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Kazys Jakimaitis,

Straipsnyje cituojama taikos su- čempiono vardą,. Re to, moterų
tai tis su Lietuva, pagal kurią dvejeto čempionatą taip pat lai
sovietai "visiems amžiams” pri mėjo vilnietė lietuvaitė N. Ra
pažino Lietuvos valstybės suve manauskaitė drauge su armėne
* Worcester .............. .... $10.00
renumą. Pabaltijo valstybės visą Zacharjan. O vyrų dvejeto čem
Kazys Jonaitis,
pionų vardą nunešė vieni lietu
laiką
sovietų
atžvilgiu
vedė
loja

Worcester .............. .... $10.00
Plačiai paminėta Lietuvos nepriklausomybės
lios "koegzistencijos" politiką. viai _ tas pats R. Paškevičius
V. ir L. Mikelk,
paskelbimo sukaktis
Bet Maskva pasinaudojo pirma ir A. Saunoris.
Worcester .............. .... $10.00
Visi laimėtojai gavo po aukso
proga toms valstybėms pagrobti.
Jonas Plesevičius,
Lietuvos nepriklauso m y b ė s da jautėsi esančios vakarietiškos Ypač pažymėtina, kad tą progą medalį (R. Paškevičius — du
Worcester ............... „„$10.00
paskelbimo 40 metų sukaktis su- ■ kultūros nariai. Jos laukia, kad rusų bolševikams suteikė vokie medalius, nes laimėjo pirmas
Jonas žitinavičius,
silaukė plataus atgarsio šveica-! vakarų pasaulis nepaliks jų vie- čių nacionalsocialistai . . . Jeigu vietas dviem atvejais). Tuo bū
Worcester ............. „„$10.00
rijos spaudoje.
i nų ir tąip pat ateityje nepripa- ketinamojoje naujojoje didžiųjų du lietuviai iš astuonių skirtų
Aleks. Lileikis,
Jtakingiausias šveicarų dien- žins sovietų okupacijos”,
valstybių valdžios galvų konfe aukso medalių parsivežė keturis.
Worcester ............. ..... $5.00
rastis ”Neue Zuericher Zeitung”
"Basler Nachrichten", kurios rencijoje numatoma svarstyti ne
Sovietijos rinktinėje koman
Jonas Pipiras,
įdėjo lietuvio paruoštą ilgą' ypač paplitusios šviesuomenės puolimo paktus ir panašius da doje tarptautinėms stalo teniso
Worcester ............. ..... $5.00
straipsnį apie Lietuvą ir kitas; tarpe (Bazelis visais laikais gar- lykus, tai, kaip sakoma straips rungtynėms taip pat iš astuonių
Pabaltijo valstybes. Straipsnyje sėjo savo humanizmu; ne veltui nyje, "būtų sutaupyta daug _ keturi lietuviai: Saunoris, J. ir M. Bačiūnai, pusketvirto mėnesio praleidę tolimose kelio Domas šermukšnis,
Worcester ............. ..... $5.00
tarp kita ko sakoma:
’
čia savo mokslą skleidė Erazmas brangaus laiko”, jeigu būtų nu Paškevičius, Ramanauskaitė ir
nėse, grįžta į namus.
Antanina Shulten,
"Vakarai niekada nesugebėjo. Roterdamietis!), paskelbė, be to, sirašytos sutartys, kurias Mas Zablockis.
Worcester ............. ..... $5.00
vesti sovietų atžvilgiu ilgam lai- ištisai Lietuvos Diplomatijos Šė kva buvo pasirašiusi su Pabalti
Andrius Urbonas,
kui apskaičiuotos politikos. Perifo S. Lozoraičio raštą JT gene- jo valstybėmis...
KALBĖJO KARO
RUSAI PRISITAIKO
Worcester ............. ..... $5.00
dažnai buvo užmirštama, kad ralinianj sekretoriui.
KOMENDANTAS
( Perkelta j 8-tą pusi. )
biriausiai
Sovietų Sąjunga tautiniu požiūKitas Bazelio dienraštis "Na Šveicarijos sostinės lą
SIŪLO
UŽS.
REIK.
MINISTERIŲ
KONFERENCIJĄ
Raudonosios armijos sukaktu
riu nėra vienalytė valstybė. Nę- tional-Zeitung", atstovaująs kai- išsiplatinęs d ienraštis ’nerner
vių proga Vilniaus radijas skyrė
rusiškos tautos visada buvo ir iresniajam
liberalų
sparnui, Fagblatt", kuri skaito kiekviena
Naujoje notoje Sovietų Sąjun- (bieji klausimai. JAV ir kai ku- ekspedicija pabaigė istorinę ke
pusvalandį
kariams,
kurio
metu
pasiliko nusistačiusios prieš mas- straipsnyje "Prieš 40 metų Pa- j bemiškė šeima, paskelbė Lietuga pasiūlė balandžio mėnesį su- rios kitos Vakarų valstybės ank- lionę, per 98 dienas nužygiuoda
karius
oficialiai
sveikino
karinis
kvines viešpatavimo užmačias,1 baltijo valstybės "visiems am- vos nepriklausomybės paskelbišaukti užsieniu reikalu ministe- sčiau buvo pabrėžę, kad tie klau mas 2,100 mylių ir pirmasis per
komisaras
(=
karo
komendan

tačiau laisvasis pasaulis menkai žiams” atgavo suverenumą” su- mo sukakties išvakarėse išsamų
rių konferenciją, kuri nustatytų simai esą būtini pirma apsvars- eidamas neištirtą šeštąjį konti
tas)
Lietuvos
teritorijai
Jonas
tesugeba esančias tendencijas1 minimos visos sutartys, kurias straipsnį apie Lietuvą ir kitas
laiką, vietą ir darbotvarkę jų rei-jtyti užs. reik. min. konferencijo nentą. Kelionę per Antarktiką
Macijauskas.
Jis,
kaip
ir
visi
kiti
panaudoti savo naudai. Vieną lai-' Lietuva ir kitos Pabaltijo valsty- Pabaltijo valstybes,
kalaujamai vyriausybių sėt u je, jei norima, kad viršūnių kon jis pradėjo lapkričio 24 d.
tos
programos
kalbėtojai,
kalbė

ką atrodė, kad Amerika peybės buvo pasirašiusios su SovieStraipsnių apie Lietuvą buvo
konferencijai.
ferencija duotų teigiamų rezul
JAV kongreso jungt. ekono
jo
tik
rusiškai
(Lietuvos
terito

"Laisvosios” Europos” ir "Ame- tų Sąjunga ir kurias ta pati ir kituose šveicarų dienraščiuorijoje beveik nėra lietuviškai su šis sovietų pasiūlymas, iš da tatų ir nebūtų vien tik propagan mikos komitetas paskelbė, kad
rikos Balso” institucijas paga- j Maskva nuožmiu būdu sulaužė, se.
lies pakartojus ankstyvesnį} Va dos forumas.
dabartinis ūkinis atoslūgis dar
prantančių
aktyvios
tarnybos
ka

liau pradėjo rimtai domėtis So
karų valstybių siūlymą, buvo iš Notoje rusai siūlą, kad į užs. nėra pasiekęs tokį tašką, jog rei
rių) .
vietų Sąjungos tautų problema.
dėstytas 4 puslapių memorandu reik. ministerių konferenciją bū- kėtų sumažinti pajamų mokes
Jonas
Macijauskas
1940
me

Tačiau paskutiniuoju laiku tam LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA
tais buvo paskirtas likviduoja me, kuris kovo 1 d. buvo įteiktas tų pakviesti 15 NATO narių, 8 čius. Kongresas skatino vyriau
^ikruose sluoksniuose anapus
mos Lietuvos kariuomenės poli- 15 NATO narių ambasadoriams Varšuvos pakto narių ir kelių sybę praplėsti viešuosius darbus.
Atlanto vandenyno tarytum imMaskvoje. Sakoma, kad jo nuo neutralių valstybių, kaip Indijos,
truku.
Sabar
jis
jau
išsitarnavęs
• Buv. prez. Herbert Hoover,
ta nuogąstauti dėl šios nuosek
rašai
taip
pat
buvę
išsiuntinėti
Afganistano,
Egipto,
Jugoslavi

iki generolo majoro laipsnio.
lios ir siekiamo tikslo nusivo
sovietų bloko ambasadoriams ir jos, Švedijos ir Austrijos, užsie kalbėdamas New Yorko preky
Civiliams trafaretinę Raudo
kiančios politikos, — paradoksi-'
kai kurioms neutralioms valsty nių reikalų ministeriai. Tačiau bos rūmų šventėje, kreipėsi į
nosios armijos istoriją atskirai bėms.
niu būdu, kaip sykis tuo momen-l
šį kartą konferencijom šauktinų unijas ir pramonę, kad būtų už
tu, kai toji politika pradėjo nešVasario 20-21 d. Vilniuje įvy- gius. Filharmonijoj buvo veikė- (lietuviškai) paskaitė (atsargos)
valstybių skaičius nesąs griežtai šaldytos dabartinės kainos ir at
Notoje,
kurios
turinys
dar
nelyginimai, tuo padedant kraštui
ti vaisių, ką įrodė įvykiai Lenki- vusjarne komjaunimo suvažiavi- jų susirinkimas, kurio garbės generolas majoras Karvelis.
paskelbtąs, kaip patiriama, so apibrėžiamas ir taip pat nebemi
išbristi iš ūkinio atoslūgio.
joje, Vengrijoje ir kitur. Deja,!
kaip ir partijos suvažiavime, | prezidiume svarbiausią vietą už
vietai vis dar tebesipriešina, kad nima komunistinė Kinija.
jau kelintas mėnesis, kaip Va- ( nepadaryta vadovybėje jokių žy- ėmė generolo černiaKovskio naš KOMPARTIJA VERŽIASI Į toje užs. reik. ministerių konfe
Toliau notoje minimi klausi
• Kardinolas Samuel Stritch,
KAIMUS
šingtonas suskato karpyti ’ Lais- mesnių pakeitimų. Iš sekretoria- lė.
rencijoje butų svarstomi svar- mai, kurie turėtų būti įtraukti į Chicagos arkivyskupas, paskir
Pastarajame kompartijos su
vąją Europą ’ ir dusinti "Ame-i to ir biuro išnyko tik Jonas (Kaviršūnių konferencijos darbo tas faktinuoju katalikų misijų
Generolas černiachovskis va
rikos Balsą . Jeigu panašūs reiš-į 7j0 sūnus) Grigonis, buvęs akty- dovavo sovietinės armijos dali- važiavime buvo nurodyta, kad
tvarkę: atominių bandymų nu viršininku. Tai pirmasis ameri
zuose.
Taigi
turėjo
likti
jau
tik
kiniai ir toliau plėsis, tai Maskvo VUg sekretorius, bet nutilęs (iš- niams, kurie 1944 metais sugrio per dvejus (nuo pereito suvažia
traukimas dvejiems metams, at kietis dvasiškis, gavęs aukštą
dar kartą patirs neužpelnytą lai- j vykęs?) jau gerokai prieš šį su- vė didelę Vilniaus miesto dalį vimo) metus kaimuose įkurta (467 — 101) 366 kolchozai be sisakymas naudoti atominius ir postą Vatikane.
partijos skyrių; Arba, jei spalio
hidrogeninius ginklus, beatomi•
i važiavimą. Komjaunimo sekre- (Daugiausia nuostolių miestui 376 ’pirrptnės partijos organizamėnesį
buvo
467
kolchozai
be
• Kubos prez. Fulgen^io Ba
foliau reiškiama vilties visų į toriai dabar yra: Juozas Petke- padarė puolantieji sovietiniai ei jos (t. y.» skyriai, kurie olinė zona Vid. Europoje, nepuoli
Maskvos pavergtų tautų vardu, vičius (trečiai kadencijai), Ge- lėktuvai, nors dabar stengiamasi cialiai gali veikti, kur tik yra komunistų, o dabar 430, tai reikš mo paktas tarp NATO ir Varšu tistą atmetė katalikų dva&škijos
prašymą sudaryti tautinis vie
tų, kad skyriais per tuos tris
kad Vakarai ir ateityje nepripa- nadijus Fedotovas (antrai ka- įtikinti, kad miestą griovė ne bent trys nariai), bet dar likę
vos pakto tautų, įgulų sumažini
žins Pabaltijo okupacijos, įvyk- dencijai), Adelė (Jeronimo d.) puolėjai, o tik iš jo bėgusieji vo 430 kolchozų, kur tokių skyrių mėnesius aprūpinti tik 37, o ne mas svetimose teritorijose, karo nybės vyriausybę. Jis pareiškė,
nėra. Tai reikštų, kad daugiau 101 kolchozas. Nepanašu, }<ad propagandos nutraukimas ir kad birželio 1 d. bus vykdomi vi
dytos smurtiniu sutarčių sulau- Zaksaitė ir Grigonio vietą už- kiečiai).
per tris žiemos mėnesius skaldy
priemonės sumažinti įtampai suotiniai rinkimai, nepaisant di
žymu. "Lietuvių tauta prislėgto- ėmęs Algirdas (Antano s.) FeČerniachovskis vėliau žuvo kaip kas penktas kolchozas Lie
mo keliu būtų atsiradę 64 nauji
dėjančios sukilėlių veiklos.
je tėvynėje ir gausingi jos na- rencas.
Vid. Rytuose.
Rytprūsiuose, bet buvo parga tuvoje vis dar neturi komunistų.
Dėl tos statistikos reikia ta kolchozai, visi be komunistų
• Izmito įlankoje, Turkijoje,
Gerai informuotuose sluoks
riai laisvajame pasaulyje puošėBiure, iš vienuolikos išrinktų- bentas į Vilnių, paskelbtas jo išlės viltį nepriklausomybės pa- jų 1955 m. gruodžio vidury, da- vaduotoju ir palaidotas miesto!™11 Pastebėti, kad ne viskas j0. Dėlto neaišku, katrie iš tų skai niuose spėliojama, kad Vakarai audra paskandino laivą su 400
skelbimo sukakties proga, kad bar tik keturi nauji, visi dar centre, Ožeškienės aikštėje. Ten J® sklandžiai sutinka. 1957 m. ėiU teisingi, arba is viso ar bent sutiks su sovietų siūlymu, jeigu keleivių, daugiausia studentų.
teisingas.
tuomet, kai paims viršų žmonis- ryškiau Vuepagarsėję. Visas va- jam pastatytas paminklas. Aikš- lapkričio mėnesio "Komunisto" Ivienas 18
i užs. reik. ministerių konferen
• Sovietų Sąjunga praeitą sa
tė
(ir
netoliese
esanti
rusų
vi-1
CK
sekretorius
A.
Barauskas
nu
cijos darbotvarkę bus įtraukti
kumo teisės ir tautų apsispren- dovybės sąstatas formaliai gana
PROF. JONUI KRIŠČIŪNUI
vaitę išsprogdino dar dvi hidro
dimo teisė, ir Lietuva vėl atgaus Į lietuviškas: tik vienas aiškus dūrinė mokykla) pavadinta jo Ginėjo, kad nuo pereitojo sukai
kurie
pirmaeilės
svarbos
70 METŲ
genines bombas.
savo tautinę laisvę", — šiais žo- jrusas, kaip ir partijoj, užimąs vardu. Prie jo paminklo dabarti- važiavimo kaimuose įsteigta 275
klausimai, k. a. orujės erdvės
Prof. Jonas Kriščiūnas sausio kontrolės ir nusiginklavimo pro
džiais baigiamas straipsnis švei- jj sekretoriaus vietą,
nių iškilmių ir suvažiavimų me- partijos skyriai, o skyrių netu• Vokiečiai pradėjo statyti
tu
vietos
didžiūnai
dėjo
vainirinčių
kolchozų
dar
liko
467.
Jo
18
(hen
‘
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susilaukė
70
metų
amcarų laikraštyje, kurį skaito, ga
atomine energija varomą, 200
blemos.
kus.
Vilniečiai
Černiachovskio
tas
straipsnis
turėjo
būti
paremziaus.
Jis
yra
tapęs
uoliu
dabarlima teigti, viso pasaulio užsienio
ČERNIACHOVSKIO ŽMONA
keleivių galintį paimti cepeliną.
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reikalų ministerijos.
GYVENA VILNIUJE
paminklą laiko kadai nekenčiamo IdS spalio menesj turėtais uuoj
• JAV aviacija sėkmingai iš
menimis.
1951
metais
priimtas
į
komunisDar tenka pastebėti, kad "Neue
Raudonosios armijos sukakties Muravjovo paminklo pakaitalu.
bandė pirmąjį Thor su kritiškai
Lyginant abejus skaičius išei- ty partiją, nuolat renkamas
Zuericher Zeitung" straipsnį-pa proga Lietuvoje, ypač Vilniuje
svarbia atmosferon grįžimo "no
skelbė sekmadienio laidoje, ku buvo suorganizuota visa eilė iš LIETUVIAI IŠKILO STALO tų, kad per lapkričio, gruodžio ir Aukščiausiosios Tarybos depusimi", kurioje karo atveju būtų
sausio mėnesius buvo įsteigta Į tatu, buvo žemes ūkio Akaderios tiražas yra ypač didelis.
TENISO SPORTE
kilmingų susirinkimų ir kitokių
įdėtas atominis užtaisas. — Gy
(376 — 275) 101 skyrius kolcho-1 m>j°s rektorium, prorektorium,
Lygiu būdu kitas Zuericho pramogų, lyg ir visuomenės su
Šių metų sausio pabaigoj Ar
Prez. Eisenhovveris pareiškė, nybos departamentas armijai dadabar yra žemdirbystės kateddienraštis "Tages-Anzeiger", tu kariuomene (šiuo atveju su sve mėnijos sostinėj Erivanėj vyko
ros vedėjas. Pastaruosius dve kad "viceprez. Nixonas tiksliai vė leidimą iššauti trečiąjį sate
rįs didžiausią tiražą Šveicarijo tima) susiartinimo šventė.
stalo teniso varžybos dėl Sovie
jus metus tuo pačiu metu jis žino, kaip elgtis prezidento su litą, kuris būsiąs Explorer I dy
Artimiausiu laiku Dirvo
je, paskelbė straipsnį apie Lie
Vadinamuose Napoleono rū tijos čempiono vardo, kuriose da
eina ir netoli Kauno esančio Mi- sirgimo atveju". Atrodo, kad vi- džio ir numatomas paleisti šį pa^
je pradėsime spausdinti la
tuvą. Redakcija savo prieraše pa- muose (dabar paverstuose rusų lyvavo stalo tenisininkai ir iš
čiurino vardo kolchozo pirminin ceprez. Nixonui pačiam leista vasarį. Antrasis bus iššautas ko
bai įdomų rašinį — Gydy
reiškė simpatijų lietuvių tautai, j karininkų klubu) Vilniaus moks- Lietuvos.
nuspręsti, kada susirgęs prez. vo mėnesį. — Laivyno moksli
ko pareigas.
tojas
erdvėse.
Ypač
jis
ak

Abu didieji Bazelio dienraščiai į leiviams rusai pulkininkai pasaR. Paškevičius, kaunietis, tose
Eisenhowerį bus į reikės laikyti ninkai laukia patogaus oro Van-,
tualus
dabar,
kada
taip
iš

"Basler Nachrichten" ir "Natio- kojo apie savo didvyriškus žy- varžybose laimėjo 1958 metų
negalinčiu eiti pareigų, ir tuo at guardo satelitui iššauti.
Ir Žemaitijoj atsirado vilkų
sivystė orinis susisekimas ir
nal-Zeitung” įdėjo ilgus straipsJogaudų miškuose (Plungės veju jis taptų "Acting Presi
rūpestingai
planuojama
ke

• JAV atsisakė dalyvauti tarp
nius apie Lietuvą.
dent",
paliekant
galimybę
prez.
rajone) sausio pabaigoje buvo
lionė į mėnulį.
tautinėje pramonės parodoje
) "Basler Nachrichten" atremia
pastebėta
“vilkų. iYTeSIų atvykę I Eisenh^eriui grįžti į pareigas, Maskvoje, rugpiūčio mėnesį, ne
•
mi Maskvos propagandos' skel
licencijuoti medžiotojai nušovė Jel Jls pasvel
Aut omobilistams, kurie
gavus leidimo išstatyti visus no
biami argumentai, esą lietuvių I
keturis.
‘
•
Dr.
Vivian
Fuchs
su
britų
turi vargo su padangomis ir
rimus gaminius.
tauta laisva valia per rinkimus,
nori jų ilgesnio išsilaikymo, (
pasisakiusi už įsijungimą į So/G1
greit
spausdinsime
rašinį
vietų Sąjungą. Straipsnyje įro
apie padangų gamybą ir jų (
doma, kad panašūs teigimai reiš
priežiūrą.
kia įžūlų tiesos klastojimą.

ŠVEICARIJOS SPAUDOS
DĖMESYS LIETUVAI

IR KOMJAUNIMO VADAI
BEVEIK TIE PATYS

VISAM

PASAULY

Straipsnio pabaigoje sakoma:
"Negalima turėti iliuzijų, kad
jau artimiausioje ateityje lietu-! /
vių tautai vėl išmuš laisvės va-!
landa, bet laisvasis pasaulis savo;
moraline parama paglemžtoms1
tautoms gali prisidėti prie to,.
kad baltų tautos nepalūžtų. Su-1
kilimo metu Vengrijoje vakarai i
jautė, kad Maskvos engiamose; Adlai Stevenson ir prezidentas Eisenhovveris sveikinasi pilnai sutautose tebėra gyvas noras gy- tardami dėl užsienio pagalbos. Juos stebi taip pat du kartus buvęs|
venti laisvėje. Baltų tautos visaprezidentinis kandidatas Thomas E. Dewey.

Jau šiame Dirvos nume
ryje daug žinių iš Kanados,
Australijos, Kolumbijos lie
tuvių gyvenimo. Ateity jų
dar padaugės.
•
Skaitykite patys ir kitus
raginkite prenumeruoti Dir
vą. Joks kitas lietuvių laik
raštis negali žinių gausumu
susilyginti su Dirva.

McCloy

Smith

Gruenther

Lovetfc

Wadsworth

Šiems vyrams prezidentas Eisenhoweris pavedė išdirbti planą kalbantis su Rusija dėl nusigink
lavimo plano. Visi tame darbe pri tyrę ir jų planu galima pasitikėti.
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Kas ir kur?

IŠ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

rinkusius su Naujaisiais Metais

GYVENIMO

kas Henrikas Šalkauskas. Pro

pasveikino "šviesos” pirminin

gramą atliko J. Dambrauskas ir
balerina Ramona Rataitė.
♦
Viešnia iš Kanados. Trijų sa
vaičių atostogas pas savo seserį
p. Radzevičienę Sydnėjuje pra
leido iš Vancouverio (Kanadoje)
atvykusi Aldona Lapšytė-Baronienė.
*
Dovana Adelaidės Lietuvių
Namams. Neseniai Australijoje
lankęsis nusipelnęs Amerikos lie
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mų valdybai perdavė Amerikos

Mokslo metų pabaiga. Bank- ga" inžinieriumi yra lietuvis Juo
J. ir M. Bačiūnai, ilgą laiką koja jums už atspaustus straipsstowno ir Camperdowna (Sydnė- zas Dijokas. Juozas Dijokas
Published twice-weekly by Ame
Du kart savaitinis, leidžiamas VIL praleidę keliaudami po tolimus nius mūsų tarptautinės parodos
rican Lithuanian Press & Radio TIES, Amerikos Lietuvių Spaudos ir kraštus, grįžo atgal į Tabor Far- proga. Mes dar nesam turtingos, juje) lietuvių savaitgalio mo jūrų inžinieriumi plaukiojo\nuo
Ass’n. VILTIS, Ine. (Non-profit), Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui),
todėl rašome priimti, kad ir la kyklos mokslo metus iškilmingai 1938 m. lietuviškuoju "Kauno"
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. mą.
z
Telefonas: HEnderson 1-6344.
Telephone: HEnderson 1-6344.
bai kuklią sumą — $10.00, bet užbaigė per suruoštą Kalėdų Eg laivu. Emigravęs į Australiją, jis
Išeina Clevelande pirmadieniais ir • Estų draugija Šveicarijoje Es
Issued in Cleveland every Monday
su tikrai nuoširdžia padėka ir lutę. Mokslo metų pabaigas pro kelis metus plaukiojo kaip kūri
ketvirtadieniais.
and Thursday.
tijos nepriklausomybės paskelbi gražiais linkėjimais”.
ga kalbėjo Sydnėjaus ALB švie kas ir, prieš metus išlaikęs egza
Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
Editor: Balys Gaidžiūnas.
Antros klasės siuntos privilegija mo, sukaktį minėjo Liucerne š.
timo vadovas inž. Adomėnas, minus, gavo jūrų inžinieriaus
Second Class Mail Privileges AuAčiū
pirmininkei
ir
visoms
suteikta Clevelande, Ohio.
thorized at Cleveland, Ohio.
m. vasario 2,3 d. Minėjime iš lie
kun. P. Butkus ir mokyklų vedė teises ir darbą.
Prenumerata metams, iš anksto
Subscription per year in advance:
Klubo
purėms.
*
jai Br. Genys ir A. Sacičkienė.
mokant $8.00. Įsteigtas 1915 metais. tuvių dalyvavo Dr. A. Gerutis
$8.00. Established in 1915.
Atsk. Nr. kaina 10 centų.
Sinffle copy — 10 cents.
ir savo kalboje ypač iškėlė Pa • LNT Toronto Komitetas iš su Geriausieji mokiniai gavo dova A. Krausas Australijos Rajo
baltijo tautų artimo bendradar ruošto. Lietuvos Nepriklausomy nų. Pačių mokinių atlikta pro no vadas. Vyr. sktn. A. Krausas
bės 40 m. sukakties iškilmingo grama visų buvo maloniai pri korespondenciniu būdu perrink
biavimo reikalą.
minėjimo turėjo pajamų auko imta.
tas Australijos rajono skautų
• Marius Katiliškis atstovaus
♦
mis $631.00. Atskaičius išlaidas,
vadu trims metams.
lietuvius rašytojus Dr. V. Ku
Laimėjo
loteriją.
Sydnėjaus
♦
Lietuvių Tautinės Sąjungos do
Fondai yra politiniai, nes jais dirkos Metų minėjimo komitete, įnešama į LN Fondą $397.00.
KANADOJE Į PASAULIO
lietuvis Bruno Povas valstybinė Naujieji Metai "šviesoje”.
vaną 2Q0 sv. (apie 450 dol.). Tuo
operuoja atskiros politinės gru Chicago je.
LIETUVIŲ SEIMĄ PATYS
je loterijoje laimėjo 12000 sv. "šviesos" Sambūrio Sydnėjaus būdu A. L. Tautinė Sąjunga tam
pės, nors tų fondų rėmėjais yra
SAVE IŠSIRINKO
Komitetas yra užsimojęs dar
(apie 27,00 dol.). Prieš kurį lai skyrius suruošė Naujųjų Metų pa Lietuvių Namų amžinuoju
,V1 .
. . tos pačios lietuvių bendruome- šį pavasarį, Chicagoje gyvenan
KOLUMBIJOS
ką toje pačioje loterijoje 500 sv. sutikimo balių, kurio metu susi nariu.
įandien lietuviškoje spaudoje .
. .
,
.
. , v. .
. nes nariai,
tiems aktoriams talkininkaujant,
(apie 1200 dol.) laimėjo p. Savis daugiau pasirodo žinių apie
„ , n.
m 4.
t-.
LIETUVIAI
*
1
*
1 Paskelbimas
Tautos
Fondo suruošti V. Kudirkos kūrybos iš
pronienė.
rengiamą PLB Seimą, Organiza
KLB organu yra grynai partinis traukų vakarą. Rudenį numato
*
MEDELLINAS
cinio Komiteto darbus, laikinąją
reikalas, kurio įnešimas į KLB ma kviesti Bostono dramos sam
Lietuvio baritono rečitalis. Ba MIRĖ KNYGNEŠYS VINCAS BIELSKUS
PLB konstituciją ir jos keiti yra tikrai apgailestautinas reiš
•
Ilgai
laukę
eilės,
išvyko
į
mus. Visa tai girdint, atrodo kinys, kaip ardąs vienybę ben būrį su Inčiūros "Vincu Kudir JAV: A. Pacevičienė-Nenortaitė, ritono Pauliaus Rūtenio dainų ir
šiomis dienomis gauta iš Si- nesiskųsdamas ir nedejuodamas,
gražu, kad tas reikalas eina pir druomenės narių tarpe. KLB ka”, o metų gale, gruodžio mė Rupšių šeima ir prieš du metus arijų rečitalio klausėsi apie 80
myn, tačiau jau galima pastebė Krašto Valdybos organai tuo pa- nesį, surengti iškilmingą akade iš Anglijos atvykusi Matulevičių kviestinių lietuvių ir australų biro liūdna žinia: vasario 11 die- Savo būdo, savybėmis visada užmiją su parodėle. Kovo mėnesį
ti kai kurių netikslumų.
svečių. Pažymėtina, kad barito ną, 1 omsko apygardoj mirė ūki- kariaudavo sau draugų. Nerūkė,
šeima.
statė, partinę politiką anksčiau ,
prafjėtas minėjimas per Mar
nas pirmą kartą Australijoje pa ninkas, knygnešys ir Suvalkijoj negėrė ir visada buvo geroj ir
Šioje vietoje noriu kalbėti apie už bendruomenę.
•
Kun.
Tamošiūnas
ilgesniam
plačiai žinomas visuomenininkas giedrioj nuotaikoj. Užtat komgučio ir Sophie Barčus radijo
dainavo
australo
kompozitoriaus
Kanadoje vykstančius reiškinius.
laikui išvyko į JAV. Jo išvyki
Nenuostabu, kad tokiais rei valandėles.
Vincas Bielskus.
| panijoj^b^vo lygiai visų mėgiadr. Horace Perkinso harmonizuo
Vasario 13 d. "Tėviškės žiburių” kalais šiandieną užsiiminėja
mas
sukėlė
visokių
kalbų.
Vieni
Velionis gimė 1871 m. rugsėjo mas ir pageidaujamas. Vargan
Taip pat šių metų bėgy numatas
liaudies
dainas
”
Anoj
pusėj
Nr. 7 paskelbta, kad KLB Kraš KLB krašto valdyba, nes jos ei
kadA kun. Tamošiūnas
per7 d. Marijampolės apskr., Ėalsu- ■ patekusiems jo nereikėjo ieškoti,
tomaJšlėlsti A. Merkelio para- sako,
,
. .
Nemunėlio”, "čiuk, čiuk" ir "Ly
to Valdyba pravedė rinkimus į lėse yra žmonių, kurie nėra rink Sytoji
pių kaime, pasiturinčio ūkininko Jis pats juos surasdavo ar tai su
Dr. V. Kudirkos mono- slkels i JAV gyventl- kltų manygiam lauke".
PLB Seimą ir paskelbtas išrink ti, bet partinės aistros atvesti.
ju
u
jis
išvyko
parinkti
pinigų
šeimoje. Jo tėvas, gerai supras-‘ geru žodžiu, ar patarimu/o dažgrafija.
*
tų atstovų sąrašas. Kartu skel
statomiems Medelline Lietuvių
Jau kuris laikas Kanadoje
damas mokslo reikšmę, jau iš niausią su pilnomis pintinėmis,
Kontraktas su Pulgiu Andriu mažų dienų, daraktoriaus pade-1 Neužmiršo ir satff šeimos. Išaubiama, kad balsavimai buvo vyk Bendruomenės pirmininkas atsi • Vincė Januškaitė-Leskaitienė, namams.
domi pagal PLB Seimo Organi randa iš kieno tai malonės, pa Lietuvių Moterų Atstovybės klu
liu? Australijos Lietuvių Kultū damas, rengė Vincuką į mokslą. | gino tris sūnu^Jr penkias dukte•
P.
Blinstrubas
Medelline,
zacinio Komiteto nuostatus.
kviestas, kooptuotas ar pan., as- bo pirmininkė, atsiuntė tokį laiš- Amerikos priemiestyje nupirko ros Fondo veikėjas A. Mikaila Keturioliktus metus eidamas ; ris. Visiems davė aukštąjį mokspasiūlė A. L. Bendruomenei su
Praktiškai, įhinėti rinkimai niuo, l inkiniuose nekandidata- j ki.‘! ' Mūsų Klubas nuoširdžiai dėkavinę. Tai pirmoji kavinė lietu rašytoju Pulgiu Andriušiu pasi Vincukas pateko į Marijampolės, lą. Vieną sūnų Sibiro taiga pabuvo atlikti KLB Krašto Tary vęs ir bendruomenės narių ne-j
gimnaziją. 1889 m. nelauktai jo laužė prieš penketą metų. Dvi
vio. rankose.
rašyti kontraktą. Kontraktu Pul tėvui mirus, teko mokslą nu
bos narių, jiems šildant kandi (rinktas. Nejaugi kandidatas į Vasario 16-ją skaitė buv.’ž. Ū.
dukros dar tebetęsia jo tremties
• Dr. Mordusas, ilgesnį laiką gis Andriušis būtų įpareigotas
datus ir tik jiems patiems bal- pirmininkus nenori patikrinti A. doc. J. Paršeliūnas. Prelegensvečiavęsis Kanadoje, grįžo į trijų metų bėgyje parašyti tris traukti, paliekant ketvirtosios kelią.
suojant. šiuo taip svarbiu reika- savo pasitikėjimo rinkimuose ar- tas nuvedė klausytojus į Lietu Medelliną ir mano atidaryti bizklasės suolą, ir imtis ūkininkau
Baisiojo birželio naktį įsibrovė
knygas:
1)
mokyklinio
amžiaus
lu bendruomenės nariams nebu ką nesitiki būti išrinktas. Jeigu Vos Nepriklausomybės pirmojo! nj
ti tėvo paliktame ūkyje.
ginkluoti enkavedistai į palai
jaunimui, 2) mažesniems vai
vo leista pasisakyti. Jeigu mes bendruomenės pirmininkais būtų gimtadienio laikotarpį, iškelda
Nuo tada jo ūkis tampa cent- mos pilnus namus, ir už 20 minukams Ir 3) paties autoriaus nuo
darome visuotinius balsavimus, j rinkti asmenys, gavę bent daugu- mas dideles mūsų tautos pastan-'
BOGOTA
rine spaudos platinimo baze, į čių visa šeima jau riedėjo Mari
žiūra. Bendruomenė iš savo pu kurią knygnešys Kanclerius kny
rinkdami vietos bendrdomenės. mil balsų, tai ir savo veikloje gas, kad nusikračius svetimųjų
• Kun. Vaičiūnas atleistas iš sės Pulgio Andriušio ir jo šeimos gas gabena jau gana žymiais jampolės vieškeliu negrįžtamai
valdomuosius organus, tai tuo, jaustųsi atsakingi priešbendruo- jungo. To pasėkoje ir gimė Va
tremčiai. Galulaukyj dar spėjo
labiau mes turime leisti bendruo- menės narius, kurie juos rinko, sario 16-ją Laisvės deklaravimo I lietuvių kapeliono pareigų ir pa išlaikymui mokėtų po 1000 sv. į kiekiais. Sėkmingesniam knygų pasigriebti saujelę savosios so
menės nariams pasisakyti, kai
Nenuostabu, kad, tokiai padė- aktas, kuris lietuvių krauju buvo skirtas į grynai kolumbietišką metus.
platinimui 1892 metais jis įstei dybos žemės, tarsi žinodamas
*
mes renkame PLB Seimo atsto čiai esant, bendruomenės narių apgintas. Lietuva prisikėlė lais parapiją. Lietuvių kapeliono pa
gė Marijampolėj pirmą lietuviš jau niekad jos nematysiąs. O gal
Balerinos
sukaktis.
Buvusi
reigoms
paskirtas
kun.
Mankevus, jei norime, kad tie atstovai skaičius nedidės, bet dar mažės, vam gyvenimui.
ką krautuvę, kuri puikiai patar- i toji saujelė jį ir palaikė g-yvą per
liūnas. gis pakeitimas lietuvių Kauno Valstybinio Baleto- šokė
turėtų Krašto Bendruoenės narių ' jej įr toliau tokia būklė užsitęs,
nava ir kitokiam politiniui vei- 17 žiaurios tremties metų ?
Meilinėj daly sol. A. Simana
mandatą. Jeigu atlikti rinkimai negalima laukti pritarimo iš lie- vičius ir po jo sol. M. Vilčiaus- tarpe sukėlė^ didelį pasipiktini ja Tapiara Pagodinaitė - Skrins- kimui. čia užtinkami pradai
Ilsėkis ramus, kad ir šaltojo
mą. Kun. Vaičiūnas yra takto kienė Sydnėjuje atšventė savo draugijos Sietynas, kurios tiks- Sibiro žemelėj, pilnai atidavęs
atitinka PLB Seimo Organizaci-1 tuviu visuomenės, kuri, žiūrėdakaitė išpildė po keletą momentui žmogus,
*'
ir nesimaišė į jokias 25 metų baletinio darbo sukaktį.
nio Komiteto nuostatus, tai la- ma j šiuos reiškinius, yra labai
las buvo sutelkti nusibankruta- savo duoklę šeimai, visuomenei
pritaikintų dalykų, susilaukdami j
bai tenka apgailestauti ir kartu nusivylusi.
V. S. iš susirinkusių nuoširdžių aplo partines rietenas. Lietuviai, dėl Sydnėjuje T. Pagodinaitė kurį vusius dvarelius į lietuviškas ir saVo tautai.
šio pakeitimo, įteikė bažnytinei laiką vedė privačią baleto studi rankas. Kurį laiką jis buvo ir tos
suabejoti kuriamo organo auto-'
dismentų. Jiems akompanavo
J. Br-kas.
vyriausybei skundą. Spėjama, jųGRAŽIAI PAMINĖTA LIETU
ritėtu.
draugijos iždininku,
Dalia Skrinskaitė.
#
kad
prie
pakeitimo
prisidėjo
inVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Skaitant KLB paskelbtų sei
1897 metais buvo* v' caro žanda I
Po trumpos pertraukos, tik ki
trygos
iš
Meddelino.
SUKAKTIS
Išvyko į Ameriką, šių metų rų suimtas, bet Sibiro išvengė
mo atstovų sąrašą, jos sudėtis
toje salėje, prie turtingai ir gra
NEPATAIKAUKIME
darosi labai aiški — neatstovau
• Prieš tris metus pradėjusi pradžioje eilė Melbourno lietuvių dėka savo bendradarbių nemažo
Vasario 15 d. įvyko Lietuvos žiai papuoštų stalų buvo malo
PRIEŠAMS •
janti Kanados Bendruomenės. Nepriklausomybės 40 m. sukak niai pasivaišinta, pasišnekėta; veikti Vaičiaus odos dirbinių emigravo į JAV, arba Kanadą. užstatą. Areštas vienok Vinco (
Net ir lokaliniu atžvilgiu tektų ties iškilmingas minėjimas. Mi na, ir lietuviška kaimo dainelė dirbtuvė didėja ir randa vis plar Jonas Gutautis išvyko į Torontą, neatvėsino, jis varė savo darbą
Kaip visiems jau gerai žino
Antanas
Lalas
—
į
Montrealį.
pavadinti ne KLB atstovais, bet nėjimą, trumpa kalba ir minu sudainuota.
ir toliau. Atgavus ,spaudą, jis ma, Rusijos komunistai, užgrobę
tesnę rinką. Jo dirbiniai pasiro
Pertho
lietuviai
Romualda
ir
atstovais iš Toronto, išskyrus 3 tės susikaupimu, pagerbiant žu
LNT, kaip ir pridera tikrai dė visos Kolumbijos didesnių Henrikas Tatariūnai išvyko į dalyvauja ir talkininkauja joję Lietuvą ir keletą kitų valstybių,
atstovus iš kitų vietovių. Nejau vusius už Lietuvos laisvę, pra- riažiai paminėjo Lietuvos Nepr. miestų luksusinių krautuvių vit
p a s i rašinėdamas slapyvardžiu tuoj padarė ten daug pakeitimų
Detroitą.
Į
Chicagą
išvyko
adv.
Kartus. Neatsilieka ir ekonomi miestų ir sričių pavadinimuose:
gi Montrealio Lietuvių BendiuoLNT pirmininkas A. Kiršo- 40 m. sukaktį ir stipriai parėmė rinose.
,
C.
Silvestras
Balčiūnas,
veiklus
vi

niame sektoriuje; 1907 metais su Marijampolę į Kapsuką, Kara
menė, būdama viena iš gausiaušios taip didžios šven- Lietuvos Nepriklausomybės Fon
suomenininkas
ir
buvęs
ALK
Fe

būreliu kitų entuziastų' steigia liaučių į Kaliningrad, Įsrutį į
sių Kanadoje ir tui ėdama tiek
proga pakvietė Generalinį dą.
deracijos pirmininkas.
draugiją žagrė, kurios valdyboj Černiachovski ir kt.
daug veiklių visuomenininkų, vi- Konsulą Kanadoje min. V. Gylį
J. S. AUTO SERVICE
A. Talkietis
♦
pasilieka ligi pat pirrųojo pasau Gal nereikėtų stebėtis, kad ko
tuotinų rinkimų atveju issirinkgodį į susirinkusius. MinisSav. J. Švarcas
Bachuno vardo biblioteka. linio karo. Pagaliau Vincą Biels- munizmui prielankūs Vakaru
tų tik vieną atstovą.
| teris savo nuoseklioj kalboj su1254 Addison Road
TIKTAI GRAMERCY
Adelaidės Lietuvių Namuose kų matome ir lietuvių konferen šalyse diplomatai ir žurnalistai
Yra momentų, kada. renkant minėjo visą eilę nepuolimo ir ki
Tel. HE 1-6352
Licenesed and Bonded by N. J.
steigiamoji biblioteka yra pava cijoje Vilniuje 1917 metais.
State Banking Commission
bendruomenės valdomuosius or tų sutarčių, kurias sovietai yra
tuojau pradėjo tuos naujus mies
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
Pasiūlo jums šiuos patarnavimus.
dinta
J.
Bachuno
vardu.
Namų
Atgavus nepriklau s o m y b ę, tų vardus vartoti. Bet, liūdna,
ganus, sąmoningai išrenkama pasirašę su savo kaimynais dar
*
valdyba biblioteką taip pavadi nuo 1918 iki 1929 metų aktyviai kai net mūsų, Amerikos ir Ka
PINIGIAI Į LIETUVĄ
daugiau atstovų iš kurios norslpjieš II-jį Pas. karą ir visas jas
AUTOMAŠINŲ
Pristatymas garantuotas per
no, norėdama atžymėti šito nu darbuojasi Marijampolės apskri nados savuose laikraščiuose, lyg
vietovės kad palengvintų darbą' sulaužę. Taipgi karo ir pokario
2 savaites.
TAISYMAS
sipelniusio visuomenininko dar ties valdyboj, o vėliau tos valdy tam komunistiniam miestų krik
100
rublių
$10.00.
ir centrinių organų sudarymą, I ,netu JAV prezidentai ir užsienio
Mašinų
viršaus
taisymas
Mokestis už orderį $5.00.
bą lietuvybės reikalams.
bos ir apskrities žemės tarybos štui prisitaikant, ar per neapdai
bet tik ne šiuo atveju, kai turi, reikalų ministeriai daug laiko
Didžiausias orderis $50.00.
ir
dažymas;
motorų,
stab

♦
♦
pirmininkas.
būti a tsova ujamos visos gausės-: ugaišo derėdamiesi įvairiose
rumą, jau keletą kartų teko ma
džių
patikrinimas
ir
taisy

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ.
Pasiimtą
ar
skirtą
pareigą
viLietuvis
jūrų
inžinierius.
Ausnės kolonijos ir jų nariai.
Į konferencijose, tačiau sovietai,
tyti, kad spausdinama Kapsukas
Reikalauk mūsų 16 puslapių ka
mas, greičio dėžės ir kt. ma
tralijos
jūrų
laivo
”
S.
S.
Yarran’
sada
atlikdavo
su
noru,
niekad
talogų ir vaistų kainoraštį.
Nabereikalo JAV LB skelbia, iš pasirašytų per tą laikotarpį
(Marijampolė), černiachovskis
šinos dalių įdėjimas.
(Įsrutis), Kaliningradas (Kara
visuotinius rinkimus atstovams i keletos dešimčių sutarčių, vos
Mūsų 15-ti metai — 'Pūkštančiai Į
Parduodami amžini aku
patenkintų klijentų.
i
į PLB Seimą rinkti, nes, matyti, | vieną kitą yra išpildę. Tad kal
liaučius) ir kt.
muliatoriai.
niškiai suprato reikalo svarbą, ir bėti apie nuoširdų vienų kitais
Kodėl gi ne Marijampolė, Įsru
GRAMERCY!
24 hours towing.
Ffrašto Tarybos nariai turi savi- pasitikėjimą yra tik praeitų die- u■
tis, Karaliaučius? Tik kaip pa
744 BROAD STREET,
a
garbco leisdami bendruomenės ■ nų prisiminimas.
aiškinimą, galima gal dėti jų
Room 925
Dienos telef.: IIE 1-6352.
8
nariams tuos atstovus išrinkti,
Po min. V. Gylio kalbos įdo-!
naują vardą skliausteliuose. Bet
NEWARK, N. J.
Nakties telef.: LI 1-4611.
mią
ir
turiningą
paskaitą
apie
o n? patys save išsirinkdami.
‘ir tai daryti nereikėtų.

ŽINIOS IS KANADOS

ing Her Live

Atstovai iš Toronto turėtų su

siprasti ir pasekti tuo gražiu
JAV LB pavyzdžiu.
J. P
SUDARYTA NAUJA

KLB

INSTITUCIJA”

Sausio 16 d. 'Tėviškės žibu
rių” Nr. 3 paskelbta, kad KLB
Krašto Valdyba sausio 8 d. posė
dyje, dalyvaujant Tautos Fondo •
pirmininkui prel. J. Balkūnui, >
pasiūlė naują Jautos Fondo at-j
stovybės Kanadoje sudėtį su
pirm. V. Vaidotu. Pasiūlytą At-,
stevybę prel. J. Balkūnas ten pat
patvirtino. Atseit, sudarytas!
naujas KLB organas.
Šiandieną kiekvienam yra ži-Į
noma, kad lietuvių visuomenėje'
yra du fondai: Lietuvos Nepri
klausomybės Fondas ir Tautos
Fondas. Taip pat žinoma, kad tie

KAD JŪSŲ GIMINĖS IR ARTIMIEJI GAUTŲ SIUNTINĮ — DOVANĄ

VELYKOMS

S
M

JI BŪTINAI IŠSIŲSKITE NEATIDĖLIOJANT!
Siuntiniu — dovana šventėms prad/iuginkit savo artimuosius!
SIŲSKITE SIUNTINIUS DABAR!
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
135 W. 14th St., New York 11. N. Y.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii i

Tel. CHelsea 3-2583

MARGUTIS

(Licensed by USSR)
PAGAL SUTARTI, SUDARYTĄ SU INTURISTU, FIRMA TEISĖTA SIŲSTI SIUNTINIUS
I VISAS SSSR RESPUBLIKAS IR LIETUVĄ.

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

Visos išlaidos, įskaitant muitų, apmokama firmos įstaigoje.
SIŲSTI GALIMA TIK NAUJUS DAIKTUS.
PRISTATYMAS GARANTUOTAS. KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
IŠTAIGOJE DIDELIS PASIRINKIMAS PREKIŲ.

Atidaryta kasdien nuo 9 v. ryto iki 6 v. vak. Sekmadieniais iki 4 vai.
Klientų patogumui skyriai atidaryti sekančiuose miestuose:

900 Literary Rd.
Cleveland 13, Ohio
^el. TOwer 1-1461

11339 Jos. Campau
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-3980

Atrodo, kad visa tai yra tik
mulkmena. Bet, nuolaidoms nė
ra juridinio pagrindo. O kas ko
voja už tai, kas yra sava — ne
turėtų nei smulkmenose nusiį
leisti. O čia yra mūsų tautos gar
ės reikalas.
I. Vegelis

632 W. Girard Avė.
PhiladelnhU 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

rata $3.00.
Thls little giri is ope of the thousands of Amerlcans who
stay ąilvo heeauftė thell* fcllow citlzens fflvė their blood through
the Red CfroM. At the thne the pieture was taken, Cathy ttad
received 85 transfuslons for a bleedln# condltio*.

Margučio adresas: 6755 So.
West ern A ve.. Chicago, III.
tillIiiliilfiillliiillllllliiliiilillŲIIIHillllH

(
* D IRK A* Nr. J8

Kelionė į Pacifiko kraštus (10)

Kviečiu jus Įrodyti, ką jūs patys galite . ..

SVEIKINIMAI IS SIDNĖJAUS 5
LIETUVIŲ
JUOZAS tl. BACHUNAS, Sodus, Michigan

PASLĖPTAS GIRDĖJIMO
PRIETAISAS
kaip niekad su

HEARINO

Vieno kontinento lietuviai svei kų. Jo sūnus R. Daukus yra "Ju
kina kitus lietuvius už daug tūk do” komandos kapitonas univer-'
stančių mylių ... Tai gali būti sitete. Jo vadovaujama komanda
tliekama telegramomis, laiš yra N. S. W. čempionas. Daukus
• Galite girdėti su ABIEM ausim.
Duodame KNYGA NEMOKAMAI supa
žindina su visais stebuklingais naujais
kais, bet aną kartą minėjau, yra Sidnėjaus universiteto teisių
*, Jokio guziko ausyje. Jokio Šniūro.
patogumais geresniam girdėjimui ir to
aparo paslėpimo, nejmanomo iki dabar.
• Jokių specialių prijungimų už ausies.
daug kas labiau mėgsta, kad tie fakulteto studentas.
Užeikite, pašaukite, ar rašykite šiandien.
• Duoda high fidelity girdėjimą.
sveikinimai galėtų būti perduo
Inž. B. Daukus į bendrus pie
• Stipri hearing aid pnslėpta akiniuose.
dami asmeniškai. Lankydamasis tus pas save, šalia mūsų, dar
Atsiųskite man nemokamai knygelę apie
Beveik nematoma triūbele nuneia gar
są j ausj.
Beltone llearing Glasses,
pas Sidnėjaus lietuvius, aš mė pakvietė ALB garbės narį A.
• Nieko paslėpta plaukuose ar rūbuose.
ginau įsidėmėti ir pasižymėti, Baužę su ponia, ALB Krašto val
•
♦
Pavardė
kas ir kam prašė perduoti svei dybos pirmininką St. Kovalskį
šaukite Mr. NORBUTA^
MAin 1-5252
Adresas:
kinimus savo giminėms, drau su ponia, "Mūsų Pastogės” re
406 Citizens Bldg.
850 Euclid Avenue
gams ir seniems pažįstamiems daktorių J. Kalakonį ir kitus.
Amerikoje.
Popietę praleidome, besikalbėda
Gal ką būsiu praleidęs (juk mi apie Australijos ir Amerikos
jau nejaunas esu), bet tai jau lietuvių gyvenimo reikalus.
lėjau aplankyti. Tačiau tą vaka mo žodžiai, kurių dalį čia norė-| Ponai Kovalskiai savo autoaukščiau mano atminties galių.
Gruodžio 10 d. vėl susitikome rą į estų namus susirinko apie
čiau pacituoti;
mobiliu mus nuvežė į aerodromą,
Taip pat man būtų sunkiai įma J. Kalakonio namuose, jau gry
300 lietuvių pažiūrėti Margučio
"Daugelį darbų atlikome savo kur jau radome gausų būrį lienoma Amerikoje nuvykti pas vi nai vyrų kompanijoje, ir čia il
filmo ir išklausyti mano praneši rankomis ir savo prakaitu su tvių ir mūsų naujųjų draugų, at
sus tuos žmones asmeniškai ir giau diskutavome visuomeninius
mo apie Amerikos lietuvių kul vilgėme žemę, iš kurios išaugs vykusių mus palydėti. Mano žmo
perduoti sveikinimus. Kur galė mūsųt tautiečiut klausimus bei
tūrinį gyvenimą. Po prakalbos mūsų tautinės kultūros žiedai, nai įteikiama daug gėlių ir rū
damas tai padarysiu, bet bus ge kalbėjomės lietuvių tautininkų
buvo nemaža paklausimų, ypač čia visų pirmiausia bus mokyk tų ... Visiems giliai sujaudinti
riausia, kad tai atliksiu čia per reikalais. Mūsų draugijoje ir dis
apie Amerikos lietuvių jaunimą la — mokiniai padėjo pirmąją dėkojame
laikraštį. Juk lietuviškas laik kusijose šį kartų dalyvavo: pp. ir studentus.

raštis pirmiausia yra (bent tu

Danta, Daukus, Grudzinskas,
retų būti) informacijų šaltinis Kalakonis, Karvelis, Kmitas, Ko

atmintiną plytą, kaip simbolį,

Po filmo ir pasikalbėjimo se kad pirmoje eilėje jiems tos pa
apie lietuvius lietuviams, štai valskis, Kutka, Nakutis, Reis- kė kavutė su užkandžiais, ir tuo talpos tarnaus, žinome taip pat, KELI PATIKSLINIMAI
keletas užrašų iš kelionės sveiki gys, Reiskienė, Rusa, Simeniš- metu kai kurie, suėję krūvon, kad šių namų paskirtis yra daug
Dirvos 15 nr. vasario 20 d.
nejučiomis
įsilinksminome
ir
platesnė:
čia
spiesis
visos
mūsų
nimų litanijos, pasižymėtos, sve kis, Skrinska, žolynas ... i
straipsnyje "Kelios žinios apie
čiuojantis pas Sidnėjaus lietu

|

KĄ SAKO SLA PREZIDENTAS
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje prezidentas P. P. Dargis
painformavo DIRVOS bendra
darbį aktualiais organizacijos
reikalais, štai jam patekti klau
simai ir atsakymai.

— Ryšium su neseniai įvyku
siomis nominacijomis, kaikurie
kandidatai spaudoje pareiškę,
jog reikalaują naujų nominacijų.
Kas tokiam pareiškimui sudarė
pagrindą ir koks tuo klausimu
yra padarytas sprendimas?

— Pasibaigus nominacijom jų
rezultatai buvo paskelbti SLA
organe Tėvynėje. Tuoj buvo pa
stebėta, kad sudedant kuopų pa
duotus balsus, bendroje sumoje
padaryta aritmetinė paklaida.
Tą galėjo pastebėti kiekvienas,
kas tik mėgino kuopų balsus su
dėti į vieną sumą. Manau, kad
dėlto, turbūt, ir atsirado pareiš
kimas, reikalaująs naujų nomi
nacijų.
Gavup minėtą pareiškimą su
kviečiau SLA Kontrolės ir Skun
dų ir Apeliacijų Komisijų posė
dį. Pareiškimą apsvarsčius minė

gelį darbų, kuriais prisideda prie
lietuvybės palaikymo ir mūsų
tautos žūtbūtinės kovos laisvei
atgauti. SLA kuopos veikia vi
sose lietuvių kolonijose Ameri
koje ir Kanadoje. Jos ruošia tau
tos švenčių minėjimus, priima
rezoliucijas Lietuvos laisvinimo
tikslais ir jas siunčia JAV sena
toriams, kongresmanams ir kt.
Kuopos taip pat ruošia ir kitų
svarbesnių įvykių minėjimus,
daro parengimus ir savo veikla
jos tampa lietuvybės židinėliais.
Kuopų susirinkimai ir susiraši
nėjimas, o taip pat ir seimai
vyksta lietuvių kalba, nes SLA
Konstitucija sako, kad oficialinė
Susivienijimo kalba yra lietuvių.
Taip pat duodam nariams ne
mokamai savaitraštį Tėvynę, ku
ri šalia organizacinių reikalų
plačiai gvildena ir lietuviškuo
sius klausimus. Remiam organi
zacijai palankią spaudą, kultūri
nes organizacijas, lituanistines
mokyklas ir kitus patriotinius
darbus. Teikiam stipendijas na
riams ir jų vaikams mokslui eiti.
Planuojam įgyti daugiau poilsio

tos komisijos nerado pagrindo namų, kuriuose nariai galėtų pa

naujom nominacijom skelbti, nes silsėti, o kartu turėtų tinkamas
paklaida buvo atitaisyta ir ji ne sąlygas lietuviškai veiklai. Esam
pasikeitė nei nominuojamų kan numatę skelbti literatūrinį kon
didatų sąstato nei j u teisės pa kursą ir skirti už geriausius dar

tekti į rinkiminus balotus. Taip bus premijas. Tuo rūpinasi nam

Domėdamasis lietuvių spaudos perėjome^ ni’ie ritmingesnių „pra jaunimo organizacijos, čia vyks Australiją”, Juozas Bačiūnas be pat^Jr SLA Pildomoji Taryba, reikalui sudaryta komisija. Su

reikalais ir ekonominiu gyveni kalbų” — lietviškų dainų ... Pa ir visų mūsų tautinis ir kultūri ko kito rašo: "... savo didumu kuri nesenai turėjo savo suva sivienijimo lietuviškoji veikla
mu, aplankiau "Mūsų Pastogės” sirodė čia, kad gero balso ir mu nis gyvenimas ... Tegu nei vie beveik prilygsta JAV plotui, ta žiavimą New Yorke, priėmė ir plačiai šakojasi. Mes kviečiame
redakciją, "Minties” spaustuvę, zikalumo kun. Butkus yra pats nas savęs neišskiria iš to didelio čiau gyventojų turi skystai — sutiko su tokiu minėtų komisijų visuomenę į talką ir bendrą dar
”Balta” bendrovės krautuyę ir sukomponavęs nemaža gražių tautinio darbo sakydamas, kad mažiau už mūsų Kaliforniją, sprendimu. Turiu dar pasakyti, bą. Ypač mes siekiame jaunimo
kitas vietas. Su "Minties” savi lietuviškų dainų. Beje, jis paža neturįs vaikų arba kad vaikai trupučiuką daugiau už Kanadą. kad Balsų Skaičiavimo Komisija talkininkavimo ir esam pasiryžę
veland, Ohio ... Ponia Migevi- ninku Pr. Magiu labai įdomiai dėjo kada nors tas savo dainas jau išaugę iš mokyklinio am Milžiniškame Australijos plote buvo sudaryta iš turinčių visuo remti jų patriotinius sumany
čienė sveikiną dainininką Vaz- pasišnekėjau spaudos reikalais; užrekorduoti į juostą, atsisiųs žiaus. šiandien lietuviai vaikai, dabar gyvena per 9.000.000 žmo menės pasitikėjimą, patyrusių mus ir žygius.
tokiam darbui ir ne vienos poli
Antanas žemaitis
nelį ir prašo jį paraginti para mane, turėjusį daug reikalų su dinę mes gal jas galėsime per nežiūrint kieno jie bebūtų, yra nių" ir t.t.
radiją
išgirsti
ir
Amerikoje.
mūsų
visų
vaikai,
nes
ne
ką
ki

šyti laišką ... Kun. Butkus ir spauda ir spaustuvėmis, labai inLigi šiol mums buvo žinoma, tinės grupės asmenų. Jie dirbo
•
jĮc
tą, o tik juos paliksime savo vie kad Kanadoje yra daugiau gy savarankiai ir dėl jų darbo iš
Dapkevičius sveikina kun. Fe teresavo čia gerai įrengta lietviška spaustuvė, linotipas ir t.t.
Gražų įspūdį man paliko atsi- toje. Mūsų visų šventa pareiga ventojų, negu Kalifornijoje ir kuopų skundų nebuvo gauta.
liksą Gurecką...
AUKURO DRAUGIJA
V. Deikus siunčia labas dienas Taipgi ilgokai išsikalbėjau su lankymas Bankstowne, kur lie- sudaryti sąlygas, kad jie įaugtų beveik dvigubai daugiau, negu
Aplamai, tenka gailėtis, kad
MAŽOSIOS LIETUVOS
dėdei ir tetai A. S. Andrews, 919 ”Baltos” b-vės krautuvės vedėju tuviai dideliu pasišventimu pra- į lietuvišką kultūrą.
Australijoje.
dėl tokios paklaidos buvo apeK U T O R AI REMTI
"Jei mes, kaip Pilotas, nusi Pagal The Columbia Viking liuota net spaudoje, prieš tai neBroadway, Melrose Park, III... J. P. Kėdžių ir ponia. Dėkingas dėJ0 statydintis sau tautinius
ATGAIVINAMA
"Aušros" t/unįįninkas Vyt. Kišo- esu šia proga žurn. Kalakoniui namus, idant turėtų kur susibur- plautume rankas — sakydami, Desk Encyklopedia (Published ištyrus viso reikalo SLA Konnis — Amer. lietuviams skau už pavežėjimą šiems pasimaty- t i, turėti patalpas šeštadienio ir kad tai ne mūsų reikalas, atsi in October 1953 By The Viking stitūcijos nurodyta tvarka ir ke
CHICAGOJE
minkite,
kad
išduotume
savo
tau

mams
savo
automobiliu.
Dar
apsekmadienio
lietuviškai
mokyktams ... Linkėjimai Chiąagoje
Press, Ine. 18 East 48 Street, liu. Tikiuos, kad visuomenė ir
seseriai Filomenai Braun nuo Jo ankiau Sidnėjaus lietuvių kle- lėlei ir t.t. Prieš išvykstant, tinius reikalus. Juk šia proga New York, N. Y.) Australijoje, nariai įvykį vertins ir supras tei Tai viena iš seniausių draugi
jų veikusių Klaipėdoje iki 1939
Amer. Liet?) Tautinės Sąjungos mes turime galimybės atsilygin su Tasmanijos sala, gyventojų singai.
no Sadausko ... Geros sveikatos boną kun. P. Butkų.
m., kada Hitleris atplėšė Klaipė
kanauninkui Kapočiui nuo An
Gruodžio 12 d. buvau pakvies Centro Valdyba mane buvo įga ti savo vargstančiai tėvynei, pa- buvo 7,580,820 (be obrigenų, ku
— Kokius vaisius rodo vyks dos kraštą nuo Lietuvos. Pasku
tano Kapočiaus...
tas į Australijos Liet. Bendruo liojusi jos vardu paaukoti bei ruošdami jai naujus kovotojus rių su mišriais, yra apie 80,000),
tinę Aukuro valdybą sudarė: Jo
tantis vajus?
Vilmonytė siunčia linkėjimus menės Krašto V-bos posėdį, kur, paremti lietuviškas pastangas dėl jos laisvės.
Kalifornijoje — 10’,586,233 ir
kūbas Stiklorius (miręs ir palai
prof. J. Žilevičiui... Vincas Ma- be josios narių, dar dalyvavo Australijoje, kur kiek tai ras
"Mes turime visą eilę pasi Kanadoje — 14,009,429. Savaime
— Vajaus pradžia yra gera ir
siokas — prof. Kolupailai... La Krašto kontrolės komisijos da čiau būtinai reikalinga.
šventusių žmonių, kuriuos galė suprantama, kad per tuos kele turime pagrindo laukti gražių dotas savo tėviškėje Ragainės
bų dienų S. Barzdukui nuo Kazio lyviai, Sidnėjaus, Bankstowno ir
Pamatęs Bankstowno lietuvių tume pavadinti šių laikų knyg tą metų Australijos gyventojų rezultatų. Be abejo, kad to darbo apskr.), dail. Adomas Biakas
Kavaliausko... Linkėjimai Don Cabramattos lietuvių apylinkių darbą ir pastangas, susipažinęs nešiais — tai mokytojai ir dau skaičius gerokai priaugo, bet jų rezultatai priklauso nuo vajaus (Sibire), banko dir. J. Juozapaibanko dir. Petras Končius
Kuraičiui ir Dr. St. Biežiui nuo valdybų pirmininkai, taipgi "Mū vietoje, kas daroma, tuojau pa gelis tų, kurie, nesigailėdami nei dar daugiau priaugo ir Kanado organizatorių ir kitu talkininkų tis,
. .
x r> v n‘
,
(miręs Chicagoje), Dr. V. DiJuozo Baltrušaičio ... Labų ^ie sų Pastogės” red. J. Kalakonis. skyriau 50' austr. svarų tiems laiko, nei susidariusių išlaidų, je. Net britai mieliau emigruoja veiklos. šiuo ‘ metu vajuje
dirba*'
Y . . . . , ,
T
.
,
.
.
...
idzys
(tremtyje),
teatro
dir.
J.
nų miškininkui Rukuižai nuo ’ Krašto vald. pirm. S. Kovalskis namams ir vėliau gavau iš tų renka pinigus namų statybai. To į Kanadą, negu į Australiją. Pe apie 100 organizatorių ir didės- ‘
,
TZ
. „
.
.
.
..
Stanulis
ir
Edvardas
Karnenas
Venslovo .. Linkėjimai Dr. B.'Čia išsamiai ir sistemingai su- namų statybos bendrovės pirmi dėl visi privalome paremti jų riodinėje spaudoje šiuo metu Ka nese kolonijose veikia keletas
.
, . .
. . . m
. (Clevelande).
T. Dirmeikiui ir Lapei nuo A.lpažindino mane su Australijos ninko A. Mauragio padėkos laiš darbą.
. ,
, • • •
- •
nados gyventojų skaičius mini centriniu organizatorių. Taip pat.
y,
v
Aukuro
atgaivinimu
rūpinasi
Mauragio ...
i Liet. B-nės sudėtimi ir aplamai ką, kurio viena ištrauka taip
"šį sunkų ir atsakingą darbą mas per 18,000,000, kai tuo pat labai vertiname ir didelės reikš
mokytojas M. E. Nauburas, bu
Ponas Jurkaitis iš Sidnėjaus su visa lietuvių kultūrine, visuo- skamba: "šią auką priimame, mes pradėjome su dideliu entu metu Australijos apie 9,000,000. mės duodame visuomenės palan
vęs Aukuro draugijos muziejaus
prašo krepšinio sivedinių Sidnė menine ir kitokia veikla Austra kaip gražų Amerikos lietuvių so ziazmu ir sėkme. Mes tikime, kad
Aname straipsnyje Australi kumui. Todėl stengiamės visuo- direktorius. Aukuras Klaipėdoje
jaus lietuviams sportininkams. lijoje.
lidarumo ženklą, ir norime juo su tokiu pat užsidegimu ir pasi jos plotas paduotas mylios tiks menę informuoti apie SLA dar- ...
. x . ,
.
:
1
XT •
,
1
1
•
1
turėjo
savo
viešąją
biblioteką
Pažadėjau, jog stengsiuos, idant
Aš iš savo pusės taip pat pa papuošti mūsų lietuvišką šven sekimu mes jį ir užbaigsime. Da lumu (2,974,581 kv. mylia), o bus ir tikslus. Norime, kad kiek
lietuviai sportininkai juos kaip teikiau, kiek laikas leido, gali tovę, pažymėdami ALT S-gos bar kiekvienas* parodykime savo aukščiausio Australijos kalno vienas tikrai suprastų, jog įsi (vedėju buvo Ed. Karnėnas),
muziejų ir 1935 m. Klaipėdos
jiors gautų ... Linkėjimai majo- mai platesnį Amerikos lietuvių vardu vieną langą”...
gerą valią ir atlikime s&vo tau aukštis__ apskritu skaičiumi — gydamas SLA apdraudą, ne tik
operą (buvo pastatytos dvi ope
^bi Impulevičiui nuo Scitniškio, ir jų organizacijų veiklos vaizdą.
šia proga norėčiau pareikšti tinę pareigą..
(7,000 pėdų) ir tuo būdu nuže turi sau naudos, bet kartu jau ros: Traviata ir Faustas), globo
15 Glede Rd., Sidney, Glede, Aus- Vėliau klausimų ir atsakymų for pageidavimą, kad tas "langas į
Aukas galite siųsti mano ad mintas 305 pėdom.
prisideda prie rėmimo ir palai
tralia, ir prašymas susirašinėti... ma aiškinomės daug ekonominių, Ameriką” nebūtų uždaras ir kad resu ... Sodus, Michigan, aš per Patikslindami šią paklaidą kar kymo lietuviškų reikalų, kuriuos jo Aidos ir Vaidilutės chorus.
E. K.
Labų dienų Petrui Stankevičiui socialinių ir politinių reikalų, nebūtų tik vienas. Ir daugiau kas siusiu.
tu reiškiame nuoširdų nuolanku Susivienijimas vykdo jau dau
*
*
*
nuo sesers Bronės Jarembauskie- bendrai rūpimų tiek Australijos, iš Amerikos savo aukomis galė
mą p. J. BaČiūnui už kruopščiai gelį metų.
Ar įstojai į
nės...
tiek Amerikos lietuviams.
v tų prisidėti. Mane jaudino gra Kitą rytą išskrendam į sostinę parengtus ir įdomiai perteiktus
—
Kokiais
darbais
SLA
reiš

• ♦ •
šeštadienį dar aplankiau dau žūs ir teisingi ALB Bankstowno — Canberrą. Gaila palikti taip kelionės įspūdžius po tolimus
VILTIES
kiasi lietuvybei palaikyti?
Vienas iš pirmųjų mano vizitų giau lietuvių šeimų, bet, žinoma, Apylinkės valdybos ir Liet. Mo- greit Sidnėjų ir jo tokius malo kraštus.
Sidnėjuje buvo pas inž. B. Dau- dėl pertrumpo laiko visų nega- kyklos tėvų komiteto, atsišauki nius tautiečius.
draugiją?
— Susivienijimas atlieka dauS. Griežė-Jurgelevičius
vius ...
Vaclovas Šliogeris ir p. Daukienė siunčia labas dienas p. So
fijai Smetonienei, jos marčiai
Birutei ir Juliui Smetonams Cle

TILTAS
R. SPALIS

Viršila ^Narbutas nebuvo pirmos jaunys
tės vyras, bet ir nesenas. Karo audros laimin
gai išmestas į krantą ir dar svetimą, neturė

Jiedu laimingai praėjo tą vietą, bet tas jos
žygis paveikė vyrą daugiau, negu galima bū
tų tikėti. Jos tvirti pirštai persekiojo jį dieną

damas artimųjų, jis greit pasijuto vienišas.

naktį, jis pasijuto vėl kažkam reikalingas,

Būdamas didžiai religingas, doras žmogus,

galįs globoti silpnesnį ir krūtinėje darėsi šil
ta. Kadangi moteris irgi neskersavo, jau po
savaitės jiedu susižiedavo, o po to netrukus
ir žiedus sumainė.
Pradžia buvo labai graži, jis tarėsi radęs,
ko ieškojęs, bet jis nebuvo kvailys, prasprukę jos žodžiai bei šimtai kitų mažmožių labai

vengė trumpalaikio ryšio su priešinga ly-

umi, bet ieškojo tvirto pastovaus ryšio. Karo
audros tėvynėje neleido tą ryšį sudaryti, čia,
tremtyje, jis irgi nesiskubintų, jei ne tas
nepaprastas atsitikimas.
Ten, kur jis atsidūrė, rado būrelį lietu
vių, kurie kad ir išsimėtę gyveno, bet palai

kė santykius ir dažnai susitikdavo.
Kartą taip atsitiko, kad jis ėjo su jauna

mergina per ilgą tiltą. Tiltas buvo bombų ap
naikintas ir pėstiems praeiti greitomis buvo
padaryti siauri takai. Pačiam to tilto vidu
ryje, kur kalnuotoje vietoje slėnis, rodėsi, be
dugnėn kritęs, merginai, matyt, susisuko gal
va ir ji visu stiprumu įsitvėrė viršilai j petį.

greitai pradėjo kelZi jam piestu plaukus, šim

tus kartų jis tarėsi klystąs, bet jo akylumas
vėl ir vėl grįždavo prie tos pačios kankinan
čios išvados. Net tas jos įsitvėrimas į jo pe
tį ten ant tilto pasidarė įtartinas, nes kartą
jiedu perėjo tarpeklį, kur net jam svaigo gal
va, o ji, rodos, ir nepastebėjo, nors ir dabar
eidama per tą tiltą, lyg prisimindama kome
diją, visad tverdavosi jam už peties, nors da

bar jos lūpose skraidė lyg ir slepiama šyp vietoje lydėjęs pats žmoną į miestelį, kur
sena.
atsirado eilė reikalų, paprašė draugą kartu
Vyras buvo tylus, jis neieškojo patari su ja nueiti.
mų, be to, neturėjo ir artimųjų, kuriais galė
Nuo šios vietos Utulis pasidarė nekalbus
tų pasitikėti. Tad ir toliau krimtosi viduje ir turėjau traukte traukti iš jo kiekvieną
žodį.
abejodamas, krūvon rinkdamas už ir prieš.
Kelionės metų moteris pasidarė labai at
Kaip tik tuo metu Utulis pasisuko. Su
prantama, susitikimas buvo nuoširdus, abu

kakli, kamantinėdama apie praeities žygius

buvo pasiilgę vienas kito, bet ir per tą džiaug

su dailiąja lytimi ir, žinoma, netikėjo, kai jis

smo valandėlę tamsus šešėlis juodino viršilos

mėgino ginčyti. Ji tik gudriai juokėsi, kar

mintis. Jis juokavo, traukė alų, bet jo žvilgs tas nuo karto smalsiai į jį pasižiūrėdama. Bet
nis, užkliuvęs žmoną, vis sprendė, vis ieškojo kai juodu priėjo tą jau pažįstamą tiltą, Utulis
raudo, mišo ir kiekvieną žodį turėjau iš jo
atsakymo.
tempte tempti.

Jis galėjo pasitikėti tik Utuliu, tik tas
— Tai ką gi, ji padėjo ir tau ranką ant
nemokėjo meluoti, tik iš jo» galima būtų vis
ką sužinoti, ir, mielami svečiui nieko neaiš pečių ?
— Nee ...
kinęs, jis pradėjo pasakoti žmonai apie ne
— Perėjot be jokio nuotykio, nesisuko
būtus draugo pasisekimus ir laimėjimus mo
terų tarpe. Utuliūi raudo ausys, jis mėgino jai galva?
— Jai pasidarė bloga... aš ... aš turė
nedrąsiai ginčyti, bet tik nedrąsiai, nes, jei
draugas juokauja, tai tegu linksminasi, negi jau paimti ją ant rankų ...
dėl to pykši.
— Apalpo, reiškia, išbalo, kaip lavonas,
Smagiausios nuotaikos visi trys užpūtė ar ne ?
— Nee, taip blogai nebuvo ...
žiburį, bet rytą viršila pasijuto nesveikas ir,

Z's
i

— Suprantu, vieną ranka apsivyniojo ta
vo kaklą, kad nenukristų. Protinga moteris,
ir labai. O tu ką?
Jis vėl raudo, leido akis ir staiga šūkte
lėjo su nuskambėjusiais ašarų akordais.
— Jei norit žinoti, ji pabučiavo mane ...
Visgi, prisiminiau, jis nebuvo jau toks
naivus vaikas ir man pasidarė gėda. Norėda
mas patenkinti savo smalsumą, įskaudinau jį.
Iškračiau pypkės pelenus ir pripyliau
paskutinį stiklelį. Po kiek laiko, tartum nu-

mesdamas sunkią naštą,
jis ir neragindamas
♦

užbaigė istoriją, kurią aš ir šiaip buvau spė
jęs. Jis pernešė ją per tiltą, padėjo ant žemės
ir apsisukęs, lyg vejamas, atsidūrė čia.

Mano tylėjimas ir ilgas krapštymasis
pasidarė jam įtartina^ ir jis pagaliau paklau

sė:
— Pone mokytojau, ką ten darote?
— Maišelį ruošiu tau rytdienai, negi ei
si savąjį atsiimti?

Jis tylėjo, tik galvą nuleido, lyg bran
gųjį laidojęs...
(Pabaiga)
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MUZIKUI JONUI J.
KAMAIČIUI MIRUS

tautiniu nusiteikimu. Tokie mo
kytojai būtų buvę be galo nau
dingi ypač Klaipėdos kraštui ir
<L
atgausimai Vilnijai.
Jeigu būsime savo srity spe
(Kaip ir atsiminimas)
cialistai, pareigingi, dirbsime at
Vertė L. S.
sidėję, įsigilinę, darbą atliksime
Jo vadovaujamas gimnazijos, pa tie Dieve, Galybių Valdove” i gerai, patys save patikrinę, jau
TAI YRA
Londanas susirūpinęs
choras giedodavo bažnyčioje per panašias. Tarpe jų Beethoveno sime paStenkinimą, tai platus
1 mokinių pamaldas sekmadieniais didingoji giesmė "Garbė Dievui visuomeninis darbas sumažės ir
DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO
Londone I)r. Jonės daro pranešimą MI 5 skyriaus vadovau
ir švenčių progomis. Per didžią- Neteko girdėti, kad būtų mokęs nebus labai aktualus. Valstybė
jantiems karininkams. Jis pagrindinai išstudijavo Oslo laišką ir
sias šventes, kai iškilmingose ką lotyniškai, nes, jo žodžiais be turinti išplėsti žmogaus vispu^
RAGANŲ MEDŽIONES
jame rado daug aliarmuojaeiii žinių. Seniems slaptosios žvalgybos
mišiose dalyvaudavo ir kitos or tariant, ką Dievui sakai, pats sišką globą, nes "elgetavimd^r
karininkams visas reikalas atrodo perdėtas.
ganizacijos, ir vietos įgulos, gie turi gerai suprasti ir atjausti.
atseit ėmimas iš kitų rankų žmo
Posėdis baigėsi nepadarius jokių nutarimų. Duncan Sandys
KRONIKA
dodavo
ir
kariuomenės
pulko
dū

Kodėl
J.
K.,
nesileisdamas.
su
gų žemina, sulaužo charakterį,
ir Dr. Jonės nepajėgė kitu įtikinti.
dų
orkestrui
pritariant.
Jis
pir

muzikine
veikla
į
platesnius
lau
užmuša savigarbą, išugdo melą
— Mes turime apie Peenemiundę dar daugiau įrodymų
PARAŠĖ
mas per Tautos šventes, ar šiaip kus, apsibrėžė darbu gimnazijo ir t.t. Tačiau, kol tai nesuspėta
surinkti. — Sandys aiškina naujus planus.
tinkamomis progomis pradėjo je su Lietuvos prieaugliu, ir mo galutinai padaryti, kitokios išei
— Citton oro nuotraukų techniką privalo būti kuo grei
bažnyčioje giedoti tautines mal- kytojų seminarijoje su būsimais ties nėra, kaip savitarpinė pa
JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS
čiausiai pritaikinta Royal Air Force. Ji turi be pertraukos foto
das-giesmes už tėvynę. Kai pir pradžios mokyklų mokytojais? galba ir pakišimas peties, kur
grafuoti Vokietiją. Mums taip pat reikia žinoti iš kur savo ban
mą sykį pagiedojo ” Apsaugok Pirmiausia, jis nebuvo žmogus matai griūvantį kokį?. pastato
dymams peenemiundiečiai gauna raketom varyti medžiagą.
Knyga jau gauta Dirvoje. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja
Aukščiausias” (nesiklausęs kle platumos, bet gilumos. Gal ir kampą. Galbūt todėl visuomeni
bono, nes manė, kad gali neleis- pats nepasitikėjo, dėl savo būdo niame darbe nebuvo labai išsi
po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.
Sensacingas motoras...
4lti), klebonas pasišaukęs J. K. savybių, ar jam gerai platumoje plėtęs. Be Muzikų draugijos, šau
Dirva yra vienintėlis jos platintojas JAV. Prašom
Berlyno miesto susisiekimo elektriniame traukinyje, kuris
priminė, kad ta giesmė neturi seksis. Antra, kiek nugirsta iš jo lių Sąjungos (rėmėjas), Moky
/
ką tik apleido Gesundbrunnen stotį, niekas nežino, ką reiškia tas
leidimo. Jis atsakė: Klebone, lei paties, priežastys būtų šios. Dar tojų Sąjungos, Netdrtingiems
knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu
keistas ūžesys, nustelbiantis net ratų triukšmą. Iš geltonai ir
dimą dabar galite duoti. Nuo to ankstyboje jaunatvėje pats ge moksleiviaifis lėlpti draugijos
laiku išsiųsti.
mėlynai nudažytų vagonų sudarytas traukinys rieda Berlyno šiau
laiko ne tik ši, bet ir kitos už tė rai nesuvokdavęs kas jame dėję (vietinio pobūdžio) rodos niekur
rinėje dalyje, supamas pilkų, nuo lietaus išblukusių pastatų.
vynę giesmės būdavo giedamos. si, jausdavęsis lyg pažemintas, kitur nepriklausė. Rašė muzikos
Štai vėl visai aiškiai girdisi, — tartum motoro taktas būtų JK3333ZC2S32333;32E
Kaip yra buvę su leidimu, neži lyg nuskriaustas, kai Lietuvos klausimais, paliko keletą suhar
nuolat nutraukiamas. Tačiau artėja sekanti stotis, stabdžiai žvie
nau.
daugelyje bažnyčių skaitydavo monizuotų dainų, tai viskas.
gia ir niekas daugiau apie tai nebekalba.
Iš chorų: 1924 m. yra vadd^L
Apskritai giedodavo giesmes lenkiškas evangelijas, net šaky
Bet Argus motorų dirbtuvėje — Berlyno šiaurėje, kalba
dažniausiai tas, kurios būdavo davo pamokslus. Lietuviai turė vavęs Marijampolės Vargdienių
ma ir diskutuojama be paliovos. Turbininis motoras čia kelia
giedamos žmonių sutartinai iš se davo laukti, kol kelis "ponus” seselių vienuolyno chorui, šau
triukšmą nuo 19S& m. lapkričio 13 dienos. Tai yra tas sensacin
novės, tik dabar harmonizuotos. "suponėjusius” lietuvius, aprū lių chorui Kaune, su kuriuo 1924
Zenonas
Bačelis,
mūsų
bendradarbis
Brazilijoje
gas motoras — tas prūnityvus "Schmidt-Argus vamzdis”. Kartu
Be ”Pulkim ant kelių” — "Alyvų pins. Besimokydamas Kaune, se m. dalyvavo Dainų šventėje. Su
su skristi galinčiu Fieseler aparatu ir atitinkamais vairavimo įren
III
I bės neištveria esamose sąlygose I Daržely”, "Jau tu eini kentėti”, kęs lietuvių kov^s dėl savos kal Rygiškių Jono gimnazijos ir Mo
gimais sudaro Fi-103, arba V-l, — anglų vadinama ”Buzz-Bomb”.
Arčiau pažįstantieji visuome- ir pradeda vengti visuomeninio ”O Dieve Tėve”,... įprastines, bos bažnyčiose, nagrinėdavęs kytojų seminarijos chorais 1928
Argus motorų dirbtuvėse jau kelios dienos tesimato susi ninę veiklą randa ją be entuziaz-j darbo. Žinoma, tai jiems ramy- žmonių giedamas, Kalėdines, Ve priežastis, kelius ir būdus, kaip m. dalyvavo Il-je Dainų šventė
rūpinę veidai. Įmonės tyrimo grupė iš Peenemiundės pranešė, kad rno, be pasišventimo, veiklą iš bės nesuteikia — jiems prikaišo- lykines ir kitų progų. Išgirdęs tokias nenormalybes pašalinus. je Kaune. 1930 m. su tų pačių
darant bandymus, anksčiau pasiektas 600 kilometrų į valandą papratimo, iš nemalonios parei jamas nenoras dirbti. O darbu kur nors kaime gražią senos gies- Kartais pats imdavęs svyruoti, mokyklų chorais dainavo Dainų
skridimo greitis, staiga krito iki 450 kilometrų. V-l randasi grei gos, be tarporganizacinio susi laikoma tik tai, kas pagal bolše- mės melodiją, pats savo reikalui kaip čia būtų geriau.
šventėje Marijampolėje. 1937 m.
čio krizėje. Dieną ir naktį dirba Dr. Grosslau su savo vyrais. klausymo, kartais net pikto kon- vikinį dėsnį: "kas ne su mumis, | harmonizuodavo ir išmokydavo.
Varšuvoje radęs lenkišką pa- dirigavo jungtiniam chorui ra
Pagaliau surandama priežastis.
Iš kompozicijų mėgo Maironio, tri jotinę mokyklą, visuomenę, joninėje Dainų šventėje Mari
kurencinte pobūdžio, veiklą tra tas prieš mus”.
faretinę, be didesnio kūrybingu Man teko ilgus metus vado- Barono (rečiau) teksto Marijus, bažnyčią, kuri buvo ne tik mal- jampolėje. Tai vis tarnybinės pa
Baltieji pirštai kyla
mo ir nedidelio kultūrinio efek vauti mano ir vienminčių didelė-1’ Apsaugok Aukščiausias”, ”Vieš- dos-Dievo namai, bet tam tikra reigos. šalia vadovavo Marijam
prasme, ir tautos namai, padarė polės Jaunalietuvių chorui, su
Kelyje, vedančiam per Usedom salos siauriausią vietą, su to. Laukti, kad toji veikla pa mis pastangomis įsteigtai orga
stoja kariška lengva mašina. Iki Zempin yra dar 3 kilometrai. gerėtų, nėra pagrindo. Ji visą lai nizacijai, vadinamai Kultūros ir nių ryšių, mažai tedavė plates išvadą, kad kiekvienas sveikas, <uriuo 1938 m. dalyvavo Dainų
Šoferiui išjungus motorą, vyr. leitenantas Bernhard girdi šį keis ką sukasi tarp keleto šimtų lie Savišalpos Bendruomenei ”Li- nių nurodymų, mdžai ragino or normalus žmogus turėtų apsi šventėje Klaipėdoje.
— Lietuva turi būti lietuviš
tą ūžesį. Bet tas visai jo nedomina. Vyr. Įeit. Bernhard yra che tuvių senimo. Jaunimas į paren thuania”. Buvo dirbama tose ganizuotis, mažai lankėsi koloni spręsti už savo tautą. Tautiniam
mikas, skysto kuro specialistas generolo Rossmann štabe. Pasta gimus atsilanko noriau, jeigu po srityse, kurios judinamos ir kitų jose, neieškojo jose atstovų bei susipratimui kelti, dvasiai ir są ka, — sakydavo J. K. Labai gerrasis gi, yrą šefas kariuomenės 10-to tyrimo skyriaus Peenemiun- jų vyksta "šokiai su puikiu dza- organizacijų. Bet pagrindinis nedavė jiems įgaliojimų. Dvyli monei ugdyti pagrindiniai veiks jė jos tautinius, idėjinius vadus
J. Basanavičių, V. Kudirką,
tikslas buvo veikti į lietuviškas ka metų pačio VLIKo tarpe teko niai- yra (be šeimos) mokykla ir
dėje. O žemės pajėgų ginklavimosi žinyba neturi nieko bendro su žu iki 4 vai. ryto”.
Visa gi lietuviškoji masė nėra mases paskaitomis ir lietuvių pa matyti nesutarimus ii’ ginčus. bažnyčia. J. K. vienu tarpu dėl to J. Jablonskį ir kitus, kovojusius
V-l. Tai vien aviacijos reikalas.
'faciau žemės pajėgos nori pagaminti raketas, prieš kurias išjudinama ir pasilieka šalia tos sais. Buvo sudarytas prie jos Tai, be abejo, neigiamai atsiliepė buvo linkęs tapti kunigu, ko la r padėjusius už lietuviškumą ir
V-l tebūtų žaislas. Benhard žvelgia į laikrodį. Jau turėtų pasi veiklos. Todėl lietuvybės ateitis Tautos Fondo komitetas ir visų į žemesniuosius veikėjus ir pa bai norėjo ir tėvai, bet pagaliau o laisvę galvas.
Buvo praktikuojantis katali- y
rodyti V-2, sprausminiai naujojo mišinio varoma. Ir tikrai, hori mūsų kolonijoje turi bauginan organizacijų, be Brazilijos Lietu darė neigiamos įtakos visose ko apsisprendė būti muzikos moky
zonte, virš Baltijos jūros kyla ji aukštyn į dangų. Tesimato mil čių perspektyvų. Išmirštant se vių Sąjungos, kuri tan komite- lonijose. lr tai apsunkino ben toju, jei reikės, vargonininku, tas, didelis garbintojas Kristaus,
kad galėtų Lietuvos parapijose, curis pabrėžęs, kad tautų kuni
žiniškas, vis ilginantis, kondensuotų garų stulpas — "Baltasis nimui, veik nelieka lietuviško tan įeiti nenorėjo. Organizacija, druomenės kūrimą.
(svajojo apie Kauno kurią ap gai turi eiti ne su turtingomis
prieauglio. Jei tėvynės okupacija kurios žinioje buvo mokyklų pa
Peenemiundes pirštas”.
Brazilijos Lietuvių Bendruo
24 valandom praslinkus, Bernhard atvyksta į mažą Oie užsitęs ilgiau, tai tikrai Brazili talpos ir spauda, ne tik reikalo menės steigimo klausimas, bu lenkėjusią parapiją) organizuoti galingomis valstybėmis, bet, pir
salą, maždaug 10 kilometrų nuo Usedom. čia stovi švyturys ir yra jos lietuvių kolonija, tebesant neparėmė, bet dar net trukdė. vęs kurį laiką apmiręs, dabar vėl bažnytinius lietuviškus chorus, miausia, su savo tauta.
Mėgo vienatvę. Minioje ar
jūreivių užeiga, kur ir karo metu galima be kortelių gauti kiau gyviems patiems lietuviams, virs Būdavo atsakomos patalpos su iš naujo judinamas ir, atrodo, tuo gaivinti lietuviškumą, prisi
sirinkimams
ir
paskaitoms. vyksta persilaužimas. Kolonijos dėti prie atkūrimo lietuviškai šiaip didesniame sambūryje jaus
šinį su keptom bulvėm, šiaip nėra nieko šioje mažoje saloje. Tik lietuvybės kapinynu.
giedančių bažnyčių ir prie orga davosi vienišas, būdavo užsida
Sekant spaudą, atrodo, kad ir Spaudoje nebūdavo dedami skel
dar V-2.
vadai, organizacijos ir veikles nizavimo chorų jaunimo, jau žy ręs, nekalbus, greitai nežymiai
Oie yra šaudymo bazė taip vadinamiems statiems šūviams. kitose kolonijose lietuvės būklė bimai bei pranešimai.
nieji visuomenininkai, buvę ben
pasišalinąs. Dažnai matydavai
Wernher von Braun ir jo bendradarbiai turi sunkumų su raketų nėra džiuginanti. Tačiau Brazili Beieškant tarporganizac i n i o druomenės priešai, dabar tam giuojančio Lietuvos keliu.
Bet su baigimu Varšuvos kon vaikščiojantį vieną ar kapuose,
sprogimais ore. Vis pasitaiko, kad raketai pasiekus aukščiausią ja su 60,000 lietuvių, savo skai bendradarbiavimo, buvo sudary reikalui pritaria ir sutinka, jei
servatorijos ištiko karas, atne ar vėlai ištuštėjusiame sode. Ar
tašką ir ėmus leistis žemyn, ji staiga sprogsta. Priežastį norima čiumi kolonijų tarpe užimanti tas visų organizacijų pirmininkų ne aktyviai, tai bent pasyviai da
šęs Lietuvai nepriklausomybę, o timų draugų siaurame ratelyje
antrą vietą, lietuvybės išlaikymo komitetas turėjęs vykdyti Pa
išaiškinti stačiais šūviais Oie saloje.
lyvauti.
daug kam visai netikėtas parei nuoširdus, atviras, išsisakantis,
Atrodo, šiandien viskas vyksta sklandžiai. Tačiau V-2 dar fronte bus paskutinėje vietoje. saulio Lietuvių Bendruomenės
Reikalui pagreitinti buvo ban gas.
sąmojingas. Su moterims arti
nėra pripildyta kuro. D ir joje nėra nei skysto deguonio, gaunamo Net ir veiklesnių lietuvių tarpe tikslus. Bet reikalas tuo sudary
dyta
vėl
pasinaudoti
VLIKo
au

J. K. žodžiais betariant, "kac miau nedraugavęs, nes nedrįstąs
iš pramonės srities vakaruose, nei spirito iš Pomeranijos ir skys vyrauja labai pesimistiškos nuo mu ir pasibaigė.
taikos. Manoma, kad lietuvybę
Galutinai įsitikinus, kad be toritetu, Brazilijoje lankantis kam nors tikčiau, reikia dabar ir nežinąs ką su jomis šnekėti.
čio, reikalingo garavimo įrengimams.
jo pirmininkui Dr. Trimakui. Jis dar pasimokyti”. Pasidairęs ap Vedė, jau gerokai subrendęs, zaRaketa stovi, keturiais sparneliais atsirėmusi, ant visai tereikia palaikyti tik tų tarpe, darnaus visų organizacijų benbuvo painformuotas apie buvu linkui* 'pradžioje nepriklausomy navykaitę iš Kudirkos Naumies
paprasto, maždaug pusantro metro aukščio, geležinio, keturkojo kurie vienokiu ar kitokiu būdu dradarbiayimo atskiros organi
sius steigimo sunkumus ir pra bės išvyksta studijuoti į Leipci čio. šeimos neturėjo. Būdamas
Italo. Vienas technikas sukinėja ratą, nustatantį tikslią sparne lietuviais pasireiškia. O į apsnū- zacijos nepajėgs lietuviškoms
sytas tą reikalą paskatinti, da gą. Čia bestudijuodamas, susipa darbštus, taupus, prisidūręs p^p
liu padėt', šalia i akėtos — aukštas vežiojamas bokštas. Montuo dėlius ir komunistuojančius siū masėms įskiepyti susipratimą,
rant pranešimą susirinkime.
žino su to krašto giedančia baž vatinėmis pamokomis, pasistaty
tojai ir technikai grupėmis dirba prie to galingo šovinio. Vieni loma numoti ranka ir negaišinti beliko bandyti žūtbūt įsteigti
nyčia, domėjosi mokyklų chorais
užsiėmę viršuj, kur yra jautrus vairuojamieji įrengimai, nusta- laiko jų atvertimui. Tad-, į lietu PLB. Tą reikalą judino prieš ke Jam to reikalo pranešime ne ypač pradžios, žavėjosi Vienos dino Marijampolėje, prieš pabai
gą, gražius namus, kuriuos, kar
tantieji skridimo aukštį, kryptį. Kiti dirba žemutinėje dalyje prie viškų masių atlietuvinimą ir iš letą metų iš JAV atvykę vysk. užsiminus, vėliau buvo paklauslaikymą lietuviškumo dvasioje Brizgys ir prelatai Balkonas ir1 ta, kaip VLIKas žiūrįs į tą fak- berniukų garsiuoju choru, pra tą skundėsi, bolševikai atėmę.
turbinių, oro vairų bei kitų prietaisų.
Atostogas, jei ne kokie vasa
žiūrima beviltiškai ir nesiryžta Albavičius. Buvo sudaryta ati tą, kad ligi šiol Brazilijoje nėra džios mokyklų mokytojų muziki
ma daryti nors ir mažiausių tinkama komisija. Deja, vadai, PLB skyriaus. Jis atsakė: "čia niu parengimu ir t.t. Patyręs, ros kursai, praleisdavo Sintau
Visas bulvių laukas Į V-2 šovinio rezervuarą
bandymų. Pasiūlius bandyti, siū nudavę tam reikalui pritarią, jį yra keletas organizacijų, kurios kad tas gražus visuotinis gimtą tuose pas tėvus. Kaimiškai apsi
Mokslininkai paskutinį kartą patikrina kontrolinius davi ty tojams būdavo priekaištauja tyliai boikotavo. Komisija be lietuvybei jau dirba. Diskutuoti ja kalba giedojimas bažnyčiose, rengęs,' mėgdavo buvoti atlai
nius. Jie duoda sutartą ženklą. Privažiuoja tankai su skystu kuru. ma ne kritikuoti, o patiems veik viršūnių pritarimo nedrįso ener na, ar reikia jų daugiau steigti. yra darbo vaisius netik kunigų, duos — Griškabūdyje, Kudirkos
d
Pirmiausia mašina su B-medžiaga: specialiai paruoštu 75% alko
ti, o bandantieji veikti būdavo gingiau šio reikalo imtis, ir todėl Praktika rodo, kad daugiau or bet mokyklų muzikos mokytojų, Naumiestyje, šakiuose ir kitose
holiu. Jam skirta pats viršutinis tankas. Pompos dirba, varo spi apšaukiami "išsišokėliais” ir ligi šiol PL bendruomenės netu ganizacijų — daugiau ir nesuta kurie neretai būdavo ir varginin Zanavykijos parapijose. Vaikš
ritą j raketos nosį. Visas bulvių laukas nukeliauja į V-2 šovinio
rimų bei nesusipratimų. Galima kai, ar bent galį jais būti, ir šiaip tinėdavo vienas (kol buvo neve
"nepripažintais vadais”.
rime.
rezervuarą.
Yra asmenų, kurie Lietuvoje
Pokarinis VLIKo sąstatas bu vieną kurią organizaciją, pvz., reikiamo muzikinio išsilavinimo, dęs), savo imponuojančiu ūgiu,
Dabar eilė A-medžiagai — skystam deguoniui. Jo tempera ir žymių visuomenininkų bei vo priėjęs išvados, kad išeiviją Brazilijos Lietuvių Sąjungą, pa
galutinai nusistatė būti mo- tvarkingumu patraukdamas dė
tūra m. ”s 184 laipsniaf C (Virš — 300 F). Tuoj visa raketa valstybininkų tarpe turėjo auto išlaikyti lietuvišką tėra vienin daryti bendruomene, išplečiant ky toj u. Jo nuomone (taip tur mesį.
paskęsta ga,ų debesyje. Bepumpuojant didelis skysto deguonio ritetą, o čia, Brazilijos lietuvių telė priemonė — Pasaulio Lietu jos ekonominę veiklą į kultūrinę 1 būt yra iš tikrųjų), jei nori iš
Per vienas atostogas yra bu
kiekis išgaruoja. Reikia tiksliai ir greitai dirbti. Jei raketa per
vadų sukurtose džiunglėse, be jų vių Bendruomenė. Buvo paruoš sritį. Bendrai, šis klausimas tu-' auklėti sąmoningą, vertinančią vęs išvykęs Amerikon pas gimi
ilgai stov s to skysčio veikiama, atšals visos jos dalys, ypač jaut pačių, kitų autoritetų nėra. Čia ta deklaracija ir bendruomenės rėtų būti išspręstas vietos orga-1 save, sa/u charakteriu, atsparią nes. Bet čia šilo labai trumpai.
ru.; 'F įrengimai. Tuomet reikia tankus ištuštinti ir šildyti. O tai ramiai jaučiasi lietuvybės atbu- įstatai, išsiuntinėti visų kraštų nizacijų bei visuomenės veikė- svetirdybėms tautą, reikia auk- Vos prasidėjus mokslo metams,
pavojinga; be to, ilgai užtrunka. Nors turima visko, kas tik pa kėliais ir tie, kurie, nenorėdami lietuvių kolonijoms, tačiau nepa jų”.
. lėti ta linkme vaikus — būsiantį ir parsirado. Negalėjęs ilgiau bū
geidaujama, bet laiko nuolat stokojama.
pūsti prieš vėją, taikosi prie vie daryta didesnių pastangų ben Toks atsakymas, be abejo, rei- jaunimą, žmones, kurie sudarys ti dėl neįprastų klimatinių sąly
Didžiosios raketos išorinės sienos pradeda pasidengti ledo tinių vadų. Kad silpnavaliai druomenei įgyvendinti. VLIKas, kalo nepaskatino ir liko nesu visuomenę. Ta prasme turės būti gų, miestų nešvaros ir blo^
sluoksniu. Pristumiama mašina su T-medžiaga-vandenilio supe- lank aus — suprantama, tačiau padaręs gražią pradžią, su lietu- prantamas. Bendruomenės paly kada nors ruošiami pradžios mo- oro . . . Paprašytas ką nors ck™
roxydo-dujų varikliui. Specialiais apsaugos rūbais apsirengusiems liūdna, kad ir valingos asmeny-, vių kolonijomis nepalaikė stipres- ginimas su eiline organizacijakyklų mokytojai, nes mes maža giau papasakoti, numodavo ran
vyrams prasideda pavojingas darbas.
yra bendruomenės reikšmės nu tauta neturime teisės prarasti nė ča ir nusikvatodavo — sakydavo
ra griežtas potvarkis, kad perpilant T-medžiagą tebūtų
neigimas. Bendruomenei juk pri vieno žmogaus, o spaudžiami iš ’namie geriausiai”, kad iš Madirbama su apsaugos rūbais. Šis T mišinys yra labai agresyvus ganatas. Dabar jau viskas paruošta. Dar kartą specialistas patik klauso visi lietuviai, ir ji turėtų kelių pusių kolosų, iš vidaus už ijampo-lės niekur nesikelsiąs.
kiekvienai degamai medžiagai.
Būdamas ištikimas savam nu
rina raketos "nosyje” magnetiniai besilaikančius jungiklius, į ku įpimti lietuvių masę, tuo tarpu teršti, atskiesti svetimybėmis,
Rezervuaras vandenilio superoxydui sunkiai prieinamas. riuos eina laidai iš plono stulpo, šis lieka stovėti ir po to, kai pa organizacijai — tik pareiškę pa turime išaugti atsparesni, negu sistatymui, bolševikams užplūsJis randasi raketos viduje. Vyriškis nepatogiuose rūbuose, su rengiamasis bokštas atitraukiamas.
-ant
tokią valandą J. K.
geidavimą jai priklausyti. Pir spaudėj ai.
pasilmjBEnsie,
— gal pasitikėperpylimo žarna rankoje, turi įlįsti pro siauras dureles, kad pa
Dabar raketa stovi viena. Nė vieno žmogaus nėra jos ap masis VLIKo sąstatas bendruo Negalėčiau pasakyti, ar jis to
siektų rezervuaro įpilamąją angą. Jau keletas prie to darbo pra linkoje. Tyrinėtojai šarvuotame bunkeryje prie Stalų su lempu menę laikė vienintele ir visuoti kio mokytojo ruošimo klausimą dama^^nvo Kantrybe, nuduoda
rado nervus. Tereikia, kad tik trumpai ranka sudrebėtų, ir viskas tėmis ir matavimo įrengimais.
ne priemone išeivijos lietuvybei yra kur kėlęs, bet šiaip dažnu mu abejingumu. O gal turėjo ir
baigiasi nelaime.
X minus 5, X minus 4, X minus 3. Šiuo momentu pakyla išlaikyti. Jeigu minėtas dabarti atveju apie tai kalbėdavo ir tu ruputį vilties, kad galės dirbti
Jei tik T mišinys patenka ant bet kokios degamos medžia žalia šviečiama kulka. Tačiau kas čia darosi? Nuogąsčio riksmas nio pirmininko pareiškimas yra rėjęs vilties, kad, kylant ir to savo darbą.
gos,
žmogus per kelias sekundes stovi liepsnose. Pasiliuosavęs bunkeryje. Magnetinė ”lėkštė” su jungikliais guli nukritusi. Dėl naujas VLIKo
Iki 1950 m. jo nebuvo girdėti.
nusistatymas bulėjant švietimui, netolimoj
deguonis taip greitai oksiduojasi, kad žmogus sudega. Ir nuolat Dievo meilės, suspaustas oras ima veržtis į pilnus tankus. Gali Bendruomenės atžvilgiu, tai jis ateity bus įmanoma pradžios mo 1050 m. vėl muzikos mokytojas
paruoštyje esą gaisrininkai nieko nebegali padėti.
baigtis baisia nelaime ...
gali būti Jąbai žalingas išeivijos kyklų mokytojus išleisti su di Marijampolės I-je vidurinėje moPagaliau supilamas skystas katalizatorius: kalio perman(Perkelta į 5 psl.)
desniu muzikiniu išsilavinimu ir
(Bus daugiau)
lietuvybei.
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Meninėje dalyje mažieji Vio- rininko didelį pasipiktinimą. Tuo
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J. P. MULL-MULIOLIS
pačiu vargu ar beteks kitąmet
6606 Superior
mūsų
skautams
stovyklauti
ta

p
/LIMKESE
PAGERBTA VASARIO 16
UT 1-2345
me pušyne.
TURIME JUMS GERŲ NAMŲ,
Organizacijų centro suruošta
Šv. Jurgio par.
Stovyklai vadovavo: ” Vil
me Lietuvos Nepriklausomybės
niaus” tuntininkas sktn. V. Ne- Dailės paroda su literatūros
2 šeimų po 5 kamb., garažas,
40 metų pagerbime kalbėjo Mipopietė
verauskas, psktn. M. Andriušie$14*00.
ypatingai Eddy — St* Clair rajone.
chigano senatorius Charles E.
nė, vyr. sklt. Maželienė, psktn.
2 šeimų po 4 kamb., garažas.
Dailininko Antano Rūkštelės
Potter ir čikagietis adv. A. La
V. Opulskis ir skltn. lt. Urmonas. kūrinių parodos atidarymas
$12,900. Mažas įmokėjimas.
Suinteresuoti namų pirkimu, kreipkitės
pinskas.
Stovyklos ūkį pavyzdingai tvar įvyks kovo mėn. 8 d. 7 vai. va
1 šeimos 4 mieg. labai gerame
Senatorius savo kalboje pakė skltn. P. Alkevičius.
stovyje, skubiai parduoda dėl
kare, lietuvių salėje. Dailininkas
^^reiškė: ”Tie, kurie tikisi, kad
Juozą Mikonį,
širdies ligos. Galima pirkti su
• Brolijos Užsienio skyrius į Clevelandą atvyksta ateinan
l^laisvasis pasaulis pamiršo Lie
nedideliu įmokėjimu $900.—
persitvarkė naujajai kadencijai. čios savaitės viduryje. Parodos
A.
L.
Bendruomenės
Newarko
tuvą, Latviją, Estiją, ir Vengri
globėjas — Lietuvių Bendruome
East Cleveland .
ją — klysta. Laisvasis pasaulis apylinkės narių metinis susirin- BUS vedėjas yra psktn. Alg. Ba- nės apylinkės valdyba, talkinda
RAY NAUSNER REALTY
nevicius,
Bostone,
jo
pavaduoto

2 šeimų 4-4, garažas, gražus
ir JAV nepamiršo ir aš taip pat kimas šaukiamas kovo mėn. 9 d.,
ma parodos rengimui, po atida
jas
psktn.
O.
Gešventas,
Londo

11809
St.
Clair
Avė.
Tel.
UL
1-3919
sklypas netoli Nella • Park.
nepamiršau. Taika gali būti pil sekmadienį, 12 vai. parapijos sa
rymo ruošia susipažinimo vai
ne,
Ont.
Džiamborės
Fondo
se

$18,400.
na tik visiems žmonėms esant lėje.
ar namuose MU 1-2154
šes, k#rių metu Clevelando kul
kretoriumi
pakviestas
psktn.
Darbotvarkėje — valdybos ir
1 šeimos, 4 mieg. prieinama
laisviems”.
tūrininkus supažindins su dail.
Pranas
Pakalniškis,
jyDF
iždi

kaina.
•m
ALT viceprezidentas adv. A. kontrolės kom. pranešimai, nau
A.
Rūkštele
ir
rašytoju
Petru
ninku sutiko būti psktn. Kęst.
Lapinskas pasidžiaugė jaunimo jos valdybos ir k. komisijos rin
Eddy
St. Clair
Ekskursija į Chicagą — Fausto «llllll9lllllll3lllllllllliliisilllllllllllliiiiiin
Pažemėnas, abu Santa Monicoje, Babicku, svečiu iš Brazilijos.
kimas,
B-nės
Tarybos
ir
Pasau

darbais ir skatino visus įsijungti
Sekančią dieną, sekmadienį, Operos lietuviškan spektaklin
1 šeimos, labai gerai prižiūrė
lio Lietuvių Seimo atstovų rin Calif.
Lietuvos laisvinimo darban.
THREE WAY
tas.
• ASS Chicagos sk. sueigoje kovo 9 d., tuoj po pamaldų, lietu Lietuvių Studentų Santaros
Pagerbime dalyvavo Estijos, kimų komisijos sudarymas, su
2 šeimų po 5 kamb.
PAINTING CO.
tikrosios narės pasižadėjimą da- vių salėj bus dailininko Antano Clevelando skyrius organizuoja
Latvijos, Armėnijos, Ukrainos ir manymai.
Lietuviška įmonė atlieka įvai
Bendradarbiai
Nurodytu laiku kvorumui ne- vė D. Ciplijauskaitė, o senjorais Rūkštelės paskaita apie moder- ekskursiją į Chicagą kovo mėn.
Vengrijos atstovai, bei eilė žy
susidarius, kitas susirinkimas tapo JI. Slėnys ir A. Zeikus. Ant. tiųjį meną, o po paskaitos litera- . £2 d. Fausto operos spektaklin. rius naujų ir senų namų dažymo Algimantas Dailidė, Antanas
mių kitataučių asmenų.
tūrinė popietė, kurios metu savo gi opera yra statoma Chicagos ir dekoravi
dekoravimo darbus iš lauko ir Gailiušis ir Albinhs Pastemokos
toje pat vietoj šaukiamas po pu Pauliukonis skaitė paskaitą te
_____
UT 1-2345
HE 1-8516
ir kelionės
”. kūrybą skaitys svečias Petras Lietuvių Vyrų Choro, dalyvau- viduje.
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS sės valandos, kuris bus laikomas ma __ ”Jaunimas________
Sueigą paįvairino senj. R. Vėžys! Labiekas, Aurelija Balašaitienė jant eilei žymiųjų lietuvių solisLietuviams darome nuolaida.
Vietos jaunimo organizacijos teisėtu, nežiūrint susirinkusiųjų nuotrupomis iš žiemos stovyklos.! '* Balys Auginąs.
Įų.
J. ir E. Ignatavičiai
Mes turime spalvuotų pirkėjų.
kovo 2 d. suruošė šv. Kazimiero skaičiaus.
Akad.
Skautų
Ramovės
suei-į
,
R
,
e
"
gėjai
kviečla
visus
cleve
‘
j
Specialiai
samdyti
autobusai
Visi nariai kviečiami gausiai
G77 E. 128th St. Tet MU 1-8368
minėjimą.
Kreipkitės ir mes parduosim
goję
J.
Vazbys
skaitė
pašnekės,
'
'^dmėms
abejuose
parengmuoišvyktų
j
Chicagą
šeštadienio,
dalyvauti.
Jūsų namą.
apie Amerikos universitetus. |se dalyvauti. Norintieji dalyvauti kovo mėn. 22 d„ rytą. chicagoje fS53K:B3BfllSeailBII3IBI9IIIBIIIIIIIIBIIIiaiSIIIIIGII
Naujuoju Baltijos tunto tuntiLietuvoje ir Vokietijoje baigų-! suslpazlnnn0 val8ese- liečiami dar liktų apie 5 valandos laiko
ĮVADE PARK REALTY CO.
ninku, vietoje buvusio vyr. si.
Patark
kaimynu!
is
studijas
lai
buvo
įdomi
ap-j
iš
anks
;°
pi
™
‘
;
iki
operos
spektaklio,
kuris
įvykšiem
7C32 Wade Park Avė.
Daveto Dulaicio, paskirtas ps. Al
ninką
J.
Vnbah,
telefonu
MU
s
į
a
g
vai.
vakare.
Autobusai
PITTSBURGH, Pa. ž valga.
prenumeruoti
Arthur O. Mays, broker
girdas Manvydas.
Akad. Skaučių Dr-vės Chica- Į,'5.?,78 “ba paa VUTl<,^b.°®
gr!žtu i Clevelandą sekmadienį,
Telef.: UT 1-7551
Lietuvos Nepriklausomybės 40
DIRVA t
SVARBUS PRANEŠIMAS
gos skyriaus kandidačių globėjai e l SĮ?. 1 "? !
..
kovo mėn. 23 d., vakaru. Keliometų sukaktį iškilmingoje suei
Svečių — Antano Ruksteles ir nės kaina į Chicagą ir atgal būtų
Pittsburgho
ir
apylinkės
lietut.
n.
M.
Grigaravičiūtei
išvykus
goje pagerbė Gabijos ir Baltijos
Petro Babicko priėmimu bei jųjų apje 14-15 dol. (priklausytų ir
viams, sudarantiems Vakarų Uibanon tęsti studijų, jos pareituntai.
globojimu (levelande rūpinasi nuo Žmonių skaičiaus). Jei atsiPennsylvanijos
Lietuvių
Jungti-'Ras
perėmė
t.
n.
Aid.
PaltarokaiI. J. SAM A S JEWELER
Kalbėjo tuntininkė ps. J. Pe
Vytautas
A.
Braziulis
(telet.
HE
rastų
50
žmonių,
yra
galimybė
nių Organizacijų Komitetą, ku- tė. Skyriui pirmininkauja t. n.
čiūrienė ir kiti.
2-2129).
pasamdyti lėktuvą, kurio kaina
riam vadovauja pirmininkas adv.' A. Andriukaitytė, o sekr. — t.
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
vienam
asmeniui
į
abu
galus
bū

Eddy Schultz, pranešama, kadn. B. Bulotaitė. Turimas gražus
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
I)r. J. Sandargui,
Dr. Vyt. Majauskas buvo su
tų apie 17 dol. šiuo metu nometinis suvažiavimas įvyks ko-' P* h anglis — 38 kandidatės,
pasirinkimas.
žeistas automobilių susidūrime.
t.urinčiam savo gydymo kabinetą; rimą sužinoti suinteresuotų žmovo
23
diena,
sekmadienį,
3
valau-1
•
Chicagos
"Juodkrantės
”
jūKitos mašinos vairuotojas buvo
North Rovalton, sausio mėn. 27 niu skaičių iki kovo, mėn. 9-tos
700 7 Superior Avė,
dą
po
pietų,
Lietuvių
Piliečių
rų
skaučių
tunte
trys
laivai
Greta Ezella Theatre
neblaivus.
d.
suėjo
50
melų
amžiaus.
įdienos.
Suinteresuotieji
prašomi
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
Klubo selėje — 1723 Jane St. S. "Gintarių”, "Neringos” ir ”Vai*
Praėjusį
sekmadienį
sukaktuskambinti
tel.
IIE
2-2940.
i vos”
Jonas Vitas susituokė vasario S., Pittsburgh, Pa.
vininką aplankė būrys artimųjų,
Biletus į operą ir nakvynes
• Sktn. C). Ščiukaitė perėmė Įteikė eilę dovanų ir pasivaišino.
15 d. su panele Gražina Mėmė-, Visos lietuvių draugijos, orgaekskursantai pasirūpina patys.
klubai
ir
parapijos
Seserijos
skyr.
redagavimą
”
Mūnaite. Vestuvėse dalyvavo nema- nizacijos,
Atskirais atvejais, nakvynės pas
ža jaunimo.
prašomos prisiųsti delegatus, sų Vytyje”. Iki šiol tą skyrių reL. V. S. Ramovės,
Chicagos lietuvius, bus parūpinMes kepame visokius pyragus, lietuvišką
Reikės išrinkti komitetą 1958 dagavo dabar Seserijos VyriauVietos skautės spartindamos metams.
j siąja Skautininke išrinkta v. s. Clevelando skyriaus naujos vai-1 tos tiems, kurie jų pageidaus
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
dybos ir kontrolės komisijos rin-!
savo veiklą, skelbia naujų narių
Be valdybos rinkimu, bus ap-jL. Čepienė.
kimai įvyksta sekmadienį, kove'
Ant. Lcimonas,.
išvežiojame į namus.
registraciją. Suinteresuotieji tė- ^’Ui ir kiti labai svarbūs reikaN
mėn. 9 d., 11 vai. 30 min. šv.'Ogesnį laiką kavinę turėjęs nevai skambina ps. Aldonai Rašte-,KilJurgio parapijos salėje.
toli Naujosios Parapijos bažny
Fr. Žilionis
ST. CLAIR BAKERY
nytei KE 2-8267 arba vyr. skau
IŠTIKUS GAISRO
čios, dabar kavinę, kuri vadinaKaziuko mugė,
J sis Leimon’s IJquor, nusipirko
tei Jolandai Miltakytei WE
Sav. O’Bell-OLelenia
NELAIMEI
5-2706. Mergaitės nuo 6 iki 11
rengta Neringos skaučių tunto ^8921 Euclid Avė., Wickliffe,
6212 Superior Avenue
Tel. EN 1-6525
metų priimamos į jaunesnes
Kada rjūsų namai arba ra nraėjo gražiu pasisekimu. Skąu- Ohio. Telef. WH 3-9876.
skautes, nuo 11 metų — į skau
landai tampa sunaikinti ariu ės mugei šiais metais buvo la Lietuviai kviečiami atsilanky
Antroji mūsų krautuvė yra
tes.
ti ir naujoje kavinėje pasivaišin
• Urbanoje studijas baigė ASS j suga iinti ugnies, kreipkitės
1404 E. 66 Street
Tel. EN 1-4551
bai gerai pasiruošusios.
ti.
nariai: t. n. D. Tallat-Kelpšaitė' P. J- KERŠIS, dėl apkainavime
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos
— zoologiją, t. n. M. Tapulionytė <0 visada reikalauja apdraudė
ail. J. Paukštienės
produktus.
— chem. inžineriją, t. n. D. Ože •’cmpaniios pirm, negu išmok; keturi aliejiniai tapybos darbai
Stogų taisymas
GREAT NECK, N.Y. lytė — komerciją, senj. R. Dir- iž nuostolius.
)aidavii/nii yra išstatyti Dirvos
Kreipkitės į mus a būsit patenkinti
Dengiame naujus ir pataisome
P.
J.
KERŠIS,
Sausio 19 d. Great Necke įvyko von*s
architektūrą, senj. P.
'ange.
senus stogus. Greitas pataisy
609
Societv
for
Savings
Bldg.
Abelkis
ir
senj.
A.
Zeikus
Lietuvių B-nės Great Necko apyNorintieji juos įsigyti kreip mas apdraskytų stogų. Darbas
Telef.: MAin 1-1773
linkės visuotinis susirinkimas, aeronaut. inžineriją.
kitės į redakciją.
garantuotas.
25'
•
Chicagoje,
Navy
Pier,
Mi-I
Rezidencija:
PENINSULA
kuriame buvo išrinkta nauja val
K. ir O. Karpiai
LIETUVIU KLUSAS
LATVIAN ROOFING CO.
dyba. Naujoji valdyba pareigo nois u-te, kur studijuoja apie 100 - -----------------------------------~
--------------------Floridą išvažiavo vasario mėn. 1263 Churchill Rd. Dieną šaukti
mis pasiskirstė sekančiai: pirmi lietuvių, tarp kitų 6 klubų, už6835 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-1143
darytas
Lituanicos
klubas.
Chi
22
d.
Teų
išbus
apie
tris
savai

ninkas — Henrikas Miklus, iždiEN 1-2125, gi vakarais HI 2-5926
JUOZO KAMA1CIO
Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia
cagos Korp! Vytis skyr. pirmin
tes.
ninkas — Petras Povilaitis ir se
IR
JONO
EALEIKOS,
nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.
S. Banaitis imasi iniciatyvos,
kretorius — Juozas šavinis.
ST.
CLAIR
SIIOE
STORE,
E. ir K. Gasparaičiai
Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi
kad u-to vadovybė vėl leistų Li
12915 St. Clair Avė,
J. CI J U N S K A S
į Floridą išvažiavo vasario mėn.
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis
Vasario 22 d. Great Necke įvy tuanicos klubui ir toliau veikti.
LAIKRODININKAS
Batų
ir
odos
parduotuvė,
di
k
26 d. Floridoje prabus apie mėmuzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visų laikų veikia televizijos apa
• New Yorko sk. Tauto tun
ko iškilmingas Lietuvos Nepri
’is batų pasirinkimas ir žemes įesį laiko.
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.
•>
aiso ir parduoda laikrodžiu:
klausomybės paskelbimo 40-ties te Vasario 16-sios progai skirto nės kainos negu kitur.
je sueigoje paskelbtas tuntininAtsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.
apyrankes ir kitas brangenybes
metų sukakties minėjimas.
J. J. Salasevičiai,
Siuntimui į Europą duo-dam;
ko.
šventei
skirtas
įsakymas,
o
Sąžiningas ir garantuotas dar
Minėjimas pradėtas Amerikos
lankydamiesi Les Angeles mies
nuolaida.
taip
pat
ir
pareigūnų
pasikeiti

bas prieinamomis kainomis.
ir Lietuvos himnais ir už žuvu
Batų taisymas- paimamos i, te pas J. J. Chmieliauskus, su
mai
tunte.
Jūrų
skautų
Audros
sius dėl Lietuvos laisvės Opere
753 E. 11S St.
oristatomos į namus be mokės kitais buvusiais clevelandiečiais
WM. DEBBS PAINTING CO.
laivo
vadu
paskirtas
vltn.
L.
•z •
tės Choras giedojo maldą ”žuvuCleveland
8,
Ohio
siunčia
geriausius
sveikinimus.
CIO.
WM. DEBESIS
siems šauliams”. Dipl. teisinin Karmazinas, jo pavaduotoju —
Telef.: LI 1-5466
Dajfbo vai.: nuo 9 v. ryto ik.
Vyt.
Ramanauskas.
Vilkiukų
kas Jonas Jakučionis labai įdo
Duodami šeimyniški pietūs
Z v. v.
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
nillllKIIHIHCtlHJIIJlIKJLilIHSIIIUIISIIIIIir
miai apibūdino šios šventės is dr-vės draugininku paskirtas
Telefonas:
GL
1-5875,
but3
—
Teirautis
po5
vai.
vakaro
—
toriją ir jos reikšmę. Po kalbos pskltn. Vikt. Kirkyla, kuris taip
1132 Summit Dr.
Cleveland 24, Ohio
8601 Kosciuszko Avė. Teler.:
GA 1-7658.
pat
pakeltas
į
skiltininko
laipsnį.
sekė aukų rinkimas Lietuvos
PRANEŠAMA ...
UT
1-6349.
Šarūno
dr-vės
adjutantu
patvir

laisvinimo reikalams.
NATIONVViDE’S '
tintas skltn. Rim. Klivečka.
naujas
• Kaip ir pernai Adelaidės
kykloje. 1955 m. pripažintas ge "Vilniaus” tuntas (Australijo
v
ru tarybiniu mokytoju. Kad J. je) 10 dienų stovyklavo Mt.
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
atlieka Įvairius spaudos darbus. Jūs
O
K. visas ypatybes gero mokytojo Crowford pušyne. Stovyklavo 42
galit pigia kaina atsispausdinti pro
turėjo ir kad geras mokytojas skautai-tės ir 14 jaunuolių neOFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDFNCIJA: PENINSULA 2521
fesines korteles, Įvairias blankas, va
buvo, tai faktas. Bet tarybinis... skautų. Du kandidatai ir 5 kan
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
karams
biletus,
vestuvių
pakvieti

kitės
į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimų jvaž>
Parodys ateitis.
Vienas gyvybės draudimas pa
didatės davė sk. įžodį.
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
mus, plakatus ir kt.
Jonas J. Kamaitis palaidotas
dengia visą jūsų šeimą... nei
Nemalonumų stovyklos vado
Sutaisau paslolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildynaat
Marijampolėje, Katalikų kapuo vybei pridarė kažkuris nerūpes
automatiškai kiekvieną naujai
Užsakymai priimami ir paštu.
garantuojama. Kieipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
se.
prisidėjusi (po 24 amžiaus die
tingas tautietis, svečių lanky/noDIRVA — 1272 East 71 St.
nų) NE KTEK NEPADIDĖJANT
Febūna jam lengva Lietuvos si dieną sužalojęs keturias jauCleveland
3,
Ohio
žemė!
už mokamą vieną draudimą!
LAV nas pušis. Tas sukėlė vietinio gi,
Tel.: HE 1-6344
Skambinkit:
lėta Alilionytė ir Antanas Miklas pasakė šiai dienai pritaikytus
eilėraščius, o Operetės Choras,
vadovaujamas muz. Mykolo Ci
bo, nepaprastai įspūdingai išpil
dė keletą lietuvių kompozitorių
dainų.

NEWAKK

SKAUTAI
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P. J. KERSIS

DIRVA

DRAUDIMAS

Didelis Namų Pasirinkimas

*1

Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat si\sk 1 do-

Geriausi rezultatai perkant ir parduodant namus.

lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
nente einantį iliustruotą humoro-kritikos žurnalą

Kreipkitės pas Joną Nasvytį.
IV 6-1600

PELEDĄ

R. A. GALL REALTY CO.
_____ _____ 421 E. 200 St.. Euclid. Ohio_________ (19)

Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
Rašykite dar šiandien: PEL6DA, 231 Wallace Avė. S.,
VVelland, Ont., Canada.

JAKUBS & SON

PAULINA MOZURAITIS,

Agentas
SK 1-2183
iiiiiiiiiiiHiimuiiiuiiHiiiiiiiuUuPb'ir

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & IViIliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojat
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
ENdicott 1-1763

Dabar
pats laikas

užsisakyti

936 East 185 Street
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giausias eksponatas — Vilniaus
miesto panorama, didžiulis foto
montažas.
Ilgamečiui Fizinio ir Sporto Komiteto šiaurės Ame
Prie fotografijų labai darniai
rikoj nariui ir dabartiniam sekretorių
jungiasi ir mūsų dailininkai, —
ALGIRDUI BIEį/kUI,
A. Varnas, A. Rūkštelė, V. Vi
jeikis ir P. Babickas, — sų savo
jo mylimam tėvui VINCUI BIĖLSKUI Sibiro tremtyje
lietuviškais vaizdais. Varno kry
žiai ir bakūžės, Rūkštelės gubos,
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia
Vijeikio žalumas ir Babicko ber
FASKas
želiai neša lankytojų mintis ir
jausmus į tėvynę.
Telefonas: HEnderson
ledukojop tr admin is t racijų* adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
Pažymėtini rašyt. P. Babicko
1-6344, Redaktorius Ralys GAIDŽIONAS (buto telefonas: GL 1-3976).
piešiniai. Jo asmenyje A. Rūkš
telė yra sulaukęs rimto konku jungos bankete, vasario mėn. 16 liūte ir dabar augina dukterį Zi
d. Mr. Clayton yra Piliečių už tą. Neseniai skaudi nelaimė bu
JUOZAS BUTVILĄ sugulus, viriau visokiausius sal rento. Ateityje šios rūšies paro
LAIŠKAS Iš CHICAGOS
Eisenhowerį organizacijos exec. vo ištikusi p. Kalinauskienę. Ne
džius gėrimėlius ir pilsčiau į Be- dose būtų labai įdomu išstatyti
direktorius.
atsargus automobilio vairuoto
nedBctino ir Contro bonkas. Net ir spalvotų fotografijų.
• Dr. Jonas Bajerčius, ilgą lai- 'jos buvo sužeidęs. Dabar gražia
IR PIKTA IR NESMAGU...
žmonai nesakydamas.
įr kai atvykusios sekmadienį Dail. J. Pautieniaus apžvalginė ką buvęs JAV Lietuvių Bendruo-, sveiksta. Biržiečiai džiaugiasi,
menės Chicagos apygardos pirmeno darbų paroda
Ir pagailėk tu, žmogau, vieno dolerio ir 92 centų savaitė kūrpos išsikalbėjo, pasikvietė į
• Dr. S. Biežis, Amerikos lie
mininkas, neseniai iš tų pareigų
je.’!! Didžiuojamės praeities vyrais, o patys dėl cento dre gyvenamąjį kambarį ir mane.
Čiurlionio Galerijoje šią savaitę pasitraukė. Bet jis ir dabar ak tuvių tautinės minties ir darbo
įėjau, žinoma, drebėdamas. uždaroma. Ji bus perkelta iš Chi
bame ... 30 blizgančių kojyčių už 25 šimtus centų ...
tyviai dalyvauja LB rinkimų In veteranas, buvęs ALT S-gos pir
Jos gyrė kilnius gėrimus. Nors cagos į Detroitą, o vėliau į Monformacijų ir Spaudos komisijoje. mininkas šiuo. laiku yra taip pat
Ir ranka dreba, ir akiniai ant gai daug be reikalo, o kur reikia, maudykis Benediktine. Bet, ve, trealį. Parodoje išstatyti 35 ta Dr. Bajerčius nei kiek neabejo ir panevėžiečių klubo pirminin
nosies nebesilaiko, taip jau pikta ir tikras reikalas yra, tai išsisu- gėrimas. Geriau stikliukėlį tokio pybos darbai, daugumoje pcisa- ja, kad Lietuvių Bendruomenei kas, išrinktas jau antrą kartą
darosi. Gaila ir tu kreivų raidžių, kinėjimų marios, tik imk plauk išmaningo, nors ir brangaus, ne žai ir portretai.
bus skirta suvaidinti didelį vaid Dr. S. Biežis ruošiasi skaityti
gu jūros visokiausių likerių.
Palyginus jo darbus, tapytus menį išsklaidytos lietuvių tautos panevėžiečiams įdomią politinę Ir karaliai turi nemažai bėdų su
besiklostančių ant popierio. Ir ir jei nori paskęsk.
paskaitą ir paliepė sekretoriui
Viena iš jų laikė rankose ma prieš 6-7 metus su dabartiniais, likime.
vis tai dėl to vieno žalio doleriu-Va, dėl ko Butvilą pyksta ir
savo vaikų ir giminaičių vedy
(Dr.
Kaziui
Sruogai)
greit
šauk

ko ir tų smulkių 92 centų, kurių rašo. O apie tuos, kurie nieko no parašytą laišką Dirvai. Ji ir ryškiai matyti didesnis įvairu
• Dr. Juozas Kaškelis, ekono
boms. štai Švedijos princesė Marmas formose ir spalvų tonuose, mistas, buvęs Pienocentro įga ti panevėžiečių susirinkimą.
mes nesugebame per savaitę su- iki šio laiko nedavė, tai aš nė kalbėjo pirmoji.
garetha, 23 metų, išteka už jazzo
subtilesnis
gamtos
vaizdo
ar
cha

Per žiaurus esi, Butvilai, —
rinkti, atidėti į krūvelę, paskiau kalbėti nenoriu. Ir redaktorius
liotinis Londone, šiuo laiku pa
• Povilas Gaučys, nepriklau pianisto anglo Robin Douglas, 25
po mėnesio surikiuoti į keturias tikrai išbrauks žodžius, kokius sakė. Sutinkame su 192 centais rakterio išreiškimas, o kartu ir sireiškia ir kaip politikas ir kaip somos Lietuvos diplomatas ir ra
metų.
didesnis
meistriškumas.
J.
G.
per
savaitę.
Tik
jau
nereikalauk
krūveles, po pusmečio į 26, o, aš jiems parašyčiau. Bet už tai
biznierius. Veikia ir JAV ir Ka šytojas, išrinktas "Draugo" ben
kaip linksma, po metų į 52 ir, še susitikęs, tai žodžio nepagailiu, iš visų šimtinių. Kiek kas gali.
nadoje. Kanadoje ilgesnį laiką dradarbių klubo pirmininku. (Iki
bes ir panaikinti jų nepriklauso
tau, Viltie, ir aš stoju su savo Patinka ar ne, vožiu ir tiek. Jei Bet tik visi tegul duoda.
buvo LAS pirmininkas. Jis turi šio laiko buvo kun. Dr. Antanas
• Pral. Albavičius, Dr. Ašok Kanadoj savo nekilnojamojo tur Juška) ir Chicagos ALTo pirmi mybes.
šimtine j šimtininkų eiles, pa yra reikalas, duokime visi. Be
žiūrėk, sakai, jūsiškių per
NATO, į kurią įeina visi tie
sekdamas ano meto garbinguo išimties visi vienodai. Visi!
2000. Po 25 sumeskite. Ir jau lis, pulk. švedas, Dr. Sruoga ir to biznį. JAV turėjo svetainę ir ninku. Dauguma tvirtina, kad
"tragiškieji sąjungininkai", ši
sius 179 viltininkus, kurie davė
Nagi, sakysiu, Tautinė Sąjun yra 50,000. Paauksuotas spaus ponia Zailskienė jAu yra pasiū kambarius išnuomojantį namą. Gaučys gerai organizavo Vasario
tokiu keliu eidama, atsidurs prie
pradžią Vilties leidimui.
ga turi per 2000 narių (kopia į tuvės mašinas už tiek nusipirk lyti JAV Lietuvių Bendruome Visur sekasi gerai.
16 d. minėjimą, tik perkrovė. susiskaldymo slenksčio.
nės Tarybos nariais-kandidatais.
Dirvos leidėjas Viltis, pradė tretįjį). Ir va, daleiskime ji sa site.
• Inž. Zigmas Kalinauskas, Tiesa, perkrovė geromis verty
K. M. Juozas Šarūnas
jusi leisti laikraštį du kartus per ko: vyrai, spauskime nykštį ant
Pasiūlė
Cicero
rinkėjų
grupė.
Mano žmona, kuri yra kairio
biržietis, turi įsigijęs savo na- ‘ bėmis. Bet vis vien, kas perdaug
savaitę, kreipėsi paramos. Krei stalo ir klokime po šimtinę. Su ji, nes vis su kaire ranka supy
• Dr. Petras Daužvardis, Lie mus Cicero. Po atvykimo į JAV — tai rūgštu.
pėsi su labai kukliu prašymu: ma susidaro $200,000. Kartoju kusi mano kairįjį žandą glosto, tuvos Konsulas Chicagoje, P. jis susituokė su česlava KaraJulius šakelė
paaukoti spaudos reikalams 20,- žodžiais, nes baisiai smagu: du sako, tegu meta rūkyti, tai ne Daužvardis rašo Amerikos Lie
Jie įsijungė į
000 dolerių. Mesta ir labai pa šimtai tūkstančių dolerių. Ir mū sigailėsiu ir šimtinių.
tuvių Tautinės Sąjungos pirmi
Dirvos talką
traukli idėja.'Tautiškos spaudos sų išrinkta ir patikėta valdyba
ninkui
inž.
E.
Bartkui:
"Banke

Penkiolika jų buvo ir penkio
50 metų sukakties proga pase skirsto pinigus: duoda Lietuvos
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tas visais atžvilgiais atitiko pro
(Atkelta iš 1 psl.)
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pritarė,
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Algis Zenkus,
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kurie laikraščio reikalams pa dai, šalpai, kultūriniams ir vi
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sumaišė
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aukojo po 100 rublių (anais lai suomeniniams reikalams. Duoda
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banketo šeimininkus ir jo daly
Po 1945 m., t. y. pasiliovus ka atitaisymas pareikalavo milžiniš
tuos,
kurie
nieko
neduoda.
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kais tai buvo labai didelis pini pinigus ten, kur jų labiausiai
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vius — stebėjosi, kad lietuviai ro veiksmams, kurie nesibaigė kų pastangų, ir arabų pasaulyje
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nugramzdino.
gas; tai ne šimtinė dolerių).
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Tai paskelbus, man atrodė, kad
Worcester .................. $2.00
Ar tau nesmagu. Atidavei kvailutis ir pliurptelėjau. Dėko inteligentų. Priimkite mano nuo remdamasis Atlanto Charta, tiPraeitų metų pavasarį JAV
reikalas nedidelis. Nagi, atskai šimtinę ir rami sąžinė. Ir dideli
V. Menkeliūnas,
širdžią padėką ir gilios pagarbos kėjosi, svarbiausią vaidmenį pa viceprez. Nixon buvo nuvykęs su
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širdingumą
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tyk iš eilės iš 2000 tautininkų, darbai padaryti ir tavo auka ne
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pareiškimą".
sauliui nuo gresiančio sovietinio geros valios misija. Visas arabų
tuos la. nnguosius 179 ir jau'taip didelė. Tik vienas doleris ir
Va, sakau, ir šį vakarą sutau
• Poetę Gražiną Tulauskaitę- imperializmo apginti pasiėmė pasaulis tada tik pradėjo supras Ant. šimulynas, ♦
bus 17,9 T dol rių. O likučiui tik. devyniasdešimt du centai per sa piau 25 šimtus centelių. Spiri- Babrauskienę, gyvenančią Cice-■ JA Valstybės.
Worcester ...................$2.00
ti ir įsitikinti, kad laisvės kelias,
po truputį 11 ’eikės sudėti . Kai vaitę.
Jonas Vizbaras,
tėlis nebrangus, žolelės pusdy- Į ro, III., ištiko nelaimė. Ji krito ir
Apsigynimo tikslais laisvaja- kuriuo eina Amerika, nėra vien
vėl kam nors p. '’?ii s, mni£rų pa
Worcester ...................$2.00
kiai, gaso taip pat nedaug su- sulaužė vieną šonkaulį. Namuose me pasaulyje buvo sukurtos: tuščia frazė, o gyvenimo tikrovė.
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ke nepasidži augsi, nei n.. no °astaba
gelis ir sekretorius Povilas BaBenediktino bonkas.
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sas
pasaulis
nustebo
išgirdęs,
nigus rašo,: "ši suma, yra labai
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maža, bet šį kartą daugiau neiš
Fantastines dolerių ir karinio
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bardavo
Tuniso
miestelį,
esantį
galim. Mat, savo daro vadinama
• V. Adamkavičius gėrisi ir turto sumas JAV davė toms valvieną savaitinį čekiuką į šalį, bet madienį turėjo susirinkti jos kū- kambarį.
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Alžiro
sienos.
Visos
JAV
kesis ūkinis atoslūgis".
dėkoja. Jis taip rašo inž. E. Bart- stybėms, kurioms labiau grėsė
jau dėk prie širdies ranką, ne- mutės ir todėl reikėjo laukti jų
Butvilienei leidus pasirašo
lerių metų pastangos Art. Ry
Ačiū worcesteriečia.ms!
Juozas Butvilas kui: "Leiskite išreikšti Jubilie- maskvinio komunizmo pavojus.
mirksėk akimi ir nemeluok, tai galutinio žodžio. O man ir dartuose
ir
Šiaur.
Afrikoje
susvy
Su šiandien skelbiamais iš vi
Ant JAV pečių užgriuvo ir pa
jinės Akcijos Jaunimo Komiteto
vieną žalią doleriuką ir tųjų bo prisidėjo . Dvi naktis, šeimai Vasario 28 d.
ravo per porą valandų,/nes ara so gailia .................$11,858.95.
nuoširdžią padėką Tamstos va galba ūkiškai atsilikusiems kraš
smulkių kiek dar trūksta, tai vi
Dar būtinai reikia $8,141.05.
dovaujamai ALT S-gai už Jūsų tams, nes yra žinoma, kad ko bų pasaulis aiškiai žino, kad
sados surinksi. Ir, pasakysiu, ne
prancūzai
bombardavo
ameriki

piniginę paramą penkiasdešimts munizmui daug lengviau yra
reikia jų net paimti iš numaty
dolerių sumoje, kurią gavome skverbtis ten, kur viešpatauja niais lėktuvais, mėtydami ame
tų sutaupų, ne. Juk ir tu ir aš
bombas,, kurias
vykdant paruošiamuosius memo vargas ir nedarbas. I tuos kraš- rikines
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.t . Prancū- Jemenas prisijungė
vėjais numetam centus. Va, taip
CHICAGOS NEO-LITHUANAI
Sudaryta ir spaudos Komisija, randumo darbus, šis ALT S-gos tus pasipylė bilijonai dolerių paRavo pa*al ^įtarimą NAneapgalvotai, čia centą, čia ni
STUDENTAI PASIRUOŠĘ
į kurią įeiną studentė Rima Ko- realus pagelbėjimas lietuvių jau šalpu ir paskolų forma. Kaip iš ™ ramuose; šls pra^« "eap- J^x^tdeH44a<'Nasseris iš Jeme
kelį, čia daimuką (skaitytojau,
NAUJIEMS DARBAMS
šubaitė, stud. Eglė žemgulytė ir nimo tikslų įgyvendinimui, kelia nesibaigiancio šaltinio JAV pyle f . ,
nu princas Al Badr. iškilmingai
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.
bai
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mumyse pasigėrėjimą ir padė ir pila pinigus ir prekes į... įvaituos žodžius) ir, žiūrėk, per sa Praėjusį sekmadienį Chicagos stud. Stasys Mažulis.
Į parengimų komisiją išrinkti ką”.
gia prie Jungtinės Arabų Res
rių sąjungininkų ir tolimesnių tytų pasekmių.
vaitę kokią krūvą nuberi. Tad Neo Lithuanai turėjo gausų ir
• Raciborskas, redaktoriaus J. "giminių" kiauras kišees.
Todėl ir šen. Kennedy prašė publikos. Pagal susitarimą, Je
geriau nesiteisink ir nesakyk, darbingą susirinkimą, kuriame šie studentai: Daiva BlinstrubaiTačiau sąjungininkų tarpe at JAV vyriausybę, kad ši kreiptų meno karalius ir toliau pasilai
kad Dirvai negali atidėti į sa dalyvavo didelis būrys ir jaunų tė, Danguolė Balcerytė, Bernar Kardelio švogeris (dainininkės
das Juškus, Raimundas Kinde- Kardelienės tikras brolis) gyve sirado ir tokių valstybių, kurių si į Jungt. Tautas, kurios priva kys savo. karališkąjį vainiką ir
vaitę 192 centus. Jau labiau pa jų studentų.
tikėsiu, kai pasakysi, jog nenori.
Korporacijos pirmininkas inž. ris, Stasys Mažulis, Donatas Si- na Cicero, Illinois ir yra stam- privatūs tikslai pastojo kelią lėtų šį klausimą išspręsti taip, absoliutinę galią ligšiolinėje ka
bus liaudininkų partijos veikė- JAV didiesiems, pasaulinio mas- kad visa Š. Afrika nepatektų "į ralystėje; šiai galiai apginti jam
Mažas pavyzdėlis. Pavardės Jonas Jurkūnas, atidaręs susi liūnas, Živilė žemgulytė.
suteikta veto teisė.
Esant norinčių įstoti į kor jas. Labai piktinasi visais, kurie to tikslams.
mūsų priešų rankas".
neminėsiu, bet ją jūs netrukus rinkimą, pakvietė pirmininkauti
Anksčiau susijungę Egiptas ir
1956 m. rudenį buvome liudisurasite šimtininkų eilėse.
Edviną Balcerį, o sekretoriauti poraciją sudaryta juniorato in kritikuoja Vliką.
O
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Sirija atsisakė savo suverenumų
stitucija, kuriai vadovaus tėvū
• Peter H. Clayton, dalyvavo ninkai Prancūzijos ir Anglijos
Aš kalbinau ir kalbinau jį duo Griganavičių.
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tokių
veiksmų
iš
Prancū

ti Vilčiai šimtinę. Tai jis sako,
Apie Neo Lithuanijos praeitį nas Švedas, o jam talkininkaus Amerikos Lietuvių Tautinės Są- žygio prieš Egiptą. Tos klaidos zijos arba kitų JAV sąjunginin ir pasidarė naujosios respublikos
provincijomis.
atstok ! Iš kur aš tau ištrauksiu ir ateitį įdomią paskaitą skaitė studentai: Daiva Blinstrubaitė
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kad
dabar
su
neslepia

Pora dienų prieš prisijungiant
tokią sumą. Nepasakysiu, ačiū Mečys
Valiukėnas. Daugeliui ir Kalvaitis.
mu džiaugsmu ir pasityčiojimu Jemenui, Nasseris smarkiai puo
Vasario 16 d. proga Tautinės
Dievui, kad nesiverčiu. Verčiuos, jaunųjų studentų pageidaujant,
tą prancūzų žygį pavadintų "kru lė Irako, ir Jordano sukurtą Ara
bet santaupų ir nėra.
ji bus atspausdinta ir išsiuntinė Sąjungos rengtame konsulariniavina pirtimi’’ ir galėtų tvirtinti,
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Aš atstojau. Po to, kartą prieš ta visiems korporantams.

susirinkimą,

nutarėme išgerti

Nutarta surengti vasaros sto
alaus stiklinę. Aš amerikonišką vyklą su studijų dienomis, į ku
geriu, Jis vokišką. Gerai. Pa rią bus kviečiami suvažiuoti ir
ėmiau popierio gabalėlį ir pažy iš kitų miestų studentai neolimėjau — 45 centai.
thuanai. Ten pat suvažiuotų va
Buvau pas ji svečiuose. Ir Čia saroti ir filisteriai bei buvę stu
aš vėl skaičiavau (žinoma, cen dentai korporantai.
tus, kurie buvo mėtomi be rei
Balandžio 26 d. bus rengiamas
kalo). Po to, rodau jam tą po šaunus pavasarinis pobūvis, ku
pierėlį su 192 centais. Juk čia, rio programos dalį išpildys jau
sakau, be reikalo išmetei, čia ir nieji studentai.
čia ... ir elektra be reikalo vi Gegužės 11 d. bus rengiama
suose, šešiuose kambariuose de plataus masto akademija-pami-r
ga karmos sėdime viename kam nėjimas Neo Lithuanijos garbės
baryje. Skaičiuok kilovatus ir nario kan. Juozo Tumo-Vaižgan
daugink iš centų.
to. Tai bus 23 metų mirties pri
Ir jis apsidžiaugė lyg geležėlę siminimas. šią akademiją suorradęs ir dabar rikiuoja centus į ganizuoti pavesta Aleksui Siliū52 krūveles.
Į nui.
Ak, k a ir bekalbėti, tik noro
Gegužės 3 d. numatoma vykti
reikia. Ne aukos, tik noro. Ir j Clevelandą, kur susitiks abiejų
pravažinėji ir prageri ir praval- mįestų studentai neolithuanai.

me pobūvyje dalyvavo ir 14 jau

nųjų studentų. Už jų stalą —
$170 sumokėjo senieji korporan

bų Federaciją, išvadindamas ją

jog Prancūzija yra pasiryžusi "klaidinga federacija", kuri bū
užimti Tuniso ir Maroko valsty- sianti "išblaškyta, kaip sausi la
pai vėjuje". Jis pareiškė, kovo

tai. Reikia pasidžiaugti, kad jau
nimas labai gražiai reprezentavo
korporacijos spalvas.
Juozas Butvilą, jr.
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Lietuvos vaizdų paroda,
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DIRVOS

Dirvai paremti skaitytojai at
kuri tęsiasi visą vasario mėnesį,
siuntė šias aukas:
turi didelį pasisekimą. Paveiks
lai išstatyti Jaunimo Centre, Jė
Dr. Paulauskis S.,
zuitų namų koridoriuose. Jos tik
Greenview ................... $2.00
slas supažindinti lietuviškąjį jau
Taoras J., Philadelphia .... 5.00
nimą, ypač tuos, kurie tėvynės
Gaurilius J., Chicago ........ 2.00
nematė ar jos jau nebeprisime
Čepukaitis V., Cleveland .... 0.50
Druseikis P., Rochester .... 2.00
na, su gražiaisiais Lietuvos vaiz
Plytnikas A., Chicago ........ 2.00
dais.
Tiškus Br., E. St. Louis .... 2.00
Parodą sudaro iš įvairių šalti
Pechulis Jos., Cleveland .... 2.00
nių surinktos fotograrijos —
Vilniaus, Kauno ir kitų vietovių Prancūzijos gen. Fernand Gambiez inspektuoja karius, stovinčius
Aukotojams tariame nuoširdų
Tunise. 1
vaizdai. Didžiausias ir įspūdinačiū.

siąs prieš "imperialistų agentų
užmačias" tol, kol visas arabų
pasaulis būsiąs sujungtas į vieną

arabų valstybę.
Jemeno įstojimo į Nasserio
respubliką buvo jau seniai lau
kiama. Tačiau ligi šiol vis dar
neaišku, ką darys karalius Sau
das su Saudo Arabija. Dabar jis
išlaiko jėgos pusiausvyrą ’ tarp
abiejų blokų. Jo prisijungimas
prie vieno ar kito bloko nulemtų
arabų pasaulio jungimąsi viena
ar kita kryptimi.
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