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RE-KONSERVATORIŲ DABARTINIS LAIMĖJIMAS YRA
TAS ĮVYKIS ANGLIJOS ISTORIJOJE. — EDENO POLITI
NĖS KARJEROS KELIAS. — TAUTOS PASISAKYMAS EDE

NĄ ĮGALIOJO ATSAKINGAM DARBUI

Gegužės 26 d, Anglijoje buvę 
žemųjų rūmų rinkimai pasibai
gė konservatorių laimėjimu. 
Konservatoriai naujajame par
lamente turės 60 balsų daugu
mą. Toji dauguma yra pakan
kamai didelė, kad vyriausybės 
galva galėtų vykdyti savo pro
gramą, nesibaimindamas, kad 
jam parlamente pristigs kelių 
balsų, kaip tai buvo ligšiol. Ta 
proga anglų spauda pastebėjo, 
kad nuo 1865 metų atsitinka pir
mą kartą, kad valdančiosios par
tijos vyriausybės galva, paleidęs 
parlamentą, susilauktų per rin
kimus tokio laimėjimo. Ta re
tai pasitaikanti garbė tenka Sir 
Anthony Eden.

Kai po pakartotinų atidėlioji
mų Sir Winston Churchill, išti
są generaciją dominavęs britų 
politikoje, šių metų balandžio 
pradžioje savo laisva valia pasi
traukė iš aktingos politikos, nie-i 
kam neliko abejojimų, kan teks'Jis, būdamas užsienių reikalų
įpėdininkystė. Buvo oaVaimCsu
prantama, kad tą vietą užims 
Sir Anthony Eden, nors varžo
vų premjero kėdei konservatorių 
partijoje nestigo. Rimčiausias 
konkurentas buvo laikomas val
stybės iždo kancleris, atsieit fi
nansų ministeris, Butleris. Kai 
kas minėjo ir naujojo užsienių 
reikalų ministerio Haroldo Mac Į jungos reikalams, Edenas tarp 
Millano pavardę.

Jeigu Edenas visuotinai buvo 
laikomas Churchillio įpėdiniu, 
tai toji privilegija reiškė ir tam 
tikrą nepatogumą. Naująjį 
premjerą užtemdė didžiojo vals
tybės vyro šešėlis. Edenui būti
nai reikėjo imtis tokio žygio, 
kurio pagalba jis būtų galėjęs 
išsinerti iš šešėlio, aptemdinan
čio jo paties vertę. Tam geriau
sia galėjo patarnauti visuotiniai 
parlamento rinkimai. Klausimas 
buvo statomas taip: ar Sir An- įtakoje Edenas tų pat metų gruo- 
thony laimėjo premjero vietą 
tiktai įpėdininkystės teisėmis ? 
Jeigu gi taip nėra, tai pati ang
lų tauta turi tarti savo žodį ir 
pasisakyti, kas ateinantiems 
penkeriems metams bus parla
mento daugumos vadovas, taigi 
ir vyriausybės galva. Gegužės 
26 d. rinkimai davė atsakymą į 
aną klausimą.

Ministeris pirmininkas neturi 
būti tiktai vienos srities specia
listas. Geriausiu premjeru lai
komas politikas, priklausąs ”ho- 
mo universiale” (t. y. universa
linio žmogaus) tipo asmenybė. 
Bet tokie žmonės atsiranda labai 
retai. Churchillis, bę abejojimo, 
buvo nepaprastai vispusiška as
menybė, bet ir jis turėjo savo 
mėgiamiausias sritis, būtent, 
užsienio politiką, karo strategi
ją ir laivyną. Jis, pav,, nemėgo 
ūkinių ir finansinių reikalų. Ede
nas beveik 30 metų tebuvo už
sienio politikos specialistas. Jis 
į premjero vietą įkopė iš Foreign 
Office, nors neilgą laiką yra bu
vęs ir kitų ministerijų prieša
kyje, jų tarpe svarbios karo mi
nisterijos.

Tačiau Edenas savo politinę 
karjerą pradėjo užsienio politi
koje. Gimęs 1897 m., Edenas 
tiek iš tėvo, tiek iš motinos 
(Grey šeimos narės) pusės pa
veldėjo palinkimą į politiką. Jis

lankė tradicijų persunktą Etono 
mokyklą, o po pirmojo pasauli
nio karo, iš kurio grįžo kapitono 
laipsnyje, lankė ne mažiau tra
dicinį Christ Church College Ox- 
forde, kur studijavo orientali- 
nes kalbas, čia jaunas studentas 
išmoko persų ir arabų kalbų.

Pirmą kartą Edenas išrenka
mas į parlamentą 1923 m. ir 
nuo to laiko jis nekintamai at
stovauja Warwicką ir Looming- 
toną. Tais pat metais jis vedė 
turtingo bankininko Becket dųk-j jXv'p71itkaTd*rau’gingų"konser- 
terį. Vedybos nebuvo laimingos, vatorjų laimėjimas D. Britani- 
nes žmona visiškai nesidomėjo joje. visa tai sovietus privertė 
politika, kuri pasidarė Edeno persvarstyti savo politiką ir sa- 
pašaukimu. Bet lordas Becket vo tikslus — jje lieka tie patys, 
buvo "Yorkshire Post” savinin- būtent _ komunizmo įsigalėji- 
kas. šiame laikraštyje ėmė ro- mas vjsame pasau]y — siekti ki- 
dytis straipsniai užsienio politi- tais bfldais Jau ir Leninas bu. 
kos klausimais. Jie atkreipė į v0 pasakęs, kad jei reikia, tai 
save konservatorių užsienio po-Į galima daryti žingsnį pirmyn ir 
litikos didžiojo autoriteto Sir du žingsnius _ atgal. 
Austin Chamberlaino dėmesį. T... ..T. , . , ... , JAV Kongreso respublikonųlia niiriomnn II rrcii AMUI MAlIrnhi

.... , . . -. mažumo: -adus šen. Knowland-umstcns, paskyrė jaunąjį par-.
lamentarą savo privatiniu sekre
torium, o netrukus gavo paskyri
mą į užsienio reikalų viceminis- 
terius. Tai buvo Tautų Sąjungos 
klestėjimo laikai.

Edenas pradėjo garsėti inter
nacionalinėje Ženevoje. Greit 
paskirtas ministeriu Tautų Są-

Sovietai keičia savo ligšiolinę savo neseniai pasakytoje kalbo- 
politiką, jie jau eina prie nuo- je buvo iškėlęs sovietų klastą 
laidų, jie nusižemina prieš silp- tariamai jiems einant į nuolai- 
nesnes valstybes, gal jie nuo- das ir per jas — į tariamą su- 
širdžiai siekia taikos pasauly —( gyvenimą su vakarais. Tačiau 
tokie spėjimai pastaruoju metu ne vakarai, bet patys sovietai 
lengva aptikti pasaulio spaudo-1 yra atskleidę savo norą užmig- 
je. Panašiai galvoja ir ne vienas 
vakarų politikas, net vyriausy
bės vyras.

Blaivesni balsai sako, kad vi
si pastarieji sovietų žygiai (nuo
laidos dėl Austrijos, nusiginkla
vimo, sutikimas kalbėtis su va
karais, Kremliaus viešpačių ke
lionė pas Tito ...) tėra ne sie
kimas pastovaus, taikingo sugy
venimo su vakarais, bet tik tak
tikos ėjimai.

Maskvos nepasisekimai’ vaka
rams stiprinantis, skaudžiai pra
ryta piliulė ratifikavus Pary-J Aišku, šiandien mes dar pakan

kamai nesame stiprūs pulti. Mū
sų laikas ateis už 20 ar 30 metų. 
Norėdami laimėti, mes turime 
pasinaudoti staigmenos taktika. 
Buržuaziją reikės užmigdyti. Dėl 
to mums teks pradėti ligšiol dar 
negirdėto masto taikos judėji
mą. Bus stebinančių pasiūlymų 
ir negirdėtų nuolaidų. Kvaili ir 
smunkantieji kapitalistiniai kra
štai džiaugsis galėdami su mu
mis bendradarbiauti savo pačių 
žlugimui. Jie skubiai pasinaudos 
proga tapti draugais. Kai tik jų 
budėjimas susilpnės, mes juos 
sutriuškinsimo .. .x b

Kaip matyti, Manuilskio. žo
džiai gali būti laikomi pranašin
gais. Ir pats laikas tuos žodžius 
vakarams ne tik cituoti, bet 
įsisąmoninti jų prasmę.

dyti vakarus ir savo nauja tak
tika neišvengiamai siekti savo 
tikslų.

Štai 1949 m. buvęs JT Saugu
mo Tarybos pirmininku, Ukrai
nos atstovas Dimitri Z. Manuils- 
ki dar prieš 18 metų, 1937 m. 
yra pasakęs visiems, sekantiems 
sovietinės politikos raidą, įsidė
mėtinus žodžius. Jis savo kal
boje Lenino vardo Politinio 
Mokslo Mokykloje tada pasakė:

"Karas tarp komunizmo ir ka
pitalizmo yra neišvengiamas.

žiaus sutartis ir Vak. Vokietiją 
priėmus j NATO, pagaliau ir

| 1931 ir 1935 metų buvo vado
vaujama figūra Lernano ežero 
pakrantėje. Bet anais laikais 
tarptautinė politika įžengė į kri
tinę stadiją. Vokietija triukš
mingai trenkė durimis ir pasi
traukė iš Tautų Sąjungos, Man- 
džukuo paėmė japonai, o Italija 
ruošėsi karui prieš Etiopiją. 
Edenas nesutiko su nuolaidų po
litika ir 1935 m. iš vyriausy
bės pasitraukė. Tačiau britų vie
šoji opinija buvo jo pusėje. Jos

Adm. Arthur W. Radford, 
Joint Chlefs of Staff.

ir

LIETUVĖS 
TARPTAUTINIAM 

KONGRESE

Anglijoje vykstamt geležinkelių streikui gyventojai stovi ilgose 
eilėse ir laukia retų progų parvažiuoti iš darbo j namus.

gy- 
mi-

165 MILIŪNAI 
GYVENTOJŲ

Gegužės mėn. 27 d. JAV
Ventoj ų skaičius pasiekė 165
lionus. Atitinkamų įstaigų Wa- 
shingtone duomenimis, JAV gy
ventojų skaičius kiekvienais me
tais pakyla 2,700,000. Apytikriai 
nustatyta, kad šiame krašte kas 
8 sekundės gimsta kūdikis, kas 
nors miršta per 21 sek., kas dvi 
minutės į kraštą atvyksta nau
jas imigrantas ir kas 24 min. 
emigrantas išvyksta į kitus 
kraštus.

GROMYKO VIETOJE 
MOLOTOVO?

Kalbama, kad sovietų užsienių 
reik, ministerio Molotovo kelio
nė j J. Tautų jubiliejinį susirin
kimą San Francisco bus pasku
tinė. Jo įpėdiniu numatomas 
Gromyko.

MIRĖ P R O F.
IGN. ŠLAPELI?

Chicagoje, staiga susirgęs, 
birželio 3 d. mirė vyresniosios 
kartos dailininkas, meno istori
kas prof. Ign. šlapelis. Palaido
tas birželio 7 d. Ėjo 74 amžiaus 
metus.

RASTI NAUJI 
U R A N I J A U S KLODAI

Visai netikėtai JAV atrasti 
nauji uranijaus šaltiniai. Ura- 
nijus rastas lignito laukuose 
Juodųjų Kalnų srity, Pietų Da- 
kotos valst., be to ir šiaurinėje 
Dakotoje ir Montanos srity. Pa
našiai kaip savo metu aukso 
j ieškojimo laikais, ir dabar į mi
nėtas sritis vyksta tūkstančiai 
įvairių bendrovių atstovų 
mokslininkų.

Kitais metais tikimasi ten 
šliaukti apie 2 su puse mil. 
ristų.

Būdinga, kad neseniai žinoma
sis ”Life’’ žurnalas, draugingo 
ir nedraugingo pasaulio žiniai, 
paskelbė didelį spalvotą visų 
uranijaus šaltinių JAV ir Ka
nadoje žemėlapį.

ir

su- 
tu-

pajėgų sekreto- 
E. Talbott ba-
Boeing firn'ios 

greičio bombone- 
numato-

AVIACIJA DIDINA 
GAMYBĄ

JAV oro 
rius Harold 
skelbė, kad 
600 mylių
šių B - 52 gamyba 
ma pakelti 35%. Tuo būdu JAV 
jau 1958 m. (vietoje 1959 m.) 
turės vienuolika sunkiųjų sprau- 
sminių bombonešių grupių. .

VISAM PASAULY

džio mėnesį paskiriamas užsie
nių reikalų ministeriu. Per pa
skutinius 100 metų tai buvo jau
niausias Didžiosios Britanijos 
užsienio politikos vadovas!

Tarptautinė padėtis darėsi vis 
grėsmingesnė. Edenas vėl su
ėjo į konfliktą su savo šefu, šį 
kartą su Nevilliu Chamberlainu, 
kuris norėjo pats vadovauti už
sienio politikai ir jieškojo kom
promisų su Roma ir Berlynu. 
Edenui nebeliko vietos tokioje 
vyriausybėje ir jis 1938 m. pra
džioje iš Foreign Office išeina.

Istorinė raida parodė, kad 
Edenas buvo teisus. Neville 
Chamberlaino "skiečio" politika 
pasibaigė visišku nepasisekimu. 
Iškilo antrasis pasaulinis karas. 
Kai valdžią paėmė premjeras 
Churchillis, jis Edeną paskyrė 
karo ministeriu, o 1941 m. pa
kvietė vėl į Foreign Office šei
mininkus. šiose pareigose jis iš
buvo iki karo pabaigos, kol kon
servatoriai rinkimus pralaimėjo. 
Pagaliau, 1951 metais konserva- 
tyvams vėl laimėjus rinkimus, 
Edenas trečią kartą sugrįžta į 
Foreign Office.

Edenas laikomas nepaprastų 
gabumų diplomatu. Jis apibūdi
namas kaipo "beviltiškų situa
cijų specialistas”. Kai jau vis
kas, atrodo, išbandyta ir kai su- 

(Perkelta j 5-tą pusi.)

Rear Adm. Arlelgh A. Burke* 
Chlef of Nava! Operations.

Gen. Maxwell D. Taylor, 
Army Chlef of Staff.

Prezidentas Eisenhoweris per
tvarkė karinių jėgų vadovybę. 
Vyriausiuoju štabo vadu yra 
adm. Arthur W. Radford. Lai
vynui vadovauja adm. Arleigh 
A. Burke, sausumos armijai gen.

Maxwell D. Taylor

• West Point Karo Akademijoje buvo išduota diplomai 471 
naujam karininkui. Iškilmėse dalyvavo prezidentas Eisenhoweris 
ir pats diplomus įteikė.

• Vokietijoje'min. pirmininkas Konradas Adenaueris už
sienio reikalų ministerio pareigas perdavė Henrich von Brentano. 
Kadangi Brentano nuomonė nesiskyrė nuo min. pirmininko nuo
monės, tat ir jokių pakeitimų užsienio politikoj nelaukiama.

• Anglijoje, dešimčiai dienų praėjus nuo didžiojo susiseki- 
mo streiko, pajusta, kad kraštui pridaryta milžiniški nuostoliai. 
Vyriausybė deda pastangas streiką likviduoti.

• Automobilių pramonėj, kaip atrodo iš Fordo susitarimų

64-tam metiniam General Fe- 
deration of Women’s Clubs Kon
grese, gegužės 23-27 d., Phila- 
delphijoje, lietuvėms atstovavo: 
L. Bieliukienė, V. Leskaitienė, T. 
Stiklorienė ir J. Augaitytė.

Kongreso dvasia buvo ryškiai 
antikomunistinė, ir mūsų dele
gatės turėjo malonią aplinką ir 
puikią dirvą mūsų bylos kėlimui. I
Lietuvių Moterų Atstovybės ir su un’J°s atstovais, buvo išvengta streikų. Susitarimas su Fordu 
Pabaltijo Moterų Tarybos var-! ^ra istorinis, kada darbininkams garantuojama metinis uždarbis, 
du oficialią kalbą gegužės 26 d.l Fordo įmonėse dirba apie 150,000 darbininkų. General Motor fab- 

, . . • • . . t • • • -r-» • 1 1* 1V11ZA C a OHO rln I’Im nlril tnin v»r»4- L ori rimrMAnipasakė pirmininke Ligija Bie- 
liukienė. Be to, ji kalbėjo Tarp
tautinių delegačių pietų metu 
apie lietuvę moterį istorijos bė
gyje. Lietuvaitės buvo pasipuo
šusios tautiniais drabužiais ir 
džiaugėsi joms skiriamu dėme
siu ir nuoširdumu.

rikuose 350,000 darbininkų. Sutartis taip pat rodo, kad pramoni
ninkai numato savo gaminiams nemažėjančią rinką.

• Chile paprašė iš JAV vieno miliono dolerių paskolos med
vilnei užpirkti.

• Vietnamy vyriausybįnė kariuomenė baigia likviduoti pa
skutinės religinės Hoa Hao sektos kariuomenę ir atstatyti tvarką.

Estėms atstovavo Esčių At
stovybės vicepirmininkė G. Ani- 
line, latvėms — Latvių Atsto
vybės pirmininkė Ellija Druva 
ir V. Cukurs.

Gegužės 26 d., po oficialių kal
bų, jaunosios (junior) Kongre
so dalyvės lietuvaitėms pagerbti 
suruošė vaišes.

Gegužės 28 d. Philadelphijos 
Moterų Klubas, kuriam pirmi
ninkauja T. Stiklorienė, suruošė 
arbatėlę. Pranešimus apie Kon
gresą padarė T. Stiklorienė ir L. 
Bieliukienė. Pastaroji ta pat pro
ga plačiau peržvelgė organizaci
jos veiklą ir veiklos gaires.

Kongreso dalyvėms, kurių bu
vo apie 2,000, išdalinta propa
gandinės ir informacinės litera
tūros ir atsišaukimas, kurį Pa
baltijo Moterų Taryba išleido 15 
okupacijos metų skriaudoms at
žymėti. S.

JAV senatoriai — Margaret Chafce Smith, respublikonė iš Maine 
ir H. Alexander Smith iš New Jersey, Columbia Universitete gavo 

garbės laipsnius. <

JAV ir rusu 
lenktynės ore

Ar sovietai bus pasiviję ameri
kiečius aviacijos gamyboje? šis 
klausimas šiuo metu dažnai ke
liamas JAV pareigūnų ir spau
dos. O visas rūpestis kilo gyny
bos sekretoriui Wilsonui paskel
bus apie sovietinius ąviacijos pa
sirengimus prieš gegužės mėn. 
1 d. šventę, sovietų maršalui 
Vasilevskiui gegužės mėn. 8 d. 
Izviestijose parašius straipsnį ir 
davus suprasti, jog sovietai 
svarstą netikėto, preventyvaus 
priešo užpuolimo klausimą. So
vietams atliekant bandymus 
virš Raud. Aikštės Maskvoje pa
aiškėjo, kad sovietai pradėję 
rimtą tolimo skridimo bombo
nešių gamybą, daug atlikę 
sprausminių naikintuvų gamy
boje ir kt.

JAV aviacijos pareigūnai jau 
pripažino sovietų pranašumą 
naikintuvų gamyboje. Tuo tarpu 
Amerikoj šiuo metu vyrauja vi
dutinio tipo ilgo skridimo (su 
galimumu lėktuvus kuru papil
dyti ore) sprausminių bombone
šių, B-47, gamyba. Šie lėktuvai 
sudaro pagrindinį vad. Strate
ginės Oro Komandos ginklą.

Tačiau, paties prezidento Ei- 
senhowerio teigimu, amerikiečių 
pranašumą lemia ne lėktuvų 
skaičius, bet šio'krašto turimas 
atominių ir vandenilio bombų 
gausumas ir gynybos bei puoli
mo tikslams turimos bazės įvai
riose pasaulio dalyse.

Apie 100 užjūrio bazių laiko
ma labai svarbiu JAV karinės 
strategijos faktorium. Pav. mi
nėti sprausminiai B-47 bombo
nešiai, skrisdami 600 mylių vai. 
greičiu, su atominių ar vande
nilio bombų kroviniu, gali pa
siekti sovietų taikinius net per 
vieną ar tris vai. Kitais žodžiais, 
panaudodamoš, savo lėktuvus iš 
užjūrio bazių, JAV gali žymiai 
skaudžiau paliesti Sovietų Są
jungą, kaip pastarojo karo metu 
Vokietiją ar Japoniją. Tuo tar
pu sovietams vienu smūgiu nu
šluoti visą 100 amerikiečių ba
zių yra neįmanoma.

Sovietų galimumai, neturint 
užjūrių bazių, yra riboti. Jiems 
pradėjus JAV puolimą iš oro, 
tektų perskristi ašigalį, priar
tėti prie šio krašto iš šiaurės ry
tų ar šiaurės vakarų pusės. 
Skrisdami bombarduoti JAV 
miestus, sovietiniai lėktuvai tu
ri perskristi Grenlandiją, Kana
dą, Norvegiją, Newfoundlandą, 
Labradorą, Aleutų salas ar 
Aliaską. Visi šie kraštai yra 
draugingi amerikiečiams ir, ži
noma, galės pasitarnauti savo 
orinio įspėjimo ir kt. įrengimais.

Pati artimiausia sovietų bazė 
yra Sibire, netoli Beringo įlan
kos, 2300 m. nuo Seattle miesto 
JAV vakarų pakrašty ar 3500 
m. nuo Chicagos. šią sovietinę 
bazę nuolat stebi JAV aviacijos 
bazė Fairbankse, Aliaskoje, 
esanti už 700 mylių. Visos kitos 
sovietų bazės yra daugiau kaip 
5000 mylių atstumo nuo svar
biųjų taikinių JAV.

O štai JAV lėktuvų skridimo 
su bombų kroviniais nuotoliai: 
iš bazių Graikijoje 1 vai. kelio 
ligi Ukrainos plieno ir geležies 
pramonės sričių, iš Ramiajame 
Vandenyne plaukiojančių lėktuv
nešių — 1 vai. ligi didelės sovie
tų laivyno bazės Kamčatkoje, iš 
lėktuvnešių Viduržemio jūroje 
— 1 vai. ligi Baku žibalo centro, 
iš Turkijos bazių —1800 m. ligi 
Magnitogorsko plieno srities, iš 
Maroko — 2600 m. ligi Maskvos 
pramoninės srities, iš Grenlan
dijos — 2000 m. ligi didžiųjų 
oro bazių Rusijos vidury ir t.t.

Tuo būdu Washingtono sluog- 
sniai prieina išvados, kad nors 
sovietai ir galėjo pasivyti ar net 
pralenkti amerikiečius spraus
minių lėktuvų gamyboje, vis dėl
to JAV turinčios didesnį prana
šumą ore ir daugiau galimumų 
greičiau pasiekti ir stipriau 
smogti į sovietinius karinius 
taikinius.
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• Pranės Lapienės vasarvietės 
Stony Brook Lodge iškilmingas 
atidarymas įvyksta šį šeštadie
nį, birželio mėn. 11 d. Vasarvie
tės atidarymo meninėj progra
moj dalyvauja Bernardas Braz
džionis, Antanas Gustaitis ir 
Stasys Santvaras. Vasarvietės 
savininkė p. Pranė Lapienė į ati
darymo iškilmes kviečia visus 
lietuvius, iš toliau ir arti, gau
siai dalyvauti.

• JAV Lietuvių Bendruomenės 
naujai išrinktos 'tarybos pirmą 
posėdį kviečia liepos mėn. 2-4 
dienomis New Yorke, Baltic 
Freedom patalpose (131 E. 70 
St.). Darbų tvarkoj numatyta 
apyskaitiniai pranešimai, pasi
sakymai dėl ateities darbų ir 
prezidiumo rinkimai.

• Dr. Motiejus L. Namikas, gy
venąs Omahoj, Nebraska, už pa
sižymėjimą medicinos moksle 
gegužės mėn. 25 d. bUvo išrink
tas nariu į Alpha Omega Alpha 
honor medical society.

• Rochesteryje, N. Y., birželio 
mėn. įvykių minėjimas įvyksta 
birželio mėn. 12 d. 11 vai. šv. 
Jurgio bažnyčioje įvyks pamal
dos ir po to parapijos salėje kal
bės Juozas Audėnas.

• Baltų Studentų Federacijos 
surengtas radijo pusvalandis 
birželio mėn. trėmimų paminėji
mui bus transliuojamas per 
Fordham Universiteto radijo 
stotį WFUV-FM (90.7). Progra
ma bus girdima sekmadienį, bir
želio mėn. 12 dieną 3:30 PM.
• Bavarijos užsieniečių tremti
nių sąjungoje, vadinamoje trum
pai AGAFIB, kelis metus, Vo
kietijos Krašto Valdybos pave
damas, lietuvių bendruomenę at
stovavo Aleksandras Lileikis. 
Dėl laiko stokos negalint jam 
toliau dalyvauti sąjungos tary
bos posėdžiuose, dabar lietuvių 
bendruomenės atstovu AGAFIB 
organizacijoje paskirtas J. Jakš- 
tys.

CHICAGOS 
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• Liepos 17-24 d.d. Rio de Ja- 
neire įvyksta 36-tas Tarptauti
ni Eucharistinis Kongresas, ku
riame dalyvaus per milioną mal
dininkų iš užsienio. Kongreso 
metu įvyks tarptautinė ARTE 
SACRA paroda, kurioje daugelis 
Europos valstybių išstatys savo 
religinio meno kūrinius. Ir Kon
grese ir Parodoje Lietuva taip 
pat dalyvauja.

Lietuvos įgaliotas Ministeris 
Brazilijoje dr. Frikas Meieris 
kreipėsi j visame pasaulyje iš
blaškytus lietuvius su prašymu, 
kad prisiųstų parodai bent ge
resnių mūsų religinio meno kū
rinių fotografijų ar šiaip rete
nybių. Norima tinkamai atvaiz
duoti kenčiančią žiaurioje oku
pacijoje Lietuvą.

Lietuvos ministeris Londone 
B. K. Balutis ryšium su numa
toma Keturių Didžiųjų konfe
rencija kreipėsi į D. Britanijos 
užs. reik, ministerį McMillaną, 
išryškindamas Lietuvos nusista
tymą dėl Sovietų agresijos (ir 
prašydamas, kad nieko nebūtų 
padaryta, kas galėtų įteisinti ar
ba užvilkinti Sovietų okupaciją 
Lietuvoje.i
• Prie Vilniaus geležinkelio sto
ties pastato buvo atidengta "me
morialinė lenta”, kurioje įrašy
ta: ”1895 metais rugsėjo 7 d. 
V. I. Leninas buvo atvykęs į Vil
nių nustatyti ryšių su vietiniais 
marksistais”. Lenino 75 gimta
dienis buvo iškilmingai atžymė
tas ir T. Lietuvoje, kur komu
nistai surengė specialias demon
stracijas.
• Chicagoj veikiančio muz. Alice 
Stephens mergaičių ansamblio 
15-kos metų feukakčiai minėti 
yra susidaręs komitetas, kurio 
garbės pirmininke yra P. Juzė 
Daužvardienė ir pirmininku inž. 
Antanas Rudis.

Komiteto adresas; 410 So. Mi- 
chigan — Rm. 308, Chicago, III.

GREETINGS and BEST W1SHES

THE LAKE ERIE BUILDING 
MATERIAL COMPANY

YOUR NEIGHBOR
ELMER I1OCKER, General Manager

1321 MAROUETTE HEnderson 1-5080

BEST VVISHES
To Our Friends and Patrons

MARVEL BOTTLING

8915 GRANE AVĖ.
BR 1-4400

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

STUDNEY’S GULF SERVICE 
STATION

THE FINEST SERVICE IN T0WN
SUPERIOR AVĖ. (Corner of East 66th Si.)

BOSTON
LIETUVOS VALSTYBINĖ 

VĖLIAVA BOSTONE

Bostone gegužės mėn. 28-29 
d. Lietuvių Tautinės S-gos sei
mo atidarymo proga, skautai 
įnešė į salę Lietuvos Valstybinę 
vėliavą, kuri kasdien būdavo iš
kilmingai pakeliama ir nuleidžia
ma virš Lietuvos Karo Muzie
jaus — Kaune.

Tą vėliavą vienas Taut. S-gos 
narys išvežė iš Lietuvos, išsau
gojo ją tremtyje ir atvežęs į 
Ameriką pavedė Bostono Taut. 
S-gos skyriui. Bostono Taut. 
S-gos skyrius įpareigojo skautus 
valstybinę vėliavą į laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą parvežus 
vėl iškilmingai Karo Muziejuje 
iškelti.

BOSTONO BALFo SKYRIUS 
RENGIA DIDŽIULĘ 

GEGUŽINĘ
Šių metų birželio mėn. 12 die

ną 2 vai. p. p. Brocktone —at
naujintame Romuvos parke 
įvyks Bostono Balfo skyriaus 
rengiama didžiulė gegužinė, ku
rioje bus labai įdomi programa 
ir gros geras orkestras.

Gegužinės pelnas skyriamas 
Vokietijoje vargstantiems vai
kučiams, seneliams, džiovinin
kams ir našlėms sušelpti, todėl 
Naujosios Anglijos lietuviškoji 
visuomenė turės progą ne tik 
linksmai laiką praleisti, bet ir 
vargstančius tautiečius sušelpti.

P. B.

MINIME BAISIĄSIAS 
BIRŽELIO DIENAS

Bostono lietuviai tokiam pro
testui renkasi šeštadienį, birže
lio 11 d. 7:30 vai. vak. Municipal 
Building salėje, E. Broadway 
tarp G ir H gatvių, So. Bostone.

Pirmą kartą Bostone kalbės 
pulk. Kazys Škirpa, pirmasis 
Lietuvos savanoris, buvęs Lietu
vos pasiuntinys Berlyne, kada 
Stalinas su Hitleriu dalinosi Lie
tuva.

Meninę dalį atliks: Šv. Petro 
parapijos choras, komp. Jeroni
mo Kačinsko vadovaujamas, so
listas Stasys Liepa, jis dainuos 
naujas kompozitorių J. Kačins
ko ir J. Gaidelio sukurtas dainas, 
pačių kompozitorių pianu paly
dimas) ir Irena Nikotekytė (de
klamacija) .

Minėjimą rengia ir prašo vi
sus lietuvius jame dalyvauti.

A. Lietuvių Bendruomenės 
Bostono Apylinkė

DIRVA 
LAUKIA

JŪSŲ TALKOS!

WATERBURY
POSEIMINĖS NUOTAIKOS 

KVIEČIA Į DIDELĮ PIKNIKĄ
Dabar, po AL:U .seimo, sky

rių delegatai parsivežė daug nau
jų minčių, naujos energijos ir 
pasiryžimo pagyvinti Sąjungos 
veiklą ir sutelkti visas jėgas or-j 
ganizacijos reikalams. Tuo pa
čiu pagelbėti naujai centro val
dybai atlikti tautinės ideologijos 
darbus.

Sąjungos seime buvo daug 
kalbėta, buvo daug rimtų nusi
skundimų, kad mes skiriame 
daug laiko, kartais nesvarbiems 
ir nesaviems reikalams, o pa
mirštame savuosius. Taigi, kad 
parodyt naujo veiklumo,

Waterbury skyrius rengia di- 
gelį pikniką, kuris įvyks sekma
dienį, birželio 12 d. 1955 m. Lin- 
den Parke, Union City, Conn.

Kaip visuomet skyriaus pik-
1 nikai būna įdomūs ir vaišingi, 
taip ir dabar bus. Kalbės mies
to majoras Raymond E. Snyder 
ir kiti žymūs svečiai, bus tur
tingas bufetas. Bus kultūros 
stalas, loterija, dainos, žaidimai, 
Exie Rudaitis orkestras gros šo
kiams. Už įžangos biletus laimė
site tris vertingas dovanas. Ren
gėjų Komisija maloniai kviečia 
visus atsilankyti ir atsiveskite 
savo draugus. Lietus ar giedra, 
piknikas įvyks. MJC

DETRO1T
KUNIGAIKŠTIENĖS 

BIRUTĖS DRAUGIJA
Gegužės mėn. 22 d. buv. Biru- 

tininkių (V. Černienės, Mitkie- 
nės ir kit.) iniciatyva sušaukta-

Greetings and Best VVishes 
To Our Fi jįnds lind Patrons

DOW N E R

CARTAGE CO.

1825 EAST 40TII ST.

EX 1-6810 

me steigiamajame susirinkime 
nutarta atgaivinti Kunig. BI-| 
RUTĖS Dr-ją Detroite. Dalyvių 
skaičius prašoko iniciatorių vil
tis, o dalis buv. birutininkių, 
negalėdamos dalyvauti, prašė 
jas įtraukti j nares.

Išrinkta valdyba iš 5 narių. 
Pirmininkė — Veronika Černie
nė, iždininkė —• Mitkienė, sekre
torė — Černiauskienė ir narės: 
Gerulaitienė ir Bulotienė.

GREETINGS

To Our Friends and Patrons

BARTU NEK

CLOTHERS

FINANCE YOUR

APPEARANCE

A MODERN TEN-PAY-PLAN

14958 St. Clair Avė.

6529 Union Avenue

833 Prospect Avenue

GREETINGS and BEST W1SHES 
1 o Ali the Lithiteinian People

GEORGE V 
WOODLING

STATĖ REPRESENTATIVE

HOL1DAY GREETINGS

GREETINGS and BEST W1SHES

To Ali the Lithuanian People

C. SAM DREYER

WHEN YOU ARE READY TO PAINT YOUR OFFICE 
STORE OR FACTORY.

CALL HE 1-3750

13560 Euclicį. Avė. GL 1-8523

Greeting and Best Wishes 

To Our Friends and Patrons

DAVIDSON

MOTORS; IRC.

SEE THE NEW 1955 

OUTSTANDING

DODGE — PLYMOUTH 

COMPLETE 

SERVICE FACILITIES

3140 WEST 25th STREET

SH 9-0900

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THE KOEHLER RUBBER & SUPPLY 
COMPANY

MECHANICAL RUBBER GOODS 
Compressors, Lubricating Eąuipment

3865 CARNEGIE AVENUE HE 1-8867

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

DART REALTY CO.

4847 Turney Road VU 3-1555
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LIETUVOS GARBĖS KONSULAS HEL
SINKYJE DR. RAGNER OELLERIO LIE

TUVAI TARNAUJA JAU 30 METŲ

Rašo DR. A. GERUTIS, Šveicarija

Lietuvių tauta gali didžiuotis, 
visais laikais turėjusi svetim
taučių tarpe jai atsidavusių ir 
ištikimų bičiulių. Tarp tokių as
menų reikia ypač iškelti suomį 
Dr. Ragnar Oellerį, kuris šiemet 
mini reikšmingą sukaktį: prieš 
30 metų jis buvo paskirtas Lie
tuvos garbės konsulu Helsinkyje 
ir nuo to laiko jis šiauriečiui 
įprastu neatlaidumu dirba lietu
vių tautai.

Dr. Oelleriui kaip retai kam 
kitam tinka sakinys iš šiaurinės 
operos pagal Ibseno dramą "Peer 
Gynt”: "Aš tau prisiekiau, ir 
tavęs ištikimai lauksiu”. Jubi
liatas, kartą pamilęs lietuvius, 
jiems yra pasilikęs ištikimas, 
nepaisydamas visų likimo smū
gių, kurie yra ištikę jo idealizuo
jamą tautą.

Pono Oellerio pavyzdys dar 
kartą patvirtina seną tiesą: juo 
šaltesniam klimate žmonės gy
vena, tuo karščiau plaką jų šir
dys. Suomių tauta yra visam pa
sauliui įrodžiusi savo karžygišką 
pasiryžimą gyventi laisvėje. O 
mūsų bičiulio pavyzdys rodo, kad 
jis myli ne tik savo tautos lais
vę, bet lygiu būdu nekintamai 
trokšta laisvo gyvenimo ir tai 
tautai, prie kurios jis yra taip 
prisirišęs.

Meskime žvilgsnį į garbingojo 
jubiliato gyvenimą.

P. Ragnar Oeller gimė 1893 
m. liepos 6 d. Lahti mieste, Suo
mijoje. Mokyklas lankė Petra
pilyje, Viipiryje ir Helsinkyje. 
1912 m. įstojęs į Helsinkio uni
versitetą, toliau studentavo Gre
noblio (Prancūzijoje) universi
tete. Universitete pasirinko ro
manų ir germanų filologiją ir 
Suomijos literatūros istoriją. 
1915 m. baigė universitetą filo
logijos magistro laipsniu, o 1920 
m. už disertaciją apie Suomijos 
švedų literatūrą 1830-1850 m. 
gavo filosofijos daktaro laipsnį. 
Prieš tai dar atliko pilietinę pa
reigą, nuo 1918 iki 1920 m. iš
buvęs karo tarnyboje.

Jaunasis daktaras kelis me
tus išbuvo vienos draudimo ben
drovės tarnyboje. Bet jo dėme
sys priklausė pamėgta jai moks
lo sričiai — kalboms, kurioms 
jis turi ypatingą gabumą. Tas 
palinkimas pastūmėjo jį į lietu
vių kalbos studijas ir iš viso su
sidomėjimą mūsų tauta bei jos 
praeitimi. Dr. Oelleris yra tobu
lai išmokęs lietuvių kalbą ir dar 
šiandien jis gražiai kalba ir rašo 
lietuviškai.

Susižavėjęs lietuvių kalba, gi
liai pažinęs lietuvių tautos ir 
Lietuvos valstybės problemas, 
Dr. Oelleris dar anais laikais pa
sidarė karštas ir nenuilstamas 
mūsų tautos reikalų gynėjas ir 
garsintojas Suomijoje. Jis ėmė 
rašinėti suomių ir Suomijos šve
dų spaudoje apie lietuvius ir Lie
tuvą. Jis yra parašęs daug tūks
tančių straipsnių ir žinių apie 
Lietuvą, tuo supažindindamas 
Suomijos visuomenę su mūsų tė
vyne. Jeigu suomiams Lietuva ir 
jos reikalai nėra svetimi, tai čia 
didelis nuopelnas priklauso po
nui Oelleriui.

Nenuostabu, kad Dr. Oelleris 
jau anksti suėjo į kontaktą su 
oficialiniais Lietuvos atstovais 
Suomijoje (Ignu šeinium, Jur
giu Savickiu, Vytautu Gyliu). 
Taip atsirado mintis pakviesti šį 
entuziastingą ir apdairų mūsų 
reikalų gynėją Lietuvos garbės 
konsulu Suomijoje.

Toms pareigoms jis buvo pa
skirtas 1925 m., tad šiemet su
eina 30 metų nuo to laimingo 
paskyrimo. Laimingo todėl, kad 
retas kuris asmuo taip stropiai 
ir taip nesavanaudiškai atliko 
pasiimtąsias pareigas, kaip Dr.]

Oelleris! Jis buvo siela viso to, 
kas Suomijoje siejosi su Lietu
va. Nenuilstamas žinių apie Lie
tuvą tiekėjas, iškalbus paskaiti
ninkas, sumanus Vilniaus ir 
Klaipėdos bylų gynėjas, — Dr. 
Oelleris surasdavo dar laiko 
jungti ir lietuvių bičiulius. Kai 
didžio suomių kalbininko ir lie
tuvių kalbos žinovo prof. A. R. 
Niemi iniciatyva 1931 m. buvo 
įsteigta suomių-lietuvių susiar
tinimo draugija, Dr. Oelleris iš
renkamas jos vicepirmininku, 
šiose pareigose jis išbuvo iki 
1944 m., kai, sovietams pareika
lavus, draugija tūrėjo savo veik
lą sustabdyti. Iš Suomijoje gy
venančių lietuvių tame draugi
jos darbe ypač veikliai talkinin
kavo p. A. J. Marganavičius.

Dr. Oellerio darbštumą ir už
sidegimą Lietuvos reikalais pa
vaizduoja toks būdingas atsiti
kimas. Kai kartą p. Marganavi-

čius lankėsi Kaune užsienių rei
kalų ministerijoje ir paklausė, 
kodėl neatsakoma į Dr. Oellerio 
prašymą suteikti jam apie Lie
tuvą reikalingų žinių, kurias jis 
norėjo panaudoti savo veiklai, 
valdininkas atsakė: "Jeigu mes 
atsakinėtume į visus Dr. Oellerio 
pasiteiravimus, tai turėtume pa
dvigubinti savo personalą”...

Dr. Oelleris 1925 m. suorgani
zavo pirmąją Suomijos laikraš
tininkų ekskursiją į Lietuvą. O 
taip pat jis pats dažnokai aplan
kydavo mūsų tėvynę, prie ku
rios buvo karštai prisirišęs. O 
kiek šimtų lietuvių, besilankiusių 
Suomijoje, buvo svečiai simpa
tingų pono ir ponios Oellerių 
vaišinguose namuose Helsinky
je! Tarp daugelio įvairiausių 
profesijų žmonių, kurie studijų 
ir turizmo tikslais vykdavo Suo- 
mijon, paminėsime jaunuosius 
lietuvių jūrininkus, kurie moks
lą ir stažą išėjo Suomijoje. Mūsų 
tautinio laivyno pirmieji kapito
nai buvo suomių mokiniai, o jų 
tėviškas globėjas buvo Dr. Oelle
ris.

Be straipsnių ir studijų p. Oel
leris yra paskelbęs dar šiuos 
raštus apie Lietuvą: "Tohtori 
Jonas Basanavičius”, suomiš
kai; "Liettuan koulutaimi”, suo
miškai apie Lietuvos mokyklas; 
"Simanas Daukantas, Litauens 
furste national-historiker”, šve
diškai; "Liettua, lyhyt matkao- 
pas”, Lietuvos vadovas turis-

tams suomiškai. Be to, yra iš
vertęs visą eibę lietuvių rašyto
jų kūrinių j švedų kalbą, o 1940 
m. Stockholme buvo išleista jo 
išversta lietuvių rašytojų anta- 
logija "Litauiska noveller”.

Jau iš šios suglaustos santrau
kos aišku, ką Lietuvai ir lietuvių 
tautai yra nudirbęs Dr. Oelleris. 
Jo nuopelnai nepaprastai dideli. 
Jis garbingai dirbo toliau tą suo
mių ir lietuvių tautų suartinimo 
darbą, kurį pradėjo didieji lietu
vių bičiuliai — suomių kalbinin
kai profesoriai Mikkola (kartu 
su savo žmona — rašytoja Maila 
Mikkola) ir prof. A. R. Niemi.

1940 m. dėl Lietuvos okupaci
jos priverstas uždaryti Lietuvos 
generalinį konsulatą, Dr. R. Oel
leris iki 1950 m. išbuvo vieno 
Helsinkio ginklų fabriko direk
torius, o nuo 1950 m. jis eina 
Pakistano garbės konsulo Suo
mijoje pareigas.

Dr. Oellerio didžių nuopelnų 
lietuvių tauta niekuomet neuž
mirš.

* SPAUDA *
"JAUNIMO RATELIUI” 

PENKERI METAI

LEONARDAS ANDRIEKUS

NEKLAUSK
Neklausk, dėl ko žara ilgai rusena 
Ir žvaigždės nuometus išdrįsta nusiimt. 
Kas atsakys — kalnai, lyg suvaikėję seniai, 
Per naktį šnekasi tik su savim.

Nuo klevo ašaros lašėte laša
Ant mirtimi paženklinto žmogaus kelių.
Kas atsakys — kalnuos gyyvbės maža, 
O slėniuose gi visiškai tylu.

Neklausk — visvien jau nieko neišgausi — 
Kalnai mums buvo ir paliks šalti.
Ne jų žinioj yra tos pasakiškos dausos 
Ir ši pasvirus nuo žvaigždžių naktis.

Ne jiems, ne jiems priklauso tokios naktys, 
O tau, mirtim paženklintas žmogau!
Eini iškėlęs paslapčių auksinį raktą — 
Iškėlęs jį nuo žemės lig dangaus.

AUDĖJAI
Jei dar šią drobę išaust suspėsi, 
Prie beržynėlio gražiai patiesk. 
Aš ja pareisiu, kai gęsta šviesos, 
Iš savo kapo gūdžios nakties.

Atsiminimais graudžiais apmetus, 
Dar ją svajonėm ataust bandyk — 
Vistiek nelaimių ir vargo metais 
Dažnai svirnely atsibundi. i

Jau žvilga upė, lyg melsvas stiklas, 
Gelmėj dejuoja sunkus akmuo.
Ir man čia lemta kentėt skaistyklą — 
Ta balta drobe sugrįžt namo ...

Pamėgo vėlės šį tyrą kelią — 
Neabejoja, kad juo pareis. 
Nakvynėn skuba jos, lyg žvakelės, 
Laukais, raistynais ir pagiriais.

Ten atkentėsiu, jei nusidėjau, 
Išvydęs tavo liūdnas akis — 
Manęs dar laukia graudus rugsėjis, 
Akmuo, berželis ir kadugys.

JEI SUGRĮŽTUM

Tas leidinys skiriamas lietuvių 
evangeliškajam jaunimui ir jį 
leidžia Lietuvių Evangelikų Liu
teronų Vyr. Bažnyčios Taryba. 
Rašomąja mašinėle matricų pa
galba multiplikuojamas laikraš
tėlis, maždaug 24 pusi, dydžio, 
išeina tremtinių stovykloje We- 
hnen, netoli Oldenburgo, Vokie
tijoje. Jo dabartinis redaktorius 
yra Fr. šlenteris, o iliustracijas 
gamina Alg. Gintautas. Tiražas 
siekia 900 egz.

Jubilėjiniame numeryje kun. 
A. Keleris (Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos narys, 
per rinkimus gavęs daugiausia 
balsų, jis ir lietuvių evangelikų 
kunigas senjoras), pats tylus 
veikėjas tikybos ir lietuvybės 
darbe, aprašo, kaip atsirado 
"Jaunimo Ratelis”. To leidinio 
pirmieji redaktoriai buvo anuo
metiniai gimnazistai Povilas Ja- 
siukonis ir Kasparas Dikšaitis 
(dabar jau studentas). Vėliau 
laikraštėlį redagavo stud. med. 
Algimantas Gintautas, o dabar 
redaguoja Vyr. Bažnytinės Ta
rybos narys Fr. šlenteris (jis ir 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos narys). Apie juos kun. Kele
ris rašo:

”Jie visi šį darbą dirbo ir dir
ba su dideliu atsidėjimu ir pasi
aukojimu, nes jie nebuvo už šį 
darbą apmokami. Ir dabar mes 
gėrimės gražiomis iliustracijo
mis, kurias daro studentas Alg. 
Gintautas, nors pats įtemptai 
studijuoja ir ruošiasi savo egza
minams. Bet "J. R.” iliustruoti 
randa laiko, žinoma dažniausia 
naktimis, nes dienos studijų dar
bu užimtos”.

Kitame apžvalginiame rašiny
je redaktorius šlenteris papasa
koja, kokiomis sunkiomis aplin
kybėmis tenka darbą dirbti. Jau 
nekalbant apie redakcinio dar
bo sunkumus, laikraštėliui iš
siuntinėti su vargu nusiperkama 
pašto ženklų. Viso per metus 
administracijai reikia 500 vo
kiečių markių (dol. 125—), o 
tą savaime menkutę sumą sun
ku sukrapštyti.

"Jaunimo Ratelis” daugiausia 
yra išsiplatinęs iš Mažosios Lie
tuvos kilusio jaunimo tarpe.

KONGRESO 
BIBLIOTEKOJ 10 
MILIONŲ KNYGŲ
Kongreso biblioteka Washing- 

tone yra Amerikoje didžiausia. 
Ji nesenai prašoko 10 milionų 
knygų skaičių.

Nieks nežino tikrai kuri yra 
ta 10 milioninė knyga, nes 1954 
metais iš viso buvo gauta 308,- 
736 knygos ir pamfletai.

Jau 1940 m. Kongreso biblio
teka pralenkė kitas pasaulio di
džiausias bibliotekas — British 
Museum Londone ir Bibliothe- 
que Nationale Paryžiuje. Kon
greso biblioteka užima du dide
lius pastatus vien biblioteki
niams tikslams.

Ji buvo įsteigta 1800 metais. 
Po penkerių metų turėjo $4,000 
vertės knygų. Britų kareiviai su
degino pastatą 1812 metais. Bet 
tauta tuoj nupirko 6,487 knygas 
iš Thomo Jeffersono privačios 
kolekcijos užmokėdama $3.69 už 
kiekvieną knygą. 1825 ir 1851 
metų gaisrai vėl sudegino du 
trečdalius visų knygų. Truputį 
vėliau biblioteka įgijo dabartinį 
pastatą netoli Kapitoliaus, 1939 
m. buvo įgytas antras pastatas.

Interesantų bibliotekoj labai 
daug lankosi. Du didžiuliai skai
tymo kambariai gali aptarnauti 
500 žmonių. Prašytojas bet ko
kią knygą gali gauti per 20 mi
nučių.

Biblioteka turi ir kitų kultū
rinių eksponatų; čia randasi 
Gutenbergo Biblija ir Stradiva- 
riaus smuikų rinkinys. Čia ran
dasi pasaulio mažiausia knygelė 
"The Rose Garden of Omar 
Khayyam”.

r
KĄ PADARĖ 
AUTOMOBILIS

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

FARMERS PRIDE

Cut-Up Poultry Stores

Our Cut-Up Poultry is Excellent, yet economical, 
for your Dinner Parties or Banquets.—Ali poultry 
and eggs come from our own farms direct to you.

1270 Euclid Avenue 
10516 Euclid Avenue
3311 Broadview Road 
2057 East 4th Street 
16850 Lorain Avenue 
17122 Kinsman Road

PR 1-5390
SW 5-7547

ON
SU 
Wl
SK

1-1881 
1-4853 
1-6505 
1-7228

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

CLIFFVIEW LAND COMPANY

2191 South Green Rd. EV 2-1300

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

THE CONELLY REALTY CO.

O kaip būčiau aš laimingas, 
Jei sugrįžtum pas mane — 
Kiemas, namas, senos knygos 
Vėl kvpėtų ramune.

Daug linksmiau šlamėtų liepos
Tuščio kiemo vidury,
Kai išvystų, jog paslėpus 
Mano pasakas turi.

Ak, žinau — ten jos paliko.,
Kur nesibaigia šalna, 
Kur tarp gedulo vainikų 
Gimsta skausmas ir daina.

Iš naujos poezijos knygos "Atviros marios”

Patark ir kaimynui, 
kad prenumeruotų 

DIRVA

Dabartiniais laikais kiekviena 
šeima turi automobilį, kai kas 
turi po du ir tris. Ir savaitgaliais 
visi galvatrūkčiais lekiame į pa
jūrį ar kitur, kad saulė nugarą 
pakepytų, kojas vandeny pamir
kytume, šviežio oro pakvėpuo
tume ir t.t. Tas labai gerai, bet 
tik tam tikru laiku. Labai nege
rai, kad mes praleidžiame per
daug laisvo laiko nenaudingai ir 
apleidžiame savus ir svarbius 
reikalus, kuriuos neprivalėtume 
apleisti.

Pavyzdžiui, kodėl pastarais 
laikais lietuviški vasaros paren
gimai nėra sėkmingi? Ar dėlto, 
kad dabartiniai parengimai yra 
blogesni negu kitais laikais? Ne. 
Gal neklystu sakydamas, kad di
džiausia priežastis visos tos ne
laimės yra automobilis, užkaria
vęs mūsų jausmus, padaręs mus 
individualistais, atskyręs mus iš 
draugijos ir bendradarbiavimo. 
Mes likome lyg be atsakomybės, 
ne tik savoms organizacijoms, 
bet dažnai paliekame benaudžiais 
ir patys sau.

MJC, Waterbury

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
mo, ko visada reikalauja ap 
draudos kompanijos pirm, ne 
gu išmoka už nuostolius.

P, J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld. 

Telef.: MAin 1-1773. 
Rezidencija: PENINSULA 2521

WALT0N & ALEXANDER (WALTON HILLS) 
BE 2-3245

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends and Patrons

J. & E. FABRICATING CO
CUSTOM BUILT FORMICA SINK TOPS and BAR TOPS

7912 Carnegie Avė. SW 1-2711

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

For a Pleasant Holiday

KAPEL BUILDERS and REALTY CO

902 East 222 St. RE 1-0400

<
GREETINGS and BEST WISHES 

To Ali the Lithuanian People 
For a Pleasant Holiday

KAZEN CONSTRUCTION
COMPANY

534 East 200th Street KE 1-5700

NAUJAS OLDSMOBILE?
Norėtumėt vieną turėti?

NORITE GERO PATARNAVIMO 

LAISVO SUSITARIMO?
Ateikit pas Alex KUNEVIČIUS

MICHAEL OLDSMOBILE CO.
10640 St. Clair Avė. MU 1-7000
Atidarą pirmad.-trečiad.-penktad. vakarais, šeštadienį po pietų.

I (24)

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

UNITED PROVISION

CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO
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GREETINGS and BEST WISHES ŽINAI?
To Our Friends and Patrons

- For a Pleasant Holiday

FEDERAL, HAZEL AND COMMERCE STREETS

YOUNGSTOWN, OHIO

Best Wishes to Our Friends and, Patrons 
For a Pleasant Holiday

from

THE HEIGHTS SAVING & 
LOAN CO.

SAVING DEPOSITS INSURED UP TO $10.000

CURRENT INTEREST RATE 2'/z% PER YEAR

2184 Warrensville Center Rd. South of Ceder 
FAirmount 1-1543

For a Pleasant Holiday

GREETINGS and BEST W1SHES

... iš 62 milionų dirbančiųjų 
JAV, įvairiose pramonės įmonė
se fiziniai dirba daugiau kaip 16 
milionų gyventojų, šiais metais 
krašto gerbūvis jau yra pasiekęs 
augščiausią tašką ... Laukiama, 
kad kitais metais dirbančiųjų 
skaičius prašoks jau ir 62 mil. 
Iš tų 16 milionų, dirbančiųjų 
krašto pramonei, 294,000 yra to
kių, kurie nėra dirbę prieš me
tus. Ir tai reiškia gerėjantį ger
būvį.

Kita didelė dirbančiųjų grupė 
— didmenų ir mažmenų preky
bos darbininkai. Jų "armija” sie
kia 10 mil. Valdininkų arba dir
bančių federalinėse, valstybių ir 
vietos įstaigose, šiuo metu JAV 
priskaitoma apie 7 milionai. Į 
šį skaičių neįeina tarnaujantieji 
kariniuose daliniuose.

Ketvirtoji didesnė dirbančiųjų 
grupė, tai dirbą ūkiuose kaip 
darbininkai, savininkai ar kaip 
šeimos nariai. Jų esama daugiau 
kaip 6 mil.

Kiti dirbantieji: patys išsilai
ką (gydytojai, advokatai...) — 
apie 6 mil., dirbą smulkius dar
bus skalbyklose, viešbučiuose ir 
pan. (per 7 mil.) ir kt. Būdin
ga, kad mažėja angliakasių skai
čius. Per metus jų sumažėjo 
35,000 ir dabar priskaitoma dau
giau kaip 700,000.

Kad pramonės darbininkų 
skaičius didėja, kad galimybės 
gauti darbą daugely vietų auga, 
liudyja tai, kad pav. balandžio 
mėn. iš 21 pagrindinių pramo
nės srities grupių, trylika pakėlė 
dirbančiųjų skaičių. Dirbančiųjų 
skaičius pastaruoju metu suma
žėjo tik tekstilės ir tabako per
dirbimo įmonėse.

O kaip su bedarbiais? Balan
džio mėn. bedarbių buvo užre
gistruota 2,962,000 mil., tačiau 
tikimasi, kad ligi metų pabaigos 
jų skaičius kiek sumažės ir dir
bančiųjų bus daugiau kaip 62 
mil. Artimaisiais mėnesiais pra
monė dirbs pilinu pajėgumu, tad 
laukiama, kad bus pasiektas 
1953 m. buvęs vad. "business 
boom”. O ar jis liks ir per 1956 
m., dabar dar sunku pasakyti.

¥

... modernieji vaistai, kurie 
išrasti ir naudoti per pastaruo
sius 20 metų iš viso yra išgel
bėję 10 milionų žmonių gyvy
bes.

jai kolegijose, augštosiose mo
kyklose ir konservatorijose.

¥

... netrukus laukiama sezoni
nio ūkinio gerbūvio sulėtinimo... 
Automobilių gamyba jau pasiekė 
šiais metais augščiausią tašką 
ir esama palinkimo ją kiek pri
stabdyti. Bus ar nebus streikas 
auto pramonėje, bet gamyba 
tikrai bus sulėtinta. Tas pats lie
čia ir plieno gamybą. Vis dar 
rekordiniai žydės krašto staty
ba ir čia permainų nelaukiama 
bent per pusmetį. Kils ir maši
nų reikmenų, aliuminijaus ga
myba. Tas pats ir su aviacija, 
nes tenka atsižvelgti į karinius 
užsakymus. Kad dabar dar ne
tenka laukti kokių sutrikimų 
ūkyje, liudyja ne tik didėjantis 
gyventojų pajėgumas įsigyti 
prekes, reikmenis, bet ir rekor
diniai amerikiečių keliavimo į 
svetimus kraštus skaičiai ir ... 
vis augąs cigarečių rūkymas.

¥

...pastaruoju metu kėlė dis
kusijas klausimas, ar sovietai 
nebus pralenkę JAV (savo avia
cijos gamyba ... Pgl. Vašing
tono duomenis, Eisenhoweris 
esąs nuomonės, kad kraštas yra 
saugus, nes turi: 1500 spraus- 
minių (jet) lėktuvų, šimtus ato
minių bombų, vis daugiau van
denilio bombų, turi 100 bazių iš 
visų pusių apjuosusių Sovietų 
Rusiją... Kiti sako: sovietai

kaip gyvena, arba jie — visai 
kitokie žmonės ...

*

... Hollywoodo Filmų Meno 
Akademijos metines dovanas 
(vad. Oscar’us) galima gauti 
už... pinigus, būtent sumokėjus 
reklamos agentui 20,000 dol. Tuo 
būdu savo metu Oscar’us įsigijo 
pav; Deb. Kerr, Susan Hayward, 
Joan Crawford, Olivia de Havil- 
land, Kirk Douglas ir kt.

*

... 40-45 m. sukakus jau gali 
negauti darbo šiame krašte? 
Liūdna, bet tai — tikrovė ... 
Jau ir pati amerikiečių .spauda 
kelia vis daugiau susirūpinimo 
šiuo klausimu. Pav. ir Clevelan
de neseniai buvo ne vienas atsi
tikimas, kad kiek daugiau kaip 
40 m. sukakusiems sveikiems 
kandidatams darbui (ir pilie
čiams...) buvo pasakyta: pra
šokote 40 m. ribą? Tad darbo 
nesitikėkite.... Kadangi JAV 
vis daugėja senesnio amžiaus 
žmonių skaičius, kadangi senesni 
sudaro ligi 29% visų bedarbių 
skaičiaus, tad visa tai ir kelia 
susirūpinimo. Vyriausybės pa
reigūnai, Kongreso nariai, darb
daviai ir ... patys bedarbiai vie
ningai tvirtina: jei vyriškis yra 
sulaukęs 45 m. amžiaus, o mote
ris — 35 m., tai labai nemalonu, 
bet... darbą gauti tamstoms 
bus vis sunkiau. Darbdaviai aiš-

nusikopijavo pačius didžiuosius kiną: mielu noru jus priimtu-
JAV bombonešius, juos pradeda 
gaminti vis didesniais kiekiais, 
tai įgalina oro keliu pulti JAV. 
Visa tai kelia ginčus ir ... rei
kalą smarkiai padidinti bombo
nešių B-52 gamybą.

... kai spauda neseniai palan
kiai diskutavo reikalą sušvelnin
ti pabėgėlių įsileidimo į JAV 
įstatymą, kai ir pats preziden
tas įnešė 10 pataisų, įtakingas 
Kongreso atst. Walter pareiškė: 
buvau Europoje, aplankiau pa
bėgėlius ir jie man pasisakė pa
bėgę iš/už gel. uždangos kraštų 
ne dėl politinių priežasčių, bet... 
dėl reikalo rasti sau geresnius 
ūkinius galimumus ... Tad, sa
ko Walter, kodėl reikalingi tie 
pabėgėliai šiame krašte, jei... 
Vak. Vokietija dabar pakanka
mai stipri ūkiniai, tad jie tegul 
ten ir sėdi... Buv. ir dabarti
niams pabėgėliams, žinoma, po 
tokių pasisakymų belieka tik, 
švelniausiu atveju — nusišyp
soti.

mėm, bet... žinote, dideli yra 
pensijų, senatvės draudimo kaš
tai... Nėra paslaptis, kad tie 
žmonės — dar visai pajėgūs 
dirbti, neretai turį įvairių kva
lifikacijų — laiškais bombarduo
ja JAV darbo departamentą, pa
skirus Kongreso narius. Kelia
mas aliarmas ir dažnu atveju jis 
teisingas. Taip pat yra žinoma, 
kad laikraščiuose besiskelbią 
darbdaviai ir darbo pasiūlos 
agentūros apie 60% darbų siūlo 
tik neperžengusiems 45 ir 35 m. 
ribos. Dažnu atveju reikalauja
ma dar žemesnio amžiaus riba 
(pav. įstaigos, bankai...). Iš 
kitos pusės įdomu pastebėti, kad 
visų dirbančiųjų trečdalis yra 
jau peržengęs 45 m. slenkstį.

PORTAGE MARKETS

7040 Wade Park Avė. \ ENdicott 1-0144

7018 Superior Avė. ENdicoit 1-2075

8702 Hough Avenue RAndolph 1-2777
<

1407 Hayden Avenue MUlberry 1-8550

GREETINGS and BEST W1SHES 
For a Pleasant Holiday

JOHN L. MIHELICH
Attorney

And Member of Civil Service Commission

MA 1-2013

Greetings and Best VVishes to Our Frieds & Patrons

VARGO BROTHERS SUNOCO SERVICE STATION
WHERE WE GIVE YOU THE BEST IN SERVICE

6947 St. Clair Avenue EN 1-9832

♦
... patys krašto gyventojai 

piktinosi, kad per Sekminių — 
Kapų Puošimo savaitgalį JAV 
įvairiuose nelaiminguose atsiti
kimuose žuvo 390 amerikiečių. 
Žinoma, čia daug prisidėjo al
koholis, bet, pagal patiektus duo
menis pav. Clevelande, iš tų au
tomobilių, kurių savininkai — 
moksleiviai, 16% mašinų rasta 
su įvairiais defektais — blogi 
stabdžiai, be šviesų, blogi signa
liniai įrengimai ir kt. Iš patik
rintų duomenų 19-je Clevelando 
mokyklų paaiškėjo, kad 15,5% 
jaunųjų savininkų turėjo susi
durti su policija dėl įvairių susi
siekimo nesėkmių...

*
... visi žino, kad JAV tėra 

viena nuolatinė opęra New Yor- 
ke, bet... JAV dar retai tėra 
buvęs toks žydėjimas operos sri
ty kaip šiais metais ... Prieš 10 
metų šiame krašte buvo 77 įvai
rios meno mėgėjų, studentų gru
pės, stačiusios operas. O dabar? 
Prašome nenustebti — pereitą 
sezoną JAV 45 valstybėse ope
ras statė 444 įvairios grupės ir 
iš viso jos davė ... 2,400 operos 
spektaklių. Du trečdaliai visų 
pastatytų operų — žinomosios, 
pradedant Figaro Vestuvėmis ir 
baigiant Madame Butterfly. Ki
tos — modernusis repertuaras. 
Per pastaruosius du sezonus pa
statyta 115 įvairių modernių 
operų ir iš jų 91 autorius buvo 
amerikiečiai.

Kas pastatė tas operas? Iš tų 
444 grupių daugiau pusės buvo 

i muzikos, vaidybos, meno mėgė-

¥

... kodėl aš manau, kad tas 
žmogus — komunistas? Užklaus
ti amerikiečiai štai kaip atsako: 
jis amžinai kalba apie pasaulio 
taiką, arba jo namuose pastebė
jau Rusijos žemėlapį, arba ko
legijoje savo darbą jis paskyrė 
komunizmo klausimui, arba į jo 
butą ateina daug svetimai atro-j 
dančių žmonių, arba jie ateistai, 
bedieviai pagal tai ką skaito ir'

D O W D

FOR A DEAL

ON AN

OLDSMOBILE

2900 MAYFIELD

b..... ■
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"Aš nemėgstu girtis — bet iš tikrųjų — 
turiu laimę su sausainiais!"

Ji tikriausiai turi MATCHLESS GASO PEČIŲ

.. nes gasas yra geriausias kepėjas! Gasas palaiko tem

peratūrą LYGIAI. Jūs gaunate LYGŲ parudavimą, LYGŲ 

tepimą duonos, pyrago ar torto, ir VISKO — su GASU.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CARPENTERS DISTRICT 
COUNCIL

CARL J. SCHWARZER, Presideni

GEORGE SHEWRING, Secretary

HOL1D A Y GREETINGS

To Our Many Friends

from

THE HUMPHREY CO

EUCLID BEACH PARK

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

A. D. PELUNIS
SEE THE N E W 1955

DcSOTO—PLYMOUTH CARS

13123 DETROIT AVENUE BO 2-6433
2950 MAYFIELD ROAD YE 2-9292

BEST W1SHES 
For a Pleasant Holiday

JOSEPH M. SWEENEY

Sheriff

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

PAGE REALTY COMPANY 
and

GENERAL1NSURANCE

455-461 East 200th St. KE 1-1030 Euclid, Ohio

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

WILSON PUREOIL
r SERVICE STATION

8000 1JESSEMER AVENUE DI 1-9807

.......... ' - .............
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Dabartinės tendencijos 
lietuvių poezijoj
II

FILOSOFINĖ MŪSŲ 
POEZIJA

Antra svarbi srovė būtų filo
sofinė poezija, kuri yra taip cha
rakteringa šiam šimtmečiui. 
Pereitam šimtmety buvo mano
ma, jog filosofija domėtis turi 
tik filosofas, ir kad poetas tegali 
naudotis tik simboliniais vaiz
dais. šiame amžiuj tas skirtu
mas nebėra toks ryškus. Pati fi
losofija yra supoetiškėjusi, bet 
tuo pačiu ir poetai ėmė spręsti 
filosofines problemas. Kaip mi
nėjom, čia svarbių rolę vaidino 
du užsieniuos kūrę mūsų poetai: 
Baltrušaitis ir Milašius. Iš vy
resnės kartos poetų čia minėti
nas ir Putinas.

Jauni poetai, einą ta linkme, 
yra išleidę ”žemės” leidinį, ku
ris gerai charakterizuoja jų ten
dencijas. Gamtos vaizdai čia ne
beegzistuoja patys sau — jie iš
reiškia kokią nors problemą. Po
etas čia nebesigėri žemės gro
žiu, nebeliūdi dėl savo asmeniš
kų nusivylimų, bet jieško atsako 
į bendrus, visus mus kamuojan
čius klausimus.

Čia pirmoj eilėj turėtumėm 
paminėti Vytautą Mačernį, ku
ris gal kiek anksčiau už Nagį ir 
Niliūną ėmė atstovauti šią sro
vę ir kurį mirtis per anksti pa
šaukė pas save. Kad suprastume, 
kuo filosofinis vaizdas skiriasi 
nuo grynai poetinio vaizdo, pa
žvelkim į Mačernio IV viziją, 
kuri stebina savo paprastumu ir 
kartu gilumu. Mačernis čia ap
rašo vieną nuotykį iš savo vai
kystės. Vieną tylų ir giedrą va
saros vidudienį jis liko su seno
le namie;

Didžiajam kambary, prie sta
lo, pievų, ežerų, pelkynų gė

lėmis apkrauto,
Iš didelių maldaknygių senolė 

meldėsi, atsidūsėdama slap
čia,

O aš, linguojamoj kėdėj sėdė
damas,

Ilgai stebėjau saulės langą 
grindyse.

Poetas mums perduoda šiltą 
ir giedrią nuotaiką, tą žavų ir 
saugų vaiko pasaulį, nežinantį 
pavojų ir nusivylimų. Sekmadie
nis, šilima, saulė, maldaknygės, 
kvapios gėlės, rodos, tėra vie
ninteliai žemėje egzistuojantys 
dalykai; rodos, nei nusivylimo, 
nei tragikos čia negali būti. Ta
čiau staiga įvyksta baisus nuo
tykis — pro langą praskrenda 
juodas paukštis, mesdamas ne
jaukų šešėlį ant saulės lango 
grindyse, užgesindąmas vaiko 
džiaugsmą ir svajas.
, šis mažas įvykis vaikui turi 
lemiamos reikšmės ir jis pajun
ta rūsčią realybę, kuri gali už
temdyti džiaugsmą. Gyvenimas 
nuo tada ima stovėti netikėtumo 
grėsmėje.

Paukštis čia yra kiekvienos 
tragedijos, nusivylimo ir likimo 
simbolis. Mačernis labai stipriai 
pavaizduoja tą netikėtą vaiko 
subrendimą, naudodamasis to
kiais paprastais vaizdais kaip 
sekmadienio vidudienis, saulės 
spinduliai grindyse ir užkritęs 
paukščio sparnų šešėlis. Nežiū
rint tos grėsmės, Mačernis yra 
ramus ir giedras poetas. Mirtis 
jam nėra baisi, kaip nebaisus ir 
gyvenimas. Saulė jam šviečia iš 
vidaus, nes žmogus yra Dievo 
rūmų ir didingas žemės valdo
vas. Jis sako;

Būk, gyvenime, man neteisin
gas, 

Būk versmė patyrimų karčių, 
Ir sunkių pralaimėjimų rin

gas, 
Iš kurio grįžčiau pilnas žaizdų. 
Bet būk didelis ir vienkartinis.

(Gyvenimui)
Jis nori laisvės, didybės ir kū

rybingo gyvenimo, nes tai nugali 
bet kokią grėsmę. VH-je vizijoje 
jis aprašo legendarinę karalių 
gėlę:

Jeigu rožiniai jos lapeliai kam 
ant veido ar širdies užrinta,

Nemirtingumo saulė tam 
skaisčiai dienas nušviečia...

Iš to burnos pasipila skaidrie
ji žodžiai

Artyn atskambantys, tarsi 
auksinių bičių spiečius.

Atrodo, kad tartum pats Die
vas tada ima kalbėti poeto lūpo
mis, nešdamas džiaugsmą ir ti
kėjimą. Poetas tartum atranda 
gyvybės ir dieviškos išminties 
versmę. Jo nuolat minimos le
gendų ir svajų šalys nėra kaž
kas netikro ir išgalvoto. Tai yra 
nuo žmonių akių paslėpta realy
bė, maitinanti mus įkvėpimo va
landom, ir nušviečianti realybę 
nuostabiais spinduliais.

¥

Jei Mačernis yra harmonin
gas, šviesus ir skaidrus, tai Hen
riko Nagio pasaulis yra kitoniš
kas: suskilęs ir perplėštas. Iš 
vienos pusės Nagys duoda reto 
grožio vaikystės gyvenimo eilė
raščius, trapias ir skaidrias mi- 
niatūras, iš kitos pusės jis vaiz
duoja rūstų, juodą gyvenimą, su 
kuriuo reikia heroiškai kovoti. 
Tartum jis jaustų, kad tyras pa
saulio vaizdas galimas tik vai
kystėje, tėvų namuose, kol li
kimas dar nepasibeldė į duris, 
žmogui bręstant, jį užplūsta gy
venimo problematika visoje jo 
platybėje. Jo simboliai yra švy
turys, prirakintas prie nemėgia
mo uosto akmenų, beržas, augan
tis skurdžioje priemiesčių at
mosferoj, skurdus žiemos peisa- 
žas, atrodantis dar skurdžiau, 
palyginant jį su milžinišku dan
gum, su šviečiančiais žvaigždy
nais.

Kai kam Nagys atrodo juodas 
ir pesimistiškas. Tai yra didelė 
neteisybė. Nagys nerezignuoja 
prieš gyvenimą ir.skelbia hero- 
iškumą ir kovingą dvasią:

Kai aš rašau apie medžius, 
kurie dangun grūmuoja, 

kai apie pranašą, paniekintą 
minių, — 

aš tau kalbu, nes tu tikrasis 
mano brolis, 

aš tau kalbu, kad ant drėgnų 
jų akmenų 

tu nesukluptum, kad pakeltum 
liūdną galvą, 

nes tu turi gyventi, mano bro
li _ tu!

(Broliui)
Jis eina per pilką ir nevertin

gą pasaulį, j ieškodamas šviesių 
ir niekur nesurandamų pasakų 
šalių. Idealios žemės ilgesys ru
sena jo širdy, versdamas jį eiti, 
j ieškoti ir nerimti. Nors tos ša
lys ir neatrandamos žemėje — 
jis žino vieną — idealo j ieškoji
mas įprasmina mūsų gyvenimą. 
Tobulybės ir galutino atsako že
mėje tegu ir nėra, bet kovojantis 
ir jieškantis žmogus yra didžiau
sia vertybė ir didžiausias at
sakas, koks yra galimas žemėje. 
Tiesa yra ne kažkas abstraktaus, 
egzistuojančio šalia žmogaus, 
tiesa yra pats jieškantis žmo
gus. Ne atrasti jis turi nuosta
bias šalis, bet jas sukurti savo 
dvasioje. Jis turi gyventi iš tų 
vidinių pasaulių srūvančia ener
gija ir šviesa, nes miestų gat
vėse ir rudenio laukuose jų nė
ra.

Nagys tat pirmoje eilėje skel
bia ne kokį nors filosofinį tu
rinį, bet skelbia kovingą dvasią, 
su kuria mes turime sutikti gy
venime. Tuo jo poezija yra jau
natviška, uždeganti, nelyg paki
lus maršas, prasilaužęs pro nak
ties tamsą. Dėlto gal jo poezijoj 
dažnai figūruoja didingi simbo
liai, išreiškią didžiadvasį žmo
gų: poetas, kurio šešėlis kren
ta ant saulės rutulio, pranašas, 
atnešęs didelį žodį, ąžuolas, iš
augęs šalia pilkos turgavietės.

•
Filosofinį turinį pilna prasme 

vysto Alfonsas Nyka-Niliūmas, 
savo poezijoje išsakydamas kom
plikuotą pasaulėžiūrą. N. N. pir
moj eilėj domisi dvasiniu pasau
liu ir jo nepraeinamumu. H. C.'

Andersenas senai mirė ir mums 
jis mažai žinomas kaip asmuo, 
gi jo sukurta lakštingala vis dar 
tebegieda kinų imperatoriui. Tas 
jam tartum įrodė, kad kūryba 
yra gyvesnė už gyvenimą, nepa
liečiama laiko ir materijos. Jis 
tiki, kad kada nors mes be bi- 
leto galėsim važiuoti į Gogolio 
aprašytas Rusijos lygumas ar 
kalbėtis su idealistu Don Kicho
tu kaip su gyvu žmogum. Tą 
dvasinį pasaulį jis vadina Eldo
rado.

neramų vėją, ąžuolą, kurie yra 
gyvi tartum žmonės.

Niliūnas skelbia individo lais
vę ir jo poezija kovoti už savo 
tikslą. Iš čia gema savotiškai 
prometėjiškas Niliūno santykis 
su Dievu. Brazdžionis, pav,. skel
bia nusilenkimą tradicijai, pa
klusnumą ir nusižeminimą. In
dividualumas Brazdžioniui atro
dytų maištas. Niliūnas tačiau 
skelbia, jog tiesa negali ateiti iš 
šalies ir kad žmogus turi ją su
sirasti pats. Ir didžiausia tiesa 
yra bereikšmė, jei ji nėra ta
pusi mūsų dalim.

Jis kovoja už save, vildama
sis, kad Dievas nepasmerks jo 
už tą žygį. Jis įžiūri, kad ne 
aklas klusnumas, bet individua
lus kūrimas ir jieškojimas yra 
didžiausias moralinis dėsnis.

Dievas kalba mums ne per 
įstatymus, bet per mūsų laisvą 
ir rimtą 'apsisprendimą. žmo-> 
gaus didybė yra gyventi savo 
gyvenimą, siekiant sau pasista
tytų tikslų, ir kurti savo pasau
lį. Iš čia gema aistringa poeto 
meilė žemei, pilkai kasdienybei,

Our Sincere Greetings and Best Wishes 
For a Pleasant Holiday

Yra pasaulis nuostabus, kurio 
neranda niekas,

Nors turi jį savy, kankinasi 
dėl jo..

Dėl jo aš viską žemėje panie
kinau,

Norėdamas ten vieną valandą
klajot!

(Eldorado)
Vėliau šiame eilėraštyje ma

tyt, kaip vaikystėj mylėti daik
tai yra nemirę ir, įjodos, laukia 
sugrįžtančio poeto. Mūsų ma
tyti daiktai, mūsų pergyventi 
įvykiai įsirašo į mūsų dvasią ir 
tampa nepraeinami, kaip ir pati( nykiems rudenio laukams, nes 
žmogaus dvasia. Per žmogų jie 
išsivaduoja iš materijos ir iš 
laiko. Kaip žmogus gyvena per 
juos, taip ir jie'gyvena per žmo
gų, įamžinti jo dvasioje.

Antroje elegijoje Niliūnas 
vaizduoja poetą, susinešusį į 
kambarį neramias svajones ir 
sapnus keistus; jį stebi laikas, 
ta žiauri galybė, žyminti visą 
medžiagišką pasaulį praeinamu
mo ženklu. Laikas tačiau negali 
pasiekti dvasinio pasaulio, ir 
žmogaus dvasioje gyvenančių 
daiktų, nes jie nebėra medžia
giški ir nebepriklauso nuo laiko 
dėsnių. Kiekvienas mūsų turi 
tokį pasaulį.

Didžiausieji herojai Niliūnui 
tačiau nėra kultūros veikėjai ar 
šiaip pasižymėję asmenys. Jie 
regi daugiau šviesos, jie yra vi
sų pripažįstami ir dėlto jiems 
yra daug lengviau žengti gyve
nimo keliu. Tikrasis herojus jam 
yra tas pilkas, kasdieniškas žmo
gus, mylįs tą skurdžią jį supan
čią aplinką. Jo vidinis pasaulis 
yra tiek pat vertingas kaip ir 
didžiausio kūrėjo, tegu jis ir ne
sugeba jo perduoti kitiems. Dėl 
tos priežasties Niliūno gamta 
yra giliai personifikuota: joje 
gali sutikti pavasarį, nedrąsiai giausių mūsų poezijoj šiandien, 
pastatytą ant žemės basą pėdą,! (Bus daugiau)

tai yra žmogaus veikimo arena.
Jis tiki, kad po mirties mes 

išsivaduosime iš realybės ir ma
terijos varžtų ir gyvensime sa- 
vo susikurtam dvasiniam pasau
ly, kur viskas bus amžina ir ne
praeinama. Tačiau jis klausia, 
ar ta amžinybė patenkins mus 
ir ar mes vėl netrokšim pajust 
tėvų namų aslą po kojom ir vėl 
herojiškai kovot už dideles iliu
zijas.

Skaitant Niliūną pajunti stai
ga gimstančią meilę kasdieniš
kam gyvenimui, prigesusiems 
laukams, pilniems liūdno varnų 
kranksėjimo ir norą įprasmint 
tą nykų peisažą ir savo gyveni
mą.

Niliūnui kartais prikišamas jo 
poezijos sunkumas ir nesupran
tamumas. Tai suprantama, nes 
N. skelbia savotišką komplikuo
tą filosofiją, į kurią reikia įsi
gilinti ir įsijausti.

Ši filosofinė poezija yra šian
dien labai įtakinga. Panašiu ke
liu eina VI. šlaitas. Ji daro daug 
įtakos Griciui ir Kazokui.

Filosofinės poezijos atstovai 
yra atviri žmonijos problemoms 
ir stengiasi spręsti jas. Ji yra 
įdomi srovė ir yra viena būdin-

(Atkelta iš 1 psl.)
sidaro "padėtis be išeities”, Ede
nas vis suranda kokią formulę, 
kuri padėtį išgelbsti. Bet jo kar
jera rodo, kad jis nėra žmogus, 
kuris nesugebėtų aiškiai ir 
griežtai pasakyti ”ne”. Iš savo 
tėvo, kuris buvo savotiškas keis
tuolis, nepakentęs prieštaravi
mų, Edenas paveldėjo karštą bū
dą. Jis anksčiau dažnokai nesu
si valdydavo, bet per ilgą karje
rą jis išmoko bent jau viešumo
je atrodyti ramus ir išlaikytas. 
Ta savybė yra vienas pagrindi
nių jo būdo bruožų.

Edenas pirmajame kare nu
stojo savo dviejų brolių, o ant
rajame kare žuvo jo sūnus. Jis 
nekenčia karo. Bet kartą jis iš
sitarė: "Karo baimė sutrikdo 
valią, ir jokia politika, paremta 
baime, negali būti Anglijos po
litika”. Edenui užtenka drąsos 
žiūrėti pavojui į akis. Jis, be 
abejojimo, j ieškos išeities ir 
"beviltiškoje padėtyje”, bet, rei
kalui esant, nesibaidys ir griež
tų sprendimų.

1952 m. Edenas vedė antrą 
kartą. Jo žmona, su viršum 20 
metų jaunesnė, yra Churchillio 
dukterėčia. 1954 m. dabartiniam 
premjerui buvo suteiktas augš- 
čiausias ordinas, kurio šūkis iš 
senovės laikų parašytas pran
cūzų kalba ir skamba taip: 
"Honny soit qui mal y pense” 
(tebūnie paniekintas, kurs blo
gai apie tai galvoja).

Naujasis premjeras neturi tų 
ryškių savybių, kuriomis pasi
žymėjo jo didysis pirma takas ir 
protektorius Sir Winston Chur- 
chill. Bet visuotiniu įsitikinimu 
Edenas bus geras premjeras.

Parlamento rinkimų išdavos 
suteikė Edenui tautos pasitikę; 
j imą. Jie tarytum paniekino 
piktas kalbas, esą Edenas tėra 
elegantinis dabita, kurio kostiu
mus siuva geriausieji Saville 
Row siuvėjai ir kuris sukūrė 
specialinę "Edeno skrybėlę”. Jis 
turi duomenų pasidaryti geru 
premjeru.

CUDNIK FUNERAL HOME

1155 EAST 79th STREET UT 1-1591

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

ARTHUR L. HALL
REALTY COMPANY

12015 KINSMAN ROAD SK 1-7378

BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

CHIN’S RED DRAGON RESTAURANT
SERVING THE FINEST CHINESE AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holidav

DAVIDSON & HARRISON
REALTY CO

12204 Superior Avenue GL 1-3200

/ GREETINGS and BEST WISHES
TO ALL

THE EXCELSIOR VARNISH W0RKS 
INCORPORATED

Dėl tokių

šviesesnis’

priežasčių

THE CHOICEST 

INGREDIENTS

1228 WEST 74ih STREET AT 1-8600

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HANKS MOTORS INC
OLDSMOBILE DEALER

104 TEARS OF

BRIVVING EXPERIENC

FIRE-BkEWING
AT 2OOO*

l l t

STROH’S turi 
puikų skonį 

joks kitas alus 
negali prilygti.

jis yra
Dabar ui vietines kainas

SEE THE NEW 1955 OLDSMOBILE
. THE MOST OUTSTANDING AUTOMOBILE

17602 Detroit Avenue LA 1-4920

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

JACK KLUM REALTY CO

259 East 156 Street IV 1-2901

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

SGRO’S SQUARE DEAL MARKET
WE CARRY THE FINEST FOODS AT THE LOWEST

PRICES

26588 Lake Shore Blvd. RE 1-3250
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SENIAU IR DABAR £p7lWKĖSE
K. S. KARPIUS

PRANCŪZIJOS
NE DRAUGINGUMAS 
ISPANIJAI

Prancūzijos vyriausybė oficia
liai rėmė Ispanijos lojalistus 
1936 metų Ispanijos pilietiniame 
kare, kur lojalistams vadovavo 
komunistai, pasiryžę Kremliaus 
pagalba užvaldyti Ispaniją. Lo
jalistams pralaimėjus, ir Fran
co vyriausybei įsigalėjus, Pran
cūzija iki šiol palaikė Paryžiuje 
sėdinčią lojalistų "respublikonų 
egzilinę vyriausybę”, kurios tiks
las nuversti Franco "fašistinį” 
rėžimą.

Dabar Ispanija gavo progą 
Prancūziją paspausti, kad liautų
si mokėjusi nuomą už lojalistų 
patalpas Paryžiuje ir teikusi ki
tokią paramą. Iki šiol pašalpos 
sulaikyti nepavykdavo, nors po 
kiekvieno, Prancūzijos vyriausy
bės pasikeitimo Ispanijos amba
sadorius Paryžiuje vykdavo į 
Quai d’Orsay prašyti lojalistams 
teikiamas subsidijas sulaikyti.

Prancūzų Moroke, Afrikoje, 
prasidėjus bruzdėjimui prieš 
prancūzus, prie jų prisidėjo ir 
Ispanijos morokiečiai, kad tik 
prancūzų atsikratytų. Ispanija 
sutiko savo morokiečius sura
minti, jeigu Paryžius sulaikys 
lojalistams subsidijas. Prancū
zijos vyriausybė viešai užginči
jo, kad sulaiko lojalistams pa
ramą už pažadą nuslopinti mo- 
rokiečių bruzdėjimą prieš Pran
cūziją. Užginčijo todė, kad toks 
prisipažinimas prancūzus sun
kiai ^ompromituotų.

Nešenai paskelbta kita ypatin
ga žinia, kaip to pilietinio karo 
metu komunistai, kurie tikėjosi 
Kremliaus pagalba pačiupti Is
panijos valdžią į savo rankas, 
karui tik įsiliepsnojus, tuoj iš
vogė ir išvežė Maskvon kelių 
šimtų milionų dolerių vertės. Is
panijos auksą.

Prie vagystės suplanavimo, be 
abejojimo, buvo prisidėjusi ir pa
ti Kremliaus vyriausybė. Nak
ties metu prie valstybės banko 
atvažiavo sunkvežimiai, ir tik 
mažai kam žinant, "gelbėjimo” 
tikslu auksas buvo sukrautas į 
sunkvežimius ir išvežtas į jūrų 
uostą. Ten perkrautas į laivą. Ir 
laivas su auksu išplaukė j arti
miausius Sovietų vandenis.

Karą laimėjęs gen. Franco tu
rėjo pradėti gyvenimą beveik iš 
nieko.

Potsdamo konferencijoj Stali
nas buvo išreikalavęs iš Trumano 
ir Anglijos premjero Attlee nu
versti Ispanijos "fašistų” vy
riausybę. Tik kai kurie Washing- 
tone, turėję pakankamai proto, 
suprato, ką toks žygis Europai 
reikš. Ir pravedė nuosprendį pa
likti Ispanijos vyriausybės pa
keitimą patiems krašto gyven
tojams. Kremlius tikėjosi, kad 
naujame sąmyšyje komunistai 
pajėgtų laimėti Ispaniją, bet tą 
tuoj supratę tūli'Amerikos pa
reigūnai pasirūpino, kad taip ne
įvyktų.

iki 100 žodžių, keli kontestantai, 
apie 13 metų amžiaus, dasivarė 
iki virš 500 žodžių. Ir tokių sun
kių: esoterio, exorciam, codicil, 
orchidaceous, chiastolite, vici- 
nage, badinage, gyroscopic, quin- 
cunx, soleciam, encomium, mne- 
monic, cedilla, papyraceous, 
ųuidnunc, verisimilitu d i n o u s, 
boucle, baccalaureate, cuma- 
phyte, abbacy. Daėjus žodžio 
abbacy buvo likusios tik dvi mer
gaitės iš 61. Viena tą žodį išsle- 
bizavo ”abbosy” ir ji suklupo. 
Liko viena, kuri turėjo ir tą žodį 
teisingai išslebizuot ir dar vieną, 
”crustaceology”. Ji tą žodį taip 
pat teisingai parašė ir buvo pa
skelbta laimėtoja. Ji yra Sandra 
Sloss, iš St. Louis, Mo., katali
kiškos mokyklos. Jos premija 
$500, antra premija $300 ir tre
čia $200. ■

Beveik daugumos tų žodžių 
tiems jaunuoliams nereikės visą 
jų likusį amžių rašyti, tačiau tas 
parodo, kaip slebizavimui rimtai 
pasiruošiama. Ir tos dienraščių 
bendrovės sumanymas bei nema
žos premijos sukelia mokyklose 
didelio susidomėjimo ir daug pa
siruošimo.

Sunkumas 
yra tas, kad 
dės tariasi
mums žinomos, ir daugumos tų 
pačių žodžių prasmės to amžiaus 
studentai nežino.

Pav. pats paskutinis (apie 
540-tas šiame konteste) žodis, 
"crustaceology”, amerikietiškai 
tariamas ”k r a s t a s y aladžy”.

Lietuvių Dienos belaukiant
Tradicinė Lietuvių Diena, ruo

šiama JAV Lietuvių Bendruo
menės Clevelando apylinkės, ku
ri šiais metais bus trečioji, įvyks 
birželio 19 (sekmadienį) toje pat 
vietoje, kaip ir pernai metais — 
25000 Euclid Avė.

Šios dienos tikslas yra subur
ti visus Clevelando ir apylinkių 
lietuvius į vieną šeimą ir duoti 
jiems džiaugsmo bei malonumo 
kartu pabuvoti, pagyventi tau
tine nuotaika, atžymėti lietuviš
ką kultūrinį įvykį ir kelti lietu
višką jaunimo dvasią.

Lietuvių Dienos pajamos ski
riamos lietuvybei ugdyti, o ypa
tingai lietuviškojo jaunimo dva
siai kelti. Kiekvienas atsilankęs 
lietuvis savo buvimu prisidės 
prie šio visiems bendro darbo.

Lietuvių Dienos programą su
darys labai trumpas atidarymo 
žodis, kurį seks lietuviškų dainų, 
papročių, tautinių šokių ir pasa
kojimų pynė — "Joninių pava
karys”. Programą atliks mūsų 
jaunasis atžalynas — vysk. Va.

lančiaus mokyklos mokiniai, ki
tų jaunuolių talkinami. Progra
mą režisuoja akt. Ignas Gatau- 
tis, šokius rengia Liudas Sagys 
su jo vadovaujama šokėjų gru
pe, dainas ruošia Algirdas Biels- 
kus.

Be šios programos dar įvyks 
sportinės jaunimo varžybos, ku
rių laimėtojams apylinkės val
dyba skiria dovanas. Mūsų ma
žiesiems bus sudaryta įvairių 
pramogėlių. Ęiekvienas atsilan
kęs, tiek didelis, tiek mažas, ga
lės pasidžiaugti programos įvai
rumu.

Lietuvių Radijo Klubo muzi
ka linksmins visus atsilankiu
sius, o svečius vaišins p. Bliu- 
mentalienės ir kitų ponių vado
vaujamas bufetas.

Lietuvių Dienos pradžia 1 vai. 
po pietų. Programa prasidės 5 
vai. Įėjimas suaugusiems po 
$1.00, mokiniams ir studentams 
po $0.50, o vaikai iki 10 metų, 
atvykę su tėvais, įleidžiami 
mokamai.

nai į JAV kariuomenę atlikti ka
rinės prievolės. Abiem kolegom 
įteikti gražūs adresai.

*
Į išvykstančiųjų vietą stojo iš 

kariuomenės sugrįžęs vienas iš 
veikliųjų studentų Vytautas Mu- 
liolis. Jis buvo valdybos pasvei
kintas ir visų studentų mielai 
sutiktas.

Clevelando studentųKeletas
baigė šiais metais studijas. Iš jų 
pažymėtini — Nijolė Kersnaus- 
kaitė, Nijolė Palubinskienė ir 
Algis Muliolis. Jiems valdyba 
suruoš nuotaikingas užbaigtuves 
Finis Semestri metu.

Cleveland Music School 
Settlement

ne-

praneša, kad vasaros semestro 
mokslas prasideda birželio mėn. 
20 ir tęsis iki liepos mėn. 29 d. 
Registruotis birželio 13 ir 14 d., 
nuo 9 vai. iki 4 vai. p. pietų. Ad
resas: 11125 Mognolia Dr.

GREETINGS and BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

DAIRYMEN ICE CREAM

COMPANY

3068 WEST 106th ST. J OR 1-2300

"SLEBIZAVIMO” 
KONTESTAI

Amerikoje gimnazijas ir uni
versitetus baigę daro rašyboje 
daug žodžių klaidų. Beveik jo
kios pavardės ar ypatingesnio 
žodžio niekas negali parašyt ne
paklausę ”how do you spell it?” 

Scripsp - Howard dienraščių 
bendrovė, skatinimui išmokti ra
šyti žodžius, jau 25 metai vykdo 
kasmetinius pradžios mokyklas 
baigiančių berniukų ir mergai
čių taip vadinamus slebizavimo 
("spelling bee”) kontestus. Vi
sos mokyklos praveda slebizavi
mo rungtynes vietoje. Šiemet iš 
virš penkių milionų mokinių į 
Washingtoną suvažiavo 61 lai
mėtojas iš savo mokyklos.

”Spellinimą” vadovaująs turi 
gal kokį tūkstantį tam tikslui, 
žodžių, ir pradėjęs nuo accurate, 
alliance, ambitious, dessert, so- 
licit, tolyn duoda sunkesnius ir 
sunkesnius žodžius. Ir kai vieni 
pradėjo pralaimėt nedavarę nei

Studentų išleistuvės ir 
sutiktuvės

East Ohio Gas
Gas Co. praneša,

tame slebizavime 
amerikietiškai rai- 
kitaip, negu jos

"Spellinimo” vedėjui tą žodį taip 
ištarus, kontesto dalyviui reikia 
parašyti tikrąsias rašomas rai
des.

Laimėtoja buvo nuvesta ir į 
Baltuosius Rūmus, kur ją priim
damas ir apdovanodamas prezi
dentas davė jai vieną žodį, dėl 
kurio jis, savo laikais, mokyklos 
konteste suklupo: syzygy. Lai
mėtoja greitai prezidentui tą žo
dį teisingai "suspelino”.

Pereitą penktadienį vaišinguo
se Muliolių namuose įvyko jau
kios Clevelando studentų sky
riaus suruoštos išleistuvės kole
goms Vladui Giliui ir Jonui 
Vyšniauskui. Vladas Gilys, veik
lus studentiškame gyvenime jau 
keli metai,' išvyksta j Kaliforni
ją pastoviam gyvenimui. Prieš 
metus laiko ir dabar jie buvo 
skyriaus vicepirmininkas. Jo as
menyje skyrius netenka darbš
taus studento. Jonas Vyšniaus
kas pasireiškė įvairiomis progo
mis kaipo energingas studentas. 
Jis išvyksta iš Clevelando laiki-

East Ohio 
kad per šių metų pirmus ketu
ris mėnesius visoj valstybėj bu
vo išparduota 962.500 gaso van
dens šildytuvų. Tai yra 32.2% 
daugiau negu pereitais metais.

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

CONCRETE PIPE CO., OF OHIO

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THE MAY CO’S BASEMENT
iVISIEMS PATINKA GERAS PIRKINYS 

Naudingiausias sezono pirkinys 
žinomo garsaus gaminimo

YVRĮT, 
SU DIRŽU, 
VĖSOS 

DECRON
MEDŽIAGOS

Paprastai 
parduodamos

KIEKVIENAS TURI 
METINĘ RAŠTIŠKĄ 
GARANTIJĄ

Reguliarūs 
dydžiai 
29 iki 42

Dydžiai 
dideliems
vyrams
44 iki 50 
(be diržo)

Nesitepančios, nesiveliančios medžiagos
. .. idealios Vasaros nešiojimui!

Idealios kelnės šiltam ore. Puikios nešiojant su sportiniu švarku. Visos turi savo diržus, yra 
gero sukirpimo, su užlenkimais ir daugeliu kišenių. Sportui, gatvei ar nešioti tik namuose. 
Nesivelia ir suaustos su DuPont Dacron ilgesniam nešiojimui ir lengvesniam lyginimui. Pen
kių spalvų pasirinkimas.

The May Co.’s Basement Men’s Clothing Department

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė: 
Babickas P., Worcester ....$2.00 
Kučiauskas Ig., Baltimore 1.00 
Siliūnas Br., Chicago....... 2.00
Mackevičius VI., De Kalb 1.00 
Čėsna J., Chicago ..........
Bulgarauskas L., Detroit 
Šimoliūnas St., Detroit _
Tamošiūnas V., Detroit — 
Zorskas J., Cleveland ___
Saladžius J., E. St. Louis — 
J. Prižgintytė-Vilčinskienė,

Cleveland............... 1.00
Jasys A., Dr., Columbus_ 2.00
Barčas A., Bellwood......— 1.00
Ramunis J. Dr., Chicago .... 3.00 

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką.

OLD MILĖS ROAD
LO 1-5367

1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00

Greetings and Best Wishes

Family Style Restaurant

Private Parties — Banquets
Wedding Anniversaries

Open Daily—5 P.M. 
Sundays 12 to 7 P.M.

Closed Mondays

1422 ADDISON ROAD
EX 1-4000

BEST WISHES

To Our Many Friends

M. O. MATTLIN

SPINETPIANOS 
OF DISTINCTION.

Easy Terms can be Arranged

2027 EUCLID AVENUE

PR 1-7633

Best Wishes to Our Friends and Patrons

JORDAN CAMERA & SUPPLY STORE

3802 WEST 25th STREET SH 1-MI1

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

Louisville Title Insurance Company

Standard Building MAin 1-2075

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

ROBERTS - GORDON GAS FIRED 
HEATING EQUIPMENT

RAY E. LANDERS

N. B. C. BUILD1NG SUperior 1-9322

GREETINGS and BEST WISHES 
TO ALL OUR FRIENDS

THOMAS J. UNIK CO
INSURANCE AGENCY

EVERYTHING IN INSURANCE

Union Commerce Bldg. TO 1-0200

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

UPT0WN PRESCRIPTION DRUG 
STORES

PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY
10543 Carnegie Avė. RA 1-2700
10431 St. Clair Avė. MU 1-3600
18599 Lake Shore Blvd. IV 1-9252

10605 Chester Avė. SW 1-2200
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Birželio įvykiu minėjimas
Lietuvos Nepriklausomybės 15 

metų netekimą ir didžiųjų lietu
vių išvežimų prisiminimą Cleve
lande rengia Amerikos Lietuvių 
Tarybos Clevelando skyrius šia 
tvarka:

šeštadienį, birželio mėn. 11 d. 
8:00 vai. vakaro šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje religinio susi
kaupimo valandėlė. Valandėlės 
meninę programą organizuoja 
bažnyčios vargonininkas muzi
kas Pr. Ambrazas. Programoje 
dalyvauja bažnyčios choras ir 
solistė Juzė Daugėlienė.

Sekmadienį, birželio mėn. 12 
d. 7:30 vai. vakaro Lietuvių sa
lėje rengiamas paminėjimo ak
tas. Akto metu kalbės Stasys 
Golšanskis ir bus priim
tos atitinkamos rezoliucijos.

ALTo valdybos iniciatyva bir
želio mėn. 17 d. 7:30 vai. vakaro 
organizuojama radijo valandėlė, 
kurios metu pasisakys Lietuvos 
reikalu žymieji šio krašto poli
tikai ir žurnalistai, ši valandėlė 
organizuojama visų trijų pabal- 
tės kraštų vardu. Valandėlės re
daktorius yra pakviestas adv. 
Julius Smetona. Valandėlėje kal
bėti iki šiol yra pasižadėję F. P. 
Bolton, L. Selzer.

Sekmadienį, birželio mėn. 12 
d. įvyks iškilmingos pamaldos 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje 
už visus žuvusius Lietuvos lais
vės kovose ir mirusius nelemto
je tremtyje.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyriaus valdyba 
kviečia visus Clevelando lietu
vius galimai gausiau dalyvauti 
visose šių iškilmių dalyse ir tuo 
pačiu parodyti lietuvišką solida
rumą šioje liūdno prisiminimo 
valandoje.

K. S. Karpiaus 60 m. amžiaus 
ir 40 metų rašto darbo sukaktis 

rengiama liepos mėn. 16 d. (šeš
tadienį) Lake Shore Country 
Club salėje.

Visi clevelandiečiai ir toliau 
gyveną K. S. Karpiaus bičiuliai 
kviečiami tą dieną rezervuotis ir 
dalyvauti minėjime. Visos daly
vavimo sąlygos bus praneštos 
jau ateinančiame Dirvos nume
ryje.

Minėjimui pravesti suorgani
zuotas komitetas, kurio Pirmi
ninku yra Juozas Bačiūnas. vi
cepirmininku Jonas Brazauskas, 
iždininku Vyt. Orintas ir reika
lų vedėju Balys Gaidžiūnas. Na
riais yra: V. Mariūnas — Rašto 
Klubo atstovas, J. Stempužis —' 
Radijo Klubo atstovas. Į minė
jimo komitetą savo atstovą at
siųs ir Bendruomenės valdyba.

Visais minėjimo reikalais in
formacijos gaunamos Dirvoje, o 
vakarais kreipiantis į Dirvos re
daktorių telefonu: GL 1-3976.

Pagerbti mirusieji.
Kapų puošimo dieną Clevelan

do ramovėnai gausiai aplankė 
savo mirusius narius Kalvarijų 
kapinėse. Nors oras buvo nepa
lankus, tačiau į kapines nuvyko 
gausus ramovėnų būrys ir pa
gerbė mirusiųjų narių — V. Na- 
giau®, B. Bartkūno, K. Karoso ir 
A. Juodžio kapus. Jie papuošti 
Vyties kryžiaus pavidalo ženk
lais- su rūtomis ir lietuviškomis 
— amerikiečių vėliavėlėmis.

Lietuviškų spalvų vėliavėlės 
ryškiai skyrėsi tarp tūkstančių 
Amerikos vėliavėlėmis papuoštų 
kapų.

Iš Kalvarijų kapinių buvo nu
vykta pagerbti buv. Lietuvos 
prezidento A. Smetonos kapą, 
čia padėjo vainikus Tautinė S-ga 
ir Ramovė.

Naujas būrelio tvarkytojas
J. Giliui išvykus į Kaliforniją, 

Vasario 16 d. gimnazijos rėmė
jų būrelio Nr. 100 tvarkytoju 
dabar yra Igna3 Verbyla — 1400 
Giddings Rd.

Ruoškimės Joninių gegužinei
Jau netrukus, šio mėn. 26 d., 

sekmadienį, O. ir E. Karnėnų 
sodyboje AL Tautinės S-gos Cle
velando sk. rengia didžiulį pik- 
niką-gegužinę. Ji bus tradicinė 
Joninių gegužinė, O jos jau ke- 
leri metai yla pamėgtos cleve- 
landiečių.

Kaip ir seniau, rengėjai pasi
rengę patiekti visą eilę staigme
nų vyresniems ir jaunesniems 
dalyviams ir birželio 26 d. popie
tę paversti poilsio, pramogų ir 
susipažinimo bei pažinčių atnau
jinimo jaukia vieta.

Joninių gegužinėje rengiamas 
laužas, kurį, laukiama, suorga
nizuos mūsų skautai. Bus įdomi 
linksmoji dalis. Mokyklinio am
žiaus vaikams ir patiems ma
žiesiems rengiamos įvairios pra
mogėlės. Laukiama, kad į tra
dicinę Joninių gegužinę suplauks 
gausiai ne tik Clevelando lietu
vių, bet ir iš kitų vietų atvyku
sių.

Inžinerių susirinkimas
įvyks birželio 10 d. 7:30 vai. 
”Case Institute of Technology” 
patalpose. Adresas: 10900 Eu- 
clid Avė., Metallurgy Building, 

I Room 202.

Gražiai paminėjo Nijolę 
Kersnauskaitę

Nijolė Kersnauskaitė šiais 
metais geriausiais pažymiais 
baigė Notre Dame College. Ją, 
kaip pasižymėjusią moksle, gra
žiai pagerbė didžiausias Cleve
lando dienraštis Plain Dealer. 
Iškėlė jos gabumus ir Lietuvą, 
kurią turėjo apleisti dėl bolše
vikinio teroro.

Miela, kad mokslo pažangumu 
mūsų jaunimas sugeba taip gra
žiai patarnauti Lietuvos vardo 
kėlimui.

Dalia Bartkutė
geriausiais pažymiais baigė 
Mount St. Joseph College Mt. St. 
Joseph, Ohio. Ten pat mokslą 
baigė Rima Grudzinskaitė ir Br. 
Kulytė iš New York.

Ramovės susirinkimas
LS Ramovės Clevelando sky

riaus narių visuotinis susirinki
mas įvyks birželio mėn. 12 d. 
11:30 vai. Lietuvių Klubo žemu
tinėje salėje.
' Susirinkime bus svarstoma 

pagrindinai organizaciniai rei
kalai ir kiti svarbūs klausimai.

Visiems nariams dalyvavimas 
privalomas.

Pasinaudokit gera (nuolaida
Cedar Point vasarvietė, esan

ti netoli Clevelando, pradeda se
zoną birželio 11d. Dirva garsina 
šią vasarvietę ir per ją galite 
gauti labai didelę nuolaidą ap
mokant už vasarvietės kamba
rius. Visi, kurie norite vasarvie
tėj vasaroti ilgesnį laiką ar tik 
savaitgaliais, iš anksto kreipki
tės į Dirvą ir gausite visas in
formacijas. Kitur niekur tos 
nuolaidos negausite.

Balfo pranešimai
Dar daug lietuvių galėtų atsi

kelti į šį kraštą, jei būtų jiems 
sudarytos garantijos. Balfas 
kreipiasi į visus Clevelando lie
tuvius, prašydamas ištiesti savo 
tautiečiams pagalbos ranką.

Garantijų blankų bei paaiški
nimų gali gauti pas visų trijų 
Balfo skyrių pirmininkus:

V. Amšiejų — 17815 Harland, 
Tel. KE 1-7016.

V. čyvą — 1432 E. 95 St., 
Tel. SW 5-7079.

J. Virbalį — 1353 E. 82 St., 
Tel. RA 1-1018.

Ten pat yra norinčiųjų įva
žiuoti sąrašai, iš kurių galima 
pasirinkti globotinius.

*
Balfo 68-tasis skyrius apie šio 

mėn. 15 d. išsiųs rūbų siuntą į 
Balfo centrą. Kas dar gali pa
aukoti rūbų, prašomi juos pri
statyti į garažą 6815 Lawnview 
Avė.

Rūbus j minėtą vietą galima 
atvežti bet kuriuo laiku.

Muzikos festivalyje
Clevelando Muzikos ir šokių 

Festivalyje dalyvaus virš 100 
ateivių, įskaitant nemažai ir lie
tuvių. Pasirodys jaunųjų tauti
nių šokių grupė ir keli atskiri 
asmenys. Iš kitų tautų pasiro
dys kroatų šokėjai, airių daini
ninkai, ukrainų kardų šokėjai ir 
vengrų viena šokėja.

Įstojimo registracija vyks iki 
birželio 15 d. Pareiškimus adre
suoti: Halle’s, Cleveland 15, 
Ohio. Informacijoms šaukite MA 
1-2700, Ext. 788.
i——

Chimes Realty 
1188 E. 79 St.

GERI NAMAI
Vienos šeimos namas, 6 k., 

vienam augšte. Wheelock Rd. 
Kaina $6900.

¥

Dviejų šeimų mūrinis, po 6 ir 
5 k., gaso šildymas. Medina Avė. 
Kaina $11,500.

Atstovas:
VICTOR BANIONIS 

ofise UT 1-0323 
namuose SW 1-9568

JUMS GERI NAMAI
ir su mažais įmokėjimais. ,
Giddings Rd. trijų šeimų na

mas. Gaso šildymas. Labai geros 
pajamos.

RA1 NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 ' L1 1-9216

11809 St. Clair

Gražus vienos šeimos namas, 
8 kambarių. Tinka dviem šei
mom. Dvigubas garažas. Kaina 
$11,500. šaukti savininką.

CE 1-3399

Parduodamas namas
Dviejų šeimų, labai geram sto

vy. žemai trys miegamieji, sa- 
lionas, virtuvė. Viršuj du mie
gamieji, salionas, virtuvė. Gaso 
šildymas. Lietuvių ir lenkų gy
venamam rajone.

P. Frateina Realty
,SW 1-3731

VISI DAŽYMO DARBAI
Dažymas iš vidaus ir lauko. 

Darbą atlieku tvarkingai. 
1960 E. 75 St.

Telef.: EX 1-2069 (23)

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

ST. CLAIR BAKERY !
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Supcrior 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 ir būsit patenkinti 

-------  - - I

Imtynės
Šį ketvirtadienį Cleverleaf- 

Drive-In Arenoje bus sekančios 
imtynės: Main Event bus tarp 
Chief Big Heart, garsiojo indė
nų imtyninko iš Tulsa, Oklaho- 
ma ir The Great Scott iš St. 
Andrews, Scotland. Chief Big 
Heart, kuris pralaimėjo paskuti-

J. C 1 J U N S K A S
LAIKRODININKAS

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

REMONTO DARBAI
Išleidom į Kaliforniją

Išleidome į Kaliforniją ir atsi
sveikinome Juozą Gilį ir jo sūnų 
Vladą. Pas Joną Montvilą, 1547 
E. 70 St. buvo paruošta atsisvei
kinimo pobūvis. Buvo susirinkę 
jo ištikimi draugai.

Juozas Gilys kaip ir kiti trem
tiniai atvyko į šią šalį iš tuojau
prisirašė prie L.R.K.S.A. 8-tos nes imtynes su Scott, kada jis 
kuopos. Buvo nutarimų raštinin- buvo diskvalifikuotas už netvar
kų. Jo sūnus Vladas ir Rimas 
veikė jaunuolių tarpe.

Linkime, kad apleidę Clevelan- 
dą ir atsidūrę Kalifornijos lie
tuvių tarpe taip pat būtų akty
vūs veikėjai kaip jie buvo Cle
velande.

A. Padegimas

Moterų Labdarybės Draugija 
rengia gegužinę

birželio mėn. 12 d. (sekmadienį) 
Naujosios parapijos sode. Pel
nas skiriamas būsimos mokyk
los fondui. Pradžia 2 vai. Įėji
mas 50 c. Dovanos seniausiam ir 
jauniausiam tėvui ir už gražiau
si polkos pašokimą. Kviečia at
silankyti ,visus lietuvius.

kingas imtynes, bandys atsily
ginti su Scott.

Antros imtynės bus tarp Diek 
Hutten ir Don Arnold.

Atidarymo imtynės bus tarp 
Clevelando Fred Bozik ir Stan 
Holek.

Imtynės prasideda 8:30, Clc- 
verleaf Arena yra prie Granger 
ir Warner Rd. kampo, kur 21 ir 
17 keliai susikerta.

prieinamomis kainomis. 
6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio 

Tel.: EX 1-0376

Atlieku mažus ir pagrindinius 
namų remontus, tinko darbus, 
medžio darbus ir dažymą bei de
koravimą.

V. Riekus
Tel. HE 2-0683

1505 Addison Rd. (52)

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

Vienos šeimos namais
Jur- 
na- 
sto-

Bayliss Avė. netoli šv. 
gio bažnyčios 7 kambarių 
mas, didelis sklypas; geras 
vis.

E. 75 į šiaurę nuo St. Clair 8 
kambarių namas. Trys garažai, 
gaso šildymas.

E. 52 į pietus nuo St. Clair 
6-5. Garažai.

J. J. Hrovat Realty
KE 1-6576 (23)

PIX BEVERAGE
rūšių alaus — vlsoki gan i 

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Parengiama vestuvėms, baliami 
pobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniai' 

iki 1 vai.

15

6903 Superior Avė. EX 1-3311
i
V_____________________________ .

Reikalingos virėjos
Virėjos, gailestingos seserys, 

dietos žinovės reikalingos dviems 
Clevelando skaučių stovykloms, 
nuo birželio 19 iki rugpjūčio 21 
arba liepos 3 iki rugpjūčio 21. 
Butas, maistas, gera alga, šau
kite: SU 1-2944, Ext 272.

Kai serga t — Jūs tuoj šaukiate 
gydytoją. Kodėl tat nešaukti ži
novą, kad gerai patartų svar
biausiais saugumo reikalais ir 

apdraustų Jūsų ateitį.

Gyvybės, nelaimių, ugnies, 
automašinų apdrauda
Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZURA1TIS, 

agentas

BATU KRAUTUVĖ
BATŲ TAISYMAS

Sav. J. Kamaitis

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

I. J. S AM A S JEWELER

THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS’N

6712 Superior Avė. HI
Cleveland, Ohio

MONCRIFF Visų metųXV1 <711 V^l V11_j1 ORO VĖDINIMAS F
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą

Aplankykit savo kaimynistės Moncrief pardavėją
THE HENRY F U R N A Č E E D I N A, O,

1308 E. 68 St.
Telef. EX 1-0344

Atdara nuo 10 vai. ryto iki
7 vai. vakaro.

iii

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas.
7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

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

‘‘

| MMg

BfFORE
/

Nauji batai ir batų taisymas 
mano krautuvėje daug žemes
nėmis kainomis, negu jūs mo
kate kitur. Ateikit ir įsitikinkit.

(52)

i
I

LEIMON'S CAFE

VISU LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
geram orkestrui

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Vade Park Aye.
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
Šį mėnesį papiginta kai

na įdedam už $6.95 duslin
tuvą Chevroletui, už $7.05 
Fordui, už $8.95 Pontiacui, 
už $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

LIETUVIU

6835
Klubo, ir salės

KE 1-9737

KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ
SUPERIOR AVĖ.
vadovybė kviečia visus Clevelando 

lietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.

Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.

UTah 1-4515

Baldus, šaldytuvus, televizijos aparatus, laikrodžius, įrankius, žaislus 
ir beveik visus kitus buto ir asmens reikmenis galima pirkti iš urmo 
sandėlių pigiau negu išpardavime tarpininkaujant

B A L T I C Supply Company
”Baltic” atstovas Br. Snarskis priiminėja interesantus "Dirvos” na
muose trečiadieniais. Dėl informacijų ir priėmimo laiko skambinti 
tel. KE 1-0210.

Pilnai padengta apdrauda

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
^Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams. įvai

rūs naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lietuviški ”Rūta’ 
saldainiai. Augalai po 49 et. 
Gaunamos velykinės atvirutės.

ATIDARYTA NUO 10 RYTO IKI 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS 
6901 SUPERIOR AVĖ. * TELEF.: HE 1-6339

P. J. KEKSIS
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-dnsurance reikaluose. ,

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

KREIPKITĖS Į MUS — GAUSIT GERIAUSI 
PATARNAVIMĄ

BILLSCHLEKIE PLUMBING CO.
‘ Vincas Šlekys

ELEKTRINIS SŪRŲ IŠVALYMAS 
VARINIŲ VANDENS VAMZDŽIŲ PRAVEDIMAS 

SW 1-0327 VU 3-5063

JAKUBS A SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

I

I

Della E. Jakubs & VVilliam
Licensijuoti laidotuvių direktoriai

25 metai simpatingo ir rimto
6621 Edna Avenue

J. Jakubs
ir balsamuotojai
patarnavimo

ENdicott 1-17*3
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Kelios pastabos
PERSKAIČIUS I’. J. GUDAUSKIO STRAIPSNĮ: KAS DARY
TA KLAIPĖDOS KRAŠTĄ NUO LIETUVOS PLĖŠIANT (DIR

VA, 1955 M. BAL. MĖN. 28 d.)

Jonas Maurutis

P. Gudauskas savo straipsny- mas, kuris svetimų valstybių at- 
je pasakė, kad vienų JAV pa
siuntinio R. Norem keliamų pie
tų metu, Didžiosios Britanijos 
pasiuntinys p. Preston jam pa
sakęs: Tegu p. Urbšys nevažiuo
ja pro Varšuvą, bet grįžta per 
Berlyną, nes jeigu Lietuva susi
dės su Lenkija, su ja kartu žlugs 
ir Lietuva.

Preston tuomet išėjęs iš spė
liojimų, kad ministeris Urbšys 
norįs grįžti pro Varšuvą tartis 
su Lenkijos vyriausybę dėl suda
rymo bendro fronto su Lenkija 
prieš Tretįjį Reichą.

Kaip mums žinoma, p. Urbšio 
kelioųė į Italiją turėjo tikslą pa
veikti į Italijos vyriausybę, kad 
ji paremtų Lietuvą nuo Trečio
jo Reicho užsimojimo greitai iš
spręsti Klaipėdos krašto grąži
nimo reikalą. Urbšiui čia nesise
kė, nes dar 1939 m. žiemos me
tu Hitleris buvo gavęs Mussoli- 
ni sutikimą tvarkyti Klaipėdos 
klausimą savo nuožiūra. Apie ši
tą susitarimą tuo pačiu metu 
buvo aiškiai pasakyta italų ir 
vokiečių spaudoje, jog apie Mu- 
ssolini nuomonę negalėjo būti 
jokios abejonės.

Kadangi iš Hitlerio buvo ga
lima laukti kiekvieną dieną 
staigmenų Klaipėdos krašto 
klausimu, buvo nusistatyta, kad 
ministeris grįžtų ne pro Berly-J versitetų Korporacijų Neo-Li- 
ną, bet pro Varšuvą. Grįžimas 
per Berlyną darėsi tuo pavojin
gas, kad ministeriui esant Ber
lyne, jis galįs būti paveiktas da
ryti nepageidaujamų koncesijų 
Klaipėdos reikale. Norint šito iš
vengti buvo nusistatyta grįžti 
pro Varšuvą.

Manau, kad šitame straipsny
je daroma klaida (neaišku ar 
tai p. Gudauskio •arba p. Preston 
nuomonė), kad Urbšiui grįžtant 
pro Varšuvą jis buvęs įgaliotas 
tartis su Lenkijos vyriausybe 
dėl sudarymo bendro fronto su 
Lenkija prieš Tretįjį Reichą. 
Kiek man žinoma, Lietuvos, ar
ba tiksliau pasakius, preziden
to Smetonos nusistatymas buvo 
su nieku nesijungti, likti neutra- 
line valstybe, kas ir privedė prie 
Lietuvos "visiškos izoliacijos” 
pavojaus metu. Be to, Lietuvos 
vyriausybė dar nebuvo pasiren
gusi eiti tartis ir su Lenkija. 
Todėl reikia manyti, kad Presto-1 niuose kraštuose gyveną colle- 
no aiškinimas apie ministerkJ gos-ės bent savo mintimis bei 
kelionę pro Varšuva tartis su! sugestijomis tame suvažiavime 
lenkais galėjo būti tik spėlioji- galėtų dalyvauti.

stovų tarpe buvo logiška išvada 
iš Lietuvos izoluotos padėties.

Gal šitie spėliojimai pasiekė 
ir Trečiojo Reicho nacionalsocia
listinę vadovybę, kuri Lietuvos 
užsienio politikai priskaitė dau
giau lankstumo, negu ji faktinai 
turėjo. Gal išeinant iš šitų gan
dų, Ribbentropas per Lietuvos 
pasiuntinį Berlyne p. Škirpą pri- 
migtinai reikalavo, kad minis- 
teris grįžtų per Berlyną, kad 
jam galėtų įteikti ultimatumą 
dar prieš jam apsilankius Var- 
šuvoję. Mes juk žinome, kad net 
Lietuvos pasiuntinys Berlyne, 
kviesdamas p. Urbšį grįžti pro 
Berlyną, neturėjo nei mažiausios 
žinios apie būsimą ultimatumo 
įteikimą.

Būtų malonu išgirsti p. Gu- 
dauskio nuomonę šiuo keliamu 
klausimu.

Dr. M. Anysas

KORPORACIJŲ NEO-LITHUA- 
NIA IR FILIAE LITHUANIAE 

SUVAŽIAVIMAS
Šių metų liepos mėn. 2, 3, ir 4 

dienomis Toronte įvyksta Vy
tauto Didžiojo ir Vilniaus Uni- 

i ........ t

thuania ir Filiae Lithuaniae su
važiavimas. Suvažiavimas įvyks 
Toronto Lietuvių Namuose. -Pra
džia liepos mėn. 2 d. 2 vai. p. p.

Suvažiavimo dalyviai regis
truojasi Lietuvių Namuose To
ronte, kur kartu bus nurodytos 
nakvynės. Kadangi nakvynes 
reikia parūpinti iš anksto, colle- 
gos-es prašomi nedelsti su atsa
kymais į išsiųstus kvietimus.

Pirmas tokio pobūdžio suva
žiavimas tremtyje iškelia eilę 
svarbių problemų, kurių išspren
dimui reikalinga ne tik gausaus 
ir aktyvaus korporantų-čių da
lyvavimo, bet ir drausmingo ir 
greito apsisprendimo, kad ren
gėjai galėtų tinkamai pasiruošti 
iš įvairių tolimų vietovių atvyk
stančius priimti.

Valdyba iš savo pusės padėjo 
visas pastangas, kad ir tolimes-

Po sėkmingai išlaikytų egza
minų ir atliktų mokslinių darbų 
š. m. gegužės mėn. 13 d. Jonui 
Maurukui Toronto Universitete 
suteiktas chemijos mokslo dak
taro laipsnis.

Dr. J. Maurukas chemijos 
mokslus studijavo Kauno ir Vil
niaus Universitetuose ir vėliau 
Vokietijoje, Greifswaldo ir Bon
uos Universitetuose. Su Bonnos 
Universiteto diplomu J. Mauru
kas atvyko į Kanadą ūkio dar
bams. Tačiau, atlikęs darbo su
tartį, nenuleido rankų, bet grie
bėsi vėl studijų. Gavęs tarnybą 
Toronto Universitete tęsia che
mijos mokslo studijas. Per kelis 
metus, dirbdamas mokslinių ty
rimų laboratorijose, padarė ke
letą mokslinių darbų ir išlaikė 
chemijos mokslo doktorato egza
minus, apvainikuodamas savo 
darbą chemijos mokslo daktaro 
laipsniu.

Kiek teko patirti Dr. J. Mau
rukas gavo keletą rimtų pasiū
lymų darbui iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių. Berods, vieną iš 
tų pasiūlymų Dr. J. Maurukas 
žadąs priimti ir išvykti į JAV, 
netoli Clevelando.

Dr. J. Maurukas, studijuoda
mas Kauno ir Vilniaus Universi
tetuose, buvo Korp! Neo-Lithu- 
ania korporantas ir vėliau Kor
poracijos Valdyboje.

Korporantai ir studijų drau
gai sveikina Dr. J. Mauruką ir 
linki geriausios sėkmės.

*

Apie Dr. J. Mauruką "Tėviš
kės žiburiai” taip rašo:

— Atsikėlus j Torontą dr. J. 
Maurukas kurį laiką dirbo che
miku tauriųjų metalų (aukso, 
platinos, iridijaus ir kt.) rafina
vimo įmonėje, kol buvo pakvies
tas dirbti pas prof. dr. E. Baer, 
žinomą fosfolipidų tyrinėtoją, 
kuris pernai už savo darbus lai

mėjo vieno chemijos koncerto’ 
premiją.

Fosfolipidais vadinamos biolo
ginės medžiagos, randamos kū-l 
no audinių narveliuose. Chemi
kai stengiasi tos rūšies medžia
gas pagaminti dirbtinai, taigi ir 
dr. J. Mauruko uždavinys buvo 
ištirti tam tikrą dalį tų medžia
gų ir jas cheminiais būdais pa
gaminti. Prof. dr. E. Baer, įver
tinęs J. Mauruko gabumus, pa
siūlė jam ruošti disertaciją. J. 
Maurukas pasirinko retą specia
lybę — klinikinę chemiją — re
tą todėl, kad Toronto universite
tas, didžiausias Britų Tautų 
Bendruomenėje, keturių metų 
laikotarpyje pripažino daktaro 
laipsnius šioje šakoje tik dviems 
asmenims; reikia manyti, kad 
bus ir vienintelis lietuvis chemi
kas, šios srities specialistas. Pa
sirinkus tą šaką reikėjo išklau
syti un-te netrumpą papildomą 
kursą, tuo pačiu pratęsiant laiką 
praktiškam darbui laboratorijo
je, kur atliktas darbas buvo pa
kankamas dviems disertacijoms.

Teoretiniam pasiruošimui va
dovavo prof. dr. J. Daphince, 
Banting Instituto Pataloginės 
Chemijos Departamento direkto
rius, Toronto un-to Chirurgų ir 
Gydytojų Mokyklos prezidentas 
(pats kartu gydytojas ir chemi
kas).

Baigus paskutinius egzami
nus, komisijos narys prof. dr. 
T. F. Nicholson viešai pareiškė, 
jog jau kelių metų laikotarpy 
nebuvę taip gerai paruoštų' eg
zaminų.

Savo disertacijos tema ”Syn- 
thesis and investigation of the 
phospotidyl šerines” dr. J. Mau
rukas skaitė du pranešimus TU 
Biochemikų ir Biofizikų draugi
jai, taip pat paskelbė du straips
nius "Journal of American Che- 
mical Society”, kitus du ”Jour- 
nal of Biological Chemistry” ir 
vieną žurnale "Science”, Savo 
darbe dr. J. Maurukas įvedė nau
jus būdu kai kurių fosfolipidų 
sudėčiai nustatyti.

SKAUTAI
SKAUTŲ S-GOS 

SUVAŽIAVIMO ŠAUKLYS
PLSS-gos Tarybos Pirmjia 

prieš Sekmines išsiuntinėjo Ko- 
respondencinio S-gos. Suvažiavi
mo (KSS) ŠAUKLĮ. Šiuo šauk
liu į KSS kviečiami: a) rinkti 
skautų-čių vienetų atstovai-vės, 
b) S-gos, Seserijos ir Brolijos 
bei ASS organų pareigūnai-nės 
iki tuntininkų-vietininkų imtinai 
ir c) Seserijos ir Brolijos regis
truoti skautininkai-kės.

KSS tikslas — išrinkti Skautų 
S-gos vadovybės organus ir ap
tarti svarbius organizacinius 
klausimus. Prie šauklio pridėtas 
KSS Biuletenis Nr. 1. Jame 
spausdinamas KSS Prezidijumo 
kreipimasis į KSS dalyvius, skel
biamos KSS taisyklės ir darbo
tvarkė, pranešama apie kaden
ciją baigiančius S-gos Tarybos 
narius ir kt. Kartu pradedamos 
diskusijos S-gos Statuto kontro
versiniais klausimais, kurioms 6 
pradinius klausimus duoda Pir- 
mijos P-kas v. s. Vyt. Čepas.

KSS atstovai-vės privalo užsi
registruoti iki 1955 m. birželio 
30 dienos adresu: ps. J. Gimbu
tas, 4 Rutledge St., Boston 32, 
Mass., USA. Registracijos mo-

JORŲ RUDŽIAI PAGERBĖ 
ŽUVUSIUS BROLIUS

Žuvusiųjų Prisiminimo Dieną 
(Memorial Day) Chicagos Balti
jos Jūros tunto jūrų budžių įgu
la savo žuvusiems broliams pa
gerbti Michigano ežere iškilmin
gai nuleido vainiką.

Iškilmėse dalyvavo ir ameri
kiečių jūrų skautų laivas, kuris 
irgi pagerbė nuleistu vainiku 
savo žuvusius narius.

šią reikšmingą tradiciją Lie
tuvos jūrų skautai ir budžiai at
sivežė dar iš Tėvynės — nuo Bal
tijos krantų. Ją dabar praktikuo
ja ir JAV jūrų skautai.

Dienai skirtą žodį, irklais ger
biant, tarė sktn. A. Aglinskas, 
kuris priminė, jog sudėtos au
kos neliks veltui ir Lietuvos jūrų 
skautai Ųei budžiai seks žuvusių 
brolių pramintu keliu, kuris at
neš visus į laisvas gintaro pa
krantes. Iškilmių svarbą, prieš 
nuleidžiant ežeran vainiką, sa
vo kalboje išryškino j. sktn. K. 
Aglinskas.

BAIGMINĖS VARŽYBOS
JAV Ljo rajono baigminės 

varžybos bus pravestos sekma
dienį, birželio 12 d. iškyloje — 
Dr. Devenio ūkyje prie Water- 
town, Conn. Nepalankiam orui

esant iškyla bus nukelta į sekan
tį sekmadienį — birželio 19 d. 
Pradžia — 11:30 v. punktualiai. 
Visa iškyla ir varžybos bus dar
bo, bet ne parodomojo pobūdžių.

Pagerbiant birželio liūdnųjų 
įvykių dienas, iškyloje nebus jo
kio pasilinksminimo ar laužo.

TORONTO SKAUTUKIŲ 
PENKMETIS

Toronto jaunesn. skaučių dr- 
vė gražiai paminėjo savo veik
los 5 m. sukaktį. Buvo suruošta 
arbatėlė, kurioje be dr-vės narių 
dalyvavo kviestos skaučių vado
vės ir skautų vadai, šiai dr-vei 
vadovauja vyr. skltn. D. Kerše- 
vičienė, kuri taip pat yra ir Šat
rijos skaučių tunto adjutante.

— SKS —

Įsidėmėk

Dl RVOS
adresą —

1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio

PRAŠO TALKOS 
LIETUVIŠKA 

KNYGYNĖLI ĮSTEIGTI
MUENCHENO APYLINKĖS 
VALDYBOS KREIPIMASIS Į 
LIETUVIUS, GYVENUSIUS 

MUENCHENE
Jūs turėjote laimės išemigruo

ti ir pradėti kurti naują gyveni
mą Amerikos kraštuose. Mes ti
kime, jog Jūs visi — daugiau ar 
mažiau — esate nugalėję pir
muosius įsikūrimo sunkumus ir 
šiandien galite pasidžiaugti ki
tokiu negu Vokietijoje gyveni
mu. Mes džiaugiamės kartu su 
Jumis Jūsų sėkmė ir linkime ge
ros sveikatos ir laimės tolimes
niuose Jūsų siekiuose susikurti 
gražesnę ateitį.

Bet, kaip Jūs gerai žinote, ne 
visiems lietuviams, buvo atvertos 
durys į užjūrio šalis. Nevieno 
sveikata karo pasėkoje buvo pa
laužta ir neatitiko emigracinių 
įstaigų reikalavimų. Jie liko 
skursti Vokietijoje be perspek
tyvos susilaukti šviesesnio ryto
jaus.

kestis: atstovams-vėms iš JAV 
ir Kanados rajonų — $1.50, iš 
kitų rajonų — $1.00. Vokietijos 
rajono atstovai registracijos mo
kesčio nemoka. Prie biul. Nr. 1 
pridėtas ir kandidatams S-gos 
rinkimuose pasiūlyti lapas.

Šauklio ir Biul. Nr. 1 negavę 
skautų-čių vadovai prašomi tuoj 
kreiptis KSS Prezidijumo adre
su.

SKAUTŲ AKAD. SĄSKRYDIS 
BOSTONE

Liet. Stud. Skautų Korp! VY
TIS Bostono Skyriaus iniciaty
va, Bostone birželio 17-18 dieno
mis šaukiamas JAV rytinio pa
kraščio akademinkų skautų sąs
krydis. Sąskrydis vyks ALTS 
Bostono sk. namuose.

Sąskrydin kviečiami visi ASS 
nariai ir studentai norintieji da
lyvauti ASS veikloje. Pavieniai 
dalyviai prašomi registruotis ad
resu: A. Treinys, 30 Pleasant 
St., Dorchester 25, Mass.

BOSTONO ŽALGIRĖNAI 
LAUKIA VĖLIAVOS

A. L. Inžinierių - Architektų 
S-gos Bostono Skyrius ruošiasi 
įteikti Žalgirio skautų tuntui vė
liavą. Vėliavos projektą ruošia 
architektas Jurgis Okunis. Inži
nieriai yra skautų pakviesti bū
ti naujosios vėliavos krikštatė
viais.

Patogiai atsiliepkit vėliems pašaukimams. 
Kalbėkit ramiai ir privačiai. Būkit saugūs 
naktį su miegamojo telefono pratęsimu:

Jeigu šiuo metu esamomis ap
linkybėmis yra sunku pakeisti 
Vokietijoje pasilikusių lietuvių 
medžiaginę padėtį, tai vienok yra 
galima pakelti jų nuotaiką ir 
neleisti jiems pulti į visišką apa
tiją bei neviltį. Viena iš tokių 
veiksmingų priemonių palaikyti 
tautinę sąmonę ir puoselėti viltį, 
padedančią pakelti nelaimės var
gus, yra spausdintas lietuviškas 
žodis. *

Deja, nepasiturintiems Vokie
tijos lietuviams jis yra sunkiai 
prieinamas, lietuviškos knygos 
tiesiog neįkandamos. Tad šių 
faktų akivaizdoje Muencheno 
Apyliknės Valdyba kreipiasi j 
Jus, malonūs Tautiečiai, kitados 
gyvenusius Muencheno padangė
je, prašydama Jus padėti įsteig
ti Muencheno Apylinkės lietuviš
ką biblioteką bei skaityklą. Joje 
galės Muencheno Apylinkės lie-

draugų, gauti pasiskaityti lie
tuvišką knygą, žurnalą, laikraš
tį.

Mes gražiai prašome Jus pa
remti mūsų pastangas įsteigti 
biblioteką piniginėms aukomis, 
kurias malonėkite siųsti Valdy
bos iždininkės adresu: Mrs. V. 
Mykolaitienė, Muenchen 
54, Smaragdstr. 17/3, GERMA
NY.

Mes tikimės, jog Jūs išgirsite 
mūsų balsą. Muenchenų lietuviai 
už Jūsų pagalbą bus Jums ilgai 
dėkingi.

Muencheno Apylinkės
Valdyba

Vytautas Pasakantis

Taip posėdžiavo*Rusijos ir Juguslavijos komunistai Belgrade. Nors tikinama, kad tose derybose tuviai (jų skaičius siekia 250), 
Tito buvęs Maskvai kietas, bet pats darybų faktas rodo, kad Tito tebesėdi ant dvieju kėdžių ir' kurių tarpe Jūs gal dar rastu-' 

vargu juom galima svarbiuose įvykiuose pasitikėti. mėtė savo giminių, pažįstamų, |

tiktai 85c kas mInesį
plūs taksai ir įjungimo kaina

Užsakant šaukite Ohio Bell 
» ir paprašykit savo 

APTARNAVIMO ATSTOVĖS
... merginos, kuri tvarko jūsų sąskaitas

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY

KAIP UŽSITIKRINTI PENSIJA 
VISAM GYVENIMUI!

Nesvarbu kiek uždirbate dabar — Pensija pradedama mokėti kai 
daug ar mažai! Phoenix Mutual Pen- sulaukiate 55, 60, 65 arba 70 metų, 
sijų Planas tiks Jūsų reikalui ir pri- Parašykite arba patelefonuokite 
sitaikys prie Tamstos uždarbio.

Jeigu įsijungsite į Pensijų Planų
— turėsite garantuotas mėnesines! 
pajamas nuo 10 ligi
daugiau.

man ir Phoenix Mutual prisius 
Tamstai iliustruotą knyga apie Pen
sijų Planų ir kokiomis sąlygomis 
galima ji pradėti.

200 dolerių arba Jokio mokesčio ar įsipareigojimo 
nėra.

VYTAUTAS PAŠAKARNIS
2000 B. F. KEITH BUILDING. TEL. CH 1-0724 

ARBA VAKARAIS
EN 1-7770

PHOENIK MUTUAL LIFE INSURANCE CO.
of HARTFORD, CONNECTICUT

VYTAUTAS PAŠAKARNIS
2000 B. F. KEITH BLDG., CLEVELAND, OHIO 

Prašau prisiųsti nemokamai iliustruotų knygų 
apie Phoenix Mutual Pensijų Planų.
Pavardė ______ -_____________________________ -
Adresas _____________________________________
Telefonas 
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