
veikalo dvasiai. Geras. Tačiau
atrodo, viršeliui labai tiktų Sty
kos paveikslas, kuris netiesiogiai
padovanojo mums "Priesaiką".

veikėjų tarpe ir regėti jų kasdie
nybės gyvenimą, ji laimėjo. Čia
galima rasti daug tų smulkmenų,
kurios viena po kitos vis labiau
išryškina herojų arba jo santykį
su kitais. Išėjusi iš Stykos pa
veikslo romantikos, Alė Rūta ei
na romantizmo, istorinio (jeigu
taip galima išsireikšti) realizmo
ir psichologinių atradimų briau
nomis. Ji suveda tuos pavojingus
susikryžiavimus į darnumą, ne
duodama persvaros nei vienai
vaizdavimo (iš tų trijų)tendenci
jai.
Kompoziciniu atveju romanas
aiškiai kronikinio, įvykių sekimo
Praeidama tarp daugelio pavo
vienas po kito, pobūdžio. Čia bend
jų,
kurie kyla autoriui rašant is
roje harmonijoje autorė turėjo
sunkų bandymą susidoroti su Žal torinį veikalą, kur visiškai nėra
girio mūšiu. Ji paskyrė mūšiui erdvės šios dienos pilnybei, Alė
šešis puslapius (tuo tarpu vaka Rūta išnešė "Priesaiką" kaip ge
rėliui-gegužinei skirta bene 30 ros ^kompozicijos ir labai pa
psl.) "Priesaikos" vertintojai trauklaus turinio kūrinį. Mūsų li
visa tai įrašė į romano defektus. teratūroje vyksta savotiškas ste
Žiūrint grynai kompozicijos tiks buklas, kad rašytojas šiose aplin.
lingumo, autorė negalėjo iš Žalgi kybėse, kur nėra studijoms nei
rio mūšio padaryti centro arba medžiagos, nei archyvų, teikia
veikalo apogėjaus. Toks mūšio mums nemeluotos istorinės tik
vaizdavimas sužalotų visą taip
darniai sravinčią dalių sandarą.
Tačiau gal būt buvo autorės klai
da eiti į patį mūšio sūkurį, ten,
kur riteriai ir žemaičiai švaisto
tai, pabrėžtą vaizdo dramatišku si kardais ir raguotinėmis. Alė
mą.
Rūta yra pajėgi duoti mums mū
Už grupes, kuriai pirmauja šio chaosą visame jo šiurpe, nes
baltasis Vytauto žirgas, matyti
ji išsunktų čia šimtus detalių, mū
karių status durtuvai. Karių bu šyje ji rastų buitį. Tačiau, sudė
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
vo daug. Jų tarpe buvo ir jaunuo jusi įvykį, dėl kompozicijos dar
• Nilo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines
lis Dobilis. Jį Alė Rūta įvedė į numo, į šešetą puslapių, ji nega
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo
romaną "Priesaika" ir pastatė
lėjo išvystyti savo jėgos dėl vie
taupytojams
išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
vyraujančiu romano herojumi.
tos kuklumo. Už tat lakoniškos
-- Kunigaikštis iškėlė dešinę
lerį.
pomūšinės scenos verčia džiaug
ranką viršgalvos ir suriko: "Pri
• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
tis jų išbaigtumu -- kur scena ir
siekiu dievais, kad atkeršysiu kry
savo banko knygutę.
dialogas vainikuoja mūšio išgy
žiuočiams už šitą Kauno sudegi
metinį dividendą uz
venimus.
• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
nimą ir už tuos žūstančius mūsų
visas taupymo sąs
Alės Rūtos istoriniame žanre,
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
žmones. Prisiekiu, kad visą gy
kaip ir šios dienos veikaluose,
kaitas.
siuntimo išlaidas.
venimą kovosiu su kryžiuočiais,
yra labai ryškus jos individu
kol juos sunaikinsiu!" Aš kritau
alumas. Alės Rūtos individualu
ant žemės ir be žodžių, širdy,
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
mas yra jos manieroje nesis
prisiekiau drauge su Vytautu, ku
tengti būti "manieriška".
and Loan Association
nigaikščio sūnumi.
"Tarp menčių buvo įstrigusi
Taip atpasakoja įvykį Dobilis
Chartorod and Suparvitad by tha United Statas Gavarnmant
(pusi 41). Tą istorinį įvykį, Kauno vilyčia. Jų paleista vilyčia. Pa
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS
laidinė
aplink
vilyčios
galą,
įsmi

pilies sunaikinimą, Alė Rūta pa
Phone: Vlrginia 7-7747
John J. Kaianauikai, Pro*.
ėmė savo "Priesaikos" ašimi ir gusį giliai, švietė kraujo raudo
numu. Tamsiai raudona dėmė
pamatu.
’ Kaip ir tas Stykos paveikslas,
autorė palietė epochą, jos žmo
nes, ir įvykius. Tačiau ji nutolo
nuo dekoratyvinio Stykos roman
tizmo. Autorė čia, kaip ir kituose
savo istoriniuose veikaluose, iš
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ
tikima buičiai. Jai miela nepatosine herojika,betkasdienybepriKRAUTUVĘ
sotinti veikalo puslapius. Veng
dama "Priesaikoje" jos pamėgtų
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
plačių gamtos vaizdavimų, Alė
Rūta, visą dėmesį sukoncentruo
Savininkai: J.Janušaitis ir J. Mažeika
ja į žmogų. Romano apimtis pla
ti, iki Žalgirio mūšio ir dar po jo,
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
todėl,
autorei tenka susitikti su
Dirvoje jau galite įsigyti ar
žmonėmis įvairiomis progomis,
užsisakyti paštu naujai
matyti juos kasdienybėje, santy
German Brandy................
Chianti Import. Wine
išleistą
kyje su epochos buitimi. Imdama
Kfon-Brannvin Aąuavit. ..
Bordeaux French Wine
ST. SANTVARO
platesnę laiko skalę, autorė vei
Dujardin
German
Brandy
Zeller Schtvarze Katz
poezijos rinkinį
kėjus padarė ryškius, skirtingus
AUKOS TAURĖ. Kaina — 'ne dramatiškus, bet eilinius savo
Old American Wiskey Full
Ambasador Vermouth
;?2.50. išleido Lietuviu En gyvenamojo laiko vaikus.
Eidama savo metodu įsigyventi
ciklopedijos leidykla.

Išleidusi kelias istorines apy
sakas, Alė Rūta "Kelyje j kairę",
pasuko J tą žanrą, kurį ji tary
tum pamiršo, skendėdama isto
rinių įvykių buity, J "Motinos
rankų", į "Dukters" romanų sfe
rą. Tačiau labai įdomu kalbėti
apie jos istorinius kūrinius, nes
čia ji atėjo tarytum pradininkė,
nesustojusi ties vėlesniais Lie
tuvos istorijos laikotarpiais, bet
užgriebdama patį mūsų istorijos
podirvį.
o
Imdamas istorinių įvykių siu
žetus savo veikalui, autorius su
siduria su daugybe problemų, ku
rios priverčia jį atkakliomis stu
dijomis praturtinti veikalą su di
džiuliu pavojumi {grimzti {buiti
nio gyvenimo vaizdavimą; arba
vietoje būdingų tai epochai asme
nų ir jų mentaliteto pristatyti skai
tytojui savo amžininkus, apreng
tus tik operiniais istoriniais rū
bais.
Imdamas istorinę temą savo
veikalui autorius turi turėti prieš
akis du pavoju: arba prarasti siu
žetą istorijos filosofijos kurios
nors srovės traktavime, arba
duoti tik istorinį cops and robbers
tipo vaizdavimą.
Jeigu autorius pajėgia tų scilių
ir charibdžių išvengti, jo pastan
gos mus tenkina ir jo sukurtas is
torinis romanas staiga įsiveržia
į mūsų kasdienybę kaip įdomi ir
šviežia naujiena.
Beveik nėra romanų istorinė
mis temomis,kurie neturėtų ryš
kios tikrojo istorinio įvykio
ašies. Apie ją vienaip ar kitaip
sukasi veiksmas ir herojai. Victor Hugo ir Kraševskis, H. Sienkevičius ir Walter Scott, Merezkovskis ir L. Tolstojus, mūsų
Pietaris ir Švaistas -- visi jie
pasirenka tą ašį ir ta ašis yra
veikalo spiritus movens.
Už tat margi yra vaizdavimo at
spalviai, nusakymo būdai ir piūviai arba platyn arba gilyn. Taip
Stendhal savo istoriniame roma
ne "La Chartreuse de Parme”
tapo psichologinio romano pradi
ninku. L. Tolstojus "VoinaiMir"
epopėjoje apreiškė dar nepalies
tas istorinės logikos ir metafi
zikos temas, ir Merežkovskis
šiurpaus
istorinio fatalizmo
skambesius.
Daugelis iš mūsų gal lyg pro
miglas atsimename Iono Stykos
paveikslą "Vytauto Didžiojo prie
saika prie Kauno". Ta didžiulė

drobė puošė vieną iš Vytauto Di
džiojo muziejaus salių. Būdingas
istorinio romantizmo paveikslas
vaizduoja jaunąjį Vytautą Didį
jį and aukštojo Aleksoto kranto.
Gamtovaizdžio melancholija ir
audra karių veiduose --tokiebūdingi Stykos paveikslo kontras-
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Užsigalyojau, stoviniuoju, o senelė gi šaukė. Ne
besigirdi. Gal pro langą pamatė parkrypuojantį?
Lipu rūsio laiptais žemyn, kabarkštuodamas laz
dele. Viršuj, girdžiu, sukosi Marė.-Rūgsta ji tenai, savo
kambary. Iš palėpės persikėlė j miegamą, kai Pranas
mirė. UveI, moterys. Nežinojo, ko ji nori. Prieš vyrą
purkštavo, su mumis ginčijos ... O su kokiais pašle
mėkais draugavo, tampėsi.'.. Suprasi tu ją!
Akatau! Užkliuvau paskutinio laipto ir tik nepar
griuvau. Net koją per kelį pradeda skaudėti. Gal išsi
narinau.
Lazdų mažai davėm, aš manau. Diržo! Reikėjo
lupt daugiau, va. Bet — močia! Kudakina, kaip višta,
baras, o stipriau sudraust neduoda, nei pati nemoka.
Būdavo, paliesi Marę, tai tuoj šaukia, pyksta. Mar
gaitė jos, neliesk. Kudakinimu, moterišku aprėkimu
neišmokysi vaiko. Dabar — va. šunta lovoj, o kai išli
pa, tai su perkūnais susimaišo. Keikias daugiau dabar
už močią, siunta, akis išvertus. Dabar — nei mušk,
nei palik. Pastoviu už durų, nesinori nei įeit. Močia
užsidegs, jei tik Marę paminėsiu. Ko jai darbo neduo
da? Nervai susitvarkytų, paprakaitavus kelias valan
das lauke. Tuoj daktaro! Visą gyvenimą aš nebuvau
pas daktarą, o jau aštuntoj dešimty.
Durys girgžda, reik patepti. Visur priežiūros rei
kia. Atidrėksta, išbrinksta. Tai tas pagenda, tai ten

sulūžta, tai ten braška, — tik suspėk visur.
Įeinu rūsio kambarin ir — vaje gi! Užmigo, ar
nusilpo? Kas jai, tai mano senelei? Užsikniaubusi ant
stalo, lyg virste užvirtus.
— Morta, tu gi čia! Ar juokauji?
Nieko neatsako. Pakreipia užkniaubtą galvą, ogi
visa nubalusi, nugeltus, čia jau nebe juokai!
— Morta, ar vandenio gal nori? Kas gi tau?
Paskubomis nušlubuoju j virtuvę. Kvepia mėsa,
net lyg pridegusia. Užgesinu ugnį po keptuve. Arba
tos virdulys kunkuliuoja, rūksta. Sučiumpu didijį savo
arbatos puodelį, prileidžiu iš krano šalto vandens. Taš
kosi nešant man vanduo. Ir visas drebu, nebe tik ran
ka. Kas gi Mortai? Nesiskundė, nedejavo. Rytą mane
dar apibarė ...
— Morta, še, atsigerk, tai bus geriau.
Pajudinu už peties. Dar kartą pajudinu.
— Atstok, — pastumia mano ranką peties jude
siu.
— Vandenio, še, išgerk. Kas gi: ar girta?
Mėginu juokauti, nors širdis užšalusi. Kažinko
baisu ir tiek. Nežinau.
— Eik su savo vandeniu! Peklon ... — pamažu
Morta keliasi.
Man jau šilčiau. Jau linksma.
— Eisiu peklon, bet vandenio tai išgerk.
Morta paima puodelį ir godžiai geria. Pasilenkiu
i ją.
— Eik sau, šėtonai! Nemanyk, kad girta.
Užsimoja puodeliu. Ji supranta mano minti. Nuo
Mortos nieko nepaslėpsi, nors tu ką.
— Tai kas tau yra?
— Nežinau, — tyliau pasako senelė. — Nežinau,
tik apraibo akys, norėjau atsisėst, va, kėdėn, o pasvi
rau ...

— Tai atsigulk. Kad neapsirgtum.
Galvoju apie Praną. Toks lyg sunkumas suspaudžia
širdį. Kad jos veidas visas geltonas, nieko nebesakau.
— Eik pats gult, kad nori! Darbo tiek, gulsiu,
mat...
— Ar pas daktarą kad nuvažiuotum .. .
— O kam Danguolė, kad aš kitur važinėsiu ?
— Tai paskambink Danguolei. Vakare galėtų at
važiuot.
— Palauksim savaitės galo. Lakstys ji čia! Dėl
kvailų bobų, kaip aš... Užėjo negerumas ir praėjo.
Jau geriau. Palauksiu.
— O gal nelauk, Morta? Mažir kas blogesnio?
Mažir vaistų reikia?
— Duos tau Danguolė vaistų! Tuoj ligoninėn siųs.
Marę nori išgrūsti... Velniai — visi tie daktarai!
— Bet Pranui, matai, gal nuvėlinom-...
Pasakau ir išsigąstu. Neturėjau taip sakyti.
— Tai manai, kad ir man mirtinoji? — atsigrę
žusi į mane; taip liūdnai pasakė ... Net pagailo.
— Nešnekėk niekų! — subaru. —• Reikia daktaro,
kad ir ne mirtinoji.
— Marei reikia labiau.
— Danguolė sakė, Marę sutvarkys.
— Sutvarkys ji, kad net čiaudėsi! Gero daktaro
jai reikia, gerų vaistų.
— O gal gero diržo?
— Tylėk, tėvai!
Ji silpnai moja ranka kelis kartus:
— Tylėk, tėvai!
— Marė lovoj tebesivolioja. Geriau tu atsigultum,
pasilsėtum.
Morta išlėto atsisėda į didžiąją kėdę, į supamą,
ir silpnai sako;
(Bus daugiau)
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Atžalyno 'Aukso žąsis’
Užgesus scenos šviesoms ir
nusileidus uždangai, atskyrusiai
naujai atgimusio Lietuvių Teatro
Atžalyno pirmojo spektaklio išpildytojus nuo gausiai susirinku
sios Chicagos publikos, buvo aiš
ku, kad lietuviškasis Teatras gali
visus sužavėti ir kad jis mūsų vi
suomenei būtinas. Teatras yra
mūsų kultūrinio gyvenimo vienas
iš šviesiausių momentų, reika
lingas tokios pat meilės, pasišven
timo, supratimo ir puoselėjimo
kaip ir dainos ar rašto menas.
"Turbūt, sutiksime, kad teat
ras, kaip lietuviškojo žodžio tri
būna, teisėtai apeliuoja į visuo
menės dėmes}. Negana to: jo eg
zistavimui ir progresui reikia
ypač palankių sąlygų. Šviesi te
atro epocha niekad nesublizga at
sitiktinai. Tai viso krašto meni
nių laimėjimų suma, bendrosios
dvasinės potencijos koeficientas
-- tai paskutinis ir pilnaviduris
Žiedas, vainikuojąs valstybės ge
rovę ir jos kultūrini lygi" (Biru
tė Pūkelevičiūtė "Penkiolikos
metų tarpstotėj", Metmenys Nr.
1.). Išeivijoje šviesi teatro epo
cha bus galima (jei išviso) tik
sutelkus jam visą galimą lietu
vių bendruomenės dėmesį ir pa
ramą. Turime viltis, kad tai {vyks
netolimoje ateityje, nes teatro
esame pasiilgę.
Pirmuoju savo pastatymu At
žalynas pasirinko komišką pasa
ką "Aukso Žąs{" parašytį Biru
tės Pūkelevičiūtės, kuri ir reži
savo š{ spektakl}. "Aukso Žąsis"
yra paremta žinomosios brolių
Grimų pasakos idėja apie liūdin
čią karalaitę, kurios tėvas yra
pažadėjęs jos ranką ir karalystę
atiduoti tam jaunikaičiui, kuris pa
jėgs prajuokinti karalaitę. Arti
mesnis ryšis tarp brolių Grimų
ir Birutės Pūkelevičiūtės "Auk
so Žąsies" tačiau atsiranda tik

paskutiniajame (trečiame) veiks- tarpe susižaidimas buvo pasigeme, kuriame karalaitė prasijuokia rėtinas ir jautėsi nuoširdi paspamačiusi prie aukso žąsies vir tanga vienas kitą papildyti, pa
tine prilipusius visus pasakos da remti. Mizanscenos keitėsi natū
lyvius. Pirmieji du vaidinimo raliai, be jokių aki rėžiančių ašt
veiksmai laiko atžvilgiu vyksta rių nutrūkimų.
Šio spektaklio žvaigžde reikia
prieš brolių Grimų pasakos (vy
kius, pavaizduodami liūdinčios ka neabejotinai laikyti karalijos as
ralystės pilyje vykstant} gyveni trologą --Joną Kelečių, ku
mą ir natūraliai {veda } brolių ris suspindėjo išskirtinu artis
Grimų pasakos finalą.
tišku pilnumu. Jo judesiai, balso
Pačioje "Aukso Žąsyje" išryš intonacijos buvo pilnai apgalvo
kinama džiaugsmo-laimės idėja. tos, išgyventos, ir tik tokios,koYpač pabrėžiama, kad džiaugs kių reikalavo jo rolė. Juoke ir
mas nėra komplikuotas, sudėtin liūdesy jis buvo savitas, patrau
gas dalykas, bet kad "akimirka kiantis, sakytume keletiškas.
šviesi gali būti kiekviena", jeigu Veikėjų sujungimas ir veiksmo
tik to norima ir siekiama. Pasa vedimas natūraliai krito ant jo
kos forma šiai idėjai išryškinti pečių.
pasirinkta tiksliai, nes ji geriau
Kanclerio našlė Teodora -siai gali išsakyti žmogaus laimės Eglė Vilutienė neabejotinai
ilges}. Pasaka yra fantastiška ir išpildė dvaro damos rolę be prie
amžina lyg svajonė, neturinti nei kaištų; koketiška, truput} rafi
laiko, nei vietos, nei kitokių varž nuota, bet sugebanti parodyti ir
tų. .
jautrią šird{. Tokioje rolėje la
Šis veikalas, kaip išsireiškė bai lengvai galima peršaržuoti,
viename pokalbyje režisorė, buvo bet jai tai puikiai pavyko išveng
pasirinktas pirmajam vaidinimui ti. Balsas, laisvumas scenoje ir
todėl, kad jis suteikė naujajam pilnas įsigyvenimas rolėjeišryšvienetui puikias galimybes geriau kino Eglės Vilutienės profesini
pažinti vienas kitą ir pilnai susi- pasiruošimą ir teatrini talentą.
Admirolas, karalijos laivyno
žaisti. O linksmo turinio veika
las be to suteikia publikai skaid vadas -- Vytautas Juodka
rios nuotaikos ir suriša ją arti imponavo toli gražu ne vien sa
miau su aktoriais. Ir tikrai, prem vo admiroliška išvaizda, griež
jeroje aktoriai rtuo pat pirmosios tu bosiniu balsu, bet buvo vidi
sekundės, kai atsivėrė pasakų pa niai tikras jūreivis. Jo puikus
saulis, iki paskutinės sekundės įsiliejimas l savo rolę neleido
savo gabumų ir {dėto darbo dė nei minutei pamiršti, kad jis yra
ka išlaikė nepaprastai artimą ir nepamainomas mūsų scenos ar
šiltą kontaktą su publika. Aktorių tistas.

Paraginkit savo
pažįstamus užsipre
numeruoti DIRVĄ
HEARING AIDS

VISKAS

Karalius Kleopas VIII -- Leonas Barauskas ir karalaitė -- Vida Janulevičiūtė "Aukso žąsis" antrame
veiksme.
P, Petručio nuotrauka
natūraliai, kad bus tikrai {domu
ateityje ją stebėti kitokia ne cha
rakteryje, tikintis tokio pat na
tūralumo.
Kajetonas Gerveniškis --Va
cys Macieža, vienas iš 121
kandidatų i karalaitės ranką, su
kūrė ryškų plikbajorio, kvailoko,
bet ir savotiškai gudraus tipą.
Samanėlė -- Birutė Pū
kelevičiūtė, geroji senelė at
nešusi Pikiui aukso žąsį, savo
nedidelę rolę, kaip ir buvo lauk
ta, išpildė be priekaištų. Sama
nėlė be abejo iš autorės yra ga
vusi gryną lietuviškųjų pasakų
senelės charakterizaciją.
"Žaliojo Pingvino” užeigos šei
mininkas --Kazys Almėnas
vaišingo smuklininko rolę atliko
neblogai. Vietomis gal tik buvo
sunkiau pilnai suprasti jo tari
mą. Gal jj kiek varžė rolės for
malumas, nes mačius Kazį Almėną neformalių satyrinių škicų
išpildyme (a la Second City) santariečių suvažiavime, ga'įmadrąsiai sakyti, kad jo talentas yra
daug didesnis negu ši rolė paro
dė.
Mikalinos ir Teofilės, jo duk
terų vaidmenys atiteko Stasei
Kielaitei ir Vilčiai Vai-

Skambinkite MA 1-0440

arba rašykite
ACOUSTICON OF
CLEVELAND
845 Prospect Avė.

suaugę ir vyresnio amžiaus vai
kai. Vaikai gal negalėtų pasekti
visų veikalo minčių subtilumų,
tačiau pačios pasakos veiksmo
vystymosi jų dėmesiui išlaikyti
pilnai pakanka.
Dekoracijos pagal dail. Teles
foro Valiaus eskizus, paruoštos
pačių atžalyniečių talka, yra Įs
pūdingos, turtingos ir suteikėpa
Trumpai apžvelgus visą Atža sigėrėtiną estetini foną visam
lyno aktorių kolektyvą, ryškiai veikalui. Reikia paminėti, kad ak
matėsi ;kaip jų sugebėjimų ir re- torių rūbai (irgi atlikti pagal dail.
žisorės rankos dėka buvo sukur Valiaus eskizus) buvo išskirtinai
ti pilnai išgyventi tikri-charak puikūs ir derinosi su kiekvienu
teriai, lyg jie visi ir kasdieni vaidmeniu.
niame gyvenime būtų tie patys.
Vaidinimo teigiamai visumai
Pats veikalas dėkingai suku sudaryti daug padėjo (vairūs spe>
ria skirtingus charakterius, ne cialūs efektai, kurie buvo tiksliai
leidžia veiksmui sustoti, bet vi ir efektyviai panaudoti. Skambi
są laiką žiūrovą veda iš vienos muzikos palyda buvo paruošta
intriguojančios situacijos 1 kitą. Zigmo Lapino, (domių ir iš bend
Turime pripažinti, kad "Atžaly ro vyksmo nęiškrintančių šokių
no” kolektyvas pajėgė išlaikyti choreografija buvo Aldonos Važiūrovų dėmesį visą tą laiką. leišaitės. Apšvietimą tiksliai
Įdomūs autorės ir režisorės ban tvarkė Dalia Bylaitienė, o spe
dymai artimiau surišti aktorius cialūs šviesos efektai buvo Vy
ir žiūrovus tiesioginiai kreipian tauto Valkos.
tis J juos ir išvedant veiksmo da
Paskutinieji žodžiai turi būti
li nuo scenos Į pačią salę. Šios skirti režisorei Birutei PŪkeletechninės priemonės galėtų dar vičiūtei, nes jos ranka ir šir
drąsiau ir plačiau būti naudoja dis jautėsi kiekvienoje scenoje ir
mos, nes kuo artimesnis kon kiekvienoje veikalo eilutėje. Bi
taktas su publika, tuo geresni rutės Pūkelevičiūtės debiutas su
ir rezultatai. Galima būtų pa atžalyniečiais pasisekė pasigė
stebėti, kad veikalo eiliavime rėtinai. Turime tik laukti jo to
yra viena, kita forsuota vieta, limesnių rezultatų, o esame tik
vienas kitas žodis parinktas tik ri, kad Chicagos ir kitų miestų
dėl rimo ir ritmo, bet tai beveik lietuviškąją visuomenę dar ilgai
turi būti neišvengiama, kai reikia žavės stiprus Lietuvių Teatro
tiek situacijų išreikšti eilėmis. Atžalyno kolektyvas.
Vaidinimą mielai gali žiūrėti ir
Vladas Matukas

Kanclerio našlė .Teodora --Eglė Vilutienė "Aukso žąsis" pirma
me veiksme.
P. Petručio nuotrauka

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės
valdžios agentūrą.
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čiūnaitei. Stasė Kielaitė, ge
rai pažįstama Chicagos scenoje
atsakingose rolėse, neabejotinai
derinosi prie viso veikalo visu
mos. Vilties Vaičiūnaitės pirmie
ji scenos pasirodymai buvoMontrealyje, tad jos įsijungimas Chi
cagos teatrinian gyveniman ypač
sveikintinas.

k

LOAN ASSN

JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius

CHICAGO PHONE
SUBURBAN PHONE

.242-4395
.656-6330

Daktaras, pilies gydytojas -Romas Stakauskas, pirmą
kartą išėjęs ("profesinę" lietuvių
teatro sceną, maloniai nustebino
savo rolės išpildymu. Tai buvo
šmaikštus, vikrus ir paslaugus
daktaras, mirtinai pasiryžęs pas
kiekvieną surasti kokią nors liaą.
Pikiui, karaliaus juokdariui —
Kaziui Veselkai teko ne
lengvas uždavinys suderinti sa
vyje du skirtingus asmenis: iš
viršini ■" nerūpestingą, sarkas
tišką juokdarį ir vidini "* nelai
mingai i liūdinčią karalitę įsi
mylėjus} svajotoją, draugišką ir
gerą daryti norinti, jaunikaitį.
Turime neabejodami pripažinti,
kad šių dviejų charakterių sude
rinimas ir perėjimai iš vieno (
kitą vyko visai natūraliai ir Pi
kio vidiniai pergyvenimai jaut
riai pasiekė publiką.

Kajetonas Gervėniškis --Va
cys Macieža.
P. Petručio nuotrauka

Karalius , Kleopas Aštunta
sis -- Leonas Barauskas
(atlikęs taip pat ir Prologo vaid
menį) buvo gan įtikinantis savo
rolėje. Nors ir jam teko gan sun
ki rolė, nes jis turėjo būti ka
ralius, kuris valdo karaliją, bet
pats yra aiškiai savo dukters vi
siškoj {takoję ir turi pildyti vi
sas jos užgaidas.
Karalaitė, jo duktė -- Vida
Janulevičiūtė, taip pat žen
gianti pirmuosius sceninio dar
bo žingsnius teatre, buvo tikrai
kaprizinga, viskam abejinga ka
ralaitė, kuriai kiti žmonės tik
tiek reikalingi, kiek jie pajėgia
Karaliaus juokdarys Pikis -- Kazys Veselka ir Samanėlė -• Birutė Pūkelevičiūtė "Aukso žąsis" tre
ją užimti. Šią rolę ji atliko taip čiame veiksme.
P. Petručio nuotraukos
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ŽYDINČIOS BEGONIJOS
Begonijos yra populiarios
kambarinės gėlės ir yra su
skirstytos J tris pagrindines gru
pes, pagal šaknų sistemą, t.y.
smulkiašaknės (fibrous rooted),
svogūninės (tuberous) ir gumbi
nės šaknys, (rhizomatous).
Smulkiašaknės begonijos, jei
joms augimo sąlygos yra palan
kios kambariuose, yra nepakei
čiamos gėlės ir žydi ištisą žie
mą. Jos gali neblogai tarpti kad
ir kiek sausesniam ore, bet už
tektinai šiltam, nemažiau 60 ir
nedaugiau 75
F. kambaryje.
Viena iš plačiau auginamų rū
šių yra Begonia coccinea -- Angel Wing,išvertus-angelo spar
nai. Ši žemaūgė begonija tinka
išstatyti languose. Žiemos metu
mėgsta pilną saulės šviesą ir
pusiau saulėtą arba pripavėsintą
vietą vasaros metu. Tamsiai ružavos koralinės spalvos žiedų
kekės kabo tarp tipingų angeliu
ko sparninių lapų. Bronziniai ža
li su sidabriniais taškais lapai
labai švelniai iškarpytais kraš
tais su tamsiai raudonu apati
nėje dalyje atspalviu priduoda pa
kankamai dekoratyvinį efektą.
Gana efektingai ir gražiai atrodo
jauni lapai.
Tos pačios grupės rūšis "Grey
Feather", pilkoji plunksna, turi
kreminiai baltus žiedus ir sidab
riniai žalius lapus. Carolina de
Lucerna yra hybridas, begonia
coccinea, puikios išvaizdos, turi
dideles kekes, rožinės spalvos
žiedus, kurie pilnoj saulės švie
soj parausta. Lapai -- sidabri
niai taškai žaliam fone, apatinė
pusė tamsiai raudona.
Be to yra irpilnaviduriais žie
dais begonijų pav. Christmas
Candle, purios tamsiai raudonos
gėlės tarp tamsiai žalių, žvil
gančių lapų. Neaukšti tankūs krū
mėliai puikiai tinka auginti kaip
vazoninės gėlės ištisus metus.
Kita rūšis "White Christmas",
viena iš geriausių baltų pilnavi
durių begonijų su baltais žie
dais.
Iš taip vadinamų hybridų be
gonijų, kurių augimas žymiai yra
vešlesnis, sveikesni augalai ir
geriau toleruoja kambarines są
lygas. "Ghota Child" yra 8 inch.
aukštumo, gražiai išsišakoję krū
mėliai su daugybe raudonų žie
dų ir puikūs tamsiai žali lapai.
Thousand Wonders, švelnūs ža
li lapai, skaisčiai ružavi žiedai.
White Perfection 6 inc. aukščio

aplipę baltais blizgančiais žie~
dais. Dar viena nauja rūšis Heterosis - Bonfire, kompaktinė, ru
dais metalinės spalvos lapais ir
raudonais žiedais.
Begonijos mėgsta purią, leng
vai vandenį praleidžiančią žemę.
Tai galima sudaryti, naudojant
vieną perpuvusios lapų žemės
įalį, vieną daržo ar kompostinės žemės ir vieną dalį smėlio.
Sodinant į vazonus, būtinai į dug
ną padėti vazonų šukių.
Visos smulkiašaknės begonijos
privalo būti bent keturias valan
das saulės šviesoje. Tempera
tūra iki 75 F. dieną ir nak
tį žemiau 65 F. Oro drėgmę ga
lima palaikyti kambaryje apipurškiant augalus drungnu vande
niu ir laikyti indus su vandeniu
tarp augalų.
Begonijas nereikia perdažnai
persodinti. Tik kada šaknys pra
deda išlysti apačioj pro vazono
skylutę. Persodinama po žiemos
žydėjimo. Tręšti nereikia, kol
šaknys neužpildys vazoną. Beveik
kiekvienas pirktines trąšas gali
ma vartoti kas šešios savaitės.
Laistyti neperdaug, leisti že
mei pradžiūti. Grynas oras labai
svarbu auginant šiuos augalus,
netiesioginis vėdinimas patartina
kiekvieną dieną.
Begonijas lengvai galima dau
ginti ūgiais vandenyje arba smė
lyje. Laikas tam palankesnis yra
ruduo. Kad išvengti ištysusiųaugaliukiį, jaunus Ūgius pasodinus,
reikia prignybti paliekant kiek
vienai šakelei du ar tris lapus.
Tokiu būdu susiformuos gražūs,
tankūs krūmeliai naujam žydė
jimui. Dauginti iš sėklų nėra sun
ku, bet tik kiek ilgiau užtrunka.

• Trys iš keturių JAV
gyvenančių šeinių turi po
automobilį. Po du automo
biliu turinčių šeimų skai
čius iš 4 milijonų 1954 m.
išaugo i 7,9 mil. 1962 m.
pinigai i USSR
PILNAI GARANTUOTA

PRISTATOMA PER 2 SAV.
PRASYK PLATESNIŲ
INFORMACIJŲ

GRAMERCY
ŠH1PPING Co., Inc.
744 BROAD STREET
NEWARK, NEW JERSEY
Laisniuola ir pilnai bandyta

Tel. MU 9-0598

MOKESČIŲ INSPEKTO
RIUS PRANEŠA APIE
MOKESČIŲ DYDŽIUS
Pagal įstatymą 1, Frank
M. Brennan, Cuyahogos ap
skrities mokesčių inspekto
rius, praneša apie mokes
čių ratas 1962 metams, kaip
numatyta rev. skyriuje
323.08 G. C.
Šiame Dirvos numeryje
dedame skelbimą, kuriame
matosi doleriai ir centai, ap
mokestinti kiekvieno 100
dol. jūsų nuosavybės vertės.
Mokesčiai apskrities rei
kalams paskirstomi sekan
čiai : bendriems reikalams
— $0.143, skoloms —
$0.079, Clevelando parkams
— $0.028, bėgamiems reika
lams ir socialinei apsaugai
—$0.300. Bendra suma aps
kričiai — $0.550.

Mokesčių mokėtojų
dėmesiui
Valstiją uždeda 10% bau
dą ant nekilnojamojo turto
mokesčių, nesumokėtų nu
statytu laiku. Nekilnojamas
turtas, už kurį lieka nesu
mokėti mokesčiai už du perijodus, pažymimi bausti
nais ant mokesčių dublikaHELP WANTED MALĖ

LET -U S
HELP
YOU

MECHANICS
Mušt have heavy-duty truck
repair experience, be willing
to work any shift and have
own tools.

WHITE MOTOR
company
842 E. 79 St.
An equal opportunity
employer

EKCEPTIONAL

VALUE

$14,750

WEST 98 ST. SOUTH OF MADISON
LARGE CARPETED LIVING & DINN1NG ROOMS. CHEERY K1TCHEN,
ELECTRIC D1SHWASHER. LARGE
BF.DROOMS. AMPLE CLOSET SPACE,
MODERN CERAM1C TILE BATH,
INSULATED. FULL BASEMENT. GAS
FURNACE. 2 CAR GARAGE. OVERHEAD DOORS, LQT 50x150.
"THIS WON'T LAŠT LONG"

HELEN G. JOWETT
AC. 1-6422

REALATOR
(4, 5)

Ū CONVENIENT. COMPLETE BANKING OFFICES
■MMtl
imk hhim
HHUt Mmn
HIMII iMimi
IKMARt igtmifiM

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION
Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėms j bet kurių
SSSR dalį............................................... Licensed by Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -----Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimų medžiagų
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kamaraičių rašykite ar aplankykite jums artimiausių skyrių:
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street .................... CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue ................. UI 2-1767
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ................. TL 6-2674
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ............... EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ................ Dl 5-8808
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halatead Street ............ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............ TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ................ VI 1-5355
■ GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W....... GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............... TO 7-1575

WEST HARTFORD, Conn. 62 Whiting Lane. Tel. 233-8030
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin zAvenue .............. CH 6-4724
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė........... ES 2-4685

• YOUNGSTOWN 3, Ohio, 21 Fifth Avė...................... RI 3-0440
• YONKERS, N. Y., 235 Neppenhan Avė....
GR 6-2681
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
L.AKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ........................ FO 3-8569
NEW YORK, 3, N. Y___ 39 - 2nd Avenue ...................... AL 4-5456
NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street .............. CH 3-2593
NEVVARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ............ Bl 3-1797
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.................... LO 2-1446
PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ........................ MU 4-4619
PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ........................ GR 2-6387
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė........... PO 5-5892
PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Car«on Street ........ HU 1-2750
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076Sutter Street ........... Fl 6-1571
VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ...................... PL 6-6766
VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street .............. SW 8-2868
VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.

TREASURER’S NOTICE

RATES OF TAXATION 1962
PURSUANT TO LAW, I
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TREASURER OP CUYAHOGA

county,

omo

DO HEREBY PUBL1SH NOTICE oi the rate* of taxatlon for the tax vear 1962 aa provlded by Rev. Sectlon 323.06 O. C.
The number of dollars and centą levled on each $100.00 of property llsted for Taxation wlthln aald County for the Tax
Year 1962 Is as follows:

FOR COUNTY PURPOSES
Oeneral. $0.143; Indebtedness, $0.079; Cleveland Metropolitan Park District,
Rellef, $0300; Totai County Levy, $0350.

$0.028;

Current

Espense,

W eitare and

RATES EXPRESSED IN DOLLARS AND CENTS ON EACH ONE HUNDRED DOLLARS OP TAX VALUATION

v
55s
3

NAMES OF CITIES

VILLAGES AND TOVNSHIPS

CITIES

4 — BEDROOM SINGLE

HOME * AUTO • BUSINESS • PERSONAL

Kreipiantis j administra
tų. 8% metams pridedama
Mokesčių knygos pirmam
prie 10% baudos dar prie cijos rūmus, kad gauti ap 1962 m. pusmečiui atdaros
dų. Apskrities prokuroras mokestinimą, neužmirškite mokėjimams nuo pirmadie
yra įstatymais įpareigotas pasiimti praeitų metų mo nio, 1962 m. gruodžio 17 d.
išrinkti atsilikusius mokes kesčiu apmokėjimo kvitą. ir bus uždaromos 1963 m.
čius numatyta procedūra ir Kreipkitės j 111 kamb. aps sausio 12 d.
turtą parduodant iš varžy krities mokesčių inspekto
Įstaiga atdara: nuo 8:30
tinių.
riaus įstaigoj ir sužinokite ryto iki 4:30 vai. p. p. šeš
tiksliai apie jūsų atsiliku tadieniais: 8:30 ryto iki 12
vai. p. p.
Mokėkite savo mokesčius sius mokesčius.
Jei mokesčiai , neužmoka
Office of the Treasurer,
paštu ir venkite bereikalin
Cuyahoga Gounty,
gų žygių į administracijos mi gavus pranešimą, jie
Cleveland, Ohio
rūmus. Pridėkite voką su perkeliami į dublikatą ir
Frank M. Brennan,
savo adresu, kad gauti pa bauda prijungiama be at
County Treasurer
skiro pranešimo.
kvitavimą.

2—SALESMEN—AMBITIOUS
Permanent position, Established L.ocal
Company, Licenceci in Ohio fic Penn.
is expanding ils Cleveland operation.
Age 23-35 an opporlunity for man
with limited or no experience to train
for job with fu tu re.
Mušt be honeet, serious minded and
able to furnish references, car &•
sential. For the right man we offer
a proven sales program, vveekly guaranter vvhile training. paid vacation.
Apply in person only. 10:30 A, M. to
1:30'P. M. 10024 Euclid Avė. (3, 4)

HOUSE FOR SALE

CleveLoans

1963 m. sausio 11 d.

DIRVOJE GALITE ĮSIGYTI
AR UŽSISAKYTI NAUJAI
IŠLEISTAS KNYGAS:

Gen. V. Nagius - Nagevi
čius, gyvenimo ir darbų
apžvalga ......................$6.00
Stasys Santvaras —
Aukos Taurė — autoriaus
penktoji lyrikos knyga $2.50
Papildykime savo knygų
lentynas naujais lietuvių
kūrybos darbais! Nugalėki
me pesimizmą ir parodyki
me savo susidomėjimą lie
tuviška knyga. Dirva jums
mielai patarnaus.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Lietuvos Vaizdeliai —
žem. Ant. Tai kadaise laik
raščiuose spausdinti ir nau
jai paruošti vaizdeliai ir
prisiminimai. Išleido Kny
gos Mėgėjai, Brooklvne
(Tėvai Pranciškonai). 100
psl. Kaina — 1 dol.
M. čapkauskas — Ciniko
Patarėjas. Paties autoriaus
(854 — 39th St., Lasalle,
Montreal, Que., Canada) iš
leistas aforizmų, posakių,
išsireiškimų rinkinys. 159
psl. Kaina — 2,50 dol.

Bay Village City ...........................................................................................
Beachwoo<l City .............................................................................................
Bedford City .......... .........................................................................................
Bedford Heights—Bedford City School District .............................
Bedford Heights City—Orange Vili. School Dist.............................
Bcrea City ..........................................................................................................
Berea City—Olmsted Kalis School Dist................................................
Brecksvjife City ...............................................................................................
Bi*oadvįew Heights City—Brecksville School Dist...........................
Broadvievv Heights City—North Hoyalton Sch. Dist........ ,.............
Brooklyn Cily .................................................................................................
Brook Park City .............................................................................. ..............
CLEVELAND CITY ........................................................................................
CLEVELAND CITY—BEREA CITY SCHOOL DISTRICT ............
CLEVELAND CITY—SHAKER HTS. CITY SCHOOL DIST.........
Cleveland Heights City ...............................................................................
Cleveland Heights City—East Cleve. City School Dist..................
East Cleveland City .... ....................... .......... j...... ......................................
Euclid City .......................................................................................................
Fairview Park City ......................................................................................
Fairview Park City—Rocky River City School Dist......................
Garficld Heights City ................................................................... .............
Garficld Heights City—Cleveland City School Dist........................
lndependencc City ..........................................................................................
Lakewood City .................................................................................................
Lyndhurst City ..............................................................................................
M apie Heights City ........................................................................................
Mayfield Heights City .................................................................................
Middleburg Heights City ........................................................................
North Olmsted City .....................................................................................
North Hoyalton City ......................................................................................
North Royalton City—Brecksville School District .........................
Parma City ........................................................................................................
Parma Heights City .......................................................... . .........................
Richmond Heights City ................................................................. ,..............
Richmond Heights City—South Euclid Gity Sch. Dist....................
Rocky River City ...................................................
1
Seven Kilis City .............................................................................................
Shaker Heights City ....................................................................................
Solon City ..........................................................................................................
Solon City—Orange Viliagc School District ......................................
South Eucffd City ......................................................................................
South Euclid City—Cleveland Hts. City School Dist....................
Strongsvillc City .................................................. ........................................
Univcrsity Heights City ..................................... ........................................
\Vanensville Heights City ............................................................... -.....
XVarrensville Heights City—Orange Viliagc School Dist..............
Westlake City .................................................................................................

»...

$1.340 $4.756 $5.32
0.420 3.900 4.47
1.250 3.800 4.37
0.980 3.530 4.10
0.980 3.600 4.17
1.310 4.270 4.84
1.310 5.060 5.63
0.100 3.620 4.19
0.350 3.576 4.14
0.350 3.106 3.97
1.030 3.000 3.57
0.810 3.806 4.37
1.710 .3.400 3.97
1.710 4.670 5.24
1.710 4.880 5.45
1.000 3.920 4.49
1.000 2.810 3.41
0.9G0 2.800 3.37
1.140 3.500 4.07
1.030 4.090 4.66
1.030 3.850 4.42
0.880 3.800 4.37
0.880 2.570 3.14
0.660 2.830 3.40
1.320 4.230 4.80
0.940 4.390 4.96
1.380 4.230 4.80

$3.410
3.480
2.550
2.550
2.620

0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.030
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020

$0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.5.»0
0.550
0.550
0.550
0.550
3.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550

Bentleyville Village ..................................................................................... $0.020
Bratennhl Viliūge ..........................................................................................
0.020
Brooklyn Heights Village ........................................................................... 0.020
Cnagrin Falls Village .................................................................................. 0.020
C.uyahoga Heights Village ......................................................................... 0.020
Gatės Mills Viliagc ........................................................................................ 0.020
Glcnwi||ow Viliagc .....................................................................................
0.020Highland Heights Village .................................................... ......................
0.020
Hunting Vallcy Viliagc ............................................................................... 0.020
I.inndale Village ........................................................................... ............... 0.020
0.020
Mayfield Vilingo ............................................................................................
Moreiait/i Hills Village—Chagrin Falls Ex. School Dist...............
0.020
Moreland Hills Vilingo—Orange Local School Dfst......... ............... 0.020
Newburgh Heights Viliagc ......................................................................... 0.020
North Rnndnll Village ............................................................... ..................
0.020
Oakwood Village ........................................................ .................................. . 0.020
Olmsted Falls Village ................................................................................. 0.020
Orange Vilingo .............................................................. . ........................ ........ 0.020
Park Vicxv Vilingo ........................................................................................ 0.020
Peppcr Pike Village ............................................ ......................................... 0.020
Valley View Vilingo ...................................................................................... 0.020
Wnlton Hills Village .................................................................................... 0.020
VVest View Villnge—Berea City School District .... ......................... 0.020
Wcst Vicw Vilingo—^Olmsted Falls Village School Dist...............
0.020
\Voodrncre Viliagc ....................................................................... ................ 0.020

$0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550
0.550

$1.900 $........ $........ $0.610 $4.610 $5.21
1.200 3.260 3.83
2.060
1.050 1.900 2.47
0.850
........
1.180 5.250 5.82
4.000 0.070
0.500 1.350 1.92
0.850
1.210 4.160 5.03
3.220
0.360 2.810 3.41
2.480
0.450 3.670 4.21
3.220
0.510 3.130 3.70
2.620
0.010 0.380 2.070 2.61
1.680
0.880 4.100 4.67
3.220
4.000
0.630 4.630 5.20
0.630 3.250 3.82
2.620
0.010 0.560 2.250 2.82
1.680
0.130 3.520 1.09
3.380 0.010
0.550 3.100 3.67
2.550
0.780 4.530 5.10
3.750
2.620
0.370 2.990 3.56
0.930 3.990 4.56
3.060
2.620
<M50 3.070 3.6 t
0.720 1.570 2.1 1
0.850
0.200 2.750 3.32
2.550
0.400 3.360 3.93
2.960
0.100 4.150 4.72
3.750
2.620
0.530 3.150 3.72
■

f 0.020
0.02B
0.020
0.020
0.020
0.1/20
0.020
0.020'
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020

0.0201
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020

0.^0

3.750
3.220
3.220
3.050
1.970
2.960
1.680
2.960
3.170
2.920
1.810
1.8 io
2.290
3.060
2.820
2.920
1.680
2.170
2.879
3.150
2.850

o.oio

0.070

0.010
6.031

0.900 ‘t. 120 ■1.69

3.220

0.580
1.19O
0.540
0.540
1.260
1.010

3.540
4.300
3.590
3.760
3.990
3.710
0.800 4.250
0.800 4.250
L.310 4.160
0.710 3.410
0.900 4.070
0.7.30 3.210
0.730 3.350 I
LIJO 4.560 1
1.110 4.030
0.790 3.800
1.020 3.940
0.730 4.120
0.7.30 3.360 I
0.910 3.640 |

2.960
3.110
3.050
3.220
2.730
2.7.30
.7.450
3.150
2.820
2.730
3.170
2.18(1
2.620
.‘LJ.50
2.920
3.010
2.920
3.380 0.010
2.620 o.oio
2.730

4.11
4.87
4.16
4.33
4.56
4.31

4.82

4.82
4.73
4.01
4.64
3.7$
3.92
5. L’
4.60
4.37
4.51
4.60
3.9.1
4.21

VILLAGES

TOWNSHIPS
Chagrin Fnlls Tovnship .............................................................................. $0.020 i$o.r>r»o
Olmsted Township ........................................................................................
River F.dge Township ..................................................................................
VVarrcnsvillc Townsnip ................................................................. ...........

vr

$ l.000l$0.070l?

1
2
3
4

TAXPAYERS READ!
The Statė Imposes a penaffy of ten per cent on rea) estate tąsęs wh)ch have not been paid at the ciosc oi each tas cohectlon
on all general and spcclal assessments.

Real estate Items on which taxes are delinąuent for two consecutive tax-paylng perlods are certlfied delinquent on the tax
dupllcate. Elght per cent Interest per year Is charged in addltion to the ten per cent ponaity. The County Prosecutor ta
requlred by
to collect delinąuent taxes by foreclosure action and sheriffs sale.
Pay your taxes by ntall and avoid a trip to the Administration Bullding. Enclose self-addressed stamped en ve lope for retum
of your tas receipt.

If you call in person at the Administration Buildlng to get your tax blll. do not fall to bring your LAŠT TAX RECEIPT.
CALL AT ROOM 111 IN THE COUNTY TREASURER’S OFFICE AND SECURE INFORMAT1ON PERTAININO TO
PAYINO DELINQUENT TAXES IN INSTALLMENTS.

WHEN CHECKS RECE1VED FOR TAXES ARE NOT PAID ON PRESENTATION, THE TAXES WILL BE RESTORED
TO THE DUPLICATE AND PENALTY ADDEO WfTHOUT FURTHER NOTICE.

?...
OFFICE HOURS: 8:30 A.M. to 4:30 P.M.

SATURDAYS 8:30 A.M. to 12:00 M.

THE TAX BOOKS FOR THE FIRST
H ALF 1962 COLLECTION WILL BE
OPEN FOR PAYMENT OF TAXES
ON MONDAY, DECEMBER 17, 1962,
AND WILL CLOSE ON SATURDAY,
JANUARY 12, 1963.

Office of the Treasurer,

Cuyehoca County, Cleveland, Ohio

FRANK M.

BRENNAN
COUNTY TREASURER

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Tautinės Sąjungos 12-to
skyriaus narių metinis su
sirinkimas įvyks sekmadie
nį, sausio 13 d., Karpių na
muose, 345 E. 222nd St,, 3
vai. po pietų. Nariai prašo
mi gausiai dalyvauti. Bus
renkama skyriaus nauja
valdyba 1963 metams ir ap
tariama kiti skyriaus ir or
ganizacijos reikalai, šiemet
vasarą įvyks ALT Sąjungos
dvimetinis seimas.

STASIO BARO

ir
DANOS STANKAITYTĖS

KONCERTAS
DANA STANKAITYTĖ

1963 m., sausio 19 d.,

šeštadienį, 7 vai. vak.

• Steponas Nasvytis. Va

sario 16 Gimnazijai remti
jungtinio 5 ir 53 būrelio va
dovas, praneša, kad per
1962 metus 40 būrelio na
rių paaukojo 480 dol. Tais
pinigais remiamos gimna
zistės Elena Kelerytė ir ži
butė Povilavičiūtė, kurios
švenčių proga, per St. NasSTASYS BARAS
vytį, prisiuntė visiems rė
mėjams gilią padėką ir ge
riausius linkėjimus.
St. Nasvytis kartu džiau Jaunieji lietuvių menininkai
giasi sklandžiu ir uoliu bū
Clevelando skautų
relio narių prisidėjimu.savo
parengime
kuklia metine auka pare
Bekylą jaunieji lietuvių
miant mūsų moksleives Vo
menininkai — solistai, ka
kietijoje.
Būrelio narių daugumą nadietė lietuvaitė L i g i sudaro ALT S-gos Clevelan j a ŠUKYTĖ iš Toronto ir
jaunasis baritonas Liu
do skyriaus nariai.
das STUKAS iš New
Yorko atvyksta ir dalyvau
ja Clevelando Pilėnų Tunto
skautų tėvų ir rėmėjų ren
giamam koncerte-baliuje,
kuris įvyks 1963 m. vasario
2 d., šeštadieni, 7 vai. 30
min. vak. šv. Jurgio para
pijos salėje.

•

Dan

Kuraitis

Balfo

kviečiamas atvyksta į Clevelandą ir sausio mėn. 12
dieną (šeštadienį), 6 vai.
vakare, šv. Jurgio parapi
jos salėje padarys praneši
mą apie savo kelionės įspū
džius už geležinės uždangos.
Parodys ir filmą iš tos
kelionės. Taip pat rodys fil
mą iš Lietuvos gyvenimo ir
kelionių po kitus kraštus.
Balfo 68 sk. valdyba vi
sus maloniai kviečia pasi
klausyti įdomaus pranešimo
ir pasižiūrėti filmų. Įžanga
suaugusiems — $1.00. Jau
nimui — $0.25.
•

Čiurlionio

Nr. 4 — 7

DIRVA

1963 m. sausio 11 d.

Ansamblio

patalpų nuomos reikalais
prašome kreiptis į Vladą
Plečkaitį, 16904 Euclid Avė.
Cleveland .12, Ohio. Telefo
nas: 681-3674.

L i g i j a šukytė ir
Liudas Stukas —
tai naujai kylančios mūsų
lietuviškojo išeivijos gyve
nimo dainos žvaigždės.
Skautų tėvų komitetas nori
lietuviškai Clevelando vi
suomenei šiuos jaunuosius
menininkus pristatyti, su
pažindinti su jaunąja karta,
kuri dainavimo studijas jau
yra išėjusi šiame kontinen
te.
Parodykime saviesi e m s
menininkams, kad jie yra
laukiami ir mėgiami, ir kad
jų talentas ir darbo vaisiai
yra mūsų vertinami.
Savo atsilankymu palai
kysite ne tik jaunąsias dai
nos žvaigždes, parodysite
meilę lietuviškai dainai, bet
kartu paremsite skautus ir
bent kartą patys padarysi
te gerą skautybės darbelį —
suteiksite skautams progą
nuvykti į Tautinę lietuvių
jubiliejinę skautų stovyklą.

Visas pelnas ir skiriamas
tam tikslui.
Vakaro programą praves
ir konferuos Balys Augi
nąs. šokiams gros nuotai
kinga pramoginė šokių ka
pela.
Apsilankę neapsivilsite —
ši pramoga žada būti nuo

SLOVĖNŲ AUDITORIJOJE
ŠOKIAI

IR

VAIŠĖS.

Bilietai — Spaudos Kioske, Lietuvių Pre
kybos Namuose, Dirvoje. Arba skambinant t’el.
P. Skardžiui IV-1-6978.

Rengia

taikinga ir maloni savaitga
lio atgaiva!
Dėmesio skautams ir
jaunimui

Skautai ir studijuojąs
jaunimas j skautų tėvų ren
giamą vakarą-balių gali su
daryti jaunimo stalą, jei no
ri dalyvauti vaišėse, šiaip
jaunimui įėjimas tik 1 dol.
Su vaišėmis — 3 dol. Todėl
tėvai už vaikus temoka tik
pusę kainos.
Dėl jaunimo stalų kreip
tis pas p. Lazdinienę telef.
CE 1-8714 ir p. Jakulienę
tel. PO 1-4087.
Dėl skautų vakaro bifetų

Norintieji įsigyti bilie
tus ir rezervuoti sau stalus
į skautų tėvų rengiamą va
karą-balių, tesikreipia į
skautų Tėvų Komiteto val
dybos narius: pirm. B.
Auginą tel. FA 1-81C8,
sekr. K. Lazdinienę
tel. CE 1-8714, ižd. E. Ja
ku 1 i e n ę tel. PO 1-4087.
Taip pat bilietai gauna
mi: Dirvoje (per VI.
Bacevičių ir B. R e kų). Ir sekmadieniais po
pamaldų šv. Jurgio parapi
jos V. R o c i ū n o kioske
(platintojas p. J. Moc
kus).
♦
KVIEČIAME visus į skau
tų tėvų ir rėmėjų vakarąbalių! Nepamirškite, kad
savo talka ir dalyvavimu
bei parama jūs palengvina
te skautams nuvykti j ju
biliejinę lietuvių skautų sto
vyklą !
• šokėjos sesutės Jokabaitytės š. m. sausio mėn.

12 d. išvyksta j St. Catherines, Kanadoje, kur ruošia
mame Klaipėdos sukilimo
minėjime išpildys dalį me
ninės programos.

Ateities

Klubas

AR ŽINAI...

• Išnuomojamas butas,
Society National Banko
4
kambariai
ir vonia, pirma
turtas viršyja ’/z bilijono
me
aukšte,
dekoruotas.
dolerių
Apžiūrėti sekmadienį, sau
Dėka 113 metų bėgyje sio 13 d. nuo 1 iki 5 vai. p. p.
parodytos pažangos, Socie
5140 Superior Avė.
ty National Bankas pasiekė
naujų laimėjimų, jungda
• Išnuomojamas butas,
masis į didžiųjų bankų eiles 5 gražus kambariai. Viršu
su turtu, viršyjaričiu ’/> bil. je. 6904 Bayliss Avė. Telef.
dolerių.
HE 1-5804.
(6)
Susijungus Society Na
tional Bankui su Society for
Parduodamas namas
Savings, banko turtas paki
2 šeimų, į pietus nuo Eu
lo $124,313,000.00.
clid, prie Christ The King
Rekordinės sumos atsiek parapijos, 5 kambariai kiek
tos ir pavienėse kategorijo viename bute, su didžiuliais
se: taupmenos viršyja — langais, garažais. Gerame
$476,129,000, t. y. $42,849,- stovyje. $22,900.
000 daugiau, nei praeitais
Greenland Realty
metais, lygiai kaip pasko
EV 1-8810
los viršyja $38,263,000 pra
eitu metų sumą.
GERAS MŪRINIS VIENOS
Kaip praneša Society Na
ŠEIMOS NAMAS
tional Banko prezidentas
Prie Warrensville Center
Mervin B. France, augimas
ir plėtimąsis priklauso nuo ir Cedar Avė. (Cleveland
bankinių patarnavimų žmo Hts.). Gazo pečius, mūrinis
nėms ir pramonei mūsų garažas. Galite pirkti su
bendruomenėje. Society Na mažu įmokėjimu ir tuojau
tional Bankas atlieka visas įsikraustyti, nes namas jau
$17,900.
bankines operacijas pavie- yra laisvas.
niems asmenims, instituci 2 Salūnai su likerio leidi
joms ir bendrovėms. Elek mais, taip pat Cleveland
troninės skaičiavimo ir rū
Hts.
šiavimo priemonės priside
Geros
pajamos!
Geros
da prie greitesnio, tiksles
vietos! Parkinimas automo
nio patarnavimo vis didė
jančiam interesantų skai biliams. Už vieną iš jų pra
šo $35,000, o kitą jūs galite
čiui. Tai sąlyga tolimesniam
pirkti tik už $17,500.
augimui.
J. ŠIRVAITIS
WM. T. BYRNE REAL
• Į Pensiją išėjusi pora
ESTATE
ar viena moteris reikalingi
'
MU
1-6100
— office,
prie vyresnės moters. Rei
KE
1-4080
— home
kės gyventi kartu Avon,
.(2, 3t 4)
Ohio.
Skambinti HE 1-6344 ar
ba rašykite Dirva — 6907
Visais namų, automobilių
Superior Avė.
ir kitais apdraudos reikalais
(3, 4, 5, 6, 7, 8)

Gaudutis: — Ar žinai,
kad Clevelando skautai ža
da basi ir pėsti žygiuoti j
Tautinę skautų stovyklą?
Pleputis: — Nu! Negali
būti. Tiek sniego — sušals.
Pėsti — nedaeis. Per toli!
Stovykla gi Cape Code ...
Gandutis; — O ar žinai,
kaip jie gali važiuoti nu
vykti?
Pleputis: — Sakyk, gun
dytojau !
Gandutis: — Labai pa
prastai. Mes galim savo
kreipkitės į vieną iš seniau
skautams padėti!
sių
apdraudos ištaigų Cleve
Pleputis: — Vaje, kaip?
Parduodamas namas
lande.
Gandutis: — Nagi, ar ne
Mūsų ”Stock Casualty
Lake Shore Blvd., šv. Jo
girdėjai, kad Skautų Tėvų
Co
’s” duoda 15-25% nuolai
anos
parapijos
rajone,
6
Komitetas košę verda?
dos
geriems mašinų vairuo
miegamieji,
svečių
kamba

Pleputis: — Kokią, gal
tojams.
grikių? Aš tik ją mėgstu! rys, valgomasis, virtuvė, vo
Mūsų ”REAL ESTATE”
Gandutis: — Matai, va nios kambarys ir 2 papild.
pusiau
vonios
kambariai,
ištaiga
yra narys ”NORTHsario 2 (L, šeštadienio vaka
WEST
MULTIPLE LIST•atskiras
priestatas
priva

rą, 7 vai. 30 min. šv. Jurgio
ING SERVICE”.
parapijos salėje įvyksta žiavimui, skalūnų stogas,
ATSTOVAS
skautų tėvų ir rėmėjų vaka- dvigubas ir apšildomas ga
ražas. Patogus susisieki
ras-balius. Bus ...
VYT. SENKUS
Pleputis: — ... bus gri mas su mokyklomis, bažny
WO 1-6820
čiomis, krautuvėmis. Kili
kių košės?
M. A. SCHNEIDER CO.
Gandutis: — Dešimt žmo mai ir draperijos.
2710 Lorain Avė.,
Parduoda savininkai.
nių prie vieno stalo susės
Cleveland, Ohio
Skambinti CE 1-9462.
iškilmingai. Ir kiekvienas
stalas bus valgiais ir gėri
mais nukrautas...
Pleputis: — ... ir valgys
grikių košę . . .
EAST CLEVELAND — 13515 EUCLII) AT SUPERIOR AVĖ.
Gandutis: — Veiks bufe
tas. O tu sau sėdi, klausais
OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
dainos lietuviškos ...
Pleputis: — Po grikių
ANNOUNCING
-košės gera ir padainuoti!
Gandutis: — Galėsi ir
NEW RATE
pats dainuoti, žinoma. Bet,
STARTING
matai, kai burna užimta, te
gu kiti dainuoja. Tam jie ir
January 1, 1963
pasamdė dainininkus, O po
to — ir šokti galėsi. Sako,
geras orkestras bus . . .
Pleputis: — O ar sunki
našta kišenini, prieteliau?
Gandutis: — Su visa gri
kių koše tik 5 dol. asmeniui.
Pleputis: — Chm .. . Sa
HOME AND
kai, jei nueisim, tai skautai
galės važiuoti nuvykti Į tą
REMODELING LOANS
savo stovyklą ?
Gandutis: — Birzgėte nubirzgės ... Juk t a m rei
kalui ir daroma visas
on all deposits
ACCOUNTSINSURED
klumpių sunešimas.
made by
TO $10,000.00
Pleputis: — Pala, juk tai
nebrangu. Kiek gi už 5 dol.
January 15, 1963
gausi benzino?
Gandutis: — Benzino ga
IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.
lėsi dasipildyti bufete. O
dabar, ar ... einam ...
Pleputis: — Kas reikia,
tai reikia. Grikių košės rei
kia, reikia ir skautus pavėžvti į ...
Gandutis: — Na, ačiū
grikių košei ir jautrioms
FUNERAL HOMES
lietuviškoms širdims!
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
(b. ag.)

SUPERIOR

SAVINGS

JAKUBS & SON
Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

PRIVALO PARDUOTI!!!
3 miegamų mūrinis bungalow, rūsys, papildomas
šeimai kambarys, l’/i gara
Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos Clevelande grupė mokinių, išpildžiusių meninę programą prie žo.
kalėdinės eglutės, kuri buvo suruošta Naujosios parapijos salėje sausio 6 d.
J. Garlos nuotrauka
RE 1-9470

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue

EN 1-1763

936 East 185 St.

KE 1*7770

BOSTON

DIRVA

"laisvės varpo" narių su
sirinkimas

Sausio 6 d. Tautinės S-gos na
muose Įvyko lietuvių radijo va
landėlės "Laisvės Varpas" narių
susirinkimas. Patvirtinti apysNr. 4
1963 m. sausio 11 d.
kaitiniai vienerių metų veiklos
valdybos pirmininko, kasininko ir
revizijos komisijos pranešimai,
DIRVOS SKAITYTO JŲ
o taip pat nustatytos gairės toli
DĖMESIUI!
mesnei veiklai. Išrinkta naujoji
valdyba:
pirmininkas ir progra
• Clevelandietis Vacys
Dar kartą primename
mos vedėjas adv. P. Viščinis,
Kavaliūnas, kalbininkas ir mieliems Dirvos skaityto
vicepirmininkai: A. Januškevi
pedagogas, laimėjo Draugo jams, kad nuo 1963 m. 'sau
čienė, Br. Bajerčius ir E. Mei
romano 1962 m. premiją. sio 15 d. Dirvos prenume
lus, sekr. inž. V. Izbickas, iždin.
Premiją paskyrė Toronte rata yra $11.09, pusei metų
V. Beržinskas, valdybos nariai:
sudaryta komisija, atrinku $6.00. Vienu doleriu pakel
A. Andrulionis, J. Januškevičius,
si V. Kavaliūno romaną toji prenumerata leis Tams
J. šalaviejus ir A. Barulis. Re
"Kalnų giesmė’’ geriausiu toms įsigyti Vilties išleis
vizijos k-ja: V. Stelmokas, J.
Sonda ir inž. A. Lapšys.
iš 9 atsiųstu.
tas knygas su 1 dolerio nuo
Tenka pažymėti, kad "Laisvės
• Dirvos vyr. redaktorius laida.
Varpas"
Bostono ir apylinkės
Adresuojant laiškus Dir
Jonas čiuberkis ir visas re
lietuvių tarpe varo plačią lietu
dakcijos kolektyvas širdin vai, prašome nepamiršti,
višką kultūrinę vagą. Išsilaiko ne
gai dėkoja už taip gausius kad nuo sausio 7 d. veikia Balfo Centro Valdyba posėdžio metu. Sėdi iš kairės: reikalų vedėjas kun. L. Jankus, vicepirm. St. Lū iš komercinių skelbimų, bet iš
sveikinimus ir linkėjimus naujas pašto tarifas — pa šys, vicepirm. dr. E. Armanienė, vicepirm. A. Trečiokas, vicepirm. J. Audėnas ir ižd. A. Senikas. geros valios lietuvių aukų. Pro
grama perduodama 8-9 vai. ryte
Kalėdų švenčių ir Naujų prastiems laiškams 5 c., oro
paštu 8 c.
sekmadieniais, kurioje duodama
Metų proga.
sų spausdintos knygos autorių,
vedamasis politinėmis ar kultū
Instituci j ų ir organ i za ei j ų
konkrečiai būtų galima priauganrinėmis temomis, lietuvių spau
vadovybių, bendradarbių ir
CHICAGO
čiajai kartai parodyti, kaip ta pir
dos apžvalga, paminimi kultūri
mielų Dirvos skaitytojų
moji knyga atrodė, šia reta pro
• Pranas Narvydas, visą
* KORP! VYTIS IR AKADE niai Įvykiai ne tik Bostono lietu
sveikinimų antplūdis yra
ga ji išleidžiama atskiru fotogra- savo gyvenimą pašventęs MIKIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖS vių gyvenimo, bet iš viso pasau
•
Solistė
Dalia
Kučėnienė
mūsų atspara tolimesniame
fuotiniu leidiniu su jos autoriaus
New Yorko skyriai turėjo už lio, duodama lietuviškos muzikos
dalyvauja lietuviškos muzi gyvenimo aprašymu. Šiam sukak lietuvybės skleidimui Ame
darbe.
darą žiemos stovyklą ir Naujų ir kt. Programą veda vilnietis
rikoje,
paskutiniu
laiku
kos koncerto- programoje tuviniam leidiniui išleisti chicajų Metų sutikimą Kriaunaičiųūky adv. P. Viščinis, kuris moka pui
• Prezidento A. Smetonos
vasario mėn. 10 d. Jaunimo giškė Mažosios Lietuvos Lietuvių sunkiai sergąs ir reikalin je, Andes, N.Y. Daug laiko te kiai programą paruošti ir ją pra
monografiją per Dirvą už
Centro namuose. Koncertą Draugija, kuriai vadovauja isto gas ilgesnės priežiūros bei ko praleisti viduje, nes tempe vesti, todėl apylinkės lietuviai ją
sakė: Simas Kašelionis (do
rikas Jurgis Pėteraitis, paskyrė globos, šiuo metu apsigyve
vana Audrpnei Tamošiūnai rengia Vyr. Giedrininkės 500 dolerių. Leidinys spaudai jau no inž. K. Kruliko šeimoje, ratūra siekdavo iki 20 laipsnių remia ir didžiuojasi, nes gal būt
Lietuvos Neprikl. paskelbi
žemiau nuliaus. Įvairių disku vienintėlė lietuvių radijo valan
tei) — Chicago, I1L; J. Ulparuoštas. Jis išeis Mažvydo at Richmond Hill, N. Y.
mo
40
metų
sukakties
pro

sijų metu susikristalizavo vie dėlė, kurioje niekad negirdima
pienė — Dorchester, Mass.;
minimo dieną.
komercinių skelbimų, o tik lie
ga.
Koncerto
pradžia
—
4
• Solistė Rrudencija Bič- ninga nuomonė skatinti Lietuvių
M. Viclovas — Cleveland,
Bendruomenę rūpintis lietuviškų tuviškieji reikalai.
kienė,
iš
Chicagos,
lankėsi
vai.
p.
p.
PAVYKUSI
STOVYKLA
Ohio; A. Mackevičius —
Per praėjusius metus Laisvės
namų pastatydinimu New Yorke.
Akademinio Skautų Sąjūdžio New Yorke, kur ji tarėsi su
Cleveland, Ohio; Vikt. Gu
Stovykloje
dalyvavo
36
akademi

Varpas
yra davęs specialias pro
• Rita Stravinskaitė, buv.
daitis — Chicago, III.; M. aktyvi skaučių akademikių žiemos stovykla, Michigano vals amerikiečių įstaigomis dai kai skautai.
gramas
Vasario 16 d. proga,Mo
Židonis — New Haven, Con. narė, sausio 26 d. išteka už tijoje, praėjo susilaukdama gau navimo reikalais. Ta proga
tinos dienos, Tautos šventės, Ka
saus akademikų ir svečių skai solistė aplankė keletą new* NEW YORKO VYRŲ OK riuomenės šventės, Lietuvių
• Birutė Vindašienė ma Rimanto Penčylos, Chicago čiaus. Stovyklautojų matėsi ne yorkiečių draugų.
TETAS išpildys meninę dalį Klai Bendruomenės dešimtmečio pro
tik iš aplinkinių valstijų, bet ir iš
loniai sutiko pastoviai talki je.
• Operetės choras, muz. pėdos krašto atgavimo-minėjime ga ir kt. Buvo paruošęs minėji
R. Stravinskaitė yra Pet tolimosios Kalifornijos bei Ka
ninkauti vaikų žurnalui Eg
M.
Cibo diriguojamas, iš sausio 19 d. Minėjimas Įvyks mus St. Santvaro, Maironio ir
lutė. Ji redaguos puslapį ro ir Jadvygos Stravinskų, nados.
Brooklyno
persikėlė repeti Carnegie Endowment salėje,New kt. Lietuvos nepriklausomybės
"Algis ir Alytė”, jį pakeis gyv. Clevelande, duktė.
šventės proga duodama speciali
cijoms į Woodhaveną, Bru- Yorke.
programa anglų k. amerikie
dama kitais vardais.
čo svetainę. Kviečiami nau
KORP! VYTIS SUEIGA
* AKADEMINĮ, KONCERTĄ čiams. Laisvės Varpo aukšto ly
dainininkai-ės, kurių
ARBAČIAUSKAS Pranas, Vin ji
• Stasys Lozoraitis, jr.,
Jaunimo Centre Chicagoje, co sūnus, g. Deksnių k., Viduk daug šiame rajone gyvena -BALIŲ vasario 2 d. Ridgewood gio koncertai yra labai mėgiami
Lanes salėje, Brooklyne, rengia visų Bostono ir apylinkių lietuvių.
Lietuvos Diplomatijos šefo gruodžio 22 d. Įvyko Korp! VY
ir tik jų patogumui choras Akademinio Skautų Sąjūdžio New Apie šią programą spiečiasi se
Stasio ir Vincentos Lozorai TIS junjorų sueiga. Saulius Grėb- lės parap.
ĖRINGI AI Justinas ir Pranas. Čia atvyko iš Brooklyno.
nosios ir naujosios emigracijos
Yorko skyius. Koncerto progra
čių sūnus, keletą savaičių liūnas, Chicagos skyriaus Korp!
JUZ.AUSKAS Stanislovas, Ka
lankęsis Amerikoje, šiomis VYTIS pirmininkas, pasveikino rolio sūnus, iš Kauno.
• Lietuvių Atletų Klubas mą atliks Clevelando vyrų okte lietuviai ir visi sutartinai atlieka
ŠĮ didelĮ lietuvišką darbą.
tas, vad. Ryto Babicko.
dienomis vyksta atgal j Ro junjorus -- naujus korporacijos
LABANAUSKAS Pranas, Leo Brooklyne išrinko naują
Pradedant N. Metus linkėtina
mą. čia jam buvo suruošta narius. Vytas Mišelis, junjorų nardo sūnus iš Šilalės valsčiaus. valdybą, kurią sudaro:
Laisvės Varpui geriausios sėk
tėvūnas,
supažindino
su
Chica

eilė priėmimų.
ORNASTAUSKIENĖ - LANGIE- Aleksandras Vakselis, pir
mės jo pasirinktame dideliame
PHILADELPHIA
gos skyriaus korporacijos val NE Teklė.
mininkas ; G. Grajauskas, J.
lietuviškame darbe.
• Jaunieji dailininkai: M. dyba, jiems paruošta programa ir
RIMKEVIČIENES Agata ir Vilpišauskas, I. Gasiliūnas,
Balfo vakaras
Ambrozienė, St. Šimaitis, G. kas bus iš jų tikimasi ir reika Konstancija.
A. Jankauskas, V.-Kidolis,
Vasario 2 d., 6:30 v. v. SUBATVAKARIS
žumbakienė sutiko ilius laujama.
SAKALAUSKAS Juozapatas iš A. Kynastas, S. Prapuole
Š.m. pirmajame subatvakarytruoti atskirus vaikų žurna
Šiaulių, atvykęs 1912 m.
nis, A. Kyrius, K. Bileris, Balfo 52 skyrius Philadel* MARTYNAS MAŽVYDAS, pir
ŠIMKUS Juozas, gimęs Šilalėj A. Traupas, A. Redikis ir S. phijoje, Lietuvių Muzikali- je, kuris Įvyks sausio 19 d. Tau
lo "Eglutė” kūrinius. Tiki
niame Klube (Lithuanian tinės S-jos namuose z savo kūry
masi, kad ir kiti dailinin masis lietuviškos knygos auto apie 1892 m.
Remėza.
bą skaitys rašytojas J. Rūtenis
rius,
lietuvių
raštijos
tėvas,
Chi

STUIKYS
Kazys,
gyvenęs
kai, kurių dar nebuvo.spėta
Ši naujoji valdyba akty Music Hali), 2715 East Al- iš New Yorko. Prašome Bostono
cagoje
bus
minimas
gegužės
11
d.
Wehnen lagery.
pakviesti, kviečiami mielai
viai ruošiasi šį rudenį švęs legheny Avenue, rengia tra ir apylinkės lietuvius dalyvauti
Jo mirties 400 metų sukakties at
VESTERIENĖ Vosyliūtė Ona iš
ateis i talką.
ti Atletų Klubo 60 metų su dicinį vakarą. Programa at šiame literatūros vakare.
minimą, kuris bus Jaunimo Cent Mariampolės, atvykusi 1908 m.
liks Baltimorės dramos mė
• PED. LITUANISTIKOS INSTI ro didžiojoj salėj, ruošia Pedago
VISTARTIENE-Simkutė Anto- kaktį.
gėjų trupe, vadovaujama NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVEN
TUTO išlaikymui Liet. Studentą ginis Lituanistikos Institutas. At nina, iš Šilalės, ir jos’sūnūs Pet
• Pianistės Aldonos Ke- Kazlausko, kuri suvaidins
Kęstučio Korporacija, kuriai va minimo programą atliks Institu ras ir Viktoras Vistartai.
palaitės rečitalis įvyks sau S. Čiurlionienės komediją TĖS MINĖJIMAS
dovauja Pranas Urbutis, paskyrė to studentai. Kad šeimoje, mokyk
Ieškomieji arba apie juos ži sio 27 d., 5:30 vai. p. p., "Pinigėliai”.
ALTarybos pirm. A.Matjoška
25, o lituanistas Aleksandras Dun loje, organizacijoje, bet kuria for nantieji maloniai prašomi atsi Carnegie Recital Hali, New
praneša,
kad Nepriklausomybės
Po vaidinimo veiks bufe
ma užsiminus apie tą pirmąjĮmū- liepti dulis -- 40 dolerių.
Yorke. Mūsų pianistė lietu tas. šokiams gros geras or šventės minėjimas Įvyks vasario
Lietuvos Generalinis Konsulatas vių ir amerikiečių visuome
kestras. Balfo vakarai Phi- mėn. 17 d. 2 vai. p.p. aukštes6147 So. Artesian Avė.
nei pasirodo jau ne pirmą ladelphijoje tapo tradicija, nios mokyklos salėje, Thomas
Chicago 29, III.
Park, So. Boston. Smulkesnė pro
kartą.
kur susitinkama su drau grama
VERONIKAI KALENDRIENEI,
bus paskelbta vėliau.

KAS IR KUR?

NEW YORKO LIETUVIU ŽINIOS

PAIEŠKOMI

gais ir pažįstamais smagiai
praleisti laiką, o be to, šį
kartą bus proga pamatyti
lietuvišką komediją.
Tautieti, ateik pats ir bi
čiulius paragink, nes žinai,
jog tuo paremsi artimui'pagaibos darbą.

jos brangiai mamytei Lietuvoje mirus, gilaus

skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia
V. M. Meiliūnai ir
M. A. Kuolai

LOS ANGELES
ATIDĖJO "NE SAU ŽMONES"

PADĖKA
Staigai ir netikėtai mirus mūsų brangiai ma
mytei, uošviai ir močiutei
A. A.

PRANCIŠKAI ŽOSTAUTIENEI,
reiškiame nuoširdžią padėką giminėms, visiems
draugams, pažįstamiems ir asmenims, kurie pa
gerbė velionę, šv. Mišių užprašymu už jos sielą,
prisiuntę jai gėlių ir savo asmeniniu apsilankymu
į koplyčią su ja atsisveikinti, ir visiems palydėjusiems ją į kapines.
Nuoširdi padėka visiems, kurie pareiškė sa
vo užuojautą žodžiu, laiškais ir per laikraščius, ar
kokiu nors būdų prisidėjo prie mūsų gilaus liūde
sio palengvinimo.
Nuoširdi padėka Angelų Karalienės parapijos
kunigams už rožančiaus atkalbėjimą, šv. Mišių
atlaikymą ir palydėjimą j kapines. Taip pat ir
laidotuvių direktoriams už tvarkingą pasirūpini
mą laidotuvėmis.

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkė

Režisierius J. Kaributas sveikina rašytoją J. Švaistą, parašiusĮ
vaizdel] "Vakaras taigoje", kuris buvo vykusiai suvaidintas Los
Angeles lituanistinės mokyklos mokinių.
L. Kančausko nuotrauka

PAVYKUS N. METŲ SUTIKIMAS
ALT S-gos Bostono skyriaus
valdybos suruoštas N. Metų su
tikimas puikiai pavyko, iš atsi
lankiusiųjų dar ir dabar gaunami
gražiausi atsiliepimai.
Meninę programą atliko sol.
Pavilavičius,
akompanuojant
muz. J. Gaideliui. Dvyliktą va
landą nakties buvo transliuoja
ma iš plokštelių Kauno Karo mu
ziejaus vėliavos nuleidimo iškil
mės, perduota skyriaus pirm. A.
Matjoškos sveikinimas N. Metų
proga.
(pm)

Vydūno drama "Ne sau žmo
nės”, kuri Los Angeles koloni
joj turėjo būti perduota skaity
mo formoje sausio 15 dienos
(Klaipėdos atvadavimo) minėji
me, dėl laiko stokos, atidedama. NAUJA CHORO VALDYBA
Dramos Sambūris numato šią
Bostono Mišrus'Choras išsi
dramą ateityje paruošti atskirai,
rinko
naują 1963-tiems metams
(vg)
valdybą, kurią sudaro: L. Izbickas -- pirm., H. Gineitis ■- vice
'NEPAMIRŠKITE
pirm., A. RudžiŪnienė -- sekr.,
č. Paliulienė --ūkiovadovė,Vyt.
ATNAUJINTI
Jurgėla -- iždininkas. Vyt. EikiPRENUMERATĄ
nas -- spaudos atstovas, P. Šim
kus ir Vyt. Bruzgys--kandidatai.
Paskutiniuoju laiku choras da
GARDAUS MAISTO
SIUNTINIAI I
lyvavo Maironio minėjimuose
VISUS KRA3IUS
Bostone, Brocktone ir Lawrence.
PRISTATOMA PER 3-4 SAV.
Šiuo metu ruošiasi koncertui, ku
PILNAI GARANTUOTA
PRAŠYKI II. SARASŲ IR
ris Įvyks New Yorke sausio 12 d.
KAINORAŠČIŲ.
Pažymėtina, kad choras atliks
GKAMEliCY
komp. J. Gaidelio "Kantatą apie
SH11TING Co.
Lietuvą". Solo partijas atliks so
118 E. 28TH STREET
listai Daiva Monglrdaitė-RichardNEW YORK 16. N. Y.
son ir St. Liepa.
Tel. MU 9-0598
(ve)

