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VISAM
PASAULY

mažiau 18-24 mėnesių. Taigi, So
vietai turi dar daug laiko pritar
ti pasauliniam visuotiniam nusi
ginklavimui atitinkamos šio pro
(Mūsų Vokietijos bendradarbio)
ceso kontrolės rėmuose. "Ar Vo• JAV vyriausybė nutarė ne
ketijos kariuomenė bus atomi sileisti į lenktynes su rusais, be
Kovo 25 d., vėlai vakare, Fede- metu ypatingai didelį priešinguniai ginkluota ar iki pasienio po skubant nutraukti atominių
ralinės Vokietijos parlamente mą tarp didžiųjų partijų — kriklicijos funkcijų nuginkluota, nu ginklų bandymus. Sovietų pro
Vaclovo Šimkaus vedamas Adelaidės lietuvių choras.
užsibaigė audringi, keturias die- ščionių demokratų ir socialdemospręs Maskva”, — taikliai pa pagandinis pasiūlymas buvo at
nas užsitęsę, debatai užsienio po- kratų — pažiūrų. Vyriausybinė
stebėjo parlamento pirmininkas mestas dėlto, kad JAV tikisi per
litikos klausimais, šiuose poka- koalicija pagrindė savo nusistaateinančius bandymus parodyti LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA
lėtas patalpų paskirta specialiai
rio metais ilgiausiuose parla- tymą leisti, esant reikalui, Atlan- Gerstenmaier.
Iš viso, parlamento daugumos "švaresnius” atominius ginklus,
dailininkų studijoms. Jose dir
mento debatuose po ilgų, vieto- to pakto rėmuose apginkluoti voišvadžiojimuose matėsi skaity- t. y. su žymiai sumažintu radio
bantieji dailininkai, tačiau, tose
mis rimtų, bet kartais ir labai'kiečių kariuomenę atominius už
TRIGUBAI
PIGINA
STATYBA
masis su realia padėtimi ir pasi aktyvių kritulių kiekiu.
studijose kenčia "idėjų bėdą":
karstu ir nekorektiškų diskusijų! taisus galinčiais naudoti ginklais
ryžimas nepasiduoti potencialiai
Pora dienų anksčiau rusai bu
išryškėjo tokia parlamento dau-i istorine evoliucija nuo 1939 me- Kremliaus agresijai bei nervų
Kauno įmonių darbininkai pra Toks vidurkis pasiekti — sun jų darbų temos sukasi vis apie
vo paskelbę, kad jie nutrauksią
tuos pačius, jų pačių ir kitų jau
gumos, remiančios vyriausybę, tų.
karui. Vokiečių ir visų kitų tau atominių ir hidrogeninių bombų deda kolektyviniu būdu statytis kus uždavinys, nes tada visos daug kartų naudotus objektus,
Kelis kartus daugumos kalbė
valia:
tų patirtis santykiuose su Sov. bandymus, jeigu tą patį padary- sau namus iš pigesnių medžiagų. karvės turi būti labai geros ir
.. 2. Kol komunizmas te tojai priminė Pabaltijo valstybių Sąjunga vaidino šiame apsi ančios JAV ir I). Britanija. Pamatams vietoj stambių akme labai gerai prižiūrimos. Bet vis- kaip Kapsuko arba Strazdelio
besiekia savo pasaulinės re ir kitų pavergtų tautų likimą, iš
nų naudoja akmens skaldą. Sie tiek reikia turėti 1,142,857 mel biustai, gamybos pirmūnų por
sprendime
pagrindinę
rolę.
Buvo
Gromyko
pareiškė,
kad,
jei
Va

voliucijos tikslų, kuriuos jis skaičiavo Sovietų sudarytas ir
tretai, augančio Kauno vaizdai...
dar kartą patvirtino 1957 po to sulaužytas sutartis. Buvo vadovautasi įsitikinimu, kad silp karai neseks jų pavyzdžiu, ban nas dengia iš piuvenų gaminto žiamas karves, kad susidarytų 4 Skulptorius Antinis darbuojasi
mis plokštėmis. Plytas taupo į milijardai kg. pieno. (1939 me
metais lapkričio mėn. įvyku
numas yra paskatinimas Krem- dymus jie tęsiąs ir toliau.
priminta,
kad
Sovietai
atmetė
sioje socialistinių kraštų ko
protarpius pildami šlaką. Tokia tais Lietuvoje, be Klaipėdos prie Eglės, žalčių karalienės,
iaus agresijai, o tinkamas apsi
• Britanija, Prancūzija ir JAV statyba būsianti trigubai piges krašto, buvo apie 805,000 melžia skulptūros — tai irgi jau dauge
munistinių ir darbininkų visus amerikiečių nusiginklavi ginklavimas — vienintelis kelias
lio Lietuvos menininkų šiais lai
partijų konrerencijoje, tik mo siūlymus, kai dar vien .JAV
įteikė notas Sovietų Sąjungai, nė, ir vienas butas tokiame na mų karvių).
atimti
Kremliui
apetitą
pasau

laisvojo pasaulio bendros gy turėjo atominę bimbą.
kais naudota tema (tuo tarpu
kuriose siūloma ateinantį mėne me kaštuosiąs tik 15,000 rublių
Kadangi Lietuvoje žemės
linių avantiūrų atžvilgiu.
nybos pastangos tegali taiką
sį Maskvoje aptarti vyriausybių (maždaug dvejų metų kvalifi naudmenų (ariamos, pievų ir ga gana saugi priemonė atsikvėpti
Atremiant socialdemo k r a t ų
ir laisvę užtikrinti. Bundesnuo ryškiai politinių uždavinių
šefų konferencijos klausimą. No kuoto darbininko uždarbis).
tag konstatuoja, kad Fede teigimus, kad Sovietai niekad ne
Opozicijos nuomonė
nyklų) plotas, pagal 1954 metų
tos pasiųstos, pritarus NATO
ralinės Vokietijos kariuome beprileis Vokietiją sujungti, kai
Butų dydis neminimas, bet pa statistikos duomenis, yra 3.9 mi kūryboje).
Socialdemokratų ir liberalų
nė tarnauja vien taikai ir Vakarų Vokietija bus atominiu
tarybai. •
prastai tokioje statyboje butai lijonai hektarų, tai toks karvių
opozicijos,
pareiškimuose
buvo
gynybai užtikrinti. Todėl ginkluota, buvo pareikšta, kac
• JAV ir Britanijos tarpinin planuojami 30 ar net tik 25 kva skaičius būtų tik turint kiekvie
jis kviečia Vokietijos vy Kremlius nesutiko tai padaryt daug iliuzijų ir net keistų daly
riausybę tęsti Vokietijos
kų. Kaip vienas daugumos kal kų grupė, siekianti sutaikyti dratinių metrų gyvenamojo plo name šimte hektarų ne mažiau
ANOJ PUSĖJ
ir
tada,
kai
Vokietijoje
iš
viso
gynybos pajėgti stiprinimą
to,
tai
yra,
vienas
arba
du
nedi

kaip 29 karves. O tai yra dau
bėtojas pastebėjo, socialdemo Prancūziją su Tunisu, svarsto
Šiaurės Atlanto Pakto rė dar nebuvo nė vieno vokiečių ka kratai vienu rankos mostelėjimu galimybę įsteigti JT stebėtojų deli kambariai ir virtuvėlė.
giau net negu partijos užplanuo
Antalieptės "jūrą”
muose iki bus pasiekta vi reivio ir kai Vokietija dar nebu
Per ateinančius ketverius me tas maksimumas.
Rytinėje Antalieptės pusėje
suotinio nusiginklavimo su vo įstojusi į Atlanto paktą. Dau- nušlavė nuo stalo sovietines kon tarnybą Tuniso-Alžiro pasieny.
Kolchozuose
teturint
tik
po
sitarimo. Atitinkamai šios I gumos kalbėtojai išryškino, kac centracijos stovyklas, tautų pa Posėdžiuose dalyvauja ir JT gen. tus Kaune numatoma pastatyti
statoma hidroelektrinė stotis,
-5-6
karves
šimtui
ha,
tokia
sva

gynimosi sistemos reikala
tokių
butų
120,000
kv.
metrų
gy

vergimus, sutarčių sulaužymus. sekr. llammarskjoldas, grįžęs iš
komunistinės spaudos informaci
vimams ir potencialaus prie tik sovietiškos agresijos grėsmė Iš tiesų, buvo net keista klausy pasitarimų su sovietų pareigū venamojo ploto, tai yra maždaug jonė tikrai drąsi ir vargu ar Lie jomis, būsianti baigta ir pradė
šo apsiginklavimo akivaiz verčia vokiečius rūpintis visoke tis socialistų pareiškimų, kuriuo nais Maskvoje.
tuvoje kas gali patikėti, kad da sianti veikti šių metų pabaigoje.
po 1000 butukų per metus.
doje, Federalinės Vokietijos riopu Atlanto pakto organizaci
bartinės kartos amžiuje ji galėtų Vandens baseino užtvindymas
ginkluotosios pajėgos turi jos stiprinimu ir kad iki šiol tik se jie šį kartą pasireiškė kaip
• Egipto užs. reik. min. Favzi
būti įgyvendinta.
BOSIMOS GĖRYBĖS
būti aprūpintos moderniš- šis paktas leido išsaugoti laisvę kraštutiniai nacionalistai.
pradėtas praeitą vasarą, pertve
vyksta
Šveicarijon
pasitarti
su
Keturių
milijardų
pranašai,
kiausiais ginklais taip, kad
Vyriausybė buvo graudenama
Visuotinio Lietuvos sukolchorus šventosios upę, ir jau apimąs
JT
gen.
sekr.
Hammarskjoldu.
ir
taiką
Federalinėje
Vokietijo
jos įstengtų įvykdyti Fede
sakydami,
kad
tai
bus
pasiekta
nedaryti nieko, t. y. neprisidėti
Manoma, kad Favzi reikalausiąs zinimo dešimties metų sukakties "artimiausiais metais", patys kelis kvadratinius kilometrus.
ralinės Vokietijos NATO rė j e.
prie atominio ginklavimo, kad
proga, įrodinėjant, kokius di
Užtvindymą baigus, baseino plo
muose prisiimtus įsipareigo
Hammarskjoldą atvykti į Vid.
Buvo pabrėžta, kad taikos ir
tuos
metus,
matyt,
numato
ne
to dydis būsiąs 19 kv. km. ir ja
jimus ir galėtų efektingai laisvės išlaikymas Federalinėje tik nebūtii palaidota Vokietijos Rytus ir vietoje spręsti kivirčus džiulius laimėjimus ta sistema
taip
jau
greit,
nes
1960-tiems
atlikti taikai išlaikyti reika Vokietijoje yra pagrindas turėti sujungimo mintis. Sovietinio im tarp Sirijos ir Izraelio kariuome neša, skelbiama, kad "artimiau
me dingsią Jūžinto, Dusetų, Lilingą įnašą ...”
perializmo istorija nebuvo nei
siais metais Lietuyoje turi būti metams planas daug kuklesnis. dėnų, Vibrio, Grybelio, Dėmenio,
vilčių visai Vokietijai susijungti,
nių
demilitarizuotoje
zonoje,
žodžiu užsiminta. J pakartotinus
kasmet pr i melžiama 4 milijardai Būtent, 1960 metais norima iš Aikoto ir kiti 25 mažesni ežerai.
prie Mulos ežero.
Panaudoti tik NATO įsakymu nes, jei Vokietija netektų Atlan
daugumos užklausimus, ar opo
kilogramų pieno". Tam, esą, rei 100 ha naudmenų gauti tik 426
Apylinkių gyventojai iškelia
Kitaip sakant, Vokietijos par to pakto globos ir Vakarų vals zicijos nuomone sovietinis pavo
centnerius
(arba
426
kg.
iš
ha)
kia
tik
vieno
dalyko
—
kad
iš
• Kuboje įtemptai laukiama
mi ir apgyvendinami kalvų vir
lamentas leido vyriausybei, esaTfljt tybių bičiulystės, tai Rytų zo jus egzistuoja, tik vienas nežy sukilėlių vado Castro paskelbto kiekvienos karvės būtų viduti pieno, o tai iš viso sudarytų tik
šūnėse, kurios, baseino vandens
reikalui ir Atlanto Pakto Tapy nos komunizmas su laiku virstu mus kalbėtojas, ir tai labai ne "totalinio karo” pradžios. Vy niškai primelžiama po 3,500 ki 1 milijardą ir 661 milijoną kilo
lygiui pasiekus projektuojamą
bai to vienbalsiai pageidaujant, visos Vokietijos likimu. Vokiečių aiškiai, prašnibždėjo, kad ji ga riausybės kariuomenė perėmė logramų per metus.
gramų, ne 4 milijardus ...
aukštį, būsiančios neapsemtos.
aprūpinti Vokietijos kariuomenę kariuomenės apginklavimas tak lima. Esminis skirtumas tarp
Keturiems
milijardams
pasiek

darbo ministerijos ir kitų įstai
Tokių salų ^tseine susidarysią
ginklais, galinčiais panaudoti tines atomines bombas galinčiais Vakarų ir Kremliaus laikysenos gų apsaugą. Krašte įvesta griež
ti reikia trijų dalykų: 1) padi apie 90, ir jos sujungiamos žemių
kimus, ir ligšiolinis premjeras
taktinius atominius už naudoti ginklais nėra dar įvykęs buvo beveik visiškai nutrintas.
dinti 100,000 ha naudojamos že pylimais su kolchozais, kuriuose
ta
cenzūra.
Daugely
provincijų
Diefenbakeris
liks
vyriausybės
dalykas.
taisus. Pagal Gynybos ministemės plotą (iki 4 milijonų ha), gyventojai turės dirbti.
Vyriausybė buvo puolama, kad susisiekimas pradėjo šlubuoti.
prieky
dar
penkerius
metus.
Kol
toks
apsiginklavimas
ga

rio F. J. Strauss vyriausybės
2) turėti po 25 karves kiekviena
ji 1952 metais atsisakiusi išnau
• JAV kariniai sluoksniai su Didįjį vaidmenį rinkiminėje me šimte hektarų, 3) iš kiekvie
vardu padarytą pareiškimą, kal lės būti įvykdytas, praeis dar ne doti Kremliaus tariamus geros
Rež. Kazio Juršio
propagandoje vaidino nedarbas
sirūpinę
seka
įvykius
Indonezi

ba eina ne apie tautinės
nos karvės primelžti po 4,000 ki 60 m. gimimo ir 40 m. sceninio
valios pareiškimns Vokietijos
(apie 500,000 vasario mėnesį).
joje,
nes
Jakartos
vyriausybė
vokiečių kariuomenės apginkla
logramų, o ne po 3,500, kaip sva darbo sukaktys paminėtos Klai
dausimui išspręsti. Iš vyriausy
Konservatoriai
siūlė
jį
įveikti
gaunanti
vis
daugiau
ir
daugiau
vimą tokiais ginklais, bet apie
jojama, ir ne po 1,700, kaip esą pėdos dramos teatre suomio aubės buv<) reikalaujama jokiu bu
viešaisiais
darbais,
liberalai
—
vokiškij daliniui Atlanto pakto
bi nesiimti atominio ginklo, bet sovietinių ginklų sukilėliams nu mokesčių sumažinimu. Kanadie vidutiniškai primelžta pereitais toriaug Vuolijoki pjesės ”Akmearmijos rėmuose aprūpinimą
metais
ieškoti kontaktų su Sovietais, de- galėti.
ninė gūžta” pastatymu. Komučiai,
kaip
matome
pasisakė
už
jais.
ėtis su jais ir nedaryti nieko,
• Čekoslovakija įspėjo JAV, viešuosius darbus.
nistinė spauda pripažįsta, kad
NAUJAS MĖSOS GAMINIŲ
Be to, kaip pabrėžė ministeris,
Kas juos dar labiau užpykintų. Britaniją ir Prancūziją, kad, jei
Ųkrąjį režisūrinį žodį K. Juršys
FABRIKAS
VILNIUJE
tie vokiški daliniai būtų tik ap
•
Prancūzijoje
milijonas
dar

Tuo tikslu tartis dėl Rapackio Vak. Vokietija būsianti apgink
yra pasakęs 1937 metais "Kara
mokyti tokius ginklus vartoti.
Šalia nepriklausomos Lietuvos
dano, siekiant Vidurio Europoje luota atominiais ginklais, ji taip bininkų paskelbė vienos dienos
liaus Lyro" pastatymu. Antro
Patys užtaisai liktų amerikiečių
laikais
pastatytų
"Maisto"
ben

streiką,
reikalaudami
aukštesnių
sudaryti zoną, kurioje nebūtų pat turėsianti "imtis neišvengia
sios okupacijos metu jis buvo iš
žinioje ir galėtų būti panaudoti
įtominių ginklų ir iš kurios pa- mų žingsnių savo saugumui už atlyginimų. Labiausiai paliestas drovės fabrikų Kaune, Klaipėdo Kauno perkeltas į Klaipėdą, kur
tik Atlanto pakto armijos vado
buvo transportą.^ traukiniai, je, Šiauliuose, Panevėžy ir Tau ir dabar tebedirba.
aipsniui būtų atitrauktos sve- tikrinti".
vybės įsakymu. Federalinė Vo
lėktuvai ir autobusai’visiškai ne ragėje, kurie tebeveikia, Vilniu
imos kariuomenės.
• Rytiniame Berlyne kalbama, kursavo.
kietija pati tokių ginklų nega
je (Vilkpėdėje) baigiamas sta
Kompozitorių sąjungos
mins ir vyriausybė nemano siek
tyti
naujas
tos
rūšies
fabrikas,
ieikalinga pusiausvyrai išlaikyti kad Imre Nagy, buv. Vengrijos
Vyriausybė paskelbė atsišau
plenumo proga įvykusiame kon
ti leidimo tai daryti.
kuris
būsiąs
iš
visų
didžiausias.
premjeras
1956
m.
sukilimo
me

kimą,
kuriame
nurodoma,
kad
Vyriausybinė dauguma šiuos
certe atlikti nauji pompozitorių
Toje pačioje rezoliucijoje Vo
samprotavimus atmetė, ypač so tu, būsiąs ištremtas visam am visuotinis atlyginimų padidini Jau statomos mašinos. Jis ga kūriniai: S. Vainiūno "Simfoni
kietijos parlamentas įgaliojo vy
cialdemokrato Heinemann ragi žiui į Rusijos gilumą. Iš to ten mas susilpnintų Prancūzijos ūki minsiąs įvairių mėsos produktų ja", debiutuojančio Bašinsko au
po 25 tonas per parą.
riausybę panaudoti visą savo įta
nimus tiek Vokietijai, tiek Va ka spėti ,kad "parodinė byla" nę būklę.
ditorija "Ąžuolas", Karoso Lejam nebūsianti ruošiama.
ką, kad pasaulyje būtų pasiekta
• JAV Teisingumo departa
karams vienpusiškai nuo atomi
genda-rapsodija violončelei ir or
GLOBA DAILININKAMS
visuotinio nusiginklavimo su tiek
• Kanados konservatorių par mentas pradėjo plataus masto
nių ginklų atsisakyti. Buvo kon
atominių, tiek tradicinių ginklų
Vienuose naujuose namuose kestrui bei Račiūno simfoninė
tija vėl laimėjo visuotinius rin- apklausinėjimus, kurių tikslas
statuota,
kad
JAV
strateginių
ra raaffll
kontrole. Taip pat parlamentas
numušti dabartines automobilių Kaune, prie Nemuno kranto ke- poema "Jurginas ir Ramunė".
atominių ginklų prasme išlaiko
patvirtino savo pasirengimą pri Popiežius Pijus prie Nukryžiuo lygsvarą su Sovietais. Bet pro Sov. Sąjungos militarinė galybė kainas.
imti kiekvieną tokį susitarimą ir
tojo kojų.
blema yra kaip tik tokia, kad spaudžia tiesioginiai ne JAV-es,
• Prez. Eisenhoweris pasirašė
tuo būdu pasitarnauti tiek pa
bet Vakarų Europą. Todėl Va
saulinei politinei įtampai mažin
karų Europa turi taip apsigink pirmąjį didesnio masto įstatymą
kovai su ūkiniu atoslūgiu. Juo
ti, tiek Vokietijos klausimui
luoti, kad vieną gražią dieną JAV
spręsti. Pastarąja prasme, vie
nebūtų pastatytos situacijon, ku vyriausybė įgalinama išduoti pa
skolų už naujus namus 1,850
nok, parlamentas pareiškė, kad
rioje joms beliktų tik pradėti to
tik laisvi rinkimai tegali būti pa
talinį atominį karą arba užleisti mil. dol. sumai.
grindas Vokietijai sujungti. Bu
•5
•••••• ' ••
«•
Vakarų Europą bolševikams.
• Vak. Vokietijos užs. reik.
•<;••••••
vo atmestas Kremliaus siūly
•• •• • • •i
Rapackio planą vyriausybinė min. von Brentano atvyko Portu
••
lt
it*
••
••
mas padaryti taikos sutartį su
dauguma kaip tik šiais sumeti galijon, kur bandys išspręsti po
• • •• •• ••
dviem vokiečių valstybėmis
•••••••••••••a
mais atmetė, nes jis visiškai karo įšaldyto vokiečių turto klau
ar sueiti tuo tikslu į sąlytį su
suardo jėgų santykį E u - simus.
dabartiniu Rytų zonos režimu.
ropoję bolševikų naudai. Dar
• Vokietijoje leista nešioti An
Lygiai taip pat kategoriškai bu
kartą pabrėždama savo pilną pri
trojo Pasaulinio karo pasižymė
vo atmestas Kremliaus siūlymas
tarimą visuotinam kontroliuojajimų ženklus, iš jų pašalinant
sudaryti su tuo režimu Vokieti
Visiems skaitytojams, bendradarbiams ir vi-|mam
Vokieti- svastikas, šiuo ženklus dėvėti
jos konf ere raciją.
J
jos parlamento dauguma šiuo
buvo uždraudę sąjungininkai
metu apsisprendė už tokį Atlan
siems
mūsų
talkininkams
geriausių
Velykų
šven1945 metais.
Apsiginklavimo Šalininkų
to pakto sustiprinimą, kad bol
pažiūra
C-ių
ševikai neturėtų realių galimy
Bulganinas, buvęs sovietijos
99
Iki rezoliucijos priėmimo vy
D1RV A
bių net vietinio pobūdžio agresi premjeras", paskirtas valstybi Olandijos karalienė Juliana ir Anglijos karalienė Elzbieta susikusios diskusijos išryškino šiuo
jai kurioje nors Europos dalyje. nio banko direktoriumi.
tinka Amsterdame.

Atominiai ginklai Vokietijai
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Šią savaitę...
Balys

pasaulio kraštus, viens nuo kito

nutolę tūkstančiais kilometrų ar
mylių. Vienok visi švenčiame te
besiklausą andai girdėtos tėviš
kės bažnyčios varpus, tada taip
stipriai šaukusius į Prisikėli
mą .. . Prisikėlimą savoj žemėj,
savoj kaimo ar miestelio bažny
tėlėj, tarp savųjų.

Putvytė, Ramanauskaitė, sktn.
V. Bražėnas, psktn. R. Kezys ir h
EMILIJA CEKIENE
vyr. sktn. F. Prekeris.
Kursuose pramokta visa eilė
Naujai kadencijai išrinktas , litinei grupei ar žmonių saujelei, lietuviškų ir skautiškų dainų,
Lietuvos Nepriklausomybės Fon o visiems lietuviams. LNF gau-'laužų šūkiai ir kt. laužavedžių
do pirmininkas Antanas Senikas, namas lėšas sunaudoja Liet. mandrybės. Teorinėje dalyje naj jūsų bendradarbės klausimą, laisv. akcijai vesti, o kaip minė-1 grinėtos temos__ laužo pedagoar LNF įsteigimas per keletą me jau, rėmėjų turi nemaža ir jų'gika, nuotaikos sudarymas lautų pateisino savo veiklą, pareiš skaičius auga. Jei LNF nebūtų, į žuose, laužų paskirtis tremtyje,
kė:
tai greičiausia ir tų lėšų laisvi- laužų rūšys ir kt. Kursus organi— Atsiminkite, kad esate tarp nimo reikalams nebūtų. Vargu, zavo LSB vyriausias laužavedys
svetimųjų, kaip avių banda vilkų ar bent mažas jų procentas nu- sktn. V. Bražėnas. Techniškus
tarpe, kaip stovykla, nedraugiš- ’ plauktų į kitus fondus.
darbus atliko New Haveno skaukoje šalyje. Jei visa tai atsimin-j Be abejojimo, mūsų politinių tės ir skautai bei jų tėveliai,
site, tada atsiras jūsų tarpe vie- veiksnių nesutarimai nėra nor-1 • New Yorko sk. vyčių dr-vės
nybė ir sutarimas, — sakė rašy- malus reiškinys sprendžiant gy- Dr. J. Basanavičiaus būrelis kotojas Adomas Mickevičius.
vybinius tautos reikalus. Tačiau, vo 15 d. iškilmingoje vengrų
Ir iš tikro, — kalbėjo to- kol tokia padėtis tęsiasi, kol mū-^ skautų sueigoje atstovavo N. Y.
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liau A. Senikas, kelias į Lietuvos sų politiniai vadai susipras, su- Tauro tuntą. New Yorke lietu

išlaisvinimą tebėra ilgas ir sun eis į vieningą darbą, geriau, kad viai ir vengrai skautai palaiko

Gaidžiūnas

Dangaus, žemės ir žmogaus
prisikėlimo šventes švenčiame.
Švenčiame išsisklaidę po visus

LNT Fondo pirmininko pasisakymas

kus. Mūsų pareiga ir net prievo kiekvienas veiksnys dirba tai, ką broliškus ryšius.

ėjusių į Rusijos šiaurę, krauju
plaunamas skausmas nepadės
mums geriau ir teisingiau su
prasti Prisikėlimo prasmės ir
šventumo? Ar šauksmas mūsų
brolio, esančio anapus Uralo kal
nų, negali būti išgirstas čia, prie
Atlanto, Didžiųjų Ežerų ir Pacifik) pakrantėj^
Gali, tikrai gali mus pasiekti,
tik nepraraskim tautinės sąžinės,
neišsižadėkim, ko išsižadėti ne
galim, tik prisikelkim, kada pri
sikelti reikia! Tik kasdienes dul
kės nuplovę žmoguje matykim
žmogų, brolyje brolį, tik nelipkim per artimojo nuopelnus sa
vųjų menkybių dangstyti! Tik
nemanykim, kad Prisikėlimas
reikalingas kas nors kitam, bet
jau ne mums. Reikalingi esam
visi ir visi kelkimės! Kelkimės
su pavasario daigeliais, andai
dainuota artojo daina, su Dan

lė visais galimais būdais, viso
mis priemonėmis, veikti laisvojo
pasaulio politinius sluoksnius
Lietuvos naudai, o kiekvienas su
sipratęs lietuvis yra pasiryžęs
šiuos darbus remti.
— Kokiu būdu LNF vykdo
aukų rinkimo vajų, jei to neat
lieka Vasario 16 d. minėjimuo
se?

jis gali ir kokią paskirtį turi sau
užsibrėžęs. Tai geriau, negu be
laukiant vienybės, dirbtų tik vie
nas veiksnys ir būtų tik vienas
fondas, nustūmęs didelę dalį pa
triotingos ir jautrios savo kraš
tui lietuvių visuomenės nuo taip
svarbių ir didžiai, reikšmingų
darbų.
s
— Kaip LNF skirsto lėšas ir
į kokias sritis daugiausia krei
pia dėmesį?
—. LNF lėšas skiria LN
Liet. laisv. akcijos darbamš^emti pagal iš anksto pateigtą
tą. Daugiausia remiame
darbus, kurie nesikartoja s
laisvinimo veiksnių atliekamais
darbais, atsižvelgiant į jų darbų
svarbą iFTeikšmę.
Kaip jau daugeliui yra žino
ma, LNT nėra apsiribojusi vien
politine veikla, todėl dalį lėšų
skiriame ir lietuvių kultūrinei
sričiai, per kurią veržiamasi

• Visi keturi Chicagos tuntai
kovo 16 d. Jaunimo. Centre at
šventė Lietuvos skautų globėjo
Šv. Kazimiero 500 m. sukaktį.
Dalyvavo apie 300 skautiškojo
jaunimo, gražus būrys jų tėvų
ir bičiulių.
Iš tuntų įsakymų sužinota,
kad Aušros Vartų ir Lituanicos
tuntai paaugo dviem draugovėm.
Aušros Vartų tunte įsteigta Jū
ratės dr-vė, kurios draugininke
paskirta vyr. skltn. I. Kasperaitienė, Roselando "Živilės” skil
tis išaugo į dr-vę, kuriai vado
vauja vyr. skautė V. Meiluvienė.
Lituanicds tunte įteigta DLK
Kęstučio dr-vė, kurios dr-kas yra
vyr. skltn. J. Prekšaitis. Brighto.n Parko lietuvių kolonijoje su
daryta vilkiukų dr-vė, vad.
pskltn. Alg. Nedzinsko.
Pašnekėsį apie šv. Kazimierą,

JACKSHAW CHEVROLET
COMPANY
543 East 1851 h St.

IV 19090
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— Didesnė propaganda buvo
To Our F rienc’s and Patrons
reikalinga pirmais LNF kūrimo
si metais. Gi dabar, LN Talka
For a Pleasant Holiday
s
per keletą metų, savo. konkreDienos ir įvykiai sumaišė mū
čiais darbais yra įgijusi rėmėjų
NOVESL and SONS
pasitikėjimą, kurių skaičius auįsų "kelius. Tūkstančiai, beveik
TEXACO SERVICE STATION
ga be ypatingų verbavimo pa
laisva valia bėgdami nuo perse
stangų. Kiekvienas lietuvis pats
FOR THE FINEST SERVICE IN T0WN
kiojimų, išėjo į Vakarus ir save
apsisprendžia, kur ir kam jis
vadina tremtiniais. Daug dau
6029 Superior Avė.
turi atiduoti savo įnašą tėvynės
Call EN 1-8552
giau tūkstančių mūsų žemės vai
laisvės kovai vesti. LNF rėmė
kų, baisia prievarta išvarytų iš
aX1111113
jai patys labai gerai supranta,
namų i Rusijos šiaurę, save turi
kad be pinigų joks laisvinimo
vadinti laisvanoriai persikėlu
skirtą jauniems klausytojams,
darbas neįmanomas, todėl neten
siais ir ne tik tėvynės nepraradu
pravedė v. s. Z. Juškevičienė.
siais, bet dar didesnę laimėju gaus ir žemės prisikėlimu! Kel ka jiems įrodinėti bei vartoti
GREETINGS and BEST WI3HES
tarptautinėn plotmėn. Taip pat Paskui sekė trumpa meninė pro
ypatingų
rinkimo
priemonių.
siais.
,
kimės sau ir savo tėvynei!
grama, kurią pravedė s. J. Bobi
Visose didesniose lietuvių ko pasitaiko ir į sąmatą neįtrauktų nienė.
Mes, kurie esam Vakaruose,
lonijose LNF turi savo atstovy išlaidų, tai daugiausiai parama
kurie gyvenam laisvėj ir laisve
• šią vasarą Europoje bus vi
MITZEL COMPANY
bes, per kurias aukos ir siunčia jaunimo žygiams, turintiems ry
galim su kiekvienu dalintis, čia
sa eilė tarptautinių džiamborė
mos. O daugiausia gaunama iš šio su Liet. laisv. akcija. Daug čių. Vieną jų numato pravesti ir
dažnai graudžias ašaras liejam,
aukotojų betarpiai, kas rodo, kad dėmesio LNF skiria jaunimo netuy^T skautai, su vokiečių ir
dar dažniau nenuoširdžiai deklaGENERAL CONTRACTOR
leidžiamam anglų kalba žurnalui
Panevėžietis
Dr.
Bruno
Ra.
plačioji
lietuvių
visuomenė
LN
nniojam, kad prarastos tėvynės
Lituanus ir "Lietuvos Naujienų amerikiečių skautų talka.
ilgesys mus dusina. Tuo tarpu dauskas jau Jteleri metai dirba T-os darbus vertina ir remia.
Atranka” leidžiamam anglų kal
1836 Euclid Avenue
kasdieniniais darbais ir elgesiu Spring Grovė valst. ligoninėje,
EX 1-7833
— Ar b uvimas kelių fondų ba ir siuntinėjimui žymesniems
kurioje
nuolat
gydoma
apie
trys
prieš tėvynę ir savo žmones, kas
Lietuvos laisvinimo reikalams valdžios lareigūnams.
KVIETIMAS Į LIE as
dien puolam į dideles nuodėmes, tūkstančiai ligonių. Paskutiniuo neturi neigiamos įtakos mūsų vi
XX11111X3
xxiiixxixiiyg-xss:
LniiiĮisa:
__
Ar
LNF
iš
gaunamų
aukų
TUVIŲ
BENDRUO

ju
metu
Dr.
Radauskas
yra
pa

kurios jau šaukte šaukia naujo
suomenei?
MENĘ
skirtas minėtos ligoninės klini — Visiškai ne, kai tokie fon pajėgia remti visus LNT-os už
Prisikėlimo.
sibrėžtus planus bei atliekamus
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Mūsų broliai, už Uralo kalnų kos direktorium. Tai bene bus dai turi savo rėmėjų. Juk Lietu
Liet. Bendruomenės Valdyba,,
Harbus?
pirmasis
iš
naujai
atvykusių
gy

va priklauso ne vienai kuriai posvetimus miškus kirsdami ir ka
teturėdama mažą kiekį adresų
To Our Many Friends
—
Juo
didesnis
tikslas,
dides

dytojų,
užimąs
tokią
aukštą
vie

syklų jungą vilkdami, turi tą
lietuvių, gyvenančių vietovėse,
nės svarbos darbas, tuo daugiau kur nėra Lietuvių Bendruome
graudulio ašarą kantriai nuryti, tą. Specialybės egzaminus yra
šiais
mokslo,
metais
mokyklai
ir jėgų reikalauja bei visų susi nės apylinkės organizacijos, per
turi sielvartą savy skandinti, tu išlaikęs prieš porą metų, o ben vadovauja dr. E. Armonienė.
R. B. BISCUIT COMPANY
pratusių lietuvių dėmesio, ir pa
ri paskutines jėgas grūdinti, kad druosius egzaminus kiek anks
spaudą kreipiasi į visus mūsų
ramos. Didelį ir svarbų darbą
nors savus kaulus į savąją žemę čiau.
R. B. FAMOUS PRODUCTS
Iš priaugančio naujakurių jau dirba mūsų rėmėjai Europoj, tautiečius, gyvenančius nedide
♦
parneštų. Bet jie, prievarta į ver
liais
kiekiais
ar
pavieniui,
kvies

Iš gyvenančių Marylando vals nimo, lankančio Baltimorės aukš kurių užsimojimus turėtume žy dama pranešta \šavo adresą ir
go rūbus įvilkti, alkio kankina
tesniąsias mokyklas, kovo mėn.
mi, daug tvirčiau sako, kad Pri tybėje lietuvių naujakurių medi buvo sudaryta nauja tautinių šo^ miai daugiau' paremti, bet visų įmokėti kasmetinį tautinio soli
2515 BRIDGE AVENUE
CH 1-3270
žygius
remiame
pagal
išgales.
cinos
gydytojų
laisvąja
praktika
sikėlimo rytą bus savojoj tėviš
darumo
įnašą:
du
dolerius
tu

kių grupė. į organizuojamą gru
kėj, aiškiau girdės kaimo bažny nesiverčia dr. M. Svotelienė, dr. pę viso įstojo 25 jaunuoliai — 10
— Kaip LNF veda atskaito rintieji pastovų uždarbį ir vieną
Oželytė,
dr.
Virkutis
ir
dr.
Lastėlės varpus ir tvirčiau tikės, kad
dolerį visi kiti.
'
berniukų ir 15 mergaičių. Mano mybę?
kauskas.
Dr.
Svotelienė
dirba
į ją turi sugrįžti.
Šių metų balandžio 27 d. įvyks
ma, kad dalis jų greitu laiku bus
— Visos išlaidos yra pateisin
John
Hopkins
Universiteto
tyri
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Nemažesniu skausmu, po savo
rinkimai į Lietuvių Bendruome
mų laboratorijoje, dr. Oželytė perkelta į ’ senių” grupę, o liku tos dokumentais. Kasa tikrina
kojomis jausdami savąją žemę,
sieji sudarys atskirą jaunimo ma kontrolės komisijos, o rėmė1- nės Tarybą ir į Pasaulio. Lietuvių
To Alt the Lithuanian People
privatinėje
psichiatrinėje
ligoni

bet jokios laisvės neturėdami ir
Seimą, kuris susirinks 1958 m.
vienetą
ir,
esant
reikalui,
pava

jams
kasmet
siuntinėjamos
svetimųjų stumdomi, Prisikėli nėje, dr. Virkutis — valdžios li duos pavargusią "senių” grupę. smulkios apyskaitos, gi paskuti "Labor day" savaitgalyje, New
goninėje, o dr. Laskauskas, dėl
mo rytą dūsaus mūsų broliai te
*
THi CONELLY REALTY CO.
niu laiku, aukotojui pageidau Yorke.
senyvo
amžiaus,
visai
nedirba.
nai, kur likusi mūsų praeitis ir
Rinkti narius į Tarybą ir į Sei
Baltimoriečiai būtų patenkin jant, skiriama auka sunaudoja
kur tegali laisvės kūryba sužy
mą turi teisę 18 m. amžiaus lie
ti, jei lietuviškų meliodijų trans ma jo nurodytam tikslui.
dėti mūsų ateitis. Tiesa, jie savo
Baltimorės naujakurių lietuWALTON & ALEXANDER (WALTON HILLS)
tuviai ir įmokėję minėtą tautinio
liatoriai lietuviškos valandėlės
akimis matys savuosius miškus,
jaunimas didžiąja dalimi pasolidarumo mokestį bent už vie
metu visai negrotų persenusių
nualintus laukus ir sugriuvusius mėgęs Marylando Universitetą. šimtmetinių lenkiškų polkų, ku
nerius metus.
BE 2-3245
Šiais
metais
ten
studijuoja
apie
kaimus, bet jų ilgesys geresnio
rių seniai jau negirdėti ir pačių
Liet. Bendruomenės Centrinės
gyvenimo bus toks didelis, kaip 10 studentų. J Kiti Baltimorėje lenkų programoje.
• Kovo 15-16 d. New Havene, Apylinkės nariai dalyvaus abie- SS32DC8SSSSSBS3SED3CazZSZSSZ!
esančiuose untarsitetuose. Stu
A
A
niekad anksčiau nebuvęs.
Šv. Kazimiero parapijos patal juoe rinkimuos, pasiųsdami savo
Tai didžiosios tragedijos pri dentų draugijos pirmininku yra
Kovo 30 dieną įvyko Baltimo pose buvo pravesti Atlanto rajo balsą paštu. Tuo reikalu jie gaus
R. česonis. Moksle aukštumo pa
Best Wishes to Our Friends and Patrons
siminimas laukiant Didžiojo Pri
no
skautų-čių
laužavedžių
kur

paštu
kandidatų
sąrašus
ir
balrės
Balfo
skyriaus
visuotinis
su

sikėlimo. Ar jų, anapus likusių žymiais dominuojanti Nijolė sirinkimas ir išrinkta nauja val sai. Per 40 dalyvių buvo šuva-' savimo. nuostatu
For a Pleacant Holiday
jų ir tikraisiais tremtiniais iš- Brazauskaitė, kuri praeitą se dyba: dr. EI. Armonienė, adv. žiavę iš Bostono, Worcesteria,
Prašome
tautinio
solidarumo
mestrą baigė vien tik penkiukė
Rastenis, Pranskevičius, Kazake- Hartfordo, Waterburio, New,Ha- mokestį — čekį ar piniginę permis (A).
vičius, Ankus ir Račiukaitis. Pir-1 veno, Stamfordo, Bridgeporto, I laidą siųsti valdybos iždininko
*
AURORA RESTAURANT
CHICAGOS
mininku
numatoma
EI.
ArmonieElizabetho
ir
New
Yorko.
InsK.
Mažono
vardu
:
1456
West
54
Dr. Marijos ir inž. Alfonso
GYDYTOJAI
ča. truktoriai buvo vyr. sktn. E.'St., Cleveland 2, Ohio.
Fainous for Steaks, Lobster, Spaghetti, Ravioli, Excellent
Svotelių sūnus Rymantas vasa nė.
rio mėn. baigė Politechnikos in
WE CATER TO WEDDINGS & SIIOWERS
Tel. ofiso PRoSpect 8-1717
stitutą ir išėjo į marinus atlikti
PERSIUNČIAME SIUNTINIUS Į SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.
Rezidencijos REpuhlic 7-7868
karinę prievolę.
1131^ EUCLID AVENUE
RA 1-1010
NAUDOKITĖS
PATARNAVIMU
PATIKIMOS,
ATIDŽIOS'
IR
SKUBIOS
FIRMOS
*
Dr. S. Biežis

BALTIMORE

SKAUTAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 VVest 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.
Šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 6«th PLACE.

Tel. ofiso EVerglade 4-7376
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

2336 VVest Chicago Avė.
Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:80, 6-8:30 p. p. pirmad.,
antrad., ketvird., penktad.

Tik susitarus trečiadieniais.

šv. Alfonso lietuvių parapijos

klebonas prel. L. J. Mendelis šį
mėnesi ruošiasi minėti savo 60*-

ties metų amžiaus ir 30-ties me
tų

kunigystės

Baltimorėje

su

kaktis.
Šioms sukaktims ruošti yra
sudarytas iš visų Baltimorėje
esančių lietuviškų organizacijų
atstovų specialus komitetas.

*
šeštadieninėje mokykloje mo
kinių skaičius, nuo mokyklos
įsteigimo pradžios 1949 metą,
jjemažėja, bet rodo tendencijų
lyg ir didėti.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO./TNC.
135 W. 14th St., New York 11, N. Y
(Licensed by USSR)

Tel. CHelsea 3-2583

Best Wishes to Our Friends and Patroną

PAGAL SUTARTĮ, SUDARYTĄ SU INTURĮSTU, FIRMA TEISĖTA SIŲSTI SIUNTINIUS

Į VISAS SSSR RESPUBLIKAS IR LIETUVĄ.
Visos išlaidos, jskaitant muitąs apmokama firmos įstaigoje. Siuntinius galite atsiųsti paštu.
SIŲSTI GALIMA TIK NAUJUS DAIKTUS.
PRISTATYMAS GARANTUOTAS. KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
ĮSTAIGOJE DIDELIS PASIRINKIMAS PREKIŲ.

Atidaryta kasdien nuo 9 v. ryto iki 6 v. vak. Sekmadieniais iki 4 vai.

Klientų patogumui skyriai atidaryti sekančiuose miestuose:
116 East 7th Street, New York, N. Y. Tel. YU 2-0380
900 Literary Rd.
11339 Jos. Campau
632 W. Girard Avė.
332 ^illmore Avė.
Detroit 12, Mich.
Cleveland 13, Ohio
Philadelphia 23, Pa.
Buffalo 6, N. Y.
Tel. TOwnsend 9-3980
Tel. TO\ver 1-1461
Tel. WAlnut 5-8878
Tel. MOhawk 2674

CALIFORNIA FRUn MARKET
THE FINEST FRU1TS

AT THE

LCWEST PRICES

7916 St. Clair Ava.

HE 1 S877

H.« Cowan, Prop.

B
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Kelione į Pacifiko kraštus (19)

Adelaidės moterys
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

Pasisakysiu teisybę, kad ne
apie Adelaidės pražuolės australes čia noriu rašyti. Nebuvo man
nė laiko, nė reikalo jų lankyti, o
be to, gal už tai ir mano gene
rolas būtų pradėjęs bartis: saky
tų, nebe laikas į svetimas žiūrė
ti...
Iš tikrųjų, mums abiems buvo
įdomiau ir maloniau pažiūrėti į
Adelaidės lietuviškas gražuoles,
kurios čia sukosi, kaip darbščios
bitės aplink avilį.
Tą vakarą, apie 6 v., su pp.
Lapšiais išvykome pas ponią Ja
navičienę, kur turėjo įvykti Ade
laidės lietuvių moterų sekcijos
vakarienė. Jau čia buvo prisirin
kę daug gražuolių su savo vyrais.
Didelis išpuoštas stalas prie bal
kono, nukrautas užkandžiais,
žmonių daug, vakaras vėsus, tai

kitą stalą buvo parengę po atvi
ru dangumi.
Svečių - tarpe buvo ir vienas
australas, parlamento narys. Pa
sivaišinę, išgirdoma kaiką naujo.
Atsistojo prie manęs sėdėjusi p.
Reisonienė ir smulkiau pranešė
apie penkerių metų lietuvių mo
terų sekcijos, prie Adelaidės ben
druomenės, veiklą. Pranešimas
buvo surašytas, paprašiau teisės
pasinaudoti jo daviniais. Man
krito dėmesin, kad darbščios mo
terys, veikdamos organizuotai,
tegu ir nedideliu skaičiumi, gali
daug padaryti lietuviškumui ir
Lietuvai.

• ♦

•

Moterų sekcija prie Adelaidės
Liet. Bendruomenės apylinkės
valdybos čia įsisteigė 1952 m.
kovo 1 d. Ji užsidėjo pareigą pir
moje eilėje rūpintis Bendruome
nės socialiniais - karitatyviniais
reikalais, palaikyti lietuviškumą
ir jungti lietuvius draugiškam
bendravimui.
Vienas iš pagrindinių darbų —
ligonių lankymas. Yra čia nema
ža vienišų lietuvių, ir kai atsitin
ka nelaimė ar liga, tenka jiems
padėti užuojautomis, paguodomis
ar net medžiagine pagalba. Ligo
ninės atokiai išmėtytos, susisie
kimas tolimas, tenka skirti daug
laiko ligonių aplankymui. Silpni
Mgonys aplankomi kas savaitę,

kiti rečiau. Nuolat sergančių pa
sitaiko apie 10 ar daugiau. Taip
per metus ir tenka padaryti per
200 vizitų. Sekcijos narės ligo
niams dažnai nugabena vaisių,
saldumynų, specialiems ligoniarns padedą su maistu, tinka
mu jų dietai ir t.t.
Neužmirštami ir lietuviai ligonys, pasilikę Vokietijoje senatorijose, kaip Gautinge ir kitur.
Jiems parama siunčiama pini
gais dukart per metus, iš viso
apie 60 austr. svarų (mūsiškai,
apie $135.00).
{
Sekcijos narės lanko ir ligo
nius, besigydančius namuose.
Daug dėmesio skiriama jauno

gytiems namams 260 austr. sva
rų (apie $600.00), Vasario še
šioliktosios gimnazijai aukos,
parama patekusioms į nelaimę
šeimoms, lietuviams sportinin
kams, bibliotekai, lietuvių cho
rui, Caritas draugijai, studen
tams ir net naujiesiems vengrų
pabėgėliams parodant solidaru
mą.
Kai Australijos valdžia kada
ruošia kokius festivalius arba
įvairių tautų pasirodymus, tuose
parengimuose dažhiausia lietu
vius atstovauja moterų sekcija.
Nebuvo praleista nė viena proga,
kada naujai gimęs lietuviškos
bendruomenės narys nebūtų sutiktas su dovana, o miręs narys
nebūtų palydėtas į amžino poil
sio vietą be Sekcijos vainiko ir
pareikštos užuojautos jo liūdin
tiems ...
Tokio gražaus lietuviško, soli
darumo ir vieningumo vargiai
būtų galima rasti bet kurioje ki

sioms motinoms, o kai reikia — toje lietuviškoje kolonijoje.
naujagimiai aprūpinami kraite
Visada, kai vyksta Australijos

liais.

Liet. Bendruomenės suvažiavi

Moterų sekcija taip pat įpilie- mai ar sporto šventės, teatro pa

tino keletą labai naudingų tradi
cijų. Pirma — Kalėdų eglutė vai
kams, kur jie patys atlieka pro
gramą, gauna iš Kalėdų Senelio
dovanėlių (apie 160 pakietėlių),
vėliau įvyksta bendros vaišės.
Antra, kasmet per Naujuosius

sirodymai, įvairios sbH^^tuvės
ar atsisveikinimai afln išvykstan
čiais iš kolonijos tautiečiais, —
visi jų paruošimai, vaišės, pri
ėmimai, daugybė didesnių ir ma
žų, viešumoje nematomų darbųdarbelių, yra atliekami moterų

Metus ar Motinos Dienos proga

aplankomi mūsų vyriausios kar
tos atstovai (sulaukę 70 ar dau

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

giau metų). Jie pasveikinami ir
kukliai

apdovanojami.

Trečia,

Motinos Diena su programa, ku
rią dažniausia atlieka jaunieji.
Be šių tradicinių parengimų,
Moterų Sekcija stengiasi daly
vauti visame kitame Bendruome
nės gyvenime. Bendruomenei ar
skautams rengiant vaikų sto
vyklas, sekcija neužmiršta jų
aplankyti su vaišėmis, o taip pat
apmokėti išlaikymą tų vaikų,
kurių tėvams tai sunku padary
ti... Lietuvių savaitgalio mo
kyklai ruošiant darbo užbaigtuves, moterų sekcija padeda pa
ruošti vaišes ar įteikti dovanas
per metus pasižymėjusiems mok
sleiviams ... Vaikams einant
prie pirmosios Komunijos, sek
cija padeda paruošti ir išpuošti

bažnyčią ir vėliau parengia vai
šes.
Piniginių aukų skiltyse yra
visa eilė sumų, vietomis gan žy
mių, kurias parūpina moterų
sekcija. Pavyzdžiui, lietuvių įsi-

ST. CLAIR SAVINGS AND
LOAN COMPANY
THE FAMILY PLACE TO SAVE
Current Interest 3k2% On Savings
SAVING DEPOSITS INSURtD TO $10.000
25000 Euclid Avenue
AN 1-1200
813 East 185th St. — 6235 St. Clair Avė.
IV 1-7800 — HE 1-5670

IšTRAUKA Iš ROMANO

DEPOSITS BY APRIL 15, WILL EARN
INTEREST FROM APRIL 1,1958

JANIS KLIDZfiJS

D ŽEN IT tfu I U S
Iš šalies stebint, Janio Klidzėjo
kelias latvių literatūroje yra labai
vienišas, atsišakojęs nuo visokių su
sibūrimų ir grupių, ir vedąs tiesiai į
skaitytoją. Į tokį skaitytoją, kuris
tebeturi savyje gėrio ir šviesos ilgesį,
ir kuriam nėra gražesnio pergyveni
mo už vaikystę. Nes Šitoks yra Janio
Klidzėjo herojus visuose jo veikaluo
se: — gyvenąs ilgesiu ir siekiąs ne
pasiekiamo, ir prisikeliąs iš kiekvie
no suklupimo ir nuklydimo, nes švie
sos jame niekas neįstengia užslopin
ti — ji yra amžina. Tokiam veikėjui
priklauso visa autoriaus meilė. Kiti,
gyveną šalia jo, dažnai yra tik fonas
išryškinąs jį.
Nors Janio Klidzėjo, gimusio
1914 m. pirmieji romanai dar Latvi
joj susilaukė įvertinimo premijomis,

e

sekcijos narių. Todėl ši sekcija
vadinama lietuvių bendruomenės
jungtimi ir širdimi...
Adelaidės Moterų Sekcijos me
tinė apyvarta jau siekia per 600
austr. svarų (apie $1,350.00).
Lėšos surenkamos iš bufetų per
balius, iš loterijų ir aukų. Bet
visur įdedamas lietuvių moterų
darbas už tas visas sumas yra
daug didesnis, pi rodomas nuola
tinis širdingumas ir moralinė pa
rama — vertingesnė už visas me
džiagines aukas. Ji skaitmenimis
neįvertinama.
Moterų sekcijai šiuo metu va
dovauja ponios Garbaliauskienė
(pirmininkė), Janavičienė, Varnauskienė, Navakienė ir šerelienė. šiame moterų darbo rate po
nia Reisonienė yra viena iš veik
liausių rato šukėj ų — tarp vai
kučių ir suaugusių. Sujudina mo
terys ir vyrus ...
Sunku man buvo surasti tin
kamus žodžius padėkoti Adelai
dės moterų veikėjoms už jų vai
šes, malonumą ir įvertinti jų
darbą. IŠ savo pusės, kiek žino
damas, mėginau papasakoti apie
lietuvių moterų gyvenimą, orga
nizacijas ir darbus Amerikoje —
New Yorke, Chicagoje, Clevelande, kur man daugiau teko maty
ti ir pažinti. Po to buvo daug ir
ilgų privataus pobūdžio pašne
kesių.

jo geriausieji veilCalai yra parašyti
tremtyje, iš kurių paminėtini; nove
lių rinkinys ”Jie ir Jos” ii^romanai,
"žmogaus Vaikas” ir "Dženitorius”.
— Viktorai, ar tu tikrai negali užmiršti
namų senojoje tėvynėje? — klausia Maxwellis, ir jo balsas nuoširdus.
— Taip atrodo, — atsakau.
Prieina Davis ir, pasižiūrėjęs į mano
kaktą, klausia:
— Tenai, kur tu gimei ir augai, kas gi
tenai buvo taip neužmirštamo, nuostabaus ir
vertingo, kad vis dar gailiesi?
Nesuskaitomi vaizdai staiga užtemdė
mano akis. Nieko nėra atskiro — viskas išsilėja į begalinį peisažą. Tenai buvo mano jaunas. skambus gyvenimas, kuris tekėjo, lyg
upė, gaudė lyg miškas, ir kartais raudojo
lietingomis ir vėjuotomis lapkričio dienomis,
paskui vėl spindėjo, lyg dangus gegužio naktį. Ir visuomet žinojau, kad galiu pareiti į
namus.
— l enai... Ak, tenai buvo kalnas, smė-

lynas ... kuriame augo geros bulvės. Kokios
bulvės!... — sakau ir nežinau, kodėl sakau
tai, o ne ką nors kita. — Pakalnėje žydėjo li
nai, mėlynai žydėjo visas laukas, —■ pridedu,
kad atrodytų gražiau.
Aplinkui esantieji susižvalgo, ir tyla su
pa mane. Matau kaikurių veiduose vos suval
domai trūkčiojant juoką. Tikriausiai esu ką
nors gana kvailo pasakęs.

— Viktorai, ar tu nesakei, kad tenai bu

vo kalnas ir bulvės? — dar kartą pasitei
rauja Davis.

— Taip, sakiau, — palinguoju galva ir
priduriu: __ bulvės buvo puikios.

Tikriausia mano paskutinieji žodžiai nu
skamba dar kvailiau, nes jie yra tie, kurie
sugriauna ploną užtvarą, laikiusią tylą aplink
mane. Spontaniškai ir garsiai praplyšta juokas, lyg šūviai iš užtaisyto šautuvo.
Ponia Evergreen prieina ir sako:
— Aš visai nežinojau, Viktorai, kad jūs
turite tokį gerą sąmojų.
,
Nežinau, kaip šią akimirką atrodau. Tikriausia: šypsausi santūriai, nes jų juokas dar
džiaugsmingesnis.
— žinai, Viktorai, tu puikus berniukas.
šitaip pasakyti, kad tau gaila kalno su bulvėmis, tai tikrai šio to verta! Bulvės buvo
nuostabios! Ne, juk tai šedevras! — šiais
žodžiais Davis patvirtina mano juokdarišką
talentą.
,
Tarp įsilinksminusių veidų pamatau vieną visai tylų. Tai jaunoji moteris, kurios vy
ras tarnauja armijoje. Matau, kad ir jos akys
pasikeitusios. Jose nebėra atkaklumo, bet
kažkoks švelnus liūdesys. Ji stovi nuošaliai

METROPOLITAN OPERA
PUBLIC HALL • APRIL 21 to 27
Apr. 21—Eugene Onegin
'\Apr. 22—Madama Butterrley
Apr. 23—Samson et Dalila
Apr. 24—Aida

Apr.
Mat.
Eve.
Mat.

25—Barber of Seville
26—Don Giovanni
26—Otelio
27—Faust

TICKETS $1, $3, $4, $5, $6, $7, $8 — NO TAX
NORTHERN OHIO OPERA BOX OFFICE

UNION COMMERCE BANK — EUCLID AT 9TH

TAUTINIAM KONGRESUI RUOŠTI
NEW YORKO KOMITETAS

Eleonor Steber, vadovaujanti soprono dainininkė Metropolitan
Yorke ruošti Komiteto iiarius as- operoje, /vykstančiose Clevelanmeniškai ir paštu iš Iždininko de gastrolėse, dainus Don Giovahni operoje.
Antano Seniko. Banketo biletai
kiek vėliau bus gaunami ir iš
Banketui Globoti Komiteto na ir West 33rd Street. Kambarys
rių. Banketo bileto kaina $10.00 vienam asmeniui: nuo $10.00 iki

Kongresas ir pramogos vyksta Hotel Statler, Manhattan, N.
Y.
Vytautas Abraitis — pirmi
ninkas — 97-08 110 Street, Richmond Hill 19, N. Y. Telefonas:
Virginia 7-2922.
asmeniui. Banketo vieta — Ho $14.00. Kambarys dviem asme
Antanas Senikas — iždininkas tel Statler, Penn Top Ballroom. nims: nuo $15.00 iki $22.00.
— 24 North Road, Great Neck,
Jaunimo biletai į šokius gau
HOTEL YORK — New York
L. I., N. Y., Telefonas $IUnter nami pas Korp. Neo Lithuania City, Manhattan, kampas 7th
7-5407.
New Yorko skyriaus Pavasario I Avė. ir West 36 St. Kambarys >
Vytautas Vaitaitis — sekreto šventei ruošti Komisijos narius, vienam: nuo $6.30. Kambarys
rius — 67 Woodbine St„ Brook Biletų kaina jaunimo šokiams — dviem: nuo $8.40.
lyn 21, N. Y. Telefonas: GLen- $2.50 asmeniui.
YMCA — tik vyrams: Nevv
more 5-3607.
PS. Viešbučių adresai ir kai-i York City, Manhattan, 356 West
Bronius Nemickas — sekreto nos34th Street. Kambarys vienam
HOTEL STATLER — Nevv asmeniui:
$2.20.
Kambarys
rius — 71-67 58th Road, Maspeth, L. I., N. Y. Telefonas ILli- York City, Manhattan, 7 th Avė. dviem: $3.40.
nois 7-5817.
Z
Bronius Bieliukas — narys —
91-22 116th St., Richmond Hill,
18, N. Y. Telefonas Virginia
9-8312.
BEST WISHES
Juozas Maurukas — narys —
To Our Friends and Patrons
1150 Glenmore Avė., Brooklyn 8,
N. Y. Telef.: APplegate 7-9205.
Emilija čekienė — narė__ 83
Stuyevesant St., Brooklyn, N. Y.
Telefonas: GLenmore 2-6137.
Emilija Noakienė — narė —
103-53 104th Street, Ozone Park,
N. Y. Telefonas Michigan 1-0532.
Danutė Senikienė — narė —
24 North Road, Great Neck, L. I.,
N. Y. Telefonas: HUnter 7-5407.
SAVING DEPOSITS INSURED UP TO $10.000
Kongreso dalyvių (atstovų ir
svečių) registraciją iš anksto
CURRENT INTEREST RATE 3 G % PER YEAR
vykdo New Yorko Komiteto na
rys p. Juozas Maurukas.
2184 VVarrensville Center Rd. South of Ceder
Norintieji Kongreso metu gau
ti nakvyhes viešbučiuose per p.
AND FOR OTHER OFFICES FOR CITY WIDE SERVICE
Juozą Mauruką rezervuoja sau
e
'
vietas iki šių meių gegužės 25 d.
Kongresinis banketas įvyksta
gegužės 31 d. 7 vai. vak. Banke J
FAirmount 1-1543
to biletai jau dabar gaunami pas
visus Tautiniam Kongresui New

nuo visų. Kodėl ji nesijuokia?
Pamažu visi aprimsta.
— O vis tik man gaila ano kalno, ant
kurio augo tokios nuostabios bulvės, — sakau garsiai, kad visi girdėtų, nes manyje
pabunda atkaklumas, kurio nenoriu nuslėpth — Iš tikrųjų gaila.
Davis pasižiūri į mane, lyg į beviltišką
atvejį.
— Gerai, jeigu tu jau sąmojų nori paversti į rimtą reikalų, pakalbėkim logiškai,
Už savo vieno rpėfiesio algą tu gali nusipirkti tokį kalną su visomis bulvėmis.'Už antro
mėnesio — medžiagos dešimčiai metų. Kaip
tu apie tai galvoji? Ar tau vis dar gaila, kai
pergalvoji, ką tau sakau?
Aš dar nesuspėju pagalvoti, kaip turėČiau atsakyti Daviui, kad jis suprastų, kodėl
man vistiek gaila ir visuomet bus, kai prie
mūsų prisiartina jaunoji ponia ir įsimaišo į
mūsų pokalbį nelauktai ir užsidegusi:
— Už mėnesio algą nieko negalima nusipirkti, visiškai nieko, ko gailiesi.
Tada ji užsidega cigaretę, pasižiūri į
Davį, pasižiūri į mane ir grįžta savo vieton,
Davis palydi žvilgsniu nueinančią ir nesako
nė žodžio. Tai ne jo stiliui — prieštarauti
moterims.
— Ponios ir ponai, — šaukia šeiminlnkė, — kol mes čia kariaujame dėl Viktoro
bulvių, mūsų kokteiliai nyksta. Pakelkim!
Hai!
Paskui ji prieina prie mūsų. Mes sėdim
su Daviu tylėdami.
— Gal ponia Marija teisi sakydama, kad
už pinigus negalima nusipirkti to, ko ilgiesi,
tačiau kiekvienu atveju tai negali būti kal
nas ir bulvės. Papasakokit, Viktorai, ką jūs
veikėte, kai gyvenote tenai, prie to savo kal
no?
Aš galėčiau jiems pasakoti visą šį va-

SOUTH SIDE FEDERAL
SAVING & LOAN ASSN.

karą, visą naktį’, sekančią dieną ir naktį, ir gu jie jau kartą juokėsi, tęguPdar pasijuokia.
man vis dar užtektų apie ką. Tačiau aš neStaiga matau savo senelį. Jis eina per
benoriu kalbėti. Ką veikiau? Ganiau karves. beržyną. Vakaras mėlynas virš beržyno ir
Paupyje, už kalno, buvo klojimas. Nuo jo kalno, ir mano senelis dainuoja. Ipainą, ku
čiukuro matėsi dalelė/’pasaulio. O, kaip tada rią dainuodavo jaunimas, kai buvau mažas
ilgėjausi pamatyti jį!
ir tegalėjau jiems pavydėti. Vėliau ją pats
— Ką veikiau ? Karves ganiau, dainavau, dainavau kai jau žinojau, kaip gali sopėti
kartais verkiau. Taip panašiai,
piimoji meilė.
— Jūs ganėt karves? — pakartoja po— Gerai, — sakau ir atsikeliu, patam
nia Evergreen, — tai jūs buvote kaubojus,
pau švarką, susitvarkau apikaklę ir kakla
ar ne?
. , ’ '
raištį, nes mačiau, kad visi rimti daininin
— Lyg ir taip, maždaug. Tik vietoj ginklo šaudžiau botagu.

— Brangieji! — atsisukusi į visus, šau
kia ponia Evergreen.'— Viktoras buvo kaubojum ir net dainavo.
— Bet juk tada vyras, kaip reikiant!
Kodėl anksčiau to nesakei? — Davis ploja
man per petį.
Sally ir ponia Evergreen kalba abi iš
karto:
— Dabar tu būtinai turi padainuoti savo gimtinės kaubojų dainą. Ne, ne, be jokių
galvojimų ir atsisakinėjimų — tu turi padainuoti. Tos dainos turėtų būti neatsispiriamai įdomios.
Ir kitos ponios susirenka aplink mane.
— Mes dar niekad negirdėjom Europos
kaubojų dainų. Būtų tikrai labai malonu,
Jaučiu, kad staiga iš juokingo kalno su
bulvėm savininko galiu pavirsti į didvyrį —
Europos kaubojų širdžių ir sapnų pertiekėjj.
— Viktorai, mes laukiam,
primena
Sally.
Kambaryje ir aplink mane laukimo tyla.
Šitie žmonės tikrai laukia kažkokio
skambančio stebuklo iš europinio kaubojaus
burnos. Ir tas kaubojus šį vakarą esu aš. Ma
no žingeidumas visuomet buvo didesnis už
baimę. Taip ir šį .kartą jis mane nugalėjo.
Ka3 gi iš mano dainavimo galėtų išeiti? Jei-

kai taip daro. — Aš padainuosiu dainą, ku

rio? taip dažnhi klausėsi kalnas su bulvėmis,
pakalnės linai ir aš pats. Dainą — apie ber
žą, kainą ir mergaitę. Tik atsiminkit, dai

nuosiu latviškai.
Jaučiu, kaip mano balsas protarpiais vir

pa ir užkimšta.
Žalią šviesą supdamas lapuos,
Augo beržas prie kalno.
Vienui vienas.
Iš pavasario į pavasarį
Augo beržas prie savo kalno.
Ant kalno bernelis dainavo,
Apie linus ir mergaitę mylimą.
Vienui vienas.
Visą naktį klausėsi beržas,
Apie linus ir mergaitę mylimą.
Svetumon iškeliavo bernelis,
Beržas laukė, ilgėjos dainos,
Apie linus ir mergaitę mylimą,
Beržas laukė, ilgėjos dainos.

Kai baigiu, matau, kad niekas nesiruo
šia juoktis. Jaučiu, kad ir mano balsas nebė
ra užkimęs, bet laisvesnis ir skaidresnis, pa
sivaikščiojus po gimtąjį kalną. Peržvelgiu
aplinkui sėdinčius, ir matau jų akyse tokį
šiltą draugiškumą.

Iš latvių kalbos vertė: Z. K.
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SAMARIEČIŲ GYVENIME

CteveChechs

Kaip rašo Marius Katiliškis
Sveiki ndami Santaros
Garbės Filisterį Marių Kati
liškį, laimėjusį autoritetin
gą Lietuvių E ne iklopedijos
literatūrinę premiją, už

klausėme, kaip jis rašąs —

SPECIAL BIIDGET CHECKINC ACCOUMTS

esant tai paprasčiausia niekadaryste, kilusia iš pomėgio ir vir
tusia įpratimu. Kaip gėrimas,
sakysime, kurs pradžioje toks

REGULAR CMECKIMG ACCOUMT1 TOO •

ŪSE THE ONE BEST BOB VOUI

Che Clevelanė Crust Company

masinantis ir nepavojingas, iki

tokiu motyvu: „Visa mūsų bėda PeenemiundesJSaltiej i pirštai
kad jaunieji, kaimo kūdroj užpa
kalio dar nesušlapinę, jau plau
kia į „plačiuosius vendenis”).
• Santaros biuletenio „žvilgs
niai” trečias numeris išėjo iš
spaudos. Turinyje nepaprasta

NORI- PAGROBTI
V-l ŠEFĄ

gyvas ir ekspresyvus reportažas

iš studentų atostogų Schwarzwaldo kalnuose Vokietijoje, duo
dama šviesos Sambūrio ideologi
nių gairių ir veiklos apžvalga,
Vytautas Kavolis debatuoja su
Danute Sakalauskaite tautišku
mą mene, įdėtas žiemos stovyk
los aprašymas ir kiek kronikos.
Biuletenis iliustruotas origina
liais piešiniais. Redakcinį kolek
tyvą sudaro Danutė Sakalauskai
tė, Nijolė Šimonytė, Eglė Zaba
rauskaitė ir Ramojus Vaitys.

Visais įmanomais būdais britų slaptoji žvalgyba stengiasi
tą klausimą išaiškinti. Kiekvienas, kad ir mažiausias nurodymas,
gali būti milijonų vertas, šnipai neriasi iš kailio ir suka galvas.
Pulkininkas Wachtel ir jo štabas dabar dar stropiau sau
gomi. Jei pulkininkas nori su kurio ki^o'štabo vyrais pasitarti, jis
negali juos tiesioginiai iš Reicho ar Paryžiaus pas save pasikviesti.
Jo lankytojai ir jis pats pirmiau vežiojami skersai bei išilgai po^l
kraštą, kol, pagaliau, Wachtel juos sutinka jam pačiam iš anksto
nežinomoje vietovėje.

pasidaro neatsikratoma nelaime.
65 CONVENIENT BANKING OFFICES
Teikiąs malonumo ir kančios, ne
MIMKI
yra kalbėję VDraugo” literatūri šąs nuostolius vienam ir paja
nių konkursų laureatai, iškilmin
mas kitam. Kaip valkatavimas,
gose tūkstantinių įteikimo apei
kaip labdarybė. Be to, kaip ge
gose. Pagal šiųmetį, tereikia kas riausias būdas pasiplepėti, su di- Siamas gilios intelektualinės, redaguoti įsijungė Rita Žukaitė,
dien parašyti po puslapį ir metų džiausiomis galimybėmis savo plunksnos. Nieko nereiškia, kad Straipsnyje ”Ar reikalinga lietu
Vienas mirties sprendimas
gale jau 365 puslapiai. Jam lai tauškalus paskleisti itin plačiai, i tursai pieno gėrėjas ir apie jį viškoji Mona Liza?” ji nagrinė< Laikui bėgant nervij įtempimas beveik pasidaro nebepake
kas — jokia problema. Teigiamai
Vieni rašo žiauriai susikaupę Sodriai nukalbąs tik vakar su to ja tautiškumo mene įvairiais lai
liama našta. Pulkininkas Wachtel negali savarankiškai nė žings
į šį klausimą buvo atsakęs ir pir ir užsitvėrę nuo viso pasaulio, P1®110 bidonais atkeliavo į didelį kais sąvoką ir išveda: "Tai tar
nio žengti. Viskas kitų iš anksto apskaičiuojama, numatoma. Jis
mykštis laureatas — veteranas,
lyg nuo to, ką jis parašys,kpri- L??ie?^’■ Kauną arba Šiaulius. Tai si kažkokia neišvengiama ir ne
• Bostone kovo 29-30 d.d. san- tai jaučia netiesioginiai, bet nuolat.
savo laiką paskirstydamas gele klausys to pasaulio likimas. Ki- ..)Ultls ; ^es ispanų peonas, ką užtušuojama jėga, kuri prasiver
Kartą, pasitarimų pertraukos metu, jis sėdi karininkų ra
žine tvarka: — 8 vai. darbo fab tas susisupa kojas antklode įr Jls nedJrbtų ir kur, palieka,tuo žia be didesnių sąmoningų pa tariečiai Tautininkų Namuose
rike arba įstaigoje, 8 — poilsio prisikala prie stalo, kai kitam Pa 1U Ju°dadarbiu, lygiai kaip stangų visuose žmogaus darbuo rengia dail. K. žoromskio religi movėje, Paryžiuje. Prieina vienas karininkas, sveikinasi ir sako,
nės dailės darbų parodą, į kurią kad jis po<ną pulkininką Wolf prieš kurį laiką ten ir ten matęs, ir
ir 8 — knygoms rašyti.
tokia nelaisvė kelia siaubą, ir Amerikos negras, pabėgęs iš Ala- se. Tai nėra tik išorinis ar sim visuomenė kviečiama atsilanky
džiaugiasi šiandien čia vėl sutikęs. Jis tuom yra taip tikras, kad
Tiedu šviesūs ir neeiliniai pa toks rašo vaikščiodamas ir dai- pamos mędvilnės plantacijų ir bolinis išsakymas kas esi, tai yra
ti.
Bostono,
skyrius
jau
yra
pla
nepastebi, jog Wachtelio antpečiuose trūksta vienos žvaibždutės.
vyzdžiai su laiku
. . .yra. pavyzdin, -v, nuodamas. Vieni parugėj, kiti a^vyk^s Čikagon, ir per savaitę — buvimas kas esi”.
čiai pagarsėjęs savo sugebėjimu Šiandien Wachtel yra ne Wolf, bet Wagner.
gai susidoroję, betgi, pabrezdadarželvie jsikįauJTi vėius sugebėjęs šešias baltaveides išMeniniame
skyriuje
dar
rašo

tikrai atidžiai surengti meno pa
mi išskirtina laiko svarba
‘^LrievartauU. ,
— Pulkininkas-leit'enantas Wagner!
ma apie "ekspresionistų tvaną”. rodas.
Karininkas nustemba, žiūri į barzdą, galvoja, jog čia koks
Akademiniame skyriuje Vytau
• Istorikas Vincas Trumpa an nors nesusipratimas iš pulkininko Wolf pusės.
tas Kavolis rašo apie "Tradiciją
— Bet, pone pulkininke Wolf ... — šalia besistebinčio stai
ir kūrybą bendruomenės gyveni troje Gyvosios Lietuvybės Mė
ga atsiranda slaptosios žvalgybos karininkas ir nedviprasmiškai!
me”, teigdamas: "Nei sveikas nesio popietėje Chicagoje skaitė
mas su meškere paežery, arba.
.
y
.
krašty, privaloma skirtingai ma konservatizmas nėra aklas tra gyvą bei iššaukiančią paskaitą duoda suprasti, kad prieš juos yra pulkininkas-leitenantas Wagx
4.
i
•
j _
_
.
.
;
tas
geresnių
užsiėmimų.
su ‘ šautuvu nubrisdamas preri-'
*
apie kartų santykius. Paskaita nėr. •
nyti.
dicija
modifikuojančios
kūrybos
jomis, kai jos užsidega rudeniu,
Medis tolumoje, lygumos pa— Prašau daugiau nieko neklausti!
Marius Katiliškis vertei, nei subrendęs liberaliz rado platų atgarsį klausytojų
tokiu nuostabiu, lyg jis būtu pa-kra^y» niekad nebus tas pats
— Viską laikyti didžiausioje paslaptyje! — tai yra svar
tarpe ir vyko gausios diskusijos.
mas
nėra
nejautrus
paveldėtųjų
skutinis mūsų žemėje.
"
medis» kokiu Ji regėsime iš arti
biausias įsakymas paskutiniaisiais mėnesiais visiems, turintiems
rėmų, kurių viduje jis gyvendi Numatoma paskaitą duoti sį>au- iet kokius reikalus su V-l. Panašiai jau buvo Peenemiundėje. čia,
Aš galvoju apie laiką, kaip 1 Ir žmogus pasivaidena vis kitaip
don.
• Studentų Sąjungos RochesV
apie ištisinę ir nenugalimą sun-p® kitokio nuotolio. Skirtumai terio skyriau^ valdybon išrinkta na savąsįas vizijas, užuovėjiškai
’rancūzijoje, yra dar griežčiau. Nė vieno neapgalvoto žodžio.
naudai
”
.
Vanda
Gegevičiūtė
ra

•
Studentų
Sąjungos
rinkimi
•kenybę, kaip apie prakeiksmą, i tarp jų iš arti ir iš toli tokie ne Liucija Makauskaitė.
Jokių piešinių, jokių, net paprasčiausių, užrašų.
šo
apie
"Mamizmą
ir
jo
išvadas
”
,
nėn komisijon Bostone įeina Bi
kurio nesugebu atsipirkti, neran-1 žymūs, nežiūrint vieno vargano
Tą žino ir leitenantas Busse. Jis gyvena privačiame bute.
•
Jurgis
Jaks-Tyris
prisiuntė
įvesdama
lietuvių
mokslinėn
li

rutė
Danervtė
ir
Alfredas
Jakdu keliu kaip aplenkti ir neišma-1 pranašumo
pajudėti. Viską
Kaimo mokytojo šeima jam draugiška. Jaunas vokiečių karininstraipsnį Lietuviškajam Libera- teratūron, kuri iki šiol buvo pre- niūnas. Visi studijuoją santarienau kaip užkarti jį atsibodėju-i įmia taškas ir žvilgsnis iš
cas, vienintelis statybos direktoriaus Leipzige sūnus, yra ramus
freudiška, psichoanalitinį žvelgi čiai raginami registruotis Są
Europietis
kiniečių
būryje
tema

'ms geradariams, teturėdamas
cambario nuomininkas. Jis niekad nekalba apie savo tarnybą.
Aloyzas
Petrikas
perrinktas
mo
būdą.
—
Santariečius
ir
jų
jungos
skyriuose
rinkimams
iki
Vieną dieną grįžta jis iš atostogų. Jau sodelyje linksmai
vienintelę galimybę jį perleisti nys plokščių ir gelsvų veidų ma
;ę, tad nieko nuostabaus, jei gru-Ue ančiai kadencijai Lietuvos "gyvosios lietuvybės” idėją pla kovo mėn. 30 d.
moja šeimininkams. Bet jo laukia svečiai. Uniformuoti svečiai:
paveldėjimo keliu savo vaikams.
^iė, kad ir skirtingiausių medžių [Nepriklausomybės londo valdy- čiai pačioje "Santarvėje” nagri
Tik trečdalis paros teprivalo
• Philadelphijoje ruošiamo slaptosios karinės žvalgybos policija.
bon.
nėja dar žurnalistas Bronys Rai
jįim
sudarys
tik
mišką,
šiuo
at

— Leitenante Busse, jūs esate suimtas!
ma tavo egzistencijai išlaikyti.
"Lituanus” paremti baliaus ren
la,
.prieidamas
tarp
kitko
tokios
Lietuvos
Skautų
Brolijos
1Po kelių dienų ypatingasis teismas paskiria jaunajam lei
Tas tarpas ir apmokama^ ir tiks veju aš norėčiau būti girininku
išvados: „Nejaugi užpakalio il gimo komisijos nariu yra Puti
r
kiekvieną
medį
jo
vardu
pava-|°J°
JAV
rajono
skautų
skyrius
tenantui mirties bausmę.
liai apskaičiuojamas minutėmis.
gas šlapinimas kaimo kūdroje nas Mašalaitis. Balius įvyks ba
linti
ir
aptarti
jo
savybes.
leidžia
labai
naudingą
informaciO visa kita pranyksta skubėji
Kas įvyko? Per eilinę kontrolę, porą valandų prieš Busse
yra geriausia galimybė ir garan landžio 26 d. gražioje Coronet
Be
daugelio
man
miglose
skęsbiuletenį
jaunesniems
skautų
me. Kodėl mes turime skubėti ir
grįžimą, karinė žvalgyba jo kambaryje rado mažą raštelį su V-l
tija, kad tuo būdu išaugs tau Ballroom salėje.
tančių
reiškinių,
kas
kart
vis
l
a
va
ovams
Šiuo
metu
išleistas
niekur nespėti — aš nesuprantu.
ialies piešiniu. Karininkas jo pagalba norėjo geriau įsidėmėti
•
Julius
Slavėnas
skaitė
pa

riausias
ir
stipriausias
Tipiškas
’
To nesupranta ir mano kaimy biau nesuprantamu tampa mū- nu™el/s antras.. Redaktoriaus
complikuotą „paukščio” mechanizmą. Jis pamiršo tą raštelį su
dškosios
buities
aptarimas,
šioje
^
a(
ej
^
ju
yra
Kazimieras
Norkeskaitas
Urbanos
Santaros
ir
Stu

lietuvis?
’
’
(Čia
Bronys
Raila
at

nas, keturis mėnesius pravertęs
naikinti. Tik dideliu rūpesčiu pulkininkui Wachtel pavyko, kad
sako vienam "Vienybės” rašyto- dentų Sąjungos skyrių susirin- malonės-prašymų mirties sprendimas būtų pakeistas kalėjimu iki
kelionėje į savo paskyrimo vietą vietoje neišaiškinamu lėmimu unas*
• Liudas Šmulkštys, Santaros jui, užsipuolusiam santariečius kiniuose.
ir sugebėjęs dešimtį metų išdirb bus paliestas kaimas. Kritikui ir
gyvos galvos.
kitokiam literatūros žiniuoniui Chieagos skyriaus pirmininkas,
ti nevalioje.
Apie knygų rašymo techniką

FEOtRAl DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Juo geresni keliai ir juo di užtenka

išgirsti, jog minimas | išrinktas į

kan.

Juozo Tumo

desnę trauką išvysto tavo ma- kaimas ir reikalas aiškus, lai Į Vaižganto minėjimui rengti košina, tuo dažniau mes nepatai buitis! O buitis nepriklauso nė mitetą.

kome į tikslą. Tačiau laikas juda menui, nė literatūrai. Nors pa-1 • Su šių metų pirmuoju numeir tolimoje šiaurėje, kur pėsčio ties Dievulio leista didesnei da- riu į "Santarvės” žurnalo redakžingsnis prilygsta mūsojo Pon- liai žmonių gimti, nugyventi ir|cinį kolektyvą meniniam skyriui
tiaco šuoliui. Tik vargiai rašo numirti kaime, su visomis, vi- ""

mosios mašinėlės ir įkalbamosios
juostos bus davusios vertesnių ir
gausesnių veikalų, negu tuomet,
kai jie buvo rašomi pačia primi
tyviausia priemone — žąsie^T
plunksna.
A
Štai kas! Tereikia sugebėti iš
sinerti iš pražūtingų laiko pink
lių ir visa kita yra niekai.
Kai kurie rašytojai, savo pa
teisinimui, rašymą lygina su vil
ko kaukimu, kiti — dažniausiai
poetai, su paukščio giedojimu,
arba vaiduoklišku vėjo dejavimu
pakraigėje rudens naktų gūdu
moje. Tai vis apsireiškimai su
Dievo duota paskirtimi savaip
skardentis. Išeitų, jogei ir rašy
tojas Dievo prisakytas taip daro.
Betgi kiti neranda nieko dieviš
ko ir nieko dangiško, o priešin
gai, didžiai žemišku ir žmogišku
laiko knygų rašymą, tardami

siems, net geriems miestiečiams
privalomomis ydomis ir dorybė
mis. Kas surišta su kaimu, jau
savaime įtraukiama į buities rė
mus. Gydytojas, atvežamas prie
kaimiečio lovos, kunigas, skubąs
su dvasine paguoda, mokytojas,
mokąs vaikus visiems — kaimiečiams ir miestiečiams vienodai
paskaitomo rašto, jau be jokios
abejonės gula prastų buitininkų
sąrašan. Darbininkas, besimarkstąs miesto kanalizacijos purvy
nuose — rimta ir svarbi sociali
nė figūra, bet tereikia tam pa
čiam, su tuo pačiu kastuvu pasi
darbuoti laukų grioviuose — jis
jau nevykęs buitinis gaivalas.
Pienas, pamelžtas kaimiečio
tvarte, atsiduoda nevertu buiti
niu prakaitu, gi tas patsai pie
nas, geriamas miestiečio valgomajame pusryčiams, jau teįvei-
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kiekvieną
%

kartą
Gerkit ir džiaukitės’
ugnim verdamu Stroh’s

GREETINGS and BEST W1SHES
Jums patiks lengvesnis, daugiau

gaivinantis Stroh’s alaus skonis, ne
svarbu, ar valgot kitur ar namie.

S. W. SELKER REALTY CO.

Jūs patirsite tokį skonį tik iš
Stroh’s, nes Stroh’s yra vlenirttelis

1779 South Taylor Road

Amerikos ugnim verdamas alils ...

FA 1-3931

-A,

ugnim verdamas prie 2000 laipsnių.
Paprašykite Stroh’s buteliuose, dė-

Greetings and Best Wishes To Our Friends & Patrons

G. & E. DRY CLEANING

THI STROH SRIWIRY CO., DETROIT 26, MICHIGAN

WHERE YOU GET TIIE FINEST CLEANING

12917 UNION AVĖ.

LAKELAND BODY & PAINT SHOP

Jums patiks

RE. 1-9006

tav West”, reiškiantį "Pavojų iš vakarų” — invaziją. Mažoje pilai
tėje Auteuile už užtemdytų langų dar dega šviesos, šampano stik

lai skamba. Tai pulkininko VVachtel gimtadienis. 1944 metų birže
lio mėn. 6 d. naktįs.

Stiklų skambesys greitai nutyla ir juos pakeičia karo lauko
telefonai. Telefonas skamba ir kovos būstinėje "Kaktus”.
Leitenantas B. paima ragelį.
x
— Čia kovos komendanto būstinė "Kaklus”.
— Čia kalba Schultze-Modrow — pasigirsta iš ragelio. Ma
joras Schultze-Modrow yra 13-tos artimosios žvalgybos lėktuvų
grupės komendantas.
— Alijantai išsikėlė Boulogne-Cherbourg srityje. Pagrindi
nės jėgos ties Caen. Parašiutininkai masiniai nuleidžiami ties St.
Mere Eglise. Auštant dviem ME 109 mašinom skriskite žvalgybon :..
Ketvirta valanda ryto. Leitenantas B. ir puskarininkio^
Mauer, iš Vienos, sėdi lėktuvų kabinose. Skystas rūkas dar guli
virš Lavai aerodromo. Kabinos uždaromos. Užvedami motorai.
Paties Messerschmitto pasiųstas inžinierius dar kartą tikrina
methanol kuro padavimo įrengimus, šio skysčio pagalba M E 109
pasiekia 650 kilometrų į valandą. Mašinos pajuda ir greitai pa
kyla. Tai pirmasis vokiečių žvalgybinis skridimas priešo pusėn,
virš invazijos fronto!
Kairėje lieka Lavai bažnyčios bokštas. Prieš kelias dienas
į jį atsimušė vyr. leitenantas Grosser, Lėktuvas sudegė, lakūnas
žuvo.
Abu geltonomis nosimis lėktuvai skrenda visai pažeme,
"šokinėdami” per kiekvieną kalnelį, kiekvieną iškilimą, čia šim
tais kartų išbandyta, įprasta. Aplinkui ramu, tartum nebūtų jo

kio karo, jokios invazijos. Ramu iki Caen, bet toliau prasideda
pragaras.
L
Kodėl alijantai kėlės Normandijoje?
Ilgą laiką vokiečių karo vadovybė suko sau galvas, kodėl
alijantai kėlėsi Normandijoj, o ne kur kitur? Tik daug vėliau, kai
karo istorija atidengė kai kurias priešo špionažo paslaptis, rastas
atsakymas.Prancūzų dažytojui Rene Duchez 1942 m. gegužės 8 d. pa- /
teko į rankas pilnas "Atlanto pylimo” sustiprinimų planas. Jis^L
rado jį organipacijos Todt Caen biure, kurį tuo metu remontavo.“
Planas pateko Anglijon. Nuo to laiko priešas žinojo kiekvieną bun

kerį, kiekvieną artilerijos poziciją, kiekvieną minų lauką.
Slaptažodį ”Rumpelkammer” pradeda veikti

mas, kur yra geras patarnavimas.

4
Virš Caep stovi parako ir žemės stulpai. Visa sritis apšau
doma iš sunkiosios karo laivų artilerijos.
Plačiu lanku švilpia abu ME 109 virš pakrantės. Invazijos
laivyno siluetai vaiduokliškai išsiskiria ryto migloje. Ugnies ka
muoliai sprogsta, kairėje, dešinėje ir po jais. žaliose pievose guli
■nusileidusio priešo parašiutai. Virš jų skenda "Thunderbults” ir
dviliemeniai "Lightnings”. Vokiečių lėktuvai laukiami iš viršaus,
o ne kaip du, virš medžių viršūnių skubantieji taškai.
Abiejų lakūnų žvalgybos daviniai, apie priešo prietilčio ties

yra Šviesesnis

COMPLETE BODY AND FENDER* W0RK. TOWING SERVICE

1310 East 260th St.

rio su baime jau mėnesiais laukia kariai Prancūzijoj: „Dr. Gus-

žutėse ar bare ... alus parduoda

Call WA 1-7934

Greetings and Best Wisbes To Our Friends & Patrons

Giedri naktis' gaubia žemę, kai duodamas slaptažodis, ku

MONCRIEF šildymą ir oro vėsinimą
B

Gaivina

Eor a Pleasant Holiday

1914 m. birželio 6-toji

statytoja

Dabar už vietines kainas!
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prieš Clevelando Vytauto Didž.
draugovę. Gi stalo teniso žaidy
nės tarp Baltijos tunto ir Pilėnų
tunto baigėsi 1:2 Pilėnų tunto
naudai.
žaidynės buvo baigtos sužei
dus tinklinį Baltijos ir Pilėnų
skautų tuntams. Jas laimėjo Cle
velando Pilėnų skautų tuntas
2:1 prieš Detroito Baltijos tun
tą.
Vakare Detroito ir Clevelando
skautų vadovai susirinkę pas v.
sk. V. Kizlaitį per 3 vai. tarėsi
ateities veiklos, vadų lavinimo ir
tautinės stovyklos klausimais.
Sekmadienį įvyko skautų,
skaučių tėvų ir vadovų susirin
kimas. Sktn. G. Juškėnas pa
kvietė sportinių žaidynių orga
nizatorių v. sk. V. Kizlaitį įteik
ti žaidynių laimėtojams dovanas.
V. sk. VčKizlaitis pristatė susi

Mokyklų parodoje atžymėtos
lietuvaitės
Kovo 30 d. John Carroll U-te
i&ftiliKfcSE
buvo Clevelando diecezijos aukš
tesniųjų mokyklų 7-ji metinė
Clevelando ir Detroito
mokslo dienos paroda. Notre
skautų varžybos
Dame aukštesniąją mokyklą lan
Praeitą savaitgalį pas Cleve
kančios lietuvaitės buvo atžymė
lando skautus viešėjo 27 Detroi
tos už jų pačių paruoštus ekspo
to Baltijos tunto skautai, skau
natus.
tai vyčiai ir jūrų skautai. Drau
Biologijos grupėje aukso me
ge su skautais buvo atvykęs Bal
dalius su aukščiausio įvertinimo
tijos tunto tuntininkas psktn.
pažymėjimais gavo 10 kl. moki
inž. Alg. Manvydas, LSB rajono
nės — Meilutė Juškėnaitė ir
vadeiva ps. A. Banionis ir kiti
Kristina Stankaitytė. Toje pat
vadovai.
grupėje aukšto įvertinimo pa
Svečiai atvyko šeštadienį ir
žymėjimą gavo 10 kl. mokinė
nuo 3 iki 8 vai. St. ClairRecreaEleonora šenbergaitė.
tion Center sporto salėje vyko
Chemijos grupėje aukso meda
draugiškos žaidynės. Visiems
lius ir aukščiausio įvertinimo
svečiams ir mūsų skautams iš
pažymėjimus gavo 12 kl. moki
sirikiavus salėje, tuntininkas v.
nės — Aldona Balčiūnaitė ir Au
sk. Pr. Karalius pasveikino at
dronė Alkaitytė ir 11 kl. mokinė
vykusius svečius ir atidarė žai rinkusiai publikai Detroito skau — Jūra Gailiušytė.
dynes. žaidynių pagrindas buvo
tus ir vadovus ir, perskaitęs žai
krepšinis, žaidynes stebėjo gra
Teisininkų Draugija
dynių rezultatus, įteikė savo as
žus būrys mūsų skautų-čių, va
meniškas dovanas žaidynių lai Lietuvių Teisininkų Dr-ja Cle
dovų ir šiaip svečių.
velande kovo 30 d. J. Krygerio
mėtojams.
Pirmieji krepšinį žaidė Detroi
Ps. A. Banionis supažindino bute turėjo savo metinį susirin
to Baltijos tuntas ir Clevelando
kimą. Buvo padaryta praeitų me
Pilėnų tuntas, žaidynes laimėjo su tarptautine LSB padėtimi ir
tų veiklos apyskaita ir apžvalga,
Clevelando Pilėnų tuntas santy tautine mūsų skautų veikla. V. iškelti nauji darbų sumanymai,
kiu 48:46. Daugiausia krepšių sk. Pr. Karalius pranešė apie pa
išrinkta šiems metams valdyba,
įmetė Pilėnų tunto sk. v. M. Lek- sirengimus lietuvių skautų-čių kurią sudaro: Juozas Krygeris
nickas — 17 ir Baltijos tunto sk. jubiliejinei stovyklai.
Po to visi Detroito skautai ir — pirmininkas, 1241 E. 87. Tel.
v. Vikt. Petrauskas — 15.
G A 1-2796, Feliksas .Mackus —
vadovai
susirinko
v.
sk.
V.
Kiz’ Toliau žaidė Clevelando Vysekretorius, 1443 E. 63. Tel. EX
tauto Didžiojo skautų draugovė laičio bute, pasivaišino pietumis 1-7569, ^Stasys Lazdinis — iždi
ir Detroito L. K. Mindaugo skau-( išvyko i nflmus.
ninkas, 1192 E. 87 St. Tel. CE
tų draugovė. Jų komandos buvo’ wv
, WT T ...
,
,
,
,
k, io
ls
Clevelando
Neo
Lithuanų
1-8714.
sudarytos is skautų 13-18 metų
'
v
,
.
,
,
,
.
veiklos
amžiaus, žaidynęs vyko lygiomis
ar maža taškų persvara ir baigėlevelande aktyviai veikia su
si L. K. Mindaugo draugovės lai- siorganizavęs gražus Neo Lithumėjimu 35:31. Daugiausia'krep- unijos korporacijos juniorų bu
siu įmetė Mindaugo dr-vės^^Sttt-^y8* Kas antra savaitė vyksta

Nr. 27

Alumnai pas Kamantus *
Sąmokslą prieš savuosius,
Praeitą penktadienį Clevelan- 3 veiksmų Vyt. Alanto pjesę, vaido alumnai buvo susirinkę pas! dins Detroito dramos mėgėjų
Aldoną ir Vytautą Kamantus. sambūris balandžio 26 d. 7 vai.
Buvo išklausyta inž. Jono Puš- vak. lietuvių svetainės salėje.
koriaus paskaita apie elektros
Po vaidinimo šokiai ir pasi
inžinerijos raidą ir pasitarta Li- linksminimas.
tuanus rėmimo klausimu.
Po oficialios dalies susirinku Pakvietimus galima įsigyti iš
sieji pasigrožėjo šeimininko pa anksto Spąudos kioske ir pas val
dybos narius.
rodytais filmais iš lietuvių vi
suomeninio gyvenimo.
Lituanistinės Mokyklos

Clevelando ALTo skyriaus
Bendruomenės susirinkimas
'pietinis susirinkimas
LB Clevelando apylinkės val
šaukiamas 1958 m. balandžio dyba, balandžio 20 d. 11 vai. 30
mėn. 13 d. 11:30 vai. lietuvių sve min. (po pamaldų) šaukia apy
tainės apatinėje salėje.
linkės susirinkimą žemutinėje
Bus metinis valdybos praneši lietuvių salėje.
Darbų tvarkoje: veiklos gai
mas, diskusijos dėl pranešimų,
naujos valdybos rinkimai ir kiti rės, piniginiai reikalai, sąmata,
klausimai.
lietuvių namų įsigijimo naujas
Visų organizacijų, draugijų ir projektas, LB Tarybos ir PLB
kitų vienetų, priklausančių ALT Seilno atstovų rinkimai ir kiti
skyriui, prašoma prisiųsti atsto įvairūs su apylinke susiję reika
lai.
'
vus.
koncertas-balius įvyksta gegužės
IIIIIIEIillHI!IBIIP>l*^^'l|i|||||||||||||į||||||
ALT valdyba
mėn. 19 d., šeštadienį, Slovėnų
GREETING & BEST WISHES
D. Ė M E S I O !
”If It’s Good for Your Garden”- salėje.
Velykų stalui
Ypatingai jaunoj ir nuotaikin
GLOBĖ PARCEL
WE HAVE IT!”
goj koncerto programoje daly Baltic Delicatessen krautuvė
SERVICE. INC.
• GRASS SEEDS
vauja sol. V. Verikaitis, Varpo (6908 Superior Avė., tel. HE
• VEGETABLE SEEDS
choro dir. muz. E. Gailevičius ir 2-2395) savo klientams pasiūlo: Persiunčia Jūsų sudarytus
• FLOWER SEEDS
mokyklos šokėjų grupė Grandi Mėsos gaminių skyriuje ski
• INSECTICIDES
naujų daiktų siuntinius
nėlė.
landžius, kaimiškas dešras, rū
• KERTI LIZERS
• EIME — PEAT MOSS
Koncertą-balių ruošia Lit. Mo kytus kumpius, įvairias paleng- į Lietuvą ir visus Rusijos kraš
• POWER MOWERS
tus, apmokant muitą siuntėjui.
kyklos Tėvų Komitetas. Parem vicas.
• CULTIVATORS
kime rengėjų pastangas ir visi
Aštresnių prieskonių skyriuje Gavėjas nieko neturi primokėti.
• WILI) BIRI) SEED
dalyvaukime baliuje. Atminki galėsite pasirinkti ungurius, mi- • Galima siųsti iki 44 svarų,
We Give Eagle Stamps
me: gegužės 10-oji diena yra nagas, šprotus, kilkas, įvairias jeigu persiunčiamieji daiktai tel
Clevelando lit. mokyklos diena. silkes ir t.t. čia pat galėsite pa pa dėžėje, kurios dydis nustaty
SOUTKEUCLID
sirinkti įvairius šampanus, vy tas JAV pašto taisyklių.
BALTIC BAKERY
nus ir vietinį bei importuotą alų.
Oro paštu galima siųsti iki
GARDEN SUPPLY CO.
Gautas transportas kvepalų ir 22 svarų. Maistą kartu su rū
COMPLETE GARDEN SUPPLIES praneša Clevelando lietuviams,
kad artėjant šv. Velykoms, Bui kremų, kaip Nivea, Mouson, bais siųsti neleidžiama.
4318 MAYFIELD RD.
Įstaiga yra naujai perorgani
tie Bakery yra pasiruošusi kepti Sparta bei įvairių vaistažolių
EV 1-1866
įvairius europietiškus tortus, py (valerijonų, ramunėlių, trejan- zuota ir klijentų patogumui nau
jose patalpose.
ragus ir kitus skanėstus. Užsa kos, zubruvkos ir kt.).
kymus kepykla priima iki balan Tortų ir Ambrozijų užsakymus
Gauta urmo kainomis ge
džio mėn. 4 dienos telefonu UT Velykoms priimsime tik ligi rų vilnonių medžiagų ir
BEST W I S H E S
penktadienio.
1-1283.
odos. šios prekės parduoda
To Our Friends and Patrons
*
žodžiu, be Baltic Delic. krau mos siuntėjams savikaina.
Kepyklos savininkai — Anta tuvės neapsieis joks švenčių ir . Priėmimo valandos kasdien
nuo 9:30 iki 6 vai. Trečiadieniais
SON CLEANERS & nas Glodenis ir Vytautas Stri svečių stalas.
maitis,
Velykų
švenčių
proga
DYERS
Ta pat proga krautuvės savi nuo 9:30 iki 8 vai. šeštadieniais
sveikina visus savo klijentus, ninkai Akvilina ir Bronius Gra nuo 9 iki 3 vai.
'
linki džiaugsmo ir geriausios žuliai savo klijentams ir visiems
Cleveland’s Finest Cleaners
Adresas: 1313 Addison Rd.,
nuotaikos.

(27) lietuviams linki linksmų šventų kampas Superior ir E. 71st St.

iiiiiii]iii]iiiiiiigi3i]uii!nigiinji;gsni3iigsii
15617 Waterloo Road
dai skautas Ged. Janušis — 13 strumos, kuriose skaitomos vy|TeI. UT 1-0806.
Velykų.
ir Vytauto D. dr-vės sk. Vyt. ' resnfi&ų paskaitos ir pačių juIV 1-5252
IŠTIKUS GAISRO
Venclauskas_ 11.
niorų paruošti referatai, diskuPaskutinieji žaidė jūrų skau- tu°jami lietuviams rųpimi klauI. J. SAM A S JEWELER
NELAIME!
tai. Pradžioje žaidynės vyko ly- simaE
THREE WAY
Kada jūsų namai arba ra
giomis, ztik vėliau detroitiečiai
Paskutinėj sueigoj, įvykusioj
Šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Kandai tampa sunaikinti arba
PAINTING CO.
pradėjo spausti ir jos baigėsi De-1 kovo 22 d., J. čiuberkis kalbėjo
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
Lietuviška įmonė atlieka įvai sugadinti ugnies, kreipkitės i
trOito Šarūno laivo naudai 33:25 aPie Neo Lithuanijos spaudą
pasirinkimas.
rius naujų ir senų namų dažyme P. J. KERŠIS,/dėl apkainavimo.
prieš Clevelando kap. Step. I)a- j laisvoje Lietuvoje, gi K. Gaidžiuir dekoravimo darbus iš lauko ir ko visada reikalauja apdraudos
riaus laivą. Daugiausia taškų lai-, nas referatą — Ar dabartinė lie7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre
kompanijos pirm, negu išmoki
viduje.
mėjo Šarūno laivui j. sk. A. Juš-'tuvių spauda patenkina jaunimo
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
ka — 18 ir St. Dariaus laivui j.' reikalavimus ?
Lietuviams darome nuolaida. už nuostolius.
v
sk. K. Karalius — 10.
| Visi juniorai labai aktyviai
J. ir E. Ignatavičiai
P. J. KERŠIS,
Greta krepšinio žaidynių vy- rengiasi Neo Lithuanijos pobū677 E. 128th St. Te!. MU 1 8368 609 Society for Savings Bldg.
ko stalo teniso žaidynės. Pirmie- viui, kuris įvyks gegužės mėn.
Telef.: MAin 1-1773
IŠRINKITE
A.
S.
TREČIOKĄ
iininimmiiiiummmiiiiiiimiiiimiimi
ji žaidė mindaugėnai prieš vy- 3 d. Į jį rengiasi atvykti korpoMes kepame visokius pyragus, lietuvišką
Rezidencija: PENINSULA 2F
SLA
VICEPREZIDENTU
tautėnus. žaidynes laimėjo De- rantai iš Detroito, Chicagos ir
iiiinniiiiiiiiiiiiiiiiii[i!i:i(niiiii(i(iii(iiiii
J. CIJUNSKAS
duoną, tortuą ir kitus skanumynus. Prašant
Kad
būtų
sutaupyta
daugiau
troito Mindaugo draugovė 3:0 kitur.
pinigu ir laiko SLA narių nau LAIKRODININKAS
išvežiojame į namus.
dai, kad SLA reikalai būtu atlieTaiso ir parduoda laikrodžiu1
Caen pirmąsias linijas, skubiai pe rduodami LXV armijos korpui. j.;anij geraį įr greitai, kad SLA
apyrankes ir kitas brangenybes
Šiam korpui pavesta bendra vadovy
rybė V-l, V-2 ir tolimosios arti- aprauda ir pašalpa būtų stip
ST. CLAIR BAKERY
Sąžiningas
ir
garantuotas
dar

lerijos panaudojimui.
riausia, ir kad SLA narių reika
Sav. O’Bell-Obelenis
Tuo metu, kai viską naikinanti alijantų ugnis, tartum dūmų lai būtų tinkamai apsaugodami, bas prieinamomis kainomis.
753 E. Iii St.
ir degėsių kupolas, dengia invazijos sritį, skamba Maison La Eite būtinai reikia balsuoti už Albiną
6212 Superior Avenue
Tel. EN 1-6525
Cleveland 8, Ohio
telefonas, sujungtas tiesioginiu laidu su aukščiausia vokiečių karo1 S. Trečioką, dabartinį SLA Kon
Antroji mūsų krautuvė yra
Telef.: LI 1-5466
vadovybe. Istorinis momentas. Duodamas slaptažodis ”Rumpel- trolės Komisi jos narį, į SLA Cen
1IIIIIIIIIII1IIIII9III9I1IEIII3SII8IIIIIIIIIIIBI1IIII
1404 E. 66 Street
Tel. EN 1-4551
kammer”.
tro Viceprezidento vietą.
Pagal minutės tikslumu išdirbtą planą, pulkininkas WachČia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos
ALBINAS S. TREČIOKAS
PRANEŠAMA ..
tel ruošiasi Londono bombardavimui. Viskas numatyta, apskai dirba SLA naudai daugiau kaip
produktus.
B Ė D A . J U M S , RAŠTO
N ATION VVIDE’S
čiuota. Baterijų įgulos persikelia iš laikinųjų postovių į kovos kO metų. SLA seimuose jis buvo
MOKYTIEMS
pozicijas. Iš Peenemiundės į šaudymo sritį lėktuvais atgabenami renkams į Finansų, Apšvietos
Kreipkitės į mus
būsit patenkinti
naujas
Ką
reiškia
žodis
Karalystė
1
inžinieriai. Kariai montuoja daug tonų sveriančias rampas. Ta- ir Kontrolės komisijas, kur jis
Dievo, kurios mes prašom per
čiaus "paukščiai” iki valandos X dar lieka paslėpti.
oavyzdingai ėjo pareigas apie 15
19 šimtų metų taip kalbėdami:
Iš tiekimo sričių gausėja aliarmuojantieji pranešimai: metų. Jis taip pat be pertraukos
”Ateik karalyste Tavo, būk va
sprogdinami bėgiai, plentai nuolat apšaudomi amerikiečių lėktu yra SLA 245 kuopos ir 5-jo aps
lia tavo, kaip Danguje taip ir ant
žemės
”? Biblijoje tą rasite, Matt.
f
vų,* geležinkelių stotys griūva bombų ugnyje. Baterijų įgulos turi kričio valdybose daugiau kaip 30
Vienas gyvybės draudimas pa 6:10. Skaitykit jeigu turite, o
609
Society
for
Savings
Bldg.
—
Cleveland,
Ohio
daug nuostolių. Priešas irgi nesnaudžia.
metų. Be to, jis yra New Jersey dengia visą jūsų šeimą ... net jei neturit tai kreipkitės pas
OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDFNCIJA: PENINSULA 2521
Saleux kovos komendantūra, būsimoji pulkininko Wachtel ’r New Yorko valstybių pripažin
automatiškai kiekvieną naujai Biblijos studentus, įsigykit. Skai
būstinė, baigiama įrengti paskutinėje minutėje. Į pietvakarius tas apdraudos žinovas. Todėl visi
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
prisidėjusi '(po 14 amžiaus die tykit šventą Raštą, sužinosite ką
kitės^ į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
reiškia Dievo Karalystė.nuo Amiens, įkalnėje, 24 metrų gilumoje, vokiečiai įrengė nervų Centro Vicenrezidento vietą.
nų) NE KIEK NEPADIDĖJANT
riuose
apdraudos-insurance reikaluose.
Dievas kalbėjo,per savo pra
centrą kovai prieš Londoną. Viršuje kabo vien maskuojamieji
SLA Pažangos Komitetas už mokamą vieną draudimą!
našus sekamai: ”Aš sutversiu
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymą*
tinklai. Po žeme dirba smegenys, čia viskas sutelkta naujajam
naują
dangų
ir
naują
žemę,
ku

garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
Skambinkit:
/
uždaviniui.
x
Tik Dirvą skaitydamas sužinosi,
riose teisybė gyvena, pirmųjų
Pulkininko Wachtel naujoje būstinėje visą sieną užima
PAULINA MOZURAITIS, nebus daugiau minėta, nei gi
kaip
gyvena
viso
pasaulio
lietu

AgeijJffts
širdyje atsimins”. Naujas dan
stipriai apšviestas Londono planas. Viduryje guli Tower Bridge
gus reiškia naują karalių Jėzų
SK 1-2183
centras. Bet Londonas dar gali ramiai miegoti, nes "Rumpelkamviai.
LIETUVIU
KLUBAS
Kristų ir jo karalystė nauja že
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHBHh’Msrio'P" "
A
mer” planas, tiksliai apskaičiuotas, užtruks dešimt dienų. Po to
SS mė reiškia, kurie iš po kapų visi
SCCBS3
6835 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-1143
pradės skristi "paukščiai”.
bus prikelti gyvenimam Skaity
Vadovybės bunkeryje lyg skruzdėlyne, čia dirba įvairūs f DĖMESIO!
kit Biblijoje šv. Jono Ev. 5, per.
Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia
28-29 e.: Ir bus ištobulintas visas
štabai, štabas IA. Profesoriaus, majoro Sommerfeld apskaičia
nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.
pasaulis ir Dievas nušluostys vi
GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.
vimų grupė. Tiekimo karininkas, kapitonas Schvvennesen pergy
>* sas ašaras nuo jų akių ir mirties
Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi
vena sunkiausias valandas. Kapitonas Dahms dar kartą tikrina
900 LITERARY ROAD, CLEVELAND 13, OHIO •t jau nebebus, nei raudojimo, nei
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis
ir taiso šaudymo planus. Niekas"neturi laiko miegui. Rudi Cebulka
verksmo. Apreiškimas Šv. Jono
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visą laiką veikia lelcvfeijos apa
TEL. T0wer 1-14«1
paduoda pulkninkui jau septintą kavos puoduką. V-l šefas norėtų
21, 4 e. šiandien pasaulio valdo
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.
Siunčia į Lie/uvą ir į Rusiją — drabužiams medžiagą, odas,
vas yra šėtonas, šėtono karalys
turėti šimtą smegenų. Jo visi bendradarbiai dirba pasišvėntę. Jie
• .
t
e
tėje
maras,
badas,
mirtis,
karas,
Atsilankę
neapsiriksite,
visi
patogumai
Jums.
avalynę, maistą ir kita.
supranta šių valandų reikšmę ir svarbą.
saumylystė, viešpatauja, 2 Cor.
čia pora nuotrupų, kurias pulkininkas pasižymėjo savo die
GREITAS IŠSIUNTIMAS IR PRISTATYMAS GARANTUOTAS.
4:4 e. O Viešpaties karalystėje
noraštyje.
nebesimokys daugiau kariauti,
Siuntinių persiuntimo išlaidos, įskaitant ir muitą, apmokamos
h

DRAUDIMAS

t

7. 6. 44. Slėnyje prie Richy Conde krenta bombos. Tai netoli

mūsų bunkerio. Ar priešas žino kur mes sėdime?
8. 6. 44. Generolas von Gueldenfeldt, inspektorius V-l rei
kalams, atvyksta pasitarimams su broliais grafais Saurema —
inžinieriais iš Zempin. Jie vietoje įsitikina tiekimo sunkumais.
9. 6. 44. 4-ta valanda ryto. Pulkininko-leitenanto Dietrich

pozicijos sunaikintos. Turiu jas apžiūrėti.
10. 6. 44. Esu nuolat pakeliui, šiandien pozicijose prie St.
Omer. LXV armijos korpas nervuojasi.
11.6. 44. Baigiamieji pasitarimai Maišo la Fitte. Įvyksta
ko niekas nelaukė. Korpas įsako: ”X” valandą vykdyti rytoj.
12. 6. 44. Aš abejoju, kad viskas sklandžiai pasiseks. Man
dar būtinai reikia dviejų dienu ...

P. J. KURSIS

bus ramybė ir meilė ir visas pa

čia pas mus, vietoje.

saulis mokysis Dievą garbinti ir

Žmonės, gyveną už Clevelando ribų, gali siųsti mums savo siun

Dievo Sūnus Jėzus Kristus, gy

čiamus daiktus paštu, pridėję daiktų sąrašą ir adresą, kam siuntinys

vasties davėjas, visus atgrąžins

turi būti pasiųstas. O' mes,

paruošę siuntinį, išsiunčiame Jį adresatui.

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

Darbo

5

valandos:

Kasdien 9-9 vai.; šeštadieniais 9-7 vai.;
sekmadieniais užmiesty gyvenantiems 1-5 vai.
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iš mirties.

Brangūs draugai, nėra ko sva
joti apie žmogaus mokslą. Bibli

ja yra pripildyta Dievo tiesos
žodžio, nedegančios sieros kan
čių. Eikit prie Šv. Rašto, tenai
gyvastis yra, mokykitės patys
save.

WILLIAM SHTOKITS
1077 East Walflngs Rd.
Brecksville, Ohio

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & Wi11iam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue

936 East 185 Street

ENdicott 1-1763

KE 1-7770

b
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5tedf»kcijo* ir administracijom adresas — DIRVA,

1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.

1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS

Telefonas: HEnderson

(buto telefonas: GL 1-3976).

SkaifyJojų demonstracija

Po jo kalbos scenoje pasirodė

jūrų skautijos korporacijos Gin
taras ir vyr. jūrų sk. "Gintarių" atstovės su gėlėmis Mariui
IJTERATf KIMŲ PREMIJŲ ĮTEIKIMO IŠKILMĖS — MARIUI Katiliškiui.
katu.Iškili skaitytojai, šalia

premijos,

$500 DOVANĄ — ČEKĮ

įteikė

P.

Gaučys

perskaitė

keletą

sveikinimų LRD laureatei G. Tulauskaitei.

gys — naujų eilėraščių, jų tarpe
įspūdingą "žodį broliams rašyto
jams". Vakarą užbaigė A. Gus
taitis nauju ciklu šviežių satyrų
(vieną jų spausdiname šiame
numery).
*

kalbėjimų forma vyko itin karš
tos diskusijos apie LRD pasta
Poniai
raisiais metais praktikuotą pre
mijų skyrimo būdą ir iš to susi
EUGENIJAI EIDIMTIENEI
dariusią būklę pačioje draugijo
je. Buvo kalbama, kad 25 rašy
su šeima, jos tėveliui mirus, giliausią užuojautą reiškia
tojai jau esą pareiškę norą iš
D. L. K. Birutės Draugijos
Programai pasibaigus, Terros stoti iš draugijos, kad pačią
draugiją esą reikalinga reorgani
Clevelando skyrius
sav. p. Civinskai laureatus ir bū
zuoti, kad reikalaujama patik
rį kultūrininkų pakvietė vakarie rinti paskutinės premijos balsa
nės, kurios metu privačių pasi vimų tikslingumą.
J. P. P. negalima, tik tai, kas sudaro
ŽINIOS IŠ
žmogų: — jo veidą, jo sielą, jo
širdį, — tokį, kokiu jį leido Tvė
N. ZELANDIJOS 1
Rodau gyvenimų tokį, kokį matau
rėjas jam pavestose Gamtos-Motinos rankose. Tegali būti tik tei
Aucklando universitete šiais
LAUREATO M. KATILIŠKIO ŽODIS
singi arba neteisūs, taurūs arba metais studijuoja 4 lietuviai: V.
veidmainiai. ’
Grigaliūnas ir R. Tarvydas griež
Dėkoju Lietuvių Enciklopedi- neminėtų ir nutylėtų. Savo pa
Rašytojui keliami reikalavi tuosius mokslus, G. Proėūta hu
jos leidėjui Juozui Kapočiui, en- guodai jis žino, kad šitaip klos- mai visuomet buvo tie patys: —
ciklopedijoa redaktoriams ir jos tesi reikalai nuo tos dienos, kai sukurti tokį pasaulį ir tokį žmo manitarinius ir V. Procuta, baiartimiausiems bendradarbi a m s varganas žmogus naujakurys gų jame, kad vienas ir kitas Lu bęs architektūros kursą, rengia
mokslinį darbą.
už atvirą žvilgsnį ir mostą mano įsikūrė savo žemėje, jam paties tų gyvi ir tikri.
Aucklando univesiteto biblio
knygai
Dievo pavestose pievose.
Tiesos reikalavimas, tiesos teka gauna Lituanus žurnalą,
Rašančiojo kelias nėra leng
Rašytojas nėra nei teisėjas, prieš patį save, yra mano knygų jis yra įtrauktas į katalogą ir
vas ir pilnas malonumų ir atsi-\ei pamokslininkas, nei nuodėmnr
pasaulio mastas. Tenoriu skai komplektuojamas. Aucklando lie
stojus ant jo, jam nebėra posu- klausys. Ir ne agitatorius kuria tytojui parodyti savo žemės ir
tuvių apylinkės susirinkime, vie
kio atgal. Jis kaip motina, kaip nors viena linkme. Jis duoda gy- jos žmogaus likimą tokį, kokį jį nam studentui pasiūlius, buvo
jauna, savo pirmagimį sutikda-( venimą tokį, kokį regi jo akys. mačiau ir gyvenau, kokiu džiau
nutarta Lituanus žurnalui paau
ma, juomi džiūgaudama ir jį ap- j0 kuriama tikrovė yra pilnuti- giausi, mylėjau, vargau ir ken- koti 3 svarus. Studentai mėgins
raudodama tuo pačiu, jai Ppačiai . T •
•
• i
v
. ...
i ne. Joje nėra nieko negražaus ir tėjau
ir daugiau pinigų surinkti iš N.
nenujaučiant, kad tik jai, tik
Zelandijoje gyvenančių lietuvių’
motinai duota galia vienu kartu
šio žurnalo reikalams.
išgyventi savo kūdikio užgimi
Palmerston North, Massey ko
mą ir jo mirtį.
VA1DEEOTO GIESME
legijoje žemės ūkį studijuoja J.
Tai žemės — motinos, perte
Liutikas. N. Zelandijos sostinėje
ANTANAS GUSTAITIS
kusios gausa ir brandimi, gausiai
Wellingtone G. Balčiūnas jau se
apdovanojančios ir plakančios
nokai yra gavęs B. A. ir toliau
ugnine rykšte, iškeliančios ir
Nors rankos pūslėtos, krakmolai taukuoti
studijuoja vietiniame universi
nugramzdinančios, tai jos, že
Ir nuopelnų herbo žvaigždė suodina,
tete.
mės, neginčijama teisė savo pir
O linksma viens kitą garbe vainikuoti,
Atsiminus, kad N. Zelandijoje
mapradžiu kvėpsmu kuždėti sa
Regėti, kaip grįžta senovės diena.
nėra pilnai 300 lietuvių, studi
vo vaikams: — jums duota vieta
juojančių skaičius yra gana aukš
ir laikas, ir jame privalote išgy;
Sustoję su taurėm vėl vyras prieš vyrą,
tas. Lietuviai studentai dalyvau
venti pilną ir intensyvų gyveni
Vėl bandom narsumą, liežuvių jėgas,
ja N. Zelandijos LB veikloje, pla
mą.
Prie baro rubežiaus vėl galvos nusvyra,
tina knygas, aktyviai pasireiš
Negali būti nė didelio, nė mažo
Ir bunda vėl kerštas, krūtinėj miegąs.
4 kia antikomunistiniame fronte ir
gyvenimo, nes viskas yra būtina
bendradarbiauja lietuvių spau
ir neišvengiama. Tuo pačiu krau
Vėl traukiam į žygį, vėl pėsti, važiuoti,
doje.
ju aplaistoma ir tuo pačiu neri
Vėl pūčiam į dūdą, net ausiai baisu,
Antrame Australijos lietuvių
mu apmokama. Ir kaip toks jis
Vėl kviečiam prieš brolį į talką kryžuotį,
studentų suvažiavime Melbourne

Terros savininkas V. Civins
Jury komisijos aktas
Kažkada, senais laikais, paukš
kas skaitė sveikinimus Mariui
čiai sugalvojo išsirinkti karaliu
Ant. Gustaitis perskaitė LEL Katiliškiui. Sensacingai nuskam
mi tą, kuris aukščiausiai pakils jury komisijos aktą. Devynių as- bėjo ir publikos gausiais aplo
į erdvę. Vienam po kito pavargs*- menų komisija — LE leidėjas J. dismentais buvo sutiktas Lietu
tant ir nebepajėgiant kilti, pa- Kapočius ir redaktoriai Pranas viškosios knygos mėgėjų sveiki
dangėje beliko tik vienas erelis. Čepėnas, Dr. Juozas Girnius, nimas su realia dovana — 500
Jis ten skriejo ratu, džiaugdama- prof. Jonas Puzinas, LE literatū- dolerių čekiu. Tai buvo "skaity
sis iškovotu laimėjimu, kai štai-'ros skyriaus bendradarbiai An tojų dovana už mums padovano
ga virš jo pasigirdo balselis: "As ,tanas Gustaitis, Alfonsas Nyka- tą kūrinį".
kalalius,.as kalalius . . .” Tai bū-'Niliūnas, Kostas Ostrauskas ir
Toliau LEL laureatą sveikino
ta mažučio paukštelio, kuris tū- Stasys Santvaras ir Bostono lie- Lietuvių Dailės institutas, San
nojo ant erelio nugaros, jam ky- tuvių kultūros klubo pirm. Dr. taros-Šviesos Federacija, ALIAS
lant aukštyn, ir dabar, pastara- inž. Jurgis Gimbutas — vienin- Bostono skyrius, Bostono Liet.
jam laimėjus paukščių karaliaus gai pripažino, kad "meninio lyKultūros klubas, Santaros pada
vardą, striktelėjo aukštyn ir įsi- gio požiūriu Mariaus Katiliškio liniai, filisteriai, Literatūros
veikalas "Miškais ateina ruduo" Lankai ir ypač įspūdingai Mon
geidė tą vardą pasisavinti.
Ši, prieš daug metų girdėta pa akivaizdžiai skiriasi iš kitų (tais trealio Lietuvių Akademinis
saka, netikėtai sutviskėjo atmin metais išleistų knygų) ir yra di- Sambūris bei V. Krėvės vardo
tyje, bestebint literatūriniul predžiai vertingas
į mūsų premijos organizatoriai.
* 1 grožinės
1literatūros
• 4 J — įnašas
11
lobyną,
mijų įteikimą Chicagos Jaunimo
Su žodiniais sveikinimais scenes autorius Marius Katiliš non plaukė gėlės, ir jų krūva
Namuose, kovo 30 dieną. Dar pir
kis savo kūrybiniu brandumu ant stalo vis augo, beveik už
mą kartą taip gausiai į premijų
davė įspūdingai savaimingą, dengdama prezidiume sėdinčių
įteikimo iškilmes susirinkę chigyvenimiškos ir meninės tie jų veidus. Tuo metu maža mer
cagiečiai audringomis ovacijomis
sos kupiną kūrinį, išpuoselė gytė prezidiumo užnugariu įne
gerbė romano "Miškais ateina
jo savo stilių, neperkrautą, o šė vieną pintinę ir LRD laurea
ruduo" autorių, nors čia pat ir
tačiau pilną poetingumo ir tei...
buvo stengiamasi iš LRD valdy
vaizdingumo,
privalo būti iškeltas, aptartas ir
bos pufcės nukreipti dėmesį, įti
Kai, verčiant nuo sosto, pritrūksta balsų.
1957 m. gruodžio 28-30 dienomis,
pasireiškė,
kaip
dialogo
meis

minimas, Minimas, nors skaudu
kinti. kad LRD premija esanti
dalyvaujant G. ir V. Procutoms
Laureatų žodžiai
teris,
ir
nemalonu
daugeliui.
svarbesnė, o LEL premija ir jos
Vėl valdo Vytenis, mums barzdą kutenęs,
iš N. Zelandijos, nutarta, kad N.
LRD laureatė G. Tulauskaitė
pasirodė
turtingas
žodingu

laureatas ten tarp kita ko nau
Rašančiojo kelias nėra leng
Vėl veda i kovą pulkus Gražina,
Zelandijoje studijuoją lietuviai
trumpame žodyje padėkojo rašymu,
dojasi f a iškilminga proga. Salę
Vėl taikos nusmaugti Raidenį Traidenis,
prisijungs prie Australijos Lie
! tojams įvertinusiems rašytoją vas ir pilnas malonumų jau vien
nauju
kūrėjo
žvilgsniu
pa

pripild : • i publika tų pastangų
Ir tyli vaidilos, teisybę žiną.
tuvių Studentų Sąjungos.
moterį, lygiomis dalyvaujančią dėl to, kad jis visad bus keikia
žvelgė
į
lietuvio
sodiečio
ir
nepripažino.
mas ir ujamas tų, kuriems žmo
Keturios knygos apie Lietuvą
literatūros kūryboje.
darbininko - zimagoro sielą,
Kas buvo nebuvo, iš naujo sumirga,
anglu ir prancūzų kalbomis buvo
LEL laureatas M. Katiliškis giškosios tiesos parodymas yra
nesistengdamas
jos
dailinti,
Iš naujo tą patį vėl renkam vadu
šiais metais įteiktos Aucklando
Dvilypis p•“'•'idir^as
kalbėjo apie rašytojo kūrybinį peilis po kaklu, kurie kalbėdami
smerkti ar teisinti, ir sukūrė
Ir jojam, apžergę viens kitą kaip žirgą,*
miesto bibliotekai, kaip Austra
Po Himno LRD
R. Babkelią (jo žodis spausdinamas at tiesos ir šviesos vardu, mirksta
meniškai autentiškus, gyvy
patys melo ir klastos rauge. Bet
Vaduoti tėvynės, nubausti gudų.
lijos Lietuvių Studentų Sąjungos
rauskas sukvietė iškilmė’ ~Mnziskirai).
bės kupinus charakterius, da
tai negali būti atgrasa, kad jis
dovana.
G. P.
diumą. Estradoje pasirodžius
vė nuostabiai spalvingų lietuLiteratūros vakaras
LEL laureatui M. Katiliškiui, sa7viškosios gamtos vaizdų."
Eagle Stamps padeda taupyti su kiekvienu pirkiniu
le užliejo karštų plojimų ir ova
Antroje
programos
dalyje
G.
LE leidėjas Teikė čekį laurea
cijų banga. Joms pasibaigus ir
Tulauskaitė paskaitė penketą eitui. Ir buvo kažkaip graudžiai.,, vv.
....
prezidiumui užėmus vietas, į
atsiminenant, kad toji paT *.,.xl .J
.v.
,
akis krito prezidiumo pasidalini džiugu
t • 4.
•
n
-ii
ia
Ros,
M.
Katiliškis
—
ištrauką
t.i Lietuviu Enciklopedijos lei- 6 . ’ ,
f
mas į du sparnus. Pačiame vi iii
•
iv,,.
a.
. • apie Moniką Doveikienę,
dykla nėra kažkokia finansine. 1
. * . ,
\ t
duryje konsulas P. Daužvardis. ... . , ,
__
•
•
Jeronimas
Cicėnas
apie
tvirtove, kad premijos mecena-1
1 tremti1
ON THE HEIGHTS—CEDAR CENTtR
Jo dešinėje: LRD laureatė Gra
DOWNTOWN—PUBLIC SQUARE
tui pačiam tenka gerokai suktis, ir rašytojus tremtinius istorijos
žina Tulauskaitė - Babrauskienė, , .
.,v. .v,
, ,
...
sąvartose.
Jonas
Aistis
paskaitė
toki milžinišką darbą atliekant,j
v¥.
,
. ,
. * . ,
LRD balsu skaičiavimo komisi
~
-i, i„:
eilėraščių, dalį jų dar iš LietuvoVELYKINIAM PASIRODYMUI!
jos pirm. P. Gaučys (vėliau jis
je pasirodžiusių rinkinių. Ypač
na su savo įnašu kūrėjų paremti,
Style A
vadovavo programai, o jo vietą
šilto publikos priėmimo susilauPUIKAUS RAYON
jų paskatinti.
prezidiume užėmė LRD pirm. B.
kė Antanas Gustaitis su savo
Babrauskas) rašytojai J. Jan Skaitytojų dovana M. Katiliškiui "giesmėmis didvyrių žygiams pakus, J. Aistis ir Al. Baronas (ku
Kons. P. Daužvardis trumpa- didinti”. Kai kurie jo eilėrašris kiekvienais metais kviečia me sveikinime kėlė reikalingumą čiai buvo specialiai rašyti šiam
mas prezidiuman premijų įteiki tokių kūrinių, kurie šauktų pa vakarui.
mo "protokolui rašyti"). Kairė sauliui apie mūsų tautos nelaimę
Jurgis Jankus skaitė novelę
je — xLE leidėjas J. Kapočius, ir jos kančias.
Style B
"Gimtos žemės žiupsnis". H. NaTerros sav. J. Civinskas, rašyto
jai Ant. Gustaitis, J. Cicėnas, H.
Doleriais neįvertinamos vertybės
Nagys ir LEL laureatas M. Ka
tiliškis.
v •

♦

mMi ’-'
MAY

LE LEIDĖJO J. KAPOČIAUS ŽODIS

Kalbos ir premijų įteikimas
"Praeis šimtas ar aštuoniasde
šimt metų, ir mūsų čia nė vieno
nebus", pradėjo kalbą LRD pirm.
B. Babrauskas, toliau aiškinda
mas, kad viską laikas sunaikina,
bet rašytojų kūriniai išlieka
šimtmečiams (žinoma, jis nepa
sakė, kad esama ir kūrinių, apie
kuriuos jau nebekalbama ir po
poros metų). Trumpai padėkojęs
mecenatams už kūrėjų rėmimą,
jis baigė: "Nekalbėsiu apie pre
mijuotas knygas — apie Tulauskaitės knygą žodį tarė rašytojai,
apie Katiliškį — komisija".
P. Gaučys perskaitė balsų ko

misijos

protokolą,’

konstatuo

jantį gautų balsų skaičių, be jo

kio premijuotos knygos aptari
mo, ir įteikė premiją.

Lietuvių Enciklopedijos leidė
jas J. Kapočius savo žodyje pa
brėžė, kad "ne mes apdovanoja
me (laureatą), o mes patys esa
me apdovanoti . .. tokiomis ver
tybėmis, kurios doleriais neįver
tinamos" (kalba spausdinama at
skirai).

y

>

Didžiai gerbiamieji laureatai, rėjams šiandien sudaryti sąly

garbės ir salės svečiai,
gų, kurios savaime susidaro di
švenčiame didelės dovanos džiosiose tautose ar bent savose
šventę. Turiu minty ne varganą
500 dolerių priemiją, o tuos kū laisvose valstybėse. Tačiau ir da
rinius, kurių susilaukė mūsų li bar galime jiems paliudyti, kaip
teratūra. Ne mes apdovanojame, nuoširdžiai džiaugiamės jų buo esame mes apdovanojami. Ap- vimu mūsų tarpe, jų kūrybos laidovanojami tokiomis vertybėmis, mėjimais. Tąi ir liudijame šią
kurios doleriais neįvertinamos, dieną. Sveikinu ponią poetę BabAk, kiek daug duotume, jei už rauskienę. Sveikinu rašytoją Madolerius būtų galima nupirkti rių Katiliškį ir jam perduodu
mūsų literatūrai naujus Metus, Lietuvių Enciklopedijos jury ko
naują Anykščių Šilelį, naujų Mai misijos gražiausius ateičiai lin
ronio dainų ,naujų Sruogos dra kėjimus. Su dideliu entuziazmu
mų, naują Miškais ateina ru Lietuvių Enciklopedijos jury ko
duo . .. Tas "ak", kurį tariau, misija išskyrė veikalą. Miškais
skamba vaikiškai: nieko neįgy- ateina ruduo, nes tokiais veika
sime atodūsiais. Dideli kūriniai lais mūsų literatūron ateina nau
yra dovana ir patiems kūrėjams: ja gyvybė. Nedaug turėjome vei
dėl to yra kalbama apie įkvėpi kalų, sukurtų su tokiu tempera
mą. Tačiau yra galimas dalykas, mentu, nedaug turėjome mūsų
kad tie patys kūrėjai, kurių kū literatūros personažuose žmonių
rinius anksčiau ilgesingai minė su tokia gyvybine energija, su
jau, būtų sukūrę ir daugiau to krauju. Esu laimingas rašytojui

kių kūrinių, jei būtų turėję dau- j Mariui Katiliškiui įteikti Lietugeresnes sąlygas, vių Enciklopedijos premiją, skir
daugiau širdžių, laukiančių jų tą lietuviškosios knygos skaity
kūrybos. Nepajėgiame savo ku toju.

giau

laiko,

FAILLE
Išeigines
Sukneles
• Black
• Navy

DYDŽIAI 12 iki 20 arba 14 ’/2 .iki 24 «/2

Stilius A. Smagi išeiginė suknelė, su gražiais

apvedžiojimais ir baltu kalnierium. Manketai
atlenkti, •% rankovės su rankogaliais. Su juosta.

Stilius B. Graži išeiginė suknelė, kuri pagražina
jūsų figūrą. Plati pritaikyta apikaklė. Trumpos

atlenktos rankovės.
4
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