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Jau tik trys savaitės belikę
iki didžiojo Amerikos lietuvių
užsimojimo — Amerikos sosti
nėje, VVashingtone, surengti lie
tuvių dvasios turtų demonstra
ciją. Joje norima parodyti šio
krašto įtakingiesiamSį kad lie
tuvių dvasiniai turtai: daina,
muzika, dailė, tautiniai rūbai
yra tūkstantmetės, savaimingos
kultūros padaras. Joje norima
praskleisti ir Lietuvos valsty
bės istoriją ir parodyti, kad jau
prieš 700 metų, kada dar šis
kraštas buvo atradimų objektas,
Lietuvos valstybės karalius Min
daugas jau buvo vainikuotas
pirmuoju Lietuvos valstybės
karalium.
šioje tautinėje Ir kultūrinėje
demonstracijoje, įvykstančioje
birželio mėn. 20-21 dienomis,
norjma praskląidyti mažiau į is
toriją įsigilinusiems klaidingai
sudarytą ■ įspūdį, kad Lietuvos
valstybė yra pirmojo pasaulinio
karo padaras, kad tai naujas,
ant ano karo griūvėsiu išugęs
jaunas medis.
Klausantis šių. žodžių, .galj gal
ne vienam ir kilti klausimas, ko
dėl Amerikos Lietuvių Tautinė
Sąjunga to darbo kaip tik da
bar ėmėsi, ir kodėl jis būtinai
rengiamas Washingtone ?
Lietuvos valstybės ir tautos
skaudus likimas kiekvienam pa
triotui lietuviui įpareigoja ati
duoti savo darbų dalį, kuri leng
vintų Lietuvos kančias ir artin
tų jai laisvę. Tuo labiau tokiu
darbu turi rūpintis organizaci
ja, kuri savo užsimojimų pagrin
duose yra įrašiusi tautinius įsi
pareigojimus.
Tokį sąskrydį-tautine demon
straciją rengti IVashingtone įpa
reigojo ir dabartiniai įvykiai,
kurie artina visą eile sprendimų,
kuriuose netiesioginiai ar ir tie
sioginiai, gali būti paliestas ir

Sąskrydžio pirm. gen. Wedemeyer

Cabformjos gubernatorius Earl Waren su žmona ir trimis dukterimis išvyko į Elizabetos II karū

Sąskrydžiu Washingtone su naciją. Jis yra prezidento Eisenhovver atstovas iškilmėse. Europos laikraščiai jau pajuokavo, kad
sidomėjo ne tik lietuviai, bet ir
gražioms gubernatoriaus dukterims bus. pasidairyta ir vertų vyrų ...
mūsų didysis laisvės reikalas.
Daroma viskas, kad šis įvy lietuvių draugai amerikiečiai.
Tat lietuviai ir.nori į Amerikos kis tiesioginiai, per spaudą, ra Nepaprastai svarbu, kad sąskry
valstybės įtakinguosius, tuo pa diją; televiziją ir kitomis prie džio garbės .pirmininku sutiko
čiu dabar ir į viso pasaulio įta monėmis pasiektų ir plačiausias būti JAV viceprezidentas Nixon,
kinguosius, prabilti ne sausai amerikiečių mases. Į programos o pirmininku gen. Wedemeyer.
Į sąskrydžio komitetą įeina
surašytuose memorandumuose, išpildymą įjungtos stipriausios
bet prabilti lietuviška muzika, lietuvių meno jėgos, sąskrydį daug žymių politikų, visuomeni
daina, daile, Lietuvos valstybės remia įtakingos amerikiečių or ninkų, pramoninkų, štai jų da
”New York Times” ir ”He- pabrėžė), kad vyriausia opozici iškilo pasiūlymas priimti dar
istorijos praskleidimu. Greta po ganizacijos ir pavieniai asme lis:
rald Tribūne”, didžiausi New jos prieš rezoliuciją kalbėtoja vieną rezoliuciją, kuria norėta
litinių teigimų ir prašymų, tai nys. Reikia, kad ir pačių lietu
R. Douglas Stuart, Amerikos Yorko dienraščiai, lietuvių de buvo Lietuvoje gimusi delegatė paremti prezidento pasiūlymą
gal dar net stipresnis argumen vių šiame sąskrydyje būtų tik Ambasadorius Kanadai; Pierre legačių pareiškimams pašventė
iš Richmond Hill, Queens, N. Y., įleisti dar 240,000 asmenų, iš
tas, labiau įtikinantis ir atei rai daug, ir jie pasirodytų moką
Monteux, Bostono Simfonijos žymiausią vietą pereitą trečia Ligija Bieliukienė, kalbėjusi už trūkusių iš anapus geležinės už
ties sprendimus .darant- labiau lietuvių tautą reprezentuoti.
dirigentas su žmona; Kapitonas dienį paskelbtuose savo aprašy lietuvius, pabėgusius nuo komu dangos. Apgailėtina, kad šį re
įpareigojantis.
Sąskrydį rengia, kitaip sakant
muose apie Washingtone vyks nistinio teroro. Atpasakotas be zoliucija buvo, matyt, nelabai
IVaShingtonas šiandien yra visus organizacinius ir kaštų Eddie Rickenbacker; Komerci tantį Amerikos Moterų Klubų veik visas jos kalbos turinys,
kompetentingų autorių sureda
ne tik visos Amerikos dėmesio rūpesčius ant savo pečių užsi jos Sekretorius •— Finansų Mi- Federacijos suvažiavimą. Svar cituojant
prieš
rezoliuciją: guota ir netiksliai motyvuota
centre. Į IVashingtoną dabar ke dėjo, Amerikds Lietuvių Tauti- nisteris Sinclair Weeks su žmo biausiu įvykiu buvo laikomas
1) šimtai tūkstančių pokarinių (pabrėžtas tik žmonių pertek
liauja Europos valstybių vyrai, nė Sąjunga, bef^dalyvauti kvie na; Gąrvin E. Tankersley su vienos rezoliucijos atidėjimas imigrantų yra ne paprasti imi
lius Europoj ir darbininkų stoka
keliauja iš Azijos, Afrikos, Pie čia visus Amerikos lietuvius, be žmona; Mrs. John Alden Car- (grąžinimas į komisiją persvar grantai, o greičiau politiniai pa
šiame krašte, o ne politinė pa
tų Amerikos. IVashingtonas da jokių politinių ir tikybinių skir penter; Alfred O*Gara su žmo styti), To atidėjimo priežastis
bėgėliai nuo komunistinio tero dėtis, sudaryta okupacijų).
bar yra tas centras, kuriam tumų.
na; Illinois Valstybės senato buvusi lietuvių delegačių pa- ro, kurie tebeturi vilties, kad jų
Kadangi pats rezoliucijos tik
sprendimų ateičiai jieško visi,
Tat visi lietuviai, kuo tik kas rius Dirksen; Frederick K. We- reikšta opozicija prieš rezoliuci- tėvynės nuo to teroro bus iš
slas lietuvių interesams palan
kuriuos tik paskutinis pasauli galim, padėkim šį didelį žygį yerhouser su žmona; Mrs. Clark
laisvintos ir jie galės grįžti na kus, tai ir lietuvės delegatės
jąnis karas ir komunizmo grėsmė įvykdyti. Vieni savo auka, kiti Williams; Mary Garden; Mr. &
Rezoliucija reikalavo, kad vi mo; 2) Daugelis tokių imigran prisidėjo savo žodžiu rezoliuci
pastatė į painius ir sunkius programos atlikimu, treti savo Mrs. Elexander Kipnis; Senato
si svetimšaliai, išgyvenę šiame tų, bendradarbiaudami su žy jai paremti. Bet po to atsirado
klausimus. Washingtonas ir mū dalyvavimu. Visi remkim dar rius Douglas; Administracijos
krašte penkerius metus, priva miomis amerikiečių organizaci
(Perkelta j 5-tij pusi.)
sų, čia gyvenančių dėmesio cen bus, kurie dirbami Lietuvos gar Skyriaus Viršininkas Edmind
jomis, dalyvauja kovoje prieš
tre, nes tai šio krašto politikos bei ir laisvei. Visi birželio mėn. Mansure; Hugh Ki Duffield, lėtų prašyti šio krašto piliety
komunizmo įsigalėjimą ir dėl sa
ir valdžios centras. Taigi jei 20-21 dienomis susitikim Wa- National Symphony Draugijos bės, o to nepadarusieji būtų de
portuojami. Rezoliucijos projek vo kraštų išlaisvinimo; toje
MŪSŲ
mums reikia pagalbos jieškoti, shingtone!
Prezidentas su žmona ir kt.
tas buvo priimtas jau 1947 me veikloje jie yra naudingesni te
tai jos ir jieškokim ten, kur jos
tais. Jis dabar turėjo būti ga bebūdami savo kraštų piliečiai,
VEIKLA
galima tikrai surasti.
lutinai patvirtintas ir po to jau negu jie būtų, jei jie tos pilie šiomis dienomis LDš pasiūlė
šiam sąskrydži u i-ta utinei de
turėjo būti dedamos pastangos, tybes atsisakytų, priimdami šio VLIKui tęsti pasitarimus dėl
monstracijai IVashingtone su
kad Kongresas išleistų tokį įsta krašto pilietybę. Todėl nenuo VLIKo ir Liet. Diplomatų darbo
rengti laikas parinktas nepa
seklu būtų juos versti šiose ap
tymą.
prastai geras. Vasaros metu, j
suderinimo ir Lietuvos vadavi
linkybėse savo pilietybę keisti.
Abu
minėti
laikraščiai
nuro

Washingtoną susisiekimas įvai
mo akcijos pagyvinimo. Numa
Prancūzijos prezidentas dabar džią radikalų nariui Mendes —
riausiomis priemonėmis nepa kone kas antrą dieną vi,s kitam France. Jis gali patikti kairie dė (o NYT net antraštėje tą
”Herald Tribūne” pacitavo ir toma, kad tokie pasitarimai
prastai geras; traukiniais, auto asmeniui siūlo valdžią į rankas, siems, nes yra ginklavimosi su
A. Devenienės posakį, kad šio įvyks Romoje, antroje birželio
busais, lengvomis mašinomis, bet vis jos niekas negali paimti. mažinimo šalininkas, tačiau fi
krašto pilietybė turėtų būti pa mėnesio pusėje, kuriuose nuo
lėktuvais. Sąskrydžio iškilmėms Socialistų Guy Mollet, gaulistų nansiniuose klausimuose yra
sirenkama iš meilės, o ne de! VLIKo žada dalyvauti Krupavi
PAGALIAU
prievolės.
gautos reprezentacijai tinka Diethelmas atsisakė net neban perdaug konservatyvus. Tad ir
čius, žalkauskas, Šidiškis, NorNUGALĖJO
miausios patalpos. Ir kas svar dę eiti į parlamentą. Nepriklau jam vilčių maža.
Iš komisijos rezoliucija grįžo kaitis ir Karvelis.
EVERETĄ
biausia, Kongreso nariai, ir kiti somųjų Paul Reynaud buvo ori
♦
Anglijos karalienės Elzbetos pataisyta ta prasme, kuria Pa
Jei Mendes-France nepajėgs
įtakingi valdžios pareigūnai, dar ginalus. Jis, gavęs pasiūlymą,
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dieną
vykstančio
baltijo Moterų Tarybos atstovės
nebus išsiskirstę vasaros atos nesitarė su partijų komitetais, gauti pasitikėjimo, sekantis II karūnavimo išvakarėse Di buvo siūlyta. Būtent, priliet.vbę Elzbetos II karūnavimo proga
togoms, ir galės lietuvių tauti o atėjo tiesiai į parlamentą; jei kandidatas numatomas George džiosios Britanijos ekspedicija, priimti imigrantai skatinami, Lietuvos min. B. K. Balutis pa
Bidault, Prancūzijos "frontinin vadovaujama pulk. John Hunt,
nę demonstraciją stebėti.
norint, tai tuojau pakeiskit
kų” vadas.
pasiekė Everesto viršūnę — bet politiniams emigrantams, siuntė jai sveikinimą Lietuvos
konstituciją taip, kad vyriausy
kurių kraštai yra nelaisvėje, nei Diplomatinės Tarnybos bei jos
29,002 pėdų augštumoj.
bė galėtų išbūti bent 18 mėne Jam gali keršyti nepriklauso
prievolė priimti pilietybę, nei šefo ir VLIKo vardu.
ši
ekspedicija,
gerai
paruošta,'
sių, ir duokit jai didesnius įga mieji už Reynaud nepakankamą
*
grasynias depor^icija nebesiūlo
žygį
pradėjo
šių
metų
kovo
mėn.
liojimus. Parlamento dauguma, palaikymą. Be to, ir jis pats
ma.
Su
tokia
pataisa
rezoliucija
Nuo
š.
m.
birželio
mėn. 1 d.
10 d. Ji truko 80 dienų, ir kaip
žinoma, nepanorėjo to padary vargu ar linkęs tokiomis nepa
atrodo dar geriau, nei ji būtų iš darbo Vykd. Taryboje pasi
buvo
suplanuota,
pasibaigė
ka

ti ir Reynaud buvo atmestas. lankiomis aplinkybėmis imti
rūnacijos iškilmių išvakarėse. buvusi visai atmesta, nes ji da traukė Dr. N. Bražėnaitė ir jos
Tačiau balsuojant, tik komu vairą, ypač kad jis rudenį tai
Tai speciali dovana Elzbetai II. bar gyvai primena komunistų vieton mašininke yra priimta
nistai buvo vieningi. Visos ki kosi kandidatuoti į Respublikos.
pavergtų kraštų nenormalią M. Gedgaudienė. Taip pat į
tos partijos suskilo ir vieni bal Prezidento vietą. Jei jam nepa
būklę.
Vykd. Tarybos darbą yra įtrauk
siseks, tad turės atsirasti koks
savo už Reynaud, kiti prieš.
ta Pr. Zunde ir E. Babijonaitė.
Kongreso
pabaigoje
staigiai
ŠALTAS VANDUO
Tada prezidentas pasiūlė val- nors "juodas arklys”.

Lietuves įtikino Amerikos moteris

Prancūzija be valdžios

LENGVATIKIAMS

Sušaudė desantininkus Ukrainoj
Maskva oficialiai pranešė, kad
Ukrainoj tapo pagauti ir sušau
dyti keturi iš amerikiečių lėk
tuvo parašiutais nuleisti desan
tininkai. Lėktuvas, sugautųjų
prisipažinimu, buvęs keturmotoris, be ženklų, atskridęs iš Atė
nų (Graikijos) bazės. Sugautie
ji visi, buvę Ukrainai. Jų pavar
dės— Lachno, Makov, Isosivič
ir Remigij) Anksčiau j ie, bend
radarbiavę |su vokiečiais kovoje
prieš bolševikų partizanus, pas
kui pabėgę į Vokietiją, kur stoję
amerikiečių tarnybon ir išėję
amerikiečių šnipinėjimo mokyk
las, kurios veikiančios Vakarų
Anglijos karaliene Elzbieta II, lydima savo vyro, išeina iš West- Vokietijoj: Bad Wiese ir Kaufminster Abbey, po karūnacijos pasiruošimo. Greta jos Norfolko beurene. Minimos ii* -tų mokyk
kunigaikštis, karūnacijos tvarkytojas.

dės. Paskutines instrukcijas išskrendantiems iš Atėnų davęs
amerikiečių majoras H. I. Fiedįeris, kuris 1950 metais tris
kartus lankęsis Sovietuose kaip
Valst. Departamento kurjeris.

Sugautieji turėję su savim
trumpabangius radijo siųstu
vus įr imtuvus, ginklų, nuodų ir
rotatorių atsišaukimams spaus
dinti.'
Valstybės Departamentas pa
reiškė, kad visa ta istorija, ypač
apie nuleidimą iš amerikiečių
lėktuvo, yra gryna fantazija.
Tas esąs toks nerimtas prasi
manymas, dėl kurio -nei aiškintis

lų viršininkų amerikiečių pavar- neverta.

Maskva oficialiai atsisakė da
lyvauti derybose dėl Austrijos
taikos sutarties. Girdi, jei norit
derėtis, tai perkelkim derybas
į "augštesnį laipsnį”. Vadinasi,
turi suvažiuoti . arba užsienių
reikalų ministrai, arba valsty
bių galvos. (Dabar tos derybos
buvo vedamos užs. reik. min. pa
vaduotojų).
Drauge Maskva griežtai pasi
sakė prieš Bermudų pasitarimą:
tai esąs sąmokslo rengimas
prieš "socialištinę valstybę”.
Kitaip sakant, jei norit kal
bėtis, tai atvykit tarp ' savęs
pešdamiesi. Jei būsit vieningi,
tai nenorim su jumis kalbėti.
Šis Maskvos pasisakymas už
pylė gerokai šalto vandens ant
Anglijos, ir Europos karštųjų
galvi], kurios manė, kad Krem
liuje vilkai virsta avinėliais ir
todėl "nereikia nieko daryti nei
sakyti, kas tą persivertimą kliu
dytų

VISAM PASAULY
• Korėjoje, paliaubų derybų kritiškiausiu metu, komunistai pradėjo smarkų puolimą, kurio dalis vyko kaip tik netoli
nuo Panmundžamo, kur vyksta derybininkų posėdžiai.
• Dešimts dienų prieš Italijos rinkimus, Amerikos amba
sadorė C. B. Luce viešoje kalboje 'įsakmiai prasitarė, kad jeigu
Italijoj laimėtų kraštutiniai elementai, tai Amerikos bendradar
biavimas su Italija turėtų nutrūkti (t. y., piniginė užsidarytų).
• Rusai Berlyne irgi įsteigė civilinės administracijos ko
misariatą, panašiai, kaip vakariečiai yra padarę jau prieš ketve
rius metus. Civiliniu komisaru paskirtas Semiovas, kuris Berlyne
yra jau nuo 1945 metų. Gen. Čuikovas lieka tik karinių pajėgų
Berlyne viršininku.
• Kenijoj britų daliniai nušovė 13 "Mau-Mau” teroristų
ir kitus 33 teroristus suėmė. Nušautųjų tarpe esąs ir fanatiš
kiausias teroristų vadas "Brigadyrius Liūtas”.

• Kinų nacionalistų vyriausybė sutiko panaudoti visą savo
įtaką, kad apie 12.000 jos šalininkų partizanų, veikiančių Burmoje (jie į ten yra pasitraukę iš Kinijos), sutiktų iš Burmos
teritorijos pasitraukti.
• Olandijoj įvykusiuose savivaldybių rinkimuose laimėjo
socialistai. Komunistai prarado 4% anksčiau turėtų atstovų.
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Tautinės Sąjungos
skyriuose

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui),
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande kas ketvirtadieni. -CHICAGIEČIAI PAGERBĖ
Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
J. BAČIONĄ IR SUAUKOJO
įregistruota kaip antros klasės
SĄSKRYDŽIUI $460.00
siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta
Amerikos Lietuvių Tautinės
tymų.
Prenumerata metams iš anksto: Sąjungos Chicagos skyrius sa
Jungt Amerikos Valstybėse $5.00,
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.00. vaitgaliui nutarė automobiliais
Atsk. Nr. kaina 10 centų.
nuvykti j Juozo Bačiūno Tabor

ka. Dr. Matusevičius $8.00. Po
$5.00 — Adomas Varnas, Eu
genijus Bartkus, Balceris.
Viso suaukojo $460.00. (Pa
gerbę visuomenininką, gražiai
pasivaišinę, skirstėsi į namus,
.džiaugdamiesi, kad prisiminė ir
visuomeninius reikalus.

Aukojo: Inž. Jokūbas Kregž
dė $5.00. Po $2.00 — A. Pocius,
Dičiūnas, Albert ir Lora Bal
nius, Ant, šyątayičius. Po $1.00
— Jonas Kiznis, I. Bacevičius,
Silvestras Vižintas, M. Čepulie
nė, Stasys Dagys, Pov. Pečkaitis, Povilas, Pov. Viederis, Kaz.
Pravilionis, ponia Bubelienė,

Juozas šalučka, Česlovas Mažei
ka, Marija Ruzas, P. Deltuva,
Gražina Krasiškaitė, Dalė Grėb
liūnaitė, Staškauskienė.
DIRVĄ

LAUKIA

patalpas susirinkimui užleido ir
SĄSKRYDŽIO* REIKALAIS
JOSŲ TALKOS!
pats susirinkime dalyvavo. Tai
PRAKALBOS
CHICAGOJE
buvo vakare, temstant. Kai tik
BIRŽELIO 9 D.
sutemo, staiga lempos užgęso ir
TUOJ ISIGYKIT
užsidegė 60 žvakučių ant milži
Kylant eilei svarbių klausimų,
niško torto, kurį vos pakėlęs ALTS Chicagos skyrius ruošia
ŠIAS KNYGAS!
per salę atnešė J. Linkus, iš prakalbas, įvairiems sąskrydžio
Chicagos
skyriaus.
Visi
sudaina

reikalams išaiškinti. Norintieji
Farm, Sodus, Mich., 104 mylias
Namai ant smėlio
vo Juozui Bačiūnui ilgiausių me galės dar ir į sąskrydžio dalyvių Aušrelė (elementorius)
kelio — pasiviešėt ir pasikalbėt
Step. Zflbarskas _________ 2.25
J. Gliaudą______________ 2.00
tų. Antanas Kalvaitis, skyriaus tarpą įsiregistruoti. Prakalbos Aukštųjų
Šimonių Likimas
Sąskrydžio Washingtone reika
Nemunas
vardu Bačiūną pasveikino.
įvyks birželio 9 d., 7:30 vai. va
Ieva Simonaitytė .________ 3.50
lu. Juozas Bačiūnas savo gražias
St. Kolupaila __________ 2.50
Vėliau Juozą Bačiūną sveiki kare, Lietuvių Auditorijoj, 3133 Anglų kalbos gramatika
Neramu buvo Laisvės Alėjoj
J. Kukanauza __________ 2.00
no veik visi dalyvavusieji. Ba S. Halsted St., Chicagoj.
B. Daubaras____________ L50
Our Country Lithuania
Anderseno pasakos
3. Atsistačius Nepriklausomai čiūnas, dėkodamas už taip ma
(ėjimas visiems laisvas.
V. Augustinas —------------- 5.00
____ _____ -..........................2.00
• Tremties leidykla, Vokietijo PLB VOKIETIJOS KRAŠTO Lietuvos Valstybei, namai per lonų ir gražų siurprizą, visiems
Anglų kalbos gramatika
Po Tėvynės dangum
je,.jau atspaudino V. Kudirkos VALDYBOS PAREIŠKIMAS eina Lietuvos Valstybės nuosa padėkojo ir visus pakvietė jaus
V. Kamantauskas ____ __ 1.00
Žodžiai vytčs' Nemunėlio.
vybėn.
tis jo svečiais. Ta proga primi
raštus. Greit jie pasieks ir kitų
DĖL UŽPIRKTŲ NAMŲ
Paveikslai V. Augustino_ 2.00
Aukso
kirvis
PRAKALBOS
ROCKFORDE
kraštų knygos mylėtojus.
4. Krašto Valdyba imsis vi nė, kad jam, kaip visuomeninin
Juozas švaistas _________ 2.50 Petras ir Liucija
JAV lietuviškoje spaudoje
kui, svarbu, kad dalyviai ir jo
Rockford, III. — 92 laipsnio Barabas
Romain Rolland _________ 1.20
• Misionierius J. Bružikas deda keliais atvejais buvo pareikšta sų atsargumo priemonių, kad bičiuliai sveikinimus nukreiptų
ateityje
namai
negalėtų
būti
kie

karščio Rockfordo lietuvių nesu
Paer Lagerkvist________ 2.25
Pasaulio Lietuvių žinynas
pastangų Urugvajuje pastatyti susirūpinimo Vasario 16 Gim
visuomeninims tikslams, ir tuoj
Baltasis Vilkas
Anicetas Simutis_________5.0'1
lietuviams katalikams bažnyčią nazijai užpirktų Huettenfeldėje no nors nusavinti arba kad jie čia: pat dalyvaujantį Joną Valai laikė atsilankyt į pramogą, ku
K. Binkis ______________ 1.00
Princas ir .elgeta
rią
surengė
Lietuvių
Kultūros
kitaip
neišeitų
iš.
lietuviškų
ran

ir mokyklą. Kadangi Urugvaju namų nuosavybės apsaugojimo
tį iš Netv Yorko pakvietė para Klubas. Pirmininkavo Meno Mė Balutis
Mark Tvvain____________ 1.20
je lietuvių kolonija neturtinga, ir jų panaudojimo ateityje rei kų.
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50 Pirmas rūpestis
ginti dalyvauti Lietuvių Sąskry gėjų Ratelio pirmininkas Justi
5. Į Vasario 16 Gimnazijos
prašo pagalbos iš Amerikos lie kalu. PLB Vokietijos Krašto
dy Washingtone birželio 20 ir 21 nas Bubelis. Chorui vadovavo Baltaragio malūnas
Jurgis Jankus _________ 2.00
K. Boruta______________ 2.50
tuvių. Dabar jis yra Amerikoje Valdyba randa tat reikalingu Namų Vajų kviečiamos aktyviai dienomis ir kad svečiai prisidėtų
Pragaro pošvaistės
ir
solo
dainavo
Juozas
šalučka,
Broliai Domeikos
ir aukas prašo siųsti: Rev. J. lietuviškajai visuomenei paaiš įsijungti visos laisvajame pa sąskrydį remti aukomis. ____ ,
’ V. Alantas______________ 3X0
Lietuvių šeštadieninės mokyk
L. Dovydėnas _______ 2.50
saulyje esančios lietuviškosios
Bružikas, 5541 So. Paulina St., kinti:
Partizanai už gelež. uždangos
Su sveikinimais savo aukas lėlės mokinės deklamavo ir šo Buriavimas ir jūrininkystė
organizacijos, kurios pačios pa
Chicago 36, III.
Daumantas
_________ 2,50
ko tautinius lietuvių šokius, ku
B. Stundžia____ ’__ _____ 2.00
1. Namai su sklypu užpirkti' sirenka būdą ir priemones lė Sąskrydžiui įteikė:
Per
Klausučių
ūlytėlę
Didžiosios
atgailos
Adv.
Ant.
Olis
su
žmona
$47.,
riuos išmokė mokyklos vedėja,
• Latvių-Lietuvių Vienybė vėl PLB Vokietijos Krašto Valdy šoms telkti, atsižvelgdamos į to
. Liudas Dovydėnas_______ 2.20
R. Spalis ______________ 3.50
leidžia latvių ir lietuvių kalbo bos vardu ir skiriami Vasario 16 krašto sąlygas ir susidariusias Dr. Steponas Biežis su žmona ponia Bubelienė. Programos ve
Džiaukis
gyvenimu
Pietų
vėjelis
mis biuletenį "Aistija”. Biulete Gimnazijai. Pirkinio sutartį Val tradicijas, ir Vasario 16 Gim $37.70, Jonas J. Kazanauskas dėju buvo Bronius Koraitis. Pia
O. Swett Marden_________0.70
• Vytė Nemunėlis _________ 1.00
su
žmona
$30.00,
Adv.
Ant.
La

nu
akompanavo
ponia
Christennis siuntinėjamas šios organi dybos įgalioti pasirašė Valdy nazijos rėmėjai.
Doleris iš Pittsburgho
Paklydę paukščiai I
pinskas su žmona ir Dr. Rodo- son. Pragrama, nežiūrint nepa
zacijos skyriams, lietuvių ir lat bos pirmininkas Pr. Zunde ir.
Stepas Zobarskas
_____ 0.80
PLB Vokietijos Krašto
Jurgis Jankus__________ 2.20
kai
iš
Cicero
po
$25.00,
Ant.
prastai karšto oro, puikiai-at Daili saulytė
viu laikraščiams ir kt.
Tarybos narys T. Alf. Bernato
Valdyba
Paklydę paukščiai II
Kalvaitis su žmona ir Bivainis likta. Pažymėtina, kad chore yra
Jurgis Jankus __________ 2.60
• Balandžio mėn. 21 d. suėjo nis.
po $20.00, Ponas Massiė $17.30. pusantro karto daugiau vyrų, Gyvačių lizdas
Petras širvokas
86 metai nuo gimimo Jono Ry2. Jei dėl kurių nors priežas
Francois
Mauriac
_______
2.60
negu
moterų.
Chorą
sudaro
benPo $15.00 — Al. Kumskis su
Juozas Švaistas ___ .____ _ 2.75
.ĮIEŠKO ŠEIMININKĖS
terio, Lietuvių-Latvių Vienybės čių ateityje gimnazija nustotų
žmona, V. Diinstrubas su žmo 1 drai senosios kartos ir naujai Gatvės Berniuko Nuotykiai
Pabučiavimas
R.
Spalis
____________
5.00
organizacijos steigėjo Rygoje. veikti, namai bus panaudoti ki
'
atvykusieji
lietuviai.
Toks
gra

Reikalinga šeimininkė. Dėl na, P. Linkus su žmona, Dr. A.
J. Gružas ______________ 1.50
Gimdytoja
J. Ryteris karo aplinkybėse yra
Bartkus. A. Duoba $13.00, Gu žus bendradarbiavimas, sveikin
tam
lietuviškam
kultūriniam
ar
Raudonasis
siaubas
Francois
Mauriac
_______
1.75
sąlygų
kreiptis
šiuo
adresu:
žuvęs Kuržemėje.
das $11.00. Po $10.0,0 —'Vieno tinas!
Salik
Vogulov
__________ 1.25
Giesmė
apie
Gediminą
karitatyviniam reikalui: amatų
G. A. B.
žinskis, Vaitkus, Radzevičius, J.
P. Deltuvos rūpesčiu pakvies• Vokietijos lietuvių vadovybė mokyklai, senelių, invalidų ar
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00 Raudonasis Tvanas
Tysliava, šeštokas, Burokas,. tas iš New Yorko Jonas Valai- Gintariniai vartai
kreipėsi į Laisvosios Europos vaikų prieglaudai, sanatorijai ar
Ignas šeinius_ - ___ ____ 3.5
Balčiūnienė» Klimavičius, Mažei-■ tis nušviesti. Lietuvių SąskryN. Mazalaitė____________ 2.00 Raudoni batukai
Universiteto prezidentą Stras- poilsio namams ir pan.
■ džio Washingtone birželio 20 ir Gimtojo žodžio baruose
‘Jurgis Savickis _________1.50
burge, prašydama paremti .Va
P. Jonikas______________ 1.50 Ramybė man
21 dienomis tikslus. Po-kalbos
sario 16 d. gimnazijos namo pir
vieni pasižadėjo sąskrydyje da Gyvulių ūkis
J. Kėkštas_____________ _ 0-8C
CHICAGOS IR APYLINKĖS LIETUVIŲ
kimą.
George Onvell _________ 1.00
lyvauti,
kiti
prisidėjo
aukomis.
Raguvos
malūnininkas
DĖMESIUI!
Haufo pasakos I ir II dalis
• Augsburge, Vokietijoje, likuV. Tamulaitis __________ 0.25
viams dabar vadovauja: pirm.
Sudie, pone Čipse
Kazimieras Sapieha
V. Augustaitienė, sekr. J. Ši
James Hilton __________ 0.7$
B. Sruoga __________
šilkai ir vilkai
GOOD NEWS!
leikis ir ižd. V. Kapteinis.
Karoliai
Runcė Dandierin is_______ 1.0<
Saulės laikrodžiai
• Memmingene,
Vokietijoje,
Guy de Maupassant
OUR SAVINGS INTEREST
PARDUODAMOS PREKĖS Iš FABRIKO, TIESIOG Į
Henrikas Nagyi.____ ,____ 1.0(
Kaip jie mus sušaudė
stovykloje šiuo metu gyvena 370
JOSŲ NAMUS
RATE DOUBLED
San Michael knyga I
J. Petruitis ________
lietuvių. Apie 30 lietuvių gyve
Mūsų prekyboje nėra pasenusių, sudulkėjusių, ar broAxel Munthe____________ 2.5<
Kuprelis
na apylinkėse.
San Michael knyga II
. kinių prekių. Mes parduodame pirmos rūšies prekes, ga
Ignas šeinius ______
Axel Munthe____________ 2.50
• Senosios lietuvių kartos vei
rantuodami 5 metams.
Kalorijom ir- doleriai
šventieji akmenys
kėjas. Kazys Vidikauskas, PhiVilius Bražvilius____
Dabar turime Y P A T I N G Ą pasiūlymą: spy
Faustas Kirša____ ______ 2.00
Kryžkelės
ladęlphijoj išeinančiam laikraš
ruoklinių matracų, miegamųjų baldų, kilimų, elektrinių dul
šventoji Lietuva
A. Vienuolis________
ty ”Gwiazda”, atspaude savo
kiasiurblių.
Jurgis Savickis _________ 3.00
Konradas Valenrodas
eilėraštį, skirtą J. Bačiūno 60
Vatiniai matracai, visų dydžių, kitur parduodami
šventoji Inga
Adomas Mickevičius metu sukakčiai.
po $19.00, pas mus $ 9.00
Keliai ir kryžkelės
A. Škėma ______________ 2.50
Spyruokliniai
matracai,
visų
dydžių
ir spalvų,
Tarp žalsvų palapinių
Putinas ______ ______
•Iorm«rly 1%
• Dirvos redakcija gavo pami
R. Kesiūnas _________ 8.00
kitur po $29.00, pas mus $ 16.00
Kaimiečiai I d.
nėti šiuos naujus leidinius: San
Tėvų pasakos
Reymond __________
Spyruokliniai
matracai,
250
spyruoklių,
tarvė Nr. 2 (7) — Rezistencinis
A. Giedrius ______ _____ 1.00
Kelias į pasisekimą
kitur po $39.00, pas mus $ 19.00
visuomeninių ir kultūros reika
Grabau - Grabauskas _____ 2.00 Tolimieji kvadratai
VVILLIAM
S.
ROGERS,
East
Spyruokliniai
matracai,
įvairiausių
spalvų
ir
dydžių,
lų žurnalas. Redaktorius F. NeJ. Grišmanauskas _______ 2.00
Lietuvių Kalbos Istorija
Ohio Gas Co. prezidentas yra
kitur po $45.00, pas mus, $ 29.00
Tautosakos
Lobynas
veravičius. Red. adresas: 73
Dr. P. Jonikas -______ -__ 3.00
paskirtas Community Chest
Matracų pardavimas šiomis kainomis galioja tik mėnesį.
J. Balys________________ 3.00
Exter St., Rochdale, Gr. Britain;
Lyrika
1953 m. pirmininko padėjėju.
3 dalių ąžuolinis miegamasis, ivalnut ar šviesos spalvos,
Tomas Nipemadis
Laiškai žmonėms, Giovanni PaK. Binkis .........
2.00
Rogers
bendradarbiavo su šia
kitur
$220.00,
pas
mus
$139.00
August Gailit __________ 2.50
pini. Vertė- Petras Mačiulis, iš
Loreta
Trylika nelaimių
kompanija nuo 1914 metų ir
2 dalių- svečių kambario baldai, Nylon, vilna,
Stasius
Būdavas
_________
1.80
leido Lietuviškos Knygos Klu
WE WELCOME YOUR SAVINGS
R. Spalis ______________ 1.25
kitur $300.00, pas mus tik $199.00
kelis metus su Community
bas (2-)4 So. Oakley Avė., Chi'
:
otrcstT mjim*ncr
Lietuva
Tarp pelių ir vyrų
Skalbiamosios
mašinos,
su
aliuminiaųs
skalbimo
įtaisu,
Chest.
A.
Bondorius
_________
—
2.75
cago 8, 111.); Keliai ir kryžkeliai
John Steinback _________ 1.25
pas mus tik $ 89.00
Lietuvių Literatūra
Tėvelių pasakos
— V. Mykolaičio-Putino lyrika.
Elektriniai dulkių siurbliai: Hoover, Eureka, Westinghouse,
Pranas Naujokaitis ------- 2.00
A. Giedrius ____________ 0.30
Antras leidimas. Išleido Terra
Ugnies pardavėjas
paą mus tik $ 29.00
Lietuvių Tautos Kelias
(748 W. 33 St., Chicago 16, Ilk).
Balys Rukša____________ 1.00
M. Biržiška ............. —3.00
Vilnoniai kilimai, 9x12, įvairių spalvų ir rūšių,
Velykų pasakos
Lietuvių kalbos vadovas
• Elta, ilgą laiką leidusi biule
pas mus tik
N. Butkienė ____________ 1.00
Red. prof. Skardžius-------- 4.50
tenius tik lietuvių kalba, dabar
EI. šalytuvai: Westinghouse, Norge, Severai ir
Vidurnakčio vargonai
Lietuviškos pasakos
juos leidžia ir vokiečių kalba.
daug kitų, nuo
Česlovas Grincevičius ___ 1.50
J. Balys________________ 2.50
Artimiausiu laiku pradės leisti
9x12 linoleumai, įvairių spalvų, reguliariai
Vincas Krėvė Mickevičius
Lietuvių poezijos antologija .
ir prancūzų kalba.
------- :—".................. 2.oo
parduodami po $9.00, pas mus $ 5.50
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis. 6.00
Vaikų
knygelė
Supamosios
kėdės,
įvairių
spalvų,
plastikos
ar
vilnos,
Lekučio
atsiminimai
(jaunimui)
• Knygų leidykla "BENDRIJA”
M.‘ Valančius __________ 1.80
reguliariai parduodamos po $39,00, pas mus $ 19.00
A. Giedrius ____________ 1.50
įsisteigė 1952 m. gale, susijun
Vieneri metai ir viena savaitė
Lietuvių archyvas
Be to, didelis pasirinkimas vaikų lovų, vežimėlių, sta
gus PLB Vokietijos Krašto Val
B. Gaidžiūnas ___________ 1.50
Bolševizmo
mėtai
—
13.00
lelių, lempų, radijo aparatų, televizijų ir daug kitų prekių.
Ha*''
dybos ir Didž. Britanijos Lietu
Varpai ,skamba
jį?
Lietuvos Valstybes
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — didžiausia lietuvių
Stasius Būdavas___ _
2.50
vių Sąjungos knygų leidykloms.
Konstitucijos
baldų įmonė Chicagoje, užimanti 15.000'kv. pėdų plotą.
Vyturėliai
Laukuose
"
_______________
L
.................
0.70
"BENDRIJOS” administracijos
Visos kainos sužymėtos prekėse, be užsiprašymo.
Vikt Šimaitis _______ 0.75
Lietuva tironų Pančiuose
adresas: ’,Bendrija”,, HannoverPrekės pristatomos iki 150 mylių už Chicagos, ta pačia
Taupioji Virėja
B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis
. .■ (Jonas Andrūnas ir Petras
kaina.’
’
•
’
Kleefeld, Hegelstr. 6, Germany.
Svyrius) _____ —----------- — 1.50 Užuovėja
Ruošiama .spaudai: A. Gied
Mažasis Lietuviškai ■—
M. Katiliškis __________ 3.50
Angliškas žodynas
riaus pasakų rinkinys "Kasdie
žemaičių žemė
Vilius Pėteraitis
.
A. Vijainis ____________ 1.50
3222-24-26 So. Halsted St., Chicago* 8, III.
ninės pasakos”, J. švaisto apy
Metūgės «
Žemaičių krikštas
J. T. Corbley, Clevelando Coea-Cola Bothling Co. vyriausias di
<
Tel. Victory 2-4226
sakos "Eldorado”, Alės NakaiB. Pūkelevičiūtė :___ —
P. Abelkis __________ 3.50
rektorius, palinki- Mrs. Arlene Davis geros sėkmės ir ‘greito skri? Mėnuo vad. medaus
žvaigždėtos naktys
tės eiliuotas vaidinimas vaikams
Įmonės vedėjas-JUSTAS LIEPONIS
dimo penktose metikėse Moterų Tarptautinėse Oro Lenktynėse.
Augustaitytč-Vaičiūnienė_ J.00
- N. Mazalaitė _______
1 ' Prekyba atidaryta: Pirmadieniais ir ketvirtadieniais
"Nunešk, upeli, žąsų vargus”,
žmonės ant vieškelio
Cleveland Coca-pola Bothling Co.-pagalba ir iniciatyva, Mrs. Ar Meškiukas Rudnosiukas
nuo
9.
vai.
ryto'
iki
9:30
vai.
vakaro.
Kitomis
dienomis
nuo
9
S. Lauciaus dramos veikaliukų
Liūdas
2.00
Liūdas Dovydėnas
Dovydėnas
,____ 1.00
Vytė Nemunėlis 'ilene Davis dalyvaus Oro Lenktynėse, kurios, prasidės W.elland,
vai.,ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais 10 v. ryto iki 5 V.,
Visos
knygos
siunčiamos
paštu.
Užsakant
.pinigus
siųskite
rinkinys "Raudonoji . Melodija”
Ontario, tikslu greičiausia pasiekti Nėw.Smyrna Ęęach, Floridoj.
vak. Sekmadieniai periantiems neskaitome pardavimo taksų.
DIRVA, 1272 East 71 St.
ir kt.
Dalyvaus'įJT lėktuvas.
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Pergalvokim, kol nevėlo

LIETUVIS POETAS
TREMTY..

Lietuvių. Bendruomenės lėšų skirstymas kelia didelių abejonių

Įtakingas Naujosios Anglijos
dienraštis Boston Post (respub
likonų pakraipos), kuris nese
niai atskiru straipsniu ir nuo
traukomis pagerbė p. O. Ivaškienę ir jos liet, tautinių šokių
grupę, gegužės 17 d. savo kul
tūriniame priede, Boston Post
Magazine, atspausdino ilgą ir
gražų straipsnį apie mūsų poetą
Bernardą B r a z d ž i o n j. Boston Post redakcija,
skirdama tam reikalui visą pus
lapį ir straipsnį pavadindama
"Lietuvis poetas tremty”, jį pa
puošė didele Bern. Brazdžionio
nuotrauka. Straipsnio autorius
— p. J o h n Francis.
"Kai Bernardas Brazdžionis
atvyko į JAV, Lietuvos' vaikai
neteko vieno savo geriausių
draugų.” Tokiais žodžiais straip
snis pradedamas. Toliau pasako-

jama apie žiaurias rusų ir vo
kiečių okupacijas Lietuvoj, apie
poeto kelią į tremtį, iškeliami jo
darbai kaip rašytojo ir patrioto.
Bern. Brazdžionis tame rašiny
je aptariamas kaip poetas lyri
kas, kaip jaunimo literatūros
kūrėjas (mums gerai pažįsta
mas Vytė Nemunėlis), kaip li
teratūros' vakarų dalyvis, Bos
tono Liet. Rašytojų Klubo pir
mininkas ir Amerikos Balso
bendradarbis. "Kai jis nutildo
savo pluksną, tada jis keliauja
ir skaito savo poeziją, mėginda
mas pasakyti savo tautiečiams,
kad ne viskas dar prarasta, kad
vieną dieną Lietuva vėl kelsis,
kaip galinga ir didi šalis”, — ra
šo p. J. Francis.

ŽURNALISTU
SĄJUNGOJ
• V. Gedgaudas, dirbęs "Vie
nybės” redakcijoje, ilgesniam
laikui pasitraukia iš žurnalisti
nio darbo. Gegužės 24 d. jis iš
vyko iš New Yorko į Los An
geles. Prieš išvykdamas, dar da
lyvavo LŽS valdybos posėdyje,
iš kurios darbo irgi išvykdamas
pasitraukė. Į LŽS vaidybą da
bar įeis kun. T. žiūraitis.

Rašo BRONYS RAILA
Jau kelinti metai veiklesnieji
labai rimtą dėmesį, nes Ameri
lietuviai laikas nuo laiko pasvar
koje tarp senesniųjų išeivių Lie
sto JAV Lietuvių Bendruomenės
tuvių Bendruomenės idėja, kaip
organizavimo klausimą. Prita druomenės narių, kurie stengė visi iš gyvenimo praktikos ži
rimo tam nestinga ar bent prie si nuodugniau susipažinti su nome, dar nėra labai populia
III DRAUGUI ŠIRDĮ
šingų balsų tik mažai ir retai Bendruomenės pagrindiniais už-' ri. Einant į Amerikos lietuvių
SUSKAUDO...
tegirdėti. Pastaraisiais metais daviniais ir kurie toje šviesoje bendruomenės apylinkių organi
ta idėja pradeda po truputį įsi praktiškai gilinosi į LOKo nuo zavimą "veiksnių” pasipiniga
Gegužės mėn. 27 d. Draugas, gyventi ir stotis Rūnu. Nežiū status dėl apylinkių lėšų paskir vimo tikslais, o ne pačių apylin
savo satelito, Tėviškės Žiburių rint kiek gąsdinusios vvaterbu- stymo.
• Vyksta platus LŽS narių
kių apčiuopiamų ir visiems su
iš Kanados paskatintas aiškina, riečių pradžios, šen ir ten įsi
susirašinėjimas su valdyba klau
Nuvalius reikalą nuo gražių, prantamų uždavinių vykdymu
•d Lietuvos valstybei jau 1100 steigia vis naujos Lietuvių Ben bet pigių žodžių ir sparnuotų vietoje, vargu būtų daug vilčių
simais, susijusiais su spaudos
itų, kodėl tautininkai r.uošia (druomenės apylinkės. Spauda vis išsireiškimų, praktiškai yra ir patraukti' lietuvių mases. Jos
etikos problema, ypač dėl slapy
minėjimą tik 700 metų Mindau daugiau ir rimčiau pasvarsto būtų taip: sakysime, Bendruo su nepasitikėjimu ir dažnai su
vardžių vartojimo klausimo.
go karūnacijos sukakties, kodėl Bendruomenės problemą, užda menės apylinkė per tam tikrą geru nepasitikėjimo pagrindu
Straipsnyje Bern. Brazdžio
• Gegužės 23 dienos posėdyje
tą minėjimą rengia vieni, kodėl vinius ir kliūtis, čia neužtenka laiką iš savo narių surenka mo žiūri j daugelį liūdno vaizdo "po
nis minimas ir kaip Lietuvių En LŽS valdyba jau priėmė dalį
to nerengia ALT ar JAV Bend straipsnių, kurie paremti tik pa kesčių 100 dolerių. Iš tos sumos litikierių”. Melžiamomis "politi
ciklopedijos visuotinės literatū naujų LŽS įstatų projekto. Ren
ruomenė, kodėl?... žodžiu, la triotizmu ir "eptuziazmu”. Ame ji privalo išsiųsti Lietuvos lais kierių” karvutėmis būti jiems
ros sk. redaktorius. Lietuvių En giama antra projekto dalis. Ta
bai daug kodėl? Ir svarbiausio rikos lietuviai mėgsta daugiau vinimo reikalams 40 dolerių, ligi kaulo nusibodo, ir teisingai.
ciklopedijai ta proga skiriama da .projektas bus išsiuntinėtas
kodėl nepasako. O jis yra: kodėl praktiškai galvoti ir daugiau iš Bendruomenės centrui 30 dole
keletas tikrai nuoširdžiai ir šil visiems nariams apsvarstyti.
Tuo tarpu geriausia būtų, kad
tautininkams ateina, tokios ge praeities jau turi kartaus paty rių, Apygardos valdybai 10 do apylinkės, kaip "lietuvių savi
tai parašytų pastraipų, "šiuo
• Kalbininkas Dambriūnas ge
ros mintys ir tuos įvykius jie rimo, kaip ne sykį "patriotiniais lerių. Pačiai apylinkei lieka tik valdybės”, kaip ”vox populi”,
metu Brazdžionis rūpinasi svar
gužio
24 d. Nevv Yorko LŽS sky
moka tinkamai iškelti, kodėl mes sumetimais" yra buvę apiplėšti 20 dolerių... Vadinasi, 80'/ su pačios nusistatytų, kaip ir ko
biausiu reikalu, kurį įgyvendin
to nesugebam, ir kodėl jie vis ir išmetę pinigus, tarsi j balą ar rinktų vietoje lėšų išeina kitur, kiems reikalams jos turi paskir kos nusigręžti, o tai savo ruožtu ti ėmėsi Amerikos lietuviai, čia, riaus susirinkime skaitė paskai
mažins jų norą dėtis į Bendruo So. Bostone, jie rengiasi spaus tą kalbos klausimais. Prelegen
ką padarę to nepaskelbia mūsų j spekuliantų kišenes.
gi apylinkės uždaviniams ten styti savo surinktas lėšas. LOK
menę. Kol Tautos Fondo vienin
tas pabrėžė, kad kalbininkų tei
atliktų darbų nuopelnais!
Dirva pastaruoju metu nuo kinti tegali pasilikti tik 20%, tik teisė iš anksto jas tokiais pro teliu bosu pretenduos likti Vli dinti pirmąjį iš 20 tomų savo kiamos taisyklės nėra amžinos,
Neabejojam, kad tautininkai
mokslo
darbų,
naująją
Lietuvių
penktadalis
visų
gautų
mokesčių
centais
skirstyti
iš
viso
yra
didugniau pasvarstė Bendruome
kas, vienybės ir santarvės tarp Enciklopediją. Tuo žygiu lietu- nes kalbos taisykles lemia var
taip pasielgę būtų labai geri ir
dižai abejotina.
nės klausimus, ypač J. Antanai ar aukų.
tautiečių vargu galima laukti. .viai nori parodyti pasauliui sa- tosena. Reikia tam tikros pu
nereikėtų daug kartų kartoti
Reikia prileisti, kad Bendruo
čio ir J. čiuberkio straipsniuose.
Nebe tie vieneri metai jau pa vo prisirišimą ir meilę Lietu- siausvyros: vengti nebūtinų
kodėl?
Ne propagandiškai ir ne vien iš menės centrui (Vyriausias kraš
ŽIŪRINT Iš BENDRŲJŲ
rodė, kad Vlikas nemokėjo (ar vai”.
naujovių gaudymo, kad nesusi
Su istoriku A. Šapoka iš Tė "entuziazmo”, bet praktiškai, to komitetas ir apygardų valdy
TAUTINIŲ RĖMŲ...
darytų painiavos, bet nereikia ir
nenorėjo? ...) surasti tinkamo
"Nuo to laiko, kai ryšys su
viškės žiburių, galima sutikti, apčiuopiamai, mūsų tikrojo gy bos), pasiskirdami sau daugiau
Taigi, išrodo, kad toks Bend ir gilaus bendradarbiavimo su Lietuva negalimas, lietuviai čia, sustingimo ginti. Diskusijose
kad nuo atrastos datos, kur pa venimo ir jo uždavinių ribose. trečdalio visų apylinkėje suren
vyravo mintis, jog abejojimų
Lietuvos Respublikos teisėtų ir
Valstybėse, turi stengtis iš atvejais Lietuvių Kalbos Vado
minėta Lietuvos valstybė!?) Nebuvo paliestas tačiau dar vie kamų pinigų (40%), turi gal ruomenės apylinkėse sudėtų lė legalių organų diplomatine ko- i.JA
'
jau suėjo Lietuvai 1100 metų. nas klausimas, kuris iš tikrųjų voje, jog tomis lėšomis jie rems šų naudojimo, kaip dabar nu legija užsieniuose, — neabejoti laikyti gyvą savo tautinę dva vas šiuo metu visdėlto yra vie
Bet kaip bus, jei, sakysim, isto yra bene pats svarbiausias Lie bendrąsias tautinės kultūros in matyta, iš viršaus suskirstymas nai svarbiu antruoju "veiksniu", sią. Jie gali būti geriausi JAV nintelė "tvora”, kurios kalbinio
rikas Z. Ivinskis ar kuris kitas, tuvių Bendruomenės kelionės stitucijas, kaip, pvz., Lituanis vargu "žymiai paspartins JAV — o taip pat didžiai nesėkmin piliečiai ir kartu prisiminti tokią svyravimo atvejais galima įsi
bestudijuodamas Lietuvos pra motoras. Tai pinigų, lėšų surin tikos Institutą, kokį muziejų, ar Lietuvių Bendruomenės ir jos gai tesugebėjo apjungti kitas Lietuvą, kokia ji buvo kadai tverti. Galima buvo pastebėti,
eitį, atras Lietuvos valstybės kimas ir jų teisingas bei tikslin chyvą, mūsų mokslo ir meno apylinkių kūrimą". Ar tų mo gyvąsias ir veikliąsias mūsų re se”, — baigia straipsnį Boston kad daugelis ginčų kalbos reika
("solidarumo įnašų”,
Post Magazine apie Bern. Braz- lu kyla dažniausiai dėl nežinoji
vardą minint dar ankstyvesniais gas sunaudojimas. Kaip šis manifestacijas, lietuviškų vado kesčių
kaip
vis
mėginama kažinkaip zistencijos pajėgas. Kaiktirios džioni.
vėlių
leidimą
ir
eilę
panašių
rei

St. S. mo. kas iš tikrųjų kalbos žinovų
laikais? Ar jau ir reikės sukak klausimas ligi šiol yra užsimota
iš jų, kaip Lietuvių Frontas,
tį minėti. Negi Lietuvos vardo tvarkyti, jau žinomą.' Bet ar kalų, kuriems sunku rasti lėšų nepaprastai mūsų sudedamus jautė pagrindo net patį Vilką
yra teikiama. Ginčai spaudoje
paminėjimas jau ir yra Lietu tikslingai, reikia gerai pergalvo kitais būdais. Tai suprantama ir pinigus pavadinti) atidavimas apleisti...
tarp kalbininkų kokiu smulkiu
kitur "palengvins Lietuvos lais
vos valstybės įsteigimo djita?
ti, kol ne vėlu. Nes nuo to žy pagrįsta.
Ačiu Rėmėjams! klausimu dažnai panaudojami
Jei net 40%' mūsų Bendruo
vinimo
veiksnių
darbą
”
,
yra
ki

pasiteisinti, kad, girdi, jei kal
menės apylinkių sudėdamų lėšų
Kad tautininkai parinko šiai mia dalimi priklausys, kaip nau Bet palikimas apylinkėje jos tas klausimas.
Prenumeratos pratęsimo pro bininkai nesusitaria, tai iš kur
kultūrinei-tautinei demonstraci jas Bendruomenės apylinkes pačios aktyvių narių sudarytųjų
turėtų eiti kažkodėl tik tam vie
Kaip iš LOKo pranešimo ir jo nam "veiksniui”, kitaip sakant, ga DIRVOS spausdinimo prie mes "mirtingieji” galim žinoti,
jai Mindaugo 700 metų karūna seksis organizuoti ' ir kaip pa- lėšų tik vieno penktadalio prin
ęia^,
Bendruomenei
seksis
vyk

cipe atrodo neteisingas, netiks paties iš augšto sudarytų, nuo tik vieno Vliko Tautos Fondui, monėms pagerinti aukojo šie kaip rašyti. Tatai, tačiau nepa
cijos sukaktį, tą padarė ne bu
skaitytojai:
teisina nežinojimo tų dalykų,
vusią monarchiją smilkalais pa dyti realiai savo pagrindinius lus ir gal aiškiai kenksmingas statų matyti, "Lietuvos laisvi tai liaudyje rasis ir kils didelių
uždavinius.
pačios apylinkės augimui ir jai, nimo reikalams” iš apylinkių iž abejonių, — dėl to galime būti Bočiūnas Fel., Hartford $2.00 dėl kurių kalbininkai nei kiek
smilkyti, bet pasirinkti aiškią
datą, atsirėmusią į tikrą įvykį,
Prieš kurį laiką visuose lie kaip esminei Bendruomenės da dų norima išreikalauti liūto da tikri. Bendruomenės liaudis ne Bivainis J„ Chicago ....... 1.00 nesiginčija, o tai kaip tik apima
dėsnių didžiumą.
į Lietuvos valstybės pripažini tuvių laikraščiuose buvo paskel liai, pasistatytų uždavinių vyk lis, — net 40%', arba 40 dolerių sipriešins paaukoti gal ne liūto Palaikienė Magd.,
mą ir iškėlimą.
Easthampton............... 2.00
btas JAV Lietuvių Bendruome dymui. Pagrindiniai Bendruo iš mūsų apylinkėse ne visai taip dalį, bet visdėlto gerą dalį ir
lengvai surenkamo šimto dole Lietuvos laisvinimo reikalams, Rackaitis K., Rochester .. . 1.00
Kad tautininkai, rengdami šią nės Laik. Org. Komiteto prane menės, taigi ir kiekvienos jos
DAR NEVĖLU,
rių. Procentas gana didelis, ne realiam ir vieningam laisvės ko Rouika John, Columbus ... 2.00
apylinkės
uždaviniai
yra
tauty

šimas
tautinio
solidarumo
įnašų
kultūrinę demonstraciją Wabet veikiai gali būti PERVĖLU,
shingtone, teisingai pasirinko (mokesčių) reikalais. Tame ofi bės išlaikymas, kultūrininės, toli pusės visų įnašų. Ir uždavi vos sąjūdžiui remti, tačiau ne Kučianskas Ign., Baltimore 1.00 norint įsigyti rinktinę rašomąją
niai
bei
tikslai
nurodomi
gana
ekonominės
ir
socialinės
lietuvių
0.50
dabartinėje
tų
įvairių
"veiks

Valantiejus P., Union City
Mindaugo karūnacijos sukaktį, cialiame pranešime pasakyta,
1.00 mašinėle lietuvišku arba ameri
Barčas A.. Belhvood
tą patvirtina ir istorikas S. Su jog — "JAV lietuvių tautinio būkles stiprinimas. 80% savo svarbūs, gražūs, beveik nedis nių” ir jų rietenų sąrangoje.
kutuotini:
juk
kokiam
padoriam
lėšų
atiduodama
kitur,
apylinkė
Šioje srityje jau yra nunokęs Mackevičius VI., DeKalb 1.00 konišku raidynu.
žiedėlis "Lietuvoj" Nr. 3, 1953 solidarumo įnašų pajamos skir
Rašomosios visų geriausių fir
lietuviui
negali
rūpėti
Lietuvos
nebegali
tinkamai
savo
uždavi

ir
gal pernokęs laikas pirmiau Jasevičius A. Dr., Columbus 2.00
stomos
taip:
40%
skiriama
Lie

m. Jis ten sako:
mų,
o jų tarpe garsiosios
išlaisvinimas
ir
to
"laisvinimo
įvykdyti visą eilę stambesnių
tuvos laisvinimo reikalams; nių atlikti, nebegali konkrečiai
"Lietuvos valstybės pradžia
"Smith-Corona
”, gaunamos iš
darbo
”
parėmimo
būtinumas?
ir
ryškiai
pasireikšti
savo
vie

reformų, sukurti sveiką ir drau
20% paliekama-apylinkės reika
toje žiloje senovėje neužčiuopia
simokėtinai.
Deja, dabartinėmis aplinky gišką atmosferą tarp visų "veik
Patark ir kaimynui,
lams; 10%'skiriama apygardos tos praktiškųjų reikalų tenkini
ma: negalima jos susieti su jo
V. BARTKUS
valdybai; 30% skiriama Bend mo, o to nepajėgdama ji nusto bėmis tie "veiksniai” yra tapę snių” ir "prieveiksmių", nuošir
kad prenumeruotų
kia data, nei su jokio valdovo
712
E.
92
St., Cleveland 8, Ohio.
ja
būti
populiari,
reikšminga
ir
džiai
susitarti
su
visais
"veiks

gana
painiu
reikalu.
Keli
gražūs
ruomenės centrui”... Galiausiai
tikru vardu, žinoma tik tiek, pareiškiamas tikėjimas, "kad reikalinga vietos tautiečiams. Ji patriotiniai posakiai mokesčių mažodžiais" ir su lietuvių liau
TEL.: LI 1-6716
DIRVĄ
kad jau XII amžiaus pabaigoje
nuoširdus tautinio solidarumo neturi vilties Lipti tikra "lietu mokėtojui viso dalyko dar ne dies "skaitvardžiais”, — ir tik
lietuvių tautos gentys nebuvo įnašų dėjimo organizavimas pa vių tautinė ir kultūrinė savival padaro nei savaime aiškiu, nei taip pertvarkius visą dabarti
pabiros ir kad jas valdė sritiniai
lengvins Lietuvos laisvinimo dybė", o daugeliui pasirodys tik pilnai įtikinančiu. Kokie ir kas nę sujauktą lietuvišką grama
kunigaikščiai, siekę savo val
veiksnių darbą ir žymiai paspar melžiama karvutė visokių toli yra tie "veiksniai”? Tai visuo tiką gal būtų galima tikėtis net
džia apimti visą lietuvių gyve
tins JAV Lietuvių Bendruome mų centrų, ir paslaptingų "veiks met reikėtų aiškiai pasakyti. ir abu zuikiu iš karto nušauti:
namą plotą. Tose jų rungtynėse nės ir jos apylinkių įkūrimą”. nių” naudai. Tai ypač derk visų Mūsų politinėje publicistikoje ir Bendruomenės apylinkes sėk
dėl vyriausios valdžios XIII am
Ar iš tikrųjų būtų ir bus taip? vidutinių ir mažęsniųjų lietu nekartą linksniuojama, kad tų mingiau organizuoti Amerikoje
žiaus pradžioje stipriausiai pa
viškų kolonijų apylinkėms, ku "veiksnių” yra toli gražu ne vie ir Lietuvos laisvinimo rimtą bei
sireiškia Mindaugas,rios negali turėti vilties daug ko nas, bet du, trys ir net daugiau. vieningą darbą su noru, prasme
ŽIŪRINT Iš APYLINKĖS
laikomas Lietuvos valstybės kū
gauti iš centrų, bet jiems ati Jais suminimi tai Vlikas, tai dip ir nuoširdžiu įsitikinimu parem
RĖMŲ...
rėju. Tyrinėjimai rodo, kač
duoti privalėtų daug.
lomatai, tai ALT, tai net lietu ti.
Mindaugo būta ir gabaus politi
Tai nėra realus ir išmintingas vių sekcija prie Komiteto Lais
Tais klausimais man yra tekę
Lietuvių Bendruomenei atei
ko ir didelio masto valstybinin teirautis nuomonių tų potencia kelias Lietuvių Bendruomenės vajai Europai remti, tai kaiku- tų greit mirtis, jei jai panorėtų
ko. Jis ne tiktai sugebėjo po sa lių ar jau esamų Lietuvių Ben organizavimui plėsti, jos gyve rios kitos organizacijos. Kaiku- vadovauti viena ar kelios mūsų
vo valdžia palenkti kitus kuni
nimui tvarkyti ir jos lėšoms su rie iš tų "veiksnių” labai nori tremtinių partijos. Ne daugiau
gaikščius ir Lietuvą sujungti į
naudoti. Slinku būtų surasti įš mūsų visuomenės gauti dau jei būtų gero, jei iš kažkur jai
vieną valstybę, bet duoti jai ir Įėjimų išgirdus, ir atsiranda aukso vidurį (tai daug priklau giau lėšų "laisvinimo darbui”, panorėtų komanduoti ir ją savo
tokią formą, kokia buvo anais tvirtinimas, kad tokių organi so nuo kiekvienos vietovės skir kaikurie ir privalėtų gauti tam nuosavybe ar tik melžiama pi
^Bkais įprasta Vakarų Europo zatorių iniciatyva nelabai įdo tingų sąlygų), tačiau principe tikrą dalį, atsižvelgiant į nudir nigine karvute panorėtų laikyti
je. Tam jis krikštijosi, vainika mi...
savo narių surinktų lėšų apylin bamą darbą.
ir kuris vienas mūsų vadinamų
vosi karalium ir užtikrino, teisę
kė bent pusę, o ne penktadalį
Tai kaip ir kam ta Bendruo jų "veiksnių”. Bendruomenė tusavo sūnui paveldėti sostą ir
TAI BENT SUSITIKIMAS ... privalėtų sunaudoti namie. Ben menės sudėtų lėšų liūto dalis busi ri savo pačios nuosavus ir ypa
vainiką. Tuo būdu Lietuvos val
druomenės tikslas juk yra išlai paskirstoma ir sunaudojama? tingus uždavinius, ji yra reika
stybę, kad ir tiktai pradėtą
Anądien į Dirvą užėjo radijo kyti ir stiprinti lietuviškąją ben Jeigu tik Vilkui, tai aišku, kad las visų lietuvių, net nepartinių,
. krikštyti, jis iškėlė lygiomis su aparatų prekybininkas St. Grab- druomenę pirmiausia' tautinėje iš karto kils rimtų nesusiprati net ir nieko bendro su mūsų
'kitomis valstybėmis, kurios tu liauskaS (iš.Bostono) '.ir Juozas ir kultūrinėje srityje visur ten, mų tiek visuomenėje, tiek- nęt "veiksniais” neturinčių (ir tokių
rėjo ir senesnes tradicijas ir Nasvytis. Vienas į'kitą kiek pa kur ji yra. Ji negali būti paver tarp pačių "veiksnių”. Jeigu bū• berods bus daugumli). Todėl vi
giliau buvo .įaugusios į Vakarų žiūrėję,' staiga abu išskėtė ran čiama įrankiu,- pvz., partinės ar tų nustatyta, kad tos lėšos eitų sa tai reikia turėti iš anksto galkultūrą bei tų laikų papročius.” kas ir sušuko: :— kaip seniai kitokios, "veiksniuos” bei "prie tik Tautos Fondui, ne ką dau■ voje, gerai pergalvoti prieš išNiekas nedraudžia ar Ameri nesimatėm?
veiksminės" politikos naudai. giau reikalas tebūtų paaiškin■ dirbinėjant "iš augšto”, taigi,
kos Lietuvių Tarybai ar Bend Ir pasirodo jie nesimatė nuo1 Savaime suprantama, kad jei ji tas.' Tautos Fondas: ligšiol te■ toli gražu ne demokratiškai,
ruomenei panašias ar kitokias 1915 metų, Voroneže. O Vieš■ būtų paverčiama' melžįąma kar- buvo .Vliko iždu ir pagal tiąu-• įvairius nuostatus, ypač liečian
iškilmes rengti. Reikia jas su- patie, koks laiko tarpas ir kiek: vute kitiems tikslams, negu ji jus jo nuostatus vis daugiau to čius tokį malonų visų mūsų lie’
v°ti,' suorganizuoti ir įvyk- jame visokių įvykių!
juos yra .pasistačiusi, tai Bend- kiu norimas paversti.- Tokiu bū• tuvių sudedamų lėšų paskirsty’^Rti. Bet menka garbė "susigal Jiems išėjus, galvoju: ar ne-■ ruomenės organizacija neis du nuo. jo belieka tik vienasi mą,-nes nevykusiai pradėjus ir
voti" ką nors panašaus daryti, išgirsiu kada, čia užėjusius skai• sklandžiai, reikiamai, neaugs, žingsnis prie mūsų vadinamosiosi netikslius pagrindus- padėjuš,
kada jau viskas kitų padarytą. tytojus pasakojant: —Atsime■ plačiųjų sluogsnių neapims, ir "augštosios politikos", partinėsi galima pakasti po žemėm ir vi. Tada lengviausia šūktelėti: vy ni, kaip mes piie Portarturo ta- savo tikrųjų pagrindinių uždą- ir valstybinės. Amerikos lietu• są šiaipjau gražią, neabejotinai 91 metų senis, Henry I). Sedivick, autorius "The Art of Haprai, kam jūs ruošiat, juk ir mes da kariavom,... Neįtikėtina, bet vinių neįgyvendins.
viai, bent senesnieji išeiviai lar teigiamą viso pasaulio lietuvių piness” su savo nauja žmona Gabriel May Ladd, 16 metų, po
galim suruošti! Va, tokį šūkte- .būtų įdomu.
vestuvių Philadelphijoje.
-1 tai laiku, reikėtų atkreipti bai-greit gali nuo tosios politi-bendruomenės idėją.’
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Kelionė i Jurbarką - Juozo Bačiūno
tėviške
\

vr

*
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sutvarkė, išpuošė, gerai aprū
pino kaimo gyventojus ir ypatii^^
gai rūpestingai tvarkė miškus.

Netrūkus esąs adfpk pilį kai
tektai. Mokslas ir menas — tai
BR. JUODELIS
Jei iš Clevelando važiuodamas
mas išaugo, išsipuofe ir 1611
jų šūkis, dar truputį pridėjus.
į Chicago's centrų pasuksi ežero
4 • metais gavo Magdenbūrgo mies
7
Ir jeigu beskubant koridoriumi
pakrante lengvai besiraitančia
to teises. Jurbarko valdytojais
kas nors užlips tau ant kulnų,
autostrada, prieš tavo mašinų to studijų?
sapnas praėjo, ir tikrai buvo su buvo ir mūsų garsieji didikai
VYT. KASNĖNAS
Pavasaris svaigina žiedų kva-į
— Ekonomijos rašomasis lau tai žinok, kad architektas, nes
išsities pasišiaušęs Michigan’as
jais sunku skirtis. Pririšus prie Radvilos. Bet vėliau rusų caras,
pais. Jau kelinta dieną, kai mes,
niekas nevaikšto taip užrietę pamynę po kojomis šviesų ir j
su baltasparnių jachtų prieplau kia. Palaikyk kumštį!
kranto sielius, mes dar paval bene 1844 metais, dvarų padova
— Jei vakar laikei jos ran galvas, kaip tie kolegos, kurie, (tamsų, su sielininkais plaukia dus, susiglaudžia akių vokai, ar gėme draugėje atsisveikinimo
ka ir už jų toliau didingai pil
nojo kunigaikščiui Vasilčikovui,
kuojančiais karo laivais. Kai iš kelę, šiandien laikyk savo kumš anot inžinerių, perprasti būti .me Nemunu ir svaigstame jo begali miegoti pradėjus suokti pusryčius
;
su skaniaisiais žiob kuris labai gražiai sutvarkė ant
dailininkais
ir
perkvaili
būti
in.
sisklaidys ryto rūkas, pro Pla- tį, — prideda pro šalį spausda
pasakiškame grožyje. Slėniai, lakštingaloms, skambant dai- ;riais.
Mituvos kranto esantį parkų ir
netarijumo kepurę, pro karo lai mas kitas kolega ir visi dingsta žineriais. Architektūra ir me daubos, miškai, kalneliai pa noms ir armonikų raudom. Ir
Kai sieliai tolo iš mūsų akių, pastatydino didelius .puikius rū
vų stiebus tu pastebėsi nuo klasių tarpduriuose. Na ir kaip nas — tai du neatskiriami daly puošti krūmais krūmokšniais, mes, su sielininkais susėdę, ant atsisveikindami
,
ir mosikuoda mus, kurių likučius vėliau su
kranto toli į ežerų nusitiesusį neskubėsi. Vienų laukia hidro kai. Gi meniškiausias padaras buvusios garsios pilys ir pilia sielių, skaičiuojame žvaigždes, mi rankomis, mes paskendome
griovus buvo pastatyta moder
pastatų su dviem bokštais jo elektrinė stotis ant Nemuno, ki pasaulyje yra moteris, pagal kalniai, senkapiai ir pakrypu klausomės pasakojimų, o jaus dairios garsuose, Nemuno bangų
niškai įrengta gimnazija.
galuose. Tai daugumos chica- tų laukia naujo sporto stadijo- vieno būsimo' dailininko išsireiš siais kryžiais kapai slenka pro mams išsiliejus, dainuojame ir tyliame ošime.
Apla’nkėme ir Bišpilės garsųjį
giečių studentų antrieji namai no statyba Kaune, trečių di kimų. Vargas buvo architek mūsų akis, palikdami kaimus ir grožimės, kaip gražiai skamba
(Vaikštome Jurbarko gatvė
— lllinois Universitetas, Navy džiausia biznio bendrovė Klai tams pereitais metais, bet šiais viensėdžius, išdidžius ir gražius mūsų dainos. Rodos, ir Nemunas mis, lankome įžymesnes ir gra piliakalnį, kur dar yra senosios
Pier. Lyg milžiniškas transat pėdoje, o busimasis gydytojas, metais, universitetan įstojus ke kaip karalių rūmai, pasipuošu svaigsta ir jo bangelės tyla, ir žesnes vietoves ir minime senų pilies liekanos, o Kalnėnų kai
lantinis laivas, lyg baladėje be- švelniai suspaudęs busimosios liems tuzinams fuksių, gražių sius sodais ir medžiais. Ir kai po saulei nebesinori miego. Ji pa jo praeitį. Jurbarko pilis staty me esančius du piliakalnįus. Kai
skęstų Jūratės rūmai, šis pusę gailestingos sesers rankelę, be kaip Afrodičių, grožio mylėtojų dienos įspūdžių, saulei nusilei- kyla ir brėkšta šviesa. Ak, Dan ta keturioliktame šimtmetyje ir melio bažnytkaimyje yra didelės
mylios į ežerų Įlindęs pastatas kurios pagalbos medicina būtų reikaliukai pasitaisė.
gau, kokios grožybės atsiveria, kovai skirta, nuo kovos ir su pilies liekanos. Pasakoja, kad
— Kvietė tave Dalia į baliu
—kas ryta čirškiančiu skambučiu lyg pavasaris be žydinčių alyvų,
kai saulės spinduliuose sklaido birėjo. Kai Kęstutis pašalino iš senaisiais laikais čia gyvenusi
' sušaukia 5,600 studentų. Jų tar svajoja apie gražių karjerų bet kų?
tų. Būti fuksu Navy Pier’e ir si rūkai ir žemė, rasos blizgėji Vilniaus klastingųjį Jogailų ir kunigaikščio duktė Kamila, kuri
pe virš 100 lietuvių laužo netik kokiame žemės kampelyje.
— Juk rytoj gimtadienis pas nežinoti "tūkstanties” arba "ma me paskendusi, pasipuošia įvai pasiskelbė didžiuoju Lietuvos buvusi nepaprastai graži ir, kad
galvas, bet ir liežuvius "spyčių”
Romanų!
lūno” yra tas pats, kaip ateiti į riaspalviais žiedais.
kunigaikščiu, jis 1382 metais, jos kas nors nepagrobtų, dieno
ar retorikos klasėse, ir keikia
—
Klausyk,
juk
jau
mus
kvie

Chicagos
Liet.
Stud.
Dr-jos
su

Va,
Seredžius
su
Palemono,
suorganizavęs didelę kariuomenę mis ir naktimis jų saugojo bū
"LITUANIKOS” KLUBAS
Webster’į, kodėl jis lietuviškų
tė Janina kitų šeštadienį į ”pri- sirinkimų ir nebūti išrinktam į legendariniai garsiojo karve ir gerai jų apginklavęs, puola rys riterių. Ji nepaprastai pati
Kolegė Danutė stropiai renka vate party”.
žodžių į anglų žodynų neįtraukė.
kokių specialių komisijų revizi džio, vardo kalnu, o už lygių kryžiuočius, kurie tada valdė ko vienam lietuviui ūkininkaiVargiai surasi klasę, ypač in po "kvoterį” iš kolegų. Nebūtų
laukelių, pagal serediškių dai Jurbarko pilį, šių, jo pradėtų, po čiui, kuris buvęs taip stiprus,
— Neapsimoka pas Janinų, jos komisijos patikrinimui.
žinerijoje, architektūroje ir ko ekonomistė. Tai "Lituanikos” nuo inžinerijos jos širdis per
nos žodžius, išnyra ir garsioji dviejų metų sėkmingai baigė jo kad vienų ranka jaučius perversdavo. Tas vyras ir pagrobė jų. O
mercijoje, kurioje nebūtų lietu klubo nario mokestis. Pereitų daug mechaniškai plaka.
KAI "CAMPUS” GYVENIMAS Veliuona, kuri buvo paskirta sūnus Vytautas, sutriuškinda kad turėtų jai tarnų, išsivedė iš
vio. Profesoriams nebereikia semestrų įkurtas "Lituanikos”
deivei Veliuonai, čia yra ir Ge mas kryžiuočius. Vėliau jam ši
— Neimk į galvų! Akutės jau
LAUKIA..,
aiškinti kokios tautybės esi, nes klubas ant popierio, jau virto kaip elektros lemputės! Neveltui
dimino kalnas, kurį žmonės su vieta labai patiko, ypatingai di pilies ir kelis riterius. Tik po
lllinois universitetas Navy pylė jo atminimui pagerbti. Ve deli miškai, kuriuose jis mėgda (ilgo laiko vienam Bavarijos ri
jeigu ne amerikonas, tai kas gi pilnateise organizacija universi elektrotechnikų studijuoja ...
bebūsi, jeigu ne lietuvis. Na, ir tete su visais formalumais. Tai
— Bet palauk, Kęstai, būtų Pier, Chicagoje, turi tiktai dvie liuonos pilis sena, statyta 1291 vo medžioti ir čia susitikdavo teriui pavyko pagrobtųjų kuni
gaikštytę išvaduoti.
kol "paspelina" tavo bajoriškos kolegų Germano, Kėželio, Ba- kiaulystė nenueiti pas Henę. jų metų studijų kursų. Jį užbai metais ir žymiais istoriniais įvy su Jogaila.
kilmės ar grynai lietuviškų pa-Į bicko ir kitų pastangų vaisius, Juk taip kvietė ...
gus, tenka apleisti Chicagų ir kiais apvainikuota. O dar to Jo dėka čia buvo suorganizuo
Paviešėję Jurbarke mes ren
vardę, tai tris sykius įsikanda O kad lietuviams reikia organi
Nesvarbu, kad Naujų Metų persikelti į pilnų lllinois Univer liau, Plokščius perplaukus, pa ta bažnyčia ir vėliau pastatyti gėmės tolimesnei kelionei į Villūpa, nusilaužia liežuvį ir vis- zacinio vieneto universiteįe, — sutikime architektų stalas pri sitetų Urbanoje, už 135 mylių matai gražiųjų Gelgudų-Vytėnų jai namai. Dabartinė bažnyčia,, kiškius, kur yra nepaprastai
tiek vietoj Variakojo išeina Va- parodė praeito semestro vienas minė viduramžių riterių vienuo nuo Chicagos.
pilį, su dviem augštais apskri kuri yra gotiško stiliaus, didelėi gražios vietovės ir pasakojama
nuotykis.
rijokas.
lynų. Jeigu jos nesusiprato pa —- Kolega, tu neįsivaizduoji' tais bokštais, kryžiaus formos ir graži, buvo pastatyta 1906i daug daug įdomių istorinių pa
Semestro viduryje universite kviesti, — atėjo vieni.
koks dieviškas campus gyveni angomis. Pačios pilies storos metais.
davimų.
to bibliotekoje pasirodė gražus
— Už Clevelando gražuoles! mas, — fuksui aiškina, sekan mūro sienos yra gerai išsilai šešioliktame šimtmetyje Jur
VISUR TEMPAS
plakatas, Anglų kalbos išsirutu — suskambino Kęstas taurę, ir čiam semestrui išvykstųs į Ur- kiusios, nors vienas šonas ir barkas buvo karališkuoju dvaru,
Dviejų augštų pastatų tiesia liojimo schema, kurioje vaizduo visas stalas užtraukė "Džiaugs banų, kolega Rimas.
bokštas yra sugriuvę. Tų pilį pagal kronikų minimas kaip kaAr jau
si ilgas, siauras koridorius, lyg jant Indo-europiečių kalbų, vys mingų metų”.
— Aš nesuprantu, kaip tave buvo nusipirkęs chicagietis lie' raliaus stalo dvaras, kuriame
pirmųjų amžių katokombų tran tymusi, lietuvių kalba buvo su
žmonelė išleidžia iš Chicagos, — tuvis kunigas Petraitis, kuris jų■ buvo laikomi iškilmingi suvaįstojai į
šėja, kurios šonais, vietoje nišų, maišyta su slavų kalbomis. Klai
kitas reiškia savo filosofijų ko norėjo panaudoti moksliniams1 žiavimai, karališki priėmimai. O
laukia tavęs klasės, laboratori dų reikėjo ištaisyti. Paminėti SVEIKAME KŪNE — SVEIKA legai Valdui.
reikalams. Deja, nelaukta mirtis1 kai šį dvarų įsigijo Zigmanto
VILTIES
SIELA!
jos su rūsčiais profesorių vei kolegos ėmėsi iniciatyvos. Uni
Tiesa, campus gyvenimą? nutraukė jo gražius planus.
Augusto motina karalienė Bo
dais, kietais rašomaisiais, kurie versiteto vadovybę užplūdo de Jei apie lietuvius čia nori iš smagus. Ir bet kuris studentiš Atsisveikinę su Nevėžio ir Du na, ji Jurbarko pilį labai gražiai
draugijų?
tau duoda progos pakartoti pir- legacija, peticijos su ilga eile girsti kaip sportininkus, geriau kas gyvenimas smagus Ameri bysos upėmis, artinamės prie
mųsias abėcėlės raides. Na, ir parašų, buvo atverstos kelios en sia pasiklausk pas fizinio lavini koje, jei tavo pažymiai randasi Mituvos, kuri, rodos, lyg pykte
čia, pagal Gustaitį, jau viskas ciklopedijos ir rezultate, prieš mo instruktorius, kurių koman abėcėlės pradžioje, jei tavo už lėjusi ant Nemuno, kad savo ir
LIETUVIŲ DIENOS
sukas atbulai. Juo daugiau va- organizuotų lietuvių protestų da per tinklinio turnyrų taip lopytoje kišenėje skamba šiek vaikų vandenis .susrinkusi turi
raisi į abėcėlę, tuo toliau bėga neatsilaikiusi, universiteto va gavo į kailį nuo mūsiškių, kad tiek sidabrinių, kai tu jauti, kad jin įsilieti, tartum jieškodama
Iliustruotas mėnesinis žurnalas, leidžiamas lietuvių
nuo tavęs laukiamasis diplomas. dovybė iškabino naujų schemų, dar ir šiandien atsimena.
iš tavo darbo susiformuos geri kito kelio, plaukia kartu su juo,
ir anglų kalbomis, užsisakytinas visiems.
Pertraukos metu judėjimas kur lietuvių kalbai buvo duota
ir, galiausiai, pavargusi, pasida
— They are tremendous spi- rezultatai.
"Lietuvių Dienos" duoda kiekviename numeryje per 40
koridoriumi lyg didmiesčio cen tiksli vieta, šiš ir dar pora kitų kers, — atsidusta užklaustas
Urbanoje tavęs laukia ne tik vė upių močiutei Nemunėliui.
puošnių, įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio
trinėje gatvėje. Lyg dvi priešin atvejų parodė, kad savus reika "coach’as” ir dar primena mū smagus campus gyvenimas, bet
Mes artinamės prie Jurbarko,
lietuvių gyvenimo ir veiklos.
gos srovės upės, studentai sku lus geriausia ginti būnant orga siškių krepšinio komandų, kole ir diplomas, kuriam pasiekti tik žymiojo Amerikos lietuvio vei
"Lietuvių Dienų” kiekviename numeryje skaitytojas ras
ba į paskaitas. Pralekia pro šalį nizuotiems. "Lituanikos” klubas gų šoliūną, laimėjusį čempijo- malonumų neužtenka. Navy Pier kėjo Juozo Bačiūno tėviškės, ku
įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir infornlacinės
susimasčiusi Aušra, su knygų šiuo metu turi 56 narius ir pen natą stalo tenise, kolegų Adam- yra pirmoji to kelio pusė, einant rių tarėmės aplankyti, ir mums
medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.
glėbiu nuskuba Rytas. Visi bė kių asmenų valdybų, vadovau kavičių bei kitus.
prie diplomo, ir, jei šiandien šia metas skirtis su geraisiais drau
"Lietuvių Dienos” turi angliškų skyrių, parašai po nuo
ga, skuba. Tempas. Visur ame jant Rytui Babickui. Klubų glo
Pernai buvo labai populiarus me universitete priskaitoma per gais sielininkais. Nors jie mus,
traukomis duodami ūbiems kalbomis, todėl šis žurnalas
rikoniškas tempas. Ypač pirma boja architektūros profesorius baletas, bet balerinoms savo 100 lietuvių, tenka džiaugtis, pagal paprotį krikštydami, mie
prieinamas ir čia gimusiems bei kitataučiams. ,
dienį daugumos veideliai labai dr. McNee.
"studijų” perkėlus į Wilson ko kad mūsų tremties jaunimas pa gančius buvo sumetę į Nemunų
"Lietuvių Dienų” vienas numeris siunčiamas susipažini
rimti.
legijų, laukiama iškylant naujų jėgia įsiskverbti į augštojo mok ir už tai pykstantiems kartojo
mui nemokamai, prisiuntus savo adresų. Metinė prenu
— Labas rytas, Danguolė!
žvaigždžių.
slo estradų ir tikėtis, kad toje iki šypsenos, bet mes buvome
merata 4.00 dol. Administracijos adresas: "Lietuvių Die
VIVAT ARCHITEKTAI!
— Sveikas, Beniau!
Kam nesiseka meilėje bei ma■ estradoje bus išsilaikyta iki pro- nepaprastai jlėkingi už tokių pa
nos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif. •
Rimčiausi yra kolegos archi- tematikoje, tie bando kortų spor■ gramos finalo.
sakiškai gražių kelionę, kuri lyg
— Ko taip skubi, kaip į bale'

sijai į pasaulio hegemoniją iki šiol buvo ato
minė bomba, buvęs amerikiečių monopolis.
Dėlto JAV ir Kanadoje pokariniais laikais
buvo įkinkyta ištisa armija sovietų papirk
tų šnipų į tos paslapties išaiškinimo darbų.
J. VILIUŠIS
Pasekmės — šiandien jau neabejotinai
l Tęsinys iš pereito numerio )
didelis! Jau praėjus net virš 30 metų bol Kremlius turi atominę bombą! Ir čia svar
Kad lietuviai visą laiką yra ir buvo ševizmo viešpatavimo Rusijoj, pakankamai biausi nuopelnai priklauso vėl ištisam bu
prieš visokius tautinius ir rasinius skirtu įrodžiusio tos teorijos žalingumą, visišką kietui žydų šnipų: Albert Hiss, Gold, Greenmus, iš kurios pusės jie bebūtų, rodo ir tas ekonominį ir administracinį pairimą — žy glas, Sobel, Rosenberg, Rosenbergienė, Moifaktas, kad vokiečių okupacijos metu išdrįso dui visvien juo žavėjosi ir palaikė iki pa sovvitz ir kitiems!
reaguoti prieš žydų žudynes ir bendrai prieš starųjų laikų, nežiūrint, kad dalis pačių žy
VII.
rasinius persekiojimus garsiu memorandu dų tautos, prie to neprisidėjusios, irgi kentė
Visų augščiau patiektų faktų ir sanpromu, pasirašytu buvusio Lietuvos prezidento ir kenčia.
tavimų išvadoje kyla vienūs pagrindinis
Dr. Griniaus ir buvusių mipisterių — M.
Teisybės vardan šioj vietoj reikia pa klausimas, — kuriais sumetimais ■ dauguma
Krupavičiaus ir J. Aleksos, ir įteiktu vokie sakyti, kad tokių žydų turėjome ir mes jau
žydų palaiko bolševizmą?
čių generaliniam komisarui Lietuvoje. Tas 1918-1920 m. Nepriklausomybės kovų metu.
Tikrą atsakymą galėtų duoti tik pati
memorandumas buvo paruoštas slapto lietu Jie buvo mūsų jaunos kariuomenės savano
žydų tauta! Mes galime tik spėlioti.
vių komiteto, dar priešvlikiniais laikais, ku riai ir kovojo mūsų eilėse su beužplūstančia
Gal tai žydų kerštas prieš visą pasaulį,
riame ir pačiam autoriui teko aktyviai da iš rytų maskoliška bolševizmo banga, pa
kad jie buvo netekę savo biblinės tėvynės?
lyvauti.
siųsta karo komisaro, žydo Trotskio (Bron- Gal' tik neapykanta prieš krikščionybę, ku
Kartais ir geroj šeimoj neapseinama be stein). Yra apdovanotų pasižymėjimo ženk ris) jie patys sukūrė, ir prieš kitas nežydišišsigimėlio. Neapseina ir tauta be išdavikų. lais už narsumą. -Nors-jie buvo neskaitlingi, kas religijas? Gal tik noras pasipelnyti kitų
. Negalima neigti, kad ir lietuvių Ųiutoje ne " bet lietuvių tauta jais didžiuojasi ir neuž tautų sąskaiton? Gal dėlto, kad pats Karo
buvo bolševikiškų bernų. Bet jų tiek nedaug miršta. Jie šiandien ypač kenčia nuo dau lis Marksas, to bolševizmo šaltinio —-komu
ir Le Kremliaus durtuvų pagalbos jie būtut gumos savo tautiečių sukurtos sistemos.
nizmo teorijos autorius, buvo irgi žydiškos
buvę bejėgiai pasireikšti savo pragaištingais
kilmės? Gal žydai dar iki šįol tiki tos utopi
vi.:
veiksmais. Ir pati lietuvių tauta jų kratosi,
jos neklaidingumu?
smerkia, nesidrovi viešai juos skelbti, kaip
..Dar vienas svarbus faktorius žydų veik
Tai visas kompleksas spėliojimų, kurie
šalies išdavikus. Bet žydų tautoje procen los bolševizmo naudai, tai šnipinėjimas! Tur kiekvienam galvojančiam žmogui kyla dėl
tas šalininkų bolševikiškos utopijos nėrnelyg būt svarbiausia kliūtimi Kremliaus ekspan- nesuprantamo žydų palinkimo į bolševizmą.

ŽYDAI IR BOLŠEVIZMAS
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Ir turbūt tai ilgai .dar liks paslaptimi!
su šaknimis rovė iš savo tarpo, kartais gana
Masės nelinkusios nagrinėti priežąstin- skaitlingus kvislingus, parsidavusius vokiš
gumo, bet dažniausia daro išvadas tik iš ma kam nacionalsocializmui.
tomų faktų! Dėlto nenuostabu, kai daugelis
Dėlto ir šiuo momentu laisvas pasaulis
žmonių, nukentėjusių ir dar kenčiančių nuo
laukia iš žydų Izraelyje ir skaitlingų žydų
bolševizmo, automatiškai nusistato ir prieš
bendruomenių USA, Kanadoje, Anglijoje,
žydus.
'AlŽ
Prancūzijoje ir visur kitur pasaulyje, su sa
vo stiprioms ir skaitlingoms ekonominėms
VIII.
ir dvasinėms organizacijoms, viešo pasmer
Kai šiuo metu laisvas pasaulis atkreipė kimo tų savo, tautiečių, kurie dirbo ir dirba
dėmesį į žydų sukeltą aliarmą dėl tariamo Kremliaus bolševizmui, visviena ar iš įsitiantisemitizmo už geležinės uždangos ir ėmė kinimo, ar už pinigus. Jie turi būti paskelbi^
si gelbėjimo akcijos, — reikia kad ir pati savo tautos išdavikais, nurodant jų pragai^^
žydų tauta šiapus geležinės uždangos paro tingus žmonijai kriminalus ir išvardinti pa
dytų aiškiai, kad ir ji atsirubežiuoja nuo vardėmis, arba pavadinimais, už kurių jie
bolševizmo. Ir ne žodžiais, bet darbais! Ne slepiasi. Tautą turi paskelbti jiems griežtą
užtenka vien šaukti kai kariamas žydas, kovą ir rauti iš savo tarpo, kaip piktžoles!
bet reikia kelti balsą ir prieš žydą, kuris sėdi Visi'turi žinoti, kas jie tokie, kurie priside- ,
nežydiškoš valstybės administracijos viršū da prie naikinimo rriilionų nekaltų žmonių
nėje (Vengrijoj — Rakosi) ir naikina nežy tame milžiniškame bolševizmo kacete.
dus! Pagrindą tam pareiškimui duoda ta
Stipri žydų organizacija, B’nai B’rith,
aplinkybė, kad ikšiol laisvoji žydi ja visai kurios pagrindinis tikslas kovoti su antise
nesiskundė, kai milioriai žmonių buvo nai mitizmu pasaulyje, turėtų pirmoji imtis tos
kinama Rusijoj pirmomis bolševizmo dieno- iniciatyvos. Nėra abejojimo, kad tai turėtų
fnis ir vėliau,' kai adrriinistracijos viršūnėse gerą pasisekimą, bet ir kartu, susilauktu
sėdėjo, beveik išimtinai tik žydai. Tas pat laisvųjų pasaulio tautų, simpatijų! Nes tiW
kartojosi'vėliau Rusijos satelituose. Tylėji pačios žydų tautos aktyvi kova su bolševiz
mas visuomet sudaro pritarimo įspūdį!.
mu savo eilėse daug pasitarnautų pasauliui,
Visai priešingą pavyzdį tarime iš pa
skutiniojo karo laikų, kai norvegų, belgų ir
prancūzų tautos iš dalies dar. karui einant,

bet ir duotų geresnius vaisius kovoje su
antisemitizmu!

• (Pabaiga)
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KRUVINOJO
BIRŽELIO MINĖJIMAS IŠTIKUS GAISRO
ROCHESTERY

Vyriausio skautininko žodis
Gegužės mjm. KRIVŪLĖJE
Vyriausiasis Skautininkas prof.
Stp. Kairys, primindamas skau
tų vadovams apie religinio ir
dorinio ugdymo programos vyk
dymų, kartu atsiliepia apie skau
tų dvasios vadovų darbų ir pa
reigas :

tiškos dvasios piešinys. Turiny
je yra eilė aktualių skautybei
rašinių, kaip K. Palčiausko —
"Entuziazmas ir Ištesėjimas”,
B. Kviklio — "Stovyklos —
Skautybės Kertiiils Akmuo”, A.
Valatkaičio "Skautai šalpos
Darbe", A. Krauso — "nemirš
tantis Vydūnas”, S. Paulausko
— "Kankiniai Skautai Rainių
Miškelyje”, V. A. Mantauto —
"Nauja Gairė Mūsų Kelyje”, Dr.
M. Budrienės "Nuodingieji Au
galai Amerikoje”, A. Karnavičienės vertimas — ”Ar Yra Gy
vybė Marse?”, Verner von Haidenstam (J. Lingio vertimas)—
"Senė Gunnel”. Taip pat apstu
kronikos iš skautų gyvenimo, o
taip pat ir aktualių vaizdų iš
praeities ir dabartinio mūsų
skautų-čių gyvenimo.

Mūsų brangiesiems talkinin
kams, paaukojusiems keletai
mėnesių savo laisvalaikį ir ener
giją, mes ”Didž. L. KUNI
GAIKŠTIENĖS BIRUTĖS”
draugovės skautės — esame šir
dingai dėkingos.
D.L.K. Birutės draugovės
draugininke DALIA PODELYTĖ, ant savo pečių nešė sunkiaušių vakaro rengimo naštą.
Ji kaip gyvasis sidabras turėjo
nepaliaujamai bėgioti nuo ma
žųjų prie didžiųjų, nuo režisorių
ligi "artistų”, nuolat padėda
ma darbu ar patarimu.
Vakaro lauktais svečiais bu
vo linksmieji Clevelando broliai
"NARŲ” valties pavidale. Kaip
gi jų nepaminėti! Pasirodė vi
soje savo didybėje mūsų kuk
lioje scenoje, padainuodami ke
letą liaudies dainelių, pripildy
dami salę jaunatviška energija,
viską valiojančia, pakeldama
skautiškąją vakaro nuotaiką. —
Už Jūsų įnašą mūsų prorgamon,
Clevelando "NARAI”, mes gar
siai šaukiame "VALIO!”
Sesė Elenutė

VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

Kruvinojo Birželio įvykių ir
Lietuvos okupacijos 13 metų mi
nėjimas Rochestery įvyks bir
želio mėn. 14 d. Minėjimo pro
gramoje: 11 vai. parapijos baž
nyčioje Mišios už Lietuvos kovo
tojus — gyvus ir mirusius, 3
vai. p. p. parapijos salėje iškil
mingas 'susirinkimas. Susirin
kime svarbiausiu kalbėtoju yra
sutikęs būti dr. P. Grigaitis,
ALT sekretorius. Dr. P. Grigai
tis padarys pranešima aktua
liaisiais Lietuvos laisvinimo
klausimais.

NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba
Lengvaja atletika besidomin
sugadinti ugnies, kreipkitės į
tieji kviečiami atvykti į stadio
P. J. KERŠIS, dėl apkainavinų kartu su sportininkais pra
LSK žaibo lengvatletas Vy
mo, ko visada reikalauja ap-z
leisti sekmadienio popietę.
tautas Valaitis, šiuo metu atliedraudos kompanijos pirm, ne
kųs karinę prievolę, š. m. gegu
gu išmoka už nuostolius.
žės 22 d., dalyvaudamas Fort OHIO MOTERŲ LENGVOSIOS
"Broliai dvasios vadovai, Bro
P. J. KERŠIS
Bragg, N. C. karinės stovyklos,, ATLETIKOS PIRMENYBĖS
lijos Vadija, jausdama didelę
talpinančios 35000 kareivių,
716
Society
for Saving Bld.
Birželio 13 d., J. Adams High
atsakomybę, kurią jai uždeda
lengvosios atletikos pirmenybė School . stadione, Clevelande,
Telef.: MAin 1-1773.
jaunosiose lietuvių kartos auk
se, laimėjo stovyklos nugalėto įvyks Ohio moterų ir mergaičių
lėjimas pilnutiniais žmonėmis,
Rezidencija: PENINSULA 2521
jo titulų 880 yardų (apie 805 lengvosios atletikos pirmeny
didžiai vertina Jūsų darbą reli
m.) bėgime, pasekme, 2:05,6 bės, ruošiamos AAU (Amateur
ginio ir dorinio ugdymo srityje.
sek. ši pasekmė yra geresnė už Athletic Union). LSK žaibo
Daugelis Jūsų aktyviai įsijun
geriausių tremties pasekmę 800 lengvatletės rengiasi šiose pir Į šį susirinkimų kviečiami, ne
gėte skautiškon veiklon visa šir
m. bėgime: 2:06,4 min., pasta menybėse dalyvauti. Kaip žino tik visi Rochesterio ir apylinkės,
dimi. Mes turime Jūsų tarpe
tytų M. Tendžio 1947 metais, me mūsų lengvatletės Ei. šikš- bet ir Bufalo bei Niagaro Falls
skautininkų išėjusių net GilwelRosenheime, Vokietijoje. Pagal niūtė ir St. Juodvalkytė perei- lietuviai.
lio mokyklą. Tas turi nepapras
tarptautinius lengv. atletikos tais metais iškovojo Ohio nugatai didelės reikšmės Jūsų dar
nuostatus ši Valaičio pasekmė lėtojų titulus, pirmoji 50 yardų
bui vienetuose, nes ateinate ir
turėtų būti pripažinta geriausia bėgime, antroji — rutulio stū
DIRVĄ UŽSISAKYTI
kalbate į berniukus kaip kiek
tremties pasekme 800 m. bėgi mime. Šiais metais LSK žaibas,
SKAUTŲ POBŪVIS
vienas sk. vadovas, esate savas,
galima
ir šiandien, nėra reikalo
me, nes nuostatuose sakoma, sutelkęs dar gausesnį lengvatNEW YORKE
suprantamas ir mielas, nes dė
kad jei pasekmė pasiekta ilges lečių būrį, tikisi šiose pirmeny laukti nei metų, nei mėnesi*
vite tą pačią skautišką uniformą
niame nuotolyje yra geresnė ne bėse dar stipriau pasirodyti.
pabaigos!
Gegužės mėn. pradžioje New
ir sielojatėB skautų organizaci Yorko skautų vyčių pastango
gu gretimo trumpesnio nuotolio Smulkesnės informacijos bus
jos reikalais. Vieneto ir dvasios mis Angelų Karalienės parapi
rekordas, gali būti užskaitoma paskelbtos kitą savaitę.
vadovo glaudus bendradarbiavi jos salėje buvo surengtas nuo
nauju trumpesniojo nuotolio re
PIX BEVERAGE
mas yra būtinas mūsų organiza taikingas pobūvis. Dalyvavo ar
kordu.
rūšių
alaus — visoki gaivi
cijos darbe ir jis bus sėkmin ti pusšimčio vyresni skautų-bei
45
LANKYKITĖS SAVO KLUB'E.
Už šį laimėjimą V. Valaitis
gas, kai jie abu vienas kitą pa skaučių ir skautų bičiulių. Kal
nantieji gėrimai,
buvo apdovanotas aukso medaliu Lietuvių Klube, 6835 Supępildys, kai jie abu lygiai steng bėjo Lietuvos skautų Pirmūnas
vynas ir šampanas
sis kaskart giliau pažinti skau- vyresn. sktn. Petras Jurgėla, LIETUVĖS ĮTIKINO ir kvalifikavosi dalyvauti 3 ar rior Avė., klubo nariams ir sve
(prancūziškas)
42 metus išbuvęs Ohio Bell
mijos lengv.. atletikos pirmeny
tybės dvasią ir darbo metodus, sktn. jūrų kpt. P. Labanauskas
Turime
Baltos Meškos alų.
Telephone
Co„ RANDOLPH
AMERIKOS
bėse,
kurios
įvyks
birželio
5-6
čiams
penktadienių
vakarais
esti
kai jie gyvens ta pačia minti ir Lietuvos šaulių įkūrėjo duk
Parengiama vestuvėms, baliams, EIDE, direktorių komisijos pir
dienomis,
Alabamoje.
Jis
tikisi
mi: "Ką gi aš^dar daugiau ga tė p. Tercijonienė. Kalbose pri
bulvinių blynų ir žuvies vaka pobūviams. Nemokamas prista mininkas neseniai išėjo į pensi
MOTERIS
šiose varžybose savo pasekmę
lėčiau savo berniukams padary minti Lietuvos atsikūrimo lai
dar pagerinti. Tenka palinkėti rienė ir šokiai su gera muzika tymas dienų ir naktį. Atdara ir ja. Tėvams esant norvegams,
ti ?”
kai po I-jo pas. karo ir duotos
trečiadieniais iki 1 vai.
(Atkelta iš 1-mo pusi.)
jis dabar grįžta į tėviškę dviejų
jam sėkmės ir sportinės ištver Poje.
Vadovų darbas yra savanoriš paskatinančios mintis švieses- delegačių, kurios prikibo prie mės.
6903 Superior Avė. EX 1-3311 mėnesių kelionei po kraštų.
kas. Atėjome čia laisva valia. niai jos ateičiai. Pobūvį vedė rezoliucijos motyvų, sakydamos,
Turime rūpesčio, bet drauge ir skautų vietininkas sktn. A. Sa- jog darbininkų šiame krašte
SPORTO INSTRUKTORIŲ
Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps
malonumo, kurį sukelia jaus mušis.
gana ir nėra reikalo jų įsileidiKURSAI NEĮVYKS
mas, kad paklusai širdies balso
Gegužės 10 d. N. Y. šeštadie nėti. Jei žmonių Europoj per
šioje sumedžiagėjusioje aplinko ninės Maironio mokyklos Moti daug, tai verčiau esu jiems pa
Dėl nepakankamo užsiregis
je išlikti sodininkų pareigose nos Minėjime gražiai pasirodė su dėti "jų pačių teritorijose”... travusiųjų skaičiaus, Vyr. FASK
gležniausioms mūsų Tautos at dainomis vietos skautų vyčių
Lietuvės norėjo atsikirsti, numatyti surengti sporto ins
žalėlėms. Tad dalinkimės rūpes oktetas, kuriam vadovauja muz. kad įstatymo projektas, kurį truktorių paruošimo bei pasito
čiais ir džiaugsmais, padėkime M. Liuberskis. šios mokyklos norima paremti, yra paremtas bulinimo kursai, turėjusieji
vienas kitam nešti organizaci vedėjas yra N. Y. skautų vieti ne gyventojų pertekliaus moty įvykti birželio 17-26 dienomis,
Berniukams ir Jauniems Vyrams!
nio darbo naštą, kad tik savas ninkas sktn. A. Samušis.
vais, o kitomis aplinkybėmis, ir Camp Channing, Pullman, Mich.,
kraštas iš to daugiau naudos
— SKS — kad žmonės, kuriuos siūloma įsi neįvyks. Tenka apgailestauti,
Paprastai 2.99 iki 3.49
turėtų 1"
leisti į šį kraštų, kaip tik nėra kad mūsų sporto klubai bei at
šiuo metu "jų pačių teritorijo skiri sportininkai neparodė rei
VAKARAS ROCHESTERY
je”. Tačiau pagal taisykles nie kiamo susidomėjimo šiais kur
NAUJI SKAUTŲ VADOVŲ
Šv. Jurgio parapijos salėje kam neleidžiama tuo pačiu klau sais ir iš visų JAV-bių ir Kana
ADRESAI
įvyko didelis skautų vakaras. simu kalbėti. Taigi opozicijos dos nesubūrė nei 25 kursantų —
Vyriausiojo Skautininko KRI Ak, kiek kantrybės ir laiko jam žodis buvo paskutinis, ir rezo minimalaus dalyvių skaičiaus.
VŪLĖ praneša apie L.S.B. Va- buvo paskirta! O vėl — kiek liucijos opozicionierės surinko
• Tvirti sporto batai
dijos narių adresų pasikeitimus. kliūčių nugalėta.
ketu r i a i s balsais daugiau,
• Kempinės-gumos
CLEVELANDO
Brolijos vyriausias laužavedys
Buvo pastatyta vienas vaiz negu šalininkės ... Rezoliucija
išklojimas
LENGVATLETAI ATIDARO
sktn. Vilius Bražėnas dabar pa delis ir vienas montažas. Vaiz liko nepriimta, nors formaliai
• Stiprūs padai
SEZONĄ
• Dvigubas viršus
siekiamas adresu: 41 Hanrahan delį — "Namelis” suvaidino "Ži ji, berods, nebus laikoma ir at
• Labai storos odos
St., Stamford, Conn. O Brolijos bučių" skiltis ir jaunesnių skau mesta, kadangi balsavime iš vi
Šį sekmadienį, birželio 7 d.,
apsauga
Spaudos ir Informacijos Sky čių būrelis. Mergaites paruošė so dalyvavo vos trečdalis turin 3:30 vai., Patrick Henry High
• Didelės aluminijaus
netikslumai
riaus vedėjo adresas: sktn. Čes mūsų darbščioji sesė RAMUNĖ čiųjų teisę balsuoti (paskutinis School stadione (ten kur vyko
šniūrelių skylės.
lovas Senkevičius, 17 Lumber- VILŪNĄ ITĖ. Montažą — "Su- posėdis buvo jau nebegausus). žaidynės pereitą vasarą) prie
• Pritaikantys
užkulniai
vale Avė., Toronto, Ont., Cana- batvakaris prie malūno”, išpil L. Bieliukienė suvažiavime at E. 123 St. ir Arlington Avė.,
• Storos medžiagos
dė vyr. skautės ir "Kregždžių” stovavo Pabaltijo Moterų Ta ruošiamos LSK Žaibo lengvosios
da.
apvedžiojimas
sezono
atidarymo
• Juodas Army Duok
Taip pat pasikeitė Bostono skiltis, dar talkon atsikvietusios rybų, kurios ji šiuo metu yra atletikos
viršus, labai stiprus
skautų vietininko sktn. Liudo savo paslaugiuosius brolius. Be pirmininkė. A. Devenienė daly rungtynės.
to,
į
vaidintojų
eilės
turėjome
vavo
kaip
Kanados
lietuvių
’
mo

J. Končiaus adresas. Jis išsikė
Varžybų programa. Vyrams:
Dydžiai
lė iš So. Bostono į — 343 So. dar pasikviesti Br; VELMINS- terų organizacijos įgaliotinė. 100 m., 1500 m., į tolį, į augštį,
Pašto ir telefono užsakymai
Amerikos Moterų Klubų Fede rutulys, diskas ir jietis. Jaun
Huntington Avė., Apt. 8, Ja- KĄ ir St. KINDURĮ.
Mažųjų porų — 6-10%
pirmadienį nuo 9 ryto iki 9 vakaro, i
šio veikalo turinį paruošė mū racija yra laikoma įtakingiau iams: 100 m., 1000 m., į tolį, į
maica Plain 30, Mass.
Jaunikaičių — 11-12%
Šaukite CHerry 1-3000
sų bičiulis Vyt. ŽMUIDZINAS; sia moterų organizacija Ameri augštį, rutulys, jietis ir diskas.
V.
Berniukų — 2%-6
surežisavo — brolis St. ILGŪ koje.
The May Co.’s Basemeiit Men's arui Boya' Shoes Department
Moterims ir mergaitėms: 60 m.,
NAUJAS "MOŠŲ VYTIS”
NAS; šokius ir dainas armoni
Anksčiau dalyvavimų šiuose į tolį, į augštį, rutulys, diskas,
Chicagoje pasirodė skautų-čių ka palydėjo Rochesterio lietuvių suvažiavimuose remdavo Ameri jietis (tik moterims) ir beisbo
vadovų ir akad. skautų-čių žur choro vedėjas — muzikas P. kos Lietuvių Taryba, tačiau lo sviedinukas (tik mergaitėms).
nalo MŪSŲ VYTIS Nr. 3 (53). ARMONAS, kuris turėjo muzi šiais metais iš Tarybos buvę paDiskos, jieties ir sviedinuko
Apsaugok ir pagražink savo balkono grindis garsiu
Reikia džiaugtis, kad M. Vytis kanto rolę; dekoracijos, pieštos reikšta, kad šis reikalas neturįs
varžybos
bus pravestos šeštad.,
brolio
JUOZO
SODžIO,
buvo
ryšio
su
kova
dėl
Lietuvos
iš

' spaustuvėje spausdinamas kas
kart vis tobulėja tiek turiniu, taip puikiai pavykę, jog iš tik laisvinimu ir Taryba negalinti 6:00 vai., Gordon parke. Daly
M
tiek išorine išvaizda. Šio nume rųjų atrodė gyvu gamtovaiz skirti lėšų lietuvių reprezenta viai registruojasi atvykę į var
žybas.
cijai tokiame suvažiavime ...
rio viršelį puošia naujas skau- džiu ...
GRAŽUS VYT. VALAIČIO
PASIRODYMAS

THE MAY CO’S Cool BASEMENT

Pardavimas!

Sportiniai Batai

“WEAR-TEST

BALKONO IR DENIO DAŽAIS

ATPIGINTA
KNYGŲ LENTYNA
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas atpigino jo'leidžiamo bibliografinio biuletenio
"Knygų Lentynos” prenumera
tos kainų 1953 metams. Euro
pos, Afrikos, P. Amerikos ir
Australijos šalyse iki vieno-(1)
dolerio su persiuntimu. JAV-se
ir Kanadoj prenumeratos kaina
nepakeista: 1 dol. 50 c. metams.
Pašto perlaidas ir čekius adre
suoti :
Lithuanian Bibliographic
Service,
Adm. Richard E. Byrd vėl ruošiasi naujai ekspedicijai į pietų ašigalį. Ten esą anglies, naftos,
602 Harvey St.,
uranijaus ir kitų žemės turtų. Gi plotas 6,000,000 kvadratinių mylių,' ir dar labai mažai ištyrinėta. ' Danville, III., USA.
.
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įlW.a'DECKPAIN

Beg. 3.95 už galionų
Tiktai pilkas
Tinkamiausias gražinti jūsų balkonų, laivo'

deni, laiptus ir t.t. Ilgai laikosi, lengva nu

Galionas

dažyti! Jūs gausite grožį ir patarnavimų

šių žema kuiną!

B1/)” tikrų šėrių dažų teptukas
■ Paprastai 2.14
Tikri šeriai, įstatyti j. kieti, gumų.
Ilgam tarnavimui, lengvam naudoji
mui, nes abai patogios formos.

Pašto ir telefono užsakymai priimami pirmadienį nuo 9
ryto iki 9 vakaro, šaukite CHerry 1-3000
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sudarys vasarvietės statutą ir
organizuos pačią vasarvietę.
■
Suvažiavimas dauguma nu
balsavo Tarybos valdybą palikti
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos
Rašo A. S. TREČIOKAS, BALFo Centro Valdybos Iždininkas
tą pačią: pirmininku Jokūbą
K. S. KARPIUS
ir skelbimų reikalais:
». V
Stuką, vicepirmininku Stasį
Montreal, Canada
Vargiai pasaulyje iš kitų žmo- ssvarų rūbų, avalynės ir maisto. Jakštą, kasininku Petrulį,- se
Baltimore, Md.
ANGLIJOS KARALIENĖS
lonijos. Anglams pavyko galuti nių prašoma tiek daug aukų, .Aukotojams veik jokių persiun kretorium Albiną Trečioką, fi
Stepas Kęsgailą,
Antanas česonis
nai įsistiprinti Indijoje ir Vik kiek iš Amerikos gyventojų. Tai timo
KARŪNAVIMAS
6882 Beaulieu St.
išlaidų, nes valdžia sumo nansų sekretorium Joną Liud1323 Hollins St
I
torija buvo apvainikuota kartu gerai juntame ir mes, Amerikos kėjo.
Nebūtų bendro drąbo ir vinaitį. Tarybos garbės pirmi
I
' Britų imperijos karalienės
So. Boston, Mass.
Toronto, Canada
ir Indijos imperatore. Jos sū lietuviai. Ypač labai daug pra BALFo, aukotojai būtų turėję ninkas yra prel. Ignas Kelmelis
Elzbietos II karūnavimas įvyko ‘
Brunonas Kalvaitis,
Jonas Paršeliūnas,
nus, Edvardas VII, karaliavo ne šymų susilaukiame iš tremtinių paštui sumokėti už persiuntimą ir patarėjas advokatas Paulius.
birželio 2 d. Westminster isto
545 East Broadway.
62 Pauline Avė.
ilgai, mirė 1910 metais, ir po jo Vokietijoje. Prašo Vasario 16 tų gerybių $15,400.00. BALFas Parengimų komisijon išrinkta:
riškoje Abbey bažnyčioje, su vi
Brockton,
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sekė Jurgis V.
Welland, .Canada
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Elzbieta galėjo niekad nepatek pis yra Britų imperijos irmio timo komisija, Vokietijos I’LB darbo rezultatai ir juos turėsi
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Chicago,
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me
tol,
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bendrai
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krašto
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ti į karalienes, nes jai Britani laikotarpis. Be visų bėdų, kokios
Anglijoje
D & P
Jonas Paplėnas,
jos sostas atiteko netiesioginiai, tą imperiją dabar gula, karalių ti, sanatorijos, tremtinių sto Tai turėtume ytin gerai įsisą nis.
Dainora Daunoras
4416 So. Hermitage Avė.,
įsimaišius amerikietei gyvanaš bei karūnuotų valdovų bendras vyklos, Sielovada ir pavieniai moninti. Daug lietuvių tai ge
49 Thornton Avė.
YArd 7-0191
tremtiniai.
Taip
pat
lietuviai
rai
supranta.
Tik
dalelė
naujai
lei, kurią pamilęs karalius Ed nykimas nelemia jai didelės ir
Thurnham Green,
"ALKA” DETROITE
Dayton, Ohio
vardas išsižadėjo tos garbės po garbingos ateities. Jeigu jos Austrijoje, Prancūzijoje ir kt. atvykusių kol kas neįžiūri bend
London W. 4
Jau daugiau kaip treti metai,
J. A. Urbonas,
ro darbo naudos. Kviečiame ir
savo tėvo, Jurgio V mirties, valdymo laikotarpiu Anglija ga prašo mūsų pagalbos.
Australijoje
1302 Lamar St.
juos įsijungti į bendrą darbą ir svaria ir gražia vaga sceninį
1936 metais .užleisdamas sostą lės išsilaikyti ir Britų imperija
Kiekviena tremtinių katego
Povilas Lukošiūnas,
meną
Detroite
rutulioja
dramos
savo broliui, kuris valdė Jurgio išlikti, tai ir viskas, ko ji gali rija stengias nuteikti aukotoją, visokį tremtinių šelpimą vykdy
■ Detroitu Mieli.
Box 1665 M, G.P.O
ti bendro darbo rėmuose. Vie kolektyvas "ALKA”. Buvo su
VI vardu. Elzbieta, šio karaliaus tikėtis.
VI. Pauža,
kad ji tik viena svarbi ir jai
Adelaide, S. A.
vaidinta Visa eilė veikalų, kurie
nybėje mūsų galybė.
duktė, jam mirus, vasario 2,
9124 Quinęy Avė.
Jei taip senesniais laikais, jos vienai visas aukas visuomenė
žiūrovuose
paliko
gražų
vaizdą.
Australia
1952 m. tapo paskelbta karalie
Tad kiekviena piniginė auka
dėdė Dovydas Edwardas, vadi tenukreipia. Mums, Amerikos
Newark,
New
Jersey
P. Ambraza
Paskutinis
veikalas,
kuris
buvo
ne. Ir dabar įvyko jos oficialus
namas Valijos kunigaikščiu, ku lietuviams, visi tremtiniai vie Jungtinėse Amerikos Valstybė suvaidintas A.L.B. Radijo Klu
A. S. Trečiokas,
29 Elsemere St.
karūnavimas,
ris savo broliui užleido sostą, nodai brangūs ir lygūs. Mes no se: ar tai Vasario 16 Dienos bui, buvo "Nugalėtojai”, Charles
314 Walnut St
Kenslngton
Anglijos-Britanijos istorijoje
dabar būtų griebęsis sostą atsi rime, kad mūsų aukos tektų rre gimnazijai, ar Vargo Mokyk Mere, trijų veiksmų drama. Pa
Sydney
1000 metų hėgyje buvo 39 ka
imti, nes yra dar geroje sveika vienai kuriai nors tremtinių gru loms, ar ligoniams, vargšams, statymas ir režisūra aktoriaus New York-Brooklyne
raliai, ir 26 karalienės.
Antanas
Sodaitis,
Brazilija
toje vyras, 58 metų amžiaus. pelei, bet visiems pagalbos rei ar aukotojų išvardintiems trem Justino Pusdešrio. Dekoracijos,
Tie karaliai ir karalienės vie
Meldutis I<aupinaitis,
57-56, 63rd St.,
Tačiau jis pasirinko kitokį gy kalingiems. Todėl, kad mes ne tiniams, tegul eina tiktai per kurios išsiskyrė darningumu ir
ni valdė gal kelias savaites, kiti
Caixa Postai 118
Maspeth,
N.
Y.
Bendrą
Amerikos
Lietuvių
Šalaplenktume
nei
vieno
vargstan

venimą. Ir net savo brolio duk
gražiu techniniu atlikimu, Vy
kelis mėnesius ir kelis metus,
Sao Paulo
ters vainikavimo ceremonijose čio lietuvio, esame nutarę vyk pos Fondą — BALFą.
Omaha, Nebr.
tauto Ogilvio.
tik kai kuriems teko valdyti il
dyti
visą
tremtinių
šalpą
.
per
pasiryžo nedalyvauti.
Colombia
J. Povilaitis,
Vaidino: Brandonas — J. Pušgiau ar net ilgokai ir mirti savo
vieną centrinę, specialiai tam
K. Klastauskas,
5617
So.
31
St
dešris, kuris savo vaidmenį at
Brangios ceremonijos, šiais tikslui mūsų visų bendru susi
mirtimi, šiaip gi, varžytinės už
Apartado nae 2336
NEW JERSEY
liko aktoriškai, ženė — Aldona
sostą buvo tokios, kad kelioli sunkiais Anglijai laikais, buvo tarimu sukurtą ir ne vien mūsų
Waterbury,
Conn.
Medellin
ka karalių ir karalienių neteko pastabų, kodėl imamasi tokių di visų kontroliuojamą, bet Ame LIETUVIŲ TARYBOS Ramonaitytė, kuri nors ir nauja
Vladas Varneckas,
Venecueloje
scenoje,
pasirodė
ganėtinai
stip

savo galvų. Laimėtojas, tiesio delių ir išlaidingų ceremonijų. rikos valdžios remiamą ir tik
2157 N. Main St
SUVAŽIAVIMAS
Antanas Diržys,
riai. Robertas — V. Ogilvis, ku
ginis paveldėtojas, pretendan- Reikalų žinovai sako, Anglija ir rinamą organizaciją — BALFą.
NEWARKE
Hamilton, Canada
Avenida Alayon No. 6
ris, turėdamas gerus vaidybi
tas ar uzurpatorius, pačiupęs negalėjo nerengti didelių cere Mes Amerikoje iš BALFo sau
Antanas Mingėla,
Oeste
valdžią į savo rankas, papras monijų, nes jos atneš kraštui jokios naudos nenorime ir netu New Jersey valstybės lietuvių nius gabumus, kaip ir visada,
190
Catherine St. S.
Maracay, Edo, Aragua
tai savo nugalėtą oponentą nu labai daug pajamų šią vasarą, rime ir ne tam tikslui jį sukū organizacijų atstovai gegužės suvaidino savo vaidmenį labai
kirsdavo. Taip buvo žudomi bro nes iš viso pasaulio, šimtai tūk rėme. Mes norime aukas siųsti 17-tą dieną New Jersey Lietuvių įtikinančiai ir įspūdingai. Jūras
liai, seserys, dėdės ir giminės, stančių iš Europos, dešimtys per vieną centrinę organizaciją, Tarybos suvažiavime iš Tarybos — S. šimoliūnas, kuris pirmą
i
Z
kuriems nelaimė buvo patekti tūkstančių turistų ir sukviestų kad tas aukas kuo pigiau trem valdybos metinių; raportų paty kartą išėjo scenon, varžėsi juoAR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS?
svečių iš Amerikos, tik ceremo tiniams galėtume pristatyti, kad rė, kad tiek valdyba, tiek ir desiuose ir stokavo kalbos aiš
praleimėtojo vietoje.
parengimų
komisija
metų
bėgy

kumo.
Tačiau,
savo
vaidyba
pa

nijų
savaitę
paliks
Londone
ir
Jei taip, tai nedelsiant užsakykit savo vaikams jų
Istorija pažymi dvi moteris
mes būtume tikri, kad tos aukos
Anglijoje milionus dolerių. Be pasiekia be jokio skirtumo vi je daug darbų nuveikė ir laimėjo rodė teigiamų davinių dirbti scelaikraštį
karalienes, kurios ilgai valdė.
Elzbieta I, valdžius 1558-1603, to, amerikiečiai važiuos į Lon sus tremtinius ir kad aukotojų daug draugų Lietuvai iš vado nenį darbą. G. Belmontas — A.
TĖVIŠKĖLĘ
45 metus, mirė natūralia mirti doną ištisą vasarą pamatyti tas vardu galėtume tikrinti ir sekti, vaujančių Amerikos politikų Gubilas, kuris suvaidino stipro
mi sulaukus senatvės (70 me vietas, kur vainikavimo ceremo kad kas nors nepiktnaudotų su tarpo. Kai mūsų 'reikalai buvo kai, bet stokavo charakterio išvisur gerai atstovaujami, tai rutuliojimo'. Džimas j— A.’žalMetams tik 3 doleriai. • J '
tų). ji buvo netekėjusi ir istori nijos vyko. Elzbieta, 27 m. am rinktų aukų.
M.
daug nuopelnų tenka ir New kauskas, kaip jaunas scenos mė
kai sako, kad jos pasisekimas žiaus, ištekėjus už Graikijos
Užtat kai visuomenė aukoja Jersey Lietuvių Tarybai. Tary
Rašykit šiuo adresu:
princo
Pilypo,
dabar
Anglijos
gėjas,
nors
ir
nevisur
išlaikė
buvo jos "panavimas”, nes vi-,
per BALFą, ji žino, kiek viso
Tėviškėlė,
sada galėjo ištiesti savo meilią piliečio. Galima paminėti, kad tų aukų gauta ir kas jas gavo, ba įkūrė Lietuvių Bendruome vaidinamą charakterį, bet visu
2313 West 91 St.,
ranką ir atkreipti savo žavinčias Škotija, kurią anglai po kelių nes BALFas savo apyskaitas nės New Jersey apygardos moje pasirodė gerai. Tams — J.
Chicago 20, Iii.
akis į tokį jieškantį jos rankos. šimtų metų pastangų užkariavo viešai skelbia. BALFo vadovy LOKą. Tačiau dabar, matydama, Gilvydis, nors turėjo ir mažą
kad bendruomenė lėtai organi vaidmenį, bet atliko gerai.
ir padarė imperijos dalimi, da
Jos valdymo metu anglai jū bartinės Elzbietos nenori pripa bė nori, kad tremtinių šelpimo zuojasi, laikinai pęrima savo inireiviai įsteigė anglų kolonijas žinti savo karaliene titulu Elz darbe dalyvautų visi lietuviai ciatyvon New Jersey vasarvie Apskritai, vaidinimas žiūro
vuose paliko gražų ir gerą įspū
naujai atrastame kontinente, bietos II, nes kai Elzbieta I val ir savo auka jiems pagelbėtų.
tės kūrimą.
ĮSIGYKITE NAUJAI IŠLEISTĄ KNYGĄ
dį. Linkėtina ir toliau kolekty
Amerikoje. Ir dabartinė Ameri dė Angliją, škotai skaitėsi ne Atvykus į Ameriką 27,000
New
Jersey
lietuvių
vasarvie

vui
sėkmingai
dirbti.
kos istorija yra tokia, kokia j, priklausomi ir turėjo savo ka tremtinių, BALFo vadovybė pa
RAUDONASIS SIAUBAS
yra, dėl Elzbietos I sugebėjimų ralienę, Mariją, kuri pergyveno stebėjo, kad buvę tremtiniai no tei įkurti, prie buvusio informa Rudenį numatoma suvaidinti
Pabėgusio rusų karininko pergyvenimai ir pasakojimai apie
paremti jūrų karžygius, kurie labai daug negerovių. Kai dėl rėtų šelpti tik tam tikrus pasi cinio trijų asmenų komiteto iš "Vanduo Conotogoj” — G. Turrinko
dar
tris
asmenis,
ir
ši
ko

ner,
"Užkampio
Laimė
”
—
’
Subaisų gyvenimą Rusijoje ir okupuotoje 'Vokietijoje.
vienas po kito keliavo į vakarų vidaus suiručių ir kada jai Ško rinktus asmenis, su kuriais jie
misija,
kuri
dabar
susideda
iš
derman
’
o,
"Nuodėmingas
Ange

tremtyje
bendravo,
ar
institu

kontinentą ir iškeldavo čia Bri tijoje pasidarė nesaugu, ji at
Išleido leidykla Dobilas. Kaina $ 1.25.
tanijos vėliavą. Vienas tokių bėgo į Londoną. Elzbieta davė cijas, kurias lankė ar kuriose Jono Liudvinaičio, Stasio Jakš las” P. Vaičiūno ir kt.
Be to, tariamasi pasikeisti
Užsakymus prašome siųsti: Edvardui Vilučiui,
jūrų karžygių buvo Walter Re- jai prieglaudą, tuo laiku kai dirbo, ar stovyklas, kuriose gy to, Kazio Trečioko, Prano Pu3736 Pulaski St., E. Chicago, Indiana.
leigh, pradėjęs steigti Ameriko anglai dėjo pastangas Škotiją veno. BALFo vadovybė šio reiš rono, Iz. Dilio ir Gudo, susitarus gastrolėmis su Clfeveland’o dra
je kolonijas. Savo karalienės pasijungti. Marija buvo anūkė kinio neignoravo ir jį suderino su patarėju advokatu Paulium,' mos kolektyvu.
mergiškai garbei padidinti jis garsaus karaliaus Henriko VIII su visa savo bendra veikla, pa
įsteigė bene pačią istoriškiausią sesers, Elzbieta gi buvo to Hen skelbdama aukotojams, kad ji
Virginia koloniją, greta dabar riko duktė. Marija skaitė save pagerbs aukotojų nurodymus ir
tinio Washingtono, U.S. sosti tiesiogine įpėdine Anglijos sos tokias specifines aukas perduos
nės. "Virgin” anglų kalboje reiš to. Tas daugeliui Elzbietos šali tiems, kuriems pačių aukotojų
kia "nekalta mergelė”, taigi ninkų nepatiko, ypač kai Mari paskirta. Todėl matome, kad
"nekaltos mergalės” vardu ko ja įsivėlė į katalikų ir protes kiekvieną mėnesį BALFo vado
J j
lonija, Virginia. ši kolonija vai tantų savitarpines varžytines vybė persiunčia aukas pagal au
dino žymų vaidmenį anglams Anglijoje, kada pradėjo kilti kotojų nurodj'mus: Diepholzo
Amerikos kūrimosi pradžioje, ir reikalavimų padaryti Mariją gimnazijai, Memmingeno ir ki
paskiau Amerikos kolonijų nuo katalikų karaliene Anglijoje. toms vargo mokykloms, GauAnglijos išsilaisvinimo laikotar Protestantai, kartu ir karalienė tingo ir kitoms sanatorijoms,
piu.
Elzbieta pradėjo skaityti Mari pačių aukotojų nurodytiems as
Jos laiku, 1588 metais, Ang ją kenksminga ir parlamento menims ir t.t., ir kartu jiems
lijos jūrų laivynas, vadovauja nutarimu, Elzbieta pasirašė de nurodo, kas jiems paaukojo.
mas kito karžygio, Francis kretą Marijai nukirsdinti galvą. Siunčiant tremtiniams aukas
Drąke,..sumušė
sumušė Ispanijos ”Ar- Tas ir buvo padaryta 1587 me per vieną centrinę organizaciją,
kiekvieną mėnesį galime turėti
ufadą”, dvyną kuris buvo pasi- tais.
pilną, tikslų vaizdą, kad J.A.V.
ryžęs Angliją sutriuškinti ir su
laikyti jos augančią galybę jū Tačiau tada įvyko kitaip, ne- aukojo, kiek kas tų aukų gavo.
rose. Drake ir Raleigh buvo Elz gu buvo galvojama. Marijos sū- Jeigu kuris buvo pamirštas, ga
bietos apdovanoti titulais Sir, nūs, Škotijos karalius James VI, lima tuoj visuomenės dėmesį
kaip dabartinė Elzbieta neseniai Elzbietai vėliau mirus, buvo pa- atkreipti.
Todėl visi Amerikos lietuviai
apdovanojo savo imperijos išti skelbtas ir Anglijos karalium.
prašomi visas pinigines aukas
kimą gynėją NVinston ChurIr tuo keliu įvyko ramus Angli tremtiniams ir jų .institucijoms
Aa^c
chill.
•a*aHon f0
co*'“'
Karalienė Viktorija. Viktorija jos ir Škotijos sujungimas, už siųsti tiktai per BALFą.
■•M°onlight
,ru“es, fish
valdė dar ilgiau, 1837-1901, 64 sitęsęs iki šių dienų, žinoma he ' Dėka šito bendro darbo galiQ^ochons
metus. (Gyveno 82 metus).'Dar be varžytinių ir nesusipratimų, me suteikti mūsų šelpiamiems
„t (A>dw«»X
Sunday'
dabar yra Amerikoje lietuvių, kas buvo privedę anglus ir ško tremtiniams tokios naudos, kuAmvsert'e
kurie pereito šimtmečio pabai tus kariauti.
rios kitaip negalėtume duoti,
Church Services
^SUl-1280
goje emigravę į Angliją, paskui
pvz., šią savaitę valdžia pasky
. for oll faiths
Ctevelana.
1
atvykę. Amerikon, ją ir jos lai
rė BALFui nemokamai 30,000
kus gerai atmena.
svarų pieno miltelių - (iš . vieno
UHIBHV/HMIRMliESEASTOfSANDUŠKl
PatarF. kaimynui
Karalienė Viktorijos laikais
svaro pięno miltelių gauna 4
•;
FERRY r«OM SMHOUSKV
•
įvyko galutinis Britų imperijos,
kvortos pieno). Urmo kaina kai
■
prenumeruoti
sustiprinimas, nors pav. Kana
nuotų $5,100.00. Dabar lietuviai
da išsikovo sau dominijos teises,
nemokamai1 tai gavome. Jau šį
DIRVĄ!
vietoje paprastos Britanijos komet išsiuntėme į Europą 110,000

SENIAU IR DABAR Kodėl aukas siusti per BALFą?
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A KUPREVIČIAUS
KONCERTAS

chester, Ohio, Harris Elsworth
Rosenburg, Oregon., Henry J.
PARDUODAMAS NAMAS
Latham Queens Village, N. Y.,
antrą kartą vyko ftoje pačioje
SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI
Hugh D. Scott Jr., Philadelphia,
Vienos šeimos, 2 miegamieji
Muzikos mokyklos salėje. Į kon
Penna., Donald W. Nicholspn žemai, Balionas su kilimais, nau
Mūsų draugams ir rėmėjams
certą atsilankė per 150 klausy
Wareham, Mass., j. Edgar Che- jas gaso šildymas, naujai deko
tojų, ir nedidelė salė, buvo pil
nowetb, Trinidad, Colorado, B. ruota. Geram stovyje.
na.
Each Savings Account Now Insured
Carrol Reece, Johnson City,
Apžiūrėti šeštadienį ir sekma
Koncertas praėjo dideliu pa
TAUTINIŲ RŪBŲ VAKARAS
PIANISTĖS BIRUTĖS
Tenn., Howard W. Smith, Broad dienį po 6 vai. arba šaukti PO
sisekimu, pianistui sukeltos šir
Run, Virginia, William M. Coll- 1-4253.
Pereitą šeštadienį Clevelando SMETONIENĖS MOKINIŲ dingos ovacijos.
KONCERTAS
mer, Pasagoula, MissiBsippi
lietuviai turėjo retą progą pa
Apžiūrėti 1238 East 85 St.
VISI Į GEGUŽINĘ
Ray J. Madden, Gary, Indiana,
sigrožėti mūsų tautiniu menu,
Federal Deposit Insurance Corporation
Moterų Labdarybės draugija John E. Lyle Jr., Corpus Christi,
darniai Įpintu į spalvingą tau Birželio mėn. 8 d. 7:30 vai,
■H hlSHH
PARDUODAMAS
ORIS
vakare, Clevelando Konservato birželio 7 d. rengia gegužinę Texas.
Member of The Federal Reserve System
tinių rūbų vakaro programą.
rijos salėje, 11125 Magnolia Dr., Naujosios parapijos sode. Pra Taip pat šia proga būtų pra Varžytinis pardavimas 70 ak
Vakaro įžangą atliko dr. M. įvyks pianistės Birutės Smeto džia 3 vai.
vartu, jeigu galimai daugiau lie rų ūkio. Kas įkels daugiau
Žilinskienė,- jautriu žodžiu pri nienės mokinių koncertas.
Bus karštų valgių bufetas. tuvių organizacijų ir atskirų virš $10.000, tam ir teks. 3 kar
minusi " svečiams mūsų tau
Pakvietimai gaunami Dirvoje Kviečiami visi clevelandiečiaj. asmenų pasiųstų padėkos laiš vės, 30 vištų, tvartai 10 karvių.
tinio meno vertę ir jo didžią ir Spaudos kioske. Įėjimas su
kus kongresmanui Ch. J. Kers- 5 kambarių 1950 metų statybos,
20ith STREET & BROADWAY
LORAIN, O.
reikšmę lietuviui, lietuvybei ir augusiems $1.00, o jaunimui
KONGRESMANO
tenui už šio mums gyvybinio namas, vandentekis, tualetas
Lietuvai.
50 c.
CH.'J. KERSTEN
reikalo iškėlimą JAV parlamen rūsys. Traktorius, motoras. Ap
Visas pelnas skiriamas vargo
REZOLIUCIJA
to svarstymui.
Programoje parodytas scenos
rodymas šį sekmadienį. Didelis
- ALTo Clevelando skyr\
vaizdelis, pritaikytas mūsų tau mokykloms Vokietijoje paremti.
balius, muzika, dainos. Parduo
Kaip jau anksčiau buvo pra
tinių rūbų stilingumui, spalvin
dama bet kam, ypač lietuviams.
nešta, Kongresmanas Oharles
LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ
gumui ir grožiui pademonstruo
L. S. "RAMOVĖ”
J. Kersten (Wisc.) Atstovų Rū
PARDUODAMAS NAMAS
JONAS MAURUTIS,
ti. Puošnių dekoracijų aplinkoj,
SUSIRINKIMAS
mams įteikė specialią rezoliuci
IR SALĖ
$1T.9OO, puikus 8 kambarių na Green Road (Nr. 6) — 528
gausus būrelis kaimo jaunimo
ją, kurioje iškeliamas Pabaltijos
THOMPSON, Ohio
Birželio
mėn.
7
d.
11
vai.
(tuo.
;
mas.
4
miegamieji.
Pabaigtas
6835 SUPERIOR AVĖ.
-dainose, šokiuose ir pašnekesy
kraštų neteisėta okupacija ir
(Kelio klauskite Thompsone)
šią demonstraciją puikiai atli po pamaldų) Lietuvių salėje siūloma sudaryti specialią ko trečias augštas. Moderni, didelė
Klubo. ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando
virtuvė, visps langinės. Arti prie
ko. Duetą "Nesek sau rožės prie (apačioje) šaukiamas L. S. "Ra misiją šiam reikalui ištirti.
lietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
movė” Clevelando skyriaus su
mokyklos, bažnyčios, krautuvių.
kasų” — muz. VI. Paulausko,
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.
šiuo
metu
ši
rezoliucija
yra
DĖMESIO
LIETUVIAI!
sirinkimas.
1346 E. 95 St.
(24)
dainavo R. Malcanaitė ir A. Ka
Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
Jeigu jums namuose ko pri
Narių dalyvavimas būtinas. Rūmų darbų tvarkos komisijoje
valiūnas. Vaizdelio muzikinę da
kimus, atšvęsti vestuves, rengt’i vakarus ir koncertus.
trūksta — atminkite lietuvišką
Maloniai prašome atsilankyti (House Committee of Rules),
JIEŠKO KAMBARIO
lį tvarkė p. A. Mikulskis. Vaiz
krautuvę — 6113 St. Clair gat
ir tuos, kurie į Sąjungą nori kuri nuspręs, ar šią rezoliuciją
delį parašė ir dekoracijas piešė
įrašyti
j
Atstovų
Rūmų
posėdžio
vėje. Ten rasite televizijos apa
su visų išlaikymu. ,
įsirašyti. Anketų bus galima
p. K. Žilinskas. Pranešėja — E.
darbų tvarką ir kada tai pada
ratų pradedant nuo $176.95;
šaukti: EX 1-4581.
gauti vietoje.
čekauskienė.
puikių gazinių ir elektrinių vir
Valdyba ryti. Visų lietuvių neabejotinas
PAVASARIS !
noras, kad ši rezoliucija greičiau
tuvių 94.95; siuvamų ir skal
Tautinių rūbų konkurse daly
Pavasaris
yra naujų sumanymų ir veikimo laikas.
SODA
F.OUNTAIN
biamų mašinų; šaldytuvų; oro
vavo septynios lietuvaitės. Dėl LITUANISTINĖS MOKYKLOS būtų j darbų tvarką įrašyta ir
Pavasarį
kyla
noras
pirkti, statyti, taisyti arba pagerinti
RESTORANAS
patiekta galutinam kongreso
vėsinimo aparatų; įvairiausių
grožio ir stiliaus, visų dalyvių MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS
namus.
balsavimui.
Lietuvių apylinkėj, Svarbi baldų: miegamųjų, valgomojo
rūbai buvo verti augšto įverti
Tiems visiems reikalams Lietuvių Banke galima
nimo. Deja, Konkurso Komisija įvyko gegužės mėn. 31 d. Lie Todėl raginame visas lietuviš kampinė krautuvė. Žema nuoma. kambario; virtuvės stalų ir kė
gauti
paskolą
lengvomis išsimokėjimo sąlygomis.
kas
organizacijas
ir
atskirus
as

Galifna išnomuoti 10 metų. Kai džių ir t.t.
tegalėjo skirti tik keturias pre tuvių salėje. Kalbėjo mokyklos
Lietuvių
Bankas per ilgą eilę metų turi didelį paty
menis
atitinkamais
raštais
ir
na $4.500. Išnomuoja savinin Viską gausite jums prieinama
mijas, kurios-atiteko: p. Paša- vedėjas Tamulionis, Tėvų komi
rimą
ir
Jums
geriausiai
gali padėti.
karnienei — už visumoj išlaiky teto pirmininkas Garkauskas ir laiškais kreiptis į atskirus šios kas. Kreiptis:
kaina. Skambinkit HE 1-8602
komisijos
narius
ir
prašyti,
kad
1398 E. 66 St.
tą stilių, p. Vaitėnienei — už Bendr. pirmininkas St. Barzduarba užeikite į 6113 St. Clair
Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie
pačios pagamintus, vargo mo kas. Patys mokiniai pasirodė su jie pritartų šios rezoliucijos ir Kampas prie Wade Park gatvės Avė. Duodame ilgam išsimokėta.
Kiekviena
knygutė apdrausta Federal Insurance Corp
kyklos rūbus, p-lei Balčiūnaitei įdomia programa, o baigę moki tuo pačiu Lietuvos okupacijos
(24) jimui įnešus labai mažą sumą.
iki $10.000.
neteisėtumo
klausimui
galimai
— už gražius ir tipingus žemai-1 niai gavo mokslo metų pažymė
Duodame ir dideles nuolaidas.
skubiau įrašyti į atstovų rūmų
Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai.
tės rūbus ir p-lei Armonaitei, jimus.
LIETUVIAI DAŽYTOJAI
darbų
tvarką.
Krautuvė atdara kiekvieną
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:00 vai.
Amerikoj gimusiai lietuvaitei,—!
DEKORATORIAI
Rašant laiškus būtinai reikia
darbo dieną nuo 9 vai. iki 9 vai.
už gražų senovišką rūbą. Komi
BAIGĖ ŠVENTO VARDO
THE SUPERIOR SĄVINGS
siją sudarė: I. Jonaitienė, O. AUKŠTESNIĄJĄ MOKYKLĄ žymėti rezoliucijos numerį H. menininko priežiūroje darbus at vak. Sekmadieniais nuo 1:30 vai.
iki 6 vai. vakaro.
RES. 231; Taip pat galimai dau lieka greitai ir sąžiningai.
Mikulskienė ir dr. M. Žilinskie
AND LOAN ASS’N.“Namų dažymą ir vidaus deko Sekmadieniais klausykite lie
nė. Konkurso laimėtojoms įteik Gegužės mėn. 31 d. švento giau reikia akcentuoti jos reikš
6712
Superior
Avė.
HE 1-2198
mę
ir
svarbą
demokratinio
pa

ravimą duoda metams išsimokė- tuviškos radijo programos nuo
tos vertingos dovanos, kurių Vardo augštesniąją mokyklą
saulio
saugumui
patikinti.
(mūsiškai
gimnaziją)
baigė
5
jimui.
3 iki 3:15 vai. iš stoties WJMO,
gražiausia — p. O. Mikulskienės
Cleveland, Ohio
Čia duodame atstovų rūmų
Kreiptis telefonu: EX 1-4245 banga 1540.
rankų darbo tautinė lėlė — ati Clevelando naujakuriai: Meilė
teko p. Pašakarnienei (1-ma Grėbliūnaitė, Mindaugas Ged tvarkos (House Committee of
gaudas, Vytautas Koklys, Adol Rules) narių sąrašą ir jų adre
premija).
fas Melynauskas ir Algirdas Mu sus:
Tautinių rūbų parade dalyva liolis.
Leo E. Allen (Chairman) GaVisų metų
vo apie trisdešimts ponių ir pa
ORO VĖDINIMAS
Algirdas Muliolis yra nuola lena, III., Clarence Brown BlanVisokių
rūšių
baldai
ir
elektriniai
bei
kitoki
reikmenys
nelių. Orkestro garsams ir sve-į tinis Dirvos talkininkas.
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
čių — žiūrovų entuziastingiems i
REIKALINGA MOTERIS
Aplankykit snvo kaimynistės JUoncrief pardavėju.
plojimams palydint, parado da
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS
BAIGĖ ST. FRANCES
Reikalinga moteris skalbimui
lyvės meniškoj rikiuotėj dar kar
AUGŠT. MOKYKLĄ
6921 Wade Park
EX 1-0911
ir namų valymui vieną kartą į
tą pademontravo mūsų tautinių
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
savaitę
lietuvių
namuose.
rūbų grožį. Paradui vadovavo p.
St. Frances augštesniąją mo
lietuviškoje krautuvėje
345 E. 222 St.
A. Raulinaitienė.
kyklą baigė trys lietuvaitės: Da
Tel.
RE
1-5216
716 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
Bufetui, kurio valgius suau lia Prikockytė, Renė Sapockytė
kojo skautų mamytės, vadova ir Rita Stravinskaitė.
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
PARDUODAMI NAMAI
vo p. O. Jokubaitienė. Vakaro
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesėluoee, kreip
JEWELER
pelnas paskirtas skautams rem
kitės i mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
Dviejų šeimų, po 5 jaukius
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
,
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
ti.
LABAI PIGIAI
kambarius. Gaso šildymas. Du
Sutaisau paskolas pirma morgeėio. Patarnavimas ir išpildymar
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
Į vakarą atėjo apie 200 sve
židiniai. 4 garažai. Namas Lugarantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.
čių." Gaila, kad šios įspūdingos
pasirinkimas.
ther gatvėj. Kaina $12.700.
ir prasmingos mūsų tautinio
Įmokėti $4.000. Likusius leng
7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre
meno demonstracijos negalėjo
Pilnai padengta apdrauda
UTah 1-4515
vomis sąlygomis iš 5%.
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
matyti didesnis skaičius lietu East 77 St., netoli Superior, 5
WM DEBBS PAIMTING CO.
kambarių. Kaina $8.000.
vių.
Vienos šeimos. 7 erdvių kam
WM. DEBESIS
bariai per 2-3 augštus. Gaso šil
Namų
Pagražinimas
iš Vidaus ir iš Lauko
TAUTINĖS SĄJUNGOS
East 94, netoli Superior, vie dymas. Garažai. Namas East 81
PIKNIKAS
7526
Star
Avenue
Cleveland 3, Ohio
St., netoli Superior. Didelis
nos šeimos, kaina $10.800. .
ATIDARYTA NAUJA
sklypas.
Kaina
$12.000.
Tautinės Sąjungos Clevelando
skyriaus rengiamas Jonų, Pet
LEIMON’S CAFE
Dviejų šeimų, po 5 kambarų ir Povilų piknikas įvyks bir
rius. Gaso šildymas. Namas
želio mėn. 28 d. gražioje pikni
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Hecker gatvėj, netoli Superior.
kam rengti vietoje — 25000 EuValdžios pripažinta laidotuvių direktorė
Kaina
$14.750.
Greitai
bus
lais

clid Avė. Geras privažiavimas,
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
Aldona Wilkelis - Wirby
vas.
Pirkit pas savus
daug vietos. Esant ir blogesPilnas laidotuvių patarnavimas
Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant
niam orui — gera salė.
Puikus dviejų šeimų namas.
Amžinai nerūdijančio plieno
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—
Visi rezervudkitės laiką tą
geram orkestrui
6 ir 5 kambariai. Gaso šildymas.
dieną praleisti įdomiam pikni
virimo puodus dabar gali
IIEnderson 1-9292,
6202 SUPERIOR AVĖ.
Dvigubas balkonas. Du garažai,
ke.
1
„
didelis kiemas. Namas Lawnma užsisakyti ir išsimokė
view gatvėj. Kaina $14.000.
tinai. Mažas komplektas '4
Įmokėti' $4.000. Lengvos sąly
TALIS STUDIO
dol. didelis 8 dol. mėnesiui.
gos.
dabar jūsų kaimynistėj
Pakviesk mūsų fotografą į
Kreiptis:'
#
Be nuošimčiu.
P. P. MULIOLIS,
7106 Superior Avė.
jūsų vestuves!
VYTAUTAS PAŠAKARNIS
6606 Superior Avė.
Mes padarysim- jūsų vestuvių
Tel. HE 2-0144
fotogrhfijas
gražiai, sumaniai,
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Cleveland Lustre Craft Co.
Bet kuriuo laiku, bet kokios
profesionališkai — kaip tik jūs
NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO
Della E. Jakubs & VVilliani J. Jakubs
rūšies foto patax-vimas Jums.
norite. ’
. . • •
BEI DEKORAVIMO DARBAI
Modernu* portretai, vestuvių,.
Licensijuoti
laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
atliekami sąžiningai, greitai ir
Hkllmlų, vaikų ir kitos nuo*
triuko*.
*
• •
Nemokamas demonstravi
pigiai. Kreiptis: V.. Riekus, tel.
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
FOTOGRAFUOS MEISTERIS
mas.
HE 2-0683 (vakarais nuo 6 iki
Europinių žurnalų Ir filmų
6621
Edna
Avenue
ENdicott 1-1763
11
vai.)
arb.a
—
1505
Addison
Priimami užsakymai.
fvalfždžlų fotografas, dab.sr
Rd. ..
CLEVELANDE.

SUOPIS FURNITURE

MONCRIFF
V/lVllLl

P J KERSIS

J AKUBS & SON
FUNERALHOME
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THE FIELD
Po Stalino mirties dėmesys į
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., CIeveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson sovietus dar labiau nukreiptas.
1-6:111. Redaktorius Balys GAID21ŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).
Vieni mano, kad tik karas gali

_

pakeisti padėti, kiti teigia, kad
.1n i įįįjEĮįįįr
per ilgą laiką galima pakeitimo
1
susilaukti ir išvysčius specialų
R
■
spaudimą.
i
Ar tai įmanoma pasiekti be
SI ■
Spaudos konferencijoje Lie-| mą. Pas mus labai daug kalba rie asmenys Prancūzijoje buvo karo? Į tokį klausimą negalima
tuvus Laisvės Komiteto pirmi-| ma apie demokratiją, apie nuo turėję tam tikrus pavedimus, tiksliai atsakyti. Bet galima -už
ra 1
įlinkas V. Sidzikauskas ir kiti monės reiškimo laisvę, bet dar bet tie asmenys jau anksčiau, tikrinti, jog ir be karo galima
perdažnai susiduriame su reika atlikę uždavinį ar dėl kitų prie priešą alinti ir. tokiu būdu jį
nariai atsakė į eilę klausimų.
TL
lavimais "užčiaupti burną”.
žasčių jau buvo atsistatydinę, o silpninti, prisidedant prie jo su
K.: Kas laikoma "Rytų Eu
K.: Su kokia misija išvyko į čia, Jungtinėse Valstybėse, mes žlugdymo. Norint tai įvykdyti,
ropa" sąvokoje "Centro ir Rytų
Europą LLI< narys M. Tolišius? jaučiamės tik Vliko bendradar reikia studijuoti patį priešą ir jo
Europos kraštai?”
A.: Jis išvyko visai privačiai, biai, bet ne koki formalūs at jėgų veiksnius. Vienas iš tokių
A.: Nors geografiškai Euro be jokių oficialių pavedimų. Ži
stovai. Anksčiau buvo pavesta veiksnių yra sovietiškoji visuo
pos ribos siekia iki Uralo ir ge noma, kaip LLI< narys ir taip tam ar tam kokia misija, kurios menė.
Atomine energija greit bus pajungta pramonei, o vėliau gal ir namų ūkiui. North American Aviaografinis Europos centras yra pat Mažosios Lietuvos Tarybos
yra jau atliktos. Gal tuo nuta Sovietų Sąjungos visuomenė tion.Calif., paskelbė, kad ji pasiruošusi statyti $10,000,000 vertės atominės jėgos bandymų fab
kaip tik Lietuvoje, tačiau poli narys, ta proga jis greičiausiai rimu norima tik nesusipratimų nėra natūralaus istorinio pro
riką. Iš kairės yra: Dr. Chauncey, J. L. Atvvood ir Kindelberger — bendrovės augšti pareigūnai.
tiškai Rusija yra laikoma dau- susitiks su atitinkamais veikė išvengti ir pabrėžti, kad nuola ceso išdava, bet buvo Sovietų
• giau Eurazija ir politinis Euro jais ir yra sutikęs perduoti te
potencialo dirbtinai sudaryta
tinių atstovų nėra.
pos centras suprantamas esąs nai mūsų čionykščius mąstymus
7. Maždaug pusę kariuome
K.: Ar tiesa, kad New Yorke per palyginti trumpą laikotar
toliau vakaruose. Todėl Pabalti bei parvežti, kiek seksis, infor ar kitur daromi žygiai sudaryti pį. Todėl jos struktūra žymiai nės
vadovybės.
i
jo kraštai, Lenkija, Rumunija, macijų apie tenykštes nuotaikas
8. Maždaug trečdalį bažnyti
Lietuvos egzilinei vyriausybei? skiriasi nuo kiekvienos laisvos
Bulgarija -linkstama priskirti bei nusistatymus.
A.: Kas gali žinoti, kam kada valstybės visuomenės struktū- inių organizacijų narių.
politiniu atžvilgiu j rytinę Eu
Neutralaus nusistatymo yra
K.: Ką reiškia ir ką liečia Vli kokia "musė įkanda”... Bet ros.’ Sovietų visuomenėje nėra
Gyvenimo pulsas traukia visų iį atgaivinimas reikalauja triūso
ropos sritį, nors konkrečių ribų ko nutarimas panaikinti Vliko rimtai kalbant, sąlygų tam šiuo jokių klasių paprasta žodžio tie žmonės, kuriuos vyriausybės ,
sričių kultūrines apraiškas ženg , ir nemaža pastangų. Jeigu Tė
tam skirti nėra.
( pirmyn, todėl ir mūsų spor vynės prieglobstyj gyvendami
i partijos ūkiniai veiksmai pa- ti
įgaliotinius kituose kraštuose.
metu nėra. Galėtų išeiti pana prasme. Bet joje yra labai ryš- ir
Ii.: Ar lenkų tarpe yra koks
politiškai neutralius. Pla- tuojančio
(
1
A.: Greičiausiai tai yra tik šiai kaip pas estus, kurie spėjo kiai nustatytos materialinės pa- darė
jaunimo pastangos nematėme ir nenujautėme, kad
oficialus organas, su kuriuo bū esamos padėties atžymėjimas, sudaryti jau net dvi, jei ne tris, dėties ribos, šitoks suskirsty čiosios dirbančios masės yra vai- jįsijungti į platesnio pasirodymo likimas greit gali atimti iš tau
tų galima konkrečiai tartis dėl kadangi formaliai Vliko atstovų "vyriausybes”, pačių estų pri- mas diriguojamas pačių parei džios apskaičiavimu tyčia per- ]rėmus, turėtų būti skatinamos tos jos branduolį - jaunuomenę,
ateities?
gūnų iš viršaus, kad tokiu būdu maža apmokamos. Rinkos kaina jir puoselėjamos. Tremties metu tai šiandien vaizdžiai ir sielvar
kituose kraštuose nėra. Kaiku- imamas labai skeptiškai.
vienu atveju būtų sūdaryti tvir ir darbo atlyginimas laikomi to- jir dabartinėje gyvenimo aplin tingai pergyvename tų įvykių
: Deja, taip nėra. Lenkai
ti valdžios ramsčiai, kitu — kad kiame santykyje, kad dirbančių- jkoje esame daug praradę dvasi tikruosius faktus, kurie mūsų
oficialaus pripažinimo ne
būtų paskatinti tos visuomenės jų gaunamasis atlyginimas pa- .nių polėkių, kurių bent dalinas tautai ir esamai bendruomenei
turinčią egzilinę vyriausybę, ku
pavieniai nariai ;mėginti kopti silieka žemiau už gyvenimo
rioje daugiau yra susibūręs va
stato ypatingus reikalavimus.
materialinės gerovės laiptais. standartą. Tokia padėtis verčia
dinamasis sanacinis elementas
Juo. labiau valdžia yra įsitikinu žmogų rūpintis tik papildomu
2. maždaug pusė inteligenti Sportinis jaunuomenės apjun
(pilsudskininkai). šalia vyriau
gimo pradas, kuris su labai dide
uždarbiu,
kad
šiaip
taip
sušvel

si
žmogaus
verte
ir
lojalumu,
Aiškų
ir
pabrėžtą
”
NE
”
išta

ne
niam
bendradarbiavimui,
o
jos;
.
•
sybės yra Politinė Taryba, kurią
nintų
nuolatinį
alkį.
Dirbančių

juo daugiau jam suteikiama ma
3. maždaug pusė karių (tų liu kruopštumu pradėtas studi
sudaro kitų lenku partijų atsto rė prezidentas, kai laikraštinin izoliacijai.
jų
^masės
tesirūpina
duona,
bet
terialiniam
gyvenimuipasige

kai
jį
paklausė,
'
ar
jis
sutinka
pačių kategorijų, kaip ir neu juoti po šio (II-jo) pasaulinio
vai. šiuo metu vyko tarp tų gru
Dėl Korėjos paliaubų pagrin
karo, visų tautų tarpe, ypač kul
nesirūpina
jokia
politika,
o
to
rinti
galimumų.
Tuo
tarpu
pla

su
senatoriaus
Tafto
siūlymu
traliosios grupė*);
pių derybos, bet. atrodo, kad tuo
diniame (belaisvių grąžinimo ai
tūringosios Europos, nenuginči
valdovai
iš
tikro
ir
nori.
Masės
čioji
masė
be
atodairos
išnau

tarpu jos dar nesėkmingos. Pa Korėjos reikale Amerikai "eiti negrąžinimo) klausime tarp są
4. trečdalis darbininkijos; jamai atveria plataus horizonto
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lenkų, kad ir egzilinių, grupių
sąjungininkų verste versti, kad kimo. Vokietijos Adenaueris ta
Tomis sąlygomis Sovietų vi kurie yra daugiau ar mažiau sa Sovietų egz i sten plėšti nuo paprastos kasdieny
vardu.
jie visiškai nutrauktų prekybą čiau pabrėžė, kad Tafto pareiš
vo gyvenimu patenkinti ir jokių c i j a ga r a n t u o j a m a bės, pigių pramogų ir kartais
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į
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Diplomatijos bei kitų šalia jų' nistinei Kinijai. Jis nesąs tos
gus netekti Amerikos paramos.
plotų izoliacijos nuo kito pasau Mūsų planuojamoji, šiaur.
Sovietiškai nusistatę žmonės Sovietų, papirkti.
esančių sambūriu.
nuomonės, kad Amerika turė Maskva tuo klausimu tyli, tik yra:
lio.
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Jeigu "neutralieji” bus psi
K.: Ar mūsų informacijos in tų nutraukti savo finansinius
kitų kraštų diplomatai Maskvo
b) MVD policijos šnipinėjimo šventė — žaidynės, kurios įvyks
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stitucijų veiklos suderinimas įnašus Jungtinėms Tautoms, jei
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s. m. rugsėjo mėn. 5, 6 ir 7 die2. pataikūnai, vedami instink pagauti, bus lengva juos prieš ir teroro.
jau yra kiek pažengęs?
į jas būtu įsileista komunistinė tymą.
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sovietus
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A.: Ne. Bene didžiausia tam Kinija. Tačiau jis pabrėžė, kad
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nės buities siekimo;
šitai daliai priklauso:
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skiros organizacijos mastu.
liūs paklusnus Maskvos įrankis. ROSENBERGŲ BYLA terio.
sios administracijos personalo. kariuomenei teduodami būti davbo ir ryžto vieša demonstra
K.: Kaip I.LK reagavo j
2. Maždaug ketvirtadalis aug- niausi ginklai apmokyti ir išmė cija, būtų su reikiamu dėmesiu
Šitiems žmonėms visai aišku,
Prezidentas pažymėjo, kad
Rosenbergai, vyras ir žmona, kad režimo pakeitimas jiems su- štesnio sovietinio valstybinio ginti. Užtat policija yra geriau priimta ir nuoširdžiai paremta.
"Draugo” reikalavimą, kad LLR
Baltieji Rūmai dabar gauna nuo
1951 m. kovo mėn. nuteisti mir larytų mirtinį pavojų, bent ma- aparato.
savo pareigūnams uždraustų kri
siai apginkluota.
trijų iki penkių kartų daugiau
Sportinės talkos vajų, pradė
ti už atominės bombos paslapčių .iausiai tektų jiems nukentėti
tiškai atsiliepti apie ALT?
e) Vyriausybės narių Krem
3. Maždaug pusė kariuomenės
laišku nei kada nors gavę, ta perdavimą rusams, dar kartą
dami,
kreipiamės į visas lietu
A.: Toks reikalavimas buvo
liuje palyginti tvirtas sutari
medžiagiškai. Jų gerovė, o daž vadovybės.
viškąsias organizacijas, pramo
nepamatuotas. LLR tuo reika-l čiau iš jų esą matyti, kad Ame- pralaimėjo bandymą gauti Augš- niausiai ir pati gyvybė visiškai
mas.
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Į b ir d punktuose minimus
kitų profesijų asmenis bei pa
rijai laišką ir yra gavęs atsaky-'yra daugiau palanki tarptauti- lai peržiūrėti. Bausmės vykdy mui. Todėl, nepaisydami savo
5. Maždaug trečdalis bažnyti veiksnius Vakarai įtakos, nevesvienius'" lietuvių visuomenės na
mo sustabdymas irgi panaikin tikrojo vidinio nusistatymo, jie nių organizacijų narių.
dami karo, negali turėti. Užtat
rius, kad mūsų darbas ir pastan
tas. Tačiau jų advokatas dar kalbomis ir darbais veiks So
G. Maždaug pusė visų tarnau labai dažnai komentuojamas gos, sutelkti Kanados ir JAV
turi teisę iki birželio 9 dienos vietų labui. Gerai žinodami apie tojų.
laisvajame pasaulyje punkte d
sportuojantį lietuvių jaunimą
kreiptis į Augšč. Teismą per Sovietų valdžios kriminalinį po
7. Pusė karininkų (nuo leite minimas Kremliaus valdovų su iškilmingai metinei šventei, ras
svarstyti nutarimą. Tuo atve būdį ir jos nusikalstamus dar nanto iki pulkininko), išskyrus tarimas arba nesutarimas. Dau
ju bausmės vykdymas gali būti bus, jie yra pratę tuos nusikal policijos karininkus, pusę pus gelis yra linkę tikėti, kad intry- tų prideramą paramą. Todėl ir
šių Illljų, šiaur. Amerikos Lie
dar kartą sustabdytas. Pagaliau, timus teigiamai aiškinti ir pa karininkių ir kareivių.
gos -ir varžybos tarp atskirų vy
tuvių sportinių žaidynių organi
dar gali būti kreipiamasi vėl j teisinti jų reikalingumu, šitie
8. Du trečdaliai darbininkijos. riausybės arba partijos narių zacinis komitetas, išeina į visuo
prezidentą prašant pasigailėti žmonės yra iš principo Vakarų
gali Sovietus sugriauti arba
9. Pusė ūkininkų.
menės sąjūdžio plotą, prašyda
ir bausmę pakeisti.
10. Deklaruotasis elementas bent Soviėtų valdymo sistemą.
informacijai neprieinami, nes
mas talkos, ši parama bus tada
Bet laikas parodė, kad Krem
Nors formaliai nėra jokių ji sudaro pavojų rėžimui, o tuo — kriminaliniai nusikaltėliai.
naudinga ir auklėjanti, kada vi
Antisovictiškai
nusistačiusi liaus "troika” yra stipresnė ne
derybų” tuo klausimu, tačiau pačiu ir jiems patiems. Prie so
sos bendruomenės organizacijoj^
kalbama, kad malonės prašymas vietiškai nusistačiusios Sovietų yra toji visuomenės dalis, kuri gu buvo laukta. Reikia manyti,
duosnūs tautiečiai, nuoširdžiai
iš principo arba dėl asmeninių kad ji ir pasiliks 'stipri tol, kol
galėtų būti palankiai priimtas, visuomenės tenka skaityti:
įvertins lietuvio sportininko pa
jei Rosenbergai "prabiltų”, t. . 1. Visuę vyriausybės narius. priežasčių nekenčia sovietų, ši- Vakarai. suduos Sovietams ak stangas varžybįniame lauke.
2.. Visą; augštesniąją partijos: tie žmonės.yra tikri, kad, bolše tyviais žygiais ir faktoriais to
y., jei pasakytų, kas buvo jų
Remkite mūsų tikslą.
vizmui griuvus,, jų padėtis žy- kių smūgių, kurie paskirstų jų
bendrininkai.1 Tačiau jie apie tai vadovybę.'.
Dovanas prašome siųsti adre
užsispyrę tyli. Sprendimo vyk 3. Visą MVD su jos padali■ miai pagerės. Karo atveju jie tęstinumą. '
Punktai a ir c — izoliacija ir su : Edm. VENGIĄNSKAS, 6100
dymas atidėliojamas jau treti niais ir specialiaisiais teismais.. padės bolševizmą . sužlugdyti.
4. Partijos karininkus, ka■ bet tos rizikos jie tesiims tik ka- propaganda — betgi reikalauja So. Peoria Avė., Chicago 21, III.
metai ir teisinės gynimosi prie
riuomenės politrukus, teismųi ro atveju, nes patyrimas .juos atskiro' ypatingo . dėmesio, čia Pinigines aukas — Organ. Ko-to
monės vis'dar neišsemtos. ‘
tardytojui, valstybės gynėjus,, pamokė, kad "rezistencija tai yra Sovietų silpnosios vietos, kasininko adresu: Em. MISEVI
kos metu” yra perdaug rizikin nes patirtis jau pakankamai pa ČIUS, 4428 So. Western Avė.,
karo tribunolų narius.
KAS
5. Maždaug pusę augštėsnio- ga. šita gyventojų dalis mielai rodė, kad Vakarai ir be karo ga Chicago 32, III.
III-jų šiaur. Amerikos
sios administracijos personalo. klausosi Vakarų informacijų. Ją li pralaužti Sovietų ižojičiją ir
UŽSISAKĖ
Lietuvių Sportinių
komunistų propagandą tiek So
6. Maždaug tris ketvirčius sudaro:
Prezidentas Eisenhower
Eiscnhower tarp Korėjos karo sužeistu
sužeistų karių, jiems
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1. trečdalis bažnytinių orga vietų viduje, tiek užsienyje ge
augštesnio sovietinio valstybi
Komitetas
rokai sutramdyti
nizacijų narių;
, pagerbti suruoštam, pobūvyje Baltųjų Rūmų sode.
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