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Kada sulauksime ūkinio
pagerėjimo?
I. KAZLAUSKAS

tyje esanti automobilių pramo
nė, teigiama, kad birželio mėn.
gale turės 730,000 neparduotų
automobilių, mažiau, negu 1956
ar 1957 tuo pat metu. Jei varto
tojai ir toliau liks ištikimi pre
kių pirkimui, likvidacija baigsis,
— nauji užsakymai prasidės.
Dabartinė krizė liepos mėn.
švęs savo metines (jos gimimo
data yra skaitomas 1957 m. lie
pos mėn.). Analizuojant ūkines
krizes po Pirmojo Pasaulinio ka
ro, visos, išskyrus 1929-33 ūkinį
chaosą, tęsėsi ne ilgiau 14 mė
nesių, skaitant tik patį slinkimą
žemyn. Vienos iš jų, pasiekusios
žemiausią tašką, greit užleido
vietą ekonominiam gerbūviui,
pora iš jų tęsėsi ilgesnį laiką.

De Gaulie gelbstisi
nuo bankroto
Premjeras De Gaulie pradėjo
kampaniją išgelbėti Prancūziją
nuo ekonominio bankroto, kuris
gresia dviejų ar trijų mėnesių
laikotarpy, jei nebus imtasi sku
bių . priemonių.
Jis paskelbė naują vyriausy
bės .paskolos lakštų seriją, kuri
bus paleista rinkon ateinančią
savaitę. Paskolos lakštais siekia
ma; kad piliečiai padėtų vyriau
sybei padengti deficitą. Antra
sis'paskolos tikslas yra susigrą
žinti kraštan apie 3 bil. dol. ver
tės auksą, kurį prancūzai yra

Šiandieninė JAV ekonomija konstatavo, kad ūkinis pasyvugrumiasi su dviems priešais: in mas baigiasi ir aktyvumas pra
Tautinio Kongreso dalyvių dalis. Iš kairės matome J. Kiaunę, greta jo B. Tvarkūną, Dr. J. Bartkų,
fliacija ir ūkine krize. Kova dvie sideda. Kalba pirminį svarbumą
M. Židonį, gen. Plechavičių, inž. .1. Gan utį, J. Lietuvninką ir kitus.
juose frontuose yra sunki. Da teikė infliacijai ir mažesniam
bartiniai kovos rezultatai nėra biudžeto deficitui. Dėmesio re
džiuginantys, tačiau ateitis žada zultatai yra jau realybėje: paja
gaujantį parlamentą, stebėsiąs
uostus branduoliniais sprogdini
antrojo fronto palaužimą.
mų(f ir akcizo mokesčiai nėra sukonstitucinių reformų paruošimo
mais. Planą priėmus, tuo me
Nuo praeitų metų antrosios mažinami. Daugelis ekonomistų,
darbus, tačiau jokio Sprendžia
todu 1960 m. būtų kasamas uos
-pusės prekių kainos pakilo 2/< , įskaitant prezidento ekonominį
mo balso neturėsiąs.
tas šiaur. vakarų Aliaskoje, tarp
*
ypatingai pažymėtina maistas. patarėja dr. G. Hauge, yra nuo
• JAV aviacijos 8 karininkų Cape Seppings ir Cape Thomp
Patarnavimų atlyginimai, drau monės, kad mokesčiai ūkinės kri
De Gauile paskyrė naują Kor
ir 1 seržanto, helikopteriui pa son.
Prileidžiant, kad aukščiau mi deponavę užsienio bankuose.
dimo, mokslo premijos pakilo. zės metu būtų sumažinti. Mokes
sikos
prefektą
Guy
Lamasourre,
• J A A7 aviacija paskelbė šiais
*
klydus audroje ir pristigus ku
Galimas plieno kainų pakilimas čių sumažinimas pagreitino ūki nėti teigiami ekonominio gyveni
kuris pakeis Marcei Savreux,
ro, priverstinis nusileidimas so metais iššausianti tris raketas,
£>$r šią savaitę, kaip spėjama,
artimoje ateityje palies daugelio nį atsigavimą per 1953-1954 eko mo faktoriai nesusilpnins savo
prieš kurį laiką parodžiusį perkuriomis bus bandomas kliudyti
kitų prekių kainas. Didžiųjų uni nominį atoslūgį. Numušus paja kovingumo galios, ypatingai pa #)ė Gaulie pradėsiąs antrąją di maža ryžtingumo pasipriešinti vietinėje Vokietijos zonoje rau
mėnulis. Tačiau Pentagono kal
jų sutartys su bendrovėmis sa mų mokesčius individams, padi grindinis iš jų vartotojas, spalio džiąją savo programos dalį — parašiutininkams, įsteigusiems doniesiems davė progos reikalau
bėtojas pareiškė, kad galutinio
vaičių bėgyje pakels darbininkų dėtų perkamoji galia, sumažinus mėnesį turėtų pasirodyti pirmie konstitucines reformas, kurios Viešojo Saugumo Komitetą Kor ti drauge spręsti ir Rytinės Vo
kietijos pripažinimo klausimą. sprendimo tuo reikalu dar nesą.
uždarbius. Automobilių unija akcizo mokesčiai automobiliams, ji nestiprūs atgijimo ženklai. bus pateiktos balsuotojams rug sikoje.
• Prez. Eisenhoweris notoje
Vakarų Valstybės, ypač JAV, so
laukia palankesnio laiko naujai nukristų automobilių kainos pir Atsigavimas vyks pamažu, tebe sėjo ar spalio mėnesį. Projektus
Jacųues Soustelle, viena iš vietinės zonos režimo nepripaži Chruščiovui reikalauja, kad pa
egzistuojant infliacijai. Ekono paruošti būsią pavesta dabarti
sutarčiai pasirašyti ir- kartu kėjams.
svarbiųjų politinių figūrų gegu no ir visus klausimus sprendė sitarimai atominių bandymų su
aukštesnių atlyginimų. Taigi,
Ūkinė krizė yra palikta antro minis gerbūvis, kurį turėjome niam teisingumo ministeriui Mi
žės 13 d. karinio perversmo už tiesiog per rusų štabus Berlyne, stabdymo reikalu prasidėtų Že
duodama vis naujos energijos in je vietoje — mažesnis biudžeto 1957 metų pirmoje pusėje, tiki elini Debre. Manoma, kad būsiąs
kulisiuose, iš Alžiro grįžo Pary į JAV pasiteiravimą apie pakly nevoje liepos 1 d. Iš vakariečių
fliacijai.
deficitas, bet ilgesnis ūkinis me, bus pasiektas ateinančių me sudarytas patariamasis komite
tas, kuris, pakeisdamas atosto- žiun. Alžiro juntos dešinysis dusius karius rusai šį kartą at pusės pasitarimuose dalyvautų
tu
Bedarbių skaičius, sumažėjęs atoslūgis.
sparnas yra labai nepatenkintas sakė nieko apie tai nežiną, tad JAV, Britanijos, Prancūzijos ir,
gegužės mėnesį, pašoks virš 5
Kurie yra faktoriai kovoje su
De Gaude "užmiršimu” Soustelle amerikiečiams reiktų pradėti pa galbūt, kitų tautų technikai.
milijonų birželio ir liepos mėne krize. Jų yra visa eilė, jų tarpe
įjungti į vyriausybę.
sitarimus su sovietine Vokieti JAV sutiktų, jei Rusija pakvies
siais, nes gimnazijų ir universi ir federalinė valdžia!
Komitetas išleido komunika ja, tuo pačiu netiesiogiai ją pri tų Čekoslovakijos ir Lenkijos
tetų mokiniai pasirodys darbo
Tikrasis herojus šioje kovoje,
1
specialistus, tačiau atmeta rusų
tą, kuriame labai griežtai kriti pažįstant.
rinkoje, lėtėjant automobilių ga Harwaido universiteto prof. S.
• Britų premjeras Maemilia pasiūlymą į pasitarimus kviesti
kuojamas De Gaulie planas mė
mybai ir prasidedant atostogų H. Schichterio žodžiais tariant,
nesio bėgyje pravesti Alžire vi nas pradėjo trijų dienų pasitari neutralių kraštų, pvz. Indijos,
periodui.
yra vartotojas. Jis yra krizės
suotinius rinkimus. Smerkdamas mus su prez. Eisenhovveriu Wa- atstovus, nors "jie galėtų įsi
Amerikos pasididžiavimas — mažiau psichologiškai paliestas,
šią "integraciją”, komitetas rei shingtone. Baltieji Rūmai ne jungti į pasitarimus, reikalui iš
automobiliai laukia 1959 metų kaip korporacijų viršūnės su in
kalauja, kad Alžiras būtų tamp skelbia, apie ką kalbama, tačiau kilus”.
modeliu gamybos, šie metai vestavimu į gamybos priemones,
• Iš Pragos ateinančiomis ži
riau surištas su Prancūzija ben spėjama, kad norima sustiprinti
prasti, gamyba — žemiausią per jis perka ir vartoja. Nežiūrint
dra valiuta ir bendra pašto-sis- ekonominius ir prekybos santy niomis, sovietai ruošiasi atidary
paskutinius 30 metų. Detroitas fakto, kad darbo valandos yra
tema, taip pat bendra geležinke kius tarp laisvojo pasaulio tautų, ti laisvam susisiekimui vieną
kenčia ne ūkinį atoslūgį, bet de trumpesnės, pajamos mažesnės,
lių ir elektrifikacijos adminis nes tuo keliu būtų galima geriau Baltijos ir vieną Juodosios jūros
presiją.
pirkimo lygis aukštas, — pro
tracija.
kovoti su rusų ardomosiomis pa uostą, kad lengviau galėtų įsi
Plieno produkcija, šiuo metu porcingai dabar didesnė pajamų
Juntos komunikatas yra pats stangomis šioje srityje ir įsigy- skverbti į Panamos, Liberijos ir
teišpildydama 62>< savo pajė dalis yra išleidžiama prekėms,
aštriausias nuo De Gaulie atėji ti daugiau draupų ūkiškai atsi- Gost a Ricos zonas,
gumo, aukščiausia šiais metais, negu anksčiau.
Maskvoje vis iš naujo kur
mo valdžion.
likusių kraštų tarpe.
turi tendencijos laikytis ir net
Padidėjusios ir augančios val
• JAV armi jos sekr. Brucker suoja gandai, jog buv. premjero
pakilti birželio mėnesį. Gamyba džios išlaidos. Federalinė valdžia
Gen. Ilumherto Delgado
Adm. Amerieo Fomuft
į komunikatą reaguodamas,
ir jo štabo v-kas Taylor liudijo G. Malenkovo jau nebesą gyvųjų
per paskutines 5 savaites pakilo, jau nekalba apie balansuotą biu
De Gaulie įsakė Alžiro karinių
Portugalijos prezidento rinkimus laimėjo premjero Antonio Sa
senato komisijoje, jog JAV ar tarpe. Vieni sako, kad jis buvęs
nes galimas plieno kainų pakili džetą, bet kiek bilijonų bus defi
jėgų viršininkui gen. Sala n baig
"likviduotas” po slapto teismo,
mas verčia pirkėjus spekuliuoti cito, būtent tarp 9 ir 11. Valsty lazaro kandidatas adm. Amerieo Tomas, šiuose rinkiniuose pir ti komitetinę veiklą ir toliau ne miją būtinai reikėtų padidinti
kiti, joe jis miręs natūralia mir
mą kartą nuo Salazaro įsigalėjinuk 1928 m. buvo leista dalyvau
55,000 karių.
ir jaučiamas bendras nežymus binės skolos riba neseniai pasie
sikišti į politiką.
• JAV atstovų rūmai pritarė timi. Malenkovas praeitą vasarą
paklausęs pagerėjimas. Liepos kė 289 bilijonų. Savaičių bėgy ti opozicijos kandidatui gen. Silvai Delgado, tačiau jis nesurinko
Nau ją grėsmę krašte kelia ko administracijos prašymui skirti buvo ištremtas i Kazakstaną ne
nė 15% Kaišu.
ir rugpiūčio mėn. gamyba sulė finansų ministeris Andersonas
munistai, pradėdami organizuo 665.7 mil. dol. papildomoms ne žymioms pareigoms.
tės: automobilių gamintojai pra vėl prašys Kongresą skolos ribą
ti "respublikos” gynimo komite darbo pašaiipoms mokėti. Ma
Lenkijos Gomulka galis būti
dės ruošti fabrikus naujiems mo padidinti. Kongresas sutiks, nes LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA
tus.”
!
noma, kad prašymą netrukus pa išstumtas ateinančių savaičių bė
deliams, atostogų laikas suma kito kelio nėra, pajamos iš mo
*
tvirtins ir senatas. Iš tų fondų gy, nes vis didėjanti opozicija
žins plieno suvartojimą kitose kesčių sumažėjo, o valdžios išlai
De Gaulie tarėsi su JAV am federalinė vyriausybė finansuos prieš ji iš Maskvai ištikimųjų
STATYS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJĄ basadoriumi Aihnory Houghton.
pramonės šakose, ir vartotojai, dos auga. Valdžiai žengiant $
steitus, norinčius prailginti ne partiečiu pusės.
kurie pirko plieną dėl spėjamo skolą, bilijonai yra išleidžiami
Nepatvirtinti
pranešimai
skel

• JAV povandeniniai laivai
Gegužės 31 dieną ties Alekso kytė, o šokiams — teatro meno
darbo pašalpų mokėjimus. Ta
kainų pakilimo, sumažins užsa ūkiniame gyvenime, o iš jo mo
studentas (Lietuvoje jau pelnęs bia, kad esą tariamasi apie De čiau, kaip atrodo, kai kurie stei- 1960 m. galėsią panerti iki 3,000
kymus.
kesčių forma paimama mažiau, tu, prie Kauno, Noreikiškių (P.
nusipelniusio artisto titulą) Juo Gaulie ir prez. Eisenhowerio tai programoje nedalyvaus, nes pėdų gylio ir išvystyti greitį iki
Korporacijų išlaidos — inves — galutinas rezultatas yra silp Karvelio) ūkio ribose iškilmin
gai pradėta Lietuvos Žemės Ūkio zas Gudavičius. Režisuoja estas, eventualų susitikimą. Ambasa federaliniai pinigai turi būti grą 60 mylių per valandą, šiuo metu
tavimai į gamybos priemones, ninimas krizės.
kinematografijos instituto stu dorius Houghton po pasikalbėji žinti iždui per ketverius metus. povandeniniai laivai išvysto 35fabrikus ir jų įrengimus, yra že
Statyba didėja, jos dydis jau Akademijos statyba. Yra supla
mo išskrido AVashingtonan.
• JAV atominės energijos ko 40 mylių per valandą 800 pėdų
mį. Viltys pakilimui artimoje viršija praeitus metus 3%. Nau nuotas "Akademijos miestelis”, dentas
misija svarsto galimybes gilinti gylyateityje yra prastos, ir paramos ji plentai ir autostrados tiesia t. y., centrinis pastatas, eilė la
PO
PORCIJĄ
LEDŲ
ŠEIMAI
Nepastebėjo R. Mizara 1886
kovoje su krize netenka laukti.
mos federalinės ir valstybių val boratorijų, bendrabučių ir kt.
Prasidėjus vasarai, Kaune metais pradėjusios eiti "Vieny
Prezidento Eisenhovverio kal džių lėšomis. Reikalingų kelių pastatu. Planas buvo rengiamas
kasdien pagaminama 40,000 por bės Lietuvninkų”, nedaug jau
ba gegužės 20 d. New Yorke, ku tiesimui žaliavų ir medžiagų pro apie penkerius metus. Kiek lai
ri yra laikoma viena iš svar dukcija rodo gyvėjimo ženklų. ko truks statyba — dar nežino cijų ledų. Išeina po porciją kas nesnės ir taip pat tebeeinančios
penktam gyventojui, nes Kaune "Tėvynės” ir nei vieno kito vė
biausių kalbų liečiančių ekono Namų statyba, palengvinus kre ma.
dabar skaičiuojama apie 200,000 liau pradėjusio eiti laikraščio.
minį gyvenimą, pasakyta 2,000 ditus ir įmokėjimus, yra žymiai
PABALTIEJIŲ PEDAGOGŲ gyventojų.
Šalia spekuliacijos būdu pralobubiznio viršūnių atstovų, buvo geresnėje būklėje, negu plienas
KONFERENCIJA
sios lietuviškos buržuazijos, R.
miglota. Prezidentas susilaikė ar automobiliai. Tikima, kad šie
KAIP AMERIKOJ
Mizara dar pastebi ir po pasta
Gegužės 29-31 d. Vilniuje bu
nuo pasakymo, kada ūkinė krizė metai bus geresni, kaip praėju
Kauno pieninės įsigyja pieno rojo karo atsiradusius "įvairius
vo susirinkę Lietuvos, Latvijos
baigsis, ir nepateikė jokios kon sieji.
krečios programos, paspartinan
Inventorių likvidacija vyksta ir Estijos pedagogai istorikai. homogenizavimo įtaisus ir žadabaudies priešus”, kurie, esą
čios ekonominį atgijimą. Jis ne- pilnu tempu. Blogiausioje padė Tarp eilės referatų apie tų kraš visą miestą aprūpint homogeni- "mulkina tuos, kurie jiems dar
tų pedagogikos istoriją, ypatin zuotu (nuo greito rūgimo apsau vis kol kas tiki”. Vidutinis Ame
go susidomėjimo sukėlė Klaipė gotu) pienu.
rikos lietuvis negalįs gauti iš
dos pedagoginio kabineto vedėjo
Tarybų Lietuvos nei laikraščių,
Nausėdo referatas apie 1872 — ROJUS MIZARA "ŠVIEČIA” nei knygų. Daug Amerikos lie
1914 metų vykusį lietuviškų mo
Rojus Mizara, vienas iš A. tuvių, esą, trokštų grįžti į Lie
kyklų vokietinimą Mažojoje Lie Bimbos pagalbininkų probolševi- tuvą ir ten gyventi, bet dabar
tuvoje. Netiesiogiai iškilo to kinės
"Laisvės”
redakcijoje tinėmis sąlygomis jie galį tik
krašto buvusio lietuviškumo fak Brooklyne, per Vilniuje leidžia svajoti apie tai.
$15.000
tas, tačiau nebuvo minimas da mą "švyturį” (š. m. gegužės
A OVER
Lietuvoje žmonės apie Ame
bartinė rusiška kolonizacija tame mėn. nr. 9) pasakoja apie lietu
10,000414.999
rikos lietuvių gyvenimą, žinoma,
'Kaliningrado sritimi” pavadin vius Amerikoje. Visuomeninio
.00049,999
žino keleriopai daugiau, negu R.
tame krašte.
Amerikos lietuvių gyvenimo is
Mizara jiems bando papasakoti.
$6,00047,999
torija R. Mizaros atpasakojime
Tačiau jie su pasitenkinimu pa
PABALTIECIŲ VEIKLA
gali lygintis su neseniai Lietu
' $4,00045.999
stebi, kad ir Mizara, tyčia ar ne
MASKVOJE
voje išleistu neva Lietuvos isto
tyčia, jiems patvirtino jų jau
J2.0004J.999
Lietuviai, latviai ir estai, apie rijos vadovėliu. R. Mizara Ame
numanomą faktą, būtent, kad
UNDER
27-nių
Maskvos
aukštųjų
mokyk

rikos
lietuvių
išeivijoje
pastebi
J2.000
lietuviai Amerikoje mažai tesi
lų studentai, sudarė bendrą savo tik 1879 bandytą leisti lenkuo
domi propagandine spauda iš Ta
Šeimų su didesnėmis pajamomis nuošimtis, Komercijos departa dainų ir šokių ansamblį, kurį pa jančią "Gazietą Lietuvišką”, vė rybų Lietuvos, bet mielai grįžtų Galveston kreiseris, pirmasis iš JAV laivų, buvo apginkluotas
Bendix Talos 3000 svarų sprausminėmis raketomis. Jos skiltos
mento duomenimis, per paskutinius 10 metų yra pakilęs, tačiau vadino "BALTICUM” vardu. liau J. Šliūpo "Lietuvių Balsą”,
tas padidėjusias pajamas gali sudaryti ne vieno, bet kelių šei Chorui vadovauja muzikos peda paskui "Kovą", "Laisvę” ir "Vil į Lietuvą, jei tik būtų kitokios naikinti priešo lėktuvus, esančius iki 65 mylių atstume ir dide
liuose aukščiuose.
sąlygos.
mos narių uždarbiai.
gogikos studentė Vilija Gurec- nį”.
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Pnblfabed twice-weekly by Ame-I
Du kart savaitinis, leidžiamas VILrican Lithuanian Press
&
Radio TIES, Amerikos Lietuvių Spaudos ir gerą šeimininką vaišinantį kaiAn’n. VILTIS, Ine. (Non-profit), Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), mynus-bičiulius, susirinkusius po
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
talkos pabaigtuvėms.
Telefonas: HEnderson 1-6344.
Telephone: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande pirmadieniais ir
Issued in Cleveland every Monday
Jūsų Kongresas buvo kruopš
and Thursday.
ketvirtadieniais.
čiai paruoštas, rimtai vedamas,
Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
Editor: Balys Gaidžiūnąs.
Antros klasės siuntos privilegija ir tikimės, susilauks gerų rezul
Second Class Mail Privileges Ausuteikta
Clevelande, Ohio.
thorized at v Cleveland, Ohio.
tatų.
Prenumerata
metams, iš anksto
Subscription per year in advance:
Mūsų brangi Tėvynė Lietuva
mokant $8.00. Įsteigtas 1915 metais.
$8.00. Established in 1915.
Atsk.
Nr.
kaina
10
centų.
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pavergta. Jos natūraliems troš
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V. Bakūnas (Los Angeles), P. Bastys (Toronto), E. Čekienė (Brooklyn), motinišką glėbį visus savo vai

ir neša žmonėms ir tautoms ger
būvį ir laisvę.

KADA JŪS ILSITE.
ATSIGAIVINKITE

Tapo sukurta Jungtinių Tautų
UGNIM VERDAMU
organizacija. Nors ji gimė su
pančiota veto teise, bet iš esmės
STROH’S ALUMI!
idėja gera ir yra pagrindo tikė
ti, kad organizacija sustiprės.
Per paskutinius keletą metų visa
eilė tautų atgavo ar naujai gavo
nepriklausomybę. Ir ne tik ga
vo, bet jos yra globojamos, joms
suteikiamos pasakiškos sumos jų
gyventojų gerovei, sveikatingu
A. Musteikis (Detroit), R. Mieželis (Chicago), J. P. Palukaitis (Cleveland), kus, suduotas smūgis ; Mažvydo, mui, išmokslinimui pakelti. Eilė
J. Paplėnas (Chicago), V. Rastenis (Brooklyn) ir St. Santvaras (So. Boston). Rėzos, Donelaičio ir Vydūno Lie- atsilikusių tautų ruošiama sauvos dalį be jokio pateisinimo vystoviam gyvenimui ir, neabe
Vlaskva sau užgrobė. Kaip my- jotina, kad trumpoje ateityje jos
antieji vaikai, jūs susirinkote bus priimtos į Jungtinių Tautų
pasitarti, kaip ir kuom atlikti seimą. Mes džiaugiamės tų tauvaikų šventą pareigą: padėti tų laime. Tuo pačiu laiku ne Af
Motinai prisikelti.
rikoje, o Europpje visai eilei va
Balys Gaidžiūnas
Pirmiausia turime galvoti ren karietiškos kultūros ir aukštos
iai, justi žemę po kojomis ir, civilizacijos senų valstybių atim
gauti ir tuo gali daug padėti kaip pridera mūsų vyriškai tan ta teisę valdytis pačioms. Jų ger
tiems moksleiviams, kuriems už- ai, būti ryžtingiems, vertiems būvis sunaikintas, valstybės api
Mokslo metai baigės ir mes
tavo bočių. Mūsų reikalavimas plėštos, žmonės paversti elgeto
I sidirbti būtinai reikia.
esam praturtėję. Praturtėję, jau
itstatyti neteisybę, grąžinti ap mis, iš jų atimta bet kokia ini
nekalbant apie baigusius praTėvai ypatingai turėtų at- jungtai Lietuvai teisę valdytis ciatyva, jie teroru verčiami gy
Pavėsis, garflakas ir šalta dėžutė Stroh’s
džios mokslą, keliais šimtais bai- kreipti dėmesį, kurių vaikai visą pačiai, nėra niekuo nepagrįsta venti ir net galvoti pagal Mask
alaus lengvai pasiekiama. Koks puikus
gūsių gimnazijas ir universite-j vasarą liekasi be jokio pastoves- svajonė. Tūkstanties metų didin vos diktatą.
būdas praleisti vasaros popietį! Stroh’s
tus. Tai jau turtas, ir labai di- nio užsiėmimo, juos pasiųsti į ga istorija suteikia mums tą tei
Tarp tų valstybių yra ir mūsų
turi lengvą, skanų, daugiau gaivinantį
delis, kurio niekas iš mūsų ne vasaros mokyklas, kad išmoktų sę. Didinga praeitis ne tuščias Tėvynė. Mūsų laisvi kaimynai,
skonį . . . tik Amerikoj ugnim verdamas
atims, kurį ateityje sumaniai kurio nors labai reikalingo, prak pasigyrimas — žygiai ir išmin mūsų laisvo gyvenimo liudinin
alus — verdamas prie 2(100 laips. Kada
naudojant, galima labai daug lai tiško darbo, ypač raštinės maši tingas valdymas davė tam pa kai, Skandinavijos valstybės,
jūs ilsitės .. . atsigaivinkite su geriau
mėti. Laimėti sau, lietuviškai nų valdymo. Vasaros kursų yra
Vokietija, o su jais ir visas lais
grindą.
siu .. . Stroh’s!
bendruomenei, savo Tėvynės pa daug ir įvairių. Reikia tik pasi
Gyvename priešingų kraštuti vas pasaulis, mato tai ir užjau
dairyti ir geriausią pasirinkti.
galbai.
numų gadynėje. Mokslas labai čia mus. Supranta, užjaučia, prie
Jums patiks
Ateity
vaikai
tikrai
tėvams
bus
Daugelis, baigusiųjų gimnazi
toli pažengė, bet matome žmo progos primena tai viešai, bei
jas ir universitetus, yra labai ak dėkingi, jei dabar siunčiami kiek gaus elementarinių teisių panei taip pat ir žino, jog teisė ir žmo
tyvūs lietuviškų jaunimo orga ir pasiraukys. Jiems tikrai už gimą ir net ištisų tautų paver niškumo jausmas Maskvai sve
nizacijų veikėjai. Jie toms orga- teks laiko ir paatostogauti, jei gimą, žiaurų naikinimą. Ir ta timas — ji nusilenks tik jėgai.
■ COUnti <• X
kasdien
tokioj
vasaros
mokykloj
i izaeijoms vadovauja, jie nuo
Tas nereiškia, kad tokia padė
’machtpolitik” — jėgos politi
f
Šviesesnis:
lat dalyvauja lietuviškuose pa sugaiš dvi ar tris valandas.
tis pasiliks visuomet. Pasaulis
ka, iki šiol, deja toleruojama.
The Stroh Brevvery Co. Detroit 26, Michigan
rengimuose. žodžiu, jie gyvena
pavargo
nuo
įtempimo;
jis
trokš

Pasaulis pasidalino į dvi da
Mokslo metų baigimu, kaip
AMERIKOJ VIENINTELIS TOKS
lietuvišku gyvenimu. Ir tai yra anksčiau minėjau, mes visi pra lis: vieni kardu, ugnimi ir me ta taikos. Taika pasiekiama tik
laidas, kad ne tik bus vadovų turtėjome. Dabar reikia žiūrėti, fistofeliška klasta neša dvasinį atitaisius padarytas neteisybes,
vyresniuosius pakeisti, bet ir pa kad tą turtą dar didintume, kad ir fizini pavergimą bei skurdą ii' o jų perdaug; pavergtos tautos,
Mes ne vieni — mes turime me posėdyje ir banketo metu
Tautinį Kongresą raštu ir
keisti tokiais, kurie iš jaunų die jis būtų visad su mumis, kad jis siekia, nesiskaitant su priemo- nenatūralūs valstybių, kaip Ko- sąjungininkų. Su jais turime sveikino Lietuvos Generalinis
telegramomis sveikino
nų lietuviškam darbe tvirtai įlei būtu pasiruošęs visokiems gy- nėmis, paglemžti visą pasaulį, ki-J rėjos, Vietnamo, Vokietijos pa kalbėtis pirmon eilėn. Bet pir Konsulas Jonas Budrys, New cju senatoriai — J. K. Javits
ir
do saknis. lokių jau mažos au- venimo netikėtumams,
ti stato aukščiau už viską teisę į dalinimai. Taip negali likti.
miausiai susitvarkykime patys. York.
I. M. Įves, Nevv Yorko miesto
d relės iš mūsų tarpo nebeišraus.
Didžiuojamės savo bočiais —
meras R. E. Wagner ir 25 konTokiais ateities veikloj jau bus
žiūrėkime, kad ir mūsų palikuo ASMENYS IR ORGANIZACI gresmanai. žodžiu buvo atvykęs
galima tvirtai atsiremti. Tokie
nys bent nepeiktų mūsų. Vyk JOS SVEIKINI RAŠTU BEI pasveikinti kongresmanas LudEnjoy a One-Day Vacation Aboard the
ir lietuvybės naštą, nepriekaiš
dykime misiją, kuri likimo mums
TELEGRAMOMIS
wig Teller.
taudami, ir į svetimuosius nesi
pavesta. Dirbkime tai, ir kiti
Asmenys
dairydami, pajėgs tvirtai nešti.
mums padės.
Antanas A. Olis, Chicago; Pi
Geroka mūsų tautos dalis yra
Labai pagirtinas reiškinys,
laisvėj*', kad ir išbarstyta po jus žiūrys, Avon Lake, Ohio;
kad mūsų jaunimas perdaug ne
visą pasaulį. Visur yra jėgų ga Juozas (iinkus, Brooklyn; Jonas
su sigu nuo greitu fabriko uždar
linčių ir privalančių vietose ieš Kasmauskas, Boston; J. Vaičai
biu ir jam pastoviai neparsiduoLT S-gos Toronto skyriaus na
koti draugų: politikų, parlamen tis, Boston.
da jaunose dienose. Rašau, kati
CLEVELAND’S LU^URY RESORT ĄFLOATg^
riu visumos susirinkimas jvvks
tarų, spaudos ir valdžios narių
perdaug nesusigundo, nes su'’■ • •
<..itj C’U
'T7■
> XOrganizacijos
birželio mėn. 15 d. Lietuvių Na
tarpe. Tai yra kiekvienos dienos
sigundančių yra, tik miela, kad
Pietų Australijos vienminčiu muose. Pradžia 1 vai. p. p.
užduotis, ne vien tik Vasario 16
nedidelis procentas. Ir būtų lie
Kviečiama skaitlingai atsilan
ar Birželio proga. Visų pareiga vardu P. Lukošiūnas; Lietuvių
tuviškajai bendruomenei, o ypač
Išplauk laivu puikių pramogų
ir tikslas žiūrėti į ateitį, visą Rezistencinės Santarvės Tarybos kyti.
jiems patiems daug geriau, kati
ę
dienai! Kaitinkis prieš salę —
energiją nukreipti Lietuvos lais vardu pirm. Stasys Kuzminskas,
tokių iš viso nebūtų. Juk čia
Birželio liūdnąsias lietuvių de
vinimui, o vėliau jai tarnauti. Ne London; Santarvės žurnalo var
mokslo durys, vienaip ar kitaip
vaikštinėk po deni — pasišok
mes ją mokysime ar savo pažiū du redaktorius F. Neveravičius, portacijas, kaip kiekvienais me
jo siekiant, palyginti, nesunkiai
London; Lietuviu Rezistencinės tais, minės iškilmingai Colummėnesienoje — įsijunk į laivo
ras jai primesime.
atsidaro. Jei kas ir priverstas
Santarvės Europos Komiteto bus Hali (Sherbourne-Bloor) trys
Jungtinių
Amerikos
Valstybių
ORGANIZUOTI
ŽAIDI

dalį savo jaunų dienų atiduoti
S
POPULIARIU
KAINU
žaidimus ir susirask būrius nau
RESTORANAI IR
MAI IR PRABANGUS.
vyriausybė pirmoji griežtai pa vardu pirm. K. Drunga, Vokieti Pabaltos tautos kartu. Pagrin
fabriko darbui, toks gali mokslo
COCKTAIL LOUNGES
POILSIS DENYJE
jų draugų. Dabar už mažesnę
smerkė Lietuvos pavergimą, pa ja; Lituanus žurnalo vardu Vy diniu kalbėtoju pakviestas Ka
siekti vakarais, dalimis, bet bū
drąsino ir pareiškė, kad mūsų tautas Vygantas, Brooklyn; Li nados parlamento narys, darbo
tinai siekti. Gi tokiems, kurių tė
kainą, negu kitur mokėtumėte
šalis bus laisva. Ji šiai dienai to tuanus Žurnalui Remti Komiteto min. pavad. Arthur Malonėj. Lie
vai išgali padėti, mokslo sieki
už vien tik kelionę, jūs galite
nusistatymo tvirtai laikosi. Pa vardu Vytautas Kamantas, Cle tuviškai tars žodį gen. konsulas
mas dar labiau privalomas. Bū
sitikėkime ja, bet patys dirbki veland ; Margučio žurnalo ir ra Kanadai min. V. Gylys. Estų ir
tų tikra šventvagystė iš savo
naudotis visomis šiomis liniji
me tvirtai su visu atsidavimu i’ dijo programos vardu L. Vana- latvių kalbomis jų reziduoją at
jaunystės pavogti tai, kas pas
nių laivų pramogomis:
'Tikime pasiruošę lemiančiam gaitienė, Chicago; žurnalo Į stovai.
kiau bus jokiais pinigais neįkai
Meninė programoj dalis tikrai
momentui. Ten Kraštas, esu tik Laisvę ir A; Lietuvių Fronto Bi
nojama.
ROMANTIŠKA
SPECIALŪS,
ras, atliks savo — atlikime ir rulių vardu red. ir pirm. J. Bra žada būti įdomi, kurią išpildys
MUZIKA IR ŠOKIAI
PRIŽIŪRIMI VAIKU
Tiesa, mokslo siekiant, fabri
ŽAIDIMO KAMBARIAI
3 DENIUOSE
mes čia. Tuomet Lietuva bus zaitis; D. L. Kunig.' Birutės Ka šių trijų tautų vietos žymiausios
ko darbo niekam nereikia vengti.
rių šeimų Moterų D-ja, Chicago meninės pajėgos. Lietuvius re
laisva.
Ypač nevengti ilgokų atostogi
skyr. pirm. S. Oželienė; Liihua- prezentuos choras "Varpas”.
metu, kada galima ir pailsėti ii
Pradžia G vai. p. pietų.
)ian Athletic Club, Ine. vardu
?SX
ateičiai būtinai reikalingą doler
*
sporto vadovas A. Bagd/iūnas,
užsidirbti. Daugelis įmonių ir
TAUTINĮ
Brooklyn; Lietuvos Nepriklau
Chicagos choras "Pirmyn”,
KELIAUK f DETROITĄ LAIVU ir turėk daugiau džiaugsmo. Sutaupyk 180
fabrikų, į moksleivių pastangas
somybėm Fondo vardu pirm. A. vadovaujamas muz. Steponavi
mybų sunkaus vairavimo — jūs galite paimti automobilį drauge su jumis.
užsidirbti pinigų mokslui, laba
KONGRESĄ
Senikas, Brooklyn; Dariau Girė čiaus, kaip meninis vienetas, sa
palankiai žiūri ir tam tikrą skai
8Al LINOS: Every Sun., Mon.,Tue., Wed.
FARES: (tax included)
no Paminklo Fondo vardu pirm. vo amžiumi, judrumu ir nuveik
SVEIKINO
as low as . . . $5.75 one way
Lv. CLEVELAND
....
9:30 a.m.
čių moksleivių, atostogų metu
Tonas Šaltis, Brooklyn; Lietuvių tais darbais tikrai yra nusipel
Round Trip
Ar. Detroit .......
2:50 p.m.
..... $8.95
visad priima. Juos priima dar ii
LIETUVOS
DIPLOMATIJOS
Lv. Detroit .............................................. 3:20 p.m.
Autos
. .
. $9.00 one way
"cisininku D-jos Centro Valdy nęs didžios pagarbos ir dėkingu
tuo tikslu, nes tikisi iš tų jaunu
ATSTOVAI
Ar. CLEVELAND
.... 10:30 p.m.
bos vardu pirm. B. Ivanauskas, mo. Kviečiamas keletą kartų kin
Special rates
jėgų, kada jie baigs mokslus, sa
Other days leave Cleveland
5:10 p.m.
for children and groups
Lietuvos Diplomatijos šefas S. Chicago; Lietuvos žurnalistų Są kėsi Toronte ir čia yra davęs
arrlve Detroit................................10:30 p.m.
vose įmonėse susilaukti, kaip pa
Lozoraitis — Roma, Italija; Lie jungos vardu pirm, K. Obolėnas; aukšto lygio, ilgpii prisimintinų
(CITY TIMES SHOWN)
stovių darbininkų.
tuvos Atstovo pareigas einąs J. Lietuvos Darbo Federacijos Cen-< koncertų. Tas pats choras 1938
Šiais metais moksleiviams to
Rajeckas — Washington, D. C.; tro Valdybos vardu V. Vaitiekū m. buvo nuvykęs į savo tėvų že
kių uždarbių laimėti bus dauy
Lietuvos Įgaliotas ministeris B. nas, Brooklyn; Lietuvių Moterų mę Lietuvą ir ten su didžiausiu
sunkiau, nes esantis ūkinis atos
K. Balutis — London, Anglija; Atstovybės Klubas New Yorke, pasisekimu atliko eile koncertų.
lūgis i»- pastovių darbininkų ne
Lietuvos įgal. munisteris — Dr. pirm. V. Leskaitienė, Brooklyn;
Toronte gyvenančiųjų ”Pirmažą skaičių yra išstūmęs iš pa
Erikas Meieris, Rio De Janeiro, Lietuvių Studentų Santaros Cen- myn” choro bičiulių grupė, norėstovaus darbo. Vienok galimyBrazilija; Lietuvos įgaliot. mi ‘ro Valdybos vardu pirm. V.dama atžymėti šią taip brangi i
biu, ypač pramokusiems mašin
nisteris Dr. K. Graužinis, Mon- Adamkavičius, Chicago; Nevv I choro- gyvenime 29 metu sukakraščio, kuris čia visad reikalin
tevideo. Urugvajus; Einąs gene Jersey Lietuvių Tarybos vardu ti, pasiuntė chorui "Pirmyn” į
gas, ar kurios kitos raštinės ma
ralinio konsulo pareigas Vytau nirm. Vladas J. Dilis; Amerikos j Chicaga adresą__ sveikinimą ir
šiuos valdyti, darbo dar galima
tas Gylys, Toronto, Kanada ; Lie Lietuviu Inž. ir Architekt u Sa-' dvidešimties
raudonų
rožių
susiraski. Ir mūsų, vyresniųjų
Dėl informacijos ir bilietų rašykite arba šaukite;
tuvos konsulas A. Polišaitis, Sao jungos vardu pirm A. Jurskis, puokšte. '
P. V.
pareiga, kur tik galima, tuoj pa
Paulo, Brazilija; Lietuvos kon Philadelphia; Clevelando L. DeQ
BARAMA Perry-Payne Building, Cleveland 13, Ohio
talkinti, kad moksleiviai darbo
sulas Dr. Julius J. Bielskis, Los
.
superior
1-1555
DOCK: Foot of W. 3 St.
galėtu gauti. Ypač tai turėtų at
Angeles Calif.; Lietuvos konsu mokr. Grupių Prezidiumo vardu Tik ))irVi} skaitydamas sužrnOsi,
pirm. P. Stravinskas, Cleveland ; J
siminti lietuviškųjų Įmonių, fab
las Petras Daužvardis, Chicago,
OTHER TICKET OFFICES: Hotel Cleveland, downtown;
rikų, krautuvių ir kitokių versIllinois; Lietuvos garbės konsu A. L. T. S-gos pirmasis skyrius; kaip gyvena viso pasaulio liet uGun
&
Tackle
Shops
at
Westgate
and
Shaker
Square.
lamonių savininkai. Jie vasarą
las A. O. Shallna, Boston, Mass.; A. L. T. S-gos Philadelphijos skyviai.
gali savaitę kitą ilgiau paatostoKongreso atidarymo iškilminga- rius.

*
Šią savaitę
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įmo ir vieningumo manifestacijos
dalyviai ir liudytojai.
Mūsų Seimo posėdžiai Stras
VACLOVAS SIDZIKAUSKAS APIE PAVERGTŲJŲ EU burge vyko tuo metu, kai Mask
MI
va primygtinai perša viršūnių
ROPOS TAUTŲ SESIJĄ IR JO MISIJĄ EUROPOJE
konferenciją ir kai netrukus Ko
penhagoje turėjo rinktis šiaurės
h
! I K itais metais, taip ir šj mes nesusvyruosime dėl princi
Atlanto Pakto valstybių užsienio
ir ome ipsijungian- pu. Niekas negalės mus privers
'i
reikalų ministeriai. Todėl ir mū
>s Europos laikinoje sostinėje, ti atšaukti pasmerkimą, kurį
sų Seimo darbų svarbią“ dalį su
rasburge, Pavergtųjų Europos mes esame pareiškę jūsų paverdarė tarptautinių politinių pro
uitų Seimo sesiją. Pavergtųjų gėjams”.
blemų, kiek jos yra susijusios su
Europos Tautų Seimą sudaro dePET Seimo Europos sesija mūsų kraštų nepriklausomybės
vynios prieš Vntrąjj Pasaulinį
ir laisvės atstatymu, svarsty
kara buvusio nepriklausomos ir‘.į prasidėjo balandžio 25 d. Tuo pa
mas. Lietuvos delegacijos vardu
tautos, būtent: albanai, čiu laiku Strasburge turėjo savo
tuo darbotvarkės punktu kalbė
bulgarai, čekoslovąkai, estai, lat- pavasario sesiją ir Laisvosios
jo min. E. Turauskas? Seimas
iai, lenkai, lietuviai, rumunai ir | Europos dalies Patariamasis Sei priėmė atsišaukimą j laisvojo pa
mgr busijungęe ir išvien veik mas ir Ministerių Komitetas,
saulio tautas, pasiuntė telegra
iu ii ir posėdžiaudami, mes reiš- drauge Eli ropos Taryba vadina
mas šiaurės Atlanto Pakto vals
k i ne anie šimto milijonu e u ro mi. Taigi turėjome progą nuoširtybių užsienio reikalų ministeti t( •litinę valią. Kiekviena H-jaj politiškai pabendrauti abi
riams j Kopenhagą.
PET sudaranti tauta Strasburpo | Ruropos (Wyg - laisvoji ir pa
sesijoj buvo atstovaujama dele vergtoji. Europos Tarybos vice Kitas svarbus darbotvarkės
gacijos iš šešių narių, o tarptau pirmininkas Bichet ir Generali įmuktas buvo sovietų kolonizmas. Išsamų raportą tuo klausi
tiniai sambūriai — iš trijų.
nis Sekretorius Benvenuti, laisLietuvos delegaciją sūdai e. į vl1ju Europos valstybių parla- mu pateikė Lietuvos delegaci
\ acloyas Sidzikauskas, deleg.u i- mcntų atstovai — žymūs pran- jos pirmininkas min. Sidzikaus
jos piimininkas iŠ Nevv V oi ko, Į Cy7aj anglai, vokiečiai, italai, kas. Jo pranešimas susilaukė
Valteris Banaitis iš Muencheno, bel - olandai, airiai, šved; u ir gražaus atgarsio ir didžiojoj Eu
ropos spaudoj.

Visai Europai laisves siekiant

i

Petras Kandis iš Tuebinge-Į(janaj lankėsi Pavergtųjų Tautų
dk. Juozas Lanskoronski Seimo posėdžiuose, darė svarius

iš Briuselio, min. Eduardas Tu- pareiškimus. Europos laisvė, sa’ausKas is
is ir inž. Juo.Tuo- ke
i • jie,
•• yra nedaloma.
, .
tt
tt
1 Parvziaus
Visa
Eli
jas Vilčinskas iš Londono. PET ropa •ir vėl
•, turi
.
v-x•
būti ilaisva
ir ap-

rteimo darbus

Ttrasourere
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t
stebeio
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nes
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tai
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vra

gyvybinis

ir VLIKo Vy lomosios Taryboj1 Europos ir laisvojo pasaulio inpirmininkas •nas Glemža. De j eresas. Programinę kalbą pa
legacijos kori jondentu buvo pa- sakė Vokietijos Bundestago Už
kviestas VT narys Juozas Kai sienio Reikalų Komisijos pirmi
rys iš Muencheno, bet dėl tech- ninkas dr. Kurt Georg Kiesinmkiniu klinčių us negalėio atger. Buvome Europos solidaruį
itrasburgą,
i

mūsų

Kadangi šie metai yra jubilie
jiniai žmogaus Teisių Metai, tai
mūšų Seimas pavaizdavo taip
pat, kaip žiauriai žmogaus teisės
ir pagrindinės laisvės yra oku
panto mindžiojamos mūsų kraš

tuose.
Mūsų Seimas pakartojo taip
pat šiandien okupuotų Centro ir
Rytų Europos valstybių nusista
tymą dalyvauti laisvoje ir ap

jungtoje Europoje, kuriai teisi
niai ir politiniai pagrindai tiesia
mi Strasburge. šiuo darbotvar
kės punktu Lietuvos Delegacijos
vardu kalbėjo Valteris Banaitis.
PET Seimas priėmė taip pat ir
rezoliuciją Vengrijos klausimu,
reikalaujančią Vengrijos ir kitų
pavergtųjų kraštų klausimą
svarstyti viršūnių konferencijoj,
priversti Sovietų Sąjungą vyk
dyti Jungtinių Tautų nutarimus.
Gyvename rimtą politinį mo
mentą. Vengrijos revoliucija,
įvykiai Lenkijoj, neramumai vi
suose kituose sovietų pavergtuo
se kraštuose akivaizdžiai paro
dė, kaip netikra yra okupanto pa
dėtis ir kaip sunku, teisingiau
negalima, yra užslopinti tautų
laisvės troškimą. Sukūrusios sa
vas nepriklausomas valstybes,
dar taip neseniai džiaugusiosios
laisvės palaima, mūsų tautos nie
kuomet nesutiks būti svetimų
valdomos, būti kitų valstybių
įnamiai, sovietų kolonijos. Viso
kiais būdais ir priemonėmis Mas
kva siekia įteisinti smurtą, įam
žinti mūsų kraštų pavergimą.
Tam tikslui jie nori panaudoti
jų taip peršamą viršūnių konfe
renciją. Mūsų uždavinys atskleis
ti šią naują Kremliaus klastą,
įspėti laisvąjį pasaulį. Turėdami
tai galvoje, mes ir Strasburge
pareiškėme, kad be laisvės nėra
ir nebus saugumo ir kad pastovi
ir teisinga taika Europoje tik
tuomet galės būti įgyvendinta,
kai sovietai pasitrauks iš jų oku
puotu mūsų kraštų ir kai mūsų
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Mūsų Pastogė, Australijos lie
tuvių laikraštis, atspaude įdomų
rašinį apie tenykščių lietuvių kūmąsi. Jį perspausdiname. Red.

nes pamiršo savo pasą. Tik pasi
matė su savo motina ir seserėnu
Jonu šimoliūnu 1900 metais. Grį
žęs Naujojon Zelandijon, vedė
Kiekvienam iš mūsų labai įdo vietos anglę ir susilaukė kelių
mu sužinoti, kada pirmasis lie sūnų. Tremty atsidūręs prof. šituvis atvyko į Australiją. Ieško moliūnas dar gavo laišką iš savo
dami jų pėdsakų užtinkame įdo šimtamečio dėdės Jurgio šeižio.
mių atsitikimų. Eidami iš da Būtų įdomu, kad kas iš mūsų
barties į senesnius laikus, pa tautiečių, gyvenančių Naujojoj
stebime, kad lietuvių pėdsakai Zelandijoj, plačiau aprašytų apie
praėjusių metų sąvartoje sun Jurgio šeižio likimą ir jo šeimą.
kiai susekami. Prieš septynias Bronius Zumeris Lietuviųc Endešimt metų ne tremiamas, ne ciklopedijos pirmame tome 452
nuo karo audros vejamas, bet psl. laiko pirmuoju kolonistu lie
kitokio gyvenimo ieškodamas tuvį Mickevičių, kilusį iš Dauk
3888 m. joniškietis Jurgis Šei- šių parapijos, išgyvenusį apie 35
žys iš šikštonių kaimo, Joniškė metus Australijoje. Jis atvykęs
lio. parapijos, pustrečio mėnesio Australijon 1880 metų pabaigo
išbuvęs kelionėje, pasiekė Nau je, vadinasi prieš 78 metus, šie
jąją Zelandiją, čia vertėsi ieš Br. Zumerio daviniai, patiekti
kojimu miškuost gintaro, randa Lietuvių Enciklopedijoje, nėra
mo kumščio didumo, augino ave tikslūs.
Jonas Vanagas, Lobethalio
les ir, praturtėjęs, vedė vietinės
maori genties vado dukterį. Po Miesto Muzėjaus įkūrėjas, surin
keturių metų, mirus žmonai, vy ko žinias, kurios rodo, kad jau
ko Lietuvon atsivežti lietuvaitės 1841 metais atvyko į Pietų Aus
žmonos, bet iki Londono nuvy traliją, iš tuometinės Prūsų vals
kęs, buvo priverstas grįžti atgal, tybės, lietuvio Varno šeima: tė
vai, sūnus ir dvi dukterys. Jie
atplaukė Skjold laivu sykiu su
kraštai ir vėl bus laisvi ir ne 275 vokiečiais ir apsigyvenę Lopriklausomi.
bethalyje. šiandien apie juos jo
PET Seimo Europos sesiją kių pėdsakų nebeužtinkama, vien
baigėme spaudos konferencija, tik keleivių sąrašuose jie mini
į kurią atsilankė daug laisvojo mi. Greičiausia, kad Jono Va
pasaulio korespondentų.
nago nurodytieji 1841 metai ir
Europos Tarybos Patariamo bus pirminė data, kada pirmasis
sios Asamblėjos pirmininkas, lietuvis pasiekė Pietų Australi
Belgijos senatorius Dehousse, ją. Tai Įvyko prieš 117 metų.
Europos Namuose Strasburge iš Ieškant pirmojo lietuvio, apsi
kilmingai atidarė mūsų iš Nevv gyvenusio Australijoje, pėdsakų,
Yorko atsivežtą bolševikinės ver užtikau dar senesnių davinių.
gijos 40 melų sukakties parodą. Antrojo Pasaulinio Karo audra
(Bus daugiau)
ir raudonųjų žiaurumai ir persei
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klojimai atbloškė mus, 9909 lie
tuvius, į tolimiausią pasaulio
kraštą, Australiją. Dėl persekio
jimų ir žiaurumų, panašiai kaip
ir mes, atsidūrė, rodos, pirmieji
lietuviai Australijoje prieš 12G
metus, t. y. 1832 metais. Nepa
sisekus 1831 metų sukilimui Lie
tuvoje, sukilėliai buvo sumušti ir
žiauriai persekiojami rusų caro
kariuomenės ir žandarų. Dalis
mūsų brolių sukilėlių, atsimušdarni pasitraukė į Prūsiją (Vo
kietiją), kur buvo internuoti ir
prūsų laivu Angį i jon deportuoti.
Iš Čia lietuviai sukilėliai su len
kais ir kitų tautybių suimtaisiais
buvo 1832 metais atgabenti į
Australiją, į N. S. W. valstybę.
Apie tai paliudija įžymus Aus
tralijos tyrinėtojas lenkas Strzeleckis savo laiške, rašytame
prancūzų kalba savo tautietei
Adynai Turno iš Launcestono,
Tasmanija. šį klausimą nušvie
čia Waclaw Slabczynski. Austra
lijos tyrinėtojas Strzeleckis, bū
damas artimuose draugiškuose
santykiuose su generolu guber

natorium Gippsu, užtarė lietu
vius ir lenkus, išlaisvino juos, ir
net kai kuriuos pasirūpino grą
žinti vėl į Europą, šia proga ten
ka pastebėti, kad Strzeleckis tu
rėjo artimų giminaičių Lietuvo
je, nes kunigaikštis Liudas Rad
vilas buvo, jo pusbrolis. Todėl
aišku, kodėl jis ir lietuviams iš
rūpino pas gubernatorių smulkių
privilegijų, kurios palengvino
mūsų brolių žiaurios tremties
dienas, atsidūrusių taip toli nuo
savo tėvynės. Mūsų kaimynmės
tautos mokslininkas — Povilas
Edmundas Strzeleckis atliko įžy
mius tyrimus Gippslande, Tasmanijoje, atrado ir aprašė kalną
Kosciuszko, aukščiausią Austra
lijoje. Jis buvo ne vien žymus
kaip tyrinėtojas, bet ir kilnios
sielos žmogus, ištiesdamas pagal
bos ranką sunkioje būklėje esan
tiems mūsų tautiečiams.
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Sunku pasakyti šiandien, kiek
mūsų brolių iš anos tremties pa
siliko Australijoje ir kiek grįžo
atgal Europon, šiam klausimui
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dijų. šaltiniai lengviau prieina
mi sidnėjiškiams. šiandien yra
aišku, kad į NSW valstybę lietu
viai pateko devyniais metais
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kito pateikti jums, Pavergtosios
Tautos, kaip tik daugiau ar ma
žiau skambius žodžius. Mes vos
drįstame reikalauti iš jūsų ne
nustoti drąsos. Jei tatai gali bent i Vaizdas iš Tautinio Kongreso atidarymo iškilmių. Iš kairės p. Gustaičiai, A. Riniydis, J. Brazinskiek jums padėti, tikėkite, —Į
kas, S. Santvaras, p. Noakaitė, E. Noakas ir kt.

t. y. prieš 12G metus. Gal ir bus
NAMŲ STATYTOJAI 1831-ju metų sukilėliai, pateku
VISUOMET ĮSTATO
sieji tremtin, pirmaisiais lietu
Šildymą ir oro vėsinimą viais atvykusiais į Australiją, į
NSW valstybę.
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plaukė.

— Nebūkit tokios naivios, reklama —

ir daugiau nieko! Aš žinau ... — prieštaravo
apydrūtė šatenė.
BALYS GRAŽULIS
— Tik ne tai, tik ne tai! — šoko blon
Vienų metų kovo mėnesio tryliktąją die dys, kambarys siūbavo, ausyse ūžė ir neap dinė. — Kas nežino Ritos Maru!
ną kino filmų žvaigždės Rita Maru įgalioti sakomas karštis degino.
Ritai Maru viskas galima. O pabandy
nis sukvietė spaudos atstovus į filmų ben
Degino ir plėtėsi. Iš lūpų į lūpas, radijo kit jūs paskelbti, — kirtosi šatenė. — žmo
drovės raštinę. Susirinkusieji koresponden bangomis skriejo aplink visą žemę. Plėtėsi nės pirštais užbadytų!
tai, laukdami gražuolės Rita Maru, klegėjo, ir svaigino, degino, žemė prakaitavo, duso.
— Už ką? Juk taip gražu! — žavėjosi
juokavo ir spėliojo, kokį reklamos triuką ji
šlakuotoji.
bus sugalvojusi šį kartą. Ir nei vienas net
Kitą dieną, priešpiečiais, ponas Goldas
— Dėl to, kad tu ne Rita Maru. Ne to
nenujautė, jog po kelių minučių šiame kam atvažiavo į darbą. Išlipęs iš automobilio, jis kia graži...
baryje Ritos Maru pareiškimas sprogs, lyg kurį laiką stovėjo ant šaligatvio, į didžiulį
Įsižeidusi šlakuotoji staiga pasisuko
hidrogeno bomba.
pastatą žiūrėdamas. Virš plačių, stiklinių du drėbti viešai nevartojamą žodį. Prasižiojo —
lyto a Maru įplaukė į kambarį lydima gau rų žvilgėjo paauksuotos raidės: Goki — Mar ir sustingo. Tik po valandėlės išspaudė:
saus! būrio filmu bendrovės didžiūnų. įėjo tin. Daugiau nieko. O visas miestas žinojo,
— Ponas Gold ....
lyg .karalaitė su svita, žinome, kokios gra jog tai firmos vardas, diktuojančios miesto
— Labas rytas, ponas Gold! — sušuko
žios, turtingos ir gudrios yra karalaitės pa madas. Ir namų vitpu^s kalbėjo garsiau už visas būrys ir iškriko lyg vilko užpultos avys.
sakose, tačiau net jos, nei viena iš jų, nega aukso raides. Puošniomis sukniomis apvilkti
Kiek tolėliau, už naktinių marškinių ka
lėtų lygintis su filmų karalaite Rita Maru. manekenai traukė praeivių akis, nebyliomis byklos, kita grupė apkalbinėjo Ritą Maru.
Pasakų karalaitės grožis aprašytas, o Ritos lūpomis kvietė užeiti.
__ Sako, kad ji buvo ištekėjusi jau pen
Maru nei aprašyti, nei apsakyti dar niekas
Pastoviniavęs, nužvelgęs vitrinas, ponas kis kartus, — girdėjosi sunkaus tono altas.
Bleįstergė. Vien skaitlinėmis bandė ją ap
— Netiesa, tik tris kartus! — pataisė
Goldas pakelta galva, kaip pridera ponui Gol
tarti: ūgis — 5.7; figūra — 37 — 21 — 35. dui, įėjo į vidų.
cypiantis sopranas,/
Karalaitė įėjo, ir visi nuščiuvo. Kvapą
— Negali būti! Laikraštis rašo, kad dar
Krautuvėje pirkėjų tebuvo vos keletas,
užgniaužę laukė, ką ji pasakys.
nes turtingai poniai, kuriai firma tarnavo, nei karto nebuvo ištekėjusi, — gynė lyrinis
— Ponai, __ Giacondos lūpomis šypso dar buvo ankstyvas rytas. Pardavėjos stovi sopranas.*
\
damosi, pradėjo Rita Maru, — aš nutariau niavo, būrelis susispietę, ir susijaudinu
— Gal ir nebuvo, užtat meilužių šimtą
ištekėti.
sios klegėjo.
turėjo! — drožė dramatinis sopranas.
— Ištekėti. Kas tas laimingasis? —
Niekero nepastebėtas ponas Goldas pri
— Aš netikiu. Rita Maru netokia, kaip
klausė korespondentai visi kartu.
ėjo prie būrelio pardavėjų, užstojusių taką visos. Ar nematei jos filme Aklasis pasima
— Tekėsiu už bet kurio vyro, kuris at į sijonų skyrių. Stovėjo ir klausėsi.
tymas? Tokia jaunutė, taip nekalta atrodo...
spės mano užduotą mįslę, — atsakė Rita

— Visą naktį negalėjau užmigti! — plo

nu balseliu rėkė liesa blondinė. __Taip ro
Šis pareiškimas atėmė žadą ir korespon

mantiška !

sušlamėjo, sušiugždėjo ir nutilo. Tik gorsetų
skyriaus kasininkė griaustinio nenugirdo. Ji
vis tebežiūrėjo į laikraštį užsimiršusi, užsi
svajojusi. Priėjęs pre jos, ponas Goldas grie
bė už laikraščio, ištraukė jai iš panosės ir
net į ją nepažvelgęs pakėlė laikraštį prie
akių.
Pirmame puslapyje, per visą plotį, di
džiulės raidės skelbė: Rita Maru paskelbė
varžytynes dėl savo rankos. žemiau,
kiek mažesnėmis raidėmis: Filmų žvaigždė
nori paversti pasaką gyvenimu. Ir po ant
rašte, per pusę puslapio, šypsojosi ji pati —
jos didenybė Rita Maru.
Penas Goldas šią nuostabią žinią girdė
jo vakar per televiziją ir šią fotografiją matė
laikraštyje per pusryčius, bet ir vėl perskai
tė antraštę ir ilgai žiūrėjo į Ritą Maru.
padėjėją, laikantį lifto aptarnautojos ranką.
— Aš visada sakiau, kad Angelės rankos
gražesnės, negu Ritos Maru, — nusikvatojo
ponas Goldas.
Abudu jaunuoliai paraudo, lyg per veidą
trenkti.
— O, žinoma! Kitaip juk į jas nežiūrė
čiau, — atsipeikėjęs šypsojosi advokatas Jo
nas Danovan.
O liftininke šoko prie darbo.
— Labas rytas! Į ketvirtą aukštą, ponas
Gold ?
Keldamasis liftu ponas Goldas įžūliai
merga'tę apžiūrinėjo. Matė, kaip ji po jo

sarą ... — atsakė, duris uždarydama, mer

gaitė.
Kiekvieną kartą, keldama liftu poną Gol
dą, Angelė jautėsi, lyg į liūto narvą įmesta.
Visokių blogų kalbų apie jį girdėjo. Bet no
tos kalbos — jis pats buvo jai biaurus, lyg
VI ♦

V

šliuzas.

Iš tikro ponas Goldas nebuvo toks biau
rus, kaip Angelei at?.odė. Kas, kad neaukštas
ir storokas. Kiti jo amžiaus vyrai didesnius
pilvus nešioja. Veido bruožai buvo pakenčia
mi. Tik storokos lūpos ir kumpa nosis kiek
gadino. Ne tiek gadino, kiek rodė jį tam tik
ros rasės atstovu esant. Ne, ponas Goldas ne
buvo biaurus. Pagal savo amžių atrodė net
labai gerai. Jei ne plati plikė, net neįspėtum,
kad jau šeštą dešimtį pradėjo. Svarbiausia
— jis buvo ponas Goldas, o tai daugiau reiš
kė, negu jaunystė ir grožis.
Paštas jau buvo ant stalo, bet pona3
Goldas nesiskubino jo peržiūrėti. Užsirūkė
cigarą ir atsilošęs fotelyje galvojo, šiaip jau
moterys jo galvos perdaug nekvaršino —»
galėjo turėti kokią norėjo ir kada norėjo —
tačiau šį rytą jis galvojo ir krimtosi. Kokia
nauda būti ponu Goldu, jeigu Ritos Maru paimįj/negali. Jeigu kiekvienas kvailys lygus
ponui Goldui. Pati Rita Maru jam mažai rū
pėjo, bet jos vardas ramybės nedavė. Kokia
Reklama būtų firmai — Dovydas Goldas ir
Rita Maru!

Jo mintis nutraukė telefonas. Sekretorė
klausė, ar jis galėtų priimti Johansoną. Ar
galėtų? Reikėjo priimti. Johansonas buvo fir

Ponas Goldas neiškentė:

žvilgsniu kaista, kankinasi, ir jautė pasiten

— Aš jums moku, kad reklamuotumėt

kinimą. žiūrėjo į ją ir nieko nesakė. Tik išei mos reklamos skyriaus vedėjas, o firma ruo

firmą Gold ir Martin, ne Rita Maru!

dentam? ir karalaitės svitai. Priblokšti, žado

— Tik Rita Maru galėjo tai sugalvoti.

Jo kimus bosas perkūnu sugriaudė sa

netekę žiūrėjo į ją. Po kojomis lingavo grin-

Niekas kitas! — žavėjosi šlakuota raudon

lėje. Merginų pokalbis staiga nutrūko. Tik

damas iš lifto paklausė:

šėsi pavasario madų parodai. Pagaliau, ponas

— Ar vestuvėms dieną jau paskyrėt?

Goldas buvo biznierius. Ir Rita Maru jam bu

— Dar ne, ponas Gold. Kada r.ors va

vo biznis.

(Bus daugiau)
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Dvylika metų mūsų benamės prozos (1945-1957)

Apverktina mūsų kritikos si-į vės prieš asmeniškumus, institutuacija Čia, neabejotinai, vaidina cijų terorų, užkulisines machi-

CHICAGO

ron. Jauna ir vešli žaluma vilio
ja kiekvienų. Taip ir norisi iš
trūkti iš miesto dūmų ir dulkių.
Atėjus savaitgaliui taip ir trau
kia į gamtų — į iškylų.
Jau susidarė lyg ir tradicija,
— Lietuvių Tautinis Akademinis
Sambūris Chicagoj kasmet ruo
šia smagių iškylų į gamtų, šie
met tokių iškylų Sambūris ruo
šia drauge su Korp! Neo Lithu-

Country Way, Greenbush, Mass.
Išsikalbėjus paaiškėjo^ kad
Petras Jakubėnas į JAV yra at
vykęs iš Lietuvos 1913 m. Jau
1914 m. matome jį Lietuvių Bal
so pašalpinėj Draugijoj sekreto
riumi. Jis įsirašo į SLA ir kt. lie
tuviškas organizacijas. Pradžio
je dirba įvairiose įmonėse, vėliau
atidaro So. Bostone mėsinę, res
toranus — tavernas: So. Bosto
ne, Roslindajle, Bridgew^r,
Cape Cod ir dabar turi įvairių gė
rimų ir maisto produktų parduo
tuvę, Greenbush, Mass.
Jo žmona Bronė irgi priklau
so: Dorchester Moterų Klubui,
Sandaros 7 kp. ir šv. Petro (So.
Bostone) parapijos Moterų Klu

svarbų vaidmenį. Jeigu mūsų pe naeijas ir toleravusiam visoke
riodinių leidinių redakcijos laiku riopų pačios draugijos ir jos na AKADEMINIS SAMBŪRIS IR
nepabus ir nepradės vertinti li rių pažeminimų. Pelėsių kvapas
KORP! NEO LITHUANIA
GYVASTIM IR ATEITIM
teratūros taip, kaip ji privalo ir impotencija neturėtų rasti vie CHICAGOJ RUOŠIA IŠKYLĄ
būti vertinama kultūringų ben tos gyvam rašytojų organizaci
HENRIKAS NAGYS
Išaušęs pavasaris ritasi vasadruomenių, jeigu superliatyvai, jos organizme. Atlaidžiu šypsniu
6.
tai tepažymėjome, galerijose panegirikos ir diletantiški pla- ir konformisto "kų čia dabar pa
Dabar norėtume grįžti prie pradefiliuojančias, kaukes, bet, tapšnojimai bei kitokios abejo darysi” nužudysime savo žodį arenoj, jei tik jai bus suteiktos
vienos iš kardinalinių m,ūsų da manome, akylus stebėtojas bus tinos vertės kurtuazinės manie greičiau, nei liūdniausi pranašai galimybės. Todėl tiems, kurie di
ros tebebujos, kaip bujojusios, mums pranašavo.
džiuojasi svetimom kalbom pa ania.
bartinės prozos tariamų proble juos ir jas įžiūrėjęs.
Iškyla įvyks šių metų birželio
mų. Sakoma tariamų, nes tik mū Lyginant su nepriklausomybės jeigu literatūra tebebus naikina Yra laikas (tai turėjo būti pa rašytų kūrinių pranašumu prieš
ma
ir
niekinama
įvairiausiais
daryta bent penketų metų anks savuosius, galime priminti: ne mėn. 22 d. (sekmadienį) ; vieta
suose, deja, dar tokie ginčai lai meto, i ikrą to žodžio prasme,
komi svarbiais ir, svabiausia, li klestėjusią lietuviškąja proza, (tik ne literatūriniais) preteks čiau) baigti šių nevykusių Ra būkime neteisūs ir apkurtę sa l^bai graži ir patogi, — Chicago
teratūriniais.
pastebime, jog ji nėra nei tokia tais, — tai mūsų raštui bus ne šytojų Draugijos vadovavimo vam žemės balsui, nes gailės i- Ileligts "Sauk Trail Woods
Tai idėjos ir Įforminimo san gausi, nei jaunųjų ateivių jon lengva išsilaikyti tokioj užnuo- 'komediją arba kurti kitų, tokio mės, jo negirdėję, kai reikės kal South" aikštėje (ten, kur pernai
buvo). Esant blogam orui išky
tykis prozoje. Kad turinys iš es taip gausu. Tačiau susumuojant dytoj erdvėj, o apie betkokį au-,var(j0 vertą, rašytojų vienetų, bėti nekrologus.
mės literatūrinio kūrinio nepa čia minėtą kūrybą, galime tvir girnų negalės būti iš viso kalba- kuris galės apsieiti be "savų” ir Proza charakteringai, palengva la vyksta (ten pat) tam reikalui
"nesavų” rūšiavimo, šeimyniškų išeivijoje persvėrė mūsų poeziją pritaikytoje pastogėje.
daro nei blogu, nei geru — yra tinti, jog pats lietuvis rašytojas ma.
bui.
Priklausys
ir
nuo
skaitytojo
ir
atstovų,
ir
kūrinių
skaičiumi.
plepalu,
insinuacijų,
balsavimo
aksioma. Tiesa, nevisiem. Bet dar nėra kapituliavęs: jis tebe
Iškylos vietoje yra specialios
Jakubėnai išaugino sūnų Al
šių žmmhų niekad ir neįtikinsi, jaučia tikrosios kūrybos pulsų ir toji lietuviško kūrybinio žodžio "įtakojimu” bei kitų panašių Taigi, proza šiandien, kaip dar krosnys, bus galima daug kų iš girdų, kuris vedęs lietuvaitę, tu
nes jie atsineša į kiekvienų gy gyvai, dažnai netgi jaunatviškai, ateitis. Jeigu tokiu pat greičiu nuosavo kiemo ir virtuvės akci niekad, yra gyvojo literatūrinio sikepti. Veiks ir bufetas, šokiam ri 2 dukteris, gaila, kad su jomis
venimo reiškinį savo (tiesa sa kuria ir išlaiko mųsų pro kris skaitytojų skaičiai ir knygų jų. Negalima gi komedijos deko kontakto, tarpe skaitytojo ir ra gros smagus akordeonas. Bus jau negalima susikalbėti lietu
kant, net ne savo, bet kitų ga zos tęstinumų. Kaip ilgai — pri tiražai, o mūsų rimtosios leidyk racijų fone toleruoti rašytojų šančiojo, mediumas. Poetai da dainuojama gražios, nuotaikin viškai. ši šeima šiandien skaito,
mintą) mastelį ir juo viską ma klausys nuo daugelio apystovų. los riedės į neišvengiamų ban laisvės, gero' vardo ir pačios lite bar kalta tiktai keletai šimtų, gos lietuviškos dainos.
kad jų turtas siekia nemažiau
prozaikai — keliems tūkstan Minėtų organizacijų nariai ir 150,000 dolerių vertės. Tiesa,
Jos anaiptol nėra taip periferi krotų, tai vienų dienų mūsų pro ratūros egzekucijos!
tuoja. Taigi, ir literatūrą.
Idėja yra rašytojo laisvės arba nės ir nesvarbios, kaip kai kam, zos tęstinumas bus paliktas ne Būtų galima ir daugiau dar čiams. Beletristų uždaviniai ir mūsų malonūs svečiai prašomi iš krautuvės įrengimai tikrai mo
vaisingai diletantų malonei, ku paminėti dėmių ir skaudulių, bet pašaukimas, tokiu būdu, įgauna anksto rezervuoti birželio 22 d.
vergijos kriterijus: jei rašytojas iš šalies, gali atrodyti.
derniški ir tvarka pavyzdinga.
rie,
žinoma,
gamins,
kaip
gami

gilesnės
reikšmės
ir
platesnės
užteks
pačių
atkakliausių
ir
pik

Todėl baigdami ir norėtume
turi rašyti taip, o ne kitaip,
mūsų smagiai iškylai. Visų lau
J. V.
perspektyvos. Iš aptarto dvyli kiame atvykstant!
kad įtiktų tam tikroms instituci aptarti pačią mūsų išeivijos lite nę savo prekę, tik vandeningų čiausių išvardinimo.
*
*
*
kos metų laikotarpio matome,
joms arba grupėms, jis yra gar ratūrinio gyvenimo atmosferą, recenzentų tevadinamų grožinės
J. Dauparas
kad
mūsų
prozaikai
tai
suprato,
siakalbis, taigi negyva mašina. taigi (tas taip dažnai minėtas ir literatūros vardu.
Nežiūrint visos tamsos, mes
Todėl tad didaktika, tiesi ir pla numinėtas) kūrybines sąly
dėkojame
Priklausys mūsų žodžio atei tikime savo žodžio gyvastimi ir įvertino ir skaitytojo neapvylė.
katiška, žudo literatūrą, kaip ir gas, kurios neišvengiamai įta tis ir nuo pačių rašytojų. Turime ateitim. Juk beveik visi prozai Tikėkime, kad ir skaitytojas
dirvos
DETROIT
kiekvieną meną. Literatūra ta koja ir įtakos mūsų rašytojų galvoj, jų organizacijų, čia ta kai, kūrę jau Lietuvoje, čia pa kūrėjo neapvils.
pusi didaktikos tarnaite nebėra (taigi ir prozaikų) tolimesnį pa riame viešą ir bekompromisinį laipsniui stiprėjo ir jų naujieji
Kai matysime lietuviškų kny
RĖMĖJAMS
verta savo laisvos žmogaus sie sireiškimą ir pačią mūsų išeivi kaltinimų Lietuvių Rašytojų kūriniai buvo kokybiškai svares gą ant knygyno stalų, laukiančiu
DALYVAUKIME BAISIOJO
Dirvai paremti skaitytojai at
los kūrybinio vardo. Kiekviena jos literatūrinę ateitį. Tiesa, jos Draugijos dabartiniam pirminin ni. Tai geras ir šviesus reiškinys, mūsų, prisiminkime Martynų
BIRŽELIO MINĖJIME
siuntė šias aukas:
nelaisvė yra ir buvo viena iŠ kul nei padaro, nei sugriauna tikrus kui, ne tik įsikūrusiam beveik di vertas dėmesio tų, kurie skelbia Mažvydą ir jo prastų žodį, kuris
Pabaltijo
tautų
komitetas,
ku

tūros giljotinų.
kūrėjus, bet — labai dažnu atve nastijos teise, bet ir (paskutinės si kovoju už lietuviško kūrybinio kadaise, balanos nušviestoj ūka
Radžiūnas J., Kenosha ....$2.00
riam
šįmet
vadovauja
latviai,
ju
—
gali
prilieti
tiek
kartėlio,
— tačiau ne vienintelės! — lite žodžio egzistencijų.
Jei kada mūsų išeivijos, to
nų gadynėj, kalbėjo mūsų tėvų
Smagrauskas A., Dearborn 2.00
rengia
baisiųjų
trėmimų
minėji

kios, kokią ją šiandien matome, kad rašto žmogus apsispręs ver ratūrinės premijos bankroto aki Nenuginčijamas, faktas taip tėvams: "Broliai ir Seserys! Im
Dirda P., Chicago............... 2.00
mų birželio 15 d. Tarptautiniam Vitkus V., Rochester ....... 1.00
literatūra mirs, pirmąjį peilį jon čiau tyiėti, nei būti nuolat mal- vaizdoj) nepajėgusiam arba ne pat, kad lietuvių beletristika gali kit mane ir skaitykit. n
institute (111 E. Kirby St.). Pa šermukšnis J., Baltimore .... 1.00
norėjusiam apginti rašytojo lais- lenktyniauti internacional i n ė j
bus įsmeigę kaip tiktai tie mo tretuoiamu ir žeminamu.
(Pabaiga)
grindiniu kalbėtoju bus JAV Babickas P., Worcester .... 2.00
ralistai ir ideologai bei pasaulėKongreso narys, T. M. Machro Paršeliūnas J., Toronto .... 2.00
žiūrininkai .(taipogi vadovaujan
wicz. Taipgi dalyvaus Detroito Kazakas P., Hartford ....... 1.00
tys juokdariai), kurie nebeat
miesto tarybos pirmininkė, ponia Gruzdys V., Cleveland....... 5.00
skyrė meno nuo politikos, religi
Mary Beck, gubernatoriaus at Sakalauskas V.,
7036 SUPERIOR
jos, visuomeninių ir tautinių už
stovas ir amerikiečių žurnalistai
Los Angelės ............... 1.00
daviniu etc..
AVENUE
Meninėje
programoj,
kurių
atliks
Taip tad, kalbėdami apie se
Jaras P., Baltimore ........... 1.00
visų
trijų
tautų
pajėgos,
iš
lietu

kančią grupę mūsų prozaikų, mes
vių pasirodys šv. Antano para Zablockas A., Detroit ....... 2.00
norėtume parodyti tezinio realiz
pijos choras, vadovaujamas Al Abraitis J., Cleveland ....... 2.00
mo pavyzdžių.
berto Mateikos. Prieš ir po mi Kasperavičius A.,
Toki atstovavo Vytautas Alan
nėjimo bus dokumentinės trė
New Haven ............... 2.00
tas, šiaip jau žurnalistinės, bot
mimų medžiagos, nuotraukų ir Miliauskas A., Eastlake .... 4.00
gana gyvos ir sąmojingos prozos
kitokių su trėmimais surištų eks
atstovas ("Ant siūbuojančios že
Aukotojams tariame nuoširdų
ponatų
paroda.
Minėjimo
pra

mės”, "Svetimos pagairės” 1954;
ačiū.
džia
—
4
vai.
po
pietų.
Paroda
Lietuvoi išleista: "Artisto šir
ŠIE VERTINGI PRIZAI DUODAMI
bus atidaryta nuo 2 iki 10 vai.
dis” ir "Tarp penkių ir septy
vakaro.
nių” bei dramos), savo romane
( olumbia lligh Fidelity Console Phonograph plūs 10 LP Albums of Top Tun Records; 2 G. E. Electric
Nuo birželio 13 d. iki 20 d. PUSLAU SL APTAk ..
Clocks; Kissel Rug Shampoo Master; Parker I’en and Pencil Sėt; Travcl Clock; Swivel TV Chair;
"Pragaro pošvaistės” (1951). Ne
prie senosios Detroito rotušės
Glass Punch Bowl Sėt; Toastmaster Toaster; G. E. Steam lrop; plūs sonie extra surprise gifts.
pati autoriaus idėja apie grįžimą
Lankydamas musą krautuvę, paimk nemokama bilietą- Traukiniai vyks penktadieni 4 ir 8 v. v. ir šešta
jus iškabintos, iki pusės stiebo
senojon lietuvių religijon yra ku
KAZIN, AR TAI NEBUS
dieni 4 vai.. BŪK MŪSŲ KRAUTUVĖJE AUKŠČIAU PAMINĖTU LAIKU!
nuleistos, Estijos, Latvijos ir
ria nors prasme mums nelitera
PASIGYRIMAS?
Lietuvos
tautinės
vėliavos.
Gi
tūrinė, bet tasai metodas, kuriuo
Santarieeių leidiny "žviigsWindsoro C. B. E. radijo stotis
autorius ją perduoda skaityto
šeštadienį, birželio 14 d. 4 vai. nkii” randame tokių žinių:
jams. Tiesioginis monologavimas
NAUJOS MEDŽIAGOS
"Į J. A. V. Lietuvių Bendruo
jo.pietų duos šiai septynioliktai
turi būti nepaprastai gerai įfor
Pirktos specialiai šiam atidarymo išpardavimui.
<>r5c
.rėmimų sukakčiai paminėti menės Tarybų išrinkti sekantys
Nauji marginiai, naujos spalvos. Daugumas 80x80
mintas, kad jį galėtume vertinti
Yd.
sk. 39 c. vertės.
skirtų programų. C. B. E. banga santariečiai:
kaip beletristinę kūrybą, šiaip
1550.
Valdas Adamkavičius, Santa
jau tai tėra prakalbos, taigi ne
VASARINĖS LENGVOS MEDŽIAGOS
Nereikia nė aiškinti, kad daly ros pirmininkas.
be grožinės literatūros sritis.
Daug nauja medžiagų vasariniams drabužiams. Pui
vavimas trėmimų minėjime yra
Juozas Bačiūnas, Santaros
Tą patį būtu galima pasakyti
kios bhvzėms, sijonams, suknelėms, naktiniams dra
*
’
v
Y<l.
£
mūsų būtina pareiga, nes ši vie Garbės Narys.
bužiams. Iki 59 c. vertės.
ir apie Vinco Ramono "Kryžius”,
ša pabaltiečių demonstracija yra
E. Devenienė, Santaros Gar
nors tik dalinai, čia autorius yra
54x72 RAYON NYLON ANTKLODĖS
vienas iš nedaugelio mums liku bės Naiė”.
gebėjęs savo personažus, didele
Reg. 2.59 Cherokee Indian stiliaus antklodės stovyk
sių ginklų kovai prieš bolševiz
dalimi, išlaikyti gyvais literatū
lavimui, vasarvietėms arba namams.
mo tironijų vesti. Parodykime
rinio veikalo nariais, bet jo te
VASARVIETĖ
amerikiečių visuomenei, kad bol
zių vatlėkimas vietomis gerokai
ševikinių žiaurumų nepamiršoCANNON KOKYBĖS INDŲ ŠLUOSTIKLIAI
"BANGA”
primena jau mūsų minėtą anks
Reg. 15 c- už viena. Didelis pasirinkimas spalvų
CAI’E COD
me ir nerezignuojame. Būtinai į
tyvesnįjį romaną, kur idėja bu
Reti ir tankiau austi.
minėjimų ateikime! Salė vėsina Great March Rd., Centerville,
vo kitokia, bet panašiai kietai ir
ma.
Mass., siūlo kambarius ir kabi
didaktiškai kalamaJ skaitytojo
DIDELI TANKŪS CANNON RANKŠLUOSČIAI
Detroito Lietuvių Orgartizacijų nas vasaros atostogoms praleis
sąmonę.
*
Verti mažiausiai 98 c. Specialiai nupirkta šiam išparda
Centro Valdyba
ti. įšilta Golfo srovė, pušų kva
Liudas Dovydėnas, "Per Klau
vimui. Lygios spalvos.
pas, lietuviški valgiai ir rami
sučių ūlytėlę” rašydamas, taip
vietovė Jums suteiks tikrų po
pat labai dažnai tam svarbiam
54x54 FLANELINĖS SU PLASTIKA STALTIESĖS
grožinės prozos reikalavimui nu
GREENBUSH, Mass ilsį.
ATSIVESK VAIKUS PAMATYTI PENNY
Gėlėtos, gražių spalvų. Sunkios. Reg. 1.98, sų flaneliniu
Adresas: P. O. 307, Center
sižengia, pamiršdamas meninio
pamušalu.

RAŠYTOJAS TIKI SAVO ŽODŽIO

Didžioji atidarymo švente

VELTUI!

29c

1.99

5 už 49c
58c

kūrinio tikrovės reikalavimus,
kurie nieko bendro neturi su pa

saulėžiūriniais tiesioginais gin
čais arba rivalizacija. Liūdnai
jau nuteikia Jurgis Gliaudo, la
bai įnoringai ir ryškiai pataikau
damas konkursų organizatoriams
bei jury komisijoms, kreipdamas
meninę tikrovę ("Oro pro nobis”, "Raidžių pasėliai”) pagei
daujama utilitaristine kryptimi.
Kaip žinia, daugumas tezinio
realizmo atstovų liko Lietuvoje,
nes jų samprata (socialistinis re
alizmas) atitiko valdžios arba
okupanto, tariamai, literatūrinei
teorijai, šios grupės atstovų iš
eivijoje neturime, ir jų, tiesą sa
kant, nelabai tepasigendame.
*
♦
♦
Toks tad trumpas žvilgsnis |
mūsų dvylikos metų prozą išei
vijoje. Primygtinai nesistengė
me nurodyti klystkelius ir tik re

1.57

Capt. Penny atvyks mūsų krautuvėn ketvirtadieni tarp 7:30
ir 9 vai. susitikt.' su šios apylinkes mažaisiais draugais.

FREE ORANGE CRUSH...

NEMOKAMA AUKSINĖ
ŽUVELĖ

FREE

Vyriški trumpom rankovėm
sportiniai marškiniai

Pirmos rūšies Nylono
kojinės

2už5.50

57c

Pirmiems 500 klientų, aplan
kiusių mūsų krautuve ketvirta
dieni, mes duosime po neįmoka
ma auksinę žuvelę.

Paprastai 3.08. Mesh ir Oxford
Cloth audinys. Trumpos ranko
vės. Gerai stovinti apikaklė. Ne
reikalinga lyginimo. Skalbk ir
nešiok.

6 colių apvadai ant
apatinukų

Alumininės lauko kėdės

57c
šešių colių nylono juostelėmis
apvedžioti šie nylonizuoti tricot
apatinukai — maži, vidutiniai
ir dideli. Verti mažiausiai 98 c.

BALLOONS ...

O

ižS7

Patvarios ir lengvos. Aluminijaus rėmai su sarttco dugnu ne
bijo oro atmainų. Sulankstomos.

Be siūlės, pirmos rūšies sheer
nylono kojinės, turinčios išvaizJa ir savybes daug brangesnių
markių. Prisipirk dabaV.

FREE SUCKERS

NEMOKAMA KANARĖLĖ
Kiekvienam klientui, kuris pirks
narveli mūsų krautuvėje šio iš
pardavimo metu, mes nemoka
mai duosime kanarėlę.

Vaikų marškiniai

Moteriškos kelnaitės

3"*$!

3 “ž 77c

Berniukams
ir
mergaitėms.
Daugelis nereikalingi lyginimo.
Boxer stiliaus su išsitempiančia
krūtine. Kitur pardavinėjami po
49 c.

Tricot kelnaitės su elastingu
juosmeniu — mažos, vidutinės
ir didelės, Reg. parduodamos
po 59 c.

ville, Mass., "Banga”. Iki birže
Teko aplankyti senųjų lietu lio 20 d. prašau kreiptis: Alisa

vių šeimų Petro ir Bronislavos Pakštienė, 15 Wčtidover St., Bos
Šeškutės-Jakubėnų, gyven. 40 ton 25, MasS., telef. AV 2-8046.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
(Lithuanian World Directory),
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 kalbų, menų, literatūrų, muzikų,
sovietų okupacijų, deportacijas ir t.t. Jame surašyti keli
tūkstančiai lietuvių kultūrininkų, laisvųjų profesijų narių,
biznierių, parapijų, klubų, organizacijų, radijo valandų ir t.t.
Stambus iliustruotas angliškas skyrius, liuksusinis popieris,
kieti viršeliai. Kaina — $6.59. T ai kiekvienas lietuviui visuo
menininkui reikalinga knyga. Nepaprastai puiki dovaną tiek
lietuviams, tiek lietuvių draugams kitataučiams. Reikalaukite
pas platintojus, arba užsakymus siuskite: Mr. A. Simutis,
41 W. 82 St., New York 24, N. Y.
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YaMlMKESE
Naujojoj Lietuvių Parapijoj
veikiančios šv. Kazimiero, vardo
lituanistinės mokyklos mokslo
metų užbaigimas

«•»«•»«•»

,«ai

VIENOS ŠEIMOS NAMAS —
EAST 126 GATVĖS RAJONE

Birželio 14 d. nuo 9:05 iki 10 vai. vakaro programa per WHK radijo

stotį.

BEMENT^

Namų — M U 1-2154
____ _
__ __ ___ W)

VYRŲ SKALBK IR NEŠIOK

Po sunkios ligos mirė
Adolfas Birentas,

Fancy Weave ŠILK LOOK

buvęs Lietuves kariuomenės pui-!
kininkas. Mirė birželio 8 d. 4 vai.
ryto, dukters M. Premeneckienės I
namuose. Palaidotas Clevelande, ,
birželio 11 d. Kalvarijos kapinė-1

Tropiniu
Kelnių

se.
Iš Vaidilos teatro veiklos
LB Clevelando Teatras ”Vai
dila” stipriai ruošiasi premijuo
to veikalo ”Penki stulpai turgaus
(aikštėje” pastatymui. Veikalo
autorius Algirdas Landsbergis.
PastiHy mas-režisū ra,

akt.

• N av v

• Bluc

• Charcoal

• Tau

• Grey

• llrown

• Cocoa

5.98

Petro

Maželio. Premjera įvyks š. m. i
lapkričio mėn. 15 d. Kitos lietu-'
vių kolonijos, norinčios šį veika
lą matyti pas save, prašomos iš
anksto tartis su teatro adminis
tratorium akt. Ignu Gataučiu —
12G9 Carlyon, Cleveland, Ohio.
Tel. MU 1-5378.
Paraleliai minėtam veikalui,
teatre skubiai vykdomi paren
giamieji darbai ir kitiems pasta
tymams: Emilio Skujenieko ko
medija "Dirigentas’’ ir Mykolo
Venclausko pasaka "Užburtoji
Dūdele", šio jaunimui skiriamo
veikalo dalyvių skaičius yra gan
didelis — apie 25 asmenys. Te
atrui trūksta jaunų pajėgų. Jaunuolės-jaunuoliai, iki 15 m. am
žiaus, turi palinkima šokiui, dal
iai ir jaučią sugebėjimą bei no’ą scenos darbui, kviečiami pa
sirūpinti tėvų sutikimu ir regis
truotis pas akt. Zigmą Pecku —
1344 E .68 St. Tel UT 1-5793.

V. Gulbina’tė ir A. Niauraitė
<
gegužes mėn. 29 d. baigė Brunswick High School.
Vida Gulbinaitė buvo baigia
mosios klasės valdyboje viceprezidentės pareigose. Mokslo daly
kuose lenktyniavo su pirmaisiais
mokiniais, mokyklą baigė septin
tąja ir atžymėta kaip honor student per visus 4 High School me

tus.
Adelė Niauraitė buvo aktyvi
mokyklos pramoginėje progra-

50'J Dacron — 50% Cotton Blend

I)u vienos šeimos namai ant
vieno sklypo, labai gerame sto
vyje, prie pat šv. Jurgio bažny
Erdvūs

rūsiai,

naujos

gaso

krosnys, gražus kiemas.
šeinnninkas išvyksta į Kali

forniją, skubiai nori parduoti,
labai prieinama kaina.

Šaukite tuoj pat:
Capas Realty Co.
13923 Euclid Avė.
MU 1-4515
Dvieju šeimų po 5 kamb.
40x120 p. sklypas. Garažas.
Graži slovėnų aplinkuma, tarp

Ilerny Olszens Realty

Skalbk "anka
ar mašina

75% Dacron -- 25% Cotton Blend

1266 East 71 St.

(55% Dacron -- 35%; Cotton Blend

HE 1-8726; WII 2-8293

i
Išdžiūsta nėr kelias

Clair

ir

land trijų šeimų 5x5x3, 2 nauji
gaso pečiai, 2 garažai.

Netoli St, Clair Avė. ir šv.
Beachview į pietus nuo Euclid
Juozapo bažnyčios du namai ant
Avė. 5 metų builgalow iš 6 kamb.
vieno sklypo: vienas 4 šeimų, o
Prašo $18,900.
kitas vienos šeimos — 7 kamba
E. 129 St. — Coįt Rd. iš 11
rių. Gaso šildymas.
kamb. colonial vienai didelei šei
Turime ir daugiau gerų pirki
mai; du garažai. Reikalingas re
nių. Kreipkitės į
montas. Prieidama kaina.

p. ŠIRVAITĮ
Wm. T. Byrne — Real Estate
1535 Hayden Avė. MU 1-6100
ar namuose KE 1-4089

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 skubmm pardavimui.

STAKICH REALTORS
830 East 185 St., KEnmor 1-1934

Šaukite Paul Mikšys namų
telef. LI 1-8758 arba office

Kovac Realty
960 E. 185 St.
_________ KE 1-5030__________

JUMS GERI NAMAI
Eddy Rd. ir St. Clair

4 miegamų, 1 šeimos namas,
naujas &aso furnasas, garažas,
gražus sklypas, tiktai $1,200 įmo

kėti.

Geras 2 šeimų namas
po 3 miegamus kiekviename bu
te, nauji gaso furnasai, labai

gražiąi įrengtas rūsys (recreation room). $3,000 įmokėti.
*
Naujos Parapijos vieno
3 metų bangalas. Labai
vieta, prie gero susisieki
krautuvių.

Prie
aukšto
Parduodamas namas
patogi
Eddy Rd. ir St. Clair rajone. 6
mo ir
kamb. Plytelių vonia. Kaina
R. Nausneris
$9,950. šaukti: AG 1-6977.
RAY NAUSNERIS,
___________________________ (47)

Namų prekyba; namų, baldų ir
Parduodami 5 kamb. bai lai
automašinų apdrauda.
7605 Star Avė., telef. I1E 1-1620.
11809 St. Clair
(46) UL 1-3919
LI 1-9216

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

Greta Ezella Theatre

7007 Superior Avė.

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

. J. KEESIS
609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

OFISO TELEF.: MAin 1-1773.

kitės j 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.

■yr

UETUViU KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ.

G5% Dacron -- 35% Viscose Blend

10% Viscose Blend

St.

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

Čios.

55% Acrilon — 25 % Dacron —

_ a
iv
jim

Plis,s ir St. Clair, Addison ir E.
71 SI,

Taip pat dviejų šeimų po 5 ir

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 radijo valandėles. Visų laikų veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

3 kamb E. 77 St.'

’

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką
Šios patogiai pasiūtos fancy vveavc kel
nes išlaikys savo šviežumą ir po visos
dienos dėvėjimo. Puikios atostogoms! Su
populiariu Jlollyvvoodo stiliaus juosme
niu, giliomis kišenėmis. Juosmens dydžiai
29 iki 42, ilgis 29 iki 30 ir 31 iki 32.

minutes

The May Co.’s Basement Men’s Clothing Department
Downtown and On the Heights

„Uis Majesty

DU GERI NAMAI

< -Zl\ \/ ) \
i'į-PiL
n •

55% Dacron -— 45% Cotton Blend

nuo

Du namai — geros pajamos

įvyks birželio 22 d. Mokiniai orPamaldų metu giedos Čiurlionio ansamblis.
^ranizuotai dalyvaus 10 vai. pa^mtaldose, po to salėje atliks už
iškilmingas minėjimas Engineers Auditorijoje - kampas St. Clair
baigimo programėlę. Po progra
Birželio 15 d. 5 vai.
mos bus premijų įteikimas di
ir Ontario gatvių.
džiausia pažangų padariusiems
mokiniams, Tėvų komitetas ruo
šia mokiniams vaišes.
Kalbės Federalinis Teisėjas C . C o n n e 1 1 .
Visi Clevelando, ypač Naujo
Meninę programą atlieka Čiurlionio Ansamblis, vadov. muz. Alf. Mikulskio ir solistė
sios Parapijos ribose gyvenan
tieji lietuviai, nuoširdžiai kvie
Aldona Stempužienė ; latvių ir estų menininkai.
čiami dalyvauti.
Būtu labai džiugu, jei lietuviš
kų organizacijų vadovai ar jų
DALYVAUKIME VISI!
atstovai galėtų šiose iškilmėse
dalyvauti, stebėti mūsų pirmųjų
metų darbo vaisius ir savo daly
Audronė Alkaitytė, Aldona Bal Valdyba prašo ramovėnus kuomoję ir per visus 4 metus buvo
Ingrida Stasaitė ir Audronė
vavimu bent moraliai paremti
čiūnaitė, Dana Striugaitė, Irena skaitlingiau dalyvauti minėjime.
Bruns\vick High School majoGėla. ytė,
savo organizacijų būsimuosius
Kada ir kur įvyks gegužinė
rette.
Dirvos jaunimo skyriaus redak Švarcaitė, Joana SukarĮevičiūtė
narius, bręstančius patriotinėj
ir Vida Titaitė
V. Gulbinaites baigimo akto torės, oirželio mėn. 10 d. gavo
bus, pranešta vėliau.
dvasioj.
iškilmėse dalyvavo jos teta Teo Vilią Angelą Academy baigimo birželio mėn. 8 d. vykusiose iš
filė Norkienė iš Nevv Yorko.
kilmėse Notre Dame Academy Važiuojantiems į Ccdar Lake
diplomus.
Tragingųjų Birželio įvykių
Kas iš Clevelando. lietuvių šei
gavo baigimo diplomus.
minėjimas Clevelande
Benigna Balsytė, Dalė Benokrai
mų savo vaikus (berniukus)
Kazys Oželis,
Rengia pabaltiečiai kartu — tytė, Roma Yasiukynaitė, Nijolė
siųstų vasaroti į Saleziečių va
lietuviai, latviai ir estai, 1958 m. Jankutė, Algirdas Garlauskas, operos režisorius, atvyksta iš Arvydas Kačinskas ir Jurgis
saros stovyklą prie Cedar Lake
Mačys
Chicagos j Clevelandą šį šešta
birželio mėn. 15 d. (sekmadie
Corneiijus Karalius ir Algis
dienį, birželio mėn. 14 d., Kausto birželio mėn. 9 d. gavo Collin- ežero, ir važiuotų savu automo
nį) :
Modestavičius
biliu, jei sutiktų paimti dar vie
Iškilni ingos pamaldos kate birželio mėn. 9 d. vykusiose iš operos pastatymo dekoracijų rei vvood High School baigimo diplo ną bermuką, apmokėsiu benziną
droje 11 vai. V’ isos organizacijos kilmėse gavo East High School kalais.
mus.
ir kitas išlaidas.
kviečiamos dalyvauti pamaldose mokykitės baigimo diplomus.
Operos spektaklis įvyks rug
Prašau atsiliepti telef. I1E
su vėliavomis. Visi, kas turi ma
sėjo 13 d. Masonic Auditorium.
Ramovės Clevelando skyriaus 2-0599.
šinas, birželio 15 d. 10 vai. at
Jonas Alekna
valdyba
vyksta prie lietuvių kultūrinio
Nijolė Sabataitytė
ilgametis Dirvos bičiulis, sunkiau
praneša., kad birželio 15 d. dėl
PARDUODAMI NAMAI
darželio (kalne, gatvėje), kur
I susirgęs buvo paguldytas į ligo bii •žt'lio mėn. Notre Daine Aka liūdnųjų išvežimų minėjimo, tą
apsirūpinę tautinėmis vėliavėlė
ninę. šią savaitę jau tikisi grįžti demijoj (Putliam, Conn,) gavo dieną numatyta gegužinė ne
Dviejų šeimų, mūrinis, po 5
mis, mašinų kolona Superior gat
kamb. Naujos parapijos rajone.
i namus.
gimnazijos baigimo diplomą.
įvyks.
ve vyksta į Katedros aikštę.
Savininkas duoda paskolą.
Iškilmingas minėjimas EngiEddy Rd. — St. Clair labai ge
Mes duodam ir iskeičiam Eagle Stamps
neering Building salėje 5 vai.
ras vienos šeimos namas.
po pietų. į minėjimą pakviesti
Turime ir daugiau gerų namų.
‘•f.-..:; . >;
• <*' .«< V**
V4"*"
senatoriai, kongresmanai, val
Norintieji pirkti ar parduoti
džios ir spaudos atstovai.
skambinkite:
Meninę programą išpildys lie
East Shore Realty
tuvių, latvių ir estų menininkai.
ON THĖ HEIGHTS—iČEDAR 'C£Mt# ' * • •
•’ '
COv/NTOvvn'—PuBLIC SOUARF
Juozas Mikonis — Brokeris
Lietuvių meninę programą atliks
789 East 185 St.
Čiurlionio ansamblis, vadov. mu
Ofiso tel. IV 1-6561
ziko Alf. Mikulskio ir solistė Al-Į

KITA SIUNTA

šiaurę

mas. Labai geram stovyje. Nau
ražas. Prašo $14,700.
jas gaso pečius. Garažas. Prašo
Gainsboro Rd. — East Cleve
$12,500.

Birželio 15 d. 11 vai. — pamaldos Šv. Jono Katedroje, kampas Superior ir East 9 gatves.

dona Stempužienė.
Atlikime pareigą — visi daly
vaukime Tragingųjų Birželinių
minėjime.

GERI NAMAI

Neff Rd. — East Park Dr.
apylinkėj iš 5 kamb., ant vieno
Lanclot Avė., 4 miegamųjų na
aukšto, naujas gaso pečius, ga

į

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMO PROGRAMA

mm"4;!
MAY

V

TIKRAS IŠPARDAVIMAS!
Mes išparduodam visus mūsų
lažus, lr tai yra tikra jūsų pro
ga gauti geriausios rūšies vidatir
ir lauko dažus, žemiausiomis kai
nomis mieste. Visoj valstybėj
skelbiami dažai yra parduodam’
pigiau, negu gaminimo kaina
Geras pasirinkimas, bet likusios
iau ne visos spalvos.

Consolidated Paint
Varnish Corp.

Tėtei!

kampas Willey ir Train Avė,
Atidarą pirmad. iki penktad. 8
a. m. iki 5 p. m. šeštadienį 9 a. m

Leather Opera
šliurės

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKĖRY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue

Tel. E N

1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra
1404 E. 66 Street
Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos
produktus.
' Kreipkitės į mus ii būsit patenkinti

iki 12 p. m.
J.

C IJ U N S KA S

Re?. 4.99

LAIK RO DININKAS

3.99

Taiso ir parduoda laikrodžius
apyrankes ir kitas brangenybes
Sąžiningas ir garantuotas dar
.... srz

Dydžiai 6J/2 iki 12
Visada t t» ; mėgstamos, minkštos ir patogios šliurės, gražiai rudos spalvos. Gerai pagamintos ilgam dėvė
jimui.
Užsakymai pašti; ir telefonu pildomi. Skambinkit CHerry 1-3000

5

bas prieinamomis kainomis.

753 E. 118 SL
Cleveland 8, Ohio
Telef.: LI 1-5466

JAKUOS A SOV
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & 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

Z
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IŠRINKTOS BENDRUOMENĖS
TARYBOS POSĖDŽIAI

Lietuvos laisvės kovotojui ir tautinės minti es sklci-

Naujai išrinkta' LB Taryba Čiurlionio ansamblio namuose —
pirmosios sesijos šaukiama lie 10908 Magnolia Dr. Jų pradžia
pos 4-6 dienomis Clevelande.
— liepos 4 d. ryto 10 vai.
Darbų tvarkoje: LB centro
Mokyklos prašomos žinių
valdybos, Kultūros Fondo valdy
bos, LB finansų komisijos, Va
Mokslo metams baigiantis, vi
sario 16 gimnazijos namų vajaus sos lituanistinės šeštadieninės ir
komisijos, PLB seimo organiza kitomis dienomis dirbančios mo
StedakcijoR ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Sleveiand 3, Ohio.
Telefonas: HEndersor
cinio komiteto ir kt. LB centri kyklos yra prašomos LB centro
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).
nių organų pranešimai, LB kon valdybai atsiųsti šias žinias:
trolės komisijos aktai, LB rinki
1. Mokyklos vedėjo (adresas)
mų analizė ir išvados, naujų cen
ir mokytojų vardai bei pa
tėvų žemėje gimusiam, augusiam
trinių
organų
—
Tarybos
prezi

vardės.
ir brendusiam lietuviui privalu
diumo, centro valdybos, kontro
2. Mokinių skaičius skyriaisgyventi ir dirbti.
lės komisijos, garbės teismo, KF
klasėmis (1, 2, 3 ... 12).
Antano Olio pademonstruota
pirmininko — rinkimai ir kt.
3. Lituanistinio švietimo są
dviejų kraštų interesų harmo
lygos (sėkmė ir perspekty
Be rinktųjų LB Tarybos na
nija yra gerai išbalansuota forvos).
mulė jaunajai mūsų kartai, šie- rių, į jos sudėtį. taip pat įeina LB
p
J. PAPLĖNAS
Tėvų
talka ir vaidmuo švie
kiančiai tvirtai įsikabinti JAV apygardų pirmininkai arba spe1
timo darbe.
Sunku buvo pakelti žinią, ku bas tiek lietuviu, tiek ir ameri žemėje ir, aukščiau pakylėjus, ne cialiai šiam tikslui rinkti apy
5. šios srities sugestijos.
tik įžvelgti gimtojo krašto rū gardų valdybų nariai (po vieną
rią inž. Eug. Bartkus birželio 8 kinėje visuomenėje.
Žinios reikalingos ne tik litua
d. rytą telefonu pranešė į darbo
Tai populiarina jį plačiose ma pesčius ir ne tik pajusti jo var nuo kiekvienos apygardos). Vi
vietę. () ir dabar, pirmam slogu sese. Neretai jis kalba, ją įga gus, bet ir siekti juos pakeisti suotiniais rinkimais yra išrink nistinio mūsų švietimo vaizdui
ta 20 Tarybos narių, šiuo metu susidaryti, bet ir padėčiai ap
čiui praėjus, nelengva apsipras liotas, visų tautinių Chicagos laisvės džiaugsmu ir gerove.
Šis kelias yra Antano Olio ke veikia 6 LB apygardos — Los žvelgti. Pagrindiniai dalykai bus
ti su mintimi, kad Antano Olio mažumų vardu. Tai sukuria są
Angeles,
Chicagos,
Bostono, spausdinami LB biuleteny. Nor
jau niekad neturėsime mūsų tar lygas mūsų rūpesčiams per jį lias.
Hartfordo, Nevy Yorko ir Nevv malaus darbo lituanistinių mo
pe. Paskutinis jo viešas lietuviš pasiekti kitų protus ir širdis. Ir
Jersey.
Tarybos
posėdžiuose kyklų žinias c.v jau turi.
kosios veiklos aktas buvo sveiki tai tarnauja visų mūsų idealui.
žinias siųsti: Ig. Malūnas —
sprendžiamuoju balsu taip pat
nimo telegrama Tautiniam Kon Drauge ir jo idealui, kuriam An
gresui Nevv Yorke. Tai buvo pa taną Olį pašventė jo tėvai ir kurį KITI APIE A. OLIO dalyvauja centro valdybos na 1333 E. 84 St., Cleveland 3, Ohio.
riai.
skutinis jo žodis mums, suvažia jis entuziastingai išpažino kaip
Ar įstojai į
I T,B Tarybos sesiją yra kvie
MIRTĮ
vusiems tautinio darbo darnos ir savo gyvenimo prasmę ir tikslą.
čiami svečiai ir lietuvių spaudos
Lietuvos laisvės problemų ap-i
VILTIES
atstovai
DRAUGAS
tarti. Tų pačių problemų, kurioLietuvybės pavyzdys
T.B Tarybos posėdžiai vyks
draugiją?
mis A. Olis sielojosi visą savo
Kur rasi kitą tokį pavyzdį? rašydamas apie* a. a. Antano Olio
amžių.
Čia gimęs ir niekad Lietuvos ne mirtį sako:
"Visų buvo pripažintas gabiu iškilimą to musų tautiečio. An- riaus Dirksono rūstybę, kuri nematęs, jis Lietuvą pažino ir pa
Platus mastas
vienas
iš tanas Olis buvo asmenybė, tu- išgaravo per ilgą laiką,
milo su visais jos vargais ir lai administratoriumi,
Antanui Oliui buvo būdingas mėjimais. A. Olio lietuvių kal aukščiausiai prasimušusių lietu rėjusi daug įtakos respublikonų
Ir kai Antanas Olis •pradžioje
platus mastas. Jis nemėgo smulk bos grynumas prašoko daugelio vių JAV politikoje”.
partijoje ir bendrai Chicagos bei šių metų išreiškė pageidavimą
menų. Jo užsimojimai siekė pla mūsų, dar neseniai Tėvynę pali
jo apylinkių gyvenime.
tapti federaliu teisėju Chicagos
NAUJIENOS
tumų ir aukštumų. Jo sumany kusių, o ypač daugelio mūsų vai
apygardai, tai Senatorius Dirkapie a.a. Antaną Olį taip sako
mai originalūs ir naujoviški.
kų kalbos mokėjimą.
Sanitariniam, Distrikte per pa sen uždėjo savo "veto”.
Ant. Olio surengtos parodos,
Lietuvos istorijos pažinimas ir "Olis baigė teisių mokslus Chi staruosius 12 metų buvo šeši
seimai, sąskrydžiai, koncertai__ lietuvių kultūros meilė, — ypač cagos universitete 1921 m. J(
DARBININKAS,
respublikonai ir trys demokra
vis įspūdingi įvykiai, nuskambė lietuvių dainos, muzikos ir dailės pastangos prasimušti kaip teisi
tai. Kuomet prieš ketvertą metų paskelbęs klaidingą jo amžiaus
ję plačiai už lietuviškųjų sluoks meilė, — neatskiriama A. Olio ninkui pirma i savivaldybių, pas tie demokratai kandidatavo, tai skaitlinę (63 m.), rašo:
nių, sustiprinę mus pačius ir pa asmenybės dalis. Ji ugdė jo šir kni j federaliniuš teisėjus, ne Antanas Olis juos netiesioginiai
”Kam teko su juo susidurti,
garsinę Lietuvos vardą ameri dyje vis galingesnį troškimą davė vaisių. Bet jo nuopelnai
rėmė, pagirdamas juos, suteik iį vertino kaip santūrų, nuosai
(
’
hieagos
technikos
ūky,
kaip
sa
kinėse sferose.
bent kartą kada ateityje savomis
damas
medžiagos
rinkiminei ku. konkretų žmogų, kuris matė
Jo politinė veikla giliai apmąs kojomis paliesti Lietuvos žemę nitarinio dist rikto prezidento
kampanijai, o gal net ir finansų. plačiau už savo grupę ir kuris
tyta ilgoms distancijoms, pa ir savomis akimis pamatyti lais buvo nekartą įvertinti. Amerikos
Kuomet sykį aš prisiminiau Lietuvos reikalus mokėjo pavers
grista visų lietuviškųjų pajėgų vės šviesa nuskaidrintus tėvų ša civiliniu inžinierių draugija 1955
apie tai pačiam Oliui, jis nusi- ti Amerikos reikalu ir tekioji
m. sa nitarinio dist rikto atsiekiglaudinimu ir nekreipta į įtakin lies horizontus.
juokė ir atsakė: "Tie demokra šviesoje juos pristatyti kitiems".
mus
priskyrė
prie
"pasaulio
sep

guosius sluoksnius, lemiančius
Šį troškimą jis paliko gyvie
tai tinkamai atlieka savo parei
tiniu didžiųjų stebuklu”.
JAV, o drauge n laisvo,’o pasau siems ...
VILNIS
gas; išvieno dirba su manim, tai
lio likimą.
Kitame straipsnyje apie a.a.
kaip aš galiu jų neparemti. Lai taip pat prisiminė Antano Olio
Neįvertinamas nuostolis
Jo masto platumas Chicago.
Antanu Olį Naujienose sakoma:
mėję rinkimus, tie trys demo mirtį ir parašė:
didmiesčio istorijon įrašytas sc)
Ankstyva A. Olio mirtis yra
"Ir sirgdamas Olis nepaliovė
"Reikia sakyti, Olis buvo gud
kratai viešai padėkojo p. Oliui
tintojo technikos stebuklo vardu. sunkiai įverti įamas nuostolis ne domėjęsis lietuvių visuomeni
riausias visų (’hieagos lietuvių
už jo prielankumą.
tik tautinei nn.sų srovei ir ne tik niais r ikalais. Nors gimęs ir au
politikierių. Jis nors ir negreit,
—
o
—
Asmenybės taurumas
lietuvybės są udžiui laisvajame gės Amerikoje ir niekad savo
bet kilo politikoje ir buvo pasie
Savo taurumu A. Olis plačiai pasaulyje, bei ir JAV, o ypač akimis Lietuvos nematęs, velio
Politika, tačiau, yra sunkus ir kęs nemažos įtakos.
pagarsėto Chicagoje ir toli už jos Chicagos miestui. Ir tai, velionį nis labiau sielojosi įo,s likimu, varginantis dalykas. Respubliko
Jisai labai daug gelbėjo "Lie
ribų. Rizikuodamas savo gyvybe, minėdama, pa .rėžė visa Chica negu kai kurie naujai atvyku nų viršūnėse A. Oliui teko grum tuvos vaduotojams” prieiti prie
jis atvirai išėjo prieš vad. Chi gos spauda.
sieji į šią šalį Lietuvos išeiviai”. tis už platesnį tautinių grupių aukštųjų valdžios pareigūnų,
cagos \Vestside’s bloką, sutelku
Graudu ir nyku be Antano
pripažinimą, už suart in imą su ypatingai Kongreso narių.
SANDARA
sį tamsųjį politinį ir kriminalinį Olio. Be lietuvio, kuris nepapras
Su priešingų pažiūrų žmonė
žmonėmis ir už konstruktyvią
elementą, siekusį galios adminis tai ramiai sprendė komplikuotas Antano Olio mirtį prisimindama programą. Kuomet 1 9 5 2 me mis jis elgėsi kaip elgiasi patys
tracijoje nešvariomis priemonė problemas ir be triukšmo darė rašo:
tais Chicagoje buvo susirinkusi gudriausi politikieriai. Nežiūrint
mis ir juodiems tikslams. Jis ap grandiozinius dalykus.
"Žinia apie Antano Olio mirtį, respublikonų konvencija, tai Illi politinių skirtumų asmeniniai
valė savo milžinišką įstaigą nuo
Dažnas klausiame — kas už aplėkusi Chicagą pereito antra nois valstybės delegacija, vado su juom buvo galima gražiai kal
tamsaus gaivalo. Nesiaurinda pildys tą tuštumą ? Jis jos nepa dienio rytmetyje, skaudžiai pa vaujama Senatoriaus Dirksono, bėtis. Jis buvo mandagus. Nors
mas savo 450 milijonų dol. įstai liko. A. Olio būdas, jo tautos lietė ne vien lietuvius, bet ir rėmė Ta fto kandidatūrą į J. V. čia-gimis, kalbėjo gražiai lietu
gos funkcijų, bet jas plėsdamas meilė, blaivios jo mintys ir kū daugybę kitų šio miesto gyven prezidentą. Antanas Olis, vienas viškai. Turėjo gerą iškalbą, kas
ir tobulindamas, jis apkarpė jos rybinė veikla ją su kaupu pri tojų. Radijo, spauda ir televizija iš visos delegacijos, parėmė Ei- įam padėjo prasisiekti politikoišlaidas ir sutaupė miestui apie pildė, palikdami idealų ir kon trumpais protarpiais kartojo tą senhovvorį. Tas sukėlė Senato- Je”.
31/} mil. dol.
kretų pavyzdį mums, kaip ir ne žinią, primindami nuopelnus ir
Nesaisant politinių ir krimi
nalinių gangsterių intrigų, vie
Didžiam lietuviui
šos ir pogrindžio akcijos prieš
jį, Ant. Olis 3 kartfts iš eilės
A. a. ANTANUI OLIUI mirus,
laimi rinkimus į Sanitarinio Distrikto patikėtinius didele balsų
nuoširdžią užuojautą poniai V. OLIENEI, velionies arti
dauguma. Aštuonerius metus va
miesiems reiškia ir drauge skausmu dalinasi
dovauja tai institucijai kaip jos
prezidentas.
Amerikos Lietuviu Tautinės S-gos
Jo taurumą, garbingumą ir
6 skyrius Philadelphijoje
sąžiningumą pastebi ir įvertina
visa didžioji Chicagos spauda:
Chicago Tribūne, Sun-Time, Dai

M R VA

dėjui

A. a. adv. ANTANUI OLIUI mirus,

THE FIELD

poniai VERNAI OLIENEI, giminėms ir artimiesiems gilią
užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania
Centro Valdyba

Antano Olio kelias - pavyzdys
jaunajai kartai

Nuoširdi tolerancija
Visą jo amžių Ant. Olį lydi to
lerancija. Jis ją taiko kitaip mąs
tančiam, kitos pasaulėžiūros, ki
tos rasės ir kitos tautos žmo
gui. Naujiesiems ateiviams Ame
rikoje atsiradus, jo didžiausias
rūpestis išlyginti senųjų ir nau
jųjų skirtingumus, suderinti jų
galvojimą, užkasti griovius, už
taisyti spragas ir visus apjungti
dideliems ir dideliuc tikslųę šiekiantiems uždaviniams.
Tolerancijos ir sugyvenimo
troškimas ji verčia peržengti Janet Marshall įeina į JAV aviacijos istoriją, kaip pirma moteris,
gavusi leitenanto laipsnį — AVonieii of the Ak JEorce.
grupines, partines ii’ tautines ri-

ANTANUI OLIUI mirus,
p. VERNAI OLIENEI ir artimiesiems, liūdesio valandoje

reiškiame gilią užuojautą

Irena ir Andrius Kuprevičiai

Tauriam lietuviui ir nenuilstamam Lietuvos laisvės
gynėjui

A. a. ANTANUI OLIUI mirus,
poniai V. OLIENEI, giminėms ir artimiesiems gilią užuo
jautą reiškia

L. S. T. Korp! Neo-Lithuania Detroite.

Tauriajam lietuviui ir Tautinės Sąjungos pirmajam
pirmininkui

ANTANUI OLIUI mirus,
šeimai ir artimiesiems giliausią užuojautą reiškia

Tautinės Sąjungos
Waterburio Skyrius

Nepamirštamam Didžiajam Lietuviui

ANTANUI OLIUI mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai ir giminėms.

Am. Liet. Tautinės Sąjungos
Elizabetho Skyrius

Didžiajam lietuviui ir Lietuves laisvės gynėjui

A.a. ANTANUI OLIUI mirus,
nuliūdę ir prislėgti dėl jo netikėtos mirties ir nepataisomo

nuostolio lietuvių tautai, širdingiausią užuojautą poniai V.
OLIENEI ir šeimai reiškia

ALT Sąjungos Baltimorės Skyriaus
Valdyba ir nariai

Didžiajam Amerikos lietuviui

ANTANUI OLIUI mirus,
reiškia gilią užuojautą p. V. OLIENEI, giminėms ir arti

miesiems
Amerikos Lietuviuc Tautinės

Sąjungos Bostono skyrius

Didžiam Lietuviui

A. t A.

ADV. ANTANUI OLIlJI įnirus,

aafiOKi

ly News, Chicago American ir
kt. Jį, rinkimuosna einantį res
publikonų sąraše, visi didieji
Chicagos dienraščiai remia be
jokių rezervų.

Mielam

jo našlei p. VERNAI OLIENEI ir visai šeimai gilaus liū
desio ir skausmo valandoje reiškia nuoširdžią užuojautą ir
drauge liūdi

Poniai

RITAI PREMENECKIENEI

Lietuvių Nacionalistų Komitetas Exilyje

su šeima, dėl jos tėvelio pulkn. ADOLFO BIRONTO mir
ties, reiškiame širdingiausią užuojautą

anc

m

I). L. K. Birutės Draugija
Clevelando skyrius

Ka

Tauriam lietuviui
•f

A. t A.

ANTANUI OLIUI mirus,

Pulk. ADOLFUI BIRONTUI mirus,

poniai VERNAI OLIENEI, giminėms ir artimiesiems gilią
, jos vy

užuojautą reiškia

rui PRAMENECKUI, ir sūnui VIKTORUI

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos

Aleksandra ir Juozas
Juozaičiai

Worcesterio

i

skyrius

