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Nuo Los Angeles ir Montrealio
ligi New Yorko
TAUTINIAM KONGRESE DALYVAVO 351 ASMUO. — ST AT
LĖK VIEŠBUTIS PUOŠĖS LIETUVOS TRISPALVE. — DAU
GYBĖ SVEIKINIMŲ Iš VISŲ KRAŠTŲ, O TAIP PAT Iš ANA
PUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. — NAUJI UŽSIMOJIMAI IR
DARBAI.

Tautinis Kongresas, į kurį bu aktyviai

dalyvavo diskusijose,
vo kviečiami dalyvauti tautinės kėlė naujus sumanymus. Kadan
srovės veikėjai iš visos šiaurės gi keltųjų klausimų pranešimai
Amerikos, tikrai pasižymėjo da

lyviu gausumu, keliamu klausi
mų gilumu ir didžiuliu rūpesčiu,
kad ateitin einant būtų slaugiau
ir geriau padaryta. Padaryta
Lietuvos laisvinimo bare, pada
ryta bendriesiams lietuvių reika
lams, padaryta ir tautinės srovės

sustiprinimui.
Kongreso posėdžiuose dalyva
vo, oficialiai įsiregistravęs, 351
dalyvis. Be jų dar buvo kelios de
šimtys svečių. Taigi Kongresas,
dalyvių skaičiumi, buvo beveik
netikėtai gausus. Ypač, kad į jį
susivažiavo tautinės srovės vei
kėjai net iŠ labai tolimų vieto
vių.

Dalyviai, jau nekalbant vieš
nios p. Linkuvienės iš Australi
jos, buvo iš Los Angeles, Chica
gos, Detroito, Clevelando, Bosto
no, Washingtono, Philadelphijos,
Newarko, Baltimorės, VVaterburio ir daugelio, daugelio kitų lie
tuvių kolonijų, žinoma, gausiau
si dalyviais pasirodė patys newyorkiečiai, nes gi jiems niekur ir j
nereikėjo važiuoti. Kongresas
vyko jų gyvenamoj aplinkoj.

Reikia pasidžiaugti, kad Kon
gresui iš anksto buvo tvirtai pa
siruošta. Visa eilė gerai pareng
tų pranešimų, pasižymėjo aka
deminiu gilumu ir tuo labai pa
lengvino svarstomų klausimų
sprendimą.
Kongresą pradėjo Vytautas
Abraitis, New Yorke veikusios
rengimo komisijos pirmininkas.
Jis, priminęs aplinkybes, kuriose
yra atsidūręs laisvę mylintis lie
tuvis ir mūsų tėvynė Lietuva
pakvietė Kongresą pradėti Ame
rikos bei Lietuvos himnais (gie
dojo A. Stempužienė) ir invokacijos malda. Ją pasakė kun. J
Vaišnvs, S. J. Invokaciios malda
spausdinama šiame Dirvos pus-

Sudarius
visų
pagrindiniu
Kongreso rengimo- organizacijų11
atstovu garbės prezidiumą, buvo
pristatytas Kongreso rengimo
vyriausias šeimininkas — Tau
tinės Sąjungos pirmininkas inž.
E. Bartkus. Jis tarė Kongreso
atidaromąjį žodį ir perskaitė
Diplomatijc)s šefo min. S. Lozo
raičio atsiusta sveikinimą.

Kongresą žodžiu sveikino visa
eilė atstovų: Generalinis Lietu
vos Konsulas p. Budrys, Nepri
klausomybės Talkos pirmininkas
V. Rastenis, Lietuvos Laisvės
Komiteto pirmininkas V. Sidzi
kauskas, Bendruomenės Tarybos
pirmininkas J. Šlepetys, Neo Li
thuania Korporacijos pirminin
kas P. Ališauskas, skautu atsto
vas R. Kezys, Moterų Vienybės
pirmininkė p. šimėnienė ir kt.
Esant labai didelei eilei sveikin
tojų, jie dėl laiko stokos, buvo
perkelti paminėti banketo metu.
gi žodžiu visus sveikinimus, lvg
susumuodamas reikštas mintis,
užbaigė Vilties Draugijos pirmi
ninkas Juozas Bačiūnas. (Svei-|
kinimą spausdiname atskirai, 2
psl.).

nai užėmė visą penktadienį, šeš
tadienį. šeštadienio vakaras jau
buvo skirtas banketui, atseit
laisvesniam pabendravimui su
gausiais Kongreso dalyviais, o

sekmadienio

pusdienis,

ŽINIOS IŠ
LIETUVIŲ
GYVENIMO
Iši Nevv Yorko į a. a. Antano

primti Olio laidotuves vyksta V. Ab

rezoliucijas ir padaryti Kongre
so darbų apžvalgą. Nors Kongre
sui ir buvo skirtas trijų dienu
laikas, bet dienotvarkėn surašy
tų klausimų gausumas, visus da
lyvius vertė skubėti. Mažų per
traukų metu dar spėjo savo su
sirinkimus pravesti ir eilė orga
nizacijų, kurių nariai Kongreso
metu buvo gausiau iš įvairių vie
tovių susirinkę. Atskirą pasita
rimą turėjo ir Dirvos redakcinė
kolegija.

raitis, B. Nemickas ir V. Ras
tenis.
Gauta žinių, kad iš kitų lietu
Tautinio Kongreso dalyvių dalis. Priešaky matyti V. Sidzikauskas, A. S. Trečiokas, T. Blinstrubas,
vių kolonijų Į laidotuves vyksta
panelė Tautvilaitė ir p. Tautvilienė, už jų p. Diliai, p. Bačiūnienė, p. Tubelienė, S. Narkeliūnaitė,
sudarytos delegacijos atiduoti
J. Bačiūnas ir kiti. Prie rekordavimo aparato V. Žukauskas su sūnumi.
Dirvos nuotr.
paskutinę pagarbą tauriam lie
tuviui.

LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

televizijos stotis šiuo metu vei
kia apie 60-70 valandų per mėr

Žiurvs, po sunkios
nesį.
operacijos,
sveiksta Policlinic.
Radijo registruotų klausytojų
Ifospital gydytojo K. Pautieniaus
daugumoje buvo paruošti raštu,
skaičiuojama apie 300,000, bet
žinioje. Gydytojo pranešimu li
tai artimiausiu laiku svarbes
200,000 iš jų yra tik vadinamie
gonis galės greit ligoninę apleis
niosios ir paskelbsime Dirvoje.
ji "radijo taškai”, vadinasi, tik
ti ir sveikti namuose.
Šiame numeryje jau skelbiame
Ne
tik
užsienių,
bet
ir
”
broliš*
istinių teorijų populiarizacijos. garsiakalbiai, įjungiami tik Vil
Kongreso banketas sutraukė
V. Rastenio pranešimą __ Kon
kų
respublikų
”
turistams
Lie

Bet Kauno Politechnikos Insti niaus ar Maskvos programai
Juozas Cinkus, Tautinio Kon
kretūs žygiai Lietuvos išlaisvi taip pat labai gražų dalyvių ir
tuvos tvarkytojai dar nesvetin- tuto Hydrotechnikos fakulteto II klausyti. Bet apie 100,000 asme
svečių skaičių. Apie jį jau kita greso išvakarėse susirgęs, Kon
nimo reikalu — 3 psl.
gresui oaigiantis jau galėjo at ti. Turizmas Sovietijoj organi kurso studentai šiuo požiūriu nų (ar šeimų) turi individualius
Kongreso darbo posėdžiai, pil me Dirvos numeryje.
silankyti į vykusio bankto pabai zuotas pagal maršrutus. Maršru menkai pasirodė prieš vizitato- radijo imtuvus, tik nėra žinių,
gą ir į vykdomą Dirvos vajų įsi tas Nr. 20, vadinamas ”Po Pa rių. Studentė, skaitydama iš la-^kiek jg jų turi trumpųjų bangų
jungė antra šimtine. Antra šim baltijį”, numato kelionę į Latvi pūko, be jokio vargo sukritikavo skales.
AMERIKOS LIETUVIU TAUTINIO
katalikiškąsias
partijas,
bet
tine įsijungė ir balt imoriel is J. ją ir Estiją.
Amerikos Balsas savo laiku
Vienas
atkaklus
turistas
iš
klausytojų
veiduose
vizitatorius
Lietuvninkas, nuoširdus Dirvos
geriausiai buvęs girdimas vidu
KONGRESO INVOKACIJA
Moldavijos
įsigeidė
gauti
kelia

matė
išraišką,
sakančią,
jog
nėra
bičiulis.
tinių bangų skalėj, tačiau lietu
lapį ir į Lietuvą, bet Lietuvoj ko tuos dalykus aiškinti, nes visi vių kalba programos nuo tos ban
INVOKACIJĄ KALBĖJO KUN. J. VAIŠNYS, S. J.
/
Leonas Sabaliūnas, aktyvus veikiąs biuras atsakė, kad nėra ir taip žino. Tačiau kilus klausi gos nuimtos, paliktos tik ant
Gyvendamas šioje žemėje, meilės. Tu labai aiškiai pa
jaunosios kartos veikėjas ir Dir tokio maršruto, tad nėra ir ke mui apie religijos žalingumą ar trumpųjų bangų, iš kurių 25
Tu, Viešpatie, esi pasakęs: brėžei, kad artimo meilė yra
vos bendradarbis, Columbijos lialapių į Lietuvą. Kai tas, nenu naudingumą, studentai nemokė metrų banga yra labiausiai truk
"Kur du ar trys bus susirin didžiausias Tavo įsakymas ir
universitete, Nevv Yorke, .gavo sileisdamas, užklausė kodėl, jo paaiškinti nei vieno, nei kito, doma, o trumpesnių jų bangų be
kęs mano vardu, ten ir aš bū Tavo mokslo turinys: ”Kad
tarptautinės
teisės
magistro gavo pasiaiškinimą, kuris savo versdamiesi tik bendrybėmis.
veik niekas neturi sąvo imtuvų
pobūdžiu
lyginamas
su
moksline
Vizitatoriaus
išvada
—
stu

siu.” Mes norėtume, kad šis mylėtumėte vienas kitą, kaip
laipsnį.
skalėse.
disertacija . . . Tačiau įkyrus tu dentai negalėtų diskutuoti su pa
savo tautą mylinčių lietuvių aš jus mylėjau!”
Radijo imtuvą su pilna trum
ristas pasiskelbė vistiek važiuo prasčiausia tikinčia moterėle . .. pųjų bangų skale turėti nėra pa
susibūrimas, šis tautinis kon
PRANCŪZIJOS
Mylėti draugus yra lengva,
jąs į Lietuvą, kaip paprastas ke
gresas, būtų pradėtas ir tę
togaus pateisinimo Lietuvoje,
PARLAMENTAS
bet Tu esi liepęs mylėti ir
leivis (vadinasi, rizikuodamas 2600 TELEVIZIJOS IMTUVŲ kadangi Vilnius veikia tik vidu
siamas Tavo vardu.
priešus. Kas dirba, kas sie
paleistas iki spalio mėn. 7 d. Per negauti nakvynės).
Šiuo metu Lietuvoje turima tinėmis arba ultra trumpomis
Šio kongreso tikslas yra
kia kokio nors idealo, turi tu
tą
laika
De
Gaulle
tiki
atitiesti
apie 2600 televizijos imtuvų. Tai (FM) bangomis. Televizijos im
"sukonsoliduoti tautines jė
rėti ir priešų. Dažnai nema
Prancūzijos
politinę
padėtį
ir
LIETUVOS STUDENTAI
daugiau kaip tūkstančiui gyven tuvus turintieji gali girdėti Vil
gas ir suderinti jų pastangas
loniausi ir skaudžiausi prie
paruosti
naują
konstituciją,
ku

PRASTI
ATEISTAI
tojų vienas imtuvas. Be to, so niaus. radijo programą ultra
sėkmingesnei kovai dėl Lie
šai yra tie, su kuriais mus
ri
ateity
įgalintų
Prancūzijai
pa

Agitacijos pamokose studentai vietinės gamybos imtuvai yra žy trumpomis bangomis. Ta padėtis
tuvos laisvės ir gajesnei lie
riša kraujo ar tautybės ry
stovesnes
ir
veiksmingesnes
vy

tarp kitų dalykų lavinasi ir ate miai mažesnio ekrano. Vilniaus skatina įsigyti televizijos imtu
tuvybei išeivijoje”. Mes ge
šiai. Prieš juos mes negali
riausybe
s.
rai žinome, kad tėvynės meilė
vus vieloj radijo imtuvų. Radijo
me kovoti tais ginklais, ku
De
(iaulle
pirmuosius
Prancū

yra Tavo valios vykdymas,
imtuvas šalia televizijos, ypač
rie1 žemina, niekina, žudo bei
zijos gelbėjimo žingsnius laiko
nes ir Tu savo tautą mylėjai,
jei turi trumpų bangų skalę, su
naikina ir sukelia juose dar
sėkmingus,
nes
į
savo
vyriau

ja rūpinaisi, dėl jos nelaimių
daro pagrindo įtarti, kad jis rei
didesnį užsidegimą priešintis.
sybę sutraukė įtakingus įvairių
verkei. O vienybės siekimas
kalingas tik užsienio siųstuvams
Padėk, Viešpatie, kad mes tai
partijų politikus. Juos įtraukus
tai yra didžiausias Tavo troš
klausyti . ..
visuomet suprastume ir ko
sumažėjo kalbos apie diktatūri
kimas ir noras, Tavo žmoni
votume tik tuo ginklu, kuris
nes užmačias.
jai paliktas testamentas. Juk
priešą paraližuoja, kuris iš
Kol kas, kol nepadaryta oficia
TuJ eidamas iš Paskutinės
jo rankų išmuša visus gink
laus pareiškimo, baiminamasi
Vakarienės salės kentėti ir
lus, iš priešo padaro draugą
dėl užsienio politikos, kad De
mirti, kad vėl užsimegztų
ir įjungia į bendrą tėvynės
Gaulle nesudarytų naujų staig
vienybė tarp Dievo ir žmo
laisvinimo kovą — tai yra
menų NATO ir kilu buvusiu
nijos, labai jautriai savo
i.
artimo meilės ginklas. Juk ir
tarptautinių įsipareigojimų po
apaštalams kalbėjai apie vie
Amerikos Lietuvių Tautinės
didysis mūsų tautos mylėto
žiūriu.
nybę. Tai buvo Tavo paskuti
Sąjungos, Amerikos Lietuvių Re
jas Vaižgantas pasakė, kad
nis pamokymas, paskutiniai
zistencinės Santarvės, Lietuvių
viso jo gyvenimo tendencija
JIE ĮSIJUNGĖ I
dieviškojo apreiškimo žo
Tautinio Akademinio Sambūrio,
— tiesti tiltą tarp vienos ir
džiai, tai buvo paskutinė Ta
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio, Lie
kitos krypties žmonių — yra
DIRVOS
TALKĄ
vo valia __ Tavo dieviškasis
tuvos Laisvės Kovotojų Sąjun
davusi geresnių rezultatų, ne
testamentas.
gos, Kanados Lietuvių Tautinės
Į vykdomą $20,000 talką įsi
gu šalinimasis ir prieštaravi
”Kad visi būtų viena, kaip
Sąjungos atstovai ir paskiri vi
jungė šie mūsų darbo rėmėjai:
mas. Tad padėk, Viešpatie,
Tu, Tėve, esi manyje ir aš
suomenininkai, susirinkę
Jonas Montvilas,
mums visuomet jo pavyzdžiu
Tavyje” — buvo Tavo maldos
TAUTINIAME KONGRESE,
Pranešame labai liūdną žinią, kad birželio mėn. 3 d
Waterbury................ $10.00
sekti: eiti, kur tik mus šau
žodžiai, kuriuos ir mes šian
Nevv Yorke, 1958 metų gegužės
Į7 vai. 15 min. ryto, Chicagoje, ligoninėje, mirė taurus lie
Albinas Kušlis,
kia, tiesti ranką kiekvienam
dien kartojame. Mes meldžia
30, 31 ir birželio 1 dieną,
tuvis, politikas ir visuomenininkas Antanas Olis, Tautinės
Waterbury................ $10.00
lietuviui, vietoj neapykantos
me Tave, kad visi lietuviai
akivaizdoje uždavinių, išplau
Sąjungos Tarybos pirmininkas, ALT vicepirmininkas ii
Br. Kliorė,
kiekvienam rodyti širdį.
būtu viena, tvirta ir susiklau
kiančių iš padėties, susidariusios
•
Chicagos sanitarinio distrieto prezidentas.
Cicero ........................... $10.00
Palaimink, Viešpatie, mus
santi armija, nes tik vieny
lietuvių tautos kamienui esant
J. Mason,
Velionis šį trečiadienį, 5 vai. vakaro, pašarvojamas
bėje galybė, tik vieninga visus, palaimink šį kongresą,
po sunkios okupacijos jungu, ir
Pasadena ..................... $ 5.00
Lechavičiaus
koplyčioje
—
2424
W.
69
St.
Laidojamas
škova gali atnešti laimėjimą. kad jo darbai prisidėtų prie
akivaizdoje tautinėms organi
Petras ir Kazimiera
penktadienį, 9:30 vai. Palaikai iš koplyčios bus perkelti į
Tu pasakei, kad į šį pasaulį Tavo pradėto vienybės dar
zacijoms atitenkančių bei prisi
Žilinskai, Calif...................... $50.00
šv.
Panelės
Nekalto
Prasidėjimo
bažnyčią
—
96
ir
Wash.-I
atėjai atnešti kardo ir ug bo, kad jo nutarimai būtų
imtų įsipareigojimų lietuvių tau
Su šiandien skelbiamais iŠ vi
tenaw
Ave.
Po
to
laidojimas
i
kapus.
nies, Tu atėjai atnešti ugnio- Tavo vienybės ir meilės tes
tos labui,
so gauta ....................... $16,010.00
nio kardo, tai yra artimo tamento vykdymas.
didesnio veiklos sėkmingumo
Dar būtinai reikia $ 3,990.00
sumetimais,
Pijus .1

LIETUVOJ TURISTAI
NEPAGEIDAUJAMI

Tautinio kongreso
nutarimai

taria,

kad tautinių organizacijų va
dovybės šiaurinėj Amerikoj sis
temingai ir pastoviai derins sa
vo darbų planavimą, organizavi
mą bei vykdymą ir dalyvavimą
bendrinėse lietuvių organizaci
jose ar kitoje bendroje lietuvių
visuomeninėje veikloje.
Kongresas sveikina jame da
lyvaujančių organizacijų vado
vybių iniciatyvą ir sutarimą rū
pintis tam reikiamu susižinoji
mu bei pasitarimais ligi bus nu
statyti smulkesni derinimo tvar

kos dėsniai.

II.
Apsvarstęs tautinių organiza
Gausiais sveikinimais ir buvo
cijų santykiavimą su jaunimo
baigtas iškilmingas Kongreso!
organizacijomis ir pripažinda
atidarymas. Po to jau sekė dar- Tautinio Kongreso garbės prezidiumas. Pirmoj nuotraukoj, iš kairės: inž. S. švedas, l)r. S. Biežis, V. Alksninis, P. Pamataitis, kun. J. Vaišnys, Tautinės Sąjungos mas lietuvių jaunimo, teisę orga
bo posėdžiai, kuriuos Kongreso (pirmininkas inž. E. Bartkus. Antroj nuotrauko j: kun. J. Vaišnys sako invokaciją. tirėta V. Abraitis — Kongreso rengimo New Yorko komiteto pirmininkas. Trečioj nizuotis jo paties pasirenkamu
dalyviai visą laiką atidžiai sekė, l nuotraukoj: B. Nemickas, Generalinis Konsulas p. Budrys, J. Bačiūnas, V. Rastenis ir V. Abraitis.
Dirvos nuotr.į
( Perkelta j 6-tą pusi. )
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ATĖJO METAS SUSIDERINTI IR
VEIKTI MODERNIŠKAI
J. BAČICNO, VILTIES DRAUGIJOS PIRMININKO, ŽODIS
TAUTINIAM KONGRESUI

Sveikinu Tautinį Amerikos kos Lietuvos nevaldėmė ir ne
Lietuviu Kongresą labai nuošir valdysime, tad toks partinis
džiai linkėdamas įgyvendinti vi Amerikos lietuvių pasiskirsty
sus sumanymus ir visiems tauti mas ar suskirstymas, neturi ir
nės srovės žmonėms parodyti neturės realios prasmės.
daugiau veiklumo.
Venkime ir mes savo veiklą
Prašau patikėti mano sveikini i rišti su buvusiomis Lietuvos pra
mo ir linkėjimo nuoširdumu, nes eities partijomis, jų veiklą ver
jau bus 50 metu, dai dalyvauju tinkime istoriniai, bet ne dabarAmerikos lietuviškoje veikloje, I ties mastu, mes telkimės dabar
sielojuosi jos reikalais, ir gal ne ties uždaviniams, lietuviškos kul
bus perdaug pasakyta, jais gy tūros žygiams ir Lietuvos lais
venu.
vės bylai.
Jau ne viename panašiam sąs
Mes pamatysime, kad tuo pa
krydyje esu dalyvavęs, dalyvau grindu telkdamiesi, sutiksime laju štai ir šiandien, ir kaž kaip | bai didelį tos krypties šalininku
jaučiu, kad šis Kongresas, jei skaičių Amerikoje — žymiai di
tik mes išsiskirstę nepamiršime desnį, negu patys manome, ir
ko norėjome ir kam pasiryžome, daug daug didesnį, negu sako
o nuosekliai vykdysime, bus ypa tie, kurie mėgina mūsų skaičių
tingas ir Amerikos lietuvių gy Į naiviai sumažinti.
venime turės istorinės reikšmės.
Atėio metas Amerikos lietuviu
Ameiikos lietuviai tautinin
tautinėms grupėms - grupelėms
kai, kurie prieš kelis dešimtme
susitarti, susiderinti, nusistaty
čius dažniausiai buvo vadinami
ti bendrą plačią programą ir pra
tautiečiais, yra išvarę didžiulį
dėti vėl veikti — drąsiai, ryžtin
barą Amerikos lietuvybės išlai
gai, savarankiškai, nepriklauso
kyme ir Lietuvos laisvės atgavi
mai, moderniškai. Atėjo metas
mo bei nepriklausomos Lietuvos
pravesti dideles reformas — pir
valstybės atstatymo darbuose.
miausia savo pačių veikloje, vė
Per paskutinius dešimtmečius jų
liau visoj Amerikos lietuvių veik
organizuota veikla buvo pradė
los plot mėje.
jusi kiek silpnėti, jie ėmė byrėti,
Jei tuos pasiryžimus turime ir
skaldytis, nebemokėjo pakanka
mai garsiai prakalbėti ir pasij juos mokėsime kantriais kasdie
reikšti, kiti juos savo triukšmu nos darbais paremti, šis kongre
sas liks rvškus istorinis ženklas
nustelbdavo ar užrėkdavo.
Amerikos Lietuvių Tautinė mūsų kel.vie. To labiausiai Kon
Sąjunga praeityje, ir net prieš gresui ir linkiu!
dvejus metus yra surengusi
grandiozinius sąskrydžius sosti
nėje V/ashingtone. Surengė An
CHICAGOS
tano O'io iniciatyva, sugalvojiGYDYTOJAI
mu ir mokėjimu tokius sąskry
džius surengti. Ne kas kiti, bet
mes patys buvome kalti, kad apTel. ofiso PRospect 8-1717
sileidcme, supasyvėjome, neteko
Rezidencijos REpublic 7-7868
me solidarumo, išsiskirstėme į
Dr. S. Biežis
smulkesnės grupelės, net tarpu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
savyje be rimto reikalo pasibar
3148 West 63 St.
Bet jau po karo, ypač pradėjus
daugiau naujų lietuvių atvykti
į šį kraštą, jaučiau, kad mes atgimsime, atjaunėsime, savo dva
sia ir savo darbais vėl prilygsi-

Kas ir kur?

R A U I) OKI E J I
VIDURAMŽIAI

Tikime, kad tuo visuomenė
• Dirvos redakcijos kolegijos pa • Rašinio, prieš kelias savaite
parodys didesnį susidomėjimą
Du kart savaitinis, leidžiamas VIL sitarime, įvykusiam New Yorke, atspausto Dirvoje: "Aš rašau iš
TIES, Amerikos Lietuvių Spaudos ir dalyvavo: Vilties Draugijos pir Chicagos” autorius yra Korp! lietuviška knyga.

REDAKCINĖ KOLEGIJA:

dami.

ga” savininkas Vladas Pauža ati
darė knygynėlį, kur kiekyienas
ali pasimti knygas į namus

VAL.: 1-3 popiet

TAI YRA

SUVAŽIAVIMAS

JAV Vidurio Rajono skaučių
gijos nariai: P. Bastys, E. če kiąs žurnalistiniame darbe.
ir skautų vadovų suvažiaviman,
kienė, B. Gaidžiūnas, J. Palu
• Justinas Vaičaitis, iš Bostono, kuris vyks p. Linkų vasarvietė
kaitis, J. Paplėnas, V. Rastenis ir

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO
RAGANŲ MEDŽIONĖS

pradėjo vasarojimo sezoną ir bu je, važiuoja eilė vadovų: s. L.
St. Santvaras. Pasitarime taip

pat dalyvavo Vilties Draugijos
valdybos nariai: K. S. Karpius
ir V. Orintas, iš Los Angeles at
vykęs A. Latvėnas, iš Bostono
L Kapočius, iš VVaterburio M
Gureckas.
Pasitarime ilgesnį pranešimą
padarė Dirvos red. B. Gaidžiū
nas. Po pranešimo pasisakė ko
legijos nariai ir kiti posėdžio da
lyviai. Buvo svarstoma Dirvos
dažninimo ir turinio gyvinimo
reikalai.

• Tautinio Kongreso metu į vyk
domą va ju įsijungė visa eilė nau
jų šimtininkų ir kitų nuoširdžių
rėmėjų. Juos paskelbsime kita
me Dirvos numeryje.

vo pirmas vasarotojas sveikatą Puskepalaitienė, "Gabijos” tun
pataisyti viloje "Audronė” — 87 to tuntininkė ps. J. Pečiūrienė,
East Bay Rd. Ostenville, Cape vadeiva ps. A. Banionis, s. V.
God, Mass. pas Edmundą ir Ma Mantautas, ps. VI. Simutis ir ki
riją Jansonus, kurie irgi yra at ti.
K.
vykę iš Australijos.
Gyvendamas Australijoje J.
PASILINKSMINIMAS IR
Vaičaitis buvo Australijos Lie
AUKA
tuvių Bendruomenės Krašto ValBirželio 8 d., 76 Balfo skyrius
Ivbos pirmininkas, o E. Janso rengia puikiame Beechnut darže
nas ALB Krašto Garbės Teismo gegužinę, kurioje bus turtingas
pirmininkas. Po ilgesnio' laiko bufetas, puikus orkestras, lote
susitikę prisiminė praeitus vi rija ir linksmi šokiai, čia kiek
suomeninio darbo laikus, aptarė vienas galės susitikti savo bičiu
ir čia visuomeninius ir politinius lius, pasišnekučiuoti, pasivaišin
lietuviškus reikalus. "Audronės” ti ir pasilinksminti, o kartu iš
vila įrengta puikiai ir vasaroji ties pagalbos ranką skurde ir li
mui yra geros sąlygos.
goje atsidūrusiam broliui.
Visi Detroito, VVindsoro ir šių
apylinkių lietuviai maloniai kvie
čiami šioje gegužinėje dalyvauti.
Būtu labai gražu, kad dėl ku
rių priežasčių negalintieji į ge

• Gen. Musteikis Margučio žur
nalo gegužės mėn. numeryje at
spaude labai įdomų ir vertingą
rašinį. Jame nupasakoja pasku
tinį laisvos Lietuvos vyriausy
bės posėdį Kaune, prezidento rū
muose. Tas posėdis įvyko 1940
metais birželio t 4-tosios naktį.
Gen. Musteikis tada buvo krašto
apsaugos ministras. Jis savo ra
šinyje smulkiai nupasakoja, kaip
orezidentas Smetona žiūrėjo į
padėtį, kaip jis aiškino sovietų
•eikalavimus, kodėl jis sutiko
pavesti gen. Raštikiui sudaryti
naują vyriausybę ir kodėl jis nu
tarė pasitraukti iš Lietuvos.
Tame savo rašiny j gen. Mus*
teikis atpasakoja visų vyriausy
bės narių nuomones, pareikštas
paskutiniame posėdyj. žinant
gen. Musteikio ypatingą jautru
mą teisybei, žinant jo nepapras
tą sąžiningumą politiniuose rei
kaluose ir apskritai gyvenime,
aišku, kad minėtas jo straipsnis
Margutyje sudaro brangų įnašą
Lietuvos istorijai, kuri paskuti
niuoju laiku yra labai iškraipo
ma lietuvių laikraščiuose ir at
siminimu knygose.

DETROITU

gužinę atvykti, atsiųstų skyriaus

DALYVAVO KONGRESE

į tautinį kongresą buvo nu iždininkui Vaclovui Kriaučiūnui

vykę Marija Sims, inž. Jonas 14661 Monica, Detroit 38, Mich.,
Gaižutis ir Viktoras Griškonis. savo auką, nes tūkstančiai ne
laimingųjų šaukiasi Balfo pagal
ŠILAINĖ PAVASARIO
bos, bet Balfas gali tiek, kiek
FESTIVALYJE
nats susilaukia aukų. Paaukoję
Mūsų tautinių šokių grupė dolerį ar antrą, mes netapsime
"Šilainė” gegužės 25 d., kaip ir vargšais, o jei aukos šimtai, su
ankstyvesniais metais, sėkmin sidarys puiki suma, kuri dauge
gai šoko Art Institute suruošta liui nelaimingųjų nušluostys aša
me pavasario festivalyje, kur da ras.
Parodykime, kad esame verti
lyvavo ir visa eilė kitų tautų
žmogaus ir geraširdžio lietuvio
tautinių šokių grupių.
vardo. Sujunkime pasilinksmini
NAUJA VALDYBA
mų su pagalba vargstantiems
Lietuvių Bendruomenės apy broliams birželio 8 d. Beechnut
linkės valdybon išrinkta: E. Pleč- narke.
K. Jurgutis,
kaitytė, J. Gilvydis, A. Ancevi- Balfo 76 skyriaus pirmininkas
čius, K Keblys, V. Lelis, J. Oren.
tas, A. Plepys, K. žalnieraitis ir
J. šoliūnas. Naujas bendruome
BOSTON
nės pirmininkas yra Juozas
Orentas.
Birželio 7 d., 7 vai. vak. Lietu
LIETUVIŠKAS KNYGYNĖLIS vių Piliečių Klubo patalpoje, 368
Lietuviško knygyno "Nerin W. Broadvvay, So. Bostone (kam

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

* MAY

KRONIKA
parašė

JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS
Knyga jau gauta Dirvoje. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja
po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.
Dirva yra vienintelis jos platintojas JAV. Prašom

knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu

laiku išsiųsti.

baryje už baro.), įvyks Vilniaus
Krašto Lietuvių S-gos Bostono
skyriaus narių visuotinis susi
rinkimas naujai valdybai ir dele
SPORTO ŠVENTĖ
gatui į ALTo seimą išrinkti ir
AVORCESTERYJE
kitiems svarbiems klausimams
aptarti.
Birželio 21-22 dienomis WorVisi nariai kviečiame dalyvau cesteryje, Maironio parke, įvyks
ti. Darbotvarkė bus pateikta vie "Nevėžio” tunto rengiama L. S.
toje.
B. JAV Atlanto Rajono tradicinė
sporto šveųtė. Ši metinė sporto
šventė, kuri įvyks jau trečią kar
tą Worcesteryje, kiekvienais me
tais auga ir plečiasi. Į Worcesterio šventę suvažiuoja ne vien tik
ALB Nevarko apylinkės val sporto komandos, bet ir labai
dyba, dar senuoju sąstatu užbai daug lietuviško skautiško jauni
gusi rinkimų pravedimo darbus, mo, kuris ne tik turi progos pa
5. 24. 58 pasiskirstė pareigomis matyti įdomių sporto varžybų,
taip: V. Dilis — pirm., kun. P. bet ir susitikti su draugais neTotoraitis ir I. Dilienė — vice- matytais nuo praeitos vasaros
pirmininkai, V. Tiknys — iždin., I stovyklų ir linksmai praleisti lai
I. Jatulis — sekr., M. Jatulis, L. ką lietuviškoje aplinkoje, žodžiu
Morkūnas ir O. Saveikytė — na ši šventė tapo lietuviško skautiš
riais.
ko jaunimo šventė, svarbi visam
Rajonui kaip vienas iš didelių
metinių įvykių Rajono skautiš
IX BALFo seimo rengimo ko
kame gyvenime.
mitetas, kurį sudaro vietos 35
Šiais metais sporto šventėje
skyriaus valdyba, organizuoja
paskiras seimo komisijas. Ne- pirmą kartą dalyvaus sesių ko
vvarko šv. Jurgio dr. valdyba sei mandos, taip pat yra įvedamos
mui davė salę nemokamai.
I. J. jaunių komandos ir varžybos.
Vyks krepšinio, tiklinio ir leng
vosios atletikos rungtynės. Leng
vosios atletikos rungtynės, dėl
nepatogių sąlygų Maironio par
ke, bus pravestos kitoje, tam pri
taikytoje vietoje. Kad sportinin| kai perdaug nepavargtų ir vis

SKAUTAI

NEWARK

ON THE HEIGHTS—CEDAR CENTER

DOWNTOWN—PUBLIC SQUARE

PILNAI [DĖTAS! NIEKO DAUGIAU PIRKTI!

AUKŠTOS RŪŠIES 100% VILNOS PILĖ

ir 7-8 v. vak.

BROADLOOM

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.

Rezid. 3211 W. 66th PLACE.

me garbingos praeities vetera

Tel. ofiso EVerglade 4-7376

nams, ir vėl suvaidinsime tą
vaidmenį, kurį Amerikos lietu
viai tautininkai čia turėjo, tebe
turi ir 'privalėtų atlikti.
Atvažiuodami n a u j a k uriai
taipgi atsivežė smulkesnes gru
peles. šis kongresas, aš manau,
turėtų mus suvesti į vieną dide
lę tautininkų-tautiečių jėgą, taip
gi turėtų u-anspauduoti tą mūsų
valią ir padėti pagrindus atei
ties keliui.
Aš tik vieno dalyko tebijočiau,
į kuri labiausiai prašau atkreipti
dėmesį: — nesirinkime šiaure
tautinio takelio ir neprilipkime
prie praeities, kaip uodai pri<
deguto! Tautininkas vra tas, kas
eina su savo tauta ir bendruo
sius tautinius reikalus stato pa
grindine savo dvasios ir sav
darbų gaire, kuris supranta tau

Tel. buto GRaceland 2-9203

fį- FOOT

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

12.98 Vertes! Sutaiųfote

Norvest Medical Center

2336 VVest Chicago Avė.
4.10 kiekvienam y ardui

Chicago 22, 111.

VAL.: 1-3:20, 6-8:30 p. p. pirmad.,
antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Kvadr. yard.

3, 12 ar iŠ pėdų pločiai
Pilnai 4.ideti su
sunkia kandžių neidama
ai

J

Waffle Hair apačia

tinio rni'ka’o ’va***”—- n **»

gyventi tautos ateičiai, kurti.
Amerikos lietuviai visuome
nininkai dažnai praeityje yra da
rę didele klaidą, rišdami save su
siauromis politinėmis grupėmis
i • 1* or',• <’
•
1
I.
ar narL
valdomoje Lietuvoje, vėliau ne-1
rrik lausomoi'' lealm-ee. Tuo
būdu b epnldA A n
>1, t ° 111> n P M Dfli'fr'1
re iokio rei
prasme A <. IS .merika!'

Spalvos:
PlUa
® įteigė
• Nutria

Kilimai 2 kamb., koridoriui
• I2xl) pėdų gyvenamas kambarys
• 9x12 Pėdų valgomasis kambarys

• 27”xl2 pėdų karidorius

*10 y J ?AT o*»

Wl WEL(OME YOUR SAVINGS

Atsiprašom, bet

Mo*nb«r Fedeiol Oepoth Inivronce Corpo»uuo«

nepriimam

Su įdėjimu ir
VVaf'fle apačia
paštu ar

ižsakymy • • .
yroor

310.80

7

• Žalia
• Greige

» Turauoise

Ne visos su-1 Įves
visuose pločiuose

Jokio klausimo... čia yra viena iš geriausių ki
limų verčių, bet kada pasiūlyta! Pagalvoki! ( Jūs
sutaupot 4.19 už ketvirtainį yardą. Pasirinkite iš
ncedlepoint, tv/eed ir umbossed WILTONS. Visi
yra puikios rūšies.

telefonu

The May Co.’s Basement Rug Department

Downtown and On the Heights

kam užtektų laiko, visos varžy
bos bus pravestos vieno minuso
sistema Tikimės sulaukti brolių
krepšinio ir tinklinio komandų iš
Bostono, New Yorko, VVaterbu
rio, Hartfordo, Ncvv Britaino,
Brocktono. ir Worceesterio, o
lengvosios atletikos varžybose ti
kimės, bus atstovaujama kiek
viena Atlanto Rajono vietovė.
Sesių tinklinio' ir krepšinio ko
mandos dalyvaus iš Bostono,
New Yorko, Hartfordo ir Worcesterio.
šeštadienio vakare įvyks, taip
pat tradiciniu tapęs, didžiulis
Joniniu laužas. Worcesterio skau
tai ir skautės jau senai ruošiasi
jam vadovaujami s. v. vyr. skl.
L. Jakubausko, "Nevėžio” tunto
kultūros reikalų vadovo. Brolis
Jakubauskas parašė Joninėms
pritaikyta veikalėlį "Prie Nemu
nėlio” ir į jo. išpildymą įtraukė
beveik visus Worcesterio skau

tus ir skautes, pirmoje vietoje
visiems gerai pažįstamą VVorccsterio skautų-čių tautinių šo
kių grupę. Po laužo bus šokiai
lauke ir salėje.
Sporto šventės melu, tain pat
' Maironio” parke, vyks Atlanto
Rajono skautų tėvų komitetų ir
tėvų suvažiavimas. J šį suvažia
vimą, o tuo pačiu į sporto švene, atvvks Seserį ios vyriausia
kautinirkė vyr. sk. Ta Čepienė,
Brolijos vyr. skautininko pava
duotojas vyr. sk. A. Matonis,
Rajono vadas sk. V. Nenortas,
Rajono Vadeiva ir Vadeivė Banevičiai ir daug kilų žymių skau

tų vadovų.
Sporto šventė bus užbaigta iš
kilmingu vėliavų nuleidimu ir do
vanų įteikimu.

I
•dirva* Nr. 41 3®; i

Konkretus žygiai Lietuvos
laisvinimo reikalu 1X

su ta pareiga yra susijusi ir at
sakomybė, reikalaujanti taiklu
mo bei saikingumo priemonių pa
sirinkime. Ypač tatai svarbu at-

formuosiantieji intelektualai ga
lėtų turėti po ranka tinkamus
visų Lietuvos problemų išdėsty
mus. Tai yra uždavinys, reika
laująs ne tik didelių lėšų, bet ir
intelektinių pajėgų, kurių abejų
mums gali stigti. Tačiau toki
trūkumai vistiek nepaneigia ir
nesumažina to uždavinio svarbu
mo bei reikalingumo.

TAIP KVIEČIA I BOSTONO
KONGRESĄ!

Gegužės 26 dieną Naujienos vių politinę vienybę. Kitas jau
paskelbė du straipsnius, kurių pradžioje reiškia viltį, kad ir
tarpvalstybines institucijas.
abiejų tikslas — garsinti ALT naujųjų ateivių įvairios organi
Tie atsikreipimai yra svarbi ir
V. RASTENIO KALBA TAUTINIAM KONGRESE
rengiamą JAV Lietuvių Kongre zacijos išrinks atstovus į Kon
būtina mūsų pastangų priemosą, numatomą birželio gale Bos gresą ir paskirs jam piniginių
Beveik kiekvieno visuomeniš bių daugumo, nėra įmanoma jas I nė, bet jų infliacija — skaičiaus
tone.
lėšų.
ko užsimojimo priešakinėse Uni vienu y pu apimti ir visas apibū- ar turinio lygio požiūriais — ga
Vieno straipsnio pabaigoje
jose žygiuoja optimistiški ž o- dinti. Dėl to sustokime šiandien Ii pakirsti jų reikšmę, šias prieTačiau ir vienas ir kitas auto
5.
kreipiamasi
į
visas
kolonijas,
di

i a i. Optimizmas kelia, o tik ties sritimis, kuriose mones vartojant reikia patyruPažvalgę į dabartinį nepri deles ir mažas, senas ar naujas, rius (abu slapukai) savo straips
pesimizmas tramdo ryžtumą, tų galimybių yra ir į kurias reik- šio apdairumo ir nusimanymu klausomų valstybių sąrašą daly
nius skiria įrodymui, kad n
kad
siųstų
delegatus
ir
aukas
ir
tad ir vyrauja įprotis apie veiki tų šiuo metu kreipti daugiau dė- pagrįsto pasirengimo. Dėl to tik- vaujančių JT, ir palyginę jį, pa
visi tame Kongrese pageidau
mus kalbėti tik pagražintai ir mesio. Bet ir šių sričių apžvalga slinga būtų tokius atsikreipimus vyzdžiui, su buvusios Tautų Są tuo būdu pademonstruotų lietu- jami. Tie nepageidaujamieji yra
puošniai. Jei kas prasitaria kri neturėtų būti laikoma konkrečia atlikti ;per reikiamą patyrimą jungos narių sąrašu, nematome
1) tautininkai, 2) visos kitos
/
tiškai, susilaukia priekaištu, kad čia susirinkusiųjų ar kurios spe- turinčią ir tarptautiniuose pa- dabartiniame sąraše Lietuvos ir visa tai pasibaigė. Tai turi būti LNT dalyvaujančios grupės, 3)
silpnina jėgas ir, žinoma, tuo pa cifinės organizacijos programa, pročiuose bei padėtyse susivo- savo Pabaltijo kaimynų, bet ma pasakyta mokamai priėjus, įti frontininkai ir, pagaliau 4) visi
čiu tarnauja priešui...
reikalaujanti vykdyti tik tai, kas kiančią Lietuvos Diplomatinę tome kelioliką naujų vardų, var kinančiai, pasakyta ir savo tau "bendruomeninkai", kurie, atro
Bet jau praėjo geras tuzinas joje paminėta, ir atmesti ar pa- Tarnybą, arba, jei šalia jos, tai dų tų tautų, kurios Tautų Sąjun tos ir jų labui. Tam reikia ryšių. do esą tie patys frontininkai
metu nuo tūlų tvirtinimu, jog likti be dėmesio visa kita, kas tik sutartinai su ja, tuo siekiant gos laikais dar buvo tik kitų val Neminint visos eilės kitų būdų plius tautininkai ar atvirkščiai...
Lietuvos išlaisvinimas esąs vos nepaminėta. Priešingai, tai yra vienu metu dviejų dalykų: pa domos kolonijos.
štai kaip tie visi "nekrikštai
tiems ryšiams sudaryti, tebūnie
mėnesiu atstume. O paprotys vie tik padėties įvertinimu vadovau- brėžti pačių lietuvių solidaruŠios naujos valstybės, Artimų paminėtos galimybės, kurias kar (Bostono Kongreso požiūriu) Esant teatre daugiau jau nebe
šas kalbas baigti linkėjimais ki jantis smaigstomos gairės, reko- mą su nepriklausomos Lietuvos jų ir Tolimųjų Rytų Tautos vai tais turi mūsų studentai, studi apibūdinami tuose kvietimuose: reikia užsidegti lemputės per
tamet šiuo metu susitikti laisva menduojamos sau ir visiems ki- institucijomis ir išvengti mūsų dina vis didesnį vaidmęnį tarp juodami įvairiuose universite ’>Lnt ir LFB grupės, suside skaityti programą. Nauji šveica
me Vilniuje irgi lyg ir ėmė nyk tiems, kaip orientaciniai ženklai pareiškimų kiekybinės bei koky- tautiniuose santykiuose. Jos la tuose drauge su kalbamų kraštų dančios iš neskaitlingų fašistuo riški laikrodžiai turi mažą lem
ti iš mados. Yra pagrindo many organizuotiems ir net neorgani-1 binės infliacijos.
putę.
bai gerai atsimena savo laisvės studentais, gal nebetolimoje atei jančių tautininkų skeveldrų ir
ti, kad neatsakingai žadinamas zuotiems tautiečiams jų sudėti
kovas ir dar ne visos jaučiasi tyje būsimais savo kraštų viešo ispaniškai frankiškos bei portu
3.
optimizmas nustoja savo ilgai tu nėse arba ir individualiose pa-, Veikimag tarptautinėje plot- tikros dėl atgautos laisvės. Ir sios nuomonės formuotojais. Per gališkai salazariškos orientaci
jais dar pasitikinčių tautiečių"...
retos reikšmės veikloje dėl Lie stangose padėti Lietuvos rei a- m£je drauge su panašaus likimo lyg tyčia daugelis jų ieško užuo šiuos ir kitus ryšius reikia per jos frontininkų"...
"LN Talka ir LF Bičiuliai, at
tuvos, ir kad imama plačiau su"LNT ir LFB grupės pačios sipalaiduoją nuo Vliko, galės ak
t
kitų tautų laisvės kovotojais vėjos ten, kur mūsų laisvė kaip duoti tiems ir visiems kitiems
Musti, jog čia labiau reikia šalto
Svetur būdami, nesame ir ne- stiprina mūsų padėtį. Todėl rei tik paglemžta. O mes, lietuviai, koegzistencijos sirenų dainomis save nusivertino ligi nubaus".. tyviau tarp savęs rungtyniauti
^neperdėto, tai yra, nei parau būsime suorganizuoti divizijo- kja dalyvauti visose tose tarp turime joms daug ką pasakyti: apžavėtiems kraštams nelemtą
”... įvairiarūšiai ir įvairia
svinto, nei patamsinto padėties mis, pulkais ar kuopomis, draus- tautinėse organizacijose, kurios kaip išsilaisvinom prieš 40 me Lietuvos patirtį drauge su jos spalvini brazaičiai, rasteniai, gai Lietuvių Bendruomenės organi
zacijoje, kiekviena iš tų dviejų
vertinimo ir atitinkamo prie tos mingai ir tiksliai vykdančiomis kovoja prieš Lietuvos laisvės tų, kaip koegzistavom, kaip pre- aspiracijomis.
džiūnai, virbaliai, kurie pasiryžę grupių tikėdama tą be nugarkau
padėties prisiderinimo.
kokio vyriausio štabo įsakymus, priegą) ar Į)ent tą kovą remia,
kiavom, kaip draugavom ir kuo
(Bus daugiau)
toliau mulkinti neskaitlingą dalį lio organizaciją pasijungti savos
Ryšium su tuo sustokime ir nepaisant kas kiek apie tokį suPavergtųjų Europos Tautų
grupės siekimams"...
ties žodžių vartosena kalboje siorganizavimą kalbėtumėm ar geimas, nepaisant, kad ir jo pa
"Atsakydami į LNT ir LFB
apie veiklą dėl Lietuvos.
svajotumėm. Aukščiausia vado- tvarumas neužtikrintas, tuo tarantilietuviškas pastangas skaldy
Šis pasikalbėjimas irgi pa va vybė šioje veikloje yra pati Lie- pu yra viena
veiksmingiausių
ti lietuvių politinę vienybę, rem
dintas pagal tipišką paprotį: tuvos nepriklausomybės idėja, tokios bendros kovos priemonių,
kime labiau JAV lietuvių veiklą,
O*
"Konkretūs žygiai Lietuvos lais kurios link eidami bei gerai ap- ppa(j šiai institucijai dera skirti
kurią rikiuoja Amerikos Lietu
vinimo reikalu’’. Dabar, tačiau, sidairę kur esame, patys turime atjtinkamą dėmesį, dera daugiau
’t o
vių Taryba".
negalime žinoti, ar Lietuvą kas apgalvoti ir nusispręsti takus bei jr žinoti, kas per ją daroma, tuo
C7J? G'"'
1
Vadinasi, čia paminėtieji, su
laisvins, ar teks jai laukti pro priemones, čia bandomos nubrėž- Lpsisaugant nuo nereikalingų
sipraskite, kad ALT vadovauja
gos pačiai išsilaisvinti, kaip tai ti gaires yra tik sugestija to- kartojimų. Mūsų spauda čia ga
moje politinėje vienybėje ir Bos
atsitiko prieš 40 metu, po dau- kiems apsisprendimams.
lėtų mums geriau patarnauti,
tono Kongrese jums ne v i e piau kaip 120 metu laukimo. Bet
t.
daugiau informuodama apie šios
Vi
t a , net jai per klaidą ir gautu
viena yra tikrai aišku, kad mes,
mėte oficialuC kvietimąC dalyvauv
būdami laisvės siekiančios tau Pirmas dalykas, kuriuo Lietu- institucijos veikimą, žinoma, ta
1 F*
vos
nepriklausomybės
idėja
los
?
1
y«a
>
J
ei
informacijoje
njsivy
ti!
L. tfc"*'
tos dalelė, o ne pašaliečiai, daly
*
*
•
vaujama lietuvių tautos išsi Kiškai reikalauja rūpintis, be raus tik klaidinančių pagražinigarsinimas.
Bendruomenės numatomą sei
laisvinimo pastangose, o ibejo, yra pastangos atlaikyti
Lietuvos
dar
neprarastąsias
po4.
mą kvietėjai į Bostoną iš anksto
ją laisviname.
Intelektiniai sluoksniai ar net
taip įvertina:
žygis yra ėjimas ar kelia zicijas. O tai yra Lietuvos teisi"... rimtai abejotina, ar susivimas iš vienos vietos į kitą ar nės pozicijos. Tai nepriklausomos paskiri mokslininkai ar publicisvažiavę į seimą bendruomeninintyn prie tikslo, arba veiksmas, Jetuvos teisinis tęstinumas — tai turi didžios įtakos kiekvieno
sikreipimuose į valstybines bei

kuriuo siekiama priartėti prie ne valdžios, ne sistemos, o pačios krašto politikos planuotojų apsi-

tikslo. Ne kiekvienas ir žygis pa
siseka, bet šiaip jau veiksmas
žygio vardo nusipelno tik
tada, kai glūdi bent galimybės
pažengti artyn prie tikslo. Kon
kretus žygis Lietuvai išlais
vinti būtų ėjimas Lietuvos link
tokių pajėgų, kurios būtų bent
panašios Į pakankamas pašalinti
iŠ Lietuvos laisvės užgniaužė jus.
Visa kita, ką mes dabar galime
daryti, yra tik šiaip jau veiks
mai, pastangos Lietuvos nepri
klausomybės idėjai palaikyti bei
skleisti. Jie tuo tarpu tolimi nuo
konkrečiu laisvinimo žygių.
Todėl gal geriau nereikalauki
me vieni iš kitų negalimo dalyko
išgadinkime dalykus tikraisiais
vardais. Mes nesam Lietuvos
laisvintojai, o tik jos išsilaisvi
nimo pastangų dalyviai, kuriems
likimas lėmė veikti užsieninia
me tų pastangų bare. Tai labai
svarbus baras, su daugybe įvai
riausių galimybių, kurios, tačiau,
būdamos labai gausios, tuo pačiu
metu yra ir labai ribotos.
Dėl tų, kad ir kuklių galimy-

valstybės teisinis tęstinumas, sprendimams, šiuose sluoksniuoTai Lietuvos valstybės išsilaiky- se pasklidusios nuomonės, lėtai,
mas tarptautinės teisės subjek- bet giliau įtakoja politinius
u.
sprendimus, negu suinteresuotų
Apčiuopiamas tos pozicijos iš- ar nukentėjusių prašymai bei
ikimo ženklas yra Lietuvos Dip- įtikinėjimai. Todėl svarbu, kad
omatines Tarnybos egzistavimas teisingas Lietuvos problemų išr bent iš dalies dar išsilikęs jos Į dėstymas prasiskverbtų į intepripažinimas tarptautinėje plot- lentinius sluoksnius visuose krašmėje. Tą poziciją mums privalu tuose,
kiek galint stiprinti, ypač ten,
Svarbu, kad tarp šaltinių, iš
<ur jąja dar galima veiksmingai kurių mokslininkai bei publicisnaudotis. žinoma, neturime už- tai semiasi žinias savo samprotamiršti, kad ta regimoji Lietuvos vimams paremti, būtų ir Lietueisinės gyvybės apraiška nėra Vos problemų tinkami išdėstyvienintelė ir paskutinė Lietuvos mai.
viltis, lygiai neturime užmiršti,
Patyrimas rodo, kad biuletecad ji nėra ir amžina. Tačiau ir nįaį ar propagandiniu prieskoniu
atai negali pateisinti jos never- atmieštos brošiūros nesusilaukia
inimo ar apleidimo, juo labiau nei pageidaujamo dėmesio, nei
negali pateisinti jos betkokio pasitikėjimo svetimų intelektuasilpninimo.
lų tarpe. Visai kitokio dėmesio
2.
susilaukia moksliškais metodais
Skleisti garsą apie pamintas parengtos, objektyvios problemų
sietuvos teises ir jai daromas studijos. Todėl, siekiant tolesnėskriaudas bei toliau tebegresian- j e perspektyvoje Lietuvai palantį pavojų yra visų Lietuvos drau- kių nusistatymų, būtina pasirūgų neginčijama teisė, o laisvų pipti, kad politinius nusiteiki-j
lietuviu taip pat ir pareiga. Bet!mus formuojantieji bei ateityje

Vadas nuodingai dėbtelėjo į jį. Tad Venslova smulkiau paaiškino:
— Mat, Guiga niekam neleidžia apie no

Amerikoj tiktai

ugnim virtas alus!

Jums patiks
Dabar vietinėm kainom!

paros poilsio! Aš jau pasiryžęs visiems iš

kaimo ateina aplankyti, ir kas cigaretę, kas

MARIUS KATILIŠKIS

Dubięla. >

buvp atvažiavę".
Dar paprasčiau jie susidorojo
su ALT Sąjungos organizuotu
kongresu New Yorke:

— Nosis permažas objektas, čia pats
sunkiausias nusikaltimas drausmei. Maištas
ir užpuolimas. Kas mušėsi?
— Niekas nesimušė.
— Nemeluok!
— Tik apsistumdė.
— O kas stumdėsi?
— Visi, __ pasakė Gaigalas.
— Visi? Puiku! Tad visi penkioms pa
roms sunkaus arešto! Aišku?
— Aišku! — sutikome choru.
Vadas susirinko kolegų ginklus ir išei
damas priminė, kad tuojau atvyktume vadovietėn.
Klausome. Atvyksime.
— BrolaiČiai, tai papuolėme! Penkios

(FRAGMENTAS)

pą nuo nosies norėjo nugnybti, — atsiliepė

"... po tuščiažodžiavimo prie
danga bendruomenininkai iki va
liai išsišnekėję jausis labai daug
gero nuveikę lietuvybei ir be nau
jų idėjų jie sugrįš į ten, iš kur

eilės apie akinius pavaikščioti. Och — pen
kios paros! — džiūgavo jaunatviškai Savaitis.
— Nereikės apkasų kasti. Suprantate?
Guli sau per dieną ir spiaudai į lubas, — sva
jojo Kuosa, išreikšdamas visuotinį džiaugs
mą.
Šios nuotaikos vedini ir prisistatėme
štabe. Išrikiavo, apžiūrėjo, dar apkeikė ir du
atskyrė. Patį seniausią — Gaigalą, ir patį
jauniausią — mano augintinį Joniuką. Jiems
liepia eiti namo. Atskirtieji nepatenkinti.
Joniukas ypatingai purkštauja ir bando tei
sintis, kad ir jis, kiek galėjęs, tiek drožęs,
tai kodėl jį dabar namo? Jis nenori skirtis
nuo savųjų. Jis jaučia, kad daboklėje nebus
liūdna.
Kur ten bus liūdna, kai dvylika vyrų
vienas kitam neužsileidžia, kai istorijos ir
pasakos seka viena po kitzos. Krosnelė rau
donai įkaitusi, o durpių kiek nori sandėliuke.
Puikiai leidžiame šventes ir tikimės sulaukti
Naujųjų Metų. Draugai neužmiršta. Iš viso

Dangus, kaip užsimiršime
Taip maždaug ir buvo pasakyta sekantį
rytą, kai mūsų buveinės tarpdury išdygo
aukšta kuopos vado figūra. Jis visas degte
rūstybe, lyg veikiantis vulkanas, ir jo
veidas atrodė pasmėlęs, tartum pelenais ap
nešta?. Tą reiškinį buvo galima aiškinti daug
paprasčiau: — jis visą naktį gėrė, ir dabar
jį žudė pagirios.
— Kas vadovavo kuopos karininkų už
puolimui?
Visuotinė tyla.
— Kas pirmas pradėjo?
— Leitenantas Šimkus. Jis Guigai kar

kai realiai įvertins padėtį . . .”

sį čiupinėtis.

Iš visų alaus gaminamų Ameri
koje tiktai Stroh’s yra ugnim
verdamas... ugnim - verdamas
prie 2000 laips. Dėl to joks kitas
alus neturi Stroh’s skonio ...
lengvesnio, skanesnio, daugiau
gaivinančio!

yra lengvesnis!
The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

žiupsnį tabako kaliniams įbruka. Sargybinis
turėtų neleisti, tik niekas jo nepaiso. Jis toks
pat drskis ir visai nesusigaudąs savo parei
gose. Ir pagarbą didelę jaučiąs mūsų hero
jiškam skyriui. Ne, kiti neišdrįstų. Kiti todėl
skuba pareikšti savo susižavėjimą, ir svečių
mūsų kamaroje perpilniui.
Tačiau mūsų laimei bus vėl kokia nešvari
katė perbėgusi kelią. Kažkas mūsų nekentė
ir mirtinai pavydėjo šviesių valandų. Dėl to
vos nekilo naujas maištas ir naujas apsi
stumdymas. Iš ryto pasiuto belsti į duris ir
rėkti, ko d keltumė3.
— Uždaryk savo barštinę ir netrukdyk
kaliniams miego! — suriko Guiga.
— Kelkitės, kelkitės! Gana jau prisikirmijote. Į darbą laikas! Kuopa jau rikiuojasi
su įrankiais!
— Aš jam užkišiu ryklę, va, šiuo batu,
— pasakė Savaitis, imdamas artimiausią ba
tą ir pradarydamas duris.
Ten stovėjo būrininkas ir plyšojosi, kiek
išgali.
— Na, greičiau susimėtykit! Ar visą

"Kažin ar atsiras smalsuolių,
kurie apie tūkstantį mylių ke
liautų į tautininkų partijos "tau
tišką kongresą", kad jame ma
tyti velionio "tautos vado" bu
vusį generalinį sekretorių ir vy
riausią ideologą poną Vincą Rastenį. Jis New Yorke gyvena. Be
abejo, jis bus ir vyriausias par
tijos "tautiško kongreso" reži
sorius. O dėl pono Vinco Rastenio pamatymo išleisti 20 dolerių,
ar tik ne perdaug? Ir ar apsimo<a?"
* *
*
Kaip sakoma, "nei pridėt, nei
atimt"! Gal bent palinkėti sėk
mės ir toliau taip ryškinti savo
ve’dą ALT vadovaujamo Kongre
so rengėjams?

valandą reikės prašyti, kad malonėtumėt iš
eiti?
— Eik tu zuikiam blakstienų kapoti, tu
durnių durniau! Ar nežinai, kad mes nu
bausti penkiom parom? Jei nežinai, tai pasi
klausk.
— Vadas įsakė vykti į darbus.
— Mes nubausti ir tiek. Ir nieko dau
giau nenorim girdėti.
— Vadas bus atšaukęs areštą. Įsakyta
jums rikiuotis su kuopa.
— Aš tau kad atšauksiu! Mes nepripa
žįstame sunkiųjų darbų kalėjimo. Mes nu
bausti tik dabokle. Ir mums nesakė, kad
sunkaus. Tik paprasto. Tad nieko nebus,
gražuo’i. Eik sau ir pasakyk savo vadui, —
paiškino Dubiela, tarnavęs Lietuvoje ir ži
nąs įstatymus.
I
— Nu, gerai, aš pasakysiu, — rezignavo
būrinirkas ir nuėjo. Jokių priemonių pri
versti klausyti nubaustiems nusikaltėliams
jis neturėjo.
(Bus daugiau)
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Dvylika metų mūsų benames prozos (1945-1957)
PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
(Lithuanian World Directory),

PSICHOLOGINIO REALIZMO
ATSTOVAI

PARUOŠTAS ANICETO SIMUČIO
Tai didžiausias informacijų šaltinis apie Lietuvą ir lie
tuvius koks bet kada buvo išleistas lietuvių ir anglų kalbomis
vienoje knygoje, šis 454 puslapių veikalas yra pilnas informa
cijų apie Lietuvą, lietuvių kalbą, meną, literatūrą, muziką,
sovietų okupaciją, deportacijas ir t.t. Jame surašyti keli
tūkstančiai lietuvių kultūrininkų, laisvųjų profesijų narių,
biznierių, parapijų, klubu, organizacijų, radijo valandų ir t.t.
Stambus iliustruotas angliškas skyrius, liuksusinis popieris,
kieti viršeliai. Kaina — $6.50. Tai kiekvienas lietuviui visuo
menininkui reikalinga knyga. Nepaprastai puiki dovana tiek
lietuviams, tiek lietuvių draugams kitataučiams. Reikalaukite
pas platintojus, arba užsakymus siųskite: Mr. A. Simutis,
41 W. 82 St., New York 24, N. Y.

HENRIKAS NAGYS

tristikoj pasilieka neaiški.
Visiškai sunku įklasifikuoti
Pirmas tikras europietiškas jon Jurgį Gliaudą, "Draugo”
romanas mūsų literatūron nea
konkursų mums padovanotą ra
bejotinai atėjo su Vinco Mykolai šytoją, kurio pirmoj knygoj (pačio-Putino "Altorių šešėly” (1932 rašytoj, deja, kaip ir jo likusios
— 1933). Ši knyga, plačiai ko knygos, stebėtinai netaisyklinga
mentuota, dar plačiau kritikuo net žargoniška — lietuvių kal
ta (žinoma, kaip mūsų periodi ba) "Namai ant smėlio" (1951)
koje įprasta, ne dėl literatūrinių gana sėkmingai nagrinėjama ka
problemų!), tačiau neabejotinai ro ir pokario vokiečių psicholo
sulaukusi plačiausio lietuvių be gija, bet sekančiose knygose
letristikos kūrinio pripažinimo simptomatiškai blankiai vaizduo
namuos ir svetur, buvo taipogi jami lietuvių (atrodo, mažiau
pirmoji beletristinė pastanga komplikuoti) pergy v e n i m a i Skelbkime Birželio 15-jg BALFo diena
įvesti į buitinį, tradicinį, socia Gliaudąs rašy toj iškasai metier
linį bei estetinį realizmą psicho su kiekviena nauja jo knyga per Išsiblaškę po įvairius kraštus sius, lyg susitarę, vis labiau už
ir jau stipriau įsikūrę mūsų tau miršta.
loginį momentą. Ne prabėgom,
gyveno vis gilesnį nuosmukį, ku
bet kaip integralinę kūrinio dalį. rio nei mecenatų panegirikos, nei tiečiai, atrodo, vis mažiau bepri Kai kam gal atrodo, kad V.
Vasario figūra buvo pirmoji paties autoriaus neskoninga au- simena kitus tautiečius, paliku Vokietijoje likusiems jau neblo
mūsų literatūroje, gyva nebe toreklama, nepajėgė sulaikyti. sius skurde. Pavyzdžiui, V. Vo ga, nes ten gyvenimas labai pa
kietijoje pasilikę lietuviai, dau gerėjęs; V. Vokietija savo gero
vien tik paviršutiniškais dialo
(Bus daugiau)
gumoje dėl silpnos sveikatos ne ve pralenkianti visas Europos
gais ir menkutėm kasdienos pro
galėję emigruoti į materialiniam valstybes. Taip V. Vokietijoje
blemėlėm, bet plačiu subrendu
gyvenimui patogesnius kraštus, gyvenimas labai pagerėjęs ir dar
sio ir išsilavinusio žmogaus men
MARGUTIS
tvirtina, kad juos pažįstamieji iš gerėja, tačiau tik tiems, kurie
talitetu. Jeigu norite — taKbuvo
pirmas lietuvių literatūros per yra pats seniausias Amerikos užjūrio jau beveik visai užmir dirba, kurie yra pajėgūs. Per ke
sonažas — intelektualas.
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek šę. Pradžioje atsiųsdavę ir siun letą paskutiniųjų metų daugelio
Po Putino, turbūt, tik Grušas vieną mėnesį — yra gausiai ilius tinių ir kokį dolerį į laišką kart kasdieninio vartojimo prekių .ir
savo novelėse tikrai giliai bepa- truotas, turiningas, įvairus ir kartėmis įdėdavę, o dabar jau ir maisto kainos V. Vokietijoje žy
žiūrėjo į žmogaus sielą, domėda skaitomas su malonumu.
per didžiąsias šventes, ne tik ma miai pakilo. O bedarbiams — be
masis savo veikėjų psichologi
terialinės paramos nesuteikia, sveikačiams,, teikiama valstybės
So
Margučio
adresas
;
0755
nėm prcblemom. žengti žingsnį
pašalpa daugumoje liko ta pati
bet
net
ir
laiškų
neparašo
.
.
.
Westem
Avė.,
Chicago,
IU.
į psichologinę prozą, tikra to žo
— labai mažytė. Tai reiškia, kad
Kaip
paradoksiškai
skamba:
kai
džio prasme, ir visu plačiu fron
MARGUČIO metinė prenume
skurstantiems skurdas, prekėms
emigravusieji
į
užjūrius
vis
stip

tu, likimas paliko jaunajai lietu rala $3.00.
ir maistui pabrangus, dar labiau
vių beletristų “kartai, ir tai čia, V.—.
— .... . .............
✓ riau įsikuria, tai varge paliku padidėjo — tai liečia ir dauguma
išeivijoje.
Pirmieji tokio psichologinio
realizme bruožai pasirodė, kaip
jau minėjome, kai kurių mūsų
vidurinės kartos rašytojų veika
luos, ryškiausiai, Jurgio Jan
kaus. Išeivijoje susidomėjimo ir
triukšmo sukėlė Vinco Ramono
"Kryžiai" (1947, antra laida
1948), romanas, laikytinas iš da
lies taipogi psichologiniu realiz-'
mu. Konstruktyviai vienas stip
riausių išeivijos romanų, šis kū
rinys tačiau šalia tvirto charak
terių pagrindimo* ir neblogų sti
listinių davinių, turi kitą, gana
nemalonią ir kūrybai nelabai pa
geidaujamą tendenciją — didaktiškuma, gal net, sakytume, teziškumą. Todėl apie šį romaną
dar grįšime kalbėti, minėdami —
kaip tiktai — tezinę prozą.
Čia tiktai norime paminėti,
kad Ramono įnašas mūsų beletristikon yra svarbus. Ir jo atei
ta savotiškan nuoseklian realizman iš impresionizmo ("Dailininkas Rauba, Novelės, 1934;
"Dulkės raudonam saulėleidyj”,
1943 — išleista knyga 1951), ta
čiau pasukta kiek kitu keliu, nei
Jankaus, Katiliškio, Andriušio.
Nežiūrint didaktinio prieskonio,
Ramono kūriniai neabejotinai
užima labai svarbią vietą mūsų
išeivijos prozoje — savo metali
niu konstruktyvizmu, tvirtu charakteringumu, gerai apvaldytu
ir saikiu žodžiu.

4.

likusių lietuvių. Jei ir pažįsta
mieji užjūriuose juos jau užmir
šo, tai jų būklė tikrai nepavydė
tina. Vienintelę paramą ir drau
ge paguodą jiems vis dar tetei
kia BALFas.
Galima iš dalies suprasti ir
šelpėjus: per eilę metų pabodo
jiems Vokietijoje likusieji. Juo
lengviau jiems dabar pasiteisin
ti, kai atsirado galimybė siųsti
siuntinius į Lietuvą. Siunčia į
ten siuntinius giminės, siunčia
ir pažįstamieji. Visas kraštas be
galiniam varge, žmonės beveik
visi ligoti. Oi, kiek daug ten rei
kia įvairiausios paramos! Tačiau
ne visi likusieji turi laisvuose
Vakaruose giminių ir pažįstamų,

iš kurių gauna paramos; daugu
ma negauna ... Ir čia BALFas
pirmoj eilėj ieško kaip tik tokią,
kurią nieks nesušelpia; ir jiems
BALFas lieka galbūt vienintelė
paguoda.

BALFo siuntos pasiekia ir Si
biro taigose išblaškytuosius mū
sų kankinius; ir ten nevienam
nušluostyta ašara, sustiprinta

sveikata, gal gyvybė išgelbėta.
O štai, dar visai nesenai pra
sivėrė ir Lenkija, ypač joje esąs
Suvalkų trikampis. Kiek daug
ten taurių lietuvių! Net nuosta
bu: materialinį skurdą neša jie
didžiausį, o pirmoj eilėj kreipia
si į mus prašydami dvasios peno:
lietuviškų vadovėlių, knygų, mal
daknygių, lietuviškos spaudos.
Argi galima jais nesusirūpinti?
Juo blogiau, kad Lenkijos plo
tuose pasklidę lietuviai mažai
kuris beturi giminių ar pažįsta
mų Vakaruose; jiems vienintelė
viltis belieka BALFas.

Kiekvienas su Ohio mašinos numeriu
gali laimeli

Po Ramono, šioje vietoje, mi
nėtini dar du prozaikai, buitinėn
tematikon (ir buitiniu realiz
mai]) bandę įnešti nemažas do
žas psichologinio elemento.
Pirmų pirmiausia, Aloyzas Ba
ronas, gausių knygų autorius,
savo novelėse ir romanuose (ypa
čiai ”i). ^°sys plaukia pažemiu”,
"žvaigždės ir vėjai” ir "Antrasis
krantas”) gilinosi į žmogiškos
sielos konfliktus, karo ir gyve
nimo apskritai (meilės — artimo
ir moters) prasmės ir beprasmy
bės reikalus, taigi, daugelį temų,

LEIKI PIRKTI! NE KONKURSAS’
NIEKO NEREIKIA
Tiktai patikrinkite
savo mašinos numeri pas Sohio
ikrinki
Nauja 1958 mašina atiduodama kiekvieną savaitę pas Jackpot
Kiekvienų savaitę, savaitę
pcbšavaitės, per visą Jack
pot, Ohio mašinos numeris
bus iškabintas pas Sohio.
kaip 1958 mašinos laimė
tojas. Skirtingas numeris

FORD FAIRLANE

artimų ir giminingų psichologi

bus

nei beletristikai.
Barono atėjimas mūsų prozon
yra įdomus ta prasme, kad Čia

savaitę, ir skirtingos rū
šies mašina bus duodama
SECOND WEEK,
kas savaite. Pasitikrinkite A CHOICE 0F
kiekviena savaitę pamaty THESE THREE
ti ar jūs laimėjot!
1958 CARS:

matome augantį rašytoją tokiu

retu atkaklumu, ryžtingumu,
taipogi intensyvumu, tačiau kol
kas nepa jėgusi savo perskuboto
ir, dažnai, paviršutiniško minčių
fiksavimo palenkti griežtiems
prozos įforminimo reikalavi
mams.
Barono jaunatviškas entuziaz
mas ir troškimas neiti epigoniš,4įii keliu yra pagirtini bruožai,
bet .jų neužtenka rimtai psicholo
ginės prozos kūrybai. Tad ir Ba
rono vieta naujojoj mūsų bele

iškabintas

LAIMĖJ ANTYS
NUMERIAI BU, VO PARINKTI iŠ
viso Ohio mašinų
numeriu sąrašo,
užtikrinant lygu
padalinimą kiek
vienoj Ohio aps
krityje.

f

SEPTYNIOS $1000 DOVANOS
KAS SAVAITE!
DVIDEŠIMTPENKIOS $100
DOVANOS KAS SAVAITE!

momis.
Naujų kelių beieškant, prisi
mena nusistovėjusi tradicija —
rinkti aukas Vasario 16 minėji
mų metu. Nors, atrodo, nelabai
derėtų sujungti aukų rinkimą su
mums taip brangia švente ir dau
gelio dėl to reiškiamas nepasi
tenkinimas galima suprasti. Ta
čiau vis dėlto toks aukų rinki
mas yra pateisinamas, nes Lie
tuvos nepriklausomybės dieną
aukos renkamos siekti pačios
Lietuvos nepriklausomybei at
gauti ar lietuvybei išlaikyti. Ati
tinkamos dienos nemažiau reika
lingas ir BALFas. BALFo vajui
skirtųjų dienų JA Valstybėse permaža. BALFo surinktos aukos,
šalpos plotams padidėjus, var
giai bepatenkina ir minimumą.
Yra būtina, kad BALFui aukotų
ne tik JAV gyveną lietuviai, bet
ir visame pasaulyje išsisklaidę
mūsų pajėgesnieji tautiečiai, nes
toks įsipareigojimas visus vieno
dai liečia.
Tragiškųjų birželio įvykių su

kaktis jau čia pat. Ji yra minima

PASIGEDO GINČŲ
"Clevelando vlikas" vėl stoja
į viešą veiklą, savo nauju pareiš
kimu ragindamas kitus ir steng
damasis pats atgaivinti pasta
ruoju laiku aptilusius ginčus dėl
lietuviškųjų politinių grupių di
dybės, vienybės, nuopelnų, nekal
tybės ir visokių kitokių dorybių
(savų) bei nedorybių (svetimų).
Tą progą "Clevelando vlik^tf
bus sudaręs New Yorko VliW>
grupių pranešimas, kad jų dery
binė komisija baigianti savo gy
vavimą be apčiuopiamų pasek
mių. Pranešimas buvo trumpas,
reakcijos nesusilaukė ir praėjo
beveik nepastebėtas. Jame tarp
kitų dalykų buvo pageidavimas

(nors ir ne pažadas) paskelbti
medžiagą apie grupių derybas.
"Clevelando vlikas" skelbia pa
reiškimą keleriopai ilgesnį ir
daug energingiau pučiantį pri
gesusių ginčų žarijas, siūlyda
mas net išleisti (Lietuvai taip
svarbų!) atskirą leidinį apie
juos, kaip ... istorinę medžiagą!
Galimas dalykas, kad energin
gajam "Clevelando vilkui” ir pa
vyks iš naujo įpūsti tą "didž^
sios laisvinimo veiklos žaizdr™.
Kad neužsimirštų, įsidėmėkime
gerai, kas tą "naują veiklos eta
pą" pradeda:

Vardas — anoniminis Cleve

vienu laiku viso laisvo pasaulio lando Lietuvių Demokratinių
lietuvių. Birželio įvykių sukak Grupių Prezidiumas; vieta —
ties minėjimo diena kaip tik ir Clevelandas, Ohio ; laikas — 1958
tiktą rinkliavoms BALFui visa metų gegužės 20 diena.
me pasaulyje, nes tą dieną pra
sidėjo baisieji sovietiški trėmi
mai, baisiosios mūsų tautiečių
kančios ir vargai; juk BALFas PUSIAU SLAPTAI...
kaip tik ir stengiasi pagelbėti
dėl sovietų režimo į vargą pate PASTABA Iš ŠALIES
kusiems
tautiečiams.
Todėl
Draugas įsidėjo rašinį apie
skelbkime birželio įvykių minė konkordatą ir Voldemarą. Tame
jimo dieną drauge ir BALFui rašinyje užsimenama apie Lietu
auką diena visame pasaulyje! vos tautininkų režimą ir išvedžio
Tas žygis labiau įprasmintų ir jama šitaip:
pačią birželio įvykių sukaktį, ir
”Bet ar galima vadinti
rodytų mūsų bent auka dalyva
katalikiška tą vyriausybę,
kuri neleido Lietuvoje įsi
vimą kitų mūsų tautiečių varge.
steigti katalikų universite
Aišku, daugumas mūsų, gyve
tui, kuri katalikų mokyklas,
nančių Vakaruose, remia savo
įsteigtas net sunkiais vokie
artimuosius ar pažįstamus. Ta
čių okupacijos laikais (po I
čiau per aukas BALFui susi
Pasaulinio karo), atėmė ir
suvalstybino, kuri uždari
lauks paramos ir tas vargstąs
nėjo katalikų organizacijas
tautietis, kurs jokios paramos iš
ir už priklausymą prie jų
kitur nesusilaukia. Kas žino, gal
moksleivius mėtė iš mokyk
ir tas užmirštasis yra mūsų ar
lų, — kuri kalino priverčia
timesnis ar tolimesnis giminė, o
mųjų darbų stovyklose ir
kalėjimuose
katalikų vadus,
kiekvienu atveju jis yra mūsų
kuri j katalikiškus laikraš
bendros šeimos — mūsų tautos
čius bruko savus politinius
narys! Kalbame apie didelę grės
pranešimus, neleisdama net
mę lietuvybei išlaikyti ir ieško
pažymėti, kad tai ne pačios
me būdų, kaip tai grėsmei pasi
redakcijos straipsnis, o prie
varta valdančios partijos
priešini i.
įbruktas j religinį laikraštį.
O BALFo šalpa juk labai daug
Mes tik dabar, gyvendami
prisideda ir lietuvybei išlaikyti.
laisvoje šalyje, pilnai su
Toji šalpa ne tik nušluosto varg
prantame, kaip tie veiksmai
buvo barbariški, diktatoriš
stančioj o ašarą, ne tik jį guo
ki, neteisingi ir šlykštūs".
džia, stiprina jo kūniškas jėgas
ir sveikatą, bet drauge sustipri Tarpsrovinės vienybės trokš
na ir kaip lietuvį, neleisdama tantis lietuvis, perskaitęs padimjam įpulti į neviltį. Savųjų tau tą citatą, pasidžiaugs, nes t<W‘
tiečių šalpa primena į vargą pa išvedžiojimai didina ir stiprina
tekusiems, kad jie nėra savųjų tą vienybę ... O dievobaimingas
užmiršti ir drauge skatina iš skaitytojas, paduotą citatą per
tverti, iki ateis laisvės diena. skaitęs, sakys: "Ačiū Tau, Die
Ateityje patirsime, kad BALFo ve, kad išdaiginai Staliną, kurs
šalpa buvusi, galbūt, net pats išlaisvino Lietuvą iš tautininkų
svarbiausias veiksnys lietuvybei barbariško, diktatoriško, netei
singo ir šlykštaus valdymo ir
išlaikyti...
Iš to viso išvada aiški: kiek sukūrė mūsų gimtinei tokias gė
vienas pasiturintis lietuvis turė rybes, kokių jie ten nei sapnuoti
tu aukoti BALFui fkas gali — nesapnavo. Dabar katalikai ten
kuo daugiau)! O birželio tragiš turi ir katalikišką universitetą,
kųjų įvykių minėjimo diena te ir savas mokyklas, ir nevaržomą
spaudą. Turi laisvę steigti bet
būna drauge ir BALFui aukoti

diena! Komitetai, ruošiantieji
birželio įvykių minėjimus, turė
tų jau šiais metais minėjimo die
ną pravesti drauge ir rinkliavas
BALFui.
ELI

kokias draugijas. Dabar jie ten

turi visko, ko trūko tautininkams valdant. Katalikai ten su

pasibaisėjimu prisimena tauti
ninkų valdymą ir atsidžiaugti ne
gali dabartine santvarka". ..
A. Z.

PENKIASDEŠIMT $50 DOVANŲ

kiekviena

Kiekvienas 1958 mašinos
laimėtojas, kurio leidimas
yra be pabaudų, gaus 1000
galionu Super Boron Gasolino.
ifil

Pins $22,000 "Jūs Pasirinkit”
dovanų kiekvieną savaitę per
visą Jackpot!

Iš suminėtų atvejų matyti,
kad pašalpos reikalingųjų skai
čius labai pašoko, tik BALFo iš
tekliai, deja, nei kiek nepadidė
jo. Skaudu yra tai konstatuoti.
Reikia ieškoti naujų kelių, kad
BALFui aukotojų skaičius didė
tų ir kad aukotų didesnėmis su

KAS SAVAITE!
DU TŪKSTANČIAI $5 DOVANŲ
KAS SAVAITE!
Kiekviena

Jackpot

savaitę,

virš

2000 mašinų numeriu bus iškabinta

PLYMOUTH SAVOY

pas Sohio, kaip "Pasirinkimo” lai
mėtojai: Laimėtojas gali pasirinkti
ka ir kur jis nori pirkti. Shio ap
mokės sąskaita! Kiekviena Sohio
stotis turi ta patj sąrašą. Patikrin
kite kiekvieną savaitę ar yra jūsų
numeris.

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

VASARVIETĖ
"BANGA”

PINIGAI Į
LIETUVA

CABE COl)

Great March Rd., Centerville,

19 Rublių už $1.—

Mokestis $5.— iki $50.00

PILNAI GARANTUOTA
KVITAS PARŪPINAMAS

EXPRESU PER 2 SAVAITES

ANTROS SAVAITĖS LAIMĖTOJAI TURI
PRANEŠTI IKI BIRŽELIO 7
TREČIOS SAVAITES LAIMĖTOJAI
IŠKABINAMI BIRŽELIO S
Nauji laimėtojai kas savaitę — patikrinkite savo numeri!

SOHIO

GRAMERCY
744 Broad Street
Newark 2, New Jersey

Leista. Bankų Dept.

ir apdrausta.

1

Mass., siūlo kambarius ir kabi

nas vasaros atostogoms praleis
ti. šilta Golfo srovė, pušų kva
pas, lietuviški valgiai ir rami
vietovė Jums suteiks tikrą po
ilsį.
Adresas: P. O. 307, Center
ville, Mass., "Banga". Iki birže
lio 20 d. prašau kreiptis: Alisa
Pakštienė, 15 Wendover SL, Bos
ton 25, Mass., telef. AV 2-8046.

r,

♦DIRVA* Nr. 41
Aukštuosius mokslus baigė

ir Bachelor of Art laipsnį gavo
dvi Notre Dame kolegijos stu
i pž
dentės. Jos yra:
Aušra Barzdukaitė, studijavu
Iš CLEVELANDO
si prekybos mokslus, veikli stu
BENDRUOMENES GYVENIMO dentė, gyvai pasireiškusi Lietu
Šiemetinė Lietuvių
Diena vių Studentų Sąjungos darbuose,
įvyks liepos 13 d. Diamond Lake buvusi Clevelando studentų sky
vasarvietėje (ten įvyko ir pra riaus valdybos iždininkė. Aušra
priklauso Clevelando studentų
ėjusią vasarą).
kApylinkės valdyba rūpinasi, ateitininkų draugovei, kur eina
nd Lietuvių Diena būtų graži valdybos sekretorės pareigas.
lietuviu tarpusavio bendravimo Aktyviai dalyvavo Clevelando
šventė. Dedamos pastangos į sporto klubo žaibo veikloje, pri
šventę sutraukti ne tik Clevelanklausydama tinklinio komandai,
do, bet ir artimesnių Ohio vieto laimėjusiai pirmą vietą JAV ir
Kanados moterų tinklinio varžy
vių mūsų tautiečius.
bose.
Keletą metų Aušra pralei,
.
LB Clevelando Apylinkės Val do su Čiurlionio ansambliu, kaip
dyboj Įvyko pasikeitimų: Jaunu to ansamblio narė ir kanklininkė,

^ LINKESE

f

čiui P. Nasvyčiui pasitraukus iš

taklis įvyks šių metų rugsėjo
mėn. 13 d., šeštadienį, Masonic
Auditoiium, 3615 Euclid Ave.
Operą į Clevelandą pakvietė
Lietuvių Studentų Santaros Cle
velando skyrius.
PADĖKA

Lesevičiai, K. Merkis, A. Mičiu- NAUJA VASARVIETĖ VIENOS ŠEIMOS NAMAS —
lis, J. Mikeliūnas, K. Nenortas,
P. Osmolskis, V. Ramonas, J.
Rauktys, K. Rimkus, G. Swiek,
P. Šimkus, K. Škirpa, K. Vaiče
kauskas ;
$2.50 K. Graudušienė, A. Stan
kus,
$2.00 A. Andriulionis, A. ir V.
Andriušiai, J. Andriušis, B. Araminas, A. Astašaitis, L. Babarskas, J. Bajalis, K. Barauskas, B.
Basiulis, P. Baublys, A. Blažys,
J. Briedis, J. F. Budrik, B. Buinevičius, J. Bulota, V. Čepėnas,
V. čižiūnas, Z. Dautartas, K. P.
Deveikis, B. Elsbergas, E. Eslienė, Z. Janulevičienk, K. Jo
naitis, A. Juodvalkis, F. M. Ju
ras, S. Jurevičius, S. Jurgelevi
čius, S. Karvelis, J. Kemeklis, V.
Kiela, J. Kojelis, E. Kolupailaitč,

Dar vienas lietuvių vasarna-(
mis atsidaro vasarojimo sezonui
birželio mėn. 15 d. Cape Gode,
Mass. Savininkai Stasys Lūšys
ir Brutenis L. Veitas.

Pusiasalis, turėdamas švelnų
klimatą, yra vienas iš mėgia
miausių rytinio U. S. A. kranto
vasąrviečių. Lietuviams prime
nąs Nidos kopas ir Baltijos ban
gas.

Krėvės Paminklo Statymo Ko
mitetas pranešė visuomenei, kad
paminklas ant Krėvės kapo Fila
delfijos šv. Kryžiaus kapinėse
jau pastatytas. Jį pagal archi
Vasarnamis administruojamas
tekto Jono Muloko projektą iš
Stasio Lūšio, kurio adresas: St.
kalė skulptorius Petras Vaškys.
Lūšys, 105 Grand St., Brooklyn
Paminklas pastatytas laisvojo
pasaulio lietuviškosios visuome
11, N. Y. Tel. EV 7-55767
nės aukomis, kurių surinkta
$1910.12. Paminklo pašventinimas bus š. m. birželio 7 d. Pa F. Kudirka, A. Kulakauskas, C.
mjni<i0 Statymo Komitetą sudarė Lukšys, V. Mačys, N. Mačiūnaia. Jurskis, M. Krasauskaitė, V. tė, B. Masiokas, D. Mažeika, B.

vicepirmininko kultūriniams rei vusi prekybos mokslus, ateitinin trauskas, J. Puzinas ir A. Va- A. Moliejus, R. Nemickas, J. Pa
jaujis, K. Palčiauskas, P. Palu
kalams pareigų, į jo vietą įėjo kė, Lietuvių Studentų Sąjungoje sys.
V, Paulionis, J. Pečiulis
Nuoširdžiai dėkodamas už au binskas.
pirmasis kandidatas Vytautas dirbusi kaipo studentų biuletenio
A. Petrauskas, D. Pigaga, J. Pi
kas, Komitetas žemiau skelbia kel,
Puškorius, Ratas, A. Rim
Braziulis. Feliksas Eidimtas pa "Studentų Gairių’’ redaktorė, o aukotojų
sąrašą, dėl vietos tau kus, V.
J. W. Sack, E. Sakalauskai
skirtas vicepirmininku seniūni šiuo metu atstovauja Studentų pymo ribodamasis aukojusiais
tė,
Savickas,
E. Skirmantienė
jų ir solidarumo mokesčių vado Sąjungą Clevelande esančiame nemažiau kaip $2 ir drauge atsi
V. Slikas, J. Spirauskas, P. Sta
vu, o inž. Antanas Alkaitis so centriniame LITUANUS žurna prašydamas už eventualius ne nionis, C. taniulis, V. M. Stulpi
cialinių reikalų vadovu.
lui remti komitete. Anksčiau Lai tikslumus, nes kai kurios pavar nas, J. Susmaras, J. Svirskas
aukų lapuose buvo sunkiai A. O. šalna, M. Šaulienė, C. Šim
Valdybos pavedimu kultūrinių mutė buvo Moksleivių Ateitinin- dės
išskaitomos.
kus, E. Šmitas, V. Trumpa, E
j^ikalų vadovas sudarė kultūrinę1 kų Sąjungos Centro Valdybos
JAV-se aukų surinkta $1517.- Trečiokas, K. Trečiokas, J. Tu®>misi.ią iš Petro Balčiūno, Ed- narė.
95. Aukojo:
>
mavičienė, Z. Umbražiūnas, V
vardo Karnėno, Juliaus Kazėno,
Lietu$50.00 Philadelphijos
v ir J. Vaičjurgiai,
,
Urbonas, V.
E
Kęstutis Gaidžiūnas, Juozas
Zigmo Peckaus ir Vytauto RauIVainiūnienė, S. Wasikonis> E. Vi$2o.00 kun. J. Karalius, Lith.
^un znotinas, M. žilinskielinaičio, kurią apylinkės valdy Šlapelis ir Kęstutis Valaitis,
...
(Worcester, nė j ži,ys K žukas> A g A
Aid
Association
ba paskutiniame posėdyje pa birželio mėn. 1 d. vykusiose iš Mass.); N. N.;
S., E. V., J. P., K. B., V. B.
Skaitydami KARĮ būsite ge
tvirtino.
kilmėse, iš 266 baigusiųjų gim $15.00 Bostono Liet. Rašytoju V.
T.
rai informuoti apie pasaulinius
nazijos mokslą, gavo St. Joseph Klubas; C. S. Cheleden;
Kanadoje surinkta $301.87
$10.00 P. Averka, A. J. Ažu Aukojo:
karinius įvykius, rasite straips
Vaižganto-Tumo 25 metų
High School baigimo diplomus.
kas, Baltimorės Liet. Organiza $51.55 Kanados Liet. Bendr nių iš karinės ir Lietuvos istori
mirties sukaktuvių minėjimas
cijų Taryba, M. J. Bigenis, K. Montrealio Apylinkė;
jos retais paveikslais iliustruotų
Eugenijus Jakulis,
Birželio 22 d. po mišių, 11 v
Braciška, Liet. Stud. Clevelando
$31.00 Kanados Liet. Bendr ir Lietuvos karių atsiminimus iš
30 min. Čiurlionio Ansamblio na Vytauto Didžiojo dr-vės skautas, Skyrius, Čikagos Aušros Vartų
Toronto Apylinkė;
įvairių laikų.
mų sodelyje Tautinės Sąjungos baigė gimnaziją (Shaw High Skaučių Tuntas, J. Gustaitis, A.
$25.00 Kanados Liet. Bendr
Metinė prenumerata $5.00; ra
Clevelando skyrius rengia iškil School, East Cleveland) ir sek Kučas, J. Mickevičius, Liet. Ben- Krašto Valdyba;
(druomenės
New
Britain
Apylin

mingą Vaižganto-Tumo 25 metų madienį — birželio 1 d. gavo dip
$14.00 Edmontono* lietuviai šykite; KARYS, 916 Willoughb.v
kė, Z. ir R. Reikeniai, S. ir A. (per kun. D. Jurkšą) ;
Ave., Brooklyn 21, N. Y.
mirties sukaktuvių minėjimą. lomą.
Romanauskai, V. Slanka, V. šim$5.00
Dr.
Kaveckas,
J.
KonteProgramoje: Aldonos Augustik vi s •
nis, V. Meilus, A. Pabedinskas,
navičienės paskaita ir meninė
$7.00 G. Būgaitė;
Jaunųjų Clevelando lietuvių
J. Strazdas, Sudbury Liet. Bendr.
$6.00 kun. S. Yla, J. Vengris; Valdyba;
dalis. Clevelando lietuviškoji vi
dailininkų parodą,
THREE WAY
suomenė maloniai kviečiama mi rengtą santariečių, aplankė apie $5.75 Clevelando Stud. Ateiti
$3.75 Londono (Ont.) lietu
ninkai ;
PAINTING CO.
nėjime dalyvauti.
350 lietuvių ir 100 kitataučių. ' $5.00 J. Aleksandravičius, K. viai ;
$3.00 K. Grigaitis, Kanados
Lietuviška įmonė atlieka įvai
Nupirkta keletas dailininkų dar Augustas, J. Augustinavičius, R. Liet. Bendr. Wellando Apylinkė,
Aukštuolis, B. Babrauskas, K. A. Pacevičius;
rius naujų ir senų namų dažymo
bų.
DĖMESIO’
Balkus, Baltimorės Tremtinių
$2.00 V. Bartninkus, J. Bulia ir dekoravimo* darbus iš lauko ir
Bendr. Valdyba, S. Biežis, N. Bi ms, K. Bungarda, M. GrinceviGLOBĖ PARCEL
L. S. T. Korp! Neo-Lithuania rulis, A. Blinstrubas, B. Braz
viduje.
čiai,
B.
Guoga,
E.
Jasevičiūtė,
J
SERVICE, INC.
Clevelande,
Lietuviams darome nuolaida.
džionis, P. Būtąnas, kun. P. Ce- Karaliūnas, V. Kežinaitis, A
per pirmininką C. Modestavičių, liešius, A. Čepėnas, P. Čepėnas, Laugelis, J. Lukoševičius, Matu
J. ir E. Ignatavičiai
Persiunčia Jūsų sudarytu!
A.
Didžiulis,
Furniture
Center
ivo 20 dol. auka parėmė akade
laitis, A. Mitalas, B/ToPvilaitis, 677 E. 128th St. Tel. MU 1 8368
Inc. (Chicago),* J. Gabrilevičius, kun. Riekus, I. Vainavičius;
naujų daiktų siuntinius
minio jaunimo leidžiamą anglų J. Gimbutas, A. Ivas, A. Ivaška,
Australijoje surinkta $74.30,
į Lietuvą ir visus Rusijos kraš- kalba leidinį apie Lietuvą LITU V. Jankus, A. J. Jokūbaitis, P.
iš kurių $60.00 gauti per V. Žemtus, apmokant muitą siuntėjui. ANUS.
Fonikas, A. Juknevičius, A. Jurs kalni ir $14.30 atskiru sąrašu,
PRANEŠAMA ...
kis,
L.
Kačinskas,
O.
KeinausGavėjas nieko neturi primokėti.
pagal kuri L. K. F. Austr. V-ba
NATIONWII)E’S
kienė,
J.
Kaklauskas,
B.
Kalvai

Adv.
J.
Smetona
Galima siųsti iki 44 svarų,
ir
M.
Teatro
Mėgėjų
grupė
auko

tis, J. Kapočius, J. Kazanauskas,
naujas
jeigu persiunčiamieji daiktai tel 12 dol. auka parėmė LITUANUS K. Kazlauskas, F. Klimas, T. to no 2 svarus, V. Bosikis ir A.
Puidokas po 1 svarą, kiti po ma
pa dėžėje, kurios dydis nustaty airnalo leidimą.
Končius. V. ir V. Kulbokai, J. žiau
tas JAV pašto taisyklių.
Kilt ra. G. ir A. Leonai. J. Liesy Iš ;Brazilijos gauta $11.00. Min.
tė, P. Lembertas. Lingis-Tunkis, F. Meieris aukojo* 444 kruzeirus,
Oro paštu galima siųsti iki
LaL'o susirinkimas
kun. J. Lukšvs, G. ir V. Maciū
22 svarų. Maistą kartu su rū
Birželio mėn. 8 d. 11 v. 30 m. nai, P. Mačiulaitis, I. Malinaus kiti po mažiau.
Iš Argentinos J. Kėkštas au
Vienas gyvybės draudimas pa
bais siųsti neleidžiama.
>v. Jurgio parapijos salėje šau kas. J. Malionis, A. Mažiulis. B.
dengia visą jūsų šeimą... net
Įstaiga yra naujai perorgani kiamas 68 Balfo skyriaus narių Mickevičius. E. Mikalauska'.itė- kojo $5.00.
automatiškai kiekvieną naujai
zuota ir klijentų patogumui nau susirinkimas. Bus renkama nau Schuch, J. Mikalauskas. V. My
kolaitis.
P.
Miller.
J.
Mockaitis,
Išnuomojama įstaiga,
prisidėjusį (po 14 amžiaus die
jose patalpose.
ja valdyba.
K. Mockus, Z. Moliejus, A. Nor Addison—Superior pastate, 7037 nų) NE KIEK NEPADIDĖJANT
Kviečiame visus šiame susi kus, K. Ostrauskas, B. ParamsGauta urmo kainomis ge
kas, B. Paulionis, P. Pilka, B. Superior Ave. Tinkama advoka už mokamą vieną draudimą!
rų vilnonių medžiagų ir rinkime dalyvauti.
Skambinkit:
Pūras, J. Puzinas, H. Radaus tui arba gydytojui. Skambinti
^os. šios prekes parduodakas, kun. S. Raila, II. Rakauskas, EN 1-1280.
Palikti akiniai
siuntėjams savikaina.
PAULINA MOZURAITIS,
T. Rypkiewicz, J. Rūtenis, S.
Agentas
Priėmimo valandos kasdien Globė Parcel, 1313 Addison Rd. Santvaras, A. Senu. J. Sonda,
SK 1-2183
Stephens Liouors (Chicago), D. Reikalingi lietuviai talkininkai
nuo 9:30 iki 6 vai. Trečiadieniais atsiimti darbo valandomis.
P. šapelis, J. Starka, P. Šveikaus
geram 1 izniui
nuo 9:30 iki 8 vai. šeštadieniais
kas, V. švipas. A. Vaičiulaitis, J.
Dėl informacijų kreiptis:
nuo 9 iki 3 vai.
Fausto operos
Valaitis, kun. M. Valatka, A. VaIŠTIKUS GAISRO
Adresas: 1313 Addison Rd., ietuviškn pastatymu Clevelande sys, M. Venis, K. Vileišis, J. Vil- 1730 Melzer Avr , Cleveland 20,
kampas Superior ir E. 71st St. aučiamas gyvas susidomėjimas. galvs. P. Viščinis, S. Zabrodskl, Ohio. Telef.: WA l-n04T Kreip
NELAIMEI
Tel. UT 1-0806.
Ypač daug užklausimų bei svei S. Zobarskas, M. ir B. Žukaus tis nuo 9 iki 11 vai. ryto'ir nuo
kai, V. Žilėnas, V. Žvirgždys,
(44)
kinimų studentai santariečiai ga- "Panrastas pilietis” (Boston), 6 iki 8 vaT vakarais.
Kady jūsų namai arba ra
o savo surengtos Jaunųjų Cle N. N.. N. N.. V. A.;
randai tampa sunaikintu arto
J. C J J L N S K A S
velando Lietuvių Dailininkų pa
$4.50 J. Aistis:
sugadinti ugnies, kreipkite^
LAIKRODININKAS
rodos metu. Atsirado net norin $4.00 P. Indreika, S. KolupaiKAS
P. J. KERŠIS, dėl apkaind!wno
Taiso ir parduoda laikrodžiu; čių įsigyti į operą bilietus.
’a. V. ir J. Pūtelioniai:
ko visada reikalauja apdraudo*
$3.°A O. Balčiūnienė. V. Barapyrankes ir kitas brangenybes
UŽSISAKĖ
Bilietai greit bus atspausdinti. mienė K. Bradūnas, L. Damūriūkompanijos pirm, negu išmok;
Sąžiningas ir garantuotas dar Poliau gvvenančių lietuvių pato nas, E. Dovydėnienė, Dundulis.
už nuostolius.
DIRVA —
bas prieinamomis kainomis.
gumui bilietus bus galima užsa A. Gaigalas, O. Gegužienė, A.
P. J. KERŠIS,
kyti ir paštu. Apie tai smulkiau Gudaitis. A. Gustaitis, V. Januš
753 E. 118 St.
TAS NESIGAILĖJO!
kas, F. Kaminskas, A. J. Karn’u609 Society for Savings Bldg.
bus paskelbta spaudoje.
Cleveland 8, Ohio
šis A. S. J. Knrevičiai. J. Kir- lllllllllllligillllillllllllllllHttBIUVllHllRll
Telef.: MAin 1-1773
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho- vaitD D. K
dien ė. D. Krivic
Telef.: LI 1-5466
Rezidencija: PENINSULA 25
o statomas Fausto operos spek- kas, Ch. Kulas, J. Lenkevičius,

ŠEIMOS
DRAUDIMAS

J. S. AUTO SERVICE

LATVIJĄ,

ESTIJĄ

IR

KITAS

Sav. J. Švarcas
1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

RESPUBLIKAS.

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
135 W. 14th St., New York 11, N. Y.
Tel. CHelsea 3-2583
(Licensed by USSR1

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS

PAGAL SUTARTI, SUDARYTĄ SU INTURISTU, FIRMA TEISĖTA SIŲSTI SIUNTINIUS
I VISAS SSSR RESPUBLIKAS IR LIETUVĄ.
Visos išlaidos, įskaitant muitą, apmokama firmos įstal roję. Siuntinius galite atsiųsti paštu arba kitu jums
patogiu būdu.
Siųsti galima TIK NAUJUS DA—IKTUS. Negalima siųsti MAISTO PRODUKTUS su kitais daiktais.
Siuntinį issiuntus siuntėjas gauna Amerikos pašto KVITĄ, o siuntinį pristačius gavėjo pasirašytų KVITĄ.
ĮSTAIGOJE DIDELIS PASIRINKIMAS PREKIŲ.

Mašinų viršaus taisymas

ir dažymas; motoru, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriau

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.
632 W. Girard Ave.
332 Fillmore Ave.
11339 Jos. Campau
Cleveland 13, Ohio
Philadelphia 23, Pa.
Buffalo 6, N. Y.
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwer 1-1461
Tel. WAlnut 5-8878
Tel. MOhawk 2674
Tel. TOvvnsend 9-3980

24 hours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352.
Nakties telef.; LI 1-4611.
vI

GERI NAMAI
E. 124 St. vienos šeimos iš 12
kamb. su 5 mieg., gaso pečius, 2
garažai; žema kaina ir mažas

įmokėjimač.

Coit Rd. 4 šeimų mūrinis apar
tamentas, 4 nauji gaso pečiai, 4
garažai. Prašo $32,000.
Du namai — geros pajamos
Naujosios parapijos rajone,
Netoli St. Clair Ave. ir šv. arti bažnyčios, iš 5 kamb. bunJuozapo bažnyčios du namai ant galow — ant vieno aukšto, gaso
vieno sklypo: vienas 4 šeimų, o pečius, garažas, gražus sklypas.
kitas vienos šeimos — 7 kamba Prašo $13,400. Savininkas, dėl
rių. Gaso šildymas.
skubaus pardavimo duotų antrą
Turime ir daugiau gerų pirki morgičių.
w
nių. Kreipkitės į
East Cleveland 2-jų šeimų po
6 kamb. (po 3 mieg.), 2 gaso pe
p. ŠIRVAITĮ
Wm. T. Byrne — Real Estate čiai, 2 garažai. Prašo $18,900.
1535 Hayden Ave. MU 1-6100

šaukite

Paul

Mikšys

namų

telef. LI 1-8758 arba offiee

ar namuose KE 1-4080

Kovac Realty

Miciūnas, J Mikaila, J. Miliūnas,

laimutė Iešmantaitė, studija Maciūnas, V. Mykolaitis, K. Os

PERSIUNČIAME SIUNTINIUS I SSSR, LIETUVĄ,

EAST 126 GATVĖS RAJONE
Į šiaurę nuo St. Clair ir
Lanclot Ave., 4 miegamųjų na
mas. Labai geram stovyje. Nau
jas gaso pečius. Garažas. Prašo
$12,500.

REIKIA 4 MIEGAMŲ?
Marcelin iš E. 185 gatvės, prie
pat prekybos centro, CTS susi
siekimo, mokyklų, bažnyčių pa
gal užsakymą statytas bangalas,
pirmo savininko. 2 miegami ir
vonia apačioje, 3 baigti viršuje;
valgomasis plius didelė virtuvė,
židinys, užpakalinė veranda, per
dalintas rūsys, garažas, kilimai,
puikiai išlaikytas, kaina nusta
tyta skubiam pardavimui.
STAKICH REALTORS
830 East 185 St., KEnmor 1-1934

960 E. 185 St.
________ KE 1-5030

JUMS GERI NAMAI
Eddy Rd. ir St. Clair

4 miegamų, 1 šeimos namas,
naujas gaso furnasas, garažas,
gražus sklypas, tiktai $1,200 įmo
kėti.
Geras 2 šeimų namas
po 3 miegamus kiekviename bu
te, nauji gaso furnasai, labai
gražiai įrengtas rūsys (recreation room). $3,000 įmokėti.
*
Prie Naujos Parapijos vieno
aukšto 3 metų bangalas. Labai
Parduodamas namas
Eddy Rd. ir St. Clair rajone. 6 patogi vieta, prie gero susisieki
kamb. Plytelių vonia. Kaina mo ir krautuvių.
R. Nausneris
$9,950. šaukti: AC 1-6977.
_____________

(47)

_

RAY NAUSNERIS,

Namų prekyba; namų, baldų ir
automašinų apdrauda.
Parduodami baldai
11809 St. Clair
7605 Star Ave., telef. JIE 1-1620. UL 1-3919
LI 1-9216

I. J. SAM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

7007 Superior Ave.

Greta Ezella Theatre

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

P. J. KEKSIS
609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773.

REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

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

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

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVE.

EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.
Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis

muzikos, lietuvių radiju valandėlės. Visų laikų veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuve.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue

Tel. E N 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

Tel. EN 1-4551

1404 E. 66 Street

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

JUOZO KAMAIČIO
IR JONO BALEIKOJ5,
ST. CLAIR SHOE STORE,
12915 St. Clair Ave.
Batų ir odos parduotuvė, dide
lis-batu pasirinkimas ir žemes
nės kainos negu kitur.
Siuntimui į Europą duodame
nuolaida.
Batų taisymas paimamos ir
oristatomos į namus be mokes
čio.

Darbo vai.: nuo 9 v. ryto iki
7 v. v.
Telefonas: GL 1-5875, buto —
GA 1-7658.

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakutos & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
936 East 185 St.
EN 1-1763
KE 1-7770

f

I

DIRVA* Nr. 44

I
★ Alk*

THE FIELD

ttedakcijog ir administracijas adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: IIEnderaoi
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

SENIAI LAUKTAS ĮVYKIS CICERO
DIRVOS VAJUS PIRMOJE EILĖJE. — JONAS VARIAKOJIS
IR ALGIMANTAS MACKUS PRIEŠAKYJE. — INŽ. EUGENI
JUS BARTKUS, INŽ. JURKŪNAS IR OR. BARTKUS ATSTO
VAVO CENTRĄ
Inž. Jonas Variakojis pradėjo, tautinės minties lietuviu bus įsi
Amt •ikos Lietuviu Tautinės Są- jungę į tą sąjungą. Skyrių stei
junj >s Cicero skyriaus steigia- gimas yra to pagrindas. Sveikino
mąj susirinkima, kuris įvyko ge- iniciatorius ir dalyvius. Bartkus
1ZJ pasakė, kad šiuo laiku ALTS tu
gūži
Joi
kariuomenės ku ri 13 skyrių ir apie'1500 narių.
/įetuv
mau
prio ir nepriklaušomy- Ar tai daug ar maža — kitas
rėio
bės kovu ulko vado pulkininko klausimas. Bet tai teisybė, kurios
Variakojo sūnui Šio susirinki- jis neslepiąs. Per savo pirminin
o: pp. čenkus, kavimo laikotarpi inž. Bartkus
i
mo iniciat
riakojis. Inž. Varin yra suplanavęs skyrių skaičių
Šulait is ir
koiis ižam iame žodyje nurodė, net iki 30 išplėsti. Ir tai nesanti
buv reikalin- fantazija. Bonas Barktus pabrė
ei Cicero šen
gas ALT S
skyrius. čia yra žė, kad be savo spaudos mes ne
daug tautir
ninties lietuvių iš galime nei vienoje srityje pro
seniau ir vis ats
tsiranda nauju iš gresuoti. Todėl kvietė naujo sky
priaugančios kai
vpač iš in- riaus vaidybą pirmoje eilėje pratelektualų tarpo Cicero yra ne Įdėti Dirvos vajų.
lietuviu kolonija, bet į Inž. Jurkūnas, ALT S-gos pirtik nem
•arus ietuviu intelek- mas vicepirmininkas (organizair gan
t u alų c.(
Čia gy rena lietu- vimo reikalams) labai įdomiai ir
v iai r<d toia poet i, žurnalis- patraukliai apibūdino ALT S-gos
iai, pedagogai, čia praeitį ir dabartinius uždavinius.
tai, mz
gyvena ir dirba plačiai visoje
--------------

Amerikoj________
inomas prelatas
„_____ ...
Al .
bavičins. Stigo tik dar Amerikos
Lietuvių Tautinės Sąjungos skyriaus. šiandien iis čia užgims, —

TAUTINIO

Dr. Bartkus (sąjungos pirmi
ninko tėvas) buvo priverstas pa
vėluoti į susirinkimą (dėl stai
gaus paciento), turbūt todėl ir
nebekalbėjo. Bet jo pasirodymas
buvo ženklas, kati ir labai užim
ta gydytojų profesija randa lai
ko lietuviškiems reikalams. Cicieriečiai tatai labai įvertino.
Algimantas Mackus, rašyto
jas, poetas, daugumui gerai pa
žįstamas iš Margučio radijo
transliacijų. Jis susirinkime kė
lė labai aktualius ideologijos,
jaunimo ir kitokius klausimus.
Buvo įdomu klausyti jo ir inž.
Jurkūno atsakymų į jo klausi
mus.

c) ALT Vykdomajame komi
tete įvedama rotacinė tvarka pa
reigų pasiskirstyme;
d) Vardan visų lietuvių vieny
Tauriam lietuviui, pirmajam Tautinės Sąjungos Pirmininkui ADV. AN
bės, ALT ir jos Vykdomasis Ko
mitetas surenkamas lėšas, pagal
TANUI OLIUI mirus, Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Centro Valdyba
išgales ir patiektas sąmatas su
konkrečiais išlaidų pozicijų nu
skelbia dviejų savaičių gedulą. Visi Tautinės Sąjungos padaliniai prašomi ne
rodymais skiria ne tik Vlikui,
bet ir Lietuvos Nepriklausomy
bės Talkai.
ruošti jokių pramogų ir parengimų iki birželio mėn. 20 dienos.
4. Tautinių organizacijų nariai
skatinami
domėtis
seniausia
Amerikos lietuvių organizacija
Amerikos Lietuviuc Tautinės
— Susivienijimu Lietuvių Ame
Sąjungos Centro Valdyba
rikoje ir būti veikliais jo nariais
IV.
Spaudos reikalu kongresas ta
ria :
l) Tautinių organizacijų va lais į kitų valstybių arba tarp
dovybės sieks sudaryti organi valstybines institucijas, saugotis
zacijų rėmuose tautinės spaudos atsikreipimų kiekybinės bei ko
Garbingajam lietuviui ir Lietuvos laisvės
platintojų ir korespondentų tink kybinės infliacijos ir atlikti juos
per Lietuvos Diplomatinę Tar
lą.
gynėjui
2)
Taut inės
organizacijos į nybą ar su jąja sutartinai,
sieks sudaryti tautinės spaudos
c) Dalyvauti tautų laisvės ko
A. a. ANTANUI OLIUI mirus,
vas
remiančių
tarptautinių
orga
sistemą, pagrįstą trimis pagrin
giliausią užuojautą jo žmonai, giminėms ir artimie
diniais periodiniais leidiniais: nizaciją, ypač bendroje paverg
mėnesiniu žurnalu, savaitraščiu tųjų Europos tautų veikloje, ati
siams reiškia
tinkamai laikantis čia apibūdi
ir dažnesnių leidiniu.
3) Reiškiama padėka menkai namų gairių.
atlyginamiems tautinės spaudos
Lietuvos Nepriklausomybės Talka
d) Rūpintis Lietuvos proble
redaktoriams ir gausiems neat mų išdėstymo parengimu ir pa
ir
lyginamiems
jos
bendradar skleidimu kitų tautų, jų tarpi
biams, kurių pasišventimo dėka neseniai išsilaisvinusių bei vadi
Lietuvos Nepriklausomybės Fondas
tautinė spauda ne tik egzistuoja, namųjų neutralių tautų intelek
bet ir daro gražią pažangą.
tiniuose sluoksniuose, kviesti lie

Bonai Gaigalas, Vasaitis, Va
sys taip pat buvo iškėlė labai ak
tualias problemas. į skyriaus
valdybą išrinkti: Biskis Gedimi
V.
nas, čenkus Jonas, šulai!is Juo
Kongresas rekomenduoja tau
zas, Variakojis Jonas ir Vasaitis tinėms organizacijoms ir visiems
lonas.
lietuviams užsieniuose, dalyvau
J revizijos komisiją išrinkti: jant lietuvių tautos pastangose
Robinas Feliksas, Mackus Algi išsilaisvinti ir atstatyti Lietuvą
mantas, Sruoga Kazys ir Vasys kaip nepriklausomą demokratinę
Bronius.
respubliką, laikytis šių pagrin
Julius šakelė dinių gairių:
a) Rūpintis išlaikyti Lietuvos
valstybe i teisės subjekto vardą
KONGRESO NUTARIMAI ir visomis išgalėmis remti Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos pa
psl.)
b) ALT Vykdomasis Komite dėtį tarptautinėje plotmėje, kiek

tuvių studentiją megzti Lietuvos
reikalui naudingus ryšius su ati
tinkamų tautų studentais, lan
kančiais su jais tas pačias mo
kyklas
e) Pašvęsti daugiau jėgų ir lė
šų dabartiniam Lietuvos gyveni
mui pažinti bei analizuoti, tą dar
bą laikant visų kitų Lietuvos
laisvės labui skirtų pastangų
pamatu.

f) Stengtis populiarinti lietu
vių tautos kultūrines vertybes
baigė s»nvo žodi inž Varioko jis I būclu’ kongresas skatina tauti- tas sudaromas ne iš keturių, o viena proga pabrėžiant lietuviu kitų tautų visuomenėse, tuo sie
__ ramios, svajingos išvaizdos, nes organizacijas ir lietuvių vi- iš aštu'jnių asmenų, po du nuo visuomenės solidarumą su jąja. kiant sukurti palankią atmosfi
b) Kreipiantis Lietuvos reika- rą Lietuvai ir jos aspiracijoms.
jaunas Amerikos lietuvis. Jo suomenę ren}ti jaunimo veiklą, kiekvienos pagrindinės srovės;
žmona Jūratė ir žmonos motina ' tnlndžiumą ištikimybe savo tauKongresas šia proga prisimi
Juškevičienė (aktyviai bendra-*1’ vyžtu dalyvauti lietuvių
nė Amerikos politinių partijų
darbia' ° ‘"naudoje) taip pat bu- tautos kovoj dėl jos laisvės.
1952 ir 1956 metų platformas,
Tauriam
lietuviui
vo čia pat.
III.
kuriose buvo teigiamai pasisa
kyta ir Lietuvos laisvės reikalu,
• I Lietuvių bendrinių organizaciANTANUI OLIUI mirus,
j
jimas šu1, 4 •«.
mus savi-1jų reikalu kongresas pareiškia:
bet maža kas padaryta tiems iš
•i dali
valdybių darbu
poniai VERNAI OLIENEI, giminėms ir artimiesiams gilią
L Lietuvių Bendruomenės or
kilmingiems pareiškimas vykdy
somoje Lietuvoje.
užuojautą reiškia
ganizaciją pilnai remiame ir joje
ti. Kongresas prašo Amerikos
tame susirinkime, čenk.......... 'rU aktyviai dalyvaujame.
Lietuvių Tautinės Sąjungos Val
Lietuvių Tautinio Akademinio
kitus organizacinius reikalu'' i
2. Balfo organizacinėje struk
dybą padaryti žygių, kad į tai
Sambūrio Vyriausioji Valdyba
rūpinosi, kad viskas eitu laukit tūroje turi bi i atstatyta benbūtų atitinkamai atkreiptas kal
b* nuotaikoje. Susirinkimas no-Jdradarbiavimo ir susitarimo dvabamų partijų vadovybių dėme
buvo gausingas, bet svarus savo sja Rungi esą priima dėmesin,
sys.
dalyviais. Dauguma profesiona- kad Amerikos Lietuvių Tautinės
lai ir intelektualai. Buvo ir po-’ Sąjungos Valdy'a yra atpalaidamu. N<
!\evisos įos nasnlare namo Vusi savo atstovus Balfo vado1)idž iajam lietuviui
LEIS A. SODEIKOS
įkyriau:
riais. Bef jos vaišino, yybėje nuo reprezentavimo at
(Atkelta iš 1

r "priedais" prie jos. sakomvbės, palikdama jų toles
a v netinka na dėka po nį dalyvavimą Balfo veikloje jų
R\e
nioms: Bobinienei Jpškev’čienei, pačiu nuožiūrai ligi būsimo Bal
Variakc’ienei ir Vasiliauskienei. fo seimo.

Inž. Eugenijus Bartkus, ALT
S-gos pirmininkas, pasakė, kad
Amerikos Lietuviu Tautinė Sąjunga bus tik tada svari musų
gyvenime, kai bent daugumas1

3. Amerikos Lietuvių Tarybo
je siekti šių reformų:
a) ALT sudarančios keturios
pagrindinės srovės siunčia į Ta-1
rybą ne po 7, o po 10 atstovų;

ANTANUI OLIUI mirus,
poniai VERNAI OLIENEI, giminėms ir artimiesiams nuo

širdžią užuojautą reiškia

KorpI Neo-Lit h uania
Chieagoje

Didžiajam lietuvybės puoselėtojui, lietuvių
garbės kėlėjui ir nenuilstamam Lietuvos laisvės
kovotojui

A. a. ANTANUI OLIUI mirus,
didžio skausmo prislėgtai našlei poniai VERNAI
OLIENEI, velionies giminėms ir artimiesiams šir
dingą užuojautą reiškia, drauge liūdi ir skausmu
dalinasi

Amerikos Lietuviu Tautinė Sąjunga

IMTI

Tauriam lietuviui ir Tautinės Sąjungos pir
majam pirmininkui

A. a. ANTANUI OLIUI mirus,

našlę ponią VERNĄ OLIENĘ ir artimuosius giliai
užjaučia

Tautinės Sąjungos 11-asis skyrius,
Richmond Ii iii, New York

ATSIMINIMUS
Antanas Sodeika, buvęs Lietu
vos operos solistas (baritonas),
dabar dar profesoriaująs Vil
niaus konservatorijoje, esąs pa
rašęs savo atsiminimus, kuriuos
valstybinė leidykla žada šįmet
išleisti.

Didžiajam lietuviui, Tautinės Sąjungos Ta
rybos pirmininkui

Himnuji <w

MIRĖ KAROLIS

GROSMANAS-DIDžIULIS
Gegužės 24 mirė Karolis Di
džiulis, pastarąjį dešimtmetį bu
vęs sovietinio aukščiausiojo teis
mo pirmininkas Vilniuje, anks-1
čiau buvęs vienas iš pogrindinių
komunistu vadų, vadinėsi Gros-Į
manu (dėl to, ir dėl silpnoko lie
tuvių kalbos mokėjimo daugelio
laikytas buvęs ne lietuvių kil

A. a. ANTANUI OLIUI mirus,
nuoširdžiausią užuojautą poniai V. OLIENEI ir ar

timiesiams reiškia
Amerikos Lietuvių Ta ulinės Sąjungos

pirmasis skyrius Brooklyne

ios).

SANTAROS-ŠVIESOS
FEDERACIJOS FILIS
TER I Ų K OLE G 1 J OS
S U VAŽIAVIMAS
Liepos mėn. 25-27 d. Įvyksią
pirmasis visuotinis Santaros Šviesos Federacijos Filisterių
Kolegijos suvažiavimas.
Suvažiavimas vyks Chippewa
Lake Bark, apie trisdešimt my
lių į pietus nuo Clevelando, ne
toli Ohio Turnpike. Nakvynė vie
nam asmeniui nakčiai — $3.00.
Visi Santaros-Šviesos Federa
cijos nariai, o taip pat ir Santa
kos gaubės filisteriai, norintieji
suvažiavime dalyvauti, prašomi

iki birželio mėn. 9 dienos regis
truotis per vietos studentu San
taros, filisterių santaros, ir švie
In Paris re-entry parade, 1941.
'WFwr,r’' Alglers, where DeGaulle’s new strength emerged.
sos Sambūrio skyrius.
Generolas l)e Gaulle vėl atėjo į valdžią, pasišovęs antrą kartą išgelbėti pašlijusią Prancūzijos padėtį. Atėjo save laikydamas
Rengėjai

beveik stebukladariu, bet be rėmimo sukilusią generolu tą pareigą nebūtį gavęs.

Garbingajam Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos

nariui
A.a. ANTANUI OLIUI mirus,
jo našlei poniai VERNAI OLIENEI ir šeimai, gilioje liū
desio valandoje, širdingiausią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuviu Tautinės Sąjungos
Chicagos skyrius

A. a. adv. ANTANUI OLIUI mirus,
gilią užuojautą poniai VERNAI OLIENEI ir artimiesiams

reiškia
Amerikos Lietuvių Tautinės

Sąjungos Cicero skyrius

