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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

Kriaucevičius ir Kemežys. Tuo
pat metu įvykusiame Australi
jos universitetų „judo” turnyre

Suvaržomas priėmimas
i universitetą
Sovietijos aukštojo mokslo mi
nisterija nustatė naują tvarką
studentams į aukštąsias mokyk
las priimti. Ta tvarka taikoma ir
Lietuvoje. Nuo šiol pirmenybė
įstoti j aukštąją mokyklą bus
tiems, kurie po vidurinės mokyk
los baigimo bus dirbę ne mažiau
kaip dvejus metus pramonėje,
žemės ūkyje ar kitose ūkio ar

Sydnėjaus universitetą atstova
vo R. Daukus.

•

Egzilų skautų varžybose,

pravestose birželio 1 d., skaučių
grupėje pirmą vietą laimėjo lie
tuvaitės, vad. E. Kymantaitės.
Jos gavo pereinamąją gairę ir
teisę prie uniformos dėvėti ženk
lą” Premier Patrol 1958”. Var
žybose dalyvavo estų, latvių, lie
tuvių, rusų, ukrainiečių ir veng
rų skautų skiltys.

slinės literatūros iš užsienių,
svetimomis kalbomis. Tuo tarpu
Vilniuje yra tik vienas knygy
nas, kuriame galima gauti už
sieninės literatūros, bet ir tai tik
„demokratinių šalių”, ir daugiau
sia tik grožinės literatūros.
Biologijos instituto bendradar
biai tačiau nurodo, kad diena iš

• Bankstovvno Lietuvių Na
muose birželio 1 d. įvyko litera
tūrinė popietė, kurioje su savo
kūryba pasirodė V. Kazokas, Al-

dienos gaunama daugiau užsie

mis Jūragis ir Ant. Skirka. Po

kultūros šakose ir gerai tame ninės mokslinės literatūros (už

pietės proga N. Cininas buvo su
darbe užsirekomendavę. Ligšio sienio leidyklų iniciatyva siun
rengęs savo medžio drožiniu pa
linė privilegija be konkurso sto čiami pavyzdžiai) ir susidomėji
rodėlę.
ti j aukštąsias mokyklas baigu mas ta literatūra labai padidėjęs.
siems vidurines mokyklas su
Nauji pašto ženklai, nuo rugpiū
aukso ar sidabro medaliais pa

čio mėn. 1 d. pakėlus kaina iki

naikinama. Stojamieji egzaminai
paliekami. Be to, prie aukštosios

4 c. už paprastus vidaus laiškus
ir 7 c. už oro pašto laiškus.

mokyklos direktoriaus (ar rek

toriaus) sudaromos studentams
priimti komisijos, kuriose turės

Prof. A. Voldemaras
mirė 1944 metais?
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Britanija ateinančią savaitę
pasiųs naujus parašiutininkų ba

talionus — apie 3,000 vyrų — į
Kipro salą tvarkai palaikyti, —
paskelbė karo ministerija Lon
done. Penki šimtai vyrų iš XVI
parašiutininkų divizijos atvyko
šeštadienį. Savaitę trukę nera
mumai, įvedus naujus judėjimo
suvaržymus, aprimo.
Kipras — britų vainiko kolo
nija Viduržemio jūroje — yra
40 mylių atstu nuo Turkijos ir
400 mylių nuo Graikijos. Ketu
ris penktadalius 500,000 gyven
tojų sudaro graikai, likusį penk
tadalį — turkai. Ketverius me
tus salą kankina teroras ir kontra-teroras. „Enosis !” šaukia
graikai, siekdami susivienijimo
su Graikija; „Taksimi” atsako
turkai, reikalaudami padalinimo.
Britai, norėdami išlaikyti Kiprą
karine baze, buvo pasiūlę ribotą
savivaldą. Turkija pareiškė, kad,
jei salos status quo bus keičia
mas — jis turės būti išspręstas
tik dalybų keliu.
Britų planus komplikuoja fak

tas, kad visi ginčo dalyviai —
Britanija, Graikija ir Turkija —

yra NATO nariai.
Pastaruoju

metu

Londonas

paruošė kompromisinį planą. Be
laukiant jo paskelbimo, įtampa
gyventojų tarpe, Graikijos ir
Turkijos vyriausybėms pakurstant savuosius šalininkus, vis

mi tik gimimo metai. Amerikoje
• Prancūzijos premjeras De
Prieš maždaug pusmetį Vil mirusių Lietuvos prezidentų An
augo, kol pagaliau sprogo bom
būti atitinkamo miesto partijos niuje išleista knyga "Revoliuci
Gaulle savo pirmojoje kalboje
bų ir gaisrų pavidalais. Tik bri
ir komsomolo atstovai, o taip pat nis judėjimas Lietuvoje" (straip tano Smetonos ir Kazio Griniaus per radiją pareiškė, kad ketvir
ir tos mokyklos partijos, komso snių ir viešų kalbų rinkinys) bus gimimo ir mirimo metai nurodo tąją respubliką tenka nurašyti Valst. sekr. John Foster Dulles, vos lik spėjęs atsisveikinti išvyks tams įvedus griežtus gyventojų
tantį Vokietijos prez. Theodor Heuss, turėjo skubėti pasitikti Bri judėjimo suvaržymus ir atsiun
mi teisingai. Teisingai nurodo
molo ir profsąjungos atstovai.
bene pirmas pusiau oficialus vie mi gimimo bei mirimo metai ii į istoriją kaip mirusią, nepaisant tanijos premjerą Harol Macmillan, kuris atvyko neoficialiems
tus kariuomenės papildymus
šas dokumentas, kuriame nuro prieš karą mirusių min. pirmi „garbingo patriotizmo tų asme pasitarimams su prez. Eisenhovveriu apie svarbiąsias pasaulio
prie jau ten esančių 20,000 įgulų,
SUVARŽOMAS AUTOMOBILIŲ doma prof. Augustino Voldema
nų", kurie jai vadovavo. Jis krei
problemas.
ninkų J. Tūbelio ir M. Sleževi
būklė sunormalėjo.
PARDAVIMAS
pėsi į prancūzus, prašydamas pa
ro mirties metai.
čiaus.
—vr. gelbėti sukurti stipresnę valsty
Britų kompromisinis planas
Nuo gegužės mėnesio pabaigos
Toje, kompartijos istoriko R.
Lietuvoje automobilius teisėtai
Libanonas įteikė skundą JT bus paskelbtas šią savaitę. Grai
bę viduje ir užsienyje. — Finan Savo kalboje jis gyrė JAV pa
bus galima pirkti tik specialioje Šarmaičio redaguotoje knygoje
sų ministeris Pinay paskelbė galbą ir pareiškė, kad Jugoslavi Saugumo Tarybai, kaltindamas kų ir turkų vyriausybės apie jo
parduotuvėje Vilniuje, ir pirkti yra 27 puslapius užimanti kny
naują valstybės paskolą, kvies ja „kovos”, jei prireiks nuo kal Nasserį nelegaliu kišimusi į Li turinį jau esančios painformuo
ŽINIOS
IŠ
tos. Daugelis stebėtojų mano,
galės tik tie, kurie turės specialų gos tekste minimų pavardžių ro
banono vidaus reikalus.
damas prancūzus partraukti už tinimų apsiginti.
• Demokratų partijos lyderis
leidimą, išduotą vietos vykdomo dyklė. Prie kiekvienos pavardės
Praeitą savaitę Saugumo Ta kad britai pasiūlys Kiprui tam
sieniuose deponuotą auksą. Pa
AUSTRALIJOS
jo komiteto drauge su profsąjun yra tipiškas bolševikiškas as
skolos pasirašymas prasidės ant Adlai Stevenson išskrido Londo ryba svarstė Libanono skundą. tikrą savivaldos periodą — gal
• Dail. Vaclovas Ratas, Congų komitetu. Tie komitetai ta mens apibūdinimas. Tie apibū
radienį. — Alžiro Viešojo Saugu nan, iš kur pradės kelionę po Eu Irako, vienintelės arabų valsty būt iki 10 metų, po kurių abi pu
čiau galės išduoti tik ribotą lei dinimai, suprantama, maža te temporary Art Society pakvies mo Komitetas pareiškė „visišką ropą, įskaitant ištisą mėnesį bės S. Taryboje, atstovas ta pro sės turės nuspręsti salos ateitį
dimų kiekį, pagal nustatytą kon turi objektyvios informacijos tas, gegužės 20 d. šios draugijos pasitikėjimą” generolu De Gaul truksiantį pasivažinėjimą po Ru ga pareiškė, kad Nasseris kurs jau vėsesnėmis nuotaikomis. Ta
tingentą. Negalės naujo automo apie asmenis. Tačiau skliaustuo nariams davė paskaitą-demons- le, kviesdamas gyventojus koo siją.
tąs riaušes visame arabų pasau čiau dabartinė atmosfera Kipre
bilio pirkti tas, kas jau yra pir se nurodomi asmens gimimo bei traciją apie grafikos meną. Buvo peruoti su vyriausybe.
• Socialinio draudimo fondai ly. JAR skundą paneigė, tačiau kelia didelių abejonių, ar tą pla
kęs „Moskvičių” pastarųjų pen- mirimo metai, atrodo, stengtasi demonstruojama medžio graviū
• Britanijos premjeras Mac birželio 30 d., fiskalinių metų Saugumo Taryba 10 balsų, ru ną iš viso bebus įmanoma svars
kerių metų laikotarpyje, arba žymėti tiksliai. Bent tų asmenų ra ir raižiniai, lino raižiniai ir iu illanas, grįžęs Londonan iš pabaigoje, rodys deficitą pirmą sams susilaikant, nutarė pasiųs tyti.
"Pobiedą” ar "Volgą” pastarųjų atvejais, kurių gimimo bei miri monotipas. Susirinkusieji gyvai JAV, pareiškė, kad diskusijos kartą fondo 18 m. istorijoje.
ti karinių stebėtojų grupę Sirimo
metai
yra
žinomi,
klaidų
ne

domėjosi
technine
demonstracija
Graikija nutraukė karinius ry
aštuonerių metų laikotarpyje.
Nedarbo kompensacijas gau jos-Libanono sienai uždaryti.
dėl viršūnių konferencijos turėtų
teko pastebėti. Tokiais atvejais, ir išstatytais lietuvių grafikos būti paskubintos. Jis siūlė, kad nančių asmenų skaičius pasku JAR rezoliucijai nesipriešino, ir šius su Turkija, tuo sugriauda
Parduoti turimą automobili
kur rodyklės redaktorius duome darbais.
ma karinę NATO sąjungą piet
dabartiniai ambasadorių pasita tinę gegužės savaitę nukrito sovietai nevetavo.
irgi bus galima tik per tą pačią
nų apie gimimo ar mirimo me
rytinėje Europoje.
• Dail. Viki. Siniankevičius rimai būtų pakeisti užsienių rei 65,300, tuo būdu numušdamas
parduotuvę Vilniuje, komiso pa tus neturėjo, jie nepažymėti.
Stebėtojai neabejoja, kad Nas
dalyvauja australų komercinio kalų ministerių posėdžiais.
Dvylika graikų transportinių
pašalpas gaunančiųjų skaičių iki seris yra numatęs absorbuoti Li
grindais. Parduos tik tiems, ku
Daugumoje atvejų nežymėta mi meno metinėje parodoje. Jis gy
• Jugoslavijos Titas pareiškė, 2,827,000. šelpiamųjų sumažėji banoną, tačiau Sirijos karštagal lėktuvų iš Izmiro (Smyrnos),
rie turės iš vykdomųjų komite
rimo data 1940-41 metais bolše
tų leidimus. Kitaip įsigyti auto vikų suimtųjų politikų bei visuo vena Melbourne ir dirba komer kad Chruščiovo kišimasis į Ju mas aiškinamas sezoninių darbų viai esą perdaug pasiskubinę ir kur yra įsikūręs NATO pietryti
cinio meno srityje.
goslavijos reikalus pabloginęs jo pagyvėjimu ir pašalpas išėmusių- sumaišę jo planus, nes jis tuo nės Europos kariuomenės štabas,
mobiliai negalės gauti registra
menininkų, nors ir žinoma, kad
• Dail. II. Šalkauskas daly santykius su komunistų kraštais, jų skaičiaus padidėjimu
cijos numerio.
tarpu dar tebebandąs palaikyti slaptai išgabeno visą savo per
tų rodyklėje minimų asmenų vauja Muswellbrook Art Group
sonalą, Graikijos vyriausybei iš
gerus santykius su Vakarais.
daugelis jau yra mirę. Gal re meno parodoje. Neseniai vienas
anksto net nepainformavus NA
KAUNE UŽDRAUDĖ
*
STATYTIS MAŽUS NAMUS daktorius apie jų mirties metus amerikietis meno kolekcionierius
JT gen. sekr. Ilammarskjold TO apie ruošiamą santykių nu
tiksliau duomenų negalėjo ar nei
SUNKIAUSIOS DIENOS LIBANONO į vyriausiąjį stebėtojų štabą Li traukimą su turkais.
Nuo šių meti; balandžio 30 nenorėjo rasti, arba gal tiesiog Australijoje įsigijo 11 naujų
Turkija, kaip pranešama, kon
banone paskyrė Norvegijos gen.
dienos Kaune nebeleidžiama sta nenorėjo ryškinti likvidacinės darbų, jų tarpe ir H. Šalkausko
VYRIAUSYBEI
Odd Bull, buv. Ekvadoro prez. centruoja savo kariuomenę išil
tyti mažų individualinių namų politikos pasėkų. Tačiau gimimo piešinį „Kita kultūra”.
• ALB Sydnėjaus apylinkės
Jau ilgiau, negu mėnesį, besi- Libanono krizės užkulisiuose Galo Plaza ir buv. Indijos atsto gai Rytinės Trakijos pasienio.
(perbrangu juos aprūpinti van ir mirimo metai yra nurodyti
dentiekiu, elektra ir ateity nu kun. Vlado Mirono (1880-1953) valdybon gegužės 25 d. buvo iš tęsią neramumai Libanone pra- slypi Nasserio „didysis užsimo- vą prie JT Rajeswar Day ai. Rei Washingtone valst. departa
matomomis dujomis). Miesto ri ir prof. Augustino Voldemaro rinkti: A. Jasaitis, K. Adickas, eitą savaitgalį pasiekė naują j imas” išstumti Vakarų įtaką iš kalingos karinės pajėgos paima mento pareigūnai išreiškė didelį
S. Juraitis, V. Miniotas ir S. Oši įtampos laipsnį, prasidėjus kie Vid. Rytų, ir sujungti arabų pa mos iš Palestinoje stovinčių ste susirūpinimą staigiu Graikijos
bose, kurios dabar yra išplėstos (1883-1944).
nąs. Rev. k-ja: P. Grosas, inž. toms kautynėms saulės įkaitin- saulį „vienon vadovybėn”. šių bėtojų komandų. Gen. Bull Liba- pasitraukimu. Britų premjeras
tiek, kad apima ir visus aplinki
nius kaimus, bus leidžiama sta Kadangi visos kitos datos, at Adomėnas ir inž. Bukevičius. šis tosė Beiruto gatvėse, kelių šimtų ambicijų besivaikydamas, Nas- nonan turi atvykti šios savaitės Macmillanas kreipėsi į prez. Eityti tik 2-4 aukštų daugiabučius rodo, yra paremtos tikrais duo susirinkimas įvyko jau savuose metrų atstume nuo prezidentū seris užgrobė ir nacionalizavo pradžioje, likusieji štabo nariai senhowerį, prašydamas panaudo
ti savo įtaką Turkijai ir Graiki
namus kooperatiniais pagrindais. menimis, tai yra pagrindo ma Sydnėjaus Lietuvių Namuose.
ros. Abi pusės — sukilėliai ir Suezo kanalą, priėmė sovietų ka — kiek vėliau.
Birželio pirmąją savaitę Mel-Į karįuomen£ — kovojo kulkosvai- rinę, ekonominę ir techninę pa Ar JT stebėtojų komandai pa jai, kad abi pusės sutiktų pa
Kas norės vienas sau statyti pri nyti, kad ir šių buvusių Lietuvos
• 1 4 J 1• •
•
vatų namą, galės jį statytis tik ministrų pirmininkų mirties lai bourne įvyko Australijos univer džiais ir patrankėlėmis. Prezi galbą, sukūrė Jungt. Arabų Res siseks ką nors nuveikti, kovoms svarstyti britų planą, kuris buvo
už miesto ribų, gavęs atitinka kas redaktoriams yra konkrečiai sitetų krepšinio turnyras. Žaidė dentūra užbarikaduota smėlio publiką iš Egipto, Sirijos ir Je iš naujo suliepsnojus Libanone, numatytas pradėti nagrinėti pir
madienį, birželio 16 d.
mus leidimus iš Kauno rajono žinomas. Antano Merkio nurodo- jų tarpe buvo ir du koviečiai: maišais ir spygliuotomis vielo meno, pradėjo kurstyti neramu tuo tarpu dar sunku pasakyti.
Gegužės 17 d., praėjus savai
valdžios.
mis. Sunkios kautynės taip pat mus Arabų Federacijoje (Irake
tei nuo „sukilimo” pradžios, JAV ateinančios dvi dienos provakavyko kitose dviejose miesto da ir Jordane) bei Libanone.
*
SUTARTIS SU LENKIJA DĖL
pasiuntė Vak. Vokietijon savo rietiškai Libanono vyriausybei
lyse: prie mahometonų centri
PILIETYBĖS
nės įstaigos, kur sukilėliai įsi Libanonas, nuo 1941 m. ne Globemaster eskadrą, kuri stovi bus pačios sunkiausios. Po to,
"skubiems
skridi
Gegužės 8 dieną įsigaliojo su
rengę vyriausiąją savo būstinę priklausoma respublika, yra su paruošta
atvykus JT tarpininkų komisi
tartis tarp Sovietijos ir Lenkijos
ir kalėjimo, kur sukilėliai bandę skilęs į dvi politines stovyklas. mams” į Libanoną. JAV šeštasis jai, bus sulaikyta iš Sirijos suki
Pusę jo 1,500,000 gyventojų su laivynas, kuris patruliuoja Vid. lėliams tiekiama pagalba.
dėl "dvigubos pilietybės" sutvar
išvaduoti kalinius.
kymo. Esama asmenų, gyvenan
Kautynės, kaip manoma, buvo daro krikščionys arabai, kitą pu jūroje, taip pat manevruoja Tur
čių Sovietijoj (turbūt ir Lietu
desperatiškas sukilėlių bandy sę __ mahometonai. Prezidentas kijos pakrantėse, 150 km. atstu
voj), kurie laikomi tuo pačiu me
mas nuversti vyriausybę prieš Camille Chamoun, 57 m., yra nuo Libanono.
• JAV pirmasis bandymas pra
Nedidelis
plotu
—
135
mylios
tu ir sovietų ir Lenkijos pilie
pat atvykstant JT Saugumo Ta krikščionis ir jo vyriausybė yra
dėti derybas su Rytine Vokietija
ilgio ir 20-35 mylių pločio — dėl 9 paklydusių karių išlaisvini
čiais. Tokių pačių esą ir Lenki
rybos stebėtojų grupei, kuriai palanki Vakarams.
Praeitą mėnesį pradėta kalbė kraštas virto didele Vid. Rytų mo nepasisekė, nes, kaip komu
joje. Dabar jie patys turės pasi
pavesta sustabdyti ginklų ir
rinkti pilietybę, nors, pasirinkę
„sukilėlių” tiekimą iš Sirijos. ti, jog Chamoun numatąs pra parako statine. Per jį eina Irako nistai skelbia, JAV atstovas ne
pilietybę ne to krašto, kuriame
Pačios kautynės prasidėjo, vy vesti konstitucijos papSldymą, naftos vamzdžių linijos į Vidur turėjęs pakankamų įgaliojimų.
gyvena, galės ir toliau ten pasi
riausybei paskelbus nelegaliomis kuris įgalintų jį būti renkamu žemio jūros uostus.
Kitas posėdis numatytas atei
antrai
šešerių
metų
kadencijai.
likti, tačiau tik svetimšalių tei
tris opozicines partijas.
nančią savaitę. Pasitarimams
*
Sunkios
kautynės
Beirute
tę

Opozicija
sukėlė
audrą.
sėmis.
tarpininkauja Čekoslovakija.
Nasserio šalininkai, pasinau sėsi ir sekmadienį, tačiau vyriau
Trečią kartą per pastaruosius
• Muencheno miestas Vokie
REIKALAUJA UŽSIENINĖS
10 metų Jungtinės Tautos siun dodami ginčais, sukurstė riaušes sybės kariuomenė išlaikė miestą
LITERATŪROS
Naujas dvarininkas ir kumetės. Dešinėj — S. Valiukas, buvęs čia tarpininkus į Vid. Rytus tai ir pradėjo atvirą sukilimą prieš savo rankose. Nuostolių antrąją tijoje pradėjo švęsti 800 metų
Mokslų Akademijos instituto boksininkas, dabar Šeduvos rajone „Artojo” kolchozo pirminin kos labui: 1948 m. įgyvendinti Chamoun režimą. Kairo radijas kautynių dieną, spėjama, esą miesto įkūrimo sukaktį. Dešimtį
bendradarbiai viešai reikalauja, kas „30-tūkstantininkas”, tai yra, komunistų partijos dvarinin- paliaubas tarp Izraelio ir arabų, kurstė sukilėlius, ir vis gausėjo mažiau, negu šeštadienį, kada savaičių truksiančios iškilmės
kad būtų įsteigtas specialus kny kauti nusiųstas pareigūnas. Kairėj —. buvusios Lietuvos ūkinin 1956 m. po Suezo invazijos ir pranešimai apie stambaus mas priskaičiuota 50 žuvusių ir šim pradėtos fakelų paradu, kuriame
dalyvavo apie 500,000 gyventogynas (kaip Rygoj, Taline ir ki kės bando turguje parduoti iš 60 arų sklypelyje laikomos karvės praeitą savaitę — Libanonui gel to ginklų ir "sukilėlių” transpor tai sužeistų.
Washingtone sakoma, kad jų.
tus iš Sirijos į Libanoną.
tur), kur būtų galima gauti mok- sutaupytą grietinę. Nuotraukos iš Vilniuje leidžiamo „švyturio”. bėti.
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suteikta Cleveiande, Ohio.
Prenumerata metams,
iš anksto

• Varšuvos laikraščių žiniomis,
iš Lietuvos ir Ukrainos, per pir
mus šių metų keturius mėnesius,
į Lenkiją persikėlė 8000 žmonių.
Kiek jų buvo iš Lietuvos, tiksliai
nepasakyta.

• Dirvos vykdomo vajaus rėmė
jai — Kazė ir Petras Žilinskai,
mokant $8.00. Įsteigtas 1916 metais. iš Studio City, Cal., vajų parė
Atsk. Nr. kaina 10 centų.

mę $50.00 auka, rašo: „Linkime

• J. Rajeckas, Lietuvos charge
d’Affaires a. i., įteikė notą valst.
departamentui ryšium su pro
jektuojama viršūnių konferen
cija.
Gegužės 29 d. Lietuvos pasiun
tinybėje buvo sušauktas Pabal
tijo valstybių atstovų pasitari
mas.
Birželio 8 d. J. Rajeckas daly

TORONTO

RAUDONIEJI
VIDURAMŽIAI
TAI YRA

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO
RAGANŲ MEDŽIONES

KRONIKA

Birželio 8 d. Prisikėlimo par.
salėje įvyko šeštadieninės Mai
ronio vardo mokyklos mokslo
metų užbaigimas-išleistuvės. Pri
sirinko pilna salė mokinių tėvų
ir svečių. Svečių tarpe matėsi
min. V. Gylys ir daugelis kitų
garbingų asmenų. A. Rinkūnas
supažindino su nauja mokyklų
programa. Po to mokiniai pade
klamavo, pašoko tautinių šokių
ir baletą.

pačiu artimiausiu laiku pasiekti vavo Washingtone surengtame
REDAKCINĖ KOLEGIJA:
Po oficialios ir meninės pro
tragiškų birželio įvykių minėji
T. Bakūnas (Los Angeles), P. Bastys (Toronto), E. čekienė (Brooklyn), užsibrėžtąjį tikslą”.
P A R A S fi
gramos dalies tėvų komitetas
me, kuriame pagrindinę kalbą
A. Musteikis (Detroit), R. Mieželis (Chicago), J. P. Palukaitis (Cleveland),
mokinius pavaišino. Vaišės, ži
J. Paplėnas (Chicago), V. Rastenis (Brooklyn) ir St. Santvaras (So. Boston). • BALFo seimas šiais metais pasakė valst. dep-to pasekr. Loy
noma, buvo kuklios. Pabendra
JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS
įvyks Newarke, N. J.
Henderson.
vimas su mūsų mažučiais darė
Gegužės 28 d. Antro Pas. ir
malonų įspūdį. Tačiau nevienam
Knyga jau gauta Dirvoje. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja
ATSTOVŲ NUOMONĖS TAUTINIAM rio, nors ir trumpą žodį lietu Korėjos karų Nežinomų Kareivių
lindo į galvą mintis, ar ne perviams malonu buvo išgirsti. Taip pagerbime buvo padėtas Lietu
maža kicipiama dėmesio į tos
po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.
KONGRESE
pat dalyvavo iš Washingtono at vos tautinių spalvų gėlių vaini
rūšies institucijas tremtyje. Rei
kas su atitinkamu užrašu. Sekan
Dirva yra vienintelis jos platintojas JAV. Prašom
vykusi
Jadvyga
Tūbelienė,
An

kėtų daugiau skirti tam tikslui
EMILIJA CEKIENfi
tanina Colney, dr. M. Colney čią dieną p. Rajeckas dalyvavo
lėšų. Lietuvybės išlaikymo rei
knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu
Nežinomų Kareivių laidotuvėse,
našlė
ir
k.,
kuriuos
kongreso
kalas yra labai rimtas ir visiems
PL Bendruomenės Tarybos
Diskusijos
kur ryškioj vietoj buvo išstaty
laiku
išsiųsti.
pirm.
inž.
J.
Jurkūnas
pristatė
bendras. Bet mūsų bendruome
Tautinio kongreso iniciatorius pirm. adv. J. Šlepetys, J. Valai visuomenei. Taip pat dalyvavo tas Lietuvos pasiuntinybės vai
nė, kuri yra įklimpusi į politinę
ir jo pirmininkas inž. Eugeni tis, J. Maurukas, dr. B. Nemic daug senųjų veikėjų: Trečiokai, nikas, ir aplankė Kaune žuvusio
klampynę, pati skursta ir todėl
jus Bartkus atidaryme kalbėjo, kas kalbėjo organizaciniais ir Diliai, Šimėnai, Kulbokienė, Ma Amerikos kario S. Harris kapą
nėra pajėgi teikti mokyklai efek
jog tai bus ne reprezentacinis, o jaunimo klausimais.
kus,
aktyvus
ir
dabartinis
V.
Arlingtone.
rija
Sims,
kuriems
buvo
malonu
ROCHESTER
•
tyvią paramą.
darbo kongresas. Ir tikrai, visas
Vitkus.
Pats laikas yra labiau tuo rei
Kongresą atidarant buvo labai sutikti savo seną idėjos draugą, • Stasys Jonaitis, Michigan Uni
*
tris dievas suvažiavimo dalyviai
keliautoją
J.
Bačiūnų.
kalu susirūpinti ir paremti mo
versitete Ann Arbor apgynęs diKolonija gausėja akademikais.
labai aktyviai sekė jo darbu ei pasigesta dviejų žmonių, visą
Vaidintojų grupei ilgesnį laiką
kytojų pastangas.
zertaciją "Lietuva Mauclere raš — Jau eilę metų mergaičių ko
gą ir patys aktyviai diskusijose savo gyvenimą besisielojančių
vadovavo J. Kaributas, bet jam
tuose", gavo filosofijos daktaro legijoje profesoriauja Vlada Sa
Lietuvos ir lietuvių reikalais, dėl
dalyvavo.
išvykus į Californiją, ir vaidilos
laipsnį.
Daug tautiniam darbe patyri ligos negalėjusių atvykti, tai
baliauskienė. Ilgesnį laiką bu sumigo. Juos gana sėkmingai iš
mo turįs dr. S. Biežis siūlė ap adv. Antano Olio ir Juozo Gin• Pabaltijo Moterų Taryba, Tra- vusį YWCA instruktorė G. Cai- judino A. Cieminis. Gegužės lf X WORCESTER
svarstyti, kodėl PL Bendruome kaus, kuris betgi prieš uždarant,
gingųjų Birželio įvykių- sukak liūtė-žemelienė nuo kitų mokslo d. jie pasirodė su A/Rūko BuAntano
Olio
atminimas
bu
ve
idėjos
draugo
P.
Narvydo
globoj
nei nesiseka, nes anot jo, Ben
ties proga, paskelbė atsišaukimą metų dėstys aukštesniojoje mo buliu ir Dunduliu. Pasireiškė ir
pagerbtas
birželio
6
d.
specialiai
druomenė nestiprėja, o silpnėja. atlydėtas ir džiaugsmingai su
į amerikietes moteris, kad jos kykloje.
naujų jėgų. Pirmas pasirodymas Tautinės Sąjungoj ruoštas lite
sušauktame
ALT
S-gos
skyr.
Kodėl taip yra? Juk laisvam važiavimo dalyvių sutiktas.
Nuo
praeitų
metų
Rochesterio
kreiptųsi į JAV politikus, pra
buvo labai vykęs.
B. U. ratūrinių pabirų Vakaras, nors
krašte varu žmonių niekur ne Deja. a. a. adv. A. Oliui, ne v-bos posėdyje. Radijas „Laisvės šydamos pagalbos pavergtie universitete profesoriauja dr.
svečių skaičiumi ir ne pats gau
suvarysi, einame ten, kur širdis vieno tautinio kongreso buvu Varpas” paminėjimą suorgani siems kraštams išsilaisvinti. At Antanas Klimas. Tarp kitų da
siausias, atsilankiusiems paliko
ir jausmai traukia. Todėl Ben siam iniciatoriui, nebebuvo lem zavo birželio 8 d., kurio metu, sišaukime pabrėžiama, kad so lykų jis dėsto rusų kalbą, kurios
malonų įspūdį. Pasirinktiems
druomenei reiktų paieškoti tvir ta jame dalyvauti, nes kaip ži be vedėjo P. Viščinio, kalbėjo vietų siekiamas išgauti status mokytis pradėjo bolševikų kalė
veikalams gerai pasiruošia, va
DETROIT
tesnių pagrindų, naujų idėjų, nome, už poros dienų po Kon rašytojas St. Santvaras.
jime,
tada
dar
būdamas
gimna

karas pravestas labai tvarkingai.
Skyriaus vardu pasiųsta užuo quo pripažinimas atneštų skau zijos mokiniu. Malonu pastebėti,
greso, negailestinga mirtis išplė
kurios patrauktų žmones.
džias pasėkas 100 mil. pavergtų
Worcesterio Dramos Sambūrio
ALTe, sakė dr. S. Biežis, kaip šė visiems lietuviams didžiai jauta p. V. Olienei ir S-gos cent europiečių.
kad dr. Klimas randa laiko akty
Vietos Tautinės Sąjungos sky nariai Izabelė Savickaitė, Leo
ro pirmininkui.
ir visur, yra gerų ir taisytinų da brangią asmenybę.
viai reikštis lietuviškoje veiklo rius, pagerbdamas didžiai nusi poldas Jakubauskas, Eduardas
*
•
Birželio
įvykius
minint
Kana

lykų, tačiau klaidos būna atitaije.
pelniusį Lietuvai adv. Antaną Kaštaunis, Adolfas Venclauskas
.
."Laisvės
Varpas"
pakeitė
ra

doje
per
Cąnadian
Broadcasting
Iškilmingas
banketas
somos ir jų ateity vengiama, bet
Didėlėmis pastangomis, dirb Olį, pasiuntė vainiką ir trys sky ir Algis Zenkus sudaro stiprų
dijo
stotį,
birželio
15
d.
progra

stotis
buvo
speciali
transliacija,
Po poros dienų kongrese
ALTe tai nedaroma, nes bent iki
damas ar studijuodamas, univer riaus nariai p. Dalinis, p. V. pagrindą Sambūrio ateities dar
mą
pradėdamas
transliuoti
per
kuri
buvo
girdima
visoje
Kana

šiol savo suvažiavimuose atsto įtempto darbo, gegužės 31 d.,
sitetą baigė inž. Vytas Jasiulai- Griškonis ir p. VI. Pauža dalyva bams.
Framingham
WI<0X,
1190
ban

doje.
vams neduodavo balso kalbėti. Statler viešbučio didžiausioj sa
tis.
vo laidotuvėse.
Po programos pašokta ir pasi
ga,
Programa
bus
transliuojama
*
lėj
įvyko
iškilmingas
banketas,
Pora žmonių viešpatauja ir vi
Prieš
eilę
metų
imigracijos
• Laima Leonaitytė, nuolatinė
vaišinta. Sambūrio nariai vaka
sai atgyventais metodais. Kaip kuriam vadovavo adv. Vytautas sekmadieniais tarp 8 ir 9 vai. Dirvos skaitytoją, birželio 15 d. čia buvo atbloškusi daug gydy
Michigano amerikiečių skautę ro rengėjų buvo pagerbti jiems
ryto. Laisvės Varpo vadovybė ti
moderniais laikais šiame krašte Abraitis.
su pabaltiečių ekskursija iš tojų. Deja, jie papolitikavo ir parodoje birželio 6, 7 ir 8 d. State suruoštoje vakarienėje p. Jaku
kisi,
jog,
prailginus
programą
Maldą sukalbėjo kun. J. Vais
nebeįmanoma važinėti arkliniais
skrendu į Europą. Ji žada aplan veik visi išnyko. Ir čia apsigy Fair dalyvavo ir lietuviai skau bausku namuose.
iki
1
valandos,
bus
galima
labiau
vežimais, taip nebetinka dirbti ir tys, S. I. Tarp kitko jis kalbėjo:
kyti tarptautinę parodą Belgi venę lietuviai yra priversti gy tai. Mūsų skautai gražiai atvaiz
— Man teko būti Smetonos patenkinti klausytojų pageida joje, Italiją, Prancūziją ir Vo dytis pas įvairius Artymovičius, davo ”Kaip turi būti stovyklau
prieš 50 m. dirbtais metodais.
P. Klinga pabrėžė, kad ALTas Lietuvoj, Sc.huschnigo Austrijoj vimus, tačiau tuo pačiu klausy kietiją.
Žalnierovičius ir panašius. Gai jama".
tojai
th<ėtų
daugiau
remti
ir
rū

kaip organizacija yra gera ir rei :r I)e Gasperi Italijoj ir palygi
la.
Televizijos interpretat orius
NEW JERSEY
•
šiemetinėje
Kanados
parodoje
pintis
šios
radijo
programos
pa

nus
jų
santykius
su
Bažnyčia,
kalinga, bet blogais principais
pastebėjo, kad lietuviškas liau
Toronte
bus
įrengtas
lietuviškas
laikymu,
nes
tai
yra
vienintelė
paremta. Socialdemokratų nėra Lietuvoj katalikai daugiausia
Bendruomenės apylinkė veikia dies kryžius, aukuras ir skautiš
skyrius.
Juo
rūpinasi
eilė
tenykš

programa,
kuri
skubiai
skelbia
nei šimto visoj Amerikoj, tad turėjo laisvių bei privilegijų, ne
Lietuvių Dienos pobūvis-piknikas stalas yra vieni iš gražiau
gana
energingai.
P.
Armono
va

čių
lietuvių.
Meninį
parodos
sky

visus aktualius pranešimus, at
jų per dideli norai vadovauti gu anuose kraštuose.
dovaujamas choras, to paties sių parodos dalykų. Ne mažesnis kas New Jersey valstybėje ren
rių
apipavidalins
dail.
T.
Valius.
lieka
minėjimus
ir
informuoja
Kunigo rūbas, jei jis priešta
tūkstančiams.
Armono ir V. Grybausko sporti buvo susidomėjimas ir lietuviš giamas birželio 29 d. — Rahway,
visuomenę.
Palaikykime
ją,
ji
at

P. MaČ’ulaitis siūlė mūsų par rautų man pareikšti savo įsitiki
Royal Garden parke. Vietovė
• Bendruomenės centro valdyba ninkai, Pr. Puidoko radijo va kais rankdarbiais.
silygins,
tobulindama
savo
pro

tijoms sekti amerikiečių tvarką nimus, kurie neprieštarauja
Malonu, kad D. L. K. Mindau tarp didžiųjų lietuvių kolonijų
išleido naują biuletenio numerį, landėlė, St. Ilgūno tautinių šokių
gramą.
Visas grupes ALTe sujungti į Kristaus mokslui, aš nebūčiau jo
iš eilės dvyliktąjį. Atspausta 700 šokėjai garsina lietuvius ne tik go skautų draugovė sugebėjo — Newarko, Lindeno ir Eliza*
įsivilkęs. Buvo gal Lietuvoj už
demokratus ir respublikonus.
egz. Jame nemaža žinių apie įvy saviškių, bet ir amerikiečių tar gražiai reprezentuoti Lietuvą pa betho.
Skautų Tėvų Komiteto gegu kusius rinkimus ir žinių iš Ben
Gi Antanas Senikas — eiti taryta kokia bebankrutuojanti
pe. Labai energingas buvo pir rodoje, kurią aplankė tūkstan Programa labai įvairi ir gyva.
žinė
įvyko
birželio
1
d.
Publikos
prie 3-ių partijų: respublikonai mokykla, bet gi buvo pranciškočiai žmonių.
Degs įdomus skautų laužas, dai
druomenės apylinkių veiklos.
masis
pirmininkas
L.
Vilimas,
*
ių, jėzuitų ir kitos gimnazijos, susirinko mažokai, galbūt, pa
demokratai ir liberalai.
nuos chorai ir šoks tautinių šo
neatsiliko,
ir
paskutinis
J.
Jur•
Akrono
Lietuvių
Piliečių
Klu

kenkė
šaltokas
oras.
Alf. Latvėnas pažymėjo, kad Iš kuriu vieną baigė ir prezidenVietos naują Santaros ,valdy kių grupė.
bas
birželio
22
dieną
rengia
me

ALTas yra merdėjantis kūnas ii o sūnus. Jei buvo kalėjime už
bą sudaro: Saulius Šimoliūnas —
Oro sąlygos įtakos net urės, nes
tinę
gegužinę
ir
į
ją
kviečia
apy

Lituanistikos
mokykla
baigė
daug
vietų po stogu lietaus atve-l
jei jis nepasikeis, atkris visos taryti kai kurie katalikų veikė
pirmininkas, sekretorius — Jo
linkės
lietuvius
bei
clevelandieCHICAGOS
organizacijos. Jo persiorganiza jai, tai ne už katalikišką veiklą. savo mokslo metus birželio 7 d.
nas šostakas, iždininkas — A. j u, o gražiam orui esant, platūs
čius.
Aš trokštu, kaip Vaižgantas, pamaldomis ir aktu.
vimo reikalauja ne tik tautinin
sodai ir didžiulių m*edžių pavė
Iljasevičius.
GYDYTOJAI
*
/
kai, bet ir kitos organizacijos. kad lietuviuose būtų tik viena
siai.
1. J.
• Vilniaus Krašto Lietuvių Są
*
Ir jei to nebus pasiekta evoliuci aukščiausia partija su trimis
Šv. Petro lietuvių parapijos jungos St. Catharines skyrius,
Veiklus skautų veikėjas Atlan
Tel. ofiso PRospect 8-1717
jos keliu, teks eiti revoliuciniu programos punktais: Viršuje mokykla baigė mokslo metus bir birželio mėn. 21 d. rengia Joni
to Rajono vadeiva s. A. Banevi GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI
Rezidencijos REpublic 7-7868
nes Lietuvos reikalų negalime langus, apačioje mano žemė, o želio 10 d. Baigusieji 8 skyrių, nes. Jos įvyks St. Stephen’s Hali,
čius skautiškais reikalais buvojo
alia mano brolis lietuvis, — vadovaujami mokyklos vedėjos kuri yra vienos mylios atstume
aukoti asmeniškoms kelių žino
Dr. S. Biežis
Detroite.
PINIGAI Į
baigdamas pasakė kun. J. Vaiš seselės Immeldos, išvyko eks- nuo Wellando ir 4 mylios nuo
nių ambicijoms.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
*
B. Kalvaitis siūlė ALTe įvest nys.
kursijon į Washington, D. C.
Niagaros. Programą išpildys Ro
3148 VVest 63 St.
LIETUVA
♦
Banketo metu meninę progra
VAL.:
1-3
popiet
ir
7-8
v.
vak.
rotacinę vadovybę, įjungti jau
JAV
Vidurio
Rajono
vadeivos:
chesterio vyrų kvartetas (P. Ar10 Rublių už $1 —
nąsias jėgas, o Bendruomene, mą atliko sol. Aldona StempužieJonas Kasmauskas vasaroja mono vad.), Jonė Kvietytė ir kt. Trečiad. ir sekmad. ofisaą uždarytas, Seserijos — s. L. Puskepalaitiešeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Mokestis $5.— iki' $50.00
pertvarkyti nedarant atskiros in iė, sudainuodama keletą dainų ir sveiKatą taiso, atitrūkęs nuo Pradžia .5 vai. p. pietų.
nė, Brolijos — ps. A. Banionis
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.
stitucijos, bet einant per visas r arijų, už kurias dalyviai su kasdienių rūpesčiu. Igno Vilenišbuvo nuvykę į Chicagą, kur tu
PILNAI GARANTUOTA
kėlė ovacijas. Akompanavo muz. kio vasarvietėje "Alaušas". Ten
rėjo pasitarimą skautų jubilie
organizacijas.
KVITAS PARŪPINAMAS
Tik
Dirvą
skaitydamas
sužinosi,
Ig. Vilėn’škis ir kiti reikalą \. Mrozinskas.
jinės
stovyklos
reikalu.
JK
buvo atvykęs ir J. Vaičaitis, ku
EXPRESU PER 2 SAVAITES .
Tel. ofiso EVerglade 4-7376
Kongrese ir bankete, be jau ris artimųjų tarpe praleido savo kaip gyvena viso pasaulio lietu
vo į ALTą Įtraukti jaunąsias jė
Tel. buto GRaceland 2-9203
PADĖKA
minėtu garbingų svečių, dalyva gimtadienį, gegužės 27 d. Ta
gas.
'' GRAMERCY
Al.T S-gos pirm. E. Bartkus vo ir generolas Povilas Plecha proga buvo aptarti Tautinės Są
viai.
Lietuvių Sporto Klubo Kovas
Dr. Juozas Bartkus
v
— 744 Broad Street
pageidavo, kad ALTas būtų ren vičius, atvykęs iš Chicagos, ku- jungos skyriaus veiklos reikalai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gegužinės Rengimo Komitetas
e' Newark 2, New Jersey
kamas, kaip ir Bendruomenė. Jc
Norvest Medical Center
širdingai dėkoja šeimininkėms:
7 . teista Banką Dėpt. 1
nuomone, ALTe mes turim turė
2336 VVest Chicago Avė.
p. O. Šadeikienei, p. BliūdžiuviePERSIUNČIAME SIUNTINIUS Į SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.
•?
.
ir apdrausta. .
.
Chicago 22, III.
ti vieną politinę organizaciją,
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS
nei, p. A. Brazaitienei, p. E. Kili
_
1
_
_______
’
_
_____________
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad.,
kurioje visi lietuviai galėtų pa
kevičienei, p. Vaičiūnienei; bufeGENERAL
PARCEL
&
TRAVEL
CO.,
INC.
antrad., ketvird., penktad.
sisakyti laisvinimo klausimais.
tininkams p. V. Kunčiūnui ir p.
Tik susitarus trečiadieniais.
KAS
S. švedas, B. Gaidžiūnas, L
135 W. 14th St., New York 11, N. Y.
Tel. CHelsea 3-2583
V. Valaičiui; Gen. Gustaičio ore
Sabaliūnas, A. Petrikas, S. Gu
(Licensed by USSR)
UŽSISAKĖ
skautų dr-vei ir kitiems prisidė
PAGAL SUTARTI, SUDARYTĄ SU INTURISTU, FIRMA TEISĖTA SIŲSTI SIUNTINIUS
das, A. Koncė ir k. plačiau pasi
jusiems prie gegužinės surengi
DIRVA —
I VISAS SSSR RESPUBLIKAS IR LIETUVĄ.
sakė jaunimo klausimu.
MARGUTIS
mo.
Visos išlaidos, įskaitant muitų, apmokama firmos įstaigoje. Siuntinius galite atsiųsti paštu arba kitu Jums
J. Kiaunė pageidavo daugiau
TAS NESIGAILĖJO!
Rengėjai
patogiu būdu.
vra
pats
seniausias
Amerikos
dėmesio kreipti į lietuvišką eko
Siųsti galima TIK NAUJUS DA—IKTUS. Negalima siųsti MAISTO PRODUKTUS su kitais daiktais.
nominį gyvenimą sekant Ameri

Siuntinį išsiuntus siuntėjas gauna Amerikos pašto KVITĄ, o siuntinį pristačius gavėjo pasirašytų KVITĄ.

kos tvarką.
V. Žilinskas pasisakė už politi
nes sroves, nes jos esą reikalin
gos. Bepartyviai žmonės yra
daug pasyvesni, tai rodo ir Ben

ĮSTAIGOJE DIDELIS PASIRINKIMAS PREKIŲ.

druomenės balsavimai, kuriuose

benartvviu mažiausias procen
tas balsavo.

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
11339 Jos. Campau
900 Literary Rd.
632 W. Girard Avė.
332 Fillmore Avė.
Detroit 12, Mich.
Cleveland 13, Ohio
Philadelphia 23, Pa.
Buffalo 6, N. Y.
Tel. TOwnsend 9-3980 Tel. T0wer 1-1461
Tel. WAlnut 5-8878
Tel. MOhawk 2674

lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gaustai ilius

truotas, turiningas, įvairus ir
skaitomas su malonumu.

Margučio adresas: 6755 Sa
VVestern Avė.. Chicago. III.
MARGUČIO metinė prenume

rata $3.00.
............................ -

Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
nente einantį iliustruotą humoro-kritikos žurnalą

PELĖDĄ
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.

Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė. S.,
Welland, Ont., Canada.
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PIRMĄJĄ KULTŪROS PREMIJĄ
PASITINKANT
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Apie tautinę savo kultūrą šian būti gyvos taip pat tik tautoje.
dien daug kalbame ir rašome. Jos netenka veikiamosios jėgos
Sielojamės jos išlaikymu ir ki nesidomimos ir nevartojamos.
limu. šiam tikslui organizuoja Todėl teisingai sakoma, kad kul
tūrą kuria taip pat visi tie, kurie
mės.
Ir ne be pagrindo, žinome gi, jos vertybių pasigenda ir ieško.
Vadinasi, reikšmingas yra kul
kad kultūrinėje mūsų gyvybėje
tūros kūrėjas, bet ne mažiau taip
slypi taip pat ir
tautines mūsų gyvybės šaknys. pat svarbus ir jos ieškotojas,
Būdama tautos gyvenimo ir ugdytojas, rėmėjas.
dvasios atspindys, tautinė kultū Lietuvių Bendruomenei atiten
Valstybės iždo surinkti mokesčiai: nuo Washingtono iki Roosevelto laiką, vėliau Trumano ir Ei
ra kartu yra ir tautinio išsilai ka daugiau pastarasis vaidmuo.
senhowerio prezidentavimo metu (iki š. m. birželio 30 d.).
kymo būtinoji sąlyga. Be gyvos Laikydama tautinę kultūrą Die
kultūros nėra nė gyvos tautos. vo valios ir laisvo žmogaus pa
Kas atitrūksta nuo kultūros, sa šaukimo vykdymu, ji ryžtasi ei
(austras) ir tremtinių reikalams
VISAI
EUROPAI
LAISVĖS
SIEKANT
vaime jau dingsta ir savo tautai. ti tautinės lietuvių kultūros rė
— pirmininkas Paul (vokietis).
MIN.
VACLOVAS
SIDZIKAUSKAS
Al
’
IE
PAVERGTŲJŲ
Ir atvirkščiai: kultūra, pasak mimo keliu. Tai įsakmiai pabrė
Tuo būdu PET santykiai su Eu
EUROPOS
TAUTŲ
SESIJĄ
IR
JO
MISIJĄ
EUROPOJE
dr. J. Girniaus, yra tasai pagrin žiama Lietuvių Chartoje: "Kiek
ropos Taryba gauna visai kon
das, kuris atitinkamą bendruo vieno lietuvio priedermė sudary
kos problema, ir joks kompromi kretų pavidalą. Iš viso, paskuti
2.
ti sąlygas tautinei kultūrai".
menę sutelkia į tautą.
sas ar net kompromiso regimu nioji Europos sesija dar labiau
PET
Seimo
sesija
Strasburge
paryškino PET vaidmenį ir su
Tad natūralu, kad Lietuvių
šitai visu ryškumu matome
turėjo tiesioginės įtakos ir Eu mas nėra galimas šiuo klausimu.
savo tautos istorijoje. Dr. Basa Bendruomenėje kilo lietuvių kul
Minėdami jį, mes turime demon stiprino jos autoritetą.
ropos
Tarybai.
Jos
Patariamo

navičiui ir kitiems aušrininkams tūros premijos mintis. Tik šios sios Asamblėjos darbotvarkėje struoti mūsų nesvyruojantį nu
Sesijos proga Strasburge po
reikėjo Daukanto ir kitų ano minties įgyvendinti neleido Ben
pirmą kartą buvo įrašytas Pa sistatymą būti ištikimais tam sėdžiavo Lietuvos, Latvijos ir
meto istorikų (net nelietuviškai druomenės iždo riboti ištekliai. vergtųjų Europos Tautų Seimo principui".
Estijos delegacijos. Posėdžiui va
pašiusių) Lietuvos praeities ide Reikėjo mecenato. Pagaliau atsi
klausimas. Vokietijos parlamen Tačiau savo rezoliucijos pro dovavo Lietuvos delegacijos pir
alizavimo. Priaugančiai lietuvių rado ir jis.
mininkas. Išsiaiškinta bendrais
to
narys
Altmeyer
pateikė
tuo
jekte
dėl
viršūnių
konferencijos
Amerikos Lietuvių Bendruo
darbuotojų kartai reikėjo patrio
klausimu
raportą,
teigiamai Politinė Komisija buvo suminė politiniais ir specifiniais, vien
tinės Maironio poezijos ir jo menės pirmosios kultūros premi
vertinantį PET vaidmenį, ir re jusi būtinumą įrašyti į konferen Pabaltijo valstybes liečiančiais,
"Jaunosios Lietuvos”, kas kai jos pirmuoju mecenatu bus Ohio
klausimais. Nutarta pagyvinti ir
zoliuciją,
įpareigojančią
Euro

cijos
darbotvarkę
tik
Vokietijos
Lietuvių Gydytojų Draugija. Jos
tino mintis ir virpino širdis:
pos Tarybą palaikyti nuola sujungimo klausimą. Mūsų pa suintensyvinti tarpusavio ben
"Kas darėsi, — pasakoja Vaiž narių nusistatymą lietuvių kul
tinius
santykius su
PET. akinti, mūsų draugai pasiūlė pa dradarbiavimą.
gantas, gavęs Maironio poemą, tūros atžvilgiu buv. valdybos
Strasburgo sesijai pasibaigus,
Aštuoni laisvųjų Europos vals taisą, reikalaujančią įrašyti į
pirm.
dr.
D.
Degesys
per
dramos
— nebeatmenu. Paskutinio pos
tybių
parlamentų
delegatai viršūnių konferencijos programą lankiausi didžiosiose Vakarų Eu
mo nebepaskaičiau — balsas už konkurso premijos įteikimo iš
pasakė tuo klausimu mus ir pavergtųjų kraštų nepriklau ropos sostinėse, susitikau su ei
kilmes
Clevelande
išreiškė
šiaip:
lūžo ... Krito balzamo lašas ant
džiuginančias ir mums viltį ža somybės ir laisvės atstatymo le aukštų užsienių reikalų mi
ištižusios dūšios ... Kas buvo profesinio darbo sąlygos gydyto
nisterijų pareigūnų. Visur gavau
dinančias
kalbas.
Raportas
ir
re

klausimą.
Nesant
vieningo
nusi

pergalvota, kas neaiškiai jausta, jui neleidžia tiesiogiai kultūri
zoliucija buvo vienbalsiai priim- statymo, Asamblėjos pilnatis nu užtikrinimą, kad Lietuvos ir ki
nių
vertybių
kurti
;
bet
lietuvis
staigiai ėmė tenėti, tvirtėti, va
tų sovietų pavergtųjų Centro ir
:i.
tarė visą rezoliuciją grąžinti Po
liai pritariant, be jokių sampro gydytojas negali būti savo tau
Rytų Europos valstybių klausi
Patariamosios
Asamblėjos
Po

litinei
Komisijai
persvarstyti
ir
tos
kultūrai
abejingas;
tad
jis
tavimu ir svyravimų”.
mas nėra ir nebus pamirštas ir
Tautinei dvasiai išsiskleisti ir turi prie tautinės savo kultūros litinė Komisija pateikė raportą naują pateikti rudens sesijai.
kad Maskvos pastangos įteisinti
apie
Europos
Tarybą
sudarančių
ugdymo
prisidėti
kitu
būdu
—
sutvirtėti toliąlu reikėjo Vaiž
Švedijos senatoriui Karei Wis- smurtą ir įamžinti pavergimą
valstybių
politiką
dabartinės
ganto "Pragiedrulių”, Krėvės mecenatine parama, šioj vietoj
trand atsistatydinus dėl pažen bus bergždžios, nors tenykščiu
padavimų bei dramų, Vydūno reikia pastebėti, kad ir čia mi tarptautinės padėties šviesoje. gusio amžiaus iš Specialiosios įsitikinimu mūsų kelias į nepri
"Prabočių šešėlių”, Čiurlionio nimo Liet. Bendruomenės Cleve Tame raporte tarp kitko sako Komisijos Europos Taryboje Ne klausomybę ir laisvę nebus nei
paveikslų, Rimšos skulptūrų, lando apylinkės vykdyto dramos ma: "Pavergtųjų tautų klausi atstovaujamoms valstybėms pir lengvas, nei taip trumpas, kaip
Sasnausko ir Naujelio muzikos, konkurso mecenate su 1000 dol. mas yra susijęs su pasaulio tai mininkų, tas komisijos pirminin kad mes to norėtume.
Jauniaus, Būgos ir Jablonskio premija taip pilt buvo Ohio Lie
ku išrinktas pavergtųjų, ypač
Pakeliui į Tuebingeną ir Reuttuvių
Gydytojų
Draugija.
mokslo. Ir šiandien gaivinamės
vių kultūrinį pasiekimą 1957-58 Pabaltijo, valstybių didelis bi lingeną, kur tariausi su VLIKo
Tai
prasmingas
nusistatymas
savo daina, savo knyga, choro
metais. Premija skiriama fizi čiulis Boegholm, Danijos parla Vykdomosios Tarybos nariais ir
koncertu, vaidinimu, paveikslu. ir konkretūs jam vykdyti užsi niam arba juridiniam asmeniui, mento narys, o vicepirmininkais su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
Ir pagalvokime: kas būtų iš mū mojimai !
t. y. individui arba kolektyvui. Į — Kirk, britų parlamento narys, pirmininku ir mūsų delegatu
sų tautos, jei neturėtume arba
premiją kandidatuoja šių lietu (konservatorius) ir Goedhard, PET delegacijoj Bonnoje, Jonu
Kultūros
premijos
skyrimo
netektume kultūrinių savo ver
vių kultūros sričių puoselėtojai: Olandijos parlamento narys (so Norkaičiu, buvau sustojęs Va
taisyklės
tybių ?
mokslo, literatūros, meno (dai cialistas). čia suminėtoji komi sario 16 d. Gimnazijos ir LB
LB Centro Valdybos pavesta, lės, skulptūros ir kt.), dainos ir sija paskyrė pranešėjus paverg Vokietijos Krašto Tarybos būs
Lietuviai gydytojai sudeda
šias taisykles parengė LB Kul muzikos, teatro, baleto ir šokių, tiesiems kraštams. Trijų Pabal tinėj, kalbėjausi su jos pirminin
tūros Fondo valdyba. Joms jau taip pat tautinės kultūros pro tijo valstybių pranešėju išrink ku Erdznonu Simonaičiu ir rei

Kultūros vertybes kuria atski pritarė ir kultūros premijos me pagandos. Premijai skirti 9 as tas Selvik, Norvegijas parlamen kalų vedėju Stankaičiu. Neleng
ras žmogus. Kūrėjas kalba visos cenatė — Ohio Liet. Gyd. Drau-' menų jury komisiją sudaro JAV to narys (socialistas). Be to, su vomis sąlygomis jie atlieka gra
tautos mintimis ir reiškiasi jos gija.
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130 mergaičių ir berniukų. Ne yra galingas; tuo būdu mūsų tau

ST. BARZDUKAS

pirmąją kultūros premiją

Nr. 47.

LB Kultūros Fondas. Premija daryto trys pakomisės: kultūri žų patriotišką darbą. Mūsų mei

jausmais. Jis atspėja tautos sie Taisyklėmis Ohio Liet. Gyd. paskiriama ne vėliau kaip iki niams reikalams — pirmininkas lės ir paramos ypač reikalinga
Draugijos 1000 dol. premija ski 1958 rugp. 15 d. ir įteikiama per Kraft (danas), socialiniams klau Vasario 16 d. gimnazija, kurioje
kimus ir pažadina viltis.
Bet kultūros vertybės tegali riama už PLB reikšmingą lietu- PLB Seimą New Yorke.
simams — pirmininkas Strasser šiuo metu mokosi daugiau kaip

PASAKA

das, galima padaryti gerą firmos vadovą ir
šeimoj tėvą.

Nesulaukęs Benjamino užeinant, ponas
BALYS GRAŽULIS

Goldas pats nuėjo jo aplankyti. Nors Benja

minas nešiojo viceprezidento titulą, bet pa
gijos neeikvojo. Jei ko imdavosi, įvykdydavo, reigas turėjo nežymias. Ir jo kabinetas buvo
— Sveikas, Deivi! — šūktelėjo Johan- nesivaržydamas su priemonėmis. Bet tokia
karidoriaus gale.
sonas įeidamas.
problema jam pasitaikė pirmą kartą. Kur
Goldui įėjus, Benjaminas net galvos ne
— Labas rytas, Mark, — maloniai atsa buvo vilties ir kur viskas paremta atsitikti
pakėlė, taip buvo įnikęs į darbą. Bent ponas
kė Goldas. Su artimaisiais bendradarbiais jis numu, kur jokios suktybės negalėjo padėti.
Goldas taip manė. Deja, jam teko nusivilti.
visada buvo šiltai malonus, bet tvirtas. O tū Tas supratimas savo bejėgiškumo jį tiesiog
Priėjęs arčiau, jis pamatė, kad prieš jaunuolį
ta vosi ne dėl to, kad paprasto būdo būtų, bet siutino. Tačiau ir niršdamas jis neapako. Jei
ne sąskaitos, o atvei’sta knyga guli. Bet ky
dėl to, jog tai kūrė jaukesnę aplinką, kuri negalima, tai ir nereikia. Taip nusprendęs, jis
lančio pykčio jis neparodė.
padėjo darbingumui.
pagaliau nusiramino.
— Labas, Beny! Nežinojau, kad pats ir
— Deivi, ar girdėjai, kokį pokštą sugal
Paprastai prieš dvyliktą užeidavo pasi skaityti mėgsti, — draugiškai užkalbino Gol
vojo Rita Maru?
— Norėčiau, kad ir pats ką nors pana tarti jo dalininkas Benjaminas Martinas. Ben das.
— O, kartais, kai nėra ko veikti, — su
šaus mūsų firmos reklamai sugalvotum, — jaminas buvo busimasis Goldo žentas, duk
su šypsena, bet aiškiai priekaištingai atsakė ters E teles sužadėtinis. Ponas Goldas ir Teo mišęs, slėpdamas knygą, atsakė Benjaminas.
doras Martinas įkūrė firmą lygiomis dalimis.
— Nepatikėsi, o ir aš skaitau. Kartais
ponas Goldas.
Johansonas tik aplaižė džiūstančias lū Nelabai juodu sutiko. Vis ginčijosi, norėjo net labai mėgstu su gera knyga pasėdėti.
skirtis Tikriau sakant, Goldas norėjo Marti Parodyk, jei mano skonio, prašysiu pasko
pas ir skubiai atsiminė reikalą.
Po jo ėjo kiti skyrių vedėjai, ir kiekvieno ną išstumti. Tačiau Teodoras anksčiau nu linti.
mirė, negu buvo išstumtas.
Labai nenoromis padavė knygą Benja
Jjrmieji žodžiai buvo:
— Ar girdėjai apie Ritą Maru?
Dabar Teodoro sūnus buvo didžioji pro minas, murmėdamas:
— Nei šis, nei tas.
Visus ponas Goldas "nukirpdavo” kuria blema. Vaikinas buvo jaunas, į visokias avan
Tik pažvelgus į knygą, pono Goldo širdis
taiklia pastaba. Į galą net šiurkščiai, nes tos tiūras labiau linkęs, negu į biznį. O jį išstum
kalbas jį erzino ir pykino, o jis nenorėjo pa ti nebuvo kaip, nes Etelė jį įsimylėjo. Ilgai pradėjo smarkiai plakti. Tačiau jis neišsi
rodyti, kad ir jam tokios kvailystės rūpi. Juk svarstęs, ponas Goldas nusprendė, jog ge davė.
— Mįslės, patarlės ir priežodžiai, —
ir nerūpėjo. Kiti žavėjosi romantiškąja puse, riausia išeitis ir bus, juodu apvesdinant. Kė
o jį tik praktiškoji pusė domino. Gi pykino lė rūpestį tik Benjamino vėjavaikiškumas ir garsiai skaitė jis. —- Kas tai? Pirmą kartą
tokią knygą matau. Romanas, ar kas.
ne pač.os kalbos, kiek žinojimas, jog šiuo at tai, kad Etelės jis nemylėjo. Benjamino nau
(2)

veju jl« nėra pranašesnis už kitus, kad ir

dai Goldas priskaitė tik vieną faktą — tai,

driskius vertas tiek pat, kiek ponas Goldas.
Ponas Goldas buvo praktiško, aštraus
4
proto vyras. Ten, kur buvo nors vienas nuo
šimtis vilties, jis rasdavo būdų kitus apsuk
ti. Kur vilties nebuvo, jis tuščiai savo ener

kad jaunuolis suprato, jog vedybos su Etele
yra jo pagrindinis ėjimas, kad Etelės jis ne
vengė, gabiai vaidino ištikimą sužadėtinį. O
kas turėjo proto suprasti, kas jam naudinga
ir mokėjo moterį apsukti, iš to, galvojo Gol

galėjau atsigėrėti šiuo mūsų tau
tinės kultūros židiniu Vakarų
Vokietijoj, gimnazijos direkto
riaus ir mokytojų bei auklėtojų
tikru lietuvišku pasišventimu.
Noriu tikėti^ kad Amerikoje gy
venančių lietuvių jautrumas ir
duosnumas Vasario 16 d. gimna
zijai ne tik kad nesumažės, bet
žymiai padidės. Mes galime ir
turime laiduoti jai tikresnes ir
pastovesnes išsilaikymo sąlygas.
Muenchene susitikau su Ame
rikos Balso lietuvių skyriaus pa
reigūnais, su Laisvosios Europos
Radijo viršininku, su Balfo įga
liotiniu. Politinio žurnalo "Der
Europaeische Osten” redakto
rius dr. Edmund v. Gordon, su
kuriuo mane suvedė Valteris Ba
naitis, kitame jo žurnalo nume
ryje patalpins mano straipsnį
apie sovietų kolonizmą.

tiečiai atlieka ten naudingą mū
sų pavergtosios Tėvynės infor
mavimo darbą.
Z

Praleidęs po to porą dienų Pa
ryžiuje. nuvykau į Briuselį, kur
drauge su pulk. Juozu Lanskoronskiu lankiau pasaulinę paro
dą. Savo įspūdžius pertiekiau
per radiją Lietuvai. Dėl pastebė,
tų Civitas Dei — Vaticano — pavilione spragų (Tyliosios Bažny
čios skyriuje nėra Lietuvos) pa
rašiau Lietuvos Ministeriui prie
šv. Sosto. Mano viešėjimo Briu
selyje proga p.p. Lanskoronskiai
suruošė gražų priėmimą, į kurį
buvo pakviesta apie 50 asmenų,
jų tarpe keletas diplomatinio
korpuso narių ir Belgijos užsie
nio reikalų ministerijos pareigū
nų.

Paskutinysis mano viešėjimo
Europoje etapas buvo Londonas.
Iš Muencheno nuskridau į Ro Be išsamaus išsikalbėjimo su
mą. Ten turėjau eilę naudingų Lietuvos Ministeriu Bronium Ba
pasitarimų su Lietuvos Diplo lučiu ir pasiuntinybės patarėju
matijos šefu, min. Stasiu Lozo Vincu Balicku ir be pranešimo
raičiu ir Lietuvos ministeriu prie Londono Lietuvių Politiniame
šv. Sosto Stasiu Girdvainiu dėl Klube, dvi dienas, gegužės 20-21,
mūsų politinės ir diplomatinės Estijos pasiuntinybės patalpose
veiklos ir dėl Lietuvos Diploma vyko trijų Pabaltijo valstybių
tinės Tarnybos ir Lietuvos Dele diplomatinių atstovų Londone ir
gacijos PET tarpusavio santykių Lietuvos, Latvijos ir Estijos de
ir jų veiklos derinimo. Palietė legacijų PET pirmininkų pasi
me ir visą mūsų lietuviškąją po tarimai. Suderinome veiklą, pa
litinę ir tautinę problematiką. sisakėme už aktyvią mūsų kraš
Pasitarimų išvadomis esu visiš
tų laisvinimo politiką, prieš sekai patenkintas. Romoje buvau
taip pat šiltai priimtas šv. Ka paratinius žygius ir prieš veik
zimiero ir Marijonų Kolegijų va los dubliavimus. Nusistatėme
dovybių, aplankiau prof. Zenoną pagyvinti baltiškąjį bendradar
Ivinskį.
,
biavimą, išplečiant jį į kultūrinį
Madride tariausi su Madrido ir visuomeninį sektorius. Tokia
Radijo lietuvių skyriaus vedėju pat konferencija numatyta ir ki
kun. Kaz. Patalavičium ir jo ben
tais metais. Dalyvavau, be to,/
dradarbiu p. Lukošium, aplan
kiau ten reziduojančius Pabalti PET Delegacijos Londone posė
jo valstybių diplomatinius atsto dyje ir priėmime.

vus. Madrido radijo siųstuvas

(Pabaiga)

PASAULIO LIETUVIU 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 kalbą, meną, literatūrą, muziką,
sovietų okupaciją, 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 — $6.50* Tai kiekvienas lietuviui visuo
menininkui reikalinga knyga. Nepaprastai puiki dovana tiek
lietuviams, tiek lietuvių draugams kitataučiams. Reikalaukite

pas platintojus, arba užsakymus siuskite: Mr. A. Simutis,
41 W. 82 St., New York 24, N. Y.

iš miesto bibliotekos paėmiau, — skubiai su
tiko jaunuolis, norėdamas busimojo uošvio
įtarimą išblaškyti. Pono Goldo vaidinimas jo
neapgavo, žinojo, ką anas galvoja.
Ponas Goldas vartė knygą, skaitinėjo ir
visą laiką galvojo, kaip šitą naują avantiūrą

užgniaužti. Juk aišku buvo, kad Benjaminas
varžytynėms dėl Ritos Maru rankos ruošiasi.

Kad jis laimėtų, ponas Goldas netikėjo. Betgi
varžytynės bus viešos, dalyviai žinomi...
Šito jau nebepaslėpsi. Etelė nusikankintų iš
gėdos ir skausmo. Jaunuolis iš proto išėjo.

Ką nors reikia daryti. Ką nors ir greit.
Po valandėlės jis jau žinojo, ko imtis.
— Beny, — ramiai tarė jis, — ar nega
lėtum man padėti viename mažame reikale?
— Mielai! — sukruto Benjaminas, nu
džiugęs, kad Goldo dėmesys nuo knygos nu
krypo.
— Kaip tik dabar pas Johansoną mode
liuotojos susirinkę, žinai, kad keletos naujų
parodai reikia. Gal padėtum jam išrinkti. Jo
skoniu aš nelabai pasitikiu. O aš pats... ži
nai, seno vyro akys... — juokėsi jis.
Tegu pažaidžia, — galvojo ponas Gol
das. šituos nuotykius jau mes mokėsim nuo
Etelės nuslėpti. Ir jie tikrai padės jam už

žinių įaiKrasciai Krūvomis verte, ir tik maža

dalele tikėt galėjai. Įdomiausia buvo tai, ką
ji pati sakė. Ji sakė, kad iki šiol nenorėjusi
tekėti dėlto, jog nesutikusi ją suprantančio
vyro.
— Gyvenimas gražus tiktai pasakoje, —
sakė Rita Maru. — Bet ar negalima pasakos
paversti gyvenimu? Kodėl nepabandyti? Ko
dėl? Aš visą laiką, grumdamosi su tikrove,
ieškojau gyvenime tikros meilės, spalvingu
mo, romantikos. Daug kartų nusivyliau, o
nepasidaviau. Aš ieškau vyro, norinčio ir mo
kančio gyventi pasakoje. Esu tikra, kad mįs
lę galės atspėti tiktai tas, kuris moka sva
joti, kuriam pasaka yra tikrovė. Mįslė bus
galima atspėti ne protu, o vien širdimi. Su
ta širdimi aš būsiu laiminga!
Vieni jai netikėjo, sakė, jog tai gudri
filmų bendrovės reklama. Kiti tikėjo, bet
manė ją pamišėle esant. Tačiau ir vieni ir
kiti dėl jos naktimis nemiegojo, dienomis
darbo neįveikė.

Kad ji elgėsi nepaprastai, seniai visi ži
nojo. Rengėsi ji keisčiausiais rūbais, siūtais
pagal prieš šimtmečius buvusias madas. Daž
niausiai kurįą, istorijoje žinomą, moterį vaiz
duodama. Ir elgėsi ir kalbėjo taip, kaip jos
miršti Ritą Maru.
vaizduojamam asmeniui tiko. Tikriau sakant,
Į savo kabinetą grįžęs, ponas Goldas pik vaidino scenoje ir gyvenime. Jos dažnai ruo
tai trenkė knygą ant stalo.
šiami pokyliai stebindavo prabanga, keisty
bėmis. Vieną kartą ji pati ir visi svečiai vil
— Visko čia po truputį, — atsakė Ben
Ritos Maru sumanymas sukrėtė visą kėjo žvėrių kailiais ir vaizdavo priešistori
jaminas, viena ranka imdamas už knygos. žemės rutulį. Visur tik apie ją kalbėjo, spė nių žmonių puotą. Kepė ant iešmo stirną,
Tačiau Goldas knygos iš savo rankų neiš liojo, kokia ta mįslė bus. Vyrai lakstė po kapojo akmeniniais kirviais, valgė be šaku
leido.
knygynus, knisosi mįslėse, o moterys lakstė čių, vandeniu užsigerdami. Po to šoko jos iš

— Gali man paskolinti ? — klausė.
— Mielai, Jei neilgam. Knyga ne mano,

paskui vyrus, keikė Ritą Maru ir visi graibs
tė laikraščius, žinių apie ją ieškodami. O tų

1

galvotus šokius ir giedojo dievų garbei mal
das.

1
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PUSIAU

VALDŽIA NE VISAD GRĮŽTA
v. medinis

Mykolas žiūrėjo pro langę j
Rytu Boulevardą ir matė, kaip
jo tėviškės kieme nuo pušies sau
si spygliai krito, žiūrėjo ilgai,
žiūrėjo ilgai. Spygliai krito, kri
to, krito, krito, ir Mykolui pasi
darė negera gyventi.

juo į vieną viešbutį, įsileido
kambarį, ten pasižiūrėjo po lova
užrakino duris, patikrino spintą
ir uždengė telefoną su pagalve
tavo sveikatą. <0 ji geba. Gryna, Tada tarė pašnabždom Hitleriui
kaip auksas.
į ausį:
Namie jis rado Petriukės pus — Aš simpatizuoju fiureriui
brolį, iVd šiaipv nei taip sumišu
sį ir iškaitusį. Mykolą plieninis
Mozė
pyktis pagaVo.
Po Prancūzijos nugalėjimo
— Pusbrolis tū ar pusdėdis,
bet važiuok Saū atgal į Austra Hitleris stovi prie Kanalo susi
4
rūpinęs,
kad
invazija
per
sunki
Cepelinai grįžta į padanges. — Vokiečiai paskelbė, kad jau esąs baigtas planuoti ir netrukus bū^s
liją! Lauk! Kad daugiau čia ta
atrodo.
Staiga
šalia
jo
atsiranda
vo nėi dulkės nerasčiau!
pradėtas statyti didžiulis cepelinas — dirižablis, kuris galėsiąs paimti 200 keleivių ir skristi 100
— Mykolai, tai tu šitaip su Mozė ii sako:
mylių per valandą greičiu.
— Na taip, jeigu tu nebūtum
mano giminėm!
■ J" ■
mano
žydų
persekiojęs,
tai
aš
— Sėsk ir užsičiaupk! Arba ir
būčiau tau galėjęs pasakyti savo
jonų. Vadeivos ir tuntininkai-kės
pati daužkis kengūrų gaudyt.
MENŠIKOVAS
TELEVIZIJOJ
prašomi paraginti vienetus tuoj
Petriukė tik žiūrėjo į Mykolą triką su Raudonąja jūra.

SLAPTAI

tegul paskutinį patepimą duos,
ką žinai...
— Į darbą galiu neiti, — My
kolas sutiko. — Bet kunigo kvies
ti nereikia, aš pats galiu į baž
nyčią nuvažiuoti.
Mykolas rytą išvažiavo, tik ne
— Aš jau mirsiu, Petriuke, — į bažnyčią, o pas daktarą.
pasakė žmonai, atsiguldamas į
Daktaras pažiūrėjo, kur tik
žiūrėti eina, šen ir ten pabarš
sofą.
— Nemirsi. Gyvybės apdrau kino, paklausė, pamatavo ir visa

atsiliepti.
burna šypsodamasis užsikeikė: ir atsižiūrėt negalėjo. Toks vy Nespėjo jis nei apsidairyti, Prieš savaitę televizijos pus knygos apie Lenino doktriną.
— Bet mirtis juk nelaukia, kol
• LSB Vadijos Jūrų Sk. Sky
— Tai ko tu, Mykolai, po šimts ras, kaip žaibas! Mykolas nenu- kai jo Hitlerio sargyba turėjo jį valandis ”Meet the Press” sve Čia Menšikovas vėl išsisukinė

da dar neįsigaliojo.

apdraudos įsigalios.
velnių mane trukdai! Eidamas sileido. Petriukė pati pusbroliui savo naguose ir po kankinimų čiu turėjo Sovietų S-gos ambasa jo, būk jis nežinąs tokio leidinio rius telkia aukas antram lietu
— Laukia. Amerikoje laukia. namo nusipirk gerą bonką. Va- duris atidarė. Jos valdžia jau privertė pasakyti.
dorių Michailą Menšikovą.
ir netikįs, kad tai būtų teisybė. viui jūrų skautui Vak. Vokieti
Negalvok apie mirtį, galvok apie kare užsuksiu, tai išmauksiva į niekad į namus negrįžo.
— Man reikėjo tik lazdą, ku Keturi spaudos atstovai pa Jis turįs tai pats patikrinti, tą joje vykti buriavimo mokyklon.
pinigus, tai graborius tavęs dar
rią Dievas buvo davęs, statme statė jam eilę aktualių politinių leidinį paskaityti.
Austi alijoje lietuvių jūrų
♦
nai virš vandenų ištiesti ir jie Gausimų, į kuriuos Menšikovas
tiek ir tiek savaičių galės lauk
skautų veiklą sėkmingai judina
Ta proga norėtųs atkreipti inž. V. Vaitkus.
ti. O apdrauda jau po 20 dienų
persiskyrė ir jūra išdžiūvo.
11 sa k i n ė,j o išsi s u k i n ėda m a s.
Aš
GIRIUOS,
KAD
GIRIUOS
— Kur ta lazda, tuojau Čia
įsigalios.
Į pirmą klausimą, kaip jis bu mūsų rikiuojančių veiksnių dė
• Du Worcesterio Nevėžio tun
lazdą, — šaukia Hitleris, bet Mo vo sutiktas prieš keturis mėne mesį į ”Meet the Press” reikšmę to sk. vyčiai pasižymėjo moksle
— Eit aš juk turiu tūkstanJOHN LEO GRIBšAITIS
zė trukteli pečiais ir sako:
ties dolerių apdraudę fabrike.
sius, atvykęs į šį kraštą, atsakė, ne tik amerikiečiams, bet ir pa ir gavo stipendijas. Sk. vyčiui
Laidotuvėms užtektų, — bandė
Kiti girias, kad jie nesigiria. to įspirdavo į klyną. Aš nesimu- — Ji saugojama Britų Mažė kad jis buvęs sutiktas gana šil vergtų tautų veiksniams. Mūsų skltn. D.Glodui Clark U-tas pa
savo bylą ginti Mykolas.
tai, kuo jis labai patenkintas politiniai veiksniai turėtų palai skyrė stipendiją likusiems 3 me
O aš giriuos, kad giriuos. Kiti šiau atgal. Kam? Mano mušėjas juje!
kyti ryšį su ”Meet the Press” tams, o sk. vytis H. JakubiA— Laidotuvėms! O man ? Dar kalnus nuverčia. Kokia nauda ir pats vienas pajėgė muštynių
esąs.
bą dirbti aš per stora, o jau ir jiems ir kalnams, jeigu niekas nuotaiką išlaikyti. Jis pradėjo,
Ką jis pasiekęs per tą laiką? organizatoriais, žurn. Lawrence kas, šį pavasarį baigiąs chemijos
Puošeiva Goeringas
trisdešimt metų seniai pabai nekalba, nesiginčija ir nesimuša o ne aš. Jo reikalas buvo mane
Tai esanti gera pradžia, taikin Spewak ir k., The National Pub- studijas Holy Cross Kolegijoje
Goeringas davė atlieti savo orlishing Company, Washington, laimėjo stipendiją (Fellovvship),
giau. Bet tu visada tik apie save nei dėl jų, nei dėl kalnų?
mušti, o man pasigirti, šitokia denų imitacijas iš gumos, kad gos koegzistencijos dvasioje yra
galvojai! Numirti lengva. Kas
Girtis galima visada ir dėl vis proga net ir man pirmą sykį pa nereiktų nedekoruotam į vonią pasirašytos kelios sutartys .pa D. C., Public Affairs, kad ir pa tolimesnėms studijoms tame pa
vergtų tautų likimas būtų daž čiame u-te.
tau! o.kur aš našlė be pinigo! — ko. Ir aš giriuos visada ir dėl sitaikė. Apie mane dabar ilgai
gyvinti turizmą etc.
lipti.
ir Petriuke griebėsi ginklo, su visko. Giriuos, kai mane kas rašysiu į laikraščius, kalbėsiu
— Jūsų pareigos dalis yra tei niau keliamas.
• Stud. Skautų Korp! Vytis
♦
Edv.
K-nas
kuriuo visokios petriukės viso kvailu išvadina, giriuos ir kai gatvėse ir karčiamose, gal ir su
centro valdybos kadencijai bai
Goeringo namuos prakiuro singa informacija savo vyriau
kilis mvkolus nugali. Prieš at kitą kvailu apšaukiu. Karčiamo- sirinkimuos, jeigu neišmes.
sybei, — paklausė ”Meet the
giantis, rinkimams pravesti Bos
vandens
vamzdis.
Prižiūrėtoja
kaklų kūkčiojimą tegalima tik se kalbu, į laikraščius rašau ir
tono skyriuje sudaryta rinkimi
šitos muštynės lyg iš dangaus šaukiasi jo pagalbos. Goeringas Press” organizatorius žymus žur
kapituliuoti.
nalistas Lavvrence Spewak. —
kitus rašyt užprašau.
nė komisija. Ją sudaro senjorai:
iškrito. Būčiau jau turėjęs švęs įsako:
— Na, gana, jau gana. Pra Aš jau pavargau nuo darbų, ti kokį savo jubiliejų, bet dabar
Kaip jūs informuojate savo vy
J. špakevičius, pirmin., G. Kur— Atnešk man mano admiro
tęsiu tą dvidešimtį dienų dar kuriuos kiti nudirbo ir nuo kalbų, visai už dyką ir be jubiliejaus
riausybė apie šį kraštą?
pis ir R. Tamošiūnas, nariai.
lo uniformą!
kaip nors.
— Ką aš sakau — sakau tei
kurias kiti pasakė. Bet esu kupi turėsiu medžiagos pasigyrimams
• Worcesterio Nevėžio t. at
• Vyriausiojo Skautininko likę tradicines apeigas skauto
Mykolas vėl ėjo į fabriką, o nas jėgų, gerai matau ir gerai kokiai porai metų.
sybę, — atsakė Menšikovas.
Goebbelsas melagėlis
parėjęs apie pinigus galvojo. Ir girdžiu, kai save giriu. Kiekvie
Kai paklausėjas buvo nepa-' Krivūlėje paskelbtas naujai su vyčio Įžodį davė: skltn. R. žigalvoti vis įdomiau darės. Vis nais metais jubiliejus švenčiu.
Fridrichas ‘Didysis, Napoleo tenkintas tokiu atsakymu ir, pa darytos Brolijos Vadijos sąsta džiūnas, skltn. K. Matonis, skltn.
mažiau spyglių tėviškės kieme Pernai buvau penkiasdešimt, o
nas Bonaparte ir Hindenburgas citavęs teisybę neatitinkančius tas: Vilkiukų skyr. vedėjas — D. Glodas, pskltn. A. Norkevi
krito. Vis mažiau. Ir visai su šiemet — penkiasdešimt penke NAUJOVIŠKO GRABORIAUS šnekasi apie karų vedimą pir Chruščiovo pareiškimus, prašė psktn. J. Benešiūnas, Sk. vyčių čius ir H. Jakubauskas.
SPECIALYBĖ
stojo.
miau ir dabar. Fridrichas Didysis aiškesnio atsakymo, Menšikovas skyr. ved. — sktn. L. Serapinas,
rių. Prieš porą metų švenčiau
Sk. vyčių dr-vėje Pulk. J. šaJūrų
sk.
skyr.
ved.
—
jūrų
sktn.
Mykolas galvojo, kaip pinigai sidabrines vestuves, dabar jau
pareiškė
4
:
yra
sužavėtas
Luftvvaffe:
Clevelande mirus pik. A. Birausko būrelin kandidatais pri
L.
Knopfmileris,
Oro
sk.
skyr.
ateina ir kaip susikrauna, o Pet planuoju švęsti auksines.
—
Aš
niekuomet
nesakiau,
kad
rontui Jonas Leonas parašė:
— Jeigu aš būčiau turėjęs
imti pskltn. V. Gailiūnas, pskltn.
ved.
—
psktn.
V.
Tamulaitis,
riuke — kaip jie išsileidžia ir
čia
žmonės
badauja
...
žmonės šneka, kad aš vienus
V. Gedmintas ir A. Pridotkas.
’Mis buvo Lietuvos Tauti Goeringo aviaciją, tai septynerių
Skautininkų
sk.
ved.
—
jūbų
ir kokių malonumų duoda. Ji jau šmeižiu, o apie kitus laižaus. Te
žurnalistas
Daniel,
Trumano
ninku (ligi 1926 gruodžio metų karas būtų buvęs per ke
vyr. sktn. VI. Šarūnas, VadoVų
žinojo, ką darys su namu ir su gul tik jie šneka. Aš šmeižiu ir
žentas, paklausė:
17) vienas pirmųjų organi turis menesius baigtas.
lavinimo sk. ved. — sktn. R. Šil PATAISYTINOS KLAIDOS
tais tūkstančiais iš apdraudos. aižaus, kad jie apie mane šne
zatorių, jau eilė metų pri
Hindęrburgui ypatingai impo — Ar JAV ambasadorius Mas bajoris, Tautinio auklėjimo sk.
Gyvenimas be Mykolo neatrodė kėtų. Aš mėgstu tuos, kūrie
klausęs Demokrat i š k ų j ų nuoja tankai.
kvoje, Mr. Thompson, gali taip
DIRVOS 45 nr. (birželio 9) V.
’
I
Tautininkų
sąjungai
ir
visą
jau toks tamsus, f ik rai ne. Pa mėgsta girtis ir giriami būti. Kai
pat, kaip ir jūs čia, pasirodyti ved. — vyr. sktn. A. Saulaitis, Rastenio kalbos ("Konkretūs žy
— Jeigu aš būčiau turėjęs tiek
laiką buvęs šios politinės
Vyr. laužavedys — sktn. V. Bra
galiau jis ėmė visai šviesėti.
sovietų televizijoje?
juos giriu, ir save prikabinu. Kai
giai Lietuvos laisvinimo reika
daug
tankų,
kaip
Hitleris,
tai
srovės
prezidiumo
narys.
”
Ėmė atsitikti, kad Mykolas, jie patys girias, ir gyrėjų ne
— Kodėl ne, — atsakė Menši žėnas, Spaudos skyr. ved. — vyr. lu”) 6 skyrelyje devintoje eilu
Dabar laukiama, ką tas nau rusas niekada nebūtų į Rytprū kovas. — Tik Maskvoje yra vie sktn. č. Senkevičius, Informafcipareidamas iš darbo pro užpaka užmiršta.
sius įžengęs.
jos skyr. ved. — sktn. G. Juškė- tėje prasidedąs sakinys turėjo
joviškas
graborius
galės
įrašyti
lines duris, matydavo tokį šmaik
na
TV
stotis,
ne
tiek,
kiek
čia.
Šitaip aš išlieku šnekose, ge
būti taip išspausdintas (ištaisy
Tada sako Napoleonas:
štų vyrioką išeinantį pro priešą-' rose ir piktose, visada gyvas ir sekančiu nariu į naujai išgalvo
Buvo iškeltas klausimas apie nas. Užsienio skyr. ved. — sktn. tos vietos pabrauktos):
— Kad aš tik būčiau Goebb’elA. Banevičius, Akad. sk. ved. —
kiniąsias.
garsus. Aš buvau. Aš esu. Aš tą organizaciją. Juk šriubeliams są turėjęs, tai prancūzų tauta galimybę prez. Eisenhovveriui
”Dėl to, ir kaip tik dėl to, visų
Po kelinto karto užėjo jam no būsiu. Aš jau ir pats nesupaisau, atsisukus, atsiranda daug naujų
pasirodyti Maskvos televizijoje, psktn. A. Mickevičius, Ūkio sk. kitų pastangų dėl Lietuvos pa
niekuomet nebūtų sužinojus, kad
ved. — sk. vytis vyr. skltn. S.
ras jau ir pasiklausti.
kada ir kuo esu buvęs. Puskari organizacijų ir mirusių narių ... aš pralaimėjau karą su Rusija! kaip savo laiku Chruščiovas pa
Krasauskas, Tiekimo sk. ved. ■— mate tūri būti pastangos sekti,
— Kas tas jaunuolis, Petriu ninkis or generolas? Laiškinin
rodytas Amerikoje.
psktn. A. Augustinas, ”Mūsų pažinti ir įvertinti tai, kas įvy
Toliau
žurn.
Daniel
klausė
apie
ke?
kas ar redaktorius? Savamokslis
ko ir kas vyksta Lietuvoje da
Vyčio
”
Brolijos
red.
—
vyr.
sktn.
— Mano pusbrolis.
Gelbėtojų
norai
spaudos
cenzūrą
Sovietų
S-goje.
ar doktorantas? Katalikas ar O VISTIK ĮDOMUS LAIKAI
L. Eimantas, Socialinio sk. ved. bar”.
— Tu juk jokio pusbrolio ne provoslavas? Aną dieną pats sa
BUVO...
Goebbelsas įkrito į upę, bet jį Mat, pats Daniel yra tarnavęs
— sktn. V. Lesniauskas, Spaudos
turėjai.
išgelbėjo trys Hitlerio jaunuo JAV ambasadoje Maskvoje.
ve pasveikinau, veidrody pama
__Iš Australijos atvažiavo.
čia Menšikovas buvo prispir Fondo ved. — jūrų sktn. H. SteTautos nuomonė
liai. Jie buvo paklausti, ko už tai
tęs, bet nesusigėdau. Man negė
paitis, Vadijos reikalų ved. —
— Kiek žinau, ir Australijoje da sveikinti save patį, už mane
Hitleris panoro pats įsitikinti, norėtų. Vienas norėjo motociklo, tas prie sienos. Jis bandė nu psktn. V. Morkūnas, Brolijos dv.
g
tokio nebuvo.
ir garsesnį, ir žymesnį ir kur ką tauta apie jį galvoja. Jis už kitas paskraidyti cepelinu, tik neigti spaudos cenzūros esimą
— O kiek nežinai, tai ėmė toks kas mokytesnį. Aš giriuos, kad sidėjo peruką, nusikirpo ūsus ir trečiasis nieko nesakė. Pagaliau Maskvoje akredituotiems užsie vadovas (R. Katalikų) — vyr.
sktn. kun. J. Vaišnys, S. J. ir
ir atsirado. Ką — ar tu man už girtis ir galiu, ir moku.
išėjo į gatvę. Pirmąjį pasitaikiu prasitarė, kad jis valstybinių nio spaudos atstovams.
Kitas spaudos atstovas pa Brolijos dv. vadovas (Evange
drausi pusbrolį turėti?
laidotuviųC norėtu.
Kai GoebbelPasigirsiu ir čia: vakar mušti sįjį jis paklausė:
c
Ir Mykolui buvo neaišku, ar gavau. Nežinau, nei kas, nei ko — Ką tamsta galvoji apie fiū- sas nustebęs klausė, kaip jam klausė Menšikovą apie Sovietų likų) __ kun. dr. M. Kavolis.
Taip pat Brolijos Vadijos nariai i
galima uždrausti pusbrolį turėti. dėl, bet mušė tvarkingai, neat rerį ?
toks noras į galvą atėjo, jaunuo S-gos vyriausybės pasirašytų su
Petriukei pusbrolis labai jau stodamas ir nepavargdamas,
tarčių laikymąsi, pabrėždamas yra visi rajonų vadeivos: Angli
lis paaiškino:
Vyras sušnabždėjo:
jos — psktn. J. Alkis, Australi
buvo mielas, o pusbroliui — jos kaip žymų vyrą ir dera mušti. Iš
— To aš jums negaliu čia gat — Žinote, kai mano tėvas su sovietų blogą ”recordą” Korėjos jos — sktn. V. Neverauskas,
namas ir kiti dalykai po Mykolo pradžios gavau į pakaušį, paskui vėje pasakyti, — ir nusivedė žinos, kad aš jus išgelbėjau, tai problemoje. (Kodėl nepaminėtas
mirties. Tik pats Mykolas jam užvožė į panosę, kartas nuo kar Hitlerį į nuošalią gatvę, įėjo 'su jis mane užmuš!
sovietų ”recordas” su Pabalti JAV Atlanto — sktn. A. Bane
vičius, JAV Vidurio — psktn. A
toks nemielas rodės.
jį!? E. K.).
čia Menšikovas išdrožė pa Banionis, Kanados — skth. S
— Nei jis mirs, nei ką, — ėmė
pusbrolis krimstis, — toks stuobmokslą tiems, kurie sutarčių nė Naginionis, Vokietijos — psktn
silaiko, tartum jo vyriausybė bū T. Gailius ir Venezuelos — vyr
ris; ne dvidešimt dienų, o dvide
sktn. dr. P. Neniškis.
tų geriausias pavyzdys ...
šimt metų dar gyvens.
į klausimą apie jo sekretoriam
— Pažiūrėsim, kaip jis gy
• Stud. Skautų Korp! Vytis » Skaitydami KAR| būsite ge
susekimą, perkant slaptus doku filisteris R. Šilbajoris birželio 8 rai informuoti apie pasaulinius
vens! — su tikėjimu, kurio nei
pragare s nesugriautų, nuramino
mentus Amerikoje, Menšikovas d. pas Sniečkus Clevelando ASS karinius įvykius, rasite straips
atsakė, esą sekretorius neigiąs skyriaus sueigoje skaitė paskai nių iš karinės ir Lietuvos istori
pusbrolį P v triuke.
įam primetamus kaltinimus, ir tą apie dabartinę lietuvių lite jos retais paveikslais iliustruotų
Atėjo vakaras, kai Petriuke
lis neturįs pagrindo jam neti ratūrą okupuotoje Lietuvoje. R ir Lietuvos karių Atsiminimus iš
Mykolui labai meili pasidarė. To

SKAUTAI

kia graudi, drėgnu skruostu prie

jo barzdos prisiglaudė.
— Tu toks jau nusibaigęs, My-

fcoliuk. Bijau, kad, neduok Die
ve . . . nors ir apdrauda jau įsi
galiojo . . .

— Kur jau čia, Petriuke! Ta
vo patarimas puikiausias. Pra
dėjau galvoti apie pinigus, visa
kita užmiršau, jaučiuos dvide
šimt metų pajaunėjęs.
— Apie pinigus! — pyktelėjo
Pet rinkė. — Vos pakėbžlina. Ge
riau apie mirtį galvotum.

— Nėra ko. Kai ateis — ne
praeis.
— Žegnokis, tėvai. Gal ryt —
poryt jau ant grabo lentos išsi
tiesi. Mykoliuk, būk geras, neik
rytoj į darbą, kuhigą pakviesiu,

kėti. Esą, sovietų ambasadoje Šilbajoris dėsto Oberlino Kole įvairių laikų.

iirbantiems ir visiems sovietu gijoje, o taip pat ruošiasi dak
piliečiams yra griežtai uždraust?' taratui.
nelegaliais veiksmais užsiiminė
• Gegužės 24 d. Chicagoje bu
ti.
—Kokios rūšies kreditų So vo kukliai atžymėtas buriavimo
vietų S ga pageidauja iš JAV ir kuršy užbaigimas. Kursus baigė
kaip tai suderinti su sovietų puo 15 asmenų, iš jų geriausiai — j.
limais prieš Jugoslaviją, kur sk. J. Kregždaitė. Kursus prave
dė j. ps. A. Levanas, '-lektoriais
ima kreditus iš Amerikos?
__ Kreditai gali būti įvairūs, buvo vyr. vltn. A Krikšftolaitis ir
destis, kaip- susitariama. — Dėl vyr. vltn. G. Bubelis. Skautiškų
jų dalykų pašnekesius skaitė jū
Jugoslavijos nieko nepasakė. t
Aąuarama laivas, kuris trijų mėnesių pasto
— Kaip mes galime tikėti tai rų psktn. J. Raibužis, S J., jūrų
vias keliones pradeda nuo birželio mėn. 19
kinga koegzistencija, jei Sovietų vyr. sktn. A. Aglinskas, jūrų
d., kaip ir praėjusią vasarą, daugeliui cleveS-gos vyriausybė laikosi Lenino vyr. sktn. dr. K. Aglinskas, jūrų
landiėčių ir detroitiečių suteiks malonumą ŠSpSSŽSL
doktrinos apie kapitalistinių vy pasktn. E. Šimaitis.
keliauti didžiaisiais ežerais. Laivūs didelis,
—J
riausybių nuvertimą jėga ete?
• Taut. Stovyklos org. k-joje
Patogus. Jo ilgis 520 pėdų, turi 9 dertiūs, kuriuose įrengtos įvairios praihogos ir keleivių patogūniai. — paklausė žurn. Spewak. Ir stovyklautojų registracijos skai
JO keliavimo laikas taip pritaikytas, kad keleiviai iš Clevelando ir Detroito, gali atsilankyti vierii tuoj pacitavo ištrauką iš sovietų čius jau persirito per 5Ū0. Pasi
pas kitus, pora valandų pabūti ir vėl grįžti atgal. Plačiau žiūrėk Aųuarhina dedamam skelbime. vyriausybės nesenai išleistos. gendama žinių iš tolimeshių Ra

Metinė prenumerata $5.00; ra
šykite: KARYS, 916 Willoughby
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI
Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkitės
B. J. KERŠIS, dėl apkaihavimo,
ko visada reikalaūja apdraUdos
kompanijos pirih, negū išmoka
už nuostolius.
P. J. KERŠIS,
609 Society for Savings BIdg.

Telef.: MAin 1-1773
Rezidencija: PENINSULA 262
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— Mayfield Road, o naujai su- ruošti namie, o apie valgį ir ge- Laikraštininkas Kazys Obolėnas ir visoms mieloms sesėms už do
GERAS PIRKINYS
i
GERI NAMAI
kurtos LBCAP veiklos erdvė ap- rimą nėra ko rūpintis. Bufete ne ir p. Bekeris iš New Yorko buvo vanas ir maldas.
East 79 St., į šiaurę nuo Supe
ima rytinę Clevelando miesto da- truks nei gero alaus, nei sūrio sustoję Clevelande ir lankėsi Dir Dėkoju Vaidilos Teatro Valdy rior, 5 kambariai ir vonia pir Neff Rd. — East Park Dr.
p
lį su priemiesčiais už išvardintos bei kitų užkandžių, šokiams, ku- vos redakcijoje.
bai, jos pirmininkui p. Z. Peckui, mame aukšte, 3 kambariai antra apylinkėj iš 5 kamb., ant vieno
ribos į rytus, apimdama naujo rie, lietui užėjus, bus erdviose
p. režisoriui P. Maželiui ir mie me. 3 automobilių garažas. Gra aukšto, naujas gaso pečius, ga
ražas. Prašo $14,700.
Pabaltiečių varžybos Chicagoje sios lietuvių parapijos ribas.
liems teatro kolegoms už gėles žus sklypas. Tik $8,000.
patalpose, grieš Šuberto šokių
Nuoširdi padėka
Pagal sutarimą, visi tautiečiai, kapela.
Gainsboro Rd. — East Clevešį savaitgalį, birželio 21-22 d.
Guinan Broker
Gegužės 11 d. šv. Mergelės ir aplankymą.
Nuoširdus ačiū visiems mano WO 1-2377, vakarais GA 1-5376 ląnd trijų šeimų 5x5x3, 2 nauji
Chicagoje įvyksta 1958 m. Pa gyveną į rytus už Eddy Road —
Joninės rengiamos ten pat, kur Nejpal. Pagalbos parapijos salėje
baltiečių lengvosios atletikos pir Foresthills Boulevard — May pernai — Trejbal piknikų aikš suruošto mano menkam asme geradariams, prieteliams, drau
(48) gaso pečiai, 2 garažai.
menybės, šiais metais rengia field Road, laikomi LBC Antro ėję, 9372 Chamberlin Rd., Twins niui ligoje neužtarnautai prisi- gėms, bendradarbėms ir pažįsta
Beachview į pietus nuo Euclid
miems, kurie nepamiršo manęs
mos latvių. Kaip atsjmename, sios Apylinkės nariais, tačiau pa burg. Iš Cleveland ten patogiau minti-koncerto
Avė. 5 metų bungalow iš 6 kamb.
DU GERI NAMAI
tuo metu, kai mano širdis pa
pereitais metais šios varžybos liekant teisę abiejų apylinkių na siai patekti 14 keliu (Broadvvay
Prašo $18,900.
Gerb. rengėjams ir dalyviams: malu geso. Ačiū atsilankiusiems
riams
apsispręsti^
kuriai
apylin

Du
vienos
šeimos
namai
ant
vyko Clevelande.
Avė.) važiuojama apie 15 mylių
Didž. gerb. klebonui kun. J. už dovanas ir gėles. Jūsų geru vieno sklypo, labai gerame sto E. 129 St. — Coit Rd. iš 11
Varžybose bus vykdoma be kei jis nori priklausyti.
iki Chamberlain Rd. Kryžkelėje Angelaičiui, leidusiam veltui
mas ir kilni širdis neišdils iš ma vyje, prie pat šv. Jurgio bažny kamb. colonial vienai didelei šei
veik pilna lengv. atletikos pro Solidarumo mokesčio suvieno užrašas "Lake Plata", ten pasu
mai ; du garažai. Reikalingas re
grama. vyrų ir moterų klasėse. dinimas: sutarta abiejose apy kama dešinėn, o už poros mylių naudotis sale, už auką ir dalyva no atminties. Tad, supinsiu iš čios.
Erdvūs rūsiai, naujos gaso montas. Prieinama kaina.
Mūsų komanda daugumoje bus linkėse laikytis vienodų solida bus užrašas "Trejbal". Kelio po vimą koncerte; mielam kun. dr. savo sopančios širdies maldos
K. širvaičiui, pasakiusiam gra vainiką Dangaus Valdovui — Ji krosnys, gražus kiemas.
sudaryta iš Chicagos, Clevelan rumo mokesčių.
Šaukite Paul Mikšys namų
sūkiuose bus pastatyti latviški žią kalbą.
Apylinkių
bendradarbiavimas
:
sai
atlygins
Jums
šimteriopai.
Šeimininkas išvyksta į Kali telef. LI 1-8758 arba Office
do, Detroito ir Toronto lengvatženklai. Aikštė bus atidaryta jau
Jums didžiai dėkinga
forniją, skubiai nori parduoti,
letų, tačiau yra pakviesta keletą siekiant abiejų apylinkių tarpu 2 vai. p. p., o linksmintis bus ga Gerb. koncerto iniciatorėms:
Kovac Realty
EI. Bridžiuvienė labai prieinama kaina.
dalyvių ir iš rytinio pakraščio savio bendravimo skaldumo, lima iki 12:30 nakties. Įėjimas Parapijos choro vedėjai — p. Re
960 E. 185 St.
Šaukite tuoj pat:
Iš Clevelando mūsų reprezen abiejų apylinkių valdybų posė 1.25 dol., studentams 0.75 dol., o ginai Brazaitienei, p. St. Grei— >KE t£03?_______
Capas Realty Co.
tantu£ eilėse matome A. Modes- džiuose dalyvauja kitos apylin mokiniams iki 14 metų ir inva čiuvienei ir p. E. Mikšienei; gerb. Važiuojantiems į Cedar Lake
programos vedėjui — p. Povilui
Kas iš Clevelando lietuvių šei 13923 Euclid,Ave. MU 1-4515
tavičių, Č. Nainį, G. Motiejūną, kės valdybos atstovas.
lidams — laisvas.
Em. Sk. Mikšui; gerb. p. Juliui Kazėnui
JUMS GERI NAMAI
Lietuvių Dienos rengimas:
mų savo vaikus (berniukus)
M. Motiejūną, A. Liutkų, A. ŠalEddy Rd. ir St. Clair
ir mielam, jo vadovaujamam ok siųstų vasaroti į Saleziečių va
tenį, St. Juodvalkytę, I. Bespe- kiekvienais metais rengiamą tra
PARDUODAMI NAMAI
Dainos Sukarevičiūtės ir
4 miegamų, 1 šeimos namas,
tetui; gerb. solistams, šokėjoms saros stovyklą prie Cedar Lake
raitytę, R. Besperaitytę, R. Jan dicinę lietuviško bendravimo
Miko Eimonto
ir deklamatoriams; visiems gerb. ežero, ir važiuotų savu automo Dviejų šeimų, mūrinis, po 5 naujas gaso furnasas, garažas,
šventę, Lietuvių Dieną, šiais me
kutę ir N. Gelažytę.
tais rengia abiejų apylinkių val vestuvių vaišėse dalyvavo per koncerto svečiams; visiems mie biliu, jei sutiktų paimti dar vie kamb. Naujos parapijos rajone. gražus sklypas, tiktai $1,200 įmo
kėti.
dybos bendrai, o gautą iš tos die 200 svečių. Vaišes vedės gyd. VI. liems aukotojams.
ną berniuką, apmokėsiu benziną Savininkas duoda paskolą.
Vytautas Giedraitis,
Visoms brangioms, ponioms, ir kitas išlaidas.
Eddy Rd. — St. Clair labai ge
Geras 2 šeimų namas
Phoenix Mutual Life Insurance nos pelną dalinasi pagal susita Ramanauskas. Sveikinimo kalbas
pasakė St. Barzdukas, kun. šir aukojusioms tortus ir kitus vai
Prašau atsiliepti telef. HE ras vienos šeimos namas.
po 3 miegamus kiekviename bu
atstovas, išrinktas birželio mėn. rimą.
šiųmetinė Lietuvių Diena vaitis, Pijus žiūrys, gyd. Ambra šių valgius ir mieloms ponioms, 2-0599.
Turime ir daugiau gerų namų. te, nauji gaso furnasai, labai
16-18 d. dalyvauti Drake Uniįvyksta liepos 13 d. Diamond zaitis, inž. Matas.
talkininkavusioms virtuvėje.
Norintieji pirkti ar parduoti gražiai įrengtas rūsys (recreaversity, Dės Moines, Iovva įvyks
Apgailestaujame, kad visų
skambinkite:
Bažnyčioje, per sutuoktuvių
tion room). $3,000 įmokėti.
tančiuose pasitobulinimo kursuo Lake vasarvietėje į rytus prie
Išnuomojami
Mayfield Road, į kurią kviečiami apeigas giedojo. Aldona Stempu gerb. aukotojų ir ponių, paruo
East Shore Realty
•
se.
2
miegami
kambariai,
garažas
visi
mūsų
tautiečiai,
gyveną
šusių
vaišes,
dėl
ribotos
vietos,
Juozas
Mikonis
—
Brokeris
žienė.
Į tuos kursus siunčiami tie
Prie Naujos Parapijos vieno
Ohio ir kaimyninių valstybių ri
skiriamos laikraštyje skelbi prie Highland Rd., grynas oras,
780
East
185
St.
Jaunieji
gavo
daug
sveikinimų
bendrovės atstovai, kurie pasi
aukšto 3 metų bangalas. Labai
pageidaujamas blaivus lietuvis
mams,
nebuvo,-deja,
galimybės
bose.
JAV
LBCAVJ
Ofiso
tel.
IV
1-6561
ir dovanų iš artimųjų ir pažįs
žymi savo darbe. V. Giedraitis
patogi vieta, prie gero susisieki
vyras. HI 2-8583.
(48)
pavardėmis
prisiminti.
Namų
—
MU
1-2154
tamų.
jau keliais atvejais tokį pripaži
mo ir krautuvių.
Neo Lithuania juniorų sueiga
Dar kartą visiems nuoširdus
________________________
(47)
nimą yra gavęs.
R. Nausneris
ačiū!
Birželio 13 d. p. Andolių bute
Parduodamas pianinas
EI. Bridžiuvienė ir šeima už nedidelę kainą. Teiraukitės
Parduodamas namas
įvyko Korp! Neo-Lithuanijos Suvalkų Trikampio lietuviams
RAY NAUSNERIS,
Atvyko iš Australijos
siunčiamų
drabužių
išlaidoms
Eddy Rd. ir St. Clair rajone. 6 lyamų prekyba; namų, baldų ir
Dirvoje.
J. J. Bačiūno kelionių aprašy juniorų sueiga. Kolegė Benokrai- padengti aukojo:
Nuoširdus
ačiū!
automašinų apdrauda.
kamb. Plytelių vonia. Kaina
me buvo minėta apie į Clevelandą tytė skaitė referatą apie lietu v iii
25 dol. — ALT skyrius Cleve Esu didž. dėkinga gerb. kun.
$9,950. šaukti: AG 1-6977.
11809 St. Clair
važiavusią Nagevičiaus šeimą iš jaunimo organizacijų reikalingu
PARDUODAMAS
NAMAS
J.
Angelaičiui
ir
mielam
kun.
dr.
mą tolimesniam lietuvybės išlai lande.
LI 1-9216
(47) UL 1-3919
Australijos. Inžinierius Leoni
3
miegamų,
puikioje
būklėje.
kymui. Kolegė A. AugustinaviPo 10 dol. — Pr. Ambrazo ir K. Širvaičiui, aprūpinusiems ma
das Nagevičius su žmona ir sū
Pusryčių kambarys ir praustuvė
čienė pravedė diskusijas, pabrėž J. Kazėno mokiu. kone. ir E. K. ne ligoje Šv. Sakramentais.
neliu jau senai buvo bandomi
Nuoširdus ačiū mano mielam pirmame aukšte. Gražus kiemas,
dama svarbesnius referato bruo 8 dol. — Jūrų skautai.
I. J. SAM A S JEWELER
parkviest i į Clevelandą, dar kai
p. dr. J. Stankaičiui ir jo mielai visi dideli kambariai. Skambinti
žus.
Daugelis
dalyvių
dalyvavo
gen. Vladas Nagius buvo gyvas.
Po 5 dol. — Dr. J. Balčiūnas,
(48)
poniai už dovanas, dažnus lan HI 2-8167.
diskusijos.
Po
diskusijų
sekė
Leonidas yra generolo pusbrolio
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
D. Mekišius, Dr. M. Vaitėnas, kymus. Nuoširdžiai dėkoju visų
vaišės
ir
bendras
minčių
pasida

sūnus. Ponia Nagevičienė baigė
V. Bacevičius ir J. J.
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
gerb. liet. daktarų brangioms po
linimas.
išrūpinti jų atvažiavimą. Inž.
3 dol. — F. Saukevičius.
pasirinkimas.
nioms už didžiulį vaisių sodą ir
Nagevičius Australijoje išgyve
2.50
dol.
—
V.
Vinclovas.
} St. Grabliauskas,
gerb. pp. daktarams, aplanku7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre
no septynis metus. Ten vedė iš
Po 2 dol. — V. Puškorlus, V. siems mane ligoninėje.
užsieninių
radijo
aparatų
atsto

Telef.:
EX
1-3969.
Bute:
WA 1-2354
Anglijos atvykusią Leonę KureiMinkūnas,
J.
Sukarevičius
ir
A.
Gilus
ačiū
ponams
Masiuliovaitę, kuri turi giminių čia ir vas, gyv. Bostone, atvyko į Tamulionis.
niams ir p. Agotai Navickienei
Clevelandą ir sustojo pas p. JoKanadoje.
Po 1 dol. — P. Balčiūnas, Vyt. už gerą širdį ir ilž didelj duos
hansonus.
Stuogis, J. Dumbaras, Mazys, B. numą. Nuoširdžiai dėkoju L.R.K.
Studentų susipažinimo vakaras
Gražulis, V. Sakas, V. Klimaitis, Moterų Sąjungos 36 kuopai ir
Visi į latviškas Jonines!
Birželio 21 d., šeštadienį, 7
V. Strimaitis, J. Mikonis, V. Be- jos pirmininkei p. Mikelionienei
609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio
vai. vak., "Čiurlionio” Ansamb Clevelando Latvių Draugija
rmkraitis,
P.
Tamulionis,
J.
PikOFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
DIEVO KARALYSTĖS
lio namuose, 1C9'8 Magnolia Dr.. birželio 21 d. rengia tradicines
tilrna,
VI.
Braziulis,
V.
LukaviŽINIOS
,r
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
J. S. AUTO SERVICE
įvyks Lietuvių Studentų Tarp- Jonines. Reikia tikėtis, kad šį
čius,
I.
Muliolis,
E.
Krygeris,
A.
kitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
Dievui atsidavę Kristaus pa-1
organizacinis susipažinimo va kart, kaip jau kasmet, į jas atsiž
Sav. J. Švarcas
Dovydaitis,
V.
Januškis,
A.
Gairiuose apdraudos-insurance reikaluose.
siuntiniai gauna palinksminimą
karas. Programoje numatomi lankys nemaža lietuvių smagiai 1* Y • _
1254
Addison
Road
nuo Jehovos ir nuo Viešpaties
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas
trumpi pašnekesiai bei supažindi praleisti laiką gryname ore prie 1US1S.
Tel. HE 1-6352
Jėzaus,
šventos
dvasios
tarnavi

Už paaukotus pinigus pasiųs
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
nimai su Liet. Studentų organi Joninių laužo, pasiklausyti lat
mu.'Jos
galybe
jie
yra
mokomi
Atdara
nuo
ryto
8
iki
7
v.
v.
zacijomis. Po to, skambant stu viškų Ligo dainų ir pasižiūrėti ta 26 siuntiniai. Visiems aukoto
kitus palinksminti; jie gali pa
jams
nuoširdus
ačiū.
Aukos
ren

skautų
ir
skaučių
ansamblio
tau

linksminti net svietiškus žmo
dentiškoms dainoms, bus galima
AUTOMAŠINŲ
kamos ir toliau.
nes, atkreipdami jų domę į tik
pasivaišinti bei pasišokti. Malo tinių šokių.
‘
TAISYMAS
rąjį Kristaus mokslą ir staty
V.K.L.S. Clevelando sk. V-ba
Joninių vainikus patartina paUETUVIU KLUBAS
niai kviečiame visus Liet. Stu
darni
po žmonių akių teisingo
Mašinų
viršaus
taisymas
■rito.
dentų Organizacijų narius ir
sios Kristaus valdžios įstaty
6835 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-1143
ir dažymas; motorų, stab

/LINKĖSE

P. J. KEKSIS

gimnazijas baigusį jaunimą at
silankyti.

Akademikų Skautų Sąjūdis
Clevelande

džių patikrinimas ir taisy

GREETINGS and BEST W1SHES

mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.

išganymo. Daugeliais išmislais
šėtonas stengiasi klaidinti žmo

To Our Friends and Patrons

Parduodami amžini aku
muliatoriai. '

niją. Yra tik vienas kelias, kuris
veda žmogų j taika ir išganymą;

Vilos įkurtuvės

Dvi žinomos ponios, Veronika
Nagevičienė ir Gražina Natkevi
čienė, nupirkusios kelis sklypus
žemės prie Pymatuning ežero,

LOUISVILLE TITLE
INSURANCE COMPANY

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

šalia Andover, Ohio, išstatė ke

lėto kambarių vilą, pavadino
Rūta, ir vasarai priima norin
čius ramiai gamtoje praleisti po
ilsio dienas. Pereita*■ sekmadienit
buvo Rūtos vilos įkurtuvės, da
lyvavo keliolika jų artimų drau
gųJų vila yra apie 65 mylios
rytus nuo Clevelando, važiuojant

U. S. 6 keliu iki Andover. Iš ten
dar kelias m vi irs 85-tu keliu, iš
kurio, privažiavus paskutinį ke
lią pri** ežero, pa nikus ro kai
rei, tuoj kairėje tarp medžių ma
tosi mėlynai dažytas namas. Už
ežero jau Pennsylvanija.

Standard Building

MAin 1-2075

GREETINGS and BEST W1SHES
-To Our Friends and Patrons

HILDEBRANDT PROVISION CO.

Eddy Road (nuo Avon Lake
kranto) — Foresthills Boulevard

Lietuviška įmonė atlieka įvai
rius naujų ir senti namų dažym<
ir dekoravimo, darbus iš lauko ii
viduje.
Lietuviams darome nuolaida.
J. ir E. Ignatavičiai
677 E. 128th St. Tel. MU 1-836F

PRANEŠAMA ..'.
ME 1-3700

3619 WALTON

Lietuvių Bendruomenės apylin

dalys s” priemiesčiais į rytus iki

THREE WAY

PAINTING CO.

ALB apylinkių ribos
Clevelande įsikūrus naujai
kei, abiejų apylinkių valdybų
bendrame pasitarime sutarta:
Apylinkių pavadinimas: LB
Clevelando Apylinkė, jau šeštus
metus veikianti, vadinama LBC
Pirmąja Apylinke, o naujai susi
kūrusi LBC Antroji Apylinkė.
LBCPA veiklos erdvė: Cleve
lando miesto vakarinė ir pietinė

mus. Ježa 52: 7. E.
žmonės labai trokšta taikos ir

GREETINGS and BEST WISHES

THE SWEET CLEAN LAUNDRY

DRY CLEANING CO.
COMPLETE LAUNDRY SERVICE
Call... EXpress 1-6100

NATIONWIDE’S

naujas

ŠEIMOS
DRAUDIMAS
Vienas gyvybės draudimas pa
dengia visą jūsų šeimą ... net
automatiškai kiekvieną naujai
prisidėjusi (po 14 amžiaus die
nų) NE KIEK NĘPADIDĖJANT
už mokamą vieną draudimą!
Skambinkit:

'as vadinasi Viešpaties kelias.
Yra tik viena žmonių klasė ant
'.ėmės, kuri dabar skelbia žmo
nėms šitą kelia, o ta klasė vadinasi Kristaus kojomis, arba pa

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 valandėlės. Visą laiką veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

^kutiniais ant žemės esančiais
nariais. Ant jų Viešpats uždėjo

sargų 'pareigas ir prisakė sau
goti jo karalijos reikalus. Klau
sydami io paliepimo, jie dabar
kelia aukštyn savo balsus ir vien
balsiai piesta Viešpačiui ant gar)ės, apsakydami žmonėms am
žiną taiką ir išganymą, kur
:steigs ant žemės dabar prisiar
tinusiojo Dievo karalija.
Šitie ištikimi kolų nariai yra
'ikros geros nau i ienos nranelėjais; iš tikrųių jie skelbia ta
patį, ka kita svk skelbė danoaus
'angelai Betlėiuje, Jėzaus gimi
mo dienoje. Ilgus amžius žmo
nes laukė tos geros naujienos.
It.ai dabar atėjo jos laikas.
Skelbia:
Skelbia:
WILLIAM SHIMKUS
1077 East Wal1ings Rd.
Brecksvjlle, Ohio

J. CIJUNSKAS
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžiu?
apyrankes ir kitas brangenybes
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.
753 E. 118 St.
PAULINA MOZURAITIS,
Cleveland 8, Ohio
Agentas
Telef.: LI 1-5466
SK 1-2183

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. EN 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 h būsit patenkinti

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Deila E. Jakubs & William .1. 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
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Netoli Liberty, Mo. du polici
ninkai padėjo užvesti automobilį,
kuris buvo sustojęs. Valandą vė
liau paaiškėjo, kad jie padėjo
plėšikui, kuris bėgdamas nega
lėjo užvesti pavogto automobi
lio.

jo, kol vagys ramiai iškraustė jo
namus.
*
Culver City, Calif. auto vai
ruotojų egzaminatoriai neturėjo
vargo nuspręsti, kad moteris,
kuri važiuodama per egzaminus
užvažiavo ant šaligatvio, išlaužė

Rochester, N. Y. policija, tik sieną ir sustojo prie egzamina

rindama piliečių nusiskundimus,
kad perdaug važinėjančių dide
liu greičiu gatvėse, pagavo pen
kis važiuotojus. Jų tarpe buvo
vienas iš pasirašiusiųjų skun
dą.
*
New Jersey valstybės valdinin
kas, niekam nesakęs, suorgani
zavo kiatą įtartinoje vietoje. At
vykę valdininkai rado miesto de
tektyvą, policijos leitenantą, po
licijos viršininko tėvą ir majoro
pagalbininką.

torių stalo, privalo pakartoti eg
zaminus.
*
Los Angeles pilietis, laimingai
nušokęs iš penkto aukšto ant
smėlio krūvos, pareiškė, kad jis
šokęs iš pykčio, bet negalįs atsi
minti jo priežasties.

Didžiajam Lietuvos laisvės kovotojui, pirmajam
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Pirmininkui
A. a. adv. ANTANUI OLIUI mirus,

nuoširdžiausią užuojautą jo žmopai, giminėms, artimiesiems
ir Amerikos Lietuvių Tautinei Sąjungai reiškia
Kanadoj Lietuvių Tautinės
Sąjungos Centro Valdyba

Garbingajam Amerikos lietuviui

tas: jis pasijautęs save didžiu ir
galingu.
ANTANUI OLIUI mirus,
Antanas Olis niekad nebuvo
atitrūkęs nuo savo tautos gai
jo šeimai ir artimiesiems reiškia gilią užuojautą
»
TURĖJO MOKSLO LAIPSNIŲ IR TARNYBINIŲ BEI viojo kultūros šaltinio. Jo tėvas,
Cleveland, Tenn. policijos vir
gabus ir veiklus lietuvis, savo
Rochesterio LR Santarvės
GARBĖS TITULŲ, BET NIEKAD JAIS
šininkas įsakė visiems policinin
sūnui
davė
brangiausią
palikimą
Skyrius
NESIPUOŠĖ...
— tyrą, kaip krištolas, tautišku
kams susirinkti pilnoje unifor
moje patikrinimui. Visi atvyko
mą, įgalinantį savy kaupti visa
A. A. ANTANĄ OLĮ PALYDĖJUS Į AMŽINYBĘ
su paltais, išskyrus viršininką,
geriausią, ką kitos kultūros duo
kuris paltą pamiršo.
da. Lietuviškumas jo asmenybės
A. MERKELIS
*
Pilietis iš Northampton, Mass.
kamienas, giliai savo šaknimis
ALTo Vykd. Komiteto vicepirmininkui
vaizduodamas valstybės poliei
Ohio valstybės senatorius ge
Lopšys ir karstas — dvi pa kiau, tačiau jis man, kaip žmo įaugęs į tautą.
Prieš trisdešimt metų Vydū ninką sustabdė važiuotoją dė rokai nustelM), kad jis balsavo
grindinės žmogiškosios būties gus ir Lietuvis, darė didžio įspū
ANTANUI OLIUI mirus,
gairės. Pirmoji atžymi žmogaus džio, ir jo mirtis manęs, mažo nas skelbė mintį, kad žmonės, pergreito važiavimo. Visa bėda prieš Įstatymą, kurio projektą
atkeliavimą į šią žemę, antroji lietuvio, neleidžia tylomis pro ją nutraukdami ryšį su savo kilme, - sustabdytasis pasirodė besąs jis pats buvo patiekęs.
gilią užuojautą žmonai p. VERNAI OL1ENEI ir artimie♦
— jo iškeliavimą į amžinybę praeiti, nepasakius keletos savo savo tėvais ir protėviais, gadina valstybės policininkas.
♦
Londono mokslininkų grupė,
savo dorovę ir intelektą ir veltui
siems reiškia
Mirtis žmogiškosios būties neiš kuklių pagarbos žodžių.
New
Yorko
miesto
vienas
įspė

bandydama
nustatyti
rusų
mė

vengiama būtenybė, jos neatski
Antanas Olis savo talentais, praleidžia savo amžių. Jo giliu
riama dalis. Kas gimė, tuo pačiu darbštumu ir taurumu buvo įko supratimu, tik tas gali būti švie jamųjų alarmų pardavėjas nu nulio orbitą, pradžioje skaičiavi
Racine, Wis. ALTo skyrius
jau pasmerktas ir mirti, ir ne pęs į pačias aukščiausias ameri- sus ir doras, kilnus ir taurus, tarė vieną aparatą įsitaisyti sa mų padarė klaidą, kadangi pa
kviečiamoji viešnia mirtis šešė kininio gyvenimo viršūnes ir vis kuris savo asmenybėje jaučia vo namuose. Tačiau vis atidėlio miršo, jog žemė yra apvali.
liu seka kiekvieną žmogaus žing dėlto nepraradęs labiausiai šiais savo tautos gyvybę, 1<uris klau
Albany, Ga. policininkas, įteik
snį, Damoklo kardu kabo viršum laikais pasigendamos vertybės so savo tautos gyvenimo gaidos lūs pavyzdys, kad, plaukiant į
jo galvos, ir niekas nežino va — tauriojo žmoniškumo, verty ir leidžia jai savyje skambėti. didžiuosius vandenis, svarbu damas viršininkui pranešimų ko
Tauriam lietuviui ir Lietuvos nepriklausomybės rei
landos, kada ji perkirs žmogaus bės labiausiai džiuginančios ir Toks buvo a. a. Antanas Olis, tas stipri savaiminga asmenybė, ku pijas, pastebėjo, jog viena yra
kalų gynėjui
gyvybę, jo vienintelį saitą su dabinančios pasaulį. Jo melan didysis taurusis lietuvis. Jis ryš ri teįmanoma tik išlaikant savo jam pačiam už perilgą stovėji
šiuo pasauliu, iškviesdama ji choliškas veidas, su kiek ironiš ius, gal net šiuo metu ir tobu- tautiškumą, ugdant ir tobulinant mą draudžiamoje vietoje.
A. a. ANTANUI OLIUI mirus,
amžinybėn. Būdama neišvengia ka, bet geraširdžiu ir atlaidžia iausias pavyzdys, kaip lietuviš tai, kas geriausia paveldėta iš
Princetono universiteto chemi
ma, mirtis betgi nėra beprasmiš šypsena, išduodavo jį turint sie kumas suderinamas su ameriko- savo tėvų ir tautos. Kiek a. a.
gilią užuojautą jo žmonai ir visiems artimiesiems reiškia
kas,
Nobelio
premijos
laimėto

nizmu,
savo
tautos
meilė
su
pa

Antano Olio gyvenimo kelio bū
ka. Jos didžiąją prasmę, galbūt, lą tų menininkų, kurie gyvenime
mums suprantamiausiai bus niekad nepraranda tikrojo ver reigomis tam kraštui, kuriame ta teisingo, galima spręsti iš ir jas, iš mokesčių inspekcijos gavo
Amerikos Lietuvių Rezistencinės Santarvės
atgal
čekį
su
prierašu,
kad
jis
;u
gimei
ir
dirbi.
Meilė
ir
parei

tų jaunųjų lietuvių, kurie kopia
įamžinęs Šveicarijos vokiečių tybių masto, žmogaus, kurį trau
Centro Komitetas
mokesčiu^
jau
sumokėjęs.
dailininkas Arnoldas Boecklinas kia paslaptingos gelmės, o ne ga, susietos su ištikimybe joms į Amerikos kultūrinio gyvenimo
♦
savo Autoportrete: dailininkas nuobodus paviršius, veikėjo, ku abiems, tai šauniausios žmogiš aukštumas, būdami savaimingi
Pilietis iš Cranston, R. I. at
su teptuku rankoje savo susi ris save kelią grindžia rimtais kosios dorybės, darančios ji kil lietuviai, kai tuo tarpu nutautėmąsčiusį veidą ir suklususį žvilg darbais, o ne minias žavinčiais nų ir taurų, iškilusį viršum kitų, liai ar tokiais linkę būti lieka pa rado savo kišenėje laišką, kurį
prieš kurį galvos lenkiasi ne iš sturlakomis, besivaikanči o m i s žmona buvo įdavus išsiųsti prieš
snį kreipia į amžinąjį smuikinin tuščiais tauškalais.
Filisteriui
trejus metus. Jo profesija —
lengvai įgyjamo pinigo.
ką — mirti, kuri čia pat už jo
Jis turėjo ir mokslo laipsnių baimės, bet pagarbos.
Kai augom Lietuvos kaime ir
A. a. Antano Olio darbai ir laiškanešys.
nugaros groja savo melodiją, ra ir tarnybinių bei garbės titulų,
Inž. PRANUI DĄSUČIUI,
ginančia skubėti, kurti, neleist ?et jų niekad nesegė prie savo savo tėvų bandą ganėm, mums nuopelnai Lietuvai tautai ir
Pittsburgh policija sulaikė vė
užgesti gyvybei, trapiai, kaip pavardės; jis buvo tiktai Anta pasaulis buvo siauras, rodos, jis Amerikai tokie gausūs ir dideli,
jo mylimai motinai Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia
lyvą
pakeleivĮ, kuris negalėjo pa
laukų lelija.
nas Olis, pats savy didelė verty baigės ten, kur vakarop, pavar- jog juos išskaičiuoti ir įvertin
♦T
sakyti priežasties, kodėl jis vaik
ti
laikraštiniuos
straipsniuos
ne

gusi
per
dieną
bekaitindama,
sau

Mirtis, grąžindama žmogų iš bė, kurios jokie laipsniai ir titu
Korp! Neo-Lithuania
štinėja po gatves. Jo vienintelis
dinamikos į sta iką, i? trumpa lai negali nei padidinti nei pa lutė už miško sėsdavo poilsio. įmanoma. Man šiuo tarpu svar pasiaiškinimas buvo, jei jis ži
Nebetilpdama siaurame miškų bu buvo pabandyti keliais bruo
Clevelande
laikės veiklos į anrinąii poilsį, gražinti.
notų
priežastį,
tai
jau
senai
būMokslo daktarus gamina uni akiraty, mūsų siela veržės į aukš žais duoti a. a. Antano Olio di
yra didžiausia jo dinam š'- ’mo.
dingą asmenybę. Juk kiekviena-1
I)as žmoną
55
jo veiklumo, spyruoklė, neadai- versitetai, prezidentus, minist tumas ir gilumas. Dėl savo geo
džiai, be atvangos verčianti ji rus, direktorius, generolus ir ki politinės būklės mūsų tautai te me darbe, žygyje ir kūryboje
St. Louis policija pagavo vieną
skubėti. Ir skuba žmonės per pa tokius tituluotus daro valstybės, buvo viena išeitis: kuo giliau žmogaus asmenybė yra svarbiau važiuojant 105 mylias per valan dangi tos komisijos sudarytos iš Lietuvių Dailininkų Sąjunga ma
saulį: vieni iš jų, stengdamięs ir jie praplaukia gyvenimo va leisti šaknis į savo žemę ir kuo sias, daugiausia lemiąs veiksnys. dą. Važiuotojas pasiaiškino, kad mažos grupės dailininkų, kurie ne buvo pakvietusi ir Seimo Ren
ko daugiau iš jo paimti, antri ga, lyg sieliai upėj, kartais ne aukščiau savo viršūne remti pa Giliai pajaustas ir išgyventas jis užmiršęs apie greičio regulia dirba ir puoselėja tik modernią- gimo Komitetui mane pristačiu
jam kuo gausingiau duoti. Pa palikdami nė ženklo, kad jų čia debesius. Tik tuo būdami, galė tautiškumas, menininko siela, vimus, kadangi skubėjęs į gazo- ją-abstrakčią meno kryptį. Ne- si kaip savo atstovą į tos paro
skutinę gyvenime gairę pasie kadaise būta. Antano Olio skais jome būti kaimynų nenustelbti suvokiant aplinką ir į ją reaguo lino stotį, pataisyti orą leidžian- dalyvauju todėl, nes buvo ap dos organizacinį komitetą.
kus, jų likimas, rodos, vienodas: ti asmenybė, tai toji Jurgio Bal ir savąją duoklę žmonijos kultū jant, didelis taktas, džentelme čią padangą.
Dabar, kaip paaiškėjo, lietu
lenktas nusistovėjęs tradicinis
niškumas ir santūrumas santy
mirtis, lyg šienpiūvio dalgis, vi trušaičio ramunėlė baltoji, kuri ros lobynan atnešti.
klasicizmas ir nepritariu šiam vių spaudoje pradėta skelbti ir
kiuose
su
žmonėmis
—
bene
ir
Paragavę
mokslo,
išėję
į
žmo

puošia
tautos
kelią,
jos
žiedas
sus be skirtumo pasiglemžia, ir,
Šen. Marcos, Tex. policija vi šališkam komitetui, kuris nesi vis tebeskelbiama paroda, ku
kas žino, amžinybės saikui, gal tautos vargui džiaugsmo krai nes, ypač atsidūrę svečiose ša bus ryškiausi a. a. Antano Olio josi vieną auto vairuotoją šešias rūpino ir nesistengė susitarti su rioje Bendruomenės vardu susi
lyse, pradėjom svajoti apie di asmenybės bruožai. Kaip žymaus
būt, visi jie lygūs. Tačiau šios tis.
mylias su šviesomis ir sirenomis. Amerikos .Lietuvių Dailininkų dariusi dailininkų grupė teatstorašytojo
stilius
pažįstamas
iš
ke

džiuosius
vandenis,
į
kuriuos
iš

Stebėdami
amerikinį
gyve

žemės, per kurią taip skubame,
Pagaliau vairuotojas sustojo ir Sąjunga, kad toje parodoje ly vauja tik modernųjį meną, ir nei
ne: tie, kurie per pasaulį skuba, nimą, įvairių tautų žmones kaip plaukus, tikimės susilauksią sau lių jo eilučių, taip ir a. a. Anta nustebės paklausė: ”Jūs vijotės giateisiai būtų atstovaujamos toje rengimo komisijoje, nei jos W
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7 Vienus mirtis pakerta ties jų
Amerikos Liet. Dailininkų stovauja visas meno kryptis. Tuo
nis, sirenų vilionėms atsilaikė, o kartais, ir tuščiais bei bepras- tuvių Bendruomenės Seimu.
čiu
lietuviu,
tai
pereiti
iš
stati

gyvenimo pirmąja gaire, antrus
S-gos Jury K-jos atstovas pačiu protestuoju ir prieš elimi
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A. a. Antano Olio asmenybė čia kelyje į gyvenimo ir kultū- damas turiu pareikšti, kad aš j Yorke proga įvykstančiai lietusijautęs
lietuviu
išsyk
užaugęs
ir
jų artimuosius, antrų, jų labai
Dail. Česlovas Janušas,
tose komisijose nedalyvauju, ka- vių dailininkų parodai, Amerikos
ir veikla yra gražus ir patrauk-'ros aukštumas.
pasaulis
pasidaręs
jam
perankšnedaug, ir plačiąją visuomenę:
Amerikos Lietuvių Dailininkų
jos liūdnas gandas, lyg skęstan
Sąjungos atstovas
čio laivo sukeltos bangos, plačiai
Parodos Rengimo
sklinda į šalis, keldamos gailesį
Organizaciniam Komitete
ir liūdesį, teikdamos mintis apie
velionies nueitą gyvenimo kelią.
VASARVIETĖ
Gailesys ir liūdesys, kad ir koks
didelis bebūtų, greit vysta, kaip
"BANGA”
ir puošnūs laidotuvių vainikai,
CAPE COD
o velionies šviesi asmenybė ir jo
Great March Rd., Centerville,
darbai negęstančiu švyturiu švie
Mass., siūlo kambarius ir kabi
čia kartų kartoms, džiugindama
nas vasaros atostogoms praleis
jas paliktosiomis vertybėmis.
ti. šilta Golfo srovė, pušų kva
pas, lietuviški valgiai ir rami
Tos mintys man kilo, pasiekus
vietovė Jums suteiks tikrą po
šiurpiai ir netikėtai žiniai apie
ilsį,.
tauriojo ir didžiojo lietuvio a. a.
Adresas: P. O. 307, CenterAntano Olio mirti. Man buvo
villę, Mass., ”Banga”. Iki birže
lemta su velioniu vos keletą kar
lio 20 d. prašau kreiptis: Alisa
tų atsitiktinai susitikti ir jo
Pakštienė, 15 Wendover St., Bos
šviesia asmenvbę ir jo didžius
lietuvybei žygius stebėti is ato-1 Antrajam Pasauliniam karui prasidedant Prancūzija turrėjo 4,950,000 kv. mylių su 134,845,000 gyventojų, šiuo metu bėra likę 4,346,000 kv. mylių su 86,893,000 gyv.^ ton 25, Mass., telef. AV 2-8046.

Koks trumpas gyvenimas!

