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Krašto išdavikai gali triumfuoti. — Dar keli metai raketų ban
dymams. — Nusiginklavimą seka karas. — Rūpinasi ginklais prieš 
sovietų povandeninius laivus. — Kada vakariečiai nustos stiprinę 
buvo priešus? — Kanados konservatoriai neatneš didesnių per

mainų. — Sovietai kviečiasi JAV automobilistus.

Praėjusią savaitę Aukščiau- ' 
šias Teismas Washingtone savo 
vienos dienos nutarimais išaiški
no, kad jūs, draugai komunis
tai, galite toliau laisvai išpažinti 
komunistinius principus, galite i 
reikalauti versti krašto vyriau
sybę jėga, ir įstatymo akivaizdo
je jūs būsite OK. Apie tai kas 
įvyko Washingtone skaitykite 
"Seniau ir dabar" skyrių ir dar 
teks čia rašyti, ^uo labiau, kad 
esame liudininkai naujojo perio
do, kuris tektų pavadinti — 
strauso galvos kišimu į smėlį ir 
nauju tamsiųjų jėgų triumfu.

įdomu dabar sekti krašto 
spaudą, štai, NY Times sekma- 

■dienio laidoje daug vietos pasky
ręs A. Teismo sprendimams, sa
va vedamajame džiaugiasi "nau
jų laisvės atgimimu”... Girdi, 
pasitikėjimas atgimęs amerikie
čių širdyse ... Jau praeinąs lai
kas, kai vad. komunistų grupelėr 
mus vertųsi varžyti Bavo tradi
cines laisves... Atseit, piliečiai, 
džlafcrttitės, nes vietos komunistai 
per silpni ir nėra ko mums jų 
varžytis.

Dar gera, kad esama ir sąmo
ningesnių ir toliau įžiūrinčių 
žmonių, štai, David Lawrence| Pavyzdžiui — 1912 metais Chur- 
pabrėžė, kad A. Teismo nutari
mai tik palengvins JAV priešin
goms vyriausybėms veikti Ame
rikoje per partijas ar grupes. 
Ir kas įvyks? Bus sunaikintos 
visos teisės, kurios, girdi, dabar 
atstatomos ir plačiai bus atida
ryti vartai .komunistinei infil
tracijai. Tuo būdu, kramto išda
vikų žygiai bus pasiekę savo di
džiausią laimėjimą.

Toks "Atlas”, pakilęs ligi 600 
mylių aukščio, gali pasiekti 5000 
mylių nuotolį. Greitis ligi-20,000 
per valandą. O pačioje raketoje 
paskirų dalių rastume net 350,- 
000.

Dar keli metai kantrių bandy
mų, daug miiionų nueis vėjais, 
tačiau galų gale žmogaus protas 
ir išradingumas turės kuo pasi
didžiuoti, Jei... sovietai nesu
gebės tas didžiąsias raketas iš
vystyti anksčiau už jų vakarie
tiškuosius konkurentus, šie per 
daug plepūs, per atvirai skelbia 
viešumai raketų planus ir dėsto 

„pastebėtus defektus. Sovietiniam 
šnipui belieka tik, patogiai sė
dint namuose, įsigyti už 20 eentų 
kurį nors iliustruotą amerikinį 
žurnalą. Tuo būdu jis galės pil
nai pateisinti savo "sunkiąją” 
misiją šiame laisvame krašte. •
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jau turį 460 tokių laivų ir kas 
savaitę pastato po vieną. Esama 
žinių, kad jie jau Išbandę 60 ra
ketų, .galinčių pasiekti 800 my
lių nuotolį ir, galimas dalykas, 
kad tie jų povandeniniai laivai 
gali boti panaudoti tų raketų pa
leidimui.

Toks sovietinis laivas atsiras
tų maždaug 100 mylių nuotoly 
nuo šio krašto krantų ir iš jo 
būtų {manoma paleisti atomines 
bombas tiesiai j tokį Clevelandą, 
Detroitą ar Chicagą.

Karinių žinovų nuomone, atei
ties karo atveju tų povandeninių 
laivų didysis uždavinys ir bus 
naudoti raketas.

Kai sovietai karštligiškai sku
ba savo laivais užvaldyti pasau
lio vandenis, būtų klaidinga gal
voti, kad šis kraštas tik stebi ar 
miega. Laivyno šefas adm. Burke 
neseniai buvo pareiškęs, kad 
krašto jūros pajėgos ypatingai 
susirūpinusios stiprinti gamybų 
ginklų, galinčių susekti tuos po
vandeninius laivus ar juos su
naikinti. Daug kas čia slepiama, 
bet ir daug kas skelbiami spau
doje, priešo naudai, patogumui ir 
džiaugsmui. v

Po nusiginklavimo — karas?
Sakoma, kad istorija kartoja

si. Teisingai pelitinio gyvenimo 
stebėtojai nurodo, kad šiame 
amžiuje turėjome jau tris nusi
ginklavimo bangas 'ir tris kar
tus, vos porai metų praslinkus, 
jos buvo atūžančio karo preliudu.

Sprogsta raketos, įsitempia 
protai i

Nei šis kraštas, nei sovietai 
nesigaili jokių pastangų pasiga
minti tolimo skridimo vairuoja
mąsias raketas. Vibos trys ame
rikiečių armijos rūšys — oro pa
jėgos, laivynas ir sausumos ka
riai — nuolat bando tas raketas. 
Ir kas gi pasirodė?

Pagal oficialius pranešimus 
bent 10 nuošinąČių tų raketinių 
bandymų nueina vėjais, kitaip 
tariant, tos raketos sprogsta ore, 
neišlaiko kurso, sudūžta dyku
mose, džiunglėse ar vandenyne. 
Jau pradedama ~ nerimauti ir 
klausti — negi tas pavojingasis 
ginklas, galįs apsaugoti nuo prie
šo atominių bombonešių arba pa
siekti Maskvą per 20 minučių, 
jau virsfa nepraktišku?

Nė, ataakysjums kariniai spe- 
cialistai: Dąr teidta nugalėti dai
gelį ‘ sunkutaų ir-ypūtli^u elek
tronų srity. Nevisai pavyksta ir 
tolimasis vairavimas. todįftii įĮįar 
reikia kantrybės ir dar. reikią & 
leisti daug šimtų miiionų dolerių 
tiems, baidymams. - . : ?

O kad| tie, baisieji ginklą! nėra 
jau ttdp pigfls. pakaks priminti, 
kad bindomoM'nkefii kaftiiMiJa

chillis vokiečiams pasiūlė redu
kuoti laivyno statybą, pasisiūlė 
Ir britų nusiginklavimą, prasidė
jo ilgos derybos. Pasekmės ? Ka
ras kilo lygiai už dviejų metų.

Prieš 1939 metus vakarų vals
tybės nusiginklavo, taupė pini
gus ir rezultatas? Hitleris smo
gė į Lenkiją ir prasidėjo šešių 
metu antrasis karas.

Karas baigtas, tačiau sovietai 
toliau laikė stiprias karo pajė
gas. O sąjungininkai su Ameri- 

i ka priešaky ? Metė ginklus, nes 
nasigirdo taupymo šauksmai ir 
juos - parėmė JAV Kongresas. 
Kas įvyko? Komunistai pasinau
dojo amerikiečių silpnumu ir 
nradė’o karą Korėioie. šis kraš
tas nuliejo kraujo ir žymiai dau- 
•’iau neteko bilionail.
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ISUR
t?jalą Eisenhowerį 
įtėminių tyrinėji- 
įV vadovaujami 
{[įjos komisijos 
Jfcrauss ir prane- 
£$agamintos ato- 

_____ „įtarios po išsprog- 
nįjllron radioaktyvių

jrorogdinta penk- 
■įįiausioji atomi- 

karinių spe- 
?dinimą. Bal- 

■ už 300 mylių, 
nčiam kontrolės 
dideli sužaloji-
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atsilankė 4 
mų apsrMIBi 

atominės. ; 
pirmininkoik-'l 
šė, kad jau 
minta bombsnfl 
dinimo 
liekanų.

• NenJnjiL 
toji ir pati g0 
nė bomlNU^^M 
cialistųseki^U. 
sas buvo girdfeitas už 300 mylių. 
Už 14 mylių'taknčiam kontrolės 
punktui padantf dideli sužaloji
mai. 1 ■■

• Pietų *atnUa praneša, kad
. įskridę 18 ko

munistų lUGta Bendrai, tarp 
abiejų Kor^ų-įįltasidėjęs didelis 
įtempimas, Jtįtijyiena pusė kal
tina kitą pasktaišifnu užpuoli
mui. , ’

• H«tidonej|.;'>inija pradėjo 
smarkų artilerijoa bombardavi
mą Quentoy aabta. Spėliojama, ar 
tai nėra invaaihh pasirengimas.

• Po JapatHMl ministerio pirmininko lsiAjatasi Washingto-| 
ne aiškėja, taA^ĄV iš Japonijos! 
pradės iškrtti 'tenykščus savo 
karinius dalinftML

• Naujoji Pmtalfiiijoe vyriau
sybė, vadotatijafna Maurice 
Bourges-MantKHM, po praneši
mo pertartai^ laimėjo pasiti
kėjimą 262 pHHhŽlO balsų

■f
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Ir praneša, kad
J jos e i-stMfr įskridę 18 ko-

Vakarai toliau kapituliuoja
Visi gerai prisimename, kaip 

didingai vakarų valstybės sušel
pė sovietus ginklais ir gerybė
mis, dar einant antrajam pasau
liniam karui. <) dabar, kai britai, 
nepaisydami susitarimo su JAV, 
pasiskubino pradėti prekybius 
ryšius su raudonąja Kinija, blai
vesnieji šio krašto publicistiniai 
-protai, -kaip. DavM LawnMee, 
klausia — kodėl laisvos vyriau
sybės tūri stiprinti komunistinį 
priešą — sovietus ar kinus —- 
kad tie pasistatę įmones jose ga- 

(Perkelt* | S pri.) .

Artėjanti grėsmė tš vandenynų

Dabar Londone su sovietais 
tąsoma si nusiginklavimo reikalu 
ir tuo pačiu metu sovietai nepa
prastu tempu statydina savo po
vandeninius laivus. Klek patyru
si šio krašto žvalgyba, sovietai
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Jordanijos ambasadorius EI Ri
fai, įsitempus Jordano ir Egipto 

santykiams, apleidžia Kairą.

Mes, develandietės, vykstame į Tautinių Šokių šventę Chicagoje. Tikimės, kad ir jūs vyksite. 
Tat iki pasimatymo!

N. ZELANDIJOJ ĮSIKŪRĘ 
PABALTIEČIAI PRAŠO LAISVES

(Mūsų N. Zelandijos bendradarbio)

ALT8 CB»WO..VAL-. 
DYBA pASIBKIRSTS 

PAREIGAS

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos.Centro Valdyba pirma
me savo'posėdyje š. m. birželio 
18 dieną pasiskirstė pareigas 
taip:

pirmininkas inž. Eugenijus 
Bartkus,

T vicepirmininkas inž. Jonas 
Jurkūnas,

II vicepirmininkas dr. Jonas 
Paplėnas,

Sekretorius Teodoras Blinstru- 
bas ir

iždininkas adv. Antanas 
pinskas.

Tame pačiame posėdyje 
imtas darbo sričių padalos 
nas. šis planas kiekvienam
dybos nariui, šalia jo nominali
nių pareigų, numato vadovavimą 
atskirai Sąjungos veikimo sri
čiai.

Posėdyje dalyvavo ir buvęs 
Sąjungos pirmininkas dr. S. Bie- 
žis.

La-

pri- 
pla- 
val-

1957 m. birželio 16 d. Auck- 
lando mieBto YMCA salėje Nau
josios Zelandijos Baltų Klubas, 
bendradarbiaujant su vengrų ir 
lenkų organizacijomis, surengė 
priminimą pagerbti nuo bolševiz
mo diktatūros žuvusias ir nuken
tėjusias aukas.

Minėjimą atidarė A. Btunne- 
ris Baltų Klubo pirmininkas, 
priminęs, kad nuo 1940 m. bir
želio mėnuo yra liūdnas Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos tautoms: 
prasidėjo sovietų okupacija ir 
metais vėliau didieji trėmimai.

Nuo komunizmo žuvusieji bu
vo pagerbti susikaupimo minute 
per kurią estų vyr. choras dai- 
navo.žuvusi.ųjų pagerbimo dainą.

Pagrindinis kalbėtojas N. Z. 
Darbo Federacijos sekr. K. McL. 
Baxter specialiai atvykęs šiam 
minėjimui kalbėjo tema: ”Už de
mokratija prieš diktatūrą”. Kal
bėtojas per pusę Valandos, nuo
širdžiu įsijautimu parodė, kad 
jis tikrai supranta komunizmo 
pavergtų tautų, ypač Pabaltijos 
valstybių padėtį. Jis prisipažino 
ir apgailestavo, kad vidutinis ze- 
landietis nesupranta, ir dėl gerų 
gyvenimo sąlygų nesidomi pa
vergtais kraštais bei komunizmo 
grėsmė laisvam pasauliui. Bet 
paskutiniai įvykiai Lenkijoje ir 
Vengrijoje sukrėtė Zelandijos 
darbininkus. Dabar niekas netiki 
sovietų skelbiamu socializmu, 
kuris tik yra pasityčiojimas ir 
iškraipymas žodžio sąvokos.

N. Z. Darbo Federacija, kuriai 
priklauso 218,000 narių, visuo
met stengėsi ir Stengsis per tarp
tautines darbo institucijas kiek 
galima padėti komunizmo pa
vergtiems kraštams.

Minėjimo dalyviai nuoširdžiai
9* i- ’I IIIBIIBIIIMI ■■lllllHlltniniiiii'niluini,nii!ii'ii;i':,     t-1 •.if'ilniii.u.jit ;1iii*>ii-:r ma;. giuuMNi

kalbėtojui atsilygino, ilgoku 
šiltu plojimu.

Meninėje dalyje D. Pečiulai- 
tytė paskambino Beethoveno Fur 
Elise ir estų vyr. choras padai
navo dvi estų liaudies dainas.

Vengrų vardu kalbėjo Dr. 
Hamway ir lenkų — Francki pa
sisakė, kad laisvieji kraštai J. 
Tautų prieglobstyje per šaltai 
žiūri j pavergtųjų tautų mėgini
mą savo jėgomis išsilaisvinti iš 
komunizmo vergijos.

Minėjimą uždarė V. Procuta, 
perskaitęs J. T. Generaliniam Se
kretoriui siunčiamą memorandu
mą, prašantį kad J. T. įgyven
dintų savo Chartos skelbiamus
punktus. Buvo kreiptasi ir į 
esančius zelandiečius, kad jie 
ragintų savo vyriausybę imtis 
žygių pavergtiems kraštams lais
vinti.

Minėjimą sveikino bei atsiun
tė užuojautą N. Z. Užsienių Rei
kalų Ministeris MacDonald, N. 
Z. Parlamento narys ir Komiteto 
pirmininkas p. Harker ir kiti.

ir

Ii Lenkijos lietuvių , 
gyvenimo

Lietuviško laikraščio klausi
mas Lenkijoje vis dar tebėra 
projekte. Trūksta lėšų. Gegužės 
viduryje buvo į Punską atvykęs 
Ratomskis, Lietuvos T. S. R. 
Draugijų su užsieniu bendradar
bis. Jis atvežė punskiečiams lie
tuviškų tautinių drabužių ir kny
gų. Drabužiai labai gražūs. Kny
gos įvairios: Maironis, Bara
nauskas, Lazdynų Pelėda ir kt.

• • •
Lietuviškose Lenkijos vietovė

se per bažnyčią ir toliau varom 
lenkinimas. Lenkai kunigai vi
somis priemonėmis varo lenkini
mo darbą. Juos remia Lomžos 
vyskupas Mosčioki (buvęs Jalb- 
žykowskio sekretorius).

I

Dalyvių buvo apie 250. Ryto
jaus dieną didžiausias Zelandi
jos dienrhštis "The Zealand He- 
rald" atspausdino minėjimo ap
rašymą ir nuotrauką. Minėjimo 
aprašymą apvedė juoda gedulo 
juostele. G. P.
Auckland, 1957. 6. 17 d.
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DIRVOS ATOSTOGOS

Dirvos išleidimas surištas ir 
su kitom spaustuvėm, kurios 
vieną savaitę atostogauja. Tą sa
vaitę ir Dirva paleidžia savo tar
nautojus atostogų.

Taigi Dirva liepos mėn. 7-13 
d. savaitėje neišeis. Gi ateinan
čią savaitę Dirva išeis kiek anks
čiau ir ją skaitytojai gaus dar 
prieš liepos mėn. 4 d. šventę.

Dėl atostogų Dirva tik liepos 
mėn. 2, 3, 5, 6 ir 8 bus atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. Kito
mis darbo dienomis bus atidary
ta normaliai.
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Kokstaį galipgas ir, drauge 

sudėtingas instrumentas, galė
tų paliudyti ir keli skaitmens.

sukeKishl,,kur{aerodrMnei 
vjsepresidentas Niaonaa, kaip atrodo, padaryta daug naujų a

1
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TAI DAROMA TAUTINEI MŪSŲ ATEIČIAI
Ir vėl stovime didelių tautinių kultūrinių savo įvykių iš

vakarėse:
'1 birželio 30 d. įvyksta pirmoji JAV ir Kanados lietuvių tau

tinių šokių šventė,
birželio 29 ir 80 d. — pirmasis JAV ir Kanados lietuvių 

jaunimo kongresas,
birželio 28 d. atidaroma visuotinė lietuvių dailės meno 

Parodą.
Šitie užsimojimai, apimą visą Ameriką ir Kanadą, rodo 

kultūrinį mūsų gyvumą bei veržlumą. Tai yra tautinio mūsų pa
šaukimo vykdymas, nes tauta laikosi ir auga tik kurdama ir savo 
kūrybai sąlygas sudarydama.

Malonu pastebėti, kad visų šių didžiųjų parengimų inicia
tyva priklauso JAVddetuvių Bendruomenės Chicagos Apygardai. 
Apygarda atlieka ir didžiąją dalį darbų. Bet jai į talką atėjo ir 
daugelis kitų — tiek paskirų asmenų, tiek organizacinių junginių. 
Šitaip visų pastangnuilu yra atliekamas didelės tautinės reikšmės 
darban, skiriamas ypačiai mūsų jaunimo lietuviškai ateičiai.

Bet šitas darbas yra taip pat reikalingas ir visos mūsų 
visuomenės dėmesio, taipratimo bei parėmimo.

Todėl JAV {dėtuvių Bendruomenės Centro Valdyba .visus 
lietuvius kviečia fat" prašo: gausiai dalyvaukime tautinių šokių 
šventėj, jaunimo kongrese ir dailės parodoj. Tepajunta dirbantieji 
mūsų visų moralinę it; materialinę paramą !
1 ; \ Tikėdami saro tautos amžinumu, atiduokime jai kiekvienas 
privalomą dalį. Vardan t tos Lietuvosl

JAV Lietuvio F Ontrn VaUvh*JAV Lietuvių Bendruomenės Centro Valdyba
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Dvidešimt penkėri mėtą! suėjo, kaip ne^ome pbeto Mąįronto-BSa. 
čiuŪę. Plačiau skaityk 3 psL straipsnį — Lietuva brangi, nuuto 

• Uvyke'... 4

į#!

L

’i
,j|

-"'aonB 
j •

J& , i".



2

I

Dirva Nr. 26 ♦ 1957 m. birželio mėn. 27 d.

UUMitaB W«Aly, pnNiahed by 
Amoriean Lithuanlan Ptmb A RmOo 
Aia'n VILTIS, Ine. (Noa-profit), 
1272 Ea»t 71 SL, Cleveland 8, Ohlo.

Telephone: HEndanon 1-83441 
bsued in Cleveland every Thundag.

Editor: Balys Gaidžittnaa.
Entered as Seeond-Claaa matter 

December 6th, 1415, at Cleveland 
nnder the act of March 3. 1879.

SubacriptkMi per year ta advanea: 
in the United Statei — *3.00 ia Ca- 
nada — *5.50, alaasrbare — *0J0.

Single eepy — 10 tearta.
■gB=ęg=BBE=LU. a.. uj.ii.useesaagg

Sfę savaitę
Balys Gaidžiūnaa
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Dažnai pakalbame, kad mes 
labai sielojamės lietuviškuoju 
jaunimu, bet kai praktiškai rei- ! 
kia.tą jaunimą paremti, tai jau 
į jį žiūrime kreiva akim arba jį 
remiam atžagaria ranka. Atseit, 
tas jaunimas mums mielas tik 
iš tolo. O atrodo, kad turėtų būti 
priešingai.

Mūsų jaunimas savo pačių pa
stangomis, o kartais ir kitų tal
kinamas, rengia įvairius paren
gimus, kuriuose demonstruoja 
savo meninius, organizacinius ir 
kitokius sugebėjimus. Draugė 
jis stengiasi susikalti ir kelius 
dolerius būtiniems organizaci
niams reikalams padengti. Kiek 
nedaug tokių, kurie nuolatos to
kiuose jaunimo parengimuose 
dalyvauja. Kiek nedaug tokių, 
kurie iš tikros širdies ir-jaut
rios rankas juos paremia. Ir dar 
liūdniau, kad ir tų, sakyčiau, jau
nimo darbų talkininkų, skaičius 
nuolat mažėja, kaip perdaug* 
staigiai mažėja visų lietuviškųjų, 
darbų darbininkų gretos.

Jaunimas dažnokai nusiskun
džia, kad vyresnieji juos kiek 
ignoruoja, jiems vengia,pavesti 
atsakingesnes pareigas ir dKTeš- 
nius darbus. Kiek tie priekaištai 
teisingi, mes patys galime nesun
kiai spręsti iš savų kolonijų or
ganizacinės veiklos. Vienur tur
būt atrasime, kad mūsų jauni
mas visiškai teisus, kitur gal ir 
bus kiek pasūdyta,' nes jaunes
nieji visais laikais į vyresniuo
sius žiūri, kaip į savotiškus jų 
iniciatyvą ir sumanymus slopi
nančius skriaudėjus...

žvilgterėjus į gausybę Ameri
kos lietuvių organizacijų vado
vybes, mes gal kiek patys nu
stebsime pamatę, kad jos savo 
sudėtyje tikrai perdaug pasenu
sios. Dar nieko blogo nebūtų, kad 
jos būtų pasenusios tik metais, 
bet ne dvasia.

Mes džiaugiamės, kad turima __ ____ _
eilę mūsų aeMsnioaioa kartot Į tr Mkaad.
veikėjų, kurine* metų našta gal 
jau ir skirtų prie Mnųjų, bet 
savo sumanymais, darbai* Ir or
ganizacine energija jie pilnai 
prilygsta jaunuoliams. Ir tuos 
senuosius jaunuoliu*, kaip tai
syklė, mes nuolat matom jauni
mo tarpe. Jie ne tik interesuoja
si jų veikla, juos moraliai ir ma
terialiai paremia, bet labai dai
nai jiems ir naujų darbų suma
nymus pakiša.

Ne kas kitas, kaip tie senes
nieji jaunuoliai, ir į Tautinės Są
jungos dabartinę vyriausiąją va
dovybę pirmininku atvedė, vos 
per tris dešimtmečius peršokusi 
inž. Eugenijų Bartkų, savo ga- 
bumalr ir dirbamo darbo stropiu 
atlikimu, garai uMrakoanenda- 
vus) ne tik jgrtią Hstovių, bet ir 

' amerikiečią tarpe.
Buvai liudMbkas ir atsbėja* 

kaip dar per limkins dešimtine 
čius neperioką mūsų **artdaF r* 
pinosi, kad į Tautinės Sąjmę* 
darbą ateina perjaun! įmonės 
kad jie dar neturį tokio sUtcrttė- 
to, kuris stebintų kitus, o ją var
das kak** viršūnėje atsišauk
tų.-..yr ■

TflkrtHm visi, jei tas mūsų į 
pri*Mwrt«txtaa jaMimas, turi 
pakankamai sveikos ambicijos, 
turi užsįięojimų ir energijos, jei 
jį nuoširdžiai remia tie mūsų se-

niejl jaunuoliai, kaip J. Bačiū- 
nas, A. Olis, Dr. S. Biežis, jis sa
vo darbą atliks nė kiek neblo
giau, kaip ir atlieka kiekvienas 
kitas energingas visuomeninin
kas, kuris tą darbą nori dirbti 
ne vien Šventadieniais, bet vi
som savaitės dienom.

Tautinė Sąjunga, nė kiek ne
abejoju, yra vienintėlė įtakinga 
politinė organizacija, kuri ne 
tuščiom kalbom, bet rimtu spren
dimu pasakė: Jaunieji, jus ren
kam, jūs vadovaukit, bet įparei- 
gojam rimtai ir kietai dirbti 1

Tautinė Sąjunga bus pirmoji, 
kuri praktiškai parodė, kad į jos 
dirbamą darbą lygiai vienodu 
svoriu jungiasi vyresnieji ir jau
nieji. Tik abiejų svoriu, vienų 
patirtim, o kitų energija ir užsi
mojimais, galimi tokie darbai, 
kurių kitos organizacijos nė ne
bando ir nesugeba atlikti.

Autoritetai ir nauji vadai iš
auga ne prakalbas sakant, kaip 
kas mano, bet kietai, nuoširdžiai 
ir rūpestingai dirbant. Nauji or
ganizacijų vadai išauga ne iš se
nųjų, bet iš jaunųjų jėgų. Tat ir 
skindami kelią savo jaunimui 
mes pasitikriname, kad mūsų 
idėjų darbą bus kam tęsti ir ge
rai dirbti.

*
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• Min. S. Lozoraitis išbuvo Chi- 
cagoje tik kelias dienas ir birže
lio 15 d. išvyko j New Yorką. 
Kartu su Dr. A. Geručiu aplan
kė p. A, Olį, ALT pirmininką p. 
L. šimutį ir p. Vanagaitienę 
Margutyje.

Dr. A. Gerutis dar lankėsi pas 
Dr. P. Grigaitį Naujienose, p. J. 
Masionį Laisvojoje Lietuvoje. 
Lankė savo senus pažįstamus 
adv. L. Šmulkštį su ponia. Bir
želio 17 d. lankė vysk. Brizgį, p. 
P. Vaidylą Sandaroje ir kitus.
• Lietuvon pasiuntinio pareigas 
Washingtone einančiam Juozui 
Kajeckiul birželio mėn. 17 d. su
ėjo 60 metų sukaktis. J. Rajec
kas yra gimęs Shenandoah, Pa.
• L. S. T. Korp! Neo-Lithuarta 
šiais metais švenčia 35 metų su
kaktį nuo įsikūrimo dienos.

Ta proga Korp! Nėo-Lithuania 
Centro Valdyba š. m. rugpiūčio 
mėn. 31, rugsėjo 1 ir 2 dienomis 
šaukia Detroite, Mich. antrąjį" 
visuotinį' narių suvažiavimą.

Visi korporantai, korporantės 
kviečiami suvažiavime gausiai 
dalyvauti. Kitos , informacijos 
apie suvažiavimą bus skelbiamos 
šio laikraščio skiltyse.

• Tautinių šokių šventės komi
tetas Chicagoja atidarė savo raš-Į 
tinę, kuri pasiekiama: 3320 So. 
.Haisted, Chicago 16, .111. Telef.: 
CL 4-4096.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI
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VALu 1-3 pagirt ir 7-S v. rak. 
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medžiagos iš santariečių ir
dentija savo'laiškais gali 
ti; ^nepasiekiu .'lietuviai 
šomii savo. auką 
svetimtaučiui) priesiųstl ‘adrešn 
916 Willoughhy Ave., Brooklyri|*sisra«MW 
21,

GREErNGS-KlBESTVBHES

SANTARIEČIŲ 
GYVENIME

Bakelauekit 
mas gaūslai Jaunimo Kongreso 
darbuose dalyvauti,.

• Vytautas Kavolis birželio 1 
d. buvo Neyw Yorko Lietuvių 
Fronto bičiulių sambūrio pa
kviestas pakalbėti apie lietuvių 
tautinį charakterį. Džiugu, kad 
tuo "tarpu, kai apie Draugą susi
būrusi ateitininkų senkartė igno
ruoja kitaip galvojančių pastan- 
gas, o geriausiu atveju iš jų pa-

■- , ,Į4 -.
Santaros Ir šviesos Federaci

jos mintis, priimta 1956 m. lie
pos ir rugsėjo mėn. santariečių 
filisterių ifra studentų sąskry
džiuose, pagaįlau buvo patvirtin- o__________ ,__
ta ir Šviesos.‘atstovų suvažiavi-Į sltyčioj'a, jaunesnieji ateitininkų 
mo,' įvykusio šių metų birželio [įmonės, kaip ir Bantariečiai, sten- 
pradžioje Nejy Yorke. 1 ! . “ '" ‘ ‘

Federaciją; pudarius, studentai 
santariečiaiyeiks ir toliau, kaip 
veikę, patys nusistatydami eavo 
veiklos gaires. Studijas 
jie įeis, kaip Santaros filisteriai, 
į jungtinę filisterių organizaciją, 
kurią sudarys šviesos sambūrio 
ir Santaros^ filisterių sambūrio 
nariai. Į šios jungtinės organiza
cijos valdybą tris narius skirs 
šviesa, ir tris — Filisterių San
tara.

Federacijos idėja turėjo savo 
oponentų. Kiekvienam šilti sa
vieji namaį ir nepastebimi juose 
prisirinkę darnai. Naujų vėjų 
įleidimu kai X:ls juose pravėdi
nama ir kai kas pakeičiama. Be
sąlyginiai konservatoriai gali Į lietuvių istorijoje, nugalėjo lat- 
jaustis nuskriausti. Bet negali-) ves. Komandoje žaidė Vida GaŠ- 

 

ma iš pagarbos, kurią mes turi-1 kaitė, o komandos treneriu buvo 

 

me, konservatyviam įpročiui pa- Rytas Babickas. .Tuo pat metu 
neigti gyvenimo statomus uždą-1 įvykusiose vyrų krepšinio ir tink- 
vinius ir atisakyti jų, kada rei
kia ryžtingai spręsti. -

Ne laikas'tremtyje skaldytis j 
samįbūrėlius, kurie nieko kito ne- 
sugebėtų, ktof tik "laikyti savo 
tradicijas". Reikia mažinti atski
rų vienetų skaičių ir stiprinti jų 
reikšmę. 'Ilgai visiems kitiems 
vienybę Api " 
su šviesiečin! 
me parodė, kadi) vienybę gali 
būti einama, nors ir mažais žing
sniais, nors ir per sunkias kliū
tis. , 
- Norėtųsi, kad šiuo žygiu pa 
sektų ir mūsų dabar jau į ketu
riolikai 1) partijų suskilusi poli
tinė, visuomenė.

O pačiai Federacijai — kar 
, ji savo pagrindiniu tikslu nusi 
, statytų lietuviškųjų jėgų derini

mą. Praktika parodė, kad Fede- 
, racijos nariai sugebėjo sklan 
. džiai bendradarbiauti ko ne si 
. visomis srovėmis. Tebūnie ii 

ateityje Federacijos užduotis su 
prasta, kaip didžiųjų derintojų,!. 

Ne doktrinieriškas gudrumą? 
"kovose dėl savęs”, ne praeitie,* 
vaiduoklių gąįvinįmo magika. 
bet sugebėjimą* įtraukti į pozi
tyvų kūrybišką, darbą skirtingu 
pažiūrų, organizuotas ir noorga 
nizuotas jėgas tegul charakteri
zuoja Federacijos veikla.

• Ann Arbore, kuriame yra 
MĮchigano universitetas, įsikūrė 
Santaros skyrius. Sveikiname 
naująjį skyrių ir jo Iniciatorius 
Universitete nėra‘perdaug lietu
vių akademikų.' bet skyriui jar’ 
priklauso gražus' būrelis, jų tar 
pė ir SantaroanReVizijos Komi' 
sijos nariai 
žiną Laužikaitę. Tai jau vienuo* 
liktasis Santaros skyrius.

r ...
LIETUVIŲ DOMESIUI!

NEWARKE ATIDARYTAS OFISAS 
SIUNTINIAMS GABENTI { SSSR 

| UKRAINĄ, LIETUVĄ. LA VIJĄ, ESTIJĄ lirKITVR
Siunčiame maisto produktus, naujus ir devėtėŠ"<I>ai>vlhis,

modiiagaa, vaistus ir- t.t. , , 
Siuntiniai išsiunčiami 48 vąlandų bėgyje.-' .

Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą.
Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių Ąigyjt.' '• 

Siuntėjas gauna asmeniškas gavėjo pakvif--■—
Visi siuntiniai siunčiami su jan apmok

PRISTATYMAS GARANTUOJAMA# i. ir
‘ Siųskite siuntinius glminafeamif *

• Clevelande Įvyko bendras JAV 
ir Kanados LB centrinių valdybų ( 
posėdis. Kanados bendruomenei ■ 
atstovavo Krašto Valdybos pirm. j 
V. Meilus ir nariai V. Vaidotas i 
bei V. Songaila, Kanados KF 
pirm. Iz. Matusevičiūtė, JAV i 
bendruomenei — visa jos Centro 
Valdyba: pirm. St. Barzdukas, 
nariai Alg. Nasvytis, K. Augu- I 
lis, J. Staniškis, Ig. Malėnas, Alf. 
Mikulskis ir J. Stempužis.

Posėdyje buvo svarstyti šie 
klausimai: PLB Seimo organiza
vimo eiga, kultūrinis bendruo
menių bendradarbiavimas, tar
pusavio informacija.
• Jaunimo Kongresas prasideda 
birželio mėnesio 29 dieną, šešta
dienį, 9:30 v<l. ryto.' Motrison 
viešbučio patalpose 79 W. Madi- 
son Street. Kviečiame visus sve
čius bei dalyviuą. į Kongresą 
rinktis punktualiai.

I • Jaunimo Kongreso dalyvių 
nakvynes tvarko Jonas Paštukas 
4335 So. Artesian Avė., Chicago. 
Jo telefonas Vlrginia 7-6528.
• Visi Jaunimo Kongreso posė
džiai ir Lietuvių menininkų pa
roda įvyks Morrison viešbučio 
patalpose. Patalpos yra tam tiks
lui puikiai pritaikytos ir be to 
vėsinamos. Viešbuis yra Chica- 
gos miesto centre: Madison ir 
Cląrk gatvių kampas.
• Jaunimo Kongreso registraci
ja įvyksta šeštadienį, 9:30 vai. 
Morrison Hotel.

. • K. Leonaitienės vasarnamio 
Beverly Shores, Ind. atidaryme 
visi svečiai buvo pavaišinti .lie
tuviškais valgiais ir nuoširdžiai 
priimti.
• P. Pažeriūnas, gyvenąs Mel- 
-ose Park, III., šiomis dienomis 
LITUANUS leidimo reikalams 
taaukojo $100, priglusdamas šią 
itambią sumą žurnalo leidėjams.

Šiuo metu atskirose vietovėse 
išsiuntinėjami tūkstančiai laiš
kų su konkrečiais kreipimais į 
tautiečius. Šiuos laiškus gavę 
įrašomi į juos atkreipti dėmesį. 
Tačiau ne visus tautiečius štu-

šjiniutu.

v_________
Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto, iki 8,JVal.‘ vak.‘Ja va as  t —t— a a  * sa.s . » .

“skalaukite-katalogų. Rašykite rusiškai arbS 
Netoli Pennėylvanljos geležinkelio stoties, jį

Reikalaukite* —
i

r Gi
......^S^unūįįyjMsjunči^ini.sM Pirtešk' -'Rairsli'1

ginsi pralaužti "geležinės uždan
gas'’, kurių jau lietuvių visuo
menėje priviso kaip amaro.

•Studijas pavasario semestre 
baigė: Horstas žibąs Chicago* 
universitetą bakalauro laipsniu 
komercijoje, Zenonas Mereek 
elektros inžineriją Northeas 
upiversitete Bostone, Birutė Da- 
neryė Bostono komercijos mo
kyklą ir Eglė Zabarauskaitė Illi- 
nois universitetą Urbanoje. Visi 
jie eina ar ėjo atsakingas parei
gas Santaroje. Nuoširdžiai svei
kiname jaunuosius diplomantus.

• Lietuvių moterų tinklinio ko
mandą Pabaltiečių žaidynėse 
Clevelande turbūt pirmą"

linio rungtynėse žaidė Remigijus 
Gaška ir Rytas Babickas.

• Chicagos jūrų skautų vaka
ras "Jūros dugne" praėjo labai 
sėkmingai. Programoje pasirodė 
jūrų skautų tautinių šokių gru
pė vadovaujama Gražinos Boba- 
IHnaitėe. Prie vakaro pasiseki
mo, daug pašidšrbalo jūrų skau
čių laivo vadė Dalia’ LttkošlUai- 
tė.
. • Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos seime Clevelande daly
vavo R. Mieželis, sveikinęs San
taros vardu, Zenonas Rekašius 
ir MMm«m OUvydis.

• RglrtNMaB MieisUs, Gabrie
lius GąęM Boratas Ubas ir 
Valdąa^AdadMkaviČius dalyvavo
pasitarta* su CMcagos liaudi
ni - ------------- ‘
•<all .
davfctal: Ir.'dartai bei

,inkų veikėjais. Išsamiame po- 
albyje paryškinti Santaros už- 
—L-l dabartinė 
ietuvių politinė

tro^BBMi. . 
tasC^ieM^višivmltntokmner- 
cijąą faknUatohhibo ptomininku.

♦ Graibę fjąlilityįli koordi- 
rajų 

%icagoj«<yaiąą..AdM^»ua 

-eilctiuęč.ė/rato  ̂bandradnrbių 
Melaarar hiiMrijo* flrrojg thi- 
agoja. Tai gražu* pavyady*. ku
riui mllrklUztu

.. ’ vaju* tąeia-
ir toliau. Tki šio laiko va

jaus rezultatai yra nepaprastai 
blogi: gauta tik 198 doleriai iš 
,3 lietuvių, o "Lituanus" išlai
kymui reikia bent 5,000 dolerių. 
Visi pakartotinai kviečiami rem- 
’.i šį svarbųjį informacinį leidinį.
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GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ouf Frienda and Patrone 

For a Pleaeant Holiday

GREET1NGS and BEST WISHES 
To Our Frienda and Patroną

GREET1NGS and BEST W1SHES 
To Our Frienda and Patrone
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(Tęsinys iš praeito numerio) 
Kaip redakcijos! įžangoje tel- 

giama — mūsų periodinė spauda 
yra užpulta infliacinės kritikoj 
skėrių. Mes randame daugybę 
recenzentų, kažkodėl įsivaizduo
jančių, kad kritiką bei recenzijas 
rašyti gali kiekvienas pripuola
mai vieną kitą knygą paskaitą 
žmogus. Tokiapddėtis pasirodo 
bendra visam lietuviško meninio 
gyvenimo įvertinimui. 11 *! į

Neseniai viename dienraštyje 
laureatas Jurgis Gliaudą apie 
kompozitorių Bronių Budriūną 
taip rašė; "Br. Budriūnui bū
dingi du esminiai išgyvenimo po
liai. Svajingasis andante ir di
dingasis allegro. šis visad išgy
vena tą lūžį, kada tie du poliai 
besijungdami savo tarpe trapiu 
ryšiui nutrūksta nuo vienas kito, 
kad žmogus stovi tarp jų, kaip 
tas modernios poezijos paukštis, 
kuris nusmerktas skristi be pa
stogės vilties”.

Vietoje komentarų norėčiau 
įsprausti trumpą citatą iš Jan 
Holcman knygos Chopino Paliki- 
maą. Nors citata lies muziką, bet 
ji tinka kiekvieno meno inter
pretacijos bei kritikos atvejui. 
"Muzikoje, kaip ir psichologijo
je, nusistovėjusių definicijų sto
ka dažnai iššaukia nesusiprati
mus. Schumannas pavadino Cho- 
piną drąsiausiu ir didžiausiu mū
sų laikų poetu. Gide, lygindamas 
Schumano kompozicijas su Cim
pino, pasakė Schumanną esant 
poetu, o Chopiną artistu, o tai 
turėtų reikšti kažką skiringo. 
Tačiau ar mes galime žinoti iki 
kokio laipsnio tos definicijos bu
vo metaforiškos? Ką reiškia po
ezijos terminas pritaikytas mu
zikai ? Ar Debųssy taip pat buvo 
poetas? Ar buvo Mozartas?”

Panašaus laužo yra prigrūstos 
ir mūsų literatūrinės recenzijos, 
šio, mūsų nuomone, žalingo.reiš
kinio priežasčių rastume ne vie
ną. Tarp kitų paminėtinos dvi: 
pirma — didelė stoka tikrų kriti
kų visose meno srityseTanffiT^ 
gana plačiai įsigalėjęs recenzijos 
reklaminis pobūdis.

Gal kartais mūsų nuomonė ir 
nėra visai tiksli, tačiau esame 
įsitikinę, kad recenzijose ir kri
tikose vietos įvairiems abstrak- 
tizmams, įvairioms interpretaci
nėms "plonybėms" turėtų būti 
palikta kuo mažiau. Deja, kart- 
kartėms šito neišvengia net ir 
Literatūros Lankai. Pagunda ly
ginti kokį nors autorių su kokiu 
nors kompozitoriumi ar dailinin
ku, matyt, yra lapai stipri.

Literatūros nepriklausomu
mas, kurį žurnalas stengiasi su
grąžinti mūsų žodinei kūrybai, 
taip pąt yra vieną iš aktualiausių 
mūsų kritikos problemų. Bandy
mai kūrybą kažkam pajungti 
mūsų periodinėje spaudoje kar
tojasi įvairiais varijantais. Kaj- 
kas mūsų literatūrą norėtų ma
tyti įsilipus į moralės ir pario- 
tizmo sakyklą. Prieš tuos bandy-

; A. AUDRIUS

mus buvo išsamiai pasisakyta ir 
pačiame žurnale, todėl jų čia ir 
nekartosime, pasitenkindami pa
stebėjimu, kad literatūros nepri
klausomumui Literatūros Lankai 
viitopus|škaį Į pąlitp' fttikinąj.
'Nuolatinis' 'lioiitakto - išlaiky
mas ju, Vakarais nfeperiodiniam 
poezijos, pįroęoft ir kritikos žody
je yra labai'akivaizdus. Nema
žas vertimų skaičius kiekviena
me žurnalo numeryje supažindi
na mus su ’ kitų, kartais - net 
mums tradicinjai nedraugiškų 
tautų kūrybiniais, literatūriniais 
laimėjimais. Vertimų, mums re
gis, nevertėtų perdaug bijoti. 
Tam tikrais atvejais jie yra aks
tinas mūsų pačių rašytojų kū
rybai. .

Didelė literatūra besidomin
čios visuomenės dalis turbūt dar 
atsimena spaudoje sukeltą triuk
šmą, kai antrame žurnalo nume
ryje buvo paskelbtas Louis Ara- 
gon eilėraščio vertimas ir trum
pas Paul Eluard nekrologas. Pri
pažįstame ginčą sukėlusiai pusei 
dalį tiesos, tačiau tuo keliu lo
giškai eidami vieną dieną už
merksime akis prieš Picasso pa
veikslus ir džsikišime ausis prieš 
prokofieffo muziką. Abejoju ar 
tokia demonstracija parodytų 
mūsų kultūrinio subrendimo 
aukštą lygį.

• • •

Toliau redakcija įžanginiame 
žodyje sako, kad Literatūros 
Lankai principe tarnaus tik lite
ratūrai, kad bendradarbių.pasau
lėžiūros atžvilgiu jie būsią neik 
tralus, kad Lankai, palikdami iš
tikimi savo tautai, nesistengs 
garsiai deklaruoti patriotinių 
jausmų. Nedvejodami galime 
teigti, jog ir šiems principams 
jie paliko ištikimi.

(Pats Literatūros Lankų įžan
ginis žodis nuostabiu taupumu 
išreiškė visas svarbiausias emi
gracinės literatūros ydas. Be jo
kio patoso, be pamokslaujančio 
tono savo įžanginiame žodyje jie 
pasakė tai, ką ne vienas mūsų 
literatūros žmogus yra bandęs 
pasakyti ištisais straipsniais. 
Tačiau toji įžanga kartu uždėjo 
sunkias pareigas ne vien redak
toriams, bet ir visiems Lankų 
dalyviams).

. Patriotizmas yra kita stam
bioji mūsų literatūrinio gyveni
mo rakštis. Tik šiuo metu kaž
kaip aptilo reikalavimai ir prie
kaištai tiems rašytojams, kurie 
atsisakė patriotizmą suprastinti 
į išorinę iškabą, į plataus Nemu
no ir kit geografinių vardų links
niavimą arba į hipokritišką gai
lestį, kad neteko didvyriškai pa
dėti galvos, jei ne galvos, tai 
bent skrybėlės, ant tėvynės iš
laisvinimo aukuro. Nedeklamaci- 
nis patriotizmo žygis, mums at-
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ndntųgtaklusir.^juo.H panau
dotų inuvpiaiktati? Kada gi ame- 
rikiečiai: išflĮOl^toa tiesos, kad 
W«(yM'«Omiešus ir tuo 
RBČfa aHtU piriSUM silpninti sa
vo kartoj fa* Htakj Rj^umę?

Maža kas daroūaa norint lai
mėti gyventojus-tti geležinės už
dangos ir, jei' porinu ’ ' “ 
giau juos paslekti!ra<

i

skiria; dešimteriopai, j jei ne dau
giau, didesnes sumas.

ia efektin- 
idijo keliu, 

mos biudžetąjįiii^ltfašto propa
gandą paverčia mažai veiksmin
ga priemone, tuo tarpu, kai 
Kremlius savajai i;/,informacijai 

rodo, yra ir pati; Literatūros 
Lankų leidimas, nenešęs nė ko
kių privilegijų irpelno. Didelė 
dalis uoliųjų žurnalo bendradar
bių turėtų daugibuį asmeniškos 
naudos atšidėdamigrynai kūry
biniam darbui, oi neaukodami sa
vo laiko kiekvieno numerio or
ganizavimui bei knygų paminė
jimui.

* Apie tai, kad Literatūros Lan
kai pasiliko pasaulėžiūriniai ne
utralūs taipgi nėr* reikalo kal
bėti. Pažvelgę į žurnalo bendra
darbių pavardes, mes be jokių 
įrodinėjimų su šia mintimi su 
tiksime.

Mažiau JAV įtakos Kanadoje?
, i

Birželio 10-sios rinkimai į par
lamentą, kaip žinoma, atnešė lai
mėjimą konservatorių partijai 
— ji turės 111 balsą (laimėjo 
60), o ligšioliniai liberalai* ten
kinate 104 balsais (neteko 64). 
Naujuoju Kanados ministeriu 
pirmininku dabar bus konserva- 
torią vadas — John Diefenbaker.

Ką atneš šio Saskačevan pre
riją ligšiolinio gyventojo politi
nė linija, ar jis griebsis antiame- 
rikinės krypties, kaip nuogąstau
ja kai kurie JAV laikraščiai ?

Savo priešrinkiminėje kampa
nijoje 61 amžiaus J. Diefenbake- 
ris smarkiai protestavo prieš 
Kanados ūkinį priklausomumą 
nuo JAV, pasisakė prieš ameri- 
k iečių biznierią vykdomą kana
diečių pramonės kontroliavimą. 
Esą, prekybinius saitus daugiau 
reikėtų gyvinti ne su Amerika, 
bet su britais bei ją kraštais.

Vis dėlto spėjama, kad visi 
galimi pakeitimai Kanados poli
tikoje turės ateiti lėtesniu tem
pu. Diefenbakerio vyriausybė 
nebus stabili jau vien todėl, kad

parlamento kontrolei reikia 134 
balsų,'gi konservatoriai laimėjo 
111. . .

Naujoji Kanados valdžia bus 
koalicinė — bendradarbiaus < su 
viena iš mažesnių partiją — ir 
artimiausi mėnesiai . parodys, 
kaip seksis šiam Kanadiškajam 
Lincolnui (jis pramintas dėl jo 
6 pėdų ūgio) vykdyti "Kanada 
kanadiečiams" politiką. Be pre
kybos ryšių, jau atsirandą ij 
spaudimas pakeisti kanadiečiais 
amerikinius dalinius, saugojan
čius ridamo saugumo juostas, ei
nančias per Kanadą.

Europiečiai keliauja, ieško saulės
Nors šią vasarą Europos kon

tinentą aplankys bent 600,000 
JAV turistą ir išleis apie bilioną 
dol., tačiau keliavimo bangose 
dar daugiau plukdysią europie
čiai. Daugiau, kaip paprastai, 
britą keliaus po kontinentą, net 
10 milioną prancūzą (kas ketvir
tas gyventojas) pajudės iš savo 
gyvenamos vietos, keliaus milio- 
nai italą ir vokiečią (šie, kaip 
įprasta, ieškos saulės ir vandens 
Italijoje). Daugiau auto mašiną, 
kaip betkada, šiuo metu veža tu-

ristus po Europą. Net ir komu* 
nistiniai kraštai suąkato prisivi
lioti kapitalistinių kraštų turis
tus. Lenkija, net Vengrija kvie
čia vakarų .auomobilistuą.

Sovietą Inturistas paskelbė, 
kad amerikiečių automobilistai 
jau galį šią vasarą su savo ma
šinomis atlikti vieną iš dviejų 
numatytų kelionių po sovietų va
karines sritis. Viena kelionė pra
sidės Lietuvių Brastoje (Brest 
Litovsk) ir pro Minską, Smo
lenską nuves j Maskvą ir atgal, 
o antroji irgi pro Brastą suteiks 
galimybę pamatyti, be Maskvos, 
dar ir Ukrainos Charkovą ir Kry
mą su Jalta. I

Kaštai? Tarp 121 ir 538 dol., 
drauge su sovietų vertėju (o gal 
agentu?). Keliautojai įspėti, kad 
sovietinės vizos teks laukti bent 
mėnesį ir kad automobilistai tu
rėtų pasiimti... mašinų atsar
gines dalis .nors, girdi, auto pra
monė pas sovietus tikrai žydin
ti...

Įdomu ir tai, kad amerikiniai 
turistai visai nukreipiami nuo 
progos pamatyti pavergtą Pabal
tijį.

•.*
*
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GEROS ŽINIOS VISIEMS
KURIE NORI SIŲSTI SIUNTINIUS Į LIETUVĄ AR 

KITAS SSSR DALIS
Po didelių Šios firmos pastangų INTOURISTss vėl patverki,

vartoti drabužiai siunčiami j Lietuvą ir kitas SSSR dalis būtų vertinami 
kaip nešioti. Nuo gegužės 1 d. vartoti drabužiai žios firmos ištaigose bus 
įvertinami realistiškai, tad ,

NEKEIKUS MOKf.TI Už NEŠIOTUS DRABUŽIUS 
tiek, kiek už naujus, o tik tiek, kiek tie drabužiai verti vietos rinkoje.

Parcel Department
GLOBĖ TRAVEL SERVICE

Tinkamesniąin .klijentą patamayimui turime įstąigas: 
PHILADELPHIA 6, PA. “
716 Walnut St., Tel. LOmbard 3-3455. 
Kasdien 9-5, trečiadieniais 9-8 vai.

CHICAGO 32, ILL.
4102 Archer Avė. Telef. FRemont
6-6399. Kasdien 9-7, trečiadieniais
9-5 vai.

NEW YORK 23, N. Y.
1991 Broadway. Tel. LYceum 5-0900. 
Kasdien ir ieJtadieniais 9-5, (sekma
dieniais uždaryta).
DETROIT 10, MICHIGAN
6446 Michigan Ava. Tel. TAahmora 
5-7560. Pirmad., trečiad., ketvirtad. 
9-6, penktad. ir žeitadieniais 9-9 vai. 
8OUTH BOSTON, MA8S.
Room 10 Ellis Bldg., 409 E. Broadway 
Telef. ANdrew 8-8764. Kasdien 9-5, 
žeitad. 8-2 vai. Ketvirtad. 9-7 vaL

CLEVELAND, OHIO
1165 East 71 St. Tel. UTah 1-0807. 
Kasdien 10-7, ieitadieniais 10-5 vai.

Galite dusti maisto produktus, rūbus, rūbams medžiagas, avalynę,
vaistus ir kitus daiktus. Kiekvienas siuntinys apdraustas ir garantuojamas 
pristatymas be atskiro atlyginimo. Kiekvienas siuntėjas gauna gavčjo pasi
rašytą pakvitavimą.

Siuntiniai išsiunčiami skubiai, be atidėliojimo ir pristatomi greitai kaip 
tik galima.

Veikiama specialiu susitarimu su INTOURIST (Maskvoje ir siuntiniai 
siunčiami i visas Sov. Rusijos dalis. Muitai apmokami čia, taip, kad gavėjas 
neturi primokėti.

Parcel Dep. GLOBĖ TRAVEL SERVICE savo įstaigose turi {vairią 
audeklą, maisto produktą ir kitą savo klijentą patogumui.

Siuntinius galite Parcels Dep. Globė Travel Serviee įstaigoms siųsti 
paštu, tuoj gausite sąskaitas ir jūsų siuntiniai bus sutvarkyti ir išsiąsti 
paskyrimo vieton.

Savo siuntinius siųskite per įstaigą, kuri savo pasitikimumą fgijo 25 
metų geru patarnavimu. tį ’

Prašykite informaciją ir katalogą.

IV
Neseniai po ilgos 'pertraukos 

pasirodė septintasis Lankų žur
nalas. žurnalo recentavimą pa
tiksime kitiems, pasitenkindami 
tik keliom baigiamom mintim.

I

Literatūros Lankai, kalinėkime 
atvirai, nepasiekia tokio skaity
tojų skaičiaus, kokio jie turėtą 
pasiekti. Mes puikiai. supranta
me, kad šis žurnalas niekada ne- 
įgys tokio populiarumo, kaip pa
vyzdžiui koks nors .paveiksluo
tas magazinas, savb puslapius 
pripildęs nuotraukom iš šeimy
ninių švenčių ir tam tikros žmo
nių grupės jubilėjų. Tačiau Lite
ratūros Lankai, vienu iš savo 
tikslų paskelbę meninių vertybių 
rehabilitaciję, mūsų Mipratimu, 
turėtų prabilti į galimai'gauses
nę skaitytojų auditorijęi “•

Ypatingų receptų tam pasiekti 
nesiūlome, tik norime pareikšti 
savo nuomonę^ daugiau techniš
ką negu esminę. Jei Literatūros 
Lakai ir toliąu paliks neperiodi
nis, labai nereguliariai pasirodęs 
leidinys, su kiekvienu numeriu 
jis neteks mažiau ar daugiau 
skaitytojų. SIstematingas žurna
lo leidimas tėra vienintelis jo to
limesnės egzistencijos užtikrini
mas.

Žurnalo redakcija ir leidėjai 
taip pat tmrėtų atkreipti • rimtą 
dėmesį j Lankų formatą, nes da
bartinis tikrai yra labai nepato
gus.

Baigdami šias kelias mintis 
apie, Literatūros Lankus, tegali
me palinkėti jų redaktoriams iš
tvermės, pakartodami anksčiau 
minėtą pageidavimą, kad Litera
tūros Lankai persiorganizuotų 
periodinį leidinį.

yra šviesesnis!
Dabar už vietines kainas!

The Stroh Brenery Company 
Detroit 26, Michigan
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x z ]miTsi
tai ugnim virtas 
STROH'S ALUS!
Atsigaivinimo žodis tinka Stroh’s alui 
Atsigaivinimas tikrai šviesiu, duodan
čiu gerą skonį, kokį gaunam saulėtoj 
nuotaikoj... prie baseino... kur tik rei
kia atsigaivinti, šaukis Stroh’s. Tai vie
nintelis ugnim virtas — virtas prie 2000 
laipsnių geriausiam skoniui.

Jums patiks
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Lietuva brangi, mano tėvyne...
Jono Mačiulio-Maironio 25 metų mirties sukaktį minint

PRANAS JOGA

bajorą tarpe, bet patys neužsikrėtė lenkoma- 
nija ir namuose vartojo gryną lietuvią kal
bą. Todėl ir Jonukas iš mažens tekalbėjo tik 
lietuviškai. \

Tais laikais esant didelią sunkumą ne 
bajorą vaikams patekti į gimnaziją, Jonas 
Mačiulis pramoko lenką kalbos ir j gimnaziją 
įstojo su sulenkinta Maculevičiaus pavarde.

Gimnazijoje Mačiulis pasižymėjo savo 
gabumais matematikoje ir literatūroje. Jau

šiais metais, birželio 28 dieną, sueina 
dvidešimt penkeri metai kai Jonas Mačiu
lis-Maironis, didžiausias poaušrio laikotarpio 
poetas, padėjo savo pakeleivio lazdą.

Minint šią sukaktį žvilgterėkim į šio lie
tuvio, poeto, kunigo-žmogaus gyvenimą, ku
ris ryškiai-atsispindi jo paties kūrybos rin
kinyje "Pavasario Balsai”.

Pradedant trumpai žvilgterkim į jo jau
nystę. Jonas Mačiulis-Maironis gal buvo lai
mingesnis savo jaunystėje už daugelį kitą nuo šeštos klasės pradėjo rašinėti eilėraščius 
ano metą vaiką, kadangi jis gimė laisvo nuo 
baudžiavos, vadinamo "karališko", valstiečio 
šeimoje.

Busimasis poetas gimė 1862 metą niū
raus lietuviško rudens, spalio 21 dieną, Pa- 
sandravo dvare, Raseinią apskrityje. Atseit 
savą kilme buvo žemaitis. Abu tėvai buvo 
ūkininkai susipratę lietuviai. Gyvendami pa
siturinčiai buvo dažni svečiai aplenkėjusių

lenkiškai. Kaip lietuviui nebuvo progos pasi-' 
reikšti. Įpusėjęs gimnazijos moksle norėjo 
pasekti draugė pavyzdžiu ir įstoti į kunigų 
seminariją, bet tėvui pasipriešinus šiam jo 
sumaišymui, nutarė baigti gimnaziją, kurią 
ir baigė 1883 metais.

Tais pačiais metais jis išvažiavo į Kijevo 
Universitetą studijuoti literatūros.. Tačiau 
universitetu nusivylė ir tą pačių metų pava-

va”, kurioje jau randame visus vyriausius 
patrijotinės Maironio ideologijos pradus. 
Poemėlę autorius dedikavo ir įteikė Antanui 
Baranauskui, jau tuomet vyskupui, baigęs 
seminariją 1888 metais. Veikalėlis liko neiš
spausdintas.

Tais pačiais metais dvasinė vyresnybė 
išsiuntė Mačiulį į Petrapilio Dvasinę Akade
miją toliau mokytis. Akademijoje ligi tol ne
būta jokio lietuviško tautinio sąjūdžio. Aka
demijos auklėiniai lietuviai susiorganizuoja 
j būrelį ir pareikalauja sau lygių teisių su 
kitais. Veikliausiu būrelio nariu buvo Mai
ronis. šiuo slapyvardžiu pasirašytas pirmas 
eilėraštis buvo išspausdintas "Apžvalgoje” 
1891 metais.

Baigęs akademiją 1892 m. jis. buvo pa
skirtas Kauno Dvasinės Seminarijos profe-

deda bristi tautiškumo sąvoka, bet jau gry- soriumi. šioje vietoje jis teišbuvo dvejus me
nai lietuviška.

Būdamas seminarijoje pradėjo rašinėti 
eilėraščius lietuvių kalba. Pirmasis eilėraštis 
"Lietuvos Vargas” buvo išspausdintas 1885 
mėtų "Aušros” 7-8 Nr., pasirašytas žvalionio.

Seminarijoje būdamas parašo vieną di
desni P°®rijos kūrini, tyrinę poemėlę "Lietu-

sarj atsiėmęs dokumentus juos pasiunčia į 
Kauno Dvasinę žemaičių Seminariją.

Universitete būdamas įsiskaitęs rusų 
spaudoje apie Rusijos visuomeninio gyveni
mo negeroves, sumano parašyti į "Novaje 
Vremia” ir apie Lietuvos vargus. Tas pirma
sis busimojo Maironio straipsnis buvo pasi
rašytas slapyvardžiu Narodny Učitel — Liau
dies Mokytojas. Tai buvo pirmasis žingsnis 
į visuomeninę veiklą.

1884 metais įstojęs į seminariją Jonas 
Mačiulis rado'joje dar visai lenkišką atmos
ferą. Viešai lietuviškai niekas nedrįso prakal
bėti, nors lietuvių kalba buvo dėstoma vice- 
rektroiaus Antano Baranausko.

- t !•’ ' ■ ■
Turėdamas atliekamo laiko Jonas Ma

čiulis ima skaityti lenkų istorikus ir poetus 
romantikus, rašiusius apie Lietuvą. Jame pra-

tus, Profesoriaudamas Kauno seminarijoje 
jis be smulkių eilėraščių parašė poemą "Tarp 
skausmą į garbę”, kuri vėliau perredaguota 
ir papildyta yra žinoma kaip "Jaunoji Lietu
va”.

1894 metais jį paskiria į Petrapilio Dva
sinę Akademiją dėstyti moralinės teologijos

ir eiti inspektoriaus pareigą, čia jis išbuvo 
iki 1909 metą.

Ties šiuo laikotarpiu praleistu Petrapilio 
Dvasinėje Akademijoje reikia stabtelti kiek 
ilgiau, nes jis yra charakteringas Maironio 
kūrybai. Tame laikotarpyje pasirodo pirmoji 
ir trečioji "Pavasario Balsų” laida, šiose lai
dose Maironis pasiekia aukščiausio savo po
puliarumo.

Vėlesnis laikotarpis pasižymi .kūryba, 
kuri yra daugiausiai nudažyta asmeninėmis 
nuotaikomis.

1895 metais Tilžėje St. Maironio slapy
vardžiu pasirašyta pasirodė pirmoji "Pava
sario Balsų” laida. Rinkinyje buvo 45 eilė
raščiai, kurią dauguma laikoma ir dabar kaip 
patys geriausi iš Maironio kūrybos. Tarp ki- ’ 
tą paminėtini: Miškas ūžia, Užtrauksim nau
ją giesmę, Ten kur Nemunas banguoja, Už
migo žemė, Jei po amžią kada, Už Raseinią 
ant Dubysos, Oi, neverk matušėle ir Marija. 
Marija.

čia iš karto prabyla Maironio poezija 
visais tonais: patrijotįniu-tautiniu, gamtiniu, 
asmeniniu, religiniu, visuomeniniu, prabyla 
sielvartingai, entuziastingai, skatinamai, na
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Nepaisant didelės kaitros, bir
želio trėmimų minėjimas į Mari
jos augšt. mokyklą Chicagoje 
birželio 15 dieną sutraukė apie 
1000 dalyvių,

Teodoro Blinstrubo vadovau
jama Chicagos Lietuvių Taryba 
jau antrą kartą įrodė, kad ir da
barties sąlygomis įmanoma su- >panegirikos, praėjo pakilia nuo- 
rengti padorų minėjimą. Pirmą I 
egzaminą jo pirmininkaujama 
taryba išlaikė prieš 4 mėn., su- 1 
organizavusi vykusį Vasario 10 > 
minėjimą. 1

Abiem atvejais būdingi bruo- 1 
žai — punktualumas, tvarka, 1 
programos kondensuotumas ir 
balaganinio žanro atsisakymas.

Po katalikų kun. G. Markaičio 1 
ir evangelikų kun. A. Trakio Ih- 1 
vokacijų, pirųiininko Blinstrubo 
pakviestas, konsulas Dr. P. Dauž- 
vardis. jautriame žodyje ragino 
laisvuosius lietuvius išgirsti pa
vergtųjų ir į Sibirą ištremtųjų 
balsą, į jį įsiklausyti ir jį vyk
dyti — suintensyvinti laisvini
mo darbą. Be to, jis perskaitė 
Diplomatijos Šefo S. Lozoraičio 
laišką Chicagos lietuviams. ALT 
pirm. L. šimutis priminė pastan
gas per senatorių Douglasą rea
lizuoti sumanymą įsteigti biu
džeto lėšomis apmokamą institu
ciją JAV-se, kurioje sutelktomis 
pavergtųjų tautų atstovų jėgo
mis būtų vystoma pavergųjų 
kraštų vadavimo akcija.

Svečias iš Šveicarijos Dr. A. 
Gerutis, pasiuntinybės patarė
jas, papasakojo apie pasiuntiny
bės pastangas užaliarmuoti lais
vąjį pasaulį apie Lietuvai Skau
džius įvykius 1940 jn. birželio 
mėnesį ir pasidžiaugė dideliu 
JAV lietuvių įnašu Lietuvos lais
vinimui.

Dr. K. Sruoga, apžvelgęs niū
rią ir tarsi beviltišką dabarties 
situaciją, padarė išvadą, kad ir 
iš jos yra išeitis: kaip žlugo ta
riami neįveikiamas Hitleris, 
taip pat žlugs ir Kremliaus ver
gijos valdovai, o laisvės neteku
siems grįš laisvė.

Dailininko Virkau dekoduoto
je scenoje artistas ir rezisorlus 
K. Oželis minėjimo dalyviams 
pateikė montažą "Vardan tos 
Lietuvos”. Jame dainėm, kanklių 
muzikos, šviesų ir garsų efektais 
pavaizdavo Nepriklausomos los 
Lietuvos kūrybinį gyvenimą, 
Lietuvos okupaciją, enkavedistų 
terorą, trėmimus, tremtinių mir
tį Sibire ir laisvės kovą paverg- 
oje Lietuvoje. Dalyvavo Stepo
navičienė mergaičių choras, šau
lių Grandies šokėjai, jannųjų 
moksleivių ansamblio kanklinin
kai ir kt.

Gausiai auditorijai T. Bllns- 
t rūbas pateikė rezoliuciją,‘adre
suotą JAV prezidentui Eisenho- 
weriui. Vieningai priimtoje re
zoliucijoje prašoma veiksmingų 
priemonių, siekiančių sustabdyti kviestas aktorius Vitalis Žtft«B» 
lietuvių tautos naikinimą ir grą- kas, susilaukęs labai šilto Los

žįsti Lietuvai ir kltlefnB paverg
tiems kraštams iš jų išpėštą lais
vę.

Sklandus ir turiningas minėji
mas (neįmartt dėmesin tūlo so
cialistų veikėjo išsišokimo), ne- 
įleidęs į sceną pristatinėjamų, 
perstatinė jimu, autoreklamos ir

taika ir tetrūko vos 2 valandos.
Minėjimo salės priešsajėje da

lyviai turėjo progos susipažinti 
su genocido eksponatais, primi
nusiais lietuvių patriotų kanki
nimus ir jų žudymą, raudonie
siems barbarams siautėjant Lie
tuvoje ,ir ypač jiems bėgant iŠ 
Lietuvos, kai raudonųjų sadizmo 
genijus buvo pasiekęs aukščiau
sią laipsnį.

Eksponatai iš J. Rimašaūsko 
rinkinio, vykusiai perfotografuo
ti ir padidinti Lietuvių Enciklo
pedijos bendradarbio fotografo 
V. Noreikos, galėtų patarnauti 
kaip efektyvi priemonė ir ame
rikinėje visuomenėje. J. P.

Angėles liėtdvię putrikOK pri
ėmimo.

Radijo valandėlės artinRaūri 
talkininkai yfk: Mf. DMu, Vi 
Bakūnas ir P. Jasiukonis. Be j| 
atitinkamais laikotarpiais valan
dėlei yra talkininkavę: D. Rul- 
kauninkaltė, V. Muchlia Ir V. (Ži
lys.

Los Angeles lietuviškoji va
landėlė, įsteigta j. Uždavinio, 
Br. Gedimino ir G. Rudelio pa
stangomis, — yra vienintelė (lie
tuvių kalba) Amerikos Vakaruo
se.

■ W8H? ■-
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' Fcnf s PlėMtant Holtday

PASAULINIO KARO ♦ 
P A B '

Nesenai sunkiai, širdies Bga 
susirgo muz. Juos* Bertulio žmo
na — nuoširdi talkininkė lietu
viškame darbe. Buvo paguldyta 
ligoninėn, iš kur jau grįžo į na
mus, bet kelias iki galutino pasi
taisymo dar ilgokas.

•
Lietuves kfinisterio Londonė 

p. B. K. Balučio žmona, ponia M. 
Balutienė, šiuo metu vieši Loš 
Angeles, kur apsistojusi pas sa
vo žentą ir dukterį V. ir A. Bo* 
zenblatus. Jie nesenai čia atsi
kėlė iš Kanados.

n
Amerikos Lietuvių Tautinės 

S-gos Los Angeles skyr. atstovas 
Br. Gediminas, grįžęs iš S-goš 
Seimo Clevelande, pranešė, kad 
seimo proga susitikęs su J. Ba
čiūnų, kuris žadąs tęsėti seną sa
vo užsimojimą — aplankyti Los 
Angeles. Tai numatęs padaryti 
birželio 24 d. Tuo pačiu laiku Los 
Angeles žada aplankyti ir kitaS 
retas svetys — dr. A. Gerutis, 
jau Ogesnį laiką viešįs JAV.

•
lMėdinolas Jatata f. Mclntyre 

MUtekišfad pastrigta laišku pa- 
Šėfcojo fotagra/ui Leonui Brie- 
dlfei tft JO stkhtfytą albumą iš 
"Mary Hoiif" dpeigų Los Ange
les Koiizėjūjė, Įtarių žiūrėjo 100,- 

tadyitiM", kariame dalyvavo ffiii- 000 Irftanty. Lt Briedis padaręs 
zlkoje (B. Budriūflo), vaidintam 
(J. Kaributo) ir dainoje (O. Ea- 
zutienės) parengti mokiniai.

Mokslo metai baigėsi jau sa
vaitę anksčiau ir ta proga para
pijos salėje buvo iškilmingas ak
tas. Jo metu baigusiems mokyk
lą buvo įteikti pažymėjimai if 
piniginės dovanos, kurioms pi
nigus — 100 dolerių auką padarė 
inŽ. V. Petrauskas.

Mokyklą šiemet lankė 88 lie
tuvių valkai. Mokyklos Vedėja — 
seselė kazlmierietė Augustina, 
mokytojai: seselė Salvatora, Ra- 
zutienė, Balsienė ir kun. dr. Buč- 
mye. Tėvų komitetą šiemet su
darė: pirmininkas Jonas Butkus, 
sekr. A. Gustas ir ižd. Valavičie- 
nė.

RICHMOND THEATRE

THE FINEST ANO MOST MODEfcN

TfttATRE

6144 Marfuu ReaS
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LOS ANGELES
Jungtinis Los Angėles lietu

vių, latvių ir estų komitetas tfa- 
giškiųjų birželio įvykių minėji
mą surengė pfaėjušį šeštadienį 
birželio 18 d., Šv. Kazlfltiero lie
tuvių parapijos salėje. Progra
moje: prakalbos, rezoliucijos ir 
meninė dalis, kurią atliko visų 
trijų tautybių menininkai.

♦

SefcmadieftL MfSėfie 14 d., 6e- 
tuvių šeštadieutnėi MėkykŠM 
mokslo metų užbaigtam proga 
boro surengtas tas mokyklas 
mokinių "Jaunųjų Talentų Pati'

daug nuotraukų —- iŠ jų sudarė 
Šlbtrtoų ir kuŠp ddvaną pasiuntė 
kardlnofal.
/

BARTUNEK 
CLOTHERS

FINANCE YOtfR 
APPEABANCE

I

ai

I

B£STWiSHES
T<5 OUf Friėhda and Patroną

I

THE YODER 
COMl’ANY

CLEVELAND, OHIO

■ b;;f ? ♦£ »

I* .

GREET1NGS aftd BEST MISHES
• ■ r * f . . .

SULLIVAN BRCTTHERS

•
Los Angeles lietuviškoji radi

jo valandėlė, kurią tvarko Br. 
Gediminas, nesenai atšventė sa
vo penkerių metų veiklos sukak
tį, ją paminint dideliu vakktu 
parapijos salėje. Programai,’ sp8» 

I cialiai iš New Yorku, buvo pa-

A MODERN TEN-PAY-PLAN

PLUMBING AND HfcATlNC
ELECTRICAL SEWER GLEAN1NG

14002 Glenside tTL 1-4465

14958 St. CUir Avė. 
6529 tJ*ion Avenue 

839 Avenue
»
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J

SvėtkiUmMi it geriausi iikkėjkaat taškų Irai
■ i

BEtft 1MMJG CO< 

HttsčRirinok 8pkciae>stb 
7408 Wad« Park Atmm
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Virt prieklnių linijų, patorttai«( nardo amsrikiečių lėktų- * 
vai. Pilotą! "mosuoji" sparnais. Karlai žinO ką tas ženklas reliktą:

■k- Nešaudykite! Mes nedarysime jutos nieko piktai
Atitodo,' jog amerikiečiai seki sovietų dalinių judėjimą. 

Apatiškai stebi 94oa armijos kariai ir pabėgėliai lėktuvų skrai
dymų. Jie lyg ir patvirtina ganchls, kad vakarų alijintat kelta gink
lų prieš rtisus. Tolumoje griaudžianti smarki arterijos Ugnis jų 
tMbegųsdiita: m«« esame saugūs ir koikas riėiilmė nė žingsnio A 
tolinai . J W

Węiickat yta aišku, kad jis U 9-tos armijos jokių tinkančių 
kotai dalinių negavo. Jis įsako visoms marinoms rinktis BeoBtao. 
ir viskas,' kas tik ratas tįrt, dąr kartų rieda rytų kryptini. Ka
riai bei pabėgėliai kgsunami J sunkvežimius, prekinius vagonas, 
sanitarines ir lengvas mašinas. Wenėko dalintų apsaugoje narsūs 
ūdos armijo likučiai vyksta prie ElbM: -

Čia prakaituoja visi 12-tos armijos pionierių daliniai. Ame
rikiečių kariame žiūrint jie remontuoja susprogdintų tiltų ties 
Tangermuende. Kasdien 18,000 karių ir pabėgėlių čia pereina Elbę. 
Keltai, laiveliai, luotai, statinės, žodžiu, viskas kas neskęsta, plau
kioja nuo kranto prie kranto ir kelia tūkstančias per upę. Tuo mo
mentu Wenck pasiekia sukrečianti žinia: amerikiečiai nebepralei
džia civiliui Būk tai, kad vietovių į vakarus nuo Elbės burmistrai 
atsisakė pabėgėlius priimti, nes esanti maisto stoka. Wenek tuo 
netiki. Kas daryti su tais išvargusiais, iškankintais^ pilnais bai
mės žmonėmis?

12-toji armija nenori juos bėdoje apleisti. Ji nenori niekais 
paversti šį didelį gelbėjimo darbų, Ji įsako: .

— Viską palikti! Pasiimti tik kaš su savim nešamk. Visomis 
priemonėmis bandyti naktimis pabėgėlius shrptesnėse vietovėse 
kelti per upę!

Amerikiečiams karas yra pasibaigęs. Jie mažai ir sargybų 
bestato. Todėl tamsos dengiami tūkstančiai pasiekia ėtttrųjį upės 
krantą- TačtaU daugelis tūkstančių nėilori Skirtis nuo išgelbėto 
arklio ir vežimo, nuo taip sunkiai iki čia atgabento turtų Mkučių. 
Jie nusprendė dar likti lytinėje Elbės pūsėje.

Vėlų gegužės l-os dienos vakarų, WencR vyriaUsįoj būstinėj 
iš radijo garsiakalbio pasigirsta pranešimas. Jis padudtas Doeūita, 
naujojo Reicho prezidento, kuris šiuo momentu randasi Holsteino 
provincijoje:

— IŠ fiurerio vyriausios būstinės pranešami, ltad mūsų 
fiureris — Adolf Hitler, savo vadavietėje — Reicho kaneėHarL 
joj, kovodamas iki paskutinio atodūsio su bolševizmu, krito Už 
Vokietiją. Balandžio 30 dieną fiureris savo įpėdiniu paskyrė di
dįjį admirolą Doenitz.

Tik trumpam laikui įsivyršUja.tyla. štabas ima dirbti to
liau. Diskusijom nėra laiko. Kas minutė iš fronto ateina vis labiau 
aliarmuojančios žinios: mes nebegalime prieš foras atsilaikyti 1 

Nieko nesakydami amerikiečiai leidžia Vokiečių kariams 
trauktis per Elbę. Kai persikelia dvi sanitarinės kuopos, jie net 
padeda joms įrėėgti perrišimo punktus sušeistiesieim.

. Hdheribeflfne — armijos vadavietėje rimtai kalbėdamiesi 
vaikšto Wenck ir jo generalinio štabo šefas.

— Pone generole, sako Reičhhehn, dabar, kėi Ū4oji armija 
yra pas mus, mes turime tuos Visai išsisėnlbshta daHrttus kuo 
gfėiČiausta pefkeiti per Elbę. Tačiau jau dabar tėikalingė pradėti 
kapituliacijos pasitarimus su amerikiečiais. Aš siūlui! pasiųsti į 
amerikiečių armijos vyriausią būstinę generolų voft Edelsheiiii, 
pulkininką leitenantą'Seidei ir vienų karininkų -»- vertėjų,

Wenck ramiai išklauso šį pasiūlymų. Buvo aišku, armija 
turi kapituliuoti amerikiečiams, jei norim visus tuos Žmones iš
gelbėti. Tačiau šiam tikslui pasiekti reikta savaitės laikot. Ir dar 
tų visą savaitę reikia prieš rusus tOtem kovoti, Ar amerikiečiai 
sū tuo sutiks?

Tai klausimas, kurių Šie abu vyrai negali atsakyti, nors jų 
nuomonės ir darbai pilnai sutampa.

Pulktainke leitenante Seidel, pasiruoškite kelionei! — 
įsako generolas savo asmeniniam generalinio Štabo karininkui. — 
Jūs; kartu su generolu von Kdelshetm, vyksite anapus Elbės!
—asm—m—ramtte=g * >• -.---...t į',-,- ■

juokiamai. Vaizdinės ar muzikalinės priemo
nės jau čia iškyla tos, kurias Maironis paskui 
vartojo per visą vėlesnį- kūrybos periodą.

Tai pirmasis ir vienintelis Maironio poe
zijos rinkinys. Toliau jis tik papildomas ne 
tiek kokybiškai, kiek kiekybiškai, šis rinki
nys susilaukė daugiau leidimų nei bet kuri 
kita lietuviška poezijos knyga. Iki šiol jau 
turime berods 18 leidimų.

Kada ir kur pasirodė antrasis "Pavasa
rio Balsų” leidimas neteko susekti. Prof. V. 
Biržiškos nuomone jo visai nebūta. Trečias 
leidimas išleistas 1905 metais Petrapilyje su 
parašu Maironis. Jame randame 13 nauji) 
eilėraščių. Aukštos poetinės vertės iš jų yra 
Vilnius, Trakų pilis, Aš norėčiau prikelti, Kur 
bėga Šešupė, Eina garsas.

šito laikotarpio Maironio lyrikoje patri- 
jotinis motyvas yra pats ryškiausias. Kiti 
motyvai yra tik kaip pagalbinės priemonės 
išryškinti pagrindinį motyvą. Asmeninis-ego- 
centrinis yra nežymus ir. jis jau labiau išryš-. 
kėja sekančiame periode. • • •

vos vardas. Praeitį idealizuodamas poetas no
ri prikelti praeitį iš kapų ir pasisemti iš jos 
įkvėpimo, stiprybės ir jėgų dabartiėrtfe užda
viniams vykdyti. Jis nuliūdęs, jog "kapuose 
bočiai, Kurie ją gynė", Žvelgdamas J senovės 
didybės liudininkus, begriūtariėias pilis, su 
skausmu taria) "Bet amžiai bėgai ii* griū
vančios sienos kas dieną nyksta, SpiėMOU ir 
Vienos!"

• Lietūvių kalbu ir dainos poetui yra Svar
biausias veiksnys g/vos, lietuviškos sąmonės 
išlaikymui. Su širdgėla pbetaš kėiistatnoja, 
kad pranokėjų kalba jau tik viešnia bojotrų 
dvaruose, todėl ir "puikūs tavo dvarai, tėvy
ne, baitai iš sodų žalių bekyšą, tik brangią 
kalbą tėvų pamynę, jie mūsų širdis buktai ką 
riša."

Lietuviai svetimuose kraštudaė žūva tau
tiškai kai savo kalbą prarąnda. Tad poetas ir 
ragina; "Ginkime kalbą, žemę, jos būdą! Sto
kime j darbą kaip milžinai !”

Lietuviška daina poetui yra mieliausia 
ir todėl jis myli kaimą, nęs "čia broliai arto-

Garbinga praeitis Maironiui yra visos jai lietuviškai Šneka, čia skamba po kilnotis 
tautinės stiprybės pagrindas. Tada iš Vii- Birutės daina.’’ Lietuviška dalgi nfeboja var-

trokšta, kad skambėti) mūsų dainos po šalis 
plačiausias, šis dainiaus troškimas šiandien 
yri» įvykęs tik visai kitose apystoVose, negu 
poetas pageidsVo.

Tėvynė nė tik brangi if miela, kdd turi 
garsią praeitį, saVor serig kultūrų, kad kiek
viena žemės pttte krauju aptaistytaį, bet ji 
graži savo gamtai gyventojais. Poetas su 
ypatinga meile mini Lfetuvbs apes/ miškus, 
ties pastarieji "būto Dieto, ne dvaro; jie slė
pė Žrriones ne tik na# poftų^ bet rtuo dvaro, 
nuo maro ir karo”.

Maironis visoje eilėje eilėiiščių duoda 
ryškų lietuvišką pepudlų. Kaip vieni iš geriau
sių šios rūšies kalnių yna laikomi "Kur bė
ga Šešupė” ir "Lietuva brangi”. Poetas pri
simena ne vien gamtos vaizdus, bet mintimis 
skrenda "kur-,palangėmis s|iepįąs sužiūrą 
Žemčiūgų žiedai, kur faūdūriiiiafgę. kreipia 
kepurę jurginų^pu&ai", neš darželis liettivai-. 
tės pasididžiaviihas. Būta — jaunystės ir iiė- 
kaltuido simbofiS, todėl ir. mitufii "kad galvą 
kaišysi, įsek tu rūtelę! Mielišiiislks papuošk- ftj Irbilsiit. Naujosidėloš __
tas_ žūta žAtojtV dtf jfgfi j^fifefcia mylėti užtveftktdg mėto itūdr^ talbūš". >

rgę, kreipia

akim, gelsvom kasom ir tikrai mylinčia šir
dim.

Graži poeto mylima šalis kenčia prie
spaudą ir .vargą, Jis skundžiasi, kad "nere
gėt dūšroš... taip fitalltfd naktis", tačiau ne
pasiduoda nusimlnlnltn, ries "mainos rūbai 
margo svieto: silpnas kelias, tvirtas griūva” 
ir todėl tiki, kad "atsibus tėvynės sūnūs, di
džią praeitį atminę, pagimdys vargai galiū
nui."

Kai girdi aplinkui abejojlmtis ad tikrai 
jfctf rtifisų tėvynė pajėgs atsistoti laisvų tautų 
tarpe, tai taria: "šalin nusiminę dūsavimai 
skaudūs f Jie sHpnlria tfritaią įrilltai. Af mums, 

irfergaitet, raudoti htirktidus, nors spau
džia helikriės, vargai?"

Lahnėjhnas gali faūif pliekiamas tik per 
idSntbę, nes "sujungto^ rankos suteiks' stip-

Remdamasis .amžinuoju dihaAlkos ir 
Idėjų kitimu ji4 ptaUriitaja, kad niekas ’*nę- 
sufalkys naujo kHhno, nors J| pasveikinti bū- 

" I ii dadbas rie vaiko:

"numesk, tėvyne, rūbą šertą, ktirj užvilko sve
timi! Jį meilės kerštas tekūrena tėvynės mei
lės ugnimi!” Tačiau poetas žino, kad vien šū
kių Bepakanka, todėl ragina imtis konkrečių 
darbų. Uždegančios, dinaminės mintys ir 
lengva lyrikos forma sužavėjo Lietuvos jau
nimą. Jis gyveno tomis idėjomis ir mintimis, 
kutikš Skelbė poetas iš nuoširdžios tėvynės 
meilės.

Maironis nuoširdžiai mylėdamas tėvynę 
negalėjo tylomis praeiti pro ano meto visuo^ 
menės bei paskirų jos narių ydas, kurios buvo 
kenksmingos bendram tėvynės labui Čia jis 
panaudojo aštrų satyros žodį. Jis bara tė
viškai tokius, kurie ’.’jau ne vienas parsive
ža pačią nuo Tūlos ar Viazmos namo, maišytį 
jų sūnūs po Lietuvą plačią tradicijoms girsis 
ryto."

PriSHriirięs savo mokslo draugūs su kar
tėliu s«kb: "Ko tada nesvajotai Ar ko neža
dėta! Pasišvęsti ir vafgti ūŽ ftftnę mylėtą bų- 
vo šūkis tai mūsų,kelionės. O dabar? .,. Vy- 

'rūi BVėifco jūtt pirato ■ tiiri galiūnus aukštus.

niaus "dar Algirdas didus net kanus baudė go, nes ji skrido po visą kraštų if sįirtfbėįd —______ _
ir gudus, prabočiai ėjo ginti Prūsį. Nuo čia linksmai sutartinės kai valstietis nelengvą nttArkttAkaritf^Ltekifvę tifėfgBlt^lftŪtefį M*i-giėW^, Ifrtšiatktoię^tAMtaš'testmfa s, ne 

■■■ • 'Mfgą prittašingai Ybšfc fntSitko Wttflynom. lig Dono, lig Maskvos” buvo skelbtas Lietu- naštą po ponais nešė. Poetė
A»
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cagos apygardos valdybe* pirmi
ninko J. Bajertiaus ir komiteto 
pirmininko Brunė Kiloto uždara 
mąsto žodis.

tM Omtoto tr Putnamo

8. M*-

^■lla

:1

Irų tokių 
programa

%

O

4

i Alų matų vasario mėn. 28r27 
AienMniš Vašhinitdilė Jyyltd rtŪk 
ttybinių Amerikos Higfa Šditol 
ffedėjų 41<m metini* anyažfevi- 

, Inas. Dalyvavo U visų Amerikos 
Vietovių apto 8,006 fandhik Tr
iaši įvairiais mokyklos adminis- 
travfaio, bet yjiač ntokytno bei 
AukMijimo Usasimsts.

Suvažiavimas tarp kitko ntuL 
skundė dideliu mokytojų trūku
siu, konstatuodama faktą, kad 
tos trūkumas artimiausioj atei
tyj bui jhdėšM* negu dabar. Bia 
trūkumai! Žyfhtf Visame krašte 
dėl nepaprasto mokinių if nto< 
kyklų skaičiaus augimo. Rytuo
se ypatingai sunkioj padėtyj yra 
Rhode Island, Neto Ydfk, New 
Jersey,*ir valstybės J pietus. 
Trūksta ypač švetlmų kalbų if 
matematikos mokytojų- (Daug 
kur įvedamas vienos svetimai 
kalbos mokymas pfadžlos mo
kyklose).

Kas daroma mokytojų trūku
mui pašalinti T Yra dasg įvairių 
!lianų ir projektų. Vienas jų •— 
traukti į mokytojavimo darbą 

svetimšalius mokytojus. Turite* 
mintyje be abejo, mokytojus imi
grantus. Pavyzdžiu kitiems yra 
New Jersey. Toje valstybėje pra
vestas naujas įstatymas, kuris 
leidžia net dar neturintiems pi
lietybės mokytojauti taip vadi
namose "Viešose mokyklose" 
(Pnb)ie Schoois). žurnalas NJEA 
Reviesr šių metų balandžio mėn. 
numeryje (psl. 334) patalpino 
šitokią informaciją.

Proapective Citizem Now 
ABowed To Teach

The 1956 legislature enacted 
a law which statės; "Any citizen - - . .......... u

Gegužės mėn. 3 d., 1345 m. Apdulkėjusi amfibinė lengVk 
mašina ("plaukiojantis kubilas” — kaip vokiečiai ją vadina) rta> 
da Elbės link. Visų veidai rimti. Vyksta šarvuočių generolas vėli. 
Edelsheim, pelkininkas leitenantas Seidel, majoras Ksndutačfa 
kaip vertėjas ir grandinis Kiem. Arx amerikiečiai priims WeneM 
dgtotrras pastatymus?“ ■

Elbės pakrantėje, į pietus nuo provizoriškai suremontuoto 
tilto ties Tangermuende, mašiną sulaiko karo lauko žandarmeriją. 
Jie salutuoja Ir reikalauja dokumentų. Von' Edelsheim psduod* 
vyriausio 12-tos armijos vado raštą:

— šafvOOčių gendtotae von Edelsheim yra mono įgaliotas 
kaipo oficialus armijos pariariientaras Tangetthuendė srityje uit- 
mėgsti ryšį su amerikiečiais. Daliniams įsakoma generolui ydA 
Edelsheim sutelkti vlsokėriOpą pagalbą if grįžtant pasirūpinti, 
kad jis kuo greičiausia galėtų pasiekti armijos vyriausią būstinę. 
VVenck — šarvuočių generolas.

Kariai gražina raštą, atiduoda pagarbą if mašina rieda į 
vandenį. Yra lygiai 14 vai.

ffckf W WtB 
the Commlssioner 
bė gnfatod g 1i_ 
cate, as provided i 
of Title 18 of tbl. 
tutes.andei 
by a board- ------------- of educaUoo.

Proof of such intentton 01 
citizenaHp eonaiata of firat pa-1 
pert whičh aM itaritf utm rtu 
ųuest and for a 
Theyare ImmA I 
iUatton Cfetk faf 
and fa the post c 
ant, Cataden and Tranton.

Applicanta with thia prellmL 
nary citizenahip status should 
artly tat uaOUt certiflcateA 
trough the office of the county 
sopėrintendent of sčhools fa thė 
šame manner as other tsachsril 
sppHctatt. Ttoy i&MM ttder-> 
stand that if withln fivs yeadi 
of the issuance of the certfftti 
cate, they have net attafaef 
cftiženship, the čėrttficate may 
be revokęd if the Statė Boarf 
of Exanffaefs has evidence that 
the ’teacher has abandoned 
forte to beoome a Vnlted Stateįt 
eitfeeū oė kas bortine disąualf 
fied for citizenslfp. No teachėS 
under this act may acųuire 
flttre tmtn fnM citizenship haii 
been attafaea.

e
New Jersey turi apie 18 ajX 

kričių. Apskričių šąriš< ap*^| 
kričių miestų vardais galima ra#J 
ti beveik kiekviename,^, j. hetid 
žemėlapyje.

Nemanau, kad svetimšaliiH 
bus lengvas dalykas, net turifai 
pilietybę, gauti mokytojo vieiąį 
valsybinėje mokykloje, tačfad 
manyčiau, kad kvalifikuoti LiOJ 
tuvos mokytojai turėtų mėginti, -.-j_ f 11 r n r. r.a —■ ■ -.f , IV

•

j •’maif .a.aLaj į«j *® *Wu«nU« FvZMtAvVr i WHRMMw

Attt6ė«fai!fe1dUHhi 4Xrti JMI 
is _ 'AžiAšėLaiUo Bcnroouuo ATROTiKOB fraCBSsV*. 
gikoa, o il svetimį k "

Uįf KVVO ■ 
sAl'lMdMrnio: 
rikos mokykloj.

Reik vtenrt kitas
buvęs ftOhytųrtf jei tflt žino 
afektų lUdbi >fa kvaliffltSdtatf ir 
mėgsta mokytoje teri>% t>Ms 
pftmgtt j M0 kraMo tadegėgtaj 
dubą.

TMMM^fOkių šventės Komi 
tėte pitpa^ko Bruno 8hoto ži-

ų Bendruomenės 
L«tU*?V|Mkhos pirmininko Sta
sio BurtdMmšodis.

L SidftirfU 2. Kubilas, 3. Kal- 
lėlis (Šoka tik Bos- 

Mikita (šoka tjk 
rinė (Šoka tik 

ėdaras, 8. šustaš,

BESTMSHEŠ 
To Our Frierids ahd Patrons 

For a Pleasant Holiday

tono

Ifeji dHgt Mokyklos vaikų 
pNgšitiia^falyvauja Chicagos 
parkg :yklos pasirody-
duntto H Hstuviškaia šokiais ir A« s-.Aeai Jf-*
CUHD8MBIH30V

Itl-jl daliai 
kėlia, SrMifo polka, 4. Sadutė 

I I .lXl A ' II'

PATI PATIMBOAUBIA FIRMA SIUNTINIAMS 
PBR8IŲ8TI | SSSR, LIETUVĄ# LATVIJĄ, ETUĄ, 

UKRAINĄ IR KITtJS KRAkTUTYRA

PARCKLS TO INC.
1530 KKnTdRU A Vi!, RRoOKLYIf 16, N. Y, 

T<1N 7^272,7-6466
Mū*ų firma dabar taip ivortanisaata, kąd kiekvienas siuntinys 

UMoMHaiada pdr S-S dienas ir adresatę pasieki* laike 6-8 savaičių. 
Oro paltu siantlniai pasiekia adrtbatę per 4-6 6iXas.

Galima siusti nauji ir dėvtti drabužiai, maisto produktai, vaistai, 
siuvamos mašinos, akordijonaf ir Lt.

Garantuojame gavėjo pasirašyt* kvitą. . .
Firma atidaryta kasdien, taip pat setabSASBlais nuo 9 v. ryto 

iki ė vai. vakaro, leštadiėnlais riub 9 iki 4 valandos.

M t > ų skyriai:
Ne* Teek City, 76 šecoad Avė, TeL OBckarf 4-1540. 
betrati ii, Ridi, flMl Jos. Campau Avė, TtHrtoend 8-0298. 
Ržriford, Ceun, M AHkniy Avn, CSalH 74164.
Los Aagelea, Calif, iŽI So. Vėrmbuf Ava, DtTikirk 5-6350.
PWIaSil»Ma M, Pa, 8SS Nerth 7th St, TeL VA 3-1747. 
Chieage, DL, 3741 W. MtĖ St, Chieago M, Rl"
NSwark, N. J, 2SS ftefef M, Neirtoj N. X

. k i aaps

SKAUTAI
Torontiškiai btoVyklaus

PUŠYNE
(sks) Toronto Šatrijos ir Ram- 

byno tuntai šių vasarą stovyk
laus nūo liepos 27 iki rugpiūčio 
5 d. prie La Salette, Ont., — A. 
E. Augustinavičių ūkyje.

Vieta labai graži ir patogi sto
vyklai — sausas pušynas, čia 
pat upelis ir plentas, kiek ato
kiau upė maudymuisi. Stovyklon 
kviečiami visi Toronto skautai- 
tės nuo 7 m. vadovai-vės. Sto
vyklon priimami ir neskautai 
(nuo 7 m. amtž.). Stovyklos mo
kestis: už 10 dienų $15.00 arba 
$1.50 vienam stovyklautojui į 
dieną. Dviem stovyklautojams iš 
vienos šeimos — $2£ trims — 
$30. Stovyklaujantieji savaitga
liais moka $2 dienai.

Skautės ir skautai registruo
jasi šiai, stovyklai pas vienetų 
vadoVes-vus. Nepriklausanti e j i 
tuntams registruojasi pas tun- 
tiiiinkus: psktn. Danutę Kerše- 
vičienę, 84 Bartlet St., tel. LE
6- 2781 arba jūr. v. s. Vladą Ša
rūną, 34 Varsity Rd., tel. RO
7- 4821. Registracijos mokestis 
$2, kuris įskaitomas į bendrą sto
vyklos mokestį. Registracija 
vykdoma iki liepos 15 d. Smul
kiau apie šią stovyklą bus infor
muojama per spaudą ir specialiu 
biuleteniu, kurį bus galima gau
ti pas vienetų vadovus, tuntinin- 
kus bei Skautams Remti Dr-jos 
v-bos narius.

ROXY TIIEATRE 
BURLESK

LIVE ON STAGĖ

4 ŠHOWS DAILY 1:00-3:30 and 7:30-9:30

LATE SHOW EVERY SAT. NITE 11:30 P. M,

EAST 9th & CHESTER AVĖ. PR. 1-1076

f Sveikiname malonius draugus ir rėmėjos

TETALMAN PLUMBING AND
HEATING CO.

4021 SILBY ROAD ER 1-5440

X.

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Plemant Holiday

S. W. SELKEft REALTY COfMajoras Kandutseh, karininkas vertėjas, pasikeičia keliais 
žbcfiHais X «ėA eolu vok Edelsheim. Po to jis atsistoja ir perskaito 
tar> stovinčios 12-tos artofjefe kapituliacijos pa-1
rdHkMtof

■ ** Ak ėiąiiita tofiuočių generolą von Edelsheim, .kaipo ofi- 
_ faihentarą, kad jis susirištų su šioje srityje;

tėtkilrtNįirt riSijoe vadovybe. Aš su ėavb arnįja kdyosiu prieš 
bolėeetotoą fili j Maktitmto šovinio. Artdljės žinlbje esantieji su- 

W apriitf nti, nes sanitarinė medžiaga yra išsi- 
bėfgtM; ĖUdeHd tdbMtfs eifŠių gyventojų, kurie, bolševistinio prie
ito idtRlėMMii, Xrtiedliaffli bei žudomi, nu6 rusil pabėgę randasi 
Ha irtgftiMI, 6 jrpk | JftoiS kuo Magdeburg ir jie begali persikelti 
per AA lft«ĮW M llėftoomenės atleisti daugelį karių, kurie 
jdū jXto gftAty Artėtai! k«d su koncentruota mano armijos jėga 
kuo OfkUMŪ firfėMhtis rusiškajam priMui.

jMrtfyodu per generolą pon Edelsheim 
■xnQj0v ▼■CrOYy Kral •

Jr? xVrln*Vg oa^dcILvnySlUB.
». itatfeiMl | Ėlbės krantą civilius, ypač moteris

frTaiHfirt
8. FrilleistI j ktantą visus neginkluotus karius.
4 tfeibaiftlte toto! Mtttiel armijos kovai, kuri bus tęsiama 

IMt paakMM* XtNkto/ perimti Visus junginius ir pavesti 
jėos kaijž Mirttogtfs karius amerikiečių Armijos vado- 
*ybės nuOMftb

Wenck, šarvuočių generolas 
tvoras NaMlMrti ėūfasi.
Tdbjau atofefoj* feiMrolas Moore.
—* GentlrtteB, tor tafta jis, — mes esame sovietų alijantai. 

Mrt pHbžistaft* karo vedimo susitarimus. Mes priima-
M6 kapitiItodį/4 16 StfrtfrtKfyslHlė Ugnį. Mes leidžiame jūsų 

kelrtf ptf ljft^ tirt taftom, Tangermuende ir Ferch- 
toMk UrtoB jėrtfirtanto ted dabinte dštuOrtiOm dienom maisto. Mes 

kad IX MNo MAKstiMirtns įrengsite karo lauko ligonines. 
Krt t w tivMNtel

VėkM^ ierirtžAdi dairosi. Jokiu civilių? Pusė valandos 
i? jMtatianto Amerikiečiai nenusileidžia. No civilians! 

fMOMyžk attiki* me vidujiniame konflikte. Argi 100,000 
turįs nueiti niekiais? Bet galbūt yra kokia

. ĄfMMciečiai dadėtto dar vieną argumentą: jie turi nau- 
jausig fettf US armijos laikraščio ”Stars and Stripes” su aprašy
mais ką tik užimtų koncentracijos stovyklų.

— Jūs sakote, rusai esą barbarai! Jūs patys irgi negeresni! 
Vokiečių karininkai protestuodami priima kapituliacijos 

sąlygas. Susirūpinę jie apleidžia posėdį. Argi pabėgėliams nebėra 
jau jokios išeities?

Gegužės 4-tos dienos popietis. Pulkininkas leitenantas Sei
del vyksta su "plaukiojančiu kubilu” atgal prie Ęlbės. Dainuodami 
tatetertofrauoja vokiečių batalionai. Pievos pllhos nuginkluotų 

ftPlMt «Mfaa par upę plaukia, Seidel mato begalinę eilę uni- 
feMNlte vyruojanti tiltą ties Tangermuende.

būstinė ties Hohenbellin. Tik 
leitenanto Seidel pranešimą.

■ Laikas nuo laiko jneta jis 
4.. 4 . pateikiamus davinius

št»prtsti,i kodėl amerikiečiai

Žodžio. Susimastęs sėdi 
. ĮMrtto rtHtė generidfttto Štabo šefui:

Grandinis stovi plaukiančioje mašinoje. Jis be perstojatu
• mosuoja baltą vėliavą. Kai jie pasiekia upės viduti, ttffiBPfltfertai 

sukrunta. Pasiruošę šauti slenka prie kranto.
— Kaip indėnai, — sako majoras Kandutseh, kurs Iki kape 

pradžios gyveno pietinėje Amerikoje.
Ratai paliečia žemę. Iš lėto juda mašina amerikiečių liriiv 

Karininkai sveikina.
— Mes esame oficialūs 12-tos armijos parlamentarai Už-' 

mėgsti ryšį su jūsų Štabu, — paaiškina majoras Kahdtttsch prišf-' 
tėjusiam kapitonui.

— O. K.! Lėt’s go, — sako Šis ir riugabetnr vokiečius pirt 
savo pulko vadą. Colonel WilhamB, vadinamas "buliumi”, padk 
sveikina.

Sorry, gentlemen, — atsiprašo jis, — jūs turite vykti | 
Gardelegen. Tenai yra 102-os US-divizijoš štabas.

17 vai. mašina su 12-tos armijos parlamentarais (jie fa-» 
Įėjo pasilaikyti visus ginklus) sustoja prie divizijos vadovietės? 
Pora GI, kurie stebi kaip vokiečių karininkai atrodo, ginčijiUi 
apie vieną von Edelsbehh ordiną. Grandinis jiems paaiškina, taki 
tai esąs Riterio Kryžiaus su ąžuolų lapais ir kardais.

12-os arihijos pasiuntiniai prtlrttanrt tnėhdagial Ir korek
tiškai. Gerai atrodantis, lieknas ir augštas generolas von EdėU- 
heim daro amerikiėčląihd mėkfaų įspūdį.

— He's a gentleman, sako jie.
Susitariamai laįiitūllaefjos pasitarimus pradėti sekančią 

dieną prieš piet.
lAifiliriinkas leitenantas Seidel grįžta jier EU»į atgal į ge

nerolo Wenck būstinę prie Hbhenbellin Ir praneša apie amerlki^kj 
nuotaikas. Tuo metu, kai kėfoūasis pėr Elbę eina pilnu tempu, įtti 
iš Berlyno pabėgusios užsienio delegatūros, jų tarpe šveicarijoą 
pasiuntinybės personalas, praleidžiami be eilės, tuo jrtėtff vtSlfaė

RCPINTOJfiLIS 
PARKELIAUJA EUROPON

,1( .(ską) Šią vakarą Anglijoje bus 
pasaulinės skautybės 50-čiui at
žymėti Jubiliejinė Džiamborė. 
Joje dalyvaus ir Lietuvos Skau- 
tų Brolijos reprezentacinis vie- 

I netas iš Vokietijos ir Anglijos 
į rajonų. LSB Australijos Rajono 
, vadovybė išsiuntė to reprezenta

cinio vieneto parodėlei spaudu 
nių, albumų ir Rūpintojėlį.

MŪSIŠKIAI VIKTORIJOS 

SKAUTININKŲ TARPE

i (sks) Birželio 1-2 d. Melbour- 
no U-to salėje buvo Viktorijos 
valstybės australų skautų vado
vų konferencija. Joje dalyvavo 
apie 400 skautininkų. Konferen
ciją atidarė gubernatorius Šit 
.Edmund Herring. Konferencijo
je skaitytos aktualios paskaitoš 
bei pravesti pašnekesiais skau- 
tavimo klausimais. Iš lietuvių sk. 
vadovų konferencijoje dalyvavo 

. mūsų Australijos rajono vadaš 
i vyr. sktn. Ant. Krausas, "Džiū- 
. go” tuntininkas psktn. E. Pan- 
: kevičius ir tunto adjutantas 

skltn. E. Nagulevičius.

1779 South Taylor Road FA 1-3931

GREETINGS and BEST WISHES

UPTOWN PRESCRIPTION DRUG 
STORES

PRESCRimONŠ OŪR 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

1

' GREETINGS and BEST WISHES

SURPLUS VALUE CENTER

4636 ST. CLAIR AVENUE EX 1-6749

X X

fronte spaudžia rusai vis stipresnėmis jėgomis 12-ąją armiją^ • 
Jauni kariai laikosi, nes jie žino, kad jų paaipriežininfei 

įgalins šimtams tūkstančių išsigelbėti iš rusi)' "mklėlfis". 
kiasi tik gavę (sakymą. Deja, neapeieinama be nuostolių. < Į?

i”. Jie tritu»
“•r-— v... -.v-.r~.~--—**-. "v -*-——f Į*

Gegužės 4 d., priešpietis. Vokiečių parlamentarai ątgabrt
narni į išlikusios rotušės posėdžių salę Stendai mieste. Karininkas 
laukia vtfą ttelafltif. Jie apžiūrinėja paveįhehia bei herbus siencftd.ruveiimhie bei herbus aiendsd. 

'Atsida?o durys {f i£ttefŠdd«ų dėlčgačfjū įŠMgM Vokieti
atsistoja, sveikina. ' . įk

Take a seat, please — sako generolaą Moore, vadovas nįjk|r
cMfag dtideŠtrtfies asmenų US gruflte? ŠMtyitf jo sėdiAvk|ji| ivatįfr- 
džių generolas Keating ir Colonel Williams, Trys vokiečių fcarirflh- 

4 kai sėdasį prie ąžuolinio stalo. Nuotaika puošnioje salėję yra dAU- „• ix . . V . • k——_ — .. _ ,T, .Miau rTTenSKB HCT 0SR0T

DR. J. ALEKNOS SK. VYČIŲ 

DR-VĖ BOSTONE

(sks) šių metų pradžioje Bos
tono Žalgirio tunte abu sk. vyčių 
būreliai susibūrė j Dr. Jurgio 
Aleknos sk. vyčių draugovę. Lai
kinai draugovės vado pareigas 
eina psktn. Alg. Banevičius. Se
nųjų Lapinų būreliui vadovauja 
skltn. V. Koklys, Herkaus Mon- 
tės — skltn. R. Venckus. Dr-vės 
sueigos šaukiamos kas mėnesį, b 
būreliai susirenka kas savaitę.

• • •
(sks) Birželio 17 d. sktn. Ge

rardas-Juškėnas su šeima persi
kėlė gyventi į Cleveland HeightS, 
Ohio. Skautų spaudos informaci
jos ir . (sks) reikalais prašoma 
jam rašyti nauju adresu: 2836 
Washington Blvd., Cleveland 18, 
Ohio. ' "

X
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Frierids and Patrons

QUA BUICK, INC

SEE THE BEST BUICK YET

10258 SHAKER SLYft.
■ - Į. .. -- - ---------------

RA 1-6060

GHFĖT1NGS and BEST W1SHES 
To Ftiehds and Patrone

*

JEZEK COMPANY BUILDERS
generolas. Staiga ______ __________________

— Njėko nebus, Riižhheim, mes turimi bandyti! Galbūt 
pavyks mums pabėgėlius naktimis perkelti. Mernegalime gi leisti, 
kad jie papultų rusams j rankąs!

(B us daugiau)
f'* -

Ar Jaa 

(stotai j 
VILTI B 8 

draagiją?

154M Mflm
• .*1 ’

WY 1-0311
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SENIAU IR DABAR

Trys bauginanti reiškiniai 1111
K’

K. S. KARPIUS

Šiomis dienomis Amerikos gy
venime atsiskleidė trys ypatingi, 
keisti, bet j vieną pragaištingą 
puse krypstą reiškiniai.

Pirmas reiškinys. Viena tele
vizijos bendrovė ' pasirūpino 
Amer. masėms parodyti sovietų 
skerdiko Chruščiovo besišyp
santį veidą. Maskvoje pagamin
toje filmoje, Chruščiovas skelbia 
sovietu "taikos” idėją, draugiš
kumą ir sugyvenimą be karo. 
Ameriką jis kaltina ginklavimu- 
si. nenuolaidumu ir grėsmingu
mu Rusijai. Jis baigia grąsini- 
mti, kad dabartinių amerikiečių 
ainiai susilauks "socializmo tvar
kos" (reiškia komunizmo).

I’rezidenro"patarėjai dėjo pa
stangas atkviesti čia Chruščiovą 
ir Bulganirią- gyvus, bet kilus 
griežtiems protestams, tas ne
įvykdyta. Sovietų simpatikai biz
nieriai, su valdžios žinia ir leidi
mu nuvykę į Maskvą, pagamino 
Kremliaus tikslams atitinkančią 
filmą, kad anglų kalba Chruščio
vui duotų progos pravesti komu
nistinę propagandą. (Chruščiovo 
rusiškus atsakymus vertėjai per
duoda prosovietiškoje dvasioje).

8558 Lee Road

, Tremties jatuįhpas yra atsa
kingas UŽ Lietuvių Tautos koyos 
išląikyįną. Jaunimo pastangos ir 
darbai turi' priartinti laisvo gy
venimo rytojų Lietuvai. Yra pri
brendusi valanda, kad jaunoji 
karta eitų į pagalbą vyresnie
siems ir pasiimtų ant savo pečių 
dalį rezistencinės kovos.

Šių metų birželio mėnesio 29 
ir 30 dienomis Chicagoje šaukia
mas Jaunimo Kongresas. Kon
greso tikslas suburti Lietuvos 
Jaunimą aktyviam darbui, išaiš
kinti ir suderinti Lietuvds lais
vės kovos būduB, išnagrinėti da
bartines mūsų problemas ir iš
reikšti lietuviško jaunimo ištiki
mybę kovojančiai Lietuvai.

Tesubūria šis: Jaunimo Kon
gresas visas lietuvybe plakan
čias širdis, tesujungia jis visus 
Tėvynės meilės pagrindais ir te- 
išreiškia visam pasauliui lietuvių 
jaunimo tikėjimą ir ryžtą, kad 
laisvės niekad neatsižadėsime ir 
dėl jos kovosime, '

Teskelbia jisai pavergtai Lie
tuvai, kad jos sūnūs ir dukros 
tebestovi Lietuvos reikalų sar
gyboje visose pasaulio šalyse. ’ ’

Mes šaukiame visą lietuvių 
jaunimą JAV-se ir Kanadoje j 
Lietuvių Jaunimo Kongresą Chi
cagoje 1957 metų birželio mėne
sio 29 ir 30 dienomis.

Jaukinto Kongresui 
Reėgti Komitetas

das Jungtinėse Vi 
želio 80 d., jaųuim 
proga, jis. kartu su kun/KeTeriu 
iš Vokietijos ir kun. Trakiu iš 
Ceicagos laikys lietuvių pamal
das Chicagoje. Sekančiais sek
madieniais jis yna pakviestas 
laikyti pamaldas lietuvių ir ang-| 
lų kalbomis kitose vietose

‘ KIFFER TOOL& D1E,INC
WE need tool ąnd die MAKĘRS AT ,once 

apply Kow.
special machine precision built 

progressive lamination dies.
5801 Tfflman Call WO 1-2440-1-2

tik

\ SILLS CHEVROLET, INC

t

8615 Orange Avenue

1

\ GREETINGS and BEST W1SHES

COMPLETE LAUNDRY SERVICE

EXprM 1-6109

30%

vietai 
šaulio 
reikia

Jonui Lietuvninkui, aktyviam 
Tautinės S-gos Baltimorės sky
riaus nariui, birželio mėn. 24 d. 

suėjo 75 metai amžiaus.

SEE THE NEW OUTSTANDING 1957

CHEVROLET

30% Nylon
30% ‘ ’

23%

Amerikiečiai vis tiki, kad su
ims ir išsižadės savo pa- 
pavergimo politikos, 
juos ”nesupykyti’.’..

GREETINGS and BEST WISHES

L S. KAUFMAN and SONS, INC

CH 1*2580

RE 1-2705
Euclid, Ohio

Tikrai patogūs Bandeliai vyrams, ii aukštos klasės

Vėsūs ir patogūs 
vasaros nešiojimui!

MECHANICAL RUBBER GOODS 
Compressors, Lubricatlng Eųuipment 

3M5 CARNEGIE AVENUE HE 1-8887

briedžio odos viršaus su Arch-ez guminiais padais, 
dėl ekstra patogumo ir nešiojitao. Puikūs paežeriui, 
laisvam laikui ir nešiojimui. Dydžiai 6 iki 12.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami...
. šaukit .CHerry 1-3M0

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

munistų turės vėl būti priimti. 
Ir jiems bus sumokėta algos už 
visą laiką, kurį jie buvo paleisti 
iš tarnybų. Ne todėl, kad jie ras
ti nekaltais, bet todėl, kad jie 
buvo susekti po trijų metų nuo 
to, kai jis savo konspiratyvius 
darbus varė. Didžiuma spaudos 
tuo baisiai pasipiktino.

Komunistai išteisinti
Antras reiškinys. Aukščiau

sias JAV Teismas paskelbė savo 
daugumos (šešių prieš vieną) 
nuosprendį kuriuo komunistai, 
rengę konspiratyviu būdu gink
luotą šalies valdžios perversmą, 
išteisinami ir paliuosuojami nuo 
bausmės ir kalėjimo.

Tą nuosprendį parengė ir pa
skelbė, pritariamas kitų penkių, 
Eisenhowerio paskirtas Aukš
čiausio Teismo pirmininkas Earl 
Warren. Tuo sprendimu, išėjus 
trijų metų laikotarpiui nuo ko
munistų kokios nors konspiraci
jos, jie negali būti teisiami. Dar 
daugiau. įstatymai negali komu
nistų liesti jų veiklos laikotar- 
piu, kol jie tiesioginiai nesiims 
sprogdinti, su ginklais veržtis 
užgrobti policiją, valdžią ir t.t. 
Pastangas išgauti iš komunistų 
paslaptis apie kitus komunistus 
Warren pavadino "valdžios kiši
musi ir tramdymu piliečio lais
vės, kuris atsisako, prieš savo 
norą, liudyti apie savo įsitikini
mus, savo pareiškimus arba su 
kuo jis draugauja”.

Earl Warren, buvęs Kaliforni
jos gubernatorius ir norėjęs būti 
nominuotu respublikonų parti
jos į prezidentus, kažin kur būtų 

.iki šiol Ameriką nuvedęs, jeigu 
būtų prezidentu tapęs.

Šiuo jo sprendimu panaikinta 
bausmės 14 Kalifornijos komu
nistų, pripažintų kaltais ruošimu 
ginkluoto sąmokslo prieš valsty
bę. Tuo pasiremiant išsilaisvins 
ir kiti komunistai.

Pasipiktinimas Kongrese
Eilė kongreso atstovų, susirū

pinusių krašto saugumu, to 
Aukščiausio Teismo sprendimo 
buvo sukrėsti. Vieni pasakė, 
"toks sprendimas skatina praei
tyje naudotas pastangas prieš 
komunistų užsimojimus panai
kinti”.

Senatorius Mundt, seniau dir
bęs su senatorium McCarthy ko
munistų veiklos tyrinėjimuose, 
pasakė: "Toks nuosprendis su
silpnina šalies galimybes gintis 
nuo komunistų konspiracijos, 
nuo griovimo iš vidaus’.

Jau 1940 metais, komunistų 
veiklai pradėjus aiškiau reikš
tis, Kongresas buvo priėmęs 
Smith aktą kovai su komunizmu. 
Dabar tas pats atstovas Smith 
(demokratas, iš Virginijos) pa
sakė: "Aš nesistebiu. Aš neži- 
nau nei vienos bylos, kurią šis 
teismas būtų išsprendęs komu
nistų nenaudai”.

Tai didelis antausis ir Aukš
čiausiam Teismui, ir jo pirminin
kui, ir to pirmininko ir kitų dvie
jų teisėjų paskyrėj ui Preziden
tui Eisenhoweriui.

Greta šiaip komunistų, dešim- 
. tys paleistų iŠ valdinių darbų ko-

Tiki ir lankia "susitarimo”...
Trečias reiškinys. Sovietų 

draugas Stassen, Eisenhowerio 
paskirtas slaptoms deryboms 
Londone su sovietais, užsidegu
siai dirba pasiekti nusiginklavi
mo sutarimą su Kremlium. Pa
staru atveju, grįžęs j Londoną su 
naujais daviniais ir instrukcijo
mis Prezidento ir iš Statė Depar
tamento, vietoje tartis pirmiau
sia su anglais ir prancūzais, Stas
sen patiekė memorandumą apie 
naujus Washingtono pasiūlymus 
sovietų atstovui. Jis, matyt, ti
kėjosi susitarti pirmiausia su 
sovietais, paskiau patiekti ang
lams ir prancūzams įvykusį fak
tą ...

Tas Stassen, 1950 metais užsi
mojęs gauti respublikonų nomi
naciją į prezidentus, išsiuntinėjo 
žymesniems piliečiams tūkstan
čius laiškų pasigirdamas, kad 
jis, nominuotas, pirmiausia vyks 
pas Staliną ...

Stassen ir Ejsenhower nori 
surišti Amerikai rankas sutarti
mis su sovietais, panašiai kaip 
padarė ankstesni prezidentai Te
herano, Jaltos ir Potsdamo susi
tarimais. Amerika, vienintėlė, 
dar galinti sutramdyt sovietų 
grobimo žygius. Tegu tik sutaria 
nusiginklavimą ir niekas nebe
pajėgs sovietų užsimojimams ke
lius pastoti.

Nors Stassen pereitos respub
likonų konvencijos metu buvo 
pasišokęs suardyti Eisenhowerio 
planus, kad būtų viceprezidentu 
nominuotas Nixonas, Eisenho- 
weris vis tik rodo didelį pasitikė
jimą Stassenu, pavesdamas jam 
slaptai su sovietais susitarti 
"taikos” ir nusiginklavimo klau
simais.

Sovietams pradėjus neva rody
ti palinkimą Eisenhowerio "at
viro daugiau inspekcijos” fan
tazijai, admirolas Rardford, ka
riuomenės, jūrų laivyno ir oro 
jėgų štabų pirmininkas, pareiškė 
nepasitikėjimą rusų kokiam nors 
nūs iginklavimui. Eisenhoweris 
tada rūsčiai admirolą subarė pri
mindamas: Londono derybos la
bai kritiškoje padėtyje; tokių 
asmenų kaip Radford pareiški
mai prieš rusus gali viską suar
dyti ...

Tie trys reiškiniai yra tęsinys 
ilgametės Amerikos politikos 
Maskvai pataikauti. Tai vaisius 
komunistų pasidarbavimo val
džioje ir visuomenėje įtikinti, 
kad tūpčiojant Kremliui galima 
tikėtis taikaus susitarimo.

Iki 1940 metų, vienatinė sovie
tų satelitė buvo nuošali Mongo
lija. Iki tol Kremlius valdė apię 
200 milionų žmonių. Dabar so
vietų įtakoje ir vergijoje yra 
apie 900 milionų žmonių.

Šaukiame visę 
lietuvių jaunimų!

Lietuvos Jaunime,
besitęsianti Tėvynės okupacija 
reikalauja suburtų Tautos pa
stangų besąlyginėje laisvės ko
voje. Kenčiančios Tautos balsas 
pasiekęs Vakarus šaukiasi tei
singumo ir šiurpia kalba liudija 
apie tebevykdomus naikinimus 
krašte. Tuo pačiu mes girdime 
apie laisvės principų neatsisa
kančios tautos pastangas gyven
ti laisvą ir savistovų gyvenimą.

J. P. MuIl-MulloUs 
6606 Superior Avė.

St. Clair— E.' 79. Vienos šei- 
mos 3 miėg. Erdvi virtuvė, 2 ga
ražai, prieinama kaina, nedidelis 
{mokėjimas. ,

Whitney. Arti Sv. Jurgio mo
kyklos, vienos šeimos 6 kamb.,
nauja gazo krosnis ir karšto van
dens tankas, perstatytas gara
žas, didelis kiemas, žema kaina.

E. 74.-Tarpe Superior ir St. 
Clair, 11 kamb. namas, galima 
naudoti kaip vienos, dviejų arba 
trijų šeimų. j

E. 81; Į šiaurę nuo Superty, 
erdvus 8 kamb. namaB, garažai; 
nauja gazo krosnis.

E. 82. Į šiaurę nuo Superior, 4 
mieg. garažas, sav. nori greitai 
parduoti. • ,

E. 78 — St. Clair 2 šeimų, 5-5, 
garažas.

Giddings. 2 dviejų Šeimų na
mai ant vieno sklypo.

Dalias Rd. Tarpe Superior ir 
St. Clair. 2 šeimų 6-6, 2 naujos 
gazo krosnys ir karšto vandens 
tankai, 2 garažai. Prašo $16,000.

Bendradarbiai 
Algimantas Dailidė ir 

Antanas Gailines
UT 1-2345 HE 1-8516

TORONTO
DR. M. KAVOLIS

iš Toronto birželio pabaigoje va
žiuoja atostogų. į Jungtines Vals
tybes. Jis grįš liepos 20 d.

Jis tame tarpe laikys pamal-

. Mes duodame ir keičiame Eagle Štampe

Dar vienas pirkinys
Vyrų DACRON medž

Buvę 9.98 vertės
• 100% DACRON* Silky Weaves
• 70% DACRON* Silky Weaves 

Box Loom Pattems
• 70% DACRON*
• 70% DACRON* 

Fancy Weaves
• 77% DACRON* 

Fancy Wėaves
• 70% DACRON* 

Šilk Tones
• 50% DACRON* 50% ViscoBe ... 

Fancy Weaves

Nylon.

Nylon.

ORLOrt**...

THE KOEHLEK RUBBER & SUPPLY 
COMPANY

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrone

BESTWISHES 
To Our Many Friends

■- THE SWEET CLEAN LAUNDRY 
DRY CLEANING CO.

GREETINGS and BEST WISHES 
For A Pleveni HoKday

't •

Lengvo svorio gražios kelnės iš stebuklingo 
DACRON* ar DACRON* weaves! Didelis pa
sirinkimas raštų ir šilkinių atspalvių. Jums 
patiks puikus tinkamumas... ir pasiūvimas... 
Hollywood užlenkimai. Visi kišenių ir užlenki
mų pamušalai yra iš 100% Nylon. Dydžiai 
29-42 mėlynos, pilkos, tans, rudos spalvos.

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

Vyrų Cushion Padų

. e.
juj 1 •

1

1

• Rudi
• Smoke
• Vyno
• juodi

M0B-FLOHEATER COMPANY
MANUFACTURENG HOT WATER HEATERS

AND PLUMBING BUPPLŪB

BESTW1SHES 
To Ali the Lithuanian People

CARL NEWMAN
MASON CONTRACTOR

GREETINGS and BEST WISHES 
For ą Pleaeant Holiday

, RAINBOW NECKWEAR CO.
■j

■; i • ■
MAia 1*6255

I ,

1446WM Snl Street
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Kitom dienom išplaukia ii Clevelanilo 
6:45 p.m. Atplaukia i Detroit* 11 p.m. 
(MIESTO NUSTATYTU LAIKU)

ETROlT
LAIVAS

Erie ežerą

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

J. S. AUTO SĖRVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 ik! 7 v. v.

Aldona ‘Stempužienė
su vaikais, dviejų mėnesių atos
togoms išvažiavo pas savo seserį 
Nijolę Brazienę į Phoenix, Ari
zoną.

Dr. Anelės ir Gerardo Juškėną 
naujo* rezidencijos (2896 Wa- 
shington Blvd.), telefonas YE1- 
lowstone 2-6019.

•_____ _______ -
taupys U 1B0 myiiy, Airavimo

v
IŠPLAUKIA kiekvtaM nekmad. 

pinmuL, antrad. *
Iš CLEVELANūjO 8:15

I Detroit*__ ________i__ 1:30

Iš Detroito _______________ 4:00

I CLEVELANDĄ ................11:00

(26)

savaitę
ir ją skaitytojai 

mėn. 4 d. kvėn- 
8 » J

F ' ų
'' ’lj

r '

Pirra^r. *,#5^ bfrHto 27 d-
GERINAMAI

Eddy Rd. _ St. Clair apylin
kėj iš 6 didelių, gražią kamb. co- 
lonial. Gaso pečiuj, Garažas. Iš 
lauko ir iš vidaus naujai, gražiai 
išdekoruotas.

E. 152 St. 2-jų šeimų iš, 5 Ir 4 
kamb. Du gaso pečiai. Galima 
pirkti su mažu (mokėjimu,

Šv. Jurgio par. 2-jų šeimą iš 
4 ir 6 kamb. Du nauji gaso, pečiai 
Labai geram stovyje. Savinin
kas nori greitai parduoti. Prašo 
tik $10,500. Mėnesinė nuoma 
$150.

East Cleveland iš 7 didelių, la; 
bai gražių kamb. colonial. šio na
mo gražiausius vidujinius įren
gimus nėra galimybės aprašyti. 
Kviečiame ir šį namą ir iš vidaus 
apžiūrėti.

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

Kovac Realty
960 E. 185 St. -

KE 1-5C30

JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 
batų tarnymas ir odoa 

pardavima. f- 
12618 St. Clair Avė.

Norintieji kreiptis telefonu 
Šaukit GA 1-7658 tarp 7-9 vai. 
vškaro. Sekmadieniais visą die-

J. C1 JU^SKAS
L A 1 KR o to I NINKAS

Taiso lr pardnoūa laikroditai 
apyrankes ir idiaui brangenybes 
Sąžiningas ir garantuotu daru, 
bas prieinamomis kainomis.

753 E. 118 SL
' Cleveland 8, Ohio 

Telef.: LI 1-5466
-Klausykitės šį penktadienį 7 

irai.; vak, per .radiją smulkesnių 
-18 d Mvsitėi “fo’P’acU'i apie radijo vakarą 

» neūS*Irta. mūsų knlontjoe įvykius.

Clevelando santariečią veikla

Clevelando šantariečiai iš savo 
kuklios studentiškos kasos įtei
kė Lituanistinei Mokyklai 5 do
lerių auką.

Operėtė šikšnosparnis (Die 
Fledępnaus) bus statoma Cleve
lande, Sloveniaii Auditorium 
šių metų spalio mėn. 27 die
ną. šį Strauso muzikos kūrinį 
išpildys santariečių čia pakvies
tas Čikagos lietuvių choras Pir
myn. .Malonu pažymėti, kad ve
damąją rolę išpildys Metropoli
tan Operos solistas Algirdas Bra* 
zis. ;

•t • > 5

ą ūaačią Stovykla
-r ■' 1 f .
j (siu) . Clevelando , Neringos 

kanto skautės Mą vasarą stovyk
laus liepos M 4. Round-Up- 
Lsk'e parke. Stovyklai vąddyaus 
pasktn. Jūratė Lalkūnaitė. šiai 
stovyklai gauta sausa aikštelė 
prie pat ežerą Ten pat yra šuli
nys ir plotas svečią automobi
liams pastatyti. Kaip pernai taip 
£ šiemet stovyklautojos galės 

' naudotis parko ' įrengimais t- 
spugoma. maudykla, persirengi
mo kabinomis, Šiltais dušais ir 
Irt. *-'*v**..-......

Stovyklavimo mokestis — vie
nai skautei *25, dviem iš šeimos 
— *40. Skautės stovyklai regis
truojasi iki liepos 10 d. pas tun- 
tininkę sktn. Aib. Petukauakie- 
*ę, telef. RA 1-1435 arba pas 
pasktn. J. Laikūnaitę, telef. LI 
1-5477.

K, temeckaa,
dirbąs Minnesotoje mokslinį uni
versitetą darbą, komandiruotas 
visą mėnesį-prabus Clevelande 
susipažindamas su įvairių jmo- 

, nių darbu.

• ' i!
Santaros skyrius Clevelandeį 

jau yra gavęs principinį sutiki? 
mą iš( muz. Joną švedo jo muzi
kos ir dainą koncertui Clevelan- 
de šį ruden|. lis jaunas musijus, 
šiuo metu bebaigiąs pianino'ir. 
kompozicijų* klases Čikagos Mu
zikos Konservatorijoje, jau spė
jo gražiai užsirekomenduoti. Či
kagos lietuvią ir amerikiečių 
tarpe. Koncerto laikas ir vieta 
bus pranešta vėliau.

Paieškomi Vincas Mazaliauskas 
ir Vincas Akibauskas 

gyvenę Clevelande ir kilę iš Va- 
dėnų km., Nedzingės valsčiaus. 
Adresą pranešti Dirvai. Yra ži
nią iš Lietuvos.

h

dol.). 
bas,

LOKOR DEUCATESSiM 
ėRttSq«rior ■?':W 

fluuapM B. 6* ir Sapsrisr) <

Svdkiname visos lietuviu ldijcntus. Būtlart atsilan- 
kyidt į mūsą knuituvą Ir ponOMdt uvo avimus,

gauti.

1 »ky-
us.

PRADĖK1T MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS
GERAS NAMAS )

Chimes Realty (
I / 

šv. Jurgio parap. rajone, Bay- 7 
liss Avė., 6 k. vienos šeimos. Ga- i 
so šildymas. Moderniškas. Ge- j 
ram stovyje. i

Turime didelį pasirinkimą ki- ■( 
tokių namų. j

Šaukit V. Banionį (
tarp 10 vai. ryto ir 6 vai. vakaro ( 

UT 1-0323

THE
SUPERIOR SAVINGS 
ANDLOANASS’N 

Du skyriai
6712 Superior Avė. HE 1-2468
13515 Euclid Avė. , MU 1-8100

CLEVEL

iĮri^mo'- virty- 
rtiBendruo- 

menės (i|> 11 mūs (Jam-
borės lėšų Kgtatei — 28
dol., Lituanistinę Mokyklą (10 
dol.). , ‘ ;

Skyriaus nariai* Mrtmė ir. su? 
aukojo W dol. Baltą žiemos se
zono žaidynėms.

Skyrius, norėdamas parodyti 
savo pritarimą lietuviškai radi
jo valandėlei, įstojo-hariu į Ra
dijo Klubą.

Pereitą metų gale skyrius su
rengė vakarą, kuriame Detroito 
teatralai suvajįdino "Strazdelį”. 
Vakaras turėjo gerą pasisekimą.

Gautojo iš vakaro pelno dides
nė dalis paskirstyta — Laisva
jai Lietuvai (75 dol.), knygų lei
dimo bendrovei "Aušra" Vokie
tijoje (55|rdol.), skautams ir 
skautėms* (po stovyk
loms), Sibiran ištremtiesiems 
(per Balfą — 15 dol.), Tautinių 
šokių šventei Cįiiragoje (15 
dol.), sportininkams (15 dol.), 
"Lituan^B" žurnalo leidimui (10 
dol.) ir Lituanistinei Mokyklai 
(10 dol.).

Į naują valdybą išrinkti: A. 
Juozaitis, V. Pašakarnis, V. Jo-

Geras namas
E. 76, netoli St. Clair. 3 kamb. 

ir vonia viršuj, 5 k. ir vonia že
mai. Naujas gaso pečius. Geros 
pajamos. Kaina $13,200.

Šaukti: WH 3-6768.

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
•Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ

MONCR1EF

Išraiškos šokėja
Jonė Kvictytė, pagarsėjusi Ka

nados televizijoj, atliks progra
mą Radijo Klubo vakare šešta
dieni, liepos 13 d., Lake Shore 
Country-€hrtr~ -------------

Jonė Kvietytė studijavo išraiš
kos šokio meną pas Danutę Nas
vytytę, vėliau Vokietijoj pas žy
miuosius šio meno atstovus. Pa
galiau išgarsėjo Kanadoj kaip 
choreografė ir šokėja.

Radijo vakaro svečiai kviečia-, 
mi iš anksto rezervuotis staliu
kus pas M. Dunduraitę telef. EN
1-6477 ir J. Stempužį telef. EX mė Sporto Klubą žaibas (23 kubąitis.

L. A. S. susirinkimas
'v; Tf >

— Susirinkime valdybos pirmi-' 
ninkas V. Pašakarnis davė sky
riaus veikios apyskaitą. Skyrius 
aktyviai reiškėsi visuomeninia
me gyvenime. Valdybos atstovai 
dalyvavo, visuose svarbesniuose 
lietuviško judėjimo įvykiuose.

Pagal išgales buvo paremta ir 
kitų organizacijų lietuviška veik
la. Skyrius pinigine auka parė-

Ar jūs turite banke TRIJŲ MŽHįĮŠĮŲ ALSĄ?

-. Jflįt 'tprttumit __ ”d81 »U*rgoė’’l . Society ..) kur develandiačiai taupė per
?CI^&kaLnB seri-Jū*'tarbąt Ūki-.. .• 

kad dar jie- pagerės. Bet Ir geriau- 
giuoM laikuote kartaii atsitinka, kad 
jūms-'reikia piiūgg — ir. (tą^aį.

Įr jtada "kartai*** dėl ligos ar dėl Jęi-'. 
toįdoa prieiasties—‘ jilė Įirtlėfdiia algos 
tekį, yra labai gera* jausmas, kada jo* 
žinota, kad jūs turite triją taėnesiu alg«,

• Pradėkite rūpintis ils apsauga dabar, . 
taupydami kiekvieną ilgos dl*n* pas ■ mfKj

? M- •
ąiuii.s Pde^sa.a'u

Leisimi mUrtia pĄdlli lumo tauĮųrti.'Jti j&g.
turite hiuftteto •eaiihamaė/ pėbdorykAe' 

*5 iustUrimi .su m<a« Coo«
aullant... telefonas TOwec U4I00.

.... .
IN THE CITV OF CLEV1LANP

■l- J. ' ' ’ ’
i« *'v *4 h i a • a ė 4 a i t f » a 

• • ? **

i

PUIKUS DIEN
greit perplauki**

Vieno* dieno* *toetogo» už mažiau
negu apmokėt auaiąiekimų
Puiku* maiataa, ttkteilis, užkan
džiai. prieinamo* kainos
Laiiva* pramogavipias. Orkestras. 
8 šokiu deni*!
Parodos, kiną*, TV'•
Saulės deniai, poihno lovos ir sa
ntakai
Prižiftrima vaiku aikštė 
Keliautojai — paimkit mašinas, su- 

^iiravimo

Mes turime spalvuotą pirkėją.
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namą.
WADE PARK REALTY CO. 

7032 Wade Park Avė.
Arthur O. Mays, broker

Telef.: UT 1-7551

i. j. Šamas jeweler
«

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės, {vairus dovaną 

pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

LEIMONS CAFE

KELIONES (įskaitant taksas) ma
žiau kaip $5.75 j vienų-galą. 88.50 | 
abu galus. Auto^ažino^MkOO į vieną 
gal*. Duodamos specialSs-ltairios vai
kams ir grupėms, priedu Aąuarama 
patogumas Hotel Cleveland ir Shera- 
ton-Cadillae.

618 PEHRY-PAYNE BUILDING 
CLEVELAND 13, OHIO 

SUperior 1-1555

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.

’ Parduodami amžini aku
muliatoriai.
24 hours towing.

Dienos tolef.: HE 1-6352. 
Nakties telef.: LI 1-4611.

Visu LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA 
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai, 

įvairūs valgiai, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai.
ryto iki 8 vai. vakaro.

731 E. 185 ST. KE 1-9737

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

PRIEPLAUKA prie W«t Thiid SL 
Miesto bilet kasa: Cleveland Hotel 

kitur: Singer Sening Center

Niekad nepralaukit...

1SIGYKTT 
BILETUS 
DABAR!
—.------<---------- 7--------- -—

Patari- kaimynui 

prenumeruoti

D I R V 41
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GALIU JUMS PADĖTI 

PERKANT AUTOMOBILI IR 
TUO SUTAUPYTI!

Prieš perkant naują ar geres
nį naudot;^ automobilį, šaukite 
mane.

Jūs gau.'iite žemiausias finan
savimo sąlygas: maždaug $4.50 
už $100 perkant naują mašiną 
ar 6'<- perkant naudotą mašiną 
įskaitant ir gyvybės draudimą.

Šaukite:
Paulina Mozuraitis, a/entas

Telefonas SK 1-2183
........... 1 IP!li!!ll

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežtajame j namus.

ST. CLAIR BAKERY
; . Savi O’Bell-Obelenis .

6212 Snpcrior Avąnue Tel. EN 1-6525
Antroji mūsą krautuvė yra

1404 E. 66 Streft Tel. EN 1-4551
čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alą ir geriausius mėsos 

’ produktus.
Kreipkitės į mus k būsit patenkinti

•r

Ar tinote, kad klubo ir salės vedėjas yra Juozas GRAŽULIS, ku
ris pasiruošęs visiems suteikti goriausi patarnavimu.

Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotas-vestuves, kreipiktės j 
Juozu GRAZULJ. Savi pas savus!

Norėdami praleisti laisvalaikį, sutikti draugus, pasiklausyti radijo 
muzikos ar pamatyti televizijos programas ateikite į LIETUVIU 
KLUBĄ.

Penktadieniais galite gauti Povilo Šukio ir jo padėjėjų paruoštus 
puikiausius valgius — įvairiausių žuvų kepsnius, bulvynių blynų ir 
kitokių lietuviškų valgių.

Pilnai padengta apdrauda H1 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
11.12 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio

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

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

kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimų įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. \

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

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

i Vėsinamas oras Jūsų patogumui
DeUa E. Jakutis & William J. Jakubs

,; Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojąi 
. 25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue ■ ENdieott 1-1763
KE 1-7776
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/ b» THE CLEVELAND COCA-COLA BOTTLING COMP

kitataučiais. Jam pavyko pri
traukti j Draugijos darbą šiuop 
mokslininkus: rusų prof. Fortu- 
novą, prof. šachmatovą, vokie
čių prof. dr. A. Bezzenbergerį,

c£ro skonio

Bedakcijo» ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St, Cleveland 3. Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6344. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Jsuą maistas 
ąteKlal — 

’burgėrs ir 
franke . . . 

gaminamas maistas, 
misos gaminiai, sūrio 
bei daf^pyda greit pri-

dienoms . .

Dirva Nr. 26 * 1957 m. btrfen® mėn. 27 d.

Dr. Jonas Basanavičius ir Lietuvių Mokslo 
Draugija Vilniuje

šiemet? sukanka 50 metų kai 
dr. Jonas Basanavičius savo rū
pesčiu ir pastangomis Vilniuje 
įsteigė Lietuvių Mokslo Draugi
ją. Tai buvo didžiulis kultūros 
židinys, kuriame aktyviai reiš
kėsi lietuvių kultūrinė veikla. 
Per keliasdešimtis metų gyvavi
mo Draugija išvarė gilų bei pla
tų kultūros ir mokslo barą.

Minint 50 metų sukaktį nuo 
jos jsisteigimo, žvilgterėkim j 
Draugijos nuveiktus darbus ir 
paskirtį.

Lietuvių Mokslo Draugijos 
įsteigimas siejamas su dr. J. Ba
sanavičiaus ir dr. Jurgio Sauer- 
veino vardais. Dar 1879 metais 
Basanavičius ėmė rūpintis nau
ja draugija, kuri anot jo, spies
tų lietuvius mokslininkus savo 
tautos tyrimo darbams. Prieš 
"Aušrai” pasirodant, panašiu 
klausimu buvo susidomėjęs ir dr. 
J. Sauerveinas. Jis šį klausimą 
iškėlė Prūsų "Lietuviškoje Cei- 
tungoje”, kad, girdi. Prūsuose 
reikėtų steigti lietuvių mokslo 
draugija. Dr. J. Basanavičius jo 
tam sumanymui nuoširdžiai pri
tarė ir pa1 s parašė tuo reikalu 
straipsnį ”Ce:'i-Tigul” ir "Kelei
viui”. Jis taip rr.'ė:

"Trūskim, broliai1 f* sėk
los, kurią mes išbarstys'’”'' iš
augs gražūs vaisiai. Kada mos 
jau j dulkes pavirsime, jei lie
tuviška kalba bus tvirta pasto
jus, jei per mūsų darbus Lietu
vos dvasia atsikvošės, — tąsyk 
mums ir kapuose bus lengviau 
smagiau ilsėtis, o mūsų dvasio«' 
gėrėsis savo drautrvstėje mūši' 
prabočių stiprių Lietuvos apgy
nėjų ir mylėtojų”.

atliekamų (Kalėdomis, Naujo 
Meto, Sekminių ir daug kitų), 
"padažanų dienų” ir t.t. 8. Ap
rašymas įvairių žaidynių, šokių, 
puotų ir kt. 9. Aprašymas bei 
apipiešimas lietuvių namo, ūki- 
ninkystės padarų, žaislų, muzika- 
liškų instrumentų ir kt.” 10. Rin
kimas bei aprašynėjimas seno
viško bei šiolaikio tautiško dra
bužio, moterų parėdo ir t.t. 11. 
Rinkimas visokių lietuviškų iš
darbių, padarų, iškasenų senovės 
kapuose ir t.t. 12. Archeologiš
kas tardymas senovės pilių, ka
pų ir t.t. 13: Rinkimas rankraš
čių bei knygų apie Lietuvą. 14. 
Istoriškas tardymas lietuvių pra
eities. 15 Antropologiškas tau
tos tardymas”.

svarstė iki 5 valandos ryto.
Sekančią dieną tie patys as

menys susirinko Jono Vileišio 
bute ir čia išsirinko komisiją su
manytosios draugijos įstatams 
parengti. Į komisiją buvo išrink
ti: dr. J. Basanavičius, P. Ma
tulionis, Jonas Jablonskis, Jo
nas Vileišis ir kun. dr. Stanke
vičius.

Komisija įstatus paruošė tais 
pačiais metais, bet pati draugija 
tebuvo įsteigta tik po dvejų me
tų. Mat, caro valdžia darė įvai
rius trukdymus. Tačiau 1907 me
tais vasario mėn. 28 d. leido 
draugiją įsteigti.

Pirmasis visuotinis Lietuvių 
Mokslo Draugijos susirinkimas 
įvyko 1907 m. balandžio mėn. 7 
d. Vilniaus muzikos salėje. Į nau
jąją Mokslo Draugiją nariais įsi
rašė žymesnieji lietuviai inteli
gentai, pasižadėdami kiek sąly
gos leis, aktyviai dalyvauti kul
tūros darbe. Be to, buvo sudary
tas pirmas Lietuvių Mokslo 
Draugijas komitetas, į kurį įėjo 
šie asmenys: Dr. J. Basanavi
čius pirmininkas, P. Matulionis 
vicepirmininkas, dr. St. Matulai
tis vicepirmininkas (antras), 
Antanas Smetona knygininkas, 
Jonas Vileišis sekretorius, dr. 
Antanas Vileišis ižd. ir nariai dr. 
Juozas Bagdanavičius, kun. Juo-

Pirmieji steigimo žingsniai
Dr. J. Basanavičiaus planui' 

daugelis pritarė ir 1905 m. rug-1 zas Tumas, inž. Petras Vileišis, 
piūčio mėn. 28 d. Vilniuje drau-| Draugijos priešakyje atsistojo 
gijos steigimo reikalas buvo pats dr. Basanavičius, kuris grei- 
smulkiai aptartas. Pirmųjų stei-.tu laiku užmezgė artimus ben- 
gėjų atsirado 2 1 žmonių, kurie dradarbiavimo ryšius ne tik su 
susirinkę vakare kilnų reikalą lietuviais mokslininkais, bet ir

Lenkijoj, Poznanėj įvykusioj parodoj, lenkai labai domėjosi JAV 
gaminiai, kurie jiems primena pasaką apie tortingą kraštą. 
Viršutini! nuotraukoj lenkai apžiūri dabartines JAV madas.

Antrojnuotraukoj — JAV parodos vedėjas Paul Medaiie*(kairėj) 
. ■duoda paaiškinimus Lenkijos min. pirm. J. Cyrankievicz. 

Trečioj nuotraukoj lenkės stebisi JAV virtuvės patogumais.

Žodis tapo realybe
Dr. J. Basanavičiaus kreipima

sis daugeliui buvo prie širdies. 
Ir todėl, lyg atsiliepdami į tą 
gražų sumanymą, Prūsų lietu
viai nepoilgo įsteigė Mažoje Lie
tuvoje "Birutės Draugiją”, o dr. 
Janas Šliūpas, tuomet gyvenęs 
JAV, iš karto užsidegęs dr. J. 
Basanavičiaus raginimu ir Ame
rikoje įsteigė "Lietuvių Mokslo 
Draugiją”.

Vienok tai dar nebuvo tokio-, 
draugijos. apie kurias svajojo 
Basanavičius. Vadinasi, reikėjo 
Uukti geresnių ir giedresnių lai
kų, kad būtų galima sumanymą 
pilniau įvykdyti.

Laikas slinko, tačiau atsirado 
ir gera proga po 1905 metų Ru
sijos revoliucijos. Tada dr. J. 
Basanavičius dar aiškiau pakar
tojo sava sumanymą "Vilniaus 
Žiniose", smulkiai pažymėdamas 
būsimos draugijos tikslą, ir kad 
steigiamai draugijai turėtų rū
pėti šie dalykai:

"1. Tardymas lietuvių kalbos 
ir dialektų. 2. Rinkimas dainų ir 
jų melodijų (gaidų). 3. Rinkimas 
patarlių (priežodžių). 4. Rinki
mas žmonių vardų, pavardžių, 
pravardžių, bei geografiškų var
dų (upių, kalnų, apgyventų vie
tų ir t.t.). 5. Rinkimas senoviš- 
koa "žinystės” liekanų: sapnų, 
burtų, "tikėjimų”, apžadėjimų, 

, taųtiškos-vaiatininkystės ir k. 6, 
Aprašymas įkuniyin. krikštvrtu. 
IVOlblė. Šermanu. laidatųvių ir 
kitų gyVBBimo apeigų. 7. Apra- 

1 šymas švenčių, įvairiausiomis 
. tautiškojo kalendoriaus dienomis

skėčio

Saulės

TURĖK ATSARGOJ
Ką jūs darot saulės skiečio dienomis? Turit 
džiaugsmo, kada daug darbo... su sodo 
pramogom, kada šeima laukia kepsnio ir yra 
pasiruošusi linksmintis! Ir koks specialus greit 

Salti 
rūiy« ____ ....
pildo keliones'-uikandŽių krep
ai. įrašyk Coke i tą Barnią, ir 
ir. jausis, kad turi atsignivi- 
limąl Visą tai rasit 
krautuvėj

olandų van der Meuleną, suomių 
prof. Niemi, lenkų prof. Bdu- 
doun de Courtenaya ir prof. Pro- 
chaską, ukrainų istoriką Gru- 
ševskj ir daug kitų, kurie akty
viai prisidėjo savo patarimais ir 
darbais, kad Lietuvių Mokslo 
Draugiją klestėtų.

Ligi, 1914 metų Draugija tu
rėjo 650 narių, o jau 1918 metais 
siekė 848 asmenų.

troškimas atsigaivinti pasauly garsiu gėrimu. 
Coea-Cola... geras ragauti, vertė pajuntama 
ragaujant! Užsisakyk Coke šiandien!

■r j
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Rūpinimasis mokslo laikraščiu

Dr. Basanavičius rūpinosi ne 
vien Draugijos reikalais, bet jam 
nemažiau rūpėjo ir mokslo laik
raščio išleidimas. Todėl jis 1905 
m. Vilniaus žiniose” rašė:

"Vienas vokietis buvo išsita
ręs: ”Um die GegenwartT!U ken- 
ne.muss man die Vergangenheit 
erforscht haben.” Šitie žodžiai ir 
prie mūsų padėjimo labai tinka; 
Mes visi gana gerai žinome, koks 
mūsų šiandieninis būvis, kaip 
mes esame užpakalyj atsilikę nuo 
daugelio tautų. Iš dalies— bet. 
tik iš dalies —žinom ir apiė prie
žastis šito dėl mūs taip , liūdno 
fakto, ale mes beveik nieko neži
nom apie tai, kuomi mūsų tauta 
buvo gilioje senovėje, kaip ir ant 
kokio kultūros laipto ji buvo sto
vėjus ; iš kur ir kokių priežasčių 
dėliai ji čion, šiaurėje, atsidūrė 
ir kokios didės tautos senovėje 
ji yra dabar tik liekana, menkas 
šešėlis. Apie mūsų gyvenimą Eu
ropos šiaurėje tarp vokiečių ir 
slovėnų yra gana likę paminėji
mų įvairiose "kronikose ir šiaip 
raštuose, kurie galbūt prieinam: 
kiekvienam archyvuose, todėl ir 
istorija šito laikotarpio gali būti 
aprašyta ne su tam didžiu vargu. 
Daug sunkiau yra su gilesne tau
tos senove. Šitame jžvilgyje mes 
turime didžios vertės archyvus, 
dar beveik niekam nežinomus ir 
nesuvartotus, mūsų dainose, pa
sakose, geografiškuose ir žmonių 
varduose, kurie, kaip kokie su-, 
akmenėjusieji ndišpasakyt i n a i 
gilios, senovės liudytojai su lai
ku suteiks mums daugšviesoj 
apie mūsų tautos praeigą- Todėl 
man rodos, tuo tarpu folkloriš
koji programosdalią'yrasvnr- 
biausia ir apie ją pasirūpinti rei
kėtų ant .tų pėdų nėįkūrimo 
draugijos 'nelaukiant, įsteigiant 
ypatingą tam laikrašti”.

(B. d.)


