
.'J ’’r
7 < f; .

HA

- -1..
r v

f
Į

A

S/

/ •v

<
.i

/

• v

■?

9

d THEFIELD Č.

■
v”'g

1

!

MŪSŲ 
VEIKLA

JONAS RIMAŠAUSKAS

Birželio mėn. 14-15 dienomis 
ryškiai iškyla prieš akis mūsų 
pačių išgyventa didžioji 1940-41 
metų lietuvių tautos tragedija. 
Bolševikų smurtas prieš mūsų 
valstybę ir tautą nesibaigė 1940 
metų birželio mėn. 15 dienos vi
sų tarptautinės teisės nuostatų 
ir Lietuvos — SSSR vyriausy
bių susitarimų sulaužymu, 
smurto keliu okupuojant Lietu
vos teritoriją. Maskvos išbandy
ti tautų sovietizacijos metodai 
turėjo būti pritaikyti ir Lietu
vos teritorijoje. Kartu su rau
donąja armija Lietuvoje atsira
do ir tūkstančiai prityrusių če
kistų, kurie savo ilgų metų pa
tirtį turėjo kreipti į ramius mū
sų krašto gyventojus.

Virš dvidešimties metų sava
rankaus gyvenimo laikotarpyje 
visose valstybinio gyvenimo sri
tyse, buvome pasiekę gražiausių 
laimėjimų, sukurdami savąją 
vakarų dvasios kultūrą ir savo
se mokyklose išugdydami pačią 
jauniausią intelingentijos kartą, 
šito gražaus kultūrinio baro su
griovimas ir lietuviškosios inte
ligentijos izoliavimas nuo lietu
vių tautos, ir buvo pirmaeiliai 
bolševikų uždaviniai. Antra, ko
munistinė. sistema niekuomet 
nepakentė ir nepakęs asmenų, 
kurių ekonominė padėtis ar reli
giniai ir socialiniai įsitikinimai 
neleis jiems būti lojaliais bol
ševikinei santvarkai.

Nekalbėsime čia plačiau apie 
tas aplinkybes, kuriose įvyko 
pats Lietuvos okupacijos aktas. 
Tai buvo grynai mums nedėkin
gai susiklosčiusios politinės si
tuacijos išdava. Didžiųjų kraštų 
interesų patenkinimui - turėjo 
būti aukojama mažųjų kraštų 
politinė nepriklausomybė, o su 
ja ir visas tų kraštų kultūrinis 
bei ekonominis gerbūvis, šiuo 
atveju antrojo pasaulinio karo 
išvakarėse tomis pirmosiomis 
aukomis buvo Pabaltijo kraštai: 
Lietuva, Latvija ir Estija.

Grynai propagandiniais sume
timais, kad sudarius įspūdį, jog 
sovietai nesikišu į Lietuvos vi
daus reikalus, 1940 m. liepos 
mėn. 14-15 dienomis pagal so
vietų režisūrą yra pravedami, 
taip vadinamieji "liaudies sei
mo”
eilė kitų Lietuvai pražūtingų 
aktų: liepos mėn. 21 d. išrink
tasis "liaudies seimas” paskel
bia Lietuvą Tarybų Respublika, 
o rugpjūčio mėri. 3" d. Maskvoje 
pagal to paties seimo nutarimą 
yra "prašoma” Lietuvą priimti 
į Sovietų Rusijos tautų "šeimą”. 
Prašymas, žinoma, yra "paten
kinamas” ir Lietuva tampa ke
turioliktąja socialistine .respub
lika.

Tai oficialioji medalio pusė. 
Pravartu" būtų pažvelgti ir į an
trąją, kuri nusako lietuvių tau
tos aspiracijas, pasipriešinimą 
sovietiniam smurtui ir pagaliau 
komunistų taikomas represijas.

Iš surinktų davinių nustato
me, kad 1940-41 m!, komunistų 
kalėjimuose Lietuvoje buvo įka
linta 11.500 asmenų. Ta proga 
tenka pastebėti, kad kalėjusieji 
bolševikų . kalėjimuose buvo

areštuoti lyg ir trimis etapais, 
kuriuos galėtume-atžymėti to
kia tvarka:

I.'Nuo 1940 m. birželio mėn. 
15 d. iki tų pat metų lap
kričio mėn. 1 d. (per 4,5 
mėn.) buvo areštuoja 57% 
bendrojo areštuotųjų asme
nų skaičiaus,
Nuo 1940 metų lapkričio 
mėn. 1 d. iki 1941 m. kovo 
mėn. 1 d. (keturių mėne
sių laikotarpyje) 11% vi
sų areštuotųjų, ir
Per likusius nepilnus 4 mė
nesius, t. y. nūo 1941 m. 
kovo mėn. 1 d. iki tų pat 
metų birželio mėn. 22 d. —- 
likusieji 32'1 visų areš
tuotųjų.
to reikėtų padaryti išvadą, 
bloševikai: a) pirmaisiais

II.

III.

Paskiausiomis žiniomis, apie 
šio mėnesio 20 d. iš V. Vokieti
jos išvyksta Romon, pasitari
mams. su LDš tokios sudėties 
VLIKo delegacija: VLIKo pir
mininkas M. Krupavičius, VT 
pirmininkas K. žalkauskąs ir 
TF Valdytojas T. Šidiškis. Tuo
se pasitarimuose numatoma ap
tarti visų pozityvių liet, jėgų 
įjungimą į suderintą bei suak
tyvintą kovą už Lietuvos laisvę. 
Tie pasitarimai užtruksią apie 
Savaitę laiko.

•

Pastaruoju metu vėl suakty
vėjo klausimas iškelti VLIKą 
Prancūzijon, kur jisai turėtų 
geresnes darbui sąlygas, šiomis 
dienomis tais 
zij'oj lankėsi. 
Šidiškis ir P.

rinkimai. Po jų sekė visa

Iš 
kad 
masiniais areštais, kurie ypač 
buvo sustiprinti prieš "liaudies 
seimo” rinkimus, norėjo palauž
ti eventualų lietuvių pasiprieši
nimą ir b) 1940 m. lapkričio 
mėn. 1 d. ir 1941 m. kovo mėn. 
1 d. laikotarpis buvo pasiruoši
mo metas naujoms Lietuvos gy
ventojų "medžioklėms”.

Tenka priminti, kad paskuti
niojo etapo areštuotųjų katego
riją sudarė asmenys dažniau
siais atvejais kaip aktyvūs anti- 
bolševikinės rezistencijos orga
nizatoriai ar vedę .aktyvią kovą 
prieš krašto okupantus. Jeigu 
pirmosios ir antrosios kategori
jos suimtieji buvo mūsų politi
nio, ekonominio ir kultūrinio 
gyvenimo aktyvas, tai trečioje 
kategorijoje užtinkame didelį 
nuošimtį ūkininkų, darbininkų, 
tarnautojų, studentų ir iš gim
nazijos suolų išplėštų mokslei
vių.

Bet leiskime prabilti patiems 
anų dienų liudininkams, kurie 
geriau negu bet kas kitas gali 
pavaizduoti ano meto padėtį ir 
tuos metodus, kuriais raudonie
ji okupantai Lietuvos žmonės 
pajungė savo interesams pada
rydami juos ne kuo kitu, kaip 
sovietinės sistemos vergais.

Epizodas iš Šiaulių mieste ir 
apskrityje vykusių "liaudies 
seimo” rinkimų. Liudija šiuo 
metu Chicagoje gyvenantis Pra
nas Sakališkis, kuris tikrosios 
savo pavardės dėl Lietuvoje li
kusiųjų namiškių, prašo neskelb
ti:

”... 1940 m. liepos mėn. pra
džioje, apie savaitę ar pusantros

(Perkelta i 8 pusi)

reikalais Prancū- 
VLIKo nariai T. 
Karvelis.
♦

E. Turauskas, talkinęs URT- 
bai Įvairių memorandumų pa
ruošime, išbuvęs tais reikalais 
Reutlingene apie 3 savaites — 
vėl išvyko Prancūzijon.

VLIKo pirmininkas M. Kru
pavičius kartotinai paakino 
MLTP pirmininką E. Simonaitį 
greičiau paskirti mažlietuvių 
atstovą {■ VLIKą.

•

Dėl URT atsišaukimo, pa
skelbto ELTOS Nr. 13, pareiškė 
protestą LDš bei Dr. S. A. Bač- 
kis, siūlydami tą Dr. P. Karvelio 
paruoštą atsišaukimą atšaukti.

Vilties namams savo auką at
siuntė :
Jurgaitis Petras, Cleveland $5.09 
Daugvydas K., Detroit .... 
ž. J., Cleveland .............
Briedis L., Cleveland .......
Zaborskas Pr., Medina.......
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Vilties Draugiją pastaruo
ju metu įstojo:
Šimkūnas Ant., Cleveland $10.00 
Radzevičius St., Chicago $25.00

Mes kviečiame bendraminčius 
ir Dirvos skaitytojus stoti į Vil
ties Draugiją ir savo įnašu rem
ti tautinę spaudą. Visais Vilties 
Draugijos reikalais kreptis: 
VILTIS, 1272 East 71 St., Cle
veland 3, Ohio.

Pirmadienio rytą laikraščiai 
ir radijas dideliu pasitenkinimu 
pranešinėjo, kad pagaliau pasi
rašytas susitarimas dėl pasikei- ■ 
timo belaisviais Korėjoje. Ka
dangi derybos dėl belaisvių su
kliudė visą susitarimą dėl karo 
paliaubų daugiau kaip metus, ir 
kadangi dabar, susitarus belais
vių reikalu, tikimasi po dienos 
kitos susitarti ir dėl pačių pa
liaubų, tai pasitenkinimas su
prantamas. Bet visame tame nu- 
džiugime skamba vienas griež
tai disonansiškas tonas: Korė
jos prezidentas skelbia, kad Ko
rėja ignoruos šias paliaubas. 
Jis sako, kad, jei kova sustos 
ties paradinėmis durimis, tai 
eisim ir mušim komunistus pro 
virtuvę ...

Toks Korėjos ‘prezidento, vy
riausybės ir, atrodo, visų ar dau
gumos korėjiečių nusistatymas 
kiša gana nepatogų kuolą į 
Jungtinių Tautų ir Jungtinių 
Valstybių politikos ratus. Jei 
korėjiečiai, kurių jėgos fronte 
sudaro apie du. trečdalius visų 
ten esamų antikomunistinių jė
gų, sabotuos paliaubas, sabo
tuos derybas da taikos, tai ir iš 
paliaubų bei tolimesnių derybų 
gali nieko neišeiti. Pažadas greit 
baigti Korėjos karą gali likti 
neištesėtas ...

Jungtinių Valstybių prezi
dentas kreipėsi specialiu laišku 
į Korėjos prezidentą, kalbinda
mas jį nebijoti sutartų ar bai
giamų sutarti paliaubų sąlygų 
ir sutikti su jomis. Esą, nei 
Jungtinės Tautos, nei Jungtinės 
Valstybės nėra pasiryžusios tęs
ti karą tikslu Korėją suvienyti, 
t. y., utilitarinėmis priemonėmis 
komunistinį rėžimą iš šiaurinės 
Korėjos išvaikyti, šiauriečių 
agresija esanti sudrausta, jie 
šiuo metu turį mažiau teritori
jos, negu turėjo prieš agresiją, 
tai to esą ir gana. Suvienyti Ko
rėją, žinoma, ir toliau bus bū
tinai siekiama, bet jau ... tai
kingomis priemonėmis.

Maža to. Jungtinių Valstybių 
prezidentas pasiūlė Korėjos pre
zidentui tuojau sudaryti savi
tarpinės pagalbos sutartį, pana
šiai kaip yra su Filipinais, N. 
Zelandija, .Australija, Japonija. 
Vadinasi, jei iš šiaurės pietinė 
Korėja vėl būtų užpulta, tai 
Jungtinės Valstybės jau būtų 
tiesiogiai pasižadėjusios padėti.

Šie pažadai Korėjos preziden
to neįtikino. Jis sako, kad visa 
tai yra nerealu, iš to nieko gero 
nebus. Kada sudėta tiek aukų, 
sustota nepasiekus tikslo esą 

: neleistina ir Korėja su tuo ne,- 
gali sutikti.

Viceprezidentas R. Nixon, kuris sutiko būti Washingtone rengiamo lietuvių sąskrydžio Garbės 
Komiteto pirmininku, įvesdinamas į P. T. l^arnum šventųjų ir nusidėjėlių palapinę... Prieš 

tai jis turi paglostyti liūtą.

Lietuvos ministeris Motery Kongrese
MIN. P. ŽADEIKIS VIENINTELIS Iš DIPLOMATŲ APLANKĘS KONGRESĄ. — KONGRE
SO DALYVĖS TUO LABAI PATENKINTOS. — LIETUVOS VĖLIAVA PRIE KONGRESO 
PREZIDIUMO. — "LIETUVIŠKŲ VESTUVIŲ” PARODA BUVO VISŲ SUSIDOMĖJIMO 
CENTRAS. — AMERIKOS MOTERŲ KLUBAI LAUKIA LIETUVAIČIŲ PASKAITININKIŲ.

Tą dieną, kai Moterų Klubų 
Federacijos Kongrese Washing- 
tone buvo numatytas užsienie
čių delegačių paradas, į kongre
są apsilankė ir Lietuvos Ministe- 
ris P. žadeikis (jo dukrelė. Mir
ga žadeikytė dalyvavo lietuvai
čių grupėje parado eisenoje). 
Pabaltijo Moterų Tarybos Lietu
vių Atstovybės pirmininkė L. 
Bieliukienė supažindino minis- 
terį su Moterų Klubų Federaci
jos pirmininke Mrs. Ahlgren, 
kuri tuojau p. ministerį pakvie
tė prie prezidiumo stalo ir su
pažindino jį su visu kongresu, 
kurio dalyvės ministerį pasitiko 
tiesiog entuziastingais ploji
mais. 'riešą, ne jis vienintelis vy
riškis apsilankė kongrese (kon
gresą sveikino prezidento vardu 
viceprezidentas Nixonas, pro
gramoje buvo dar keli kalbėto-

jai vyriškiai), bet jis buvo vie- Kuprėnienė ir A. Devenienė 
nintelis iš diplomatų, savo'apsi- (Kanados sk. įgaliotinė), 
lankymu pagerbęs kongresą, ir ~ 
kongreso dalyvės tuo buvo la- reprezentantės buvo pakviestos 
bai patenkintos: net kitą dieną vaišių į Lietuvos pasiuntinybę, 
lietuvaitėms tuo įvykiu daugelis' 
džiaugėsi. P. ministeris tuo lai
mėjo daug simpatijų Lietuvai 
Amerikos moterų tarpe.

Visų iškilmių metu p. minis
teris drauge su lietuvių delega
cijos pirmininke buvo prie pre
zidiumo stalo, o prie prezidiumo 
ta proga centrinėje vietoje sto
vėjo ir Lietuvos vėliava;

Užsieniečių delegacijų parade 
tautiniais kostiumais apsiren
gusios dalyvavo penkios lietuvių 
moterų reprezentantės: Mirga 
žadeikytė, L. Bieliukienė, N. 
Paramskienė (Pabaltijo Moterų 
Tarybos Lietuvių Atstovybės 
Romos skyriaus įgaliotinė), J.

Po iškilmių lietuvių moterų

VISAM PASAULY
• George Bidault, jau penktas iš eilės, bando sudaryti 

Prancūzijos vyriausybę. Jei jam šios savaitės vidury tai nebus 
pavykę, Bermudų konferencija turės vėluotis.'

• Kalbama, kad Anglijoj po Churchiliio į konservatorių 
vadus greičiausiai iškils Butleris, dabartinis finansų ministeris. 
Churchillis jau senas, o Edenas sirguliuoja; šiuo metu yra at
vykęs į Bostoną, kur jam bus trečią kartą daroma tulžies ope- 
racija.

• Tito specialiu dekretu panaikino Jugoslavijos kariuo- 
Manoma, kad tai dar

Prancūzijos vyriausy- 
ptisę.

min. Ligšiolinis rekordas buvo 5

Rytinei Vokietijai, gen. čuikov,

Bermudus konferencijos, tikrai

menės daliniuose tebesančius politrukus. 
vienas žingsnis į vakarų kryptį.

• Bermudo salų konferencija, dėl 
bės krizės, atidėta j antrąją birželio mėn.

• Atlanto perskridimo rekordas vėl pagerintas. Jį pageri
no trys Amerikos 6 motorų sprausminiai bombonešiai B-47. Jų 
perskridimo laikas 5 vai. ir 36 
vai. ir 38 min.

• Rusų karo komisaras 
atšauktas į Maskvą.

• Tvirtinama, kad po
įvyksianti keturių didžiųjų konferencija, dalyvaujant Maskvai. 
Konferencija galinti įvykti Paryžiuje.

• Paliaubų sutarties pasirašymo Korėjoje jau laukiama 
kiekvienu metu. Komunistai, lyg musės rudenį, einant pasitari
mams į pabaigą, pradėjo gyvinti karo veiksmus. Bombomis 
apmėtė ir Seulą.

• Dideliu atidumu laukti rinkiniai Italijoje, j balsavimo 
būstines nuvedė 93.78'1 balso teisę turėjusiųjų. Prieš penkius 
metus balsavo 92.2'-l. Pergalę vėl pasiekė De Gasperi koalicija.

•' ♦
Kitas viso kongreso dėmesį 

patraukęs momentas buvo lat
vių, lietuvių ir esčių surengta 
parodėlė. Lietuvių skyriaus pa
rodėlėje užėmė centrinę vietą ir 
susilaukė ypatingo dėmesio sa
vo nepaprastais eksponatais. 
Tai buvo iš lėlių sudarytas lie
tuviškų vestuvių paveikslas — 
vestuvių scena. Paveikslas tuo 
ypatingas, kad sudarytas iš di
delių (arti trijų pėdų augščio) 
lėlių, kurios domina ne tik savo 
būdingais drabužiais, bet ir 
ypatingai charakteringais vei
dais: iš veido be jokių paaiški
nimų gali atskirti, kur uošvė, 
kur svočia, kas piršlys ir t.t. 
žinoma, kitatautėms reikia pa
aiškinti, kas yra kas tame pa
veiksle, bet ir jom sdaug žodžių 
nereikėjo. Paroda buvo gulte 
apgulta. Budėjusios prie paro
dos reikiamų paaiškinimų ne-

(Perkelta į 5-tij pusi.)

ATOMINIAI 
BANDYMAI

jėgą.

numesta iš B-36 
sprogo 2,000 pė-

metu
Komisija

Atominės 
paskelbė,

•• t.'

Pasirašo Vilties namo atidarymo aktą. Iš kairė: p. Račiūnienė, p. Lapinskienė, p. .Marija Sims, pi Skrabulytė, p. Rastenienė, p. Mišeikienė ir p. MudraUskienė.
»•vy

Vt BACEVIČIAUS nųotr.

Atominės Energijos Komisija 
baigė šio pavasario atominių 
bombų bandymų eilę. Iš viso bu
vo susprogdinta keliolika bom
bų. Paskutinioji pereitą ketvir
tadienį sprogdinta didžiausia 
bomba iš visų kada nors sprog
dintųjų. Ji buvo du ar pustrečio 
karto stipresnė, negu pirmą kar
tą Japonijoj numestoji, ir ati
tiko 40 ar 50 tūkstančių tonų 
dinamito sprogstamąją
Sprogimo šviesa tuo pačiu metu 
buvo matoma ir Kanadoj ir Mek
sikoj. Ji buvo 
bombonešio ir 
dų augšt.vje.

Tuo pačiu 
Energijos
kad jau atrastas būdas elemen
tus, kurių atomai neskvla, pa
versti skylančiais, t. y. duodan
čiais vadinamosios atominės 
energijos.

Tačiau tuo tarpu tai yra ilgas 
ir brangus procesas. Tikimasi, 
kad procesas galės būti patobu
lintas.. Tuo atveju atominės 
energijos šaltiniai, gali tapti la
bai dideli. Dabar, norint "nesky- 
lančią” medžiagą paversti ^sky
lančia, reikia- sunaudoti beveik 
tiek pat jau turimos "skylančio
sios”. Reikia pasiekti didesnį 
naudingąjį skirtumą ir atrasti 
pigesnes procesui reikalingas- 
priemones. AE Komisiją, tikisi", 
kad tas kliūtis bus galimą nu
galėti.
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• Dail. Adomas GALDIKAS, 
turėjęs' gerą pasisekimą balan
džio mėn? buvusioje 5 dailinin
kų parodoje Marijos Augšt. Mo
kykloje Chicagoje, dalį savo kū
rinių perkėlė į Lietuvių Preky
bos Namus Chicagoje nuolatinei 
parodai.

• Iš Urugvajaus, už komunis
tinę veiklą išprašyti keli lietu
viai. Juos rusai įleido į Lietuvą. 
Vienas iš jų, buvęs komunisti
nio Darbo redaktorius, A. Vai- 
vutskas jau spėjo ir "parašyti" 
įspūdžius, kad Vilniuje "prezi
dentas" Paleckis jiems atsiun
tęs net automobilius į stotį. (Iš 
Urugvajaus išprašyti buvo: A. 
Vaivutskas, Janulionienė, Jur
kevičius ir Jusius). A. Vaivuts
kas net teigia, nuvestas pas J.. 
Paleckį, kad visa liaudis jį labai 
mylinti... Tegul tik išeina rusų 
durtuvai, ir liaudies meilę įsiti
kins.

• Chicago Sunday Tribūne ge
gužės mėn. 31 d. numeryje pa
skyrė gražų straipsnį Juozo Ba
čiūno kurorto Tabor Farm 60 
metų sukakčiai pažymėti. Tabor 
Farm J. Bačiūnas jau valdo -35 
metai. Straipsnis iliustruotas J. 
Bačiūno ir Tabor Farm nuotrau
komis.

rūmuose. Tikimasi, kad jas vi
sas tris aplankys apie 400 vaikų.
• Jau išėjo iš spaudos antras 
"Literatūros Lankų" numeris. 
Tai "žemininkų” iniciatyva pra
ėjusiais metais pradėjęs eiti 
"neperiodinis poezijos, prozos ir 
kritikos žodis”, kurį redaguoja 
kolektyvas: KAZYS BR ADŪ- 
NAS, JUOZAS GIRNIUS, JUO
ZAS KĖKŠTAS, HENRIKAS 
NAGYS ir ALFONSAS NYKA- 
NILIŪAS.

Visais leidinio reikalais rašy
ti: Kazys Bradūnas, 1127 Ba- 
yard St., Baltimore 23, Md. Nu
merio kaina $1.00.
• Skaudiesiems 1941 metų bir
želio įvykiams Lietuvoje prisi
minti, PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba išleido Vokietijoje gy
venantiems tautiečiams specialų 
atsišaukimą, kviesdama ta pro
ga apylinkes ir seniūnijas, drau
ge su kaimyninių — latvių ir 
estų tautinėmis grupėmis tą 
dieną plačiai minėti, svečiais 
kviečiant ir kitų tautybių atsto
vus bei bičiuliškas vokiečių šei
mas.

Jungtinis Ukrainų Organiza
cijų Komitetas, vadovaujamas 
dr. Michailo Dužyj ir ABN uk
rainų grupės pirm., teis. Zenono 
Tarnavvsky, gegužės 24 d. De
troite surengė didžiulę viešą an- 
tisovietinę protesto demonstra
ciją, paminėti tragišką dvide
šimtmečio sukaktį, kai sovietų 
valdžia 1932-33 m. dirbtinai su
darė baisų badą Ukrainoj, nuo 
kurio, kaip apytikriai apskai
čiuojama, mirė per 7 mil, ne
kaltų ukrainų, daugiausiai ūki, 
ninku. Tuometinės NKVD įvyk
dytas badas turėjo tikslą su
žlugdyti ukrainų gyvenimo bū
dą ar net sunaikinti visą tautą.

Per 10.000 ukrainų, nešini 
JAV ir savo tautines vėliavas, 
protesto šūkiais ir gyvais pa
veikslais, vaizduojančiais kan
kinamą Ukrainą ir bolševikų 
žudynes, peržygiavo pagrindine 
Woodward gatve, per miesto 
centrą iki Sant Andrei salės, ku
rioje įvyko uždaras mitingas.

. Eeiseną nuspalvino būriai mo
terų ir vyrų, pasipuošusių ukrai
nų tautiniais ir kazokų drabu
žiais. Demonstracijoje dalyva
vo ir kitų tautų: lietuvių, lat
vių, gudų ir kt. ABN grupės su 
JAV ir savo tautinėmis vėlia
vomis. Lietuvių ir latvių mer
gaitės taip pat buvo pasipuošu
sios tautiniais drabužiais, ku
rie ypač kreipė žiūrovų dėme
sį. Demontraciją stebėjo didžiu
lės žmonių minios, valdžios ir 
spaudos atstovai, filmavo ir fo- 

■ tografavo kino ir TV operato
riai ir gausūs spaudos foto ko
respondentai. Didžiulis judėji
mas eisenos žygio kryptyse bu
vo sustabdytas.

Kimštinai prisipildžiusioje 
Sant Andrei salėje mitingą

Birželio 14 d.,'2 vai. po piet, 
International Institute, 111 E. 
Kirby, (vienas blokas nuo 
Woodward Avė.), Hali of Na- 
tions, įvyksta birželio liūdnųjų 
įvykių minėjimas.

Minėjimą rengia, Committee 
of the Baltic Peoples of Detroit, 
kurį sudaro lietuviai, latviai ir 
estai.

Lietuvius atstovauja Detroito 
Organizacijų Centras. Latviai ir 
estai turi savo organizacijų at
stovus.

Pagrindiniu minėjimo kalbėto
ju yra sutikęs L. C. Mriiani, 
president of Detroit City Coun- 
cil.

Ceremonijoms pirmininkaus 
dr. P. Padališ U. of D. lektorius.

Programa susidės iš kalbų ir 
meninės dalies.

Lietuvių meninę dalį išpildys: 
Ina Varėkojytė — soprano, Tho- 
mas Beganskas — piano, ir vy-
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• Chicagoje pasirodė naujas, 
mėnesinis laikraštis "Sėja". Re
daktorium ir leidėju pasirašęs 
G. J. Lazauskas.

• "Britanijos Lietuvis”, Angli
joje leidžiamas laikraštis, šven
tė sukaktį — išleido 300 laikraš
čio numerį.

• Italijoje išrinkta PLB Italijos 
krašto Taryba. J ją įeina: kun. 
V. Balčiūnas, kun. V. Mincevi
čius, kun. J. Vaišnora, kun. V. 
Kazlauskas, kun. Zeliauskas, 
Bergaitė ir St. Lozoraitis, jr.

Tarybos prezidiumą su
kim. V. Balčiūnas — 
kun. V. Kazlauskas — 
ir St. Lozoraitis, j r. —?

Krašto 
daro: 
pirm., 
sekret. 
narys.

• Šveicarijoje, Zueriche, kon
certavo smuikininkė E. Kupre- 
vičiūtė. Akompanavo šveicaras 
pianistas IValter Lang. Koncer
to klausės per 300 žmonių. Po 
koncerto buvo kaip ir politinė 
— tautinė lietuvių demonstra
cija. Dalyvavo eilė Zuericho įta
kingų asmenų.
• šveicarų "Die Zuericher Wo- 
che" Nr. 18 1953 įsidėjo platų 
aprašymą, kaip Lietuvoje vyks
ta toliau kova su sovietiniais 
okupantais. Aprašymas pava
dintas "Beviltė kova Lietuvos 
miškuose" ir iliustruotas parti-

, zanų nuotraukomis. Seniau, ypač
Edz. Schaperio 
vykstanti kova 

, garsinta visos 
laikraščių.
• Šiemet vasarą Vak. Vokieti
joje lietuvių vaikams -numato
mos suruošti 3 vasaros stovyk
los. Dvi iš jų buš britų zonoje

1 (viena kur nors arti prie jūros, 
greičiausiai Holsteino krašte), 
o trečioji stovykla numatyta 
amerik. zonoje tarp 'Ulmo ir 
Stuttg'arto. Jei nebus . surasta 
tinkama vieta, tai tuo atveju 
stovykla bus suruošta naujuo
siuose Vasario 16 gimnazijos
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trumpu žodžiu atidarė dr. M. 
Dužyj. Jungtinis Vyrų choras, 
palydimas bendūrų ir vad. muz. 
Filipovo, dideliu pajėgumu su
giedojo JAV ir ukrainų tautos 
himnus. Gubernatoriaus atsto
vas, ukrainų organizacijų ir da
lyvavusių demonstracijoj kitų 
tautų ABN grupių atstovai pa
sakė karštų ir jaudinančių kai? 
bu, nušviesdami ir pasmerkda
mi baisius bolševikų nusikalti
mus prieš žmonių ir tautų lais- 

,ves ir teises, prieš žmoniškumą 
ir demokratiją. Jie kivetė at
kreipti laisvojo pasaulio dėmesį 
į pavojus, kurie grąsia iš bol
ševizmo pusės ir ragino telkti 
jėgas vieningai kovai su gėdin- 

, gaiš XX amžiaus bolševikiniais
■ nusikaltėliais. Paskutinis tarė 
• žodį pagarbus žilaamžis ukrai- 
i nų generolas Boris Poly j, šauk- 
i damas visus ukrainus vienybėn 
> ir vieningon kovon už Tėvynės:rų kvartetas: P." Zaranka, E.
■ Ukrainos Laisvę ir Nepriklau-| Skiotys, M. Sedonis ir A. Poli- 

kaitis. Solistei ir kvartetui 
akompanuos T. Beganskas.

Latviai ir estai turės savas 
menines jėgas. Išskiriant pa
grindinį kalbėtoją, kitiems kal
bėtojams laikas sutrumpintas 
iki minimumo.

Į minėjimą pakviesta daug 
miesto valdininkų ir socialinių 
agentūrų vadovų.

Labai svarbu, kad būtų kuo 
daugiausiai žmonių. Viena, kad 
porai valandų susikauptume 
liūdnuose prisiminimuose, o an
trą, kad parodytume, jog mūsų 
čia yra daug ir kad mes moka
me liūdėti ir protestuoti prieš 
raudonąją marą.

Detroito Organizacijų Cent
ras kniečia visus dalyvauti.

Marija Sims

t

To Our Friends and Patrons

For a Pleasant Holiday

Tlieli.VI

somybę.
Priimtose rezoliucijose Ukrai

nai: a) prašo Ukrainų Pogrin
džio Armiją pripažinti kariau
jančią šalimi ir teikti jai viso
keriopą moralinę ir materialinę 
paramą; b) prašo JAV kongre
są ištirti bolševikų dirbtinai su
darytą badą Ukrainoj 1932-33 
m. ir c) prašo JAV Kongresą 
ratifikuoti Genocido Konvenciją.

Mitingas baigtas visiems da
lyviams dideliu darnumu ir 
dvasios pakilimu sugiedojus 
Maldą už Ukrainą.

Demonstracija ir mitingas 
parodė, kad Ukrainai ateina is
torijon, kaip ryžtingai kovojan
ti su savo tėvynės pavergėjais 
ir tvirtai tautiškai ir valstybiš
kai apsisprendusi tauta. A. ž.

FEDERAL, HAZEL AND COMMERCE STREETS

YOUNGSTOWN, OHIO

To Our Friends and Patrons

BEST WISHES

FARMERS PRIDE

Cut-Up Poultry Stores

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

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

SW 5-7547
ON 
SU 
Wl 
SK

' PR 1-5390

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

t

Pašaukimai, kurie 
sutvarko vestuves

Paklausk bet kurią porą — kiek telefono pa
šaukimų sudaro vestuves ... nuo pirmų pa
simatymų šaukimų iki vestuvių tvarkymo sku
bos . kviečiant pamerges ... nustatant vestu
vių datą ... planuojant medaus mėnesį... jįeš-. 
kant kambarių.

Paklausk bet kurią šeimą — kiek žingsnių su
taupoma,' reikalų atlikta ir bendrai džiaugtasi 
telefonu, tuo laimingu laiku.

Taip.,., jūsų telefonas yra svarbus dalykas 
. svarbiuose jūsų gyvenimo įvykiuose. Tai yra .

tik džiaugsmo, patogumo ir malonumo pirki
nys... už centus j dieną!

S.

To Our Many Friends

GREETINGS and BEST WISHES

GRABLER MFG. COMPANY

6565 BROADWAY

MIchigan 1-9260

i

SLATE ROOFING CONTRACTOR

SK 1-8139

dėka, Lietuvoje 
buvo plačiai iš- 
eilės šveicraų

4

EUCLID BEACH P ARK

Jūsų namų telefonas kainuoja mažiau 
kaip vienas centas į valandą!

GREETINGS and BEST W1SHES

EMME.TT M HADE

3288 EAST. 130th STREET
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MOKSLO METAI

nors 
turi pirma duoną 
tik paskiau moky-

jaunimo skaičius

Krašto mokyklose mokslo 
metai pasibaigė. Tarp tūkstan
čių moksleivių, pažymėjimus 
nešini, nemažai išėjo ir mūsų 
tautiečių vaikų. Kiek jų —var- 
•,kas galės atsakyti, bet džiu-

; kad jų kiekvienoj lietuvių 
kolonijoj nemažai. Ir tai mūsų 
džiaugsmas, o gal daugiau ir 
pasididžiavimas!

Redakciją pasiekia tai iš vie
nur tai iš kitur laiškai, kad mū
sų tautiečiai moksle pažangūs, 
daug kur pralenkia vietinius, 
atžymėti geriausių mokinių 
vardais. Tai dar labiau mums 
miela. Tas tik patvirtina, kad 
mes esam gabūs imti gyvenimą 
už ragų. Ir jei tokie išliksim — 
mes susidarysim vardą, kuris 
pinigais niekad nenuperkamas.

Kada mes čia kalbam apie 
mokslo metų pabaigą, didžiumo
je galvojam apie’augštesniąsias 
mokyklas. Mat, tokio amžiaus 
jaunimo nemaži būriai atsirado 
ir paskutinėj imigracijos ban
goj. Mūsų jaunimo, studijuo
jančio augštosiose mokyklose, 
tėra tik keli šimtai. Ir jų moks
las dažnai atžymimas vertais 
pagirimais, ir jie nė kiek neat
silieka nuo jaunesniųjų, 
dažnas iš jų 
užsidirbti, o 
tis.

Ar mūsų
augštosiose mokyklose liks pa
stovus, ar jis didės, o gal net ir 
mažės? Tie klausimai, mokslo 
metų pabaigoj, dažnam kyla, 
kada mato šio krašto žmonių 
stiprumus ir silpnumus. ’ O di-* 
džiųjų silpnumų pagrinde-per- 
didelis troškimas turėti daug 
dolerių' ir juos net savo jaunų 
vaikų pagalba išspausti.

Jų turėti daug neabejotinai 
gerai, bet juos gaudyti, jei nėra 
gyvybinio reikalo, nevalia au
gančių ir išmokslinimo reikalau- 
jaujančių vaikų sąskaita.

Labai didelės pagarbos nusi- 
> pelno tie tėvai, kurie tik galus 

su galais suduria, bet savo vai
kus leidžia j mokslus, jiems pra
kerta platesnio ir šviesesnio gy
venimo langą. Iš tokių šeimų 
mes tikimės daugiau šviesos ne 
tik jiems vieniems, bet visai 
mūsų bendruomenei, visiems 
mūsų siekimams. Ir labai nusi
kalsta tie tėvai, kurie, kad ir 
galėdami, vaikus ne į < mokslo, 
bet į fabrikinio darbo vežimą 
įkinko. Tiesa, dolerių daugiau, 
bet vėliau, o gal ir dabar, lai
mės bus tikrai mažiau ...

■ Mums visiems reikia tarpusa
vy aiškintis, aiškintis susiėji
muose ir susirinkimuose, kad 
išėję šio krašto mokyklas, mes, 
kad ir nedidelė šio krašto mažu
ma, galim pasidaryti daug įta
kingesnė. O kai būsim įtakin
gesni; tada ir savojo krašto rei
kalams galėsim būti daug dau
giau naudingi. Tik svarbu, kad 
tikdami mokslo, jį laimėdami, 
rrrekur nenutoltume ir nuo lie
tuvybės šaknies.

Vieneri- mokslo metai pasibai
gė, bet po pelnytų atostogų ateis 
nauji. Mums svarbu, kąd jie 
mūsų vaikų skaičių mokyklose 
rastų' žymiai padidėjusį. O kad 
.tai įvyktų, labai daug priklauso 
nuo kiekvienos paskiros šeimos, 
bet nemažai ir nuo visos bend
ruomenės nusiteikimo.
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Daugiau kaip metus laiko 
"Dirva” dėjo savo bendradarbio 
V. Alseikos aprašymus apie 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Juose autorius, naudodamasis 
įvairiais šaltiniais, pavedžiojo 
skaitytojus po krašto miestus, 
gražiąsias vietas, taut. parkus, 
supažindino su JAV ūkiu, pra
mone,, kultūra.

Dabar redakcijai jis. pareiškė, 
kad kraštą geriau galima pažin
ti tik keliaujant ir dėl to jis 
pasiryžęs dar šią vasarą atlik
ti didesnes keliones po JAV ir 
Kanados miestus ir įdomesnes 
vietas. Visas tų kelionių ilgis 
sieksiąs, jo pareiškimu, daugiau 
kaip 
"Ar 
rius

11,000 mylių. Ta proga, 
pažįsti šį kraštą?” auto- 
mūsų buvo paklaustas: 
Kas jus paskatino leistis į 

-nemąžas.gal ir varginančias ke
liones po kraštą?

— Iš dalies ir tie mano "Dir
voje” atspausdinti straipsniai. 
Bet ir šiaip nuė jaunystės dienų 
esu linkęs keliauti. Gerai prisi
menu, kai dar-jaunamečiu mo
kiniu būdamas dūmiau pats vie
nas apžiūrėti Varšuvos didmies
čio, o studijuodamas Kaune ne
iškenčiau neaplankęs Paryžiaus, 
Berlyno ir kt. miestų. Ir Vokie
tijoje atsidūręs, vos karui pasi
baigus, ąpvažinėjau visą Vokie- 

. tiją. Gal tas kelionių pamėgimas 
nuo pat mažens ir buvo paska- 

i tinęs 1938 m. pasirinkti užsie
nių tarnybą.

i Beje, manau, kad kiekviena
■ kelionė naudinga, plečia žmo-
■ gaus akiratį, o ne taip seniai 
, šiame krašte gyvenantiems ir 
i ligšiol pastoviau neįsikūrusiems, 
, kelionės naudingos daugeliu po- 
• žiūriu.

— Kokias vietas manot ap
lankyti, koks būtų tų kelionių 
"tvarkaraštis”?

— Perdaug užimtų vietos, jei 
pasakočiau apie visą kelionę 
smulkiau. Esu nusistatęs ją at
likti trim etapais ir jų visų 
bendras mylių ilgis sudarytų 
daugiau kaip 11,000 mylių.

Pirmasis etapas apima New 
Yorko, Washingtono miestus ir

Norskiek New Jersey valst. 
New Yorke jau esu buvęs šeše
tą kartų, o Washingtone kartą, 
bet tai miestai, kuriuose nuolat 
rasi daug įdomaus.' Pagaliau, 
ties New Yorku, pas P. Lapienę, 
jos žinomajam vasarnamy, ti
kiuos kiek paatostogauti, o į 
Washingtoną traukia netrukus 
ten rengiamas sąskrydis. Džiu
gu, kad pasiryžtama gražiam 
lietuvių meninių sugebėjimų pa
demonstravimui įtakingų ame
rikiečių tarpe, bet ir nėra džiu
gu stebint mūsų tarpe taip stip
riai įsiveisusį sroviškumą, pa
vydą, iš viso savojo kromelio 
pirmavimą prieš visų remtinus 
tautinės reikšmės žygius.

šioji kelionė —' 1,700 m. — 
pradedama jau šį šeštadienį. Iš 
Washingtono dar grįžtu į New 
Yorką ir atgal į CleVelandą.

— Antrasis etapas arba "ke
lionė aplink JAV" pradedama 
liepos 3 d. Kelias pro Chicagą 
ves į Minnesota — Minneapolis 
miestą, vieną gražiausių krašto 
miestų, o iš ten į Nebraską — 
Omahą, iš jos tolyn į vakarus 
Salt Lake City, Yellowstone par
kų kryptimi, šią Amerikos ir 
pasaulio įžymybę su jos augme
nija bei gyvūnais būtina pama
tytį. Toliau per Nevadą ligi Ka
lifornijos, San Francisco mies
to, o iš jo j pietus į Los Ange
les. Iš ten teks pasiekti San 
Diego ir gal Meksikos dalį. Vė
liau seks kelionė į rytus, bet 
jau per krašto pietus: tektų 
Arizonoje aplankyti Grand Ca- 
nyoną ir pro saulėčiausią JAV 
miestą Phoenix vykti ligi EI 
Paso Nauj. Meksikoje, kirsti vi
są Texas valst. per Dalias
ligi Arkansas (Little Roek), to
liau per Memphis pasukti į šiau
rę ir per Nashville (Tennessee 
v.), Louisville (Kentucky) ir 
Cincinnati (Ohio) atsidurti vėl 
Clevelande. šios kelionės, su ke
liais nukrypimais, ilgis siekia 
daugiau kaip 7,300 m.

Apie rugpjūčio 10 d. sukoręs 
tą kelionę ir porą dienų atsikvė
pęs, leisiuos į trečiąjį ir pasku
tinį etapą, šį kartą į krašto šiau
rės rytus. Dabar kelias per Bu- 
ffalo, Niagaros krioklius, Št. 
Catherines miestelį Kanadoje 
ves į Toronto, Montrealį. ir Que- 
bėc’ą Kanados įdomiausius mies
tus, o iš jų šuolis per Maine 
vaistą Mėlynuosius ir Baltuo
sius kalnus ligi Portland, Atlan
to pakrašty, ir per Kennebunk 
ligi Boston, Mass. Iš čia dar 
kryptelėjimai ligi Brocktono .ir 
Hartfordo, Conn. Visos šios ke-

• lionės ilgis — apie 2000 m.
Be miestų, gražiųjų vietų, 

parkų, 'žinoma,, teks aplankyti 
■ ir kai kurias lietuvių kolonijas,
• pažįstamus, draugus, gimines, o 

šių esama ir ties Atlantu ir ties 
Pacifiku. Kokiomis" susisiekimo

' priemonėmis naudosiuos? Dau- 
: giąusia motorinėmis, bet ruožą 

ligi Minneapolis

teks atlikti žinomuoju. "Hiava- 
t'os” traukiniu, kai kur ir lėk
tuvu. <

■ — Įspūdžių gausumo jums 
■tektų pavydėti. Bet gal jais pa- 
sidalintumėt su "Dirvos" skai
tytojais?

— Abejoju, kad rašyčiau iš 
kelionių, tačiau grįžęs neabejo
tinai pasidalinsiu su skaityto
jais bent pačiais įdoimausiais 
■įspūdžiais.

— Ar tiesa, kad jau 25 me
tai dirbate spaudos darbą?

— Deja, "jubilėjus” būtų pa
vėluotas, nes 25 m. nuo pirmojo 
spausdinto straipsnio sukako 

.1951 m. Tai įvyko 1926 m., kai 
dar būdamas mokiniu lenkų 
okupuotame Vilniuje, į meno sa
vaitraštį ”Swiatowid” parašiau 
lenkų k. recenziją filmų "Bag
dado vagis" ir "Linksmoji naš
lė”. Kas žino, gal pamačius tą 
skrajojantį kilimą /"Vagy” ir 
atsirado vėliau noras keliauti...

— Manęs klausiate, ar šiomis 
kelionėmis tikiuos pažinti kraš
tą? Labai paviršutiniškai. Ma
nau, panašių kelionių teks at
likti dar ne vieną, nes juk kraš
tas pakankamai didelis, įdomus.

Mūsų bendradarbiui ir kelio
nių mėgėjui beliko palinkėti lai
mingų kelionių ir keliaujant ge
ros

rabinai", tačiau šis nuostatas i 
jau seniai buvo panaikintas, 
šios Tarybos protestantų ir ka
talikų pastangomis Toledo šven
čia Didžiaisiais Penktadieniais 
tris šventąsias valandas, kad vi
si tikintieji galėtų aplankyti sa
vąsias bažnyčios apeigas. Tuo 
metu prekybos įstaigos užsidaro, 
teatro patalpas perima bažnyti
nės organizacijos. Visą šventą
ją savaitę jose vyksta specia
lios apeigos ir žydų bendruome
nės centras pietų metu maitina 
kaiminystėje gyvenančių dir
bančių motinų vaikučius.

šiais metais Toledo tarptiky- 
binė tolerancija buvo sustiprin
ta dar vienu žygiu. Reikalas 
liečia 18 akrų plotą, kurį norėjo 
pirkti Ursuline vienuolės, žino
mos katalikių mergaičių auklė
tojos, Congregation B’nai B 
Israel, seniausia ir didžiausia 
žydų organizacija šiam mieste 
ir Jungtinėse Valstybėse. Ursu- 
lietės seserys norėjo praplėsti 
mokyklą; žydai norėjo įsteigti 
naują skyrių ir miestas norėjo 
įrengti žaidimų aikštę. Kompro
misas buvo rastas sutariant jog 
vieta naudosis visos trys orga
nizacijos kartu. Jos kartu nu
tars pastatų formą ir išvaizdą ir 
neatsiskirs viena nuo kitos tvo
romis.

Sveikinimai ir linkėjimai visiems 
Mūsų draugams ir rėmėjams 

LINKSMOMS ŠVENTĖMS

CITIES SERVICE PREMIUM
and

CITIES SERVICE REGULAR GASOLINES

CITIES

SERVICE

THE CITIES SERVICE OIL CO
6611 EUCLID AVENUE UT 1-4800

GREETINGS and BEST WISHES
TO ALL

THE EXCELSIOR VARNISH WORKS

m.

' -

ištvermės.
i —

KELI 
TOLERANCIJOS 

PAVYZDŽIAI

EVENGELIKŲ 
LIUTERONIŲ 

SINODAS KANADOJ

INCORPORATED

1228 WEST 74ih STREET AT 1-8600

ST. JOHN’S CHURCH, 
WATERLOO, 1953. VI. 9-12 I).

Evangelikų Liuterionių Sino
das Kanadoj susirenka savo 91-1 
mam metiniam posėdžiui. JisĮ 
išklausys pranešimą atsistaty
dinančio vyskupo Dr. J. H. Reble 
iš Kitchener, kuris sinodui va
dovavo 28 metus. Tame laikotar- 
pyj bažnytinė organizacija čia 
išaugo beveik dvigubai. 1925 m., 
Dr. Reble pradedant vyskupo 
darbą, Kanadoj buvo 92 para
pijos su 26.3G0 narių. Tuo tarpu 
dabar yra 118 bažnyčios su 45.- 
905 nariais. Bažnyčios pajamos 
ir išlaidos paaugo nuo $208.166, 
1925 m. iki $1.312.054, 1952 m. 
Dabar bažnyčios veiklos (įskai
tant mokyklų, misijų ir sociali
nį darbą) išlaidų vidurkį sudaro 
$53,35 nuo kiekvieno konfirmuo
to asmens.

Vyriausias kalbėtojas sinode 
bus Dr. F. Eppling Reinartz, 
New York, United Lutheran 
Church in America sekretorius. 
Jis sakys pamokslą trečiadienio 
vakarinėse pamaldose, kuriose 
bus atliekamos kunigų pašven
tinimo apeigos.

Svarbiausiais dienotvarkės 
punktais eina: naujo vyskupo 
rinkimai, pasiruošimas United 
Lutheran Church in America 
generaliniam sinodui, kuris 
įvyks Toronte 1953 m. spalio 
mėn. ir kuriame dalyvaus kuni
gai ir pasauliečių atstovai iš 
visos Amerikos, ir nauja vi
daus misijos veikla, kuriai nu
matyta $100.000.

Sinode Waterloo mieste daly
vauja 150 kunigų ir pasaulie
čių atstovų iš Kanados. Jame 
dalyvauja ir lietuvių parapijos 
organizatorius Dr. M.

Radio stotis CKCR 
5:15-5:30 siųs sinodo 
ciją.

HOLIDAY GREETINGS
and

BEST WISHES
Skirtingų religijų amerikie

čiai įrodo, kaip jie sugeba dirbti 
kartu savo ir savosios bendruo
menės gerovei, šitos, tarpreligi- 
nės tolerancijos, širdį graudi
nantis pavyzdys neseniai .atsiti
ko Englewood Cliffs, New Jer
sey valstybėje, gaisrui ištikus 
šv. Juozapo Našlaičių Prieglau
dą. Nelaimės metu protestantai 
ir žydai aukojosi gelbėdami 94 
katalikus našlaičius ir juos pri
glaudė laikinai savo namuose. 
Dar daugiau, devynios protes
tantų parapijos, dvi žydų sina
gogos ir viena katalikų bažny
čios parapija vieningai pravedė 
kampaniją eidamos iš namų į 
namus ir rinkdamos aukas prie
glaudai atstatyti. Netrukus bu
vo surinkta $10.000.

Vyresnioji vienuolė Marija, 
našlaičių prieglaudos vedėja, 
priėmė šią 10.000 dolerių rink
liavą kaip broliškos meilės sim
bolį ir įrodymą, kad prieglaudai 
atstatyti reikalingi 100,000 do
lerių galės būti surinkti.

Tačiau tos tarptikybinės ben
druomenės pagalba nepasibaigė 
pinigų rinkliava. Tuoj po Vely
kų, 30 protestantų, katalikų ir 
žydų dirbdami pętis į petį su
ramstė 2 ”Quonset” tipo ka
riuomenėje plačiai naudotus ba
rakus. Juose našlaičiams berniu
kams buvo įrengta virtuvė, val
gykla ir klasės. Namą kiek ap
tvarkius, našlaičiai netrukus 
galėjo būti apgyvendinti prie
glaudos apatiniuose augštuose.

Kai šių trijų tikybų žmonės 
kartu statė katalikams našlai
čiams barakus, kitas Amerikos 
tikybų sugyvenimo pavyzdys 
ryškėjo Brooklyne, New Yorko 
valstybėje, čia šventosios šei
mos bažnyčios parapijonys su 
savo kaimynais dalyvavo naujo
sios katalikų bažnyčios pašven
tinime ir prie jos esančios nau
jai pastatytosios mokyklos.-Jų 
pastatymo savo įnašais ir auko
mis gausiai prisidėjo kaiminys- 
tės gyveną protestantai ir žydai, 
šios rinkliavos' tikslas buvo 
200,000 dolerių, gi/surinkta bu
vo $240,000'. Pašventinimo iš
kilmėse dalyvavo daugiau kaip 
2,400 žmonių.

■ Tarptikybinė tolerancija daž
nai apima visą miestą, kaip tai 
Toledo, Ohio. šitam didmiesty
je jau prieš 15 metų įsisteigė 
Bažnyčių Taryba, j kurią nebu
vo priimami nei "Unitarai nei

GARDNER CARTAGE CO., INC
Responsible and Dependable Since 1913 .

2662 EAST 69th STREET UT 1-3800

GREETINGS and BEST WISHES

HAROLD L. BARBER
DISPENSING OPTIC1AN

37 Years Experience Filling Oculists Prescriptions

716 National City Bank Bldg. PR 1-1700

HOLIDAY GREETINGS
TO YOU ALL

KIFFER TOOL & DIE, INC
Special Machine Precision Built Progressive

Lamination Dies

5601 TILIjMAN WO 1-2440-1-2

GREETINGS and BEST WISHES
Kavolis, 
kasdien 

translia-
K.

NOTTINGHAM STEEL COMPANY
rįs įrašyti. Ir ta proga jis man 
prisispyręs aiškino, kad jis te- 
gėręs tik vieną bonką alaus ...

Matyt, kad tuo aiškinimu nė 
pats savęs nesugebėjo įtikinti, 
ir pasisakė eisiąs? dar vienos 
alaus bonkos išgerti. Gal be- 
gerdamas atsiminsiąs, ką į tą 
vizitinę kortelę turėjęs įrašyti. 
Bendrai, kai išgeriąs kiek stip
riau, jis labai gerai viską asti- 
menąs... Gi dabar esąs beveik 
viską pamiršęs ...

Pagalvojau, kad j savo as
mens kortelę jis jau .daug įsira
šęs.

Juokas nemažas klausyti to
kių, pasakojimų, bet sakykit, ar 
mes visi šiame krašte neperdaug 
garbiname Bachą?

UŽDIRBK

TAUPYDAMAS

CLEVELAND, OHIO

4510 DIVISION AVENUE AT 1-5100

GREETINGS and BEST WISHES
To My Many Friends and Patrons...jau 104 metai 

užtikrinto saugumoIRGI ĮTIKINĖJIMAS...

.A redakciją atėjo linksmai nu- 
v^eikęs tautietis. Matyt, tik 
įlfieš kelias valandas gavęs "pė
dę". Jis norįs atsispausti vizi
tines, kaip čia vaditia — biznio, 
korteles. Tik visa bėda, kad jis 
primiršęs, ką į tas korteles tu-

UNITED ERECTING COMPANY

Chicagos

«NVWAI19 40 AII9 IHI Ml

* * 127 Public Square » 
Fdunded in 1814

Member Federal Deposit Insurance 
Corporation

4500 EUCLID AVENUE



FRANCE® P. BOLTON

CONGHBSSMANirVYT. ALANTAS

22nd District

a

(no-

1220 Ontario St.

ir
2281 Scranton Rd,

THE EVANS ENVELOPE & TAG CO

1677 EAST 40ih STREET HE 1-5919

t

BEST WISHES

UNITED PROVISION

CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO

PAIEŠKOJIMAI

/7ZZ the cttot Ojou O/Ucmi
1

To You Ali

I
B. Ę. ALLARDT

DR. A. N. BERGER

Optometrist

kilmės rašytojas 
tariant taiklia G. 
pastaba. Jo lietu- 
yra raktas į -jos

' MA 1-3270

t

Greetings and Best Wishes

To Our Friends and Patrons

Greetings and Best Wishes to Our Friends & Patrons 

MITCHELL RECAPPING & SERVICE STATION 
FIRESTONE TIRES

BATTERIES — RECAPS — VULCANIZING — ROAD SERVICE 

650 Northfieid, Columbus at Northfield Road BE 2-3300

CARNEGIE EOUIPMENT COMPANY

2110 EAST 21st STREET
MAin 1-5732

KODĖL MILAŠIUS AKTUALUS MUMS IR ŠIANDIEN? — KUO TAS DIDIS LIETUVIS YRA 
LIETUVIS? — ŽIDONYTĖS KNYGA — STAMBUS JUNGTUKAS TARP MILAŠIAUS IR 

MŪSŲ

Milašiaus vardas mums, lietu
viams, artimas ir brangus, ta
čiau pats rašytojas, turime at
virai pasisakyti, tebėra tolimas : 
ir svetimas. Prieš didelį Milą- ■ 
siaus vardą mes jauičamės taip, ’ 
tartum stovėtume nustebę prieš 1 
augšto kalno viršūnę, kurios pa
slaptys tebedunkso kažin kur 
už debesų. Norint tas paslaptis 1 
atspėti, reikia įkopti į viršūnę. 
Bet kaip mes galime atspėti Mi
lašiaus didžiąją paslaptį, jei jo 
raštai tebėra parašyti mums 
svetima, nesuprantama kalba? 
Pagaliau net ir tai tautai, ku- 
riošTtalba jis rašė, Milašiaus kū
rybos augštybės toli gražu dar 
nėra visiškai aiškios. Milašius 
tebėra mums artimas ir tolimas, 
savas ir ne savas. Didieji dva
sios vyrai darė įtakos savo tau
tiečiams, net kartais formavo 
ištisas gadynes, bet jei mes pa
klaustume save, kokios įtakos 
padarė mūsų literatūrai ir ap
lamai lietuviškai minčiai Mila
šius, tai turėtume atsakyti: jo
kios! Bent lig šiol jokios jo kū
rybos įtakos mes nejaučiame.

Lietuviška mintis negali pa
sitenkinti tik konstatavimu, kad 
Milašius buvo lietuvis. Tai dar 
labai mažai tepasako. Ypatingai 
šiandien, kada lietuvybei gresia 
mintiniai pavojai, mes norime 
pinoti, kuo, būtent, jis buvo lie
tuvis? Ką jis įnešė į lietuvišką 
minties pasaulį? Klausimas: kuo 
tas didis lietuvis buvo lietuvis, 
gal būt, yra keistas, bet jis rea
lus. Jei didieji vyrai yra tautų 
žiburiai, tai mums būtina žinoti, 
kuo praturtino Milašius mūsų 
dvasinį pasaulį. Jei Milašius iš 
tikrųjų buvo lietuvių genijus, 
tai jo kūryba negali pasilikti su
krauta prancūzų kultūros aruo
duose, bet ji turi pasidaryti mū
sų, turi įkvėpti ir skaitinti lie
tuviškos minties raidų.

Tokie ir panašūs klausimai 
kyla skaitant G. 1. Židonytės- 
Vėbrienės knygą prancūzų kal
ba apie Milašių: O. V. de L. Mi- 
losz, sa vie, son oeuvre, son 
rayonnement. 293 psl. Išleista 
Paryžiuje. Ta knyga priklauso 
prie tų, kurios niekados nenu
stoja savo aktualumo, apie ku
rias visada prasminga ir reika
linga kalbėti. Ji yra aktuali, kaip 
aktualus pats Milašius. Glimas 
dalykas, kad mūsų pažiūros į 
Milašių, laikui bėgant, keisis, 
tačiau rimtos studijos apie jį 
visados bus pageidaujama ir įdo
mi medžiaga milašologijai. G. I.

židonytė savo veikale kaip tik ( 
ir stengiasi atsakyti į augščiau j 
iškeltus klausimus, stengiasi 
nušviesti kelius, kurie Milašių . 
veda prie mūsų, o mus prie Mi
lašiaus. Autorė su kantriu atsi
dėjimu, sųžiningumu bei įsijau
timu nušviečia Milašiaus kū
rybos labai įvairius aspektus bei 
analizuoja jo dvasinės raidos 
įvarius laikotarpius, atskleis
dama jų priežastis bei rutulio- 
jimųsi. G. >1. židonytė panaudo
jo labai plačių dokumentacijų ir 
skaitant susidaro įspūdis, kad 
ji bus perskaičiusi viskų, kas 
tik buvo parašyta apie mūsų di
dįjį poetų ir mintytojų iki kny
gai pasirodant. Ir dar reikia pa
brėžti tai, kad ji rašo apie Mi
lašių kaip lietuvė apie lietuvį, 
kurį kaip reikiant tegali su
prasti tik jo tautietis, šiuo at
veju, tautietė. Teisingai Milašių 
suprasti ir įvertinti tegali tik 
lietuviškas protas ir širdis. Apie 
Milašių yra nemaža lig šiol pri
rašyta, bet, be abejo, prancūzų 
literatūroje lig šiol dar niekas 
taip apie jį nerašė, kaip kad G. 
I. židonytė. Ji prancūzui skaity
tojui parodė tikrąjį Milašiaus 
veidų. Reikia apgailestauti, kad 
ta su tokia erudicija, įsijauti
mu bei tokiu literatūriškai ele- 
gantiniu stiliumi parašyta kny
ga nėra prieinama mūsų plates
nei visuomenei.

Būtų per platu laikraščio skil
tyse kalbėti apie visus autorės 
išryškintus Milašiaus gyvenimo 

i bei kūrybos aspektus. Milašius 
buvo poetas, romanistas, dra-

• maturgas, filosofas, filologas,
■ archiologas ir istorikas. Jis mo-
■ kėjo daug kalbų, tik nemokėjo
• lietuviškai. Nesvarbu kuriuo po

žiūriu autorė kalba apie Milašių,
i ji lygiai kompetetingai analizuo 

ja jo poezijos gilybes, kaip ir 
filosofinės minties augštybes 
Aš tik norėčiau čia kiek plačia- 
liau stabtelėti ties Milašiaus lie
tuviškumo momentu, kurį auto
rė stengiasi kelti nuo savo kny
gos įžangos iki paskutinės išva
dos. Atsakydama j klausimą: 
kuo Milašius yra lietuvis, G. I. 
židonytė savo knygos išvadoje 
rašo: "Milašius .buvo lietuvis 
savo svajoniniu, aistriniu ir 
mistiniu temperamentu. Iš čia 
jo kūryboje tas nepailstamas 
siekimas idealo. Iš čia jo įkvėpi
mo elementai ;■ nemažą mistinių

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

• Hot water for all the needs 
of your household... at the 
temperature you desire ... au- 
tomatically! Brilliant white, 
the Bryant is flat-based to eli- 
minate ’ cleaning underneath, 
sturdily constructed for long 
service. See it... you’ll want it!

PDIGKT gas •FIRED
Dili *111 Automatic Storage

imi! IIEATEIIS
AUTOMATIC * UNDERF1RED

* INSULATED *

BRYANT HĖATER DIV.

A. G. E.

I R V A Nr. 24 * 1953 m. birželio 11 d.

"Skautų Aido” Nr, 5 atspaus
dintas Lietuvių Jūrininkų S-gos 
Užsienyje Centrą Valdybos nuo
širdus atsakymas į L.S.B. Jūrų 
Skautų Sk. Vedėjo sveikinimų 
Lietuvos Nepriklaus o m y b ė s 
šventės proga. Laiške rašoma:

"Lietuvių Jūrininkų Sąjunga 
visuomet žavėjosi nenuilstama 
Jūros Skautų veikla dar laisvo
je mūsų Tėvynėje ir su pasige
rėjimu seka uolų skiepijimą jū
ros meilės ir jūrinės kultūros 
lietuvių jaunuolių tarpe trem
tyje. šio darbo vaisiai yra ne
paprastai ryškiai matomi atsi
minus, kad didžioji lietuvių jū
rininkų dalis pasidarė jūrinin
kais todėl, kad pirmiau yra bu
vę jūros skautais. Tad mūsų 
troškimus yra matyti Jus, mie
lieji jūros skautai, ir toliau bu
dint Tėvynės Jūros sargyboje, 
o mes visuomet esame pasiruošę 
su Jumis bendradarbiauti ir ran
ka rankon eiti visur ir visuomet, 
kur bus reikalinga dirbti ir ko
voti dėl laisvos Lietuvos ir lais
vo lietuviško pajūrio.

Tad budėkime ir laukime ge
ro vėjo!”

Laišką pasirašė LJSU Centro 
pirmįn. Romanas Vilčinskas 
sekr. Mykolas Slapšys.

vizijų atžymėjo jo vaikystę 
ne kur kitur, o Lietuvoje jis 
pradėjo išgyventi savo vidinę 
dramą. Iš niekur kitur, o iš lie
tuvių primityvios civilizacijos 
jis paveldėjo savo gilių- sąsają 
su gamta”. Ir kiek toliau: "Taip 
pat dėl savo kilmės Milašius 
linko j kosmines problemas, kito 
pasaulio ‘"edeninius” atsimini
mus, į pirmąjį Laiko, Erdvės, 
Medžiagos supratimą 
tions)”. (271 psl.).

Norint patvirtinti tų origina
lių ir drąsių išvadų teisingumą, 
reikėtų labai plačiai kalbėti apie 
lietuviškų temperamentą, apie 
lietuvio palinkimą į idealizmą, 
apie jo santykius su gamta ir 
t.t. Ir vargu ar mes tais klausi
mais prieitume vieningos nuo
monės. Pagaliau ir ne tai svar
bu. Svarbiausia, kad knygos 
apie Milašių autorė tas proble
mas iškelia ir, taip sakant, pa
tiekia mums kaip diskusijų ba
zę. žodžiu, ji plačiai praveria 
duris į Milašiaus kūrybinį pa
saulį, kuris lig šiol mums tebė
ra svetimas, bet kuris gali kada 
virsti mūsų.

Milašius save vadino lietuviu, 
jis lietuviu norėjo būti ir labai 
įsižeisdavo, jai kas jį pavadin
davo slavu. Pav., 1920 m. pęr 
vieną paskaitą apie Vilniaus te
ritoriją Milašius pasipiktinęs su
šuko: "Pats demonas negalėtų 
manęs labiau įžeisti, kaip kad 
norėdamas iš manės atimti lie
tuvišką kilmę.” (14 psl.). Taigi, 
nors jis nemokėjo lietuviškai, 
nors jis nebuvo suaugęs su lie
tuvių kultūra, nors jis per visą 
savo gyvenimą maitinosi sveti-| būreliai — skiltys, draugovės 
mų kultūrų dvasia, tačiau mes bei pavieniai platintojai. Tr vos 
jaučiame, kad savo širdyje Mi-į šioms varžyboms pasibaigus, 

LSB Vadija skelbia visiems vie
netams skautiško pažangumo 
varžybas. Norima pagyvinti vie
netų skautišką veiklą Lietuvos 
skautijos .35 m. jubiliejiniais 
metais.

Šiame Sk. Aido Nr. rašo: LSB 
Vyriausiasis Skautininkas — 
"Jubiliejiniai Metai Eina”, sktn. 
Č. Senkevičius — "Motinos Re
gėjimas”, V. Arelytė — "Graži
na” (apysaka), R. Repšys — 
"Baltos Burės Plazda”, vyr. 
skiltn. A. Banionis — "Tautinis 
ir Kultūrinis Auklėjimas Skau
tiškoje Veikloje”, Senas Vilkas 
— "Pasiruošk! Dėmesio! Pir
myn!” (apie skautų pasiruošimą

vasaros stovyklai). Mažųjų sk. 
skyrelyje, •gražiai pasireiškia 
Detroito Algimanto draugovės 
vilkiukas Gediminas Januškevi
čius su savo atpasakojimu "Mo
tulė Paviliojo” (Lazdynų Palė- 
dos), už kurį jis Detroito Balti
jos vietininkijoje laimėjo antrų 
vietų knygų skaitymo varžybo
se. Gyvulių Draugo skyriuje ra
šoma apie "Gyvulių žiemos Mie
go Paslaptis” ir duodamas F. 
Oursler "žmogus Narve” (suliet. 
V. šliupas).

Estetinį pasigerėjimų sukelia 
vyresn. skiltn. V. Bričkaus ilius
tracijos. Gausu foto nuotraukų.

VIS PIRMYN, SI< AUTELI AI!

Gegužės mėn. SKAUTŲ AI
DE (Nr. 5) ryškiai parodomas 
jaunatviškas Lietuvos skautų 
veržlumas. Pasklidę plačiai po 
pasaulį, jie kaskart vis plačiau 
pasireiškia savo darbais, štai 
motutėms skirtame SKAUTŲ 
AIDE, parodomi mūsų skautų 
darbai Motinai Tėvynei. Prane
šami gražūs Skautų Aido plati
nimo ' varžybų rezultatai: atžy
mimi pirmąsias vietas paveržę

lasius nešiojo gyvą, stiprų ir 
nuolat virpantį senosios, gal su- 
romantintos, gal išidealizuotos, 
gal poetiniu šydu pridengtos tė
vynės jausmą ir meilę. Per visą 
savo gyvenimą jis puoselėjo sa
vo gimtinės atsiminimus ir, G. 
I. židonytės tvirtinimu, jie buvo 
jam neišsemiamas poetinio įkvė
pimo šaltinis.

Kita vertus, nežiūrint tos ap
linkybės, kad Milašius visą sa
vo amžių išgyveno Prancūūzijo- 
je (jis daug keliavo ir gyveno 
kituose kraštuose), kad jis iš- 
siauklėjo prancūzų dvasioje, jis 
visdėlto prancūzu nepasidarė. 
Savo raštų kalba, savo stiliumi 
jis, gal būt, buvo prancūziškes- 
nis už ne vieną prancūzų rašy
toją, bet savo širdies gilumoje 
jis pasiliko ištikimas savo se
najai tėvynei. Jis buvo ir pasi
liko lietuvių 
kosmopolitas, 
I. židonytės 
viška kilmė
"sulietuvinimą.” Ir pirmas žing
snis į Milašiaus įtraukimą į mū
sų kultūros orbitą, į jo absor- 
bavimų lietuviškoje mintyje, bū
tų jo raštų išvertimas į lietuvių 
kalbą. Tik tada būtų galima Mi
lašius kaip reikiant studijuoti, 
įtraukti į mūsų literatūros isto
rijas, į mūsų mokyklų literatū
ros programas ir t.t. Tik tada 
Milašiaus kūrybos. įtaka galėtų 
imti reikštis ir mūsų literatūro
je.

Sakau, Milašiaus kūrybos pro
blema yra ir dar ilgam pasiliks 
aktuali mūsų kultūrinė proble
ma. Jei mes norime, kad Mila
šius mūsų kultūrinėje padan
gėje pasidarytų gyvas veiksnys, 
o neliktų mirusi raidė, mes tu
rime jį padaryti lietuvių rašyto
ju ko plačiausia ir giliausia to 
žodžio prasme. Brutaliai kal
bant, mes.turime jį sugromulio- 
li ir nuryti, "kad milašinė mana 
visų mūsų kultūros > kūnų. Jis 
turi pasidaryti mūsų ne tik iš 
sąvo romantinių, ir miglotų Lie
tuvos prisiminimų, bet’ir iš sa
vo kūrybos sulčių, kurios turi

įsisunkti į lietuvybės kūnų.
G. I. Židonytė savo knyga pa

brėžė stambų jungtuką tarp 
mūsų ir Milašiaus. Ji tvirta ran
ka įveda mus į Milašiaus kūry
binį pasaulį ir parodo jo turtus. 
Perskaičius jos veikalų, Milašius 
nebeatrodo toks augštas kalnas 
su slėpininga viršūne. Ji atiden
gia jo kūrūybos daug paslapčių 
ir praskleidžia jo minties bei 
fantazijos be galo plačius hori
zontus. Milašius iš tikrųjų buvo 
dvasios gigantas, kuris savo 
mintimi aprėpė didelį savo meto 
žinojimo dalį. Jam kaip reikiant 
pažinti ir padaryti jį tikrai sa
vu, lietuvišku, reikės nemaža 
laiko ir darbo, štai kodėl mums 
taip brangintina kiekviena ta 
linkme nukreipta pastanga. G. 
I. židonytės įdėtas į knygą triū
sas ir išeikvotas laikas bei ener
giją nenueis veltui. Mums tik 
reikėtų pageidauti, kad ji nepa
sitenkintų tik ta monografija, 
o nuolat, kiekviena proga arba 
ir visai be progos, primintų 
mums Milašių, panagrinėdama 
jo kūrybą ir gyvenimų vienu ar 
kitu požiūriu. (Be .abejo, butų 
labai gerai, kad jos knyga būtų 
išversta į lietuvių kalbų). Tuo 
būdu žingsnis po- žingsnio mes 
artėtume prie Milašiaus, pasi- 
savindami jo didelius minties ir 
fantazijos turtus.

VYSK. J. BRIZGIO 
AUDIENCIJA SKAUČIŲ 

VADOVĖMS

"Skautų Aidas!’ (Nr. 5) pra
neša, kad J. E. Vysk. J. Brizgys 
buvo Suteikęs audiencijų Liet. 
Skaučių Seserijos Vyriausiajai 
Skautininkei dr.’D. Kesiūnaitei 
ir Seserijos Vadijos narėms.

Vyriaus. Skautininke sveikin
dama Jo Ekscelenciją, užtikri
no, kad Seserijos Vadija viso
mis išgalėmis budi, kad religinis 
auklėjimas vienetuose būtų tin
kamoje augštumoje ir kad ka
talikės skautės gilintųsi į kata
likiškąją pasaulėžiūrą, šiuo at
žvilgiu skautėms daug padedą 
dvasios vadovai. Ji padėkojo Jo 
Ekscelencijai už moralių para
mų skautybei, kurių vienetai 
jaučia jo veikloje dvasiškių tar
pe, ir įteikė knygų "Skautybė 
Mergaitėms” su austine juos
tele bei skaučių rūtelę.

Jo Ekscelencija maloniai at
sakė į Vyriausiosios Skautinin- 
kės ir Seserijos Vadijos narių 
klausimus. Užklaustas apie ta
riamosios katalikų skautų s-gos 
steigimą; Jo Ekscelencija užtik
rino, kad lietuvių dvasiškosios 
vyresnybės tarpe tai visai nėra 
kvestijonuojama, nes Pasaulio 
Lietuvių Skautų S-ga eina geru 
keliu. Jei kas tokį klausimą ir 
iškelia, tai grynai savo iniciaty
va. Jis taip pat ragino, kad 
skautiškoji vadovybė dėtų pa
stangas sudaryti sąlygas ir ki
tų konfesijų skaučių religiniam 
auklėjimui.

Jo Ekscelencija ragino Seseri
jos Vadiją kreipti ypatingą dė
mesį į dvasios ugdymą, nes grį
žę į Tėvynę, ją atstatysime ne 
atvežtais milionais, bet parvež
tąja dvasia. Jis ragino įtraukti į 
skaučių eiles ir vietines lietu
vaites (senųjų ateivių dukras).

Santykiuose su vietinėmis 
skaučių organizacijomis Jo Eks
celencija ragino išsirūpinti 
Skaučių Seserijai ne tik lietuvių 
reprezentacijų, bet ir Lietuvos 
atstovavimų.

Yra svarbių pranešimų kai 
kuriems buvusiems tremti
niams. Jie patys, ar kas apie 
juos žinote, malonėkite atsi
šaukti į BALF centrą, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 
Reikalingi šių asmenų adresai:

Butinavičius Povilas ir šeima, 
atvykę laivu Gen. Muir, 1951 m. 
sausio 20 d.

Panavas Juozas, atvykęs lai
vu Gen. Muir, 1950 m. gruodžio 
13 d..

Bubelis Justinas, ir šeima, at
vykę laivu SS Marjin, 1949 m. 
gegužės 18. d.

Fįlipunas Mykolas ir šeima, 
atvykę laivu. SS Mercy, 1949 m. 
birželio 17 d.

Liogys Bronius, atvykęs lai
vu SS Bąllou, 1949 m. birželio 
17 4.

Šukelis Donatas ir .šeima, at
vykę laivu SS Howze, 1949 m. 
balandžio 23 d.

Rupeikas Albertas ir šeima, 
atvykę laivu SS Black, 1949 m. 
rugsėjo 19 d.

Bričkuš Juozas ir šeimą, at
vykę laivu SS Ballou, 1949' m. 
birželio 17 d.

GREETINGS and BEST WISHES
•» ■ ■

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

BUILDING LABORER’S
Local No. 310

JAMES O’TOOLE, SECRETARY

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

BEST WISHES
To Our Mąny Friends and Patrons

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali Our Friends

THOMAS J. UNIK CO. .
/ INSURANCE AGENCY

EVERYTHING IN INSURANCE
Union Commerce Bldg. TO 1-0200

BROKEN LENSES QUICKLY

REPLACED IN OUR 0WN •
*

LABORATORY

10545 ĘUCLID AVENUE

CArfield 1-1556

Rėar ęf‘ Fenway Hali

SUCCESSOR
TO

HENRY J. PORTER

Op+ician

SCHOFIELD BLDG.

MA 1-5899
J
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Moterų Kongrese
GREETINGS and BEST WISHES

To Ali Our Friends and Patrons

SMITH'S RESTAURANT

Pakalbėkim ir apie 
! vedybas

HUMOROLOGUS
Žinote, kaip būna su vedybom.
Prieš vestuves jis geriausias 

ir ji geriausia. Jis ilgisi ir ji il
gisi. Jis juokiasi ir ji juokiasi. 
Jis verkia ir ji verkia. Jis alpsta 
ir ji alpsta. Jis pabėga ir ji pa
bėga. Jis sugrįžta ir ji sugrįžta.

Po vestuvių jis prastas ir ji 
prasta. Jis ne toks ir ji ne tokia. 
Supykstama, nutylima,' išsikei
kiama, susitaikoma, išsiskiria
mą.

Geležinė tvarka vedybų poli
tikoje gal jau nuo pat Adomo ir 
Jievos laikų. O netrūksta, kurie 
ir dabar dar patarimo prašo.

Tik ką žmogus gali patart, 
kad ir pats esi žuvęs. Galima 
žmogų išgelbėt iš vandens, iš 
liepsnų, išgydyt nuo choleros, 
gal net ir nuo beisbolo ligos. Bet 
nei pats velnias nesulaikys prie 
altoriaus su mergina einančio.

Taip, patarimo vedybinėm bė
dom nei iš paties Bal.fo negausi.

Bet per šimtmetį ar kitą pasi
taiko, kad koks žemaitis Leonas 
Virkutis sulaužo visas priešve- 
dybinio ir povedybinio gyveni
mo taisykles.

žemaitis Leonas Virkutis su
tinka suvalkietę Veroniką Tar- 
kutę prie ežero ir pakrūmėj. Ve
ronikai tvanku širdy ir laikas 
ištekėti.

— Matot, ponas Leonai, sau
lutė leidžias, — prašnekina ji, 
nei šiaip nei taip kryptelėjus, 
mirktelėjus ir šyptelėjus, 
biais kopūstais garuojančiu 
su.

ir dar kartą ją pabučiuoja,
Ji pradeda verkti, o Leonui 

nieko. - Tik jam lyg įgrista, pa
galiau.

— Tai ko dabar žliumbi. Kad 
nenori — nesiženykim. O kad 
nori — ženykimės. Mums vis 
tas pats.

O ji nori. Ir jiedu apsiveda.

Eikim į Bermudą
Padainavo Pietų Korėjos pre

zidentas. Gaida kaip, "paleisk 
mane motinėle su saule namo- 
lia.”

Kinija parduota,
Korėja išduota.
Eikim, čiorčil į Bermudų 
Šampano išgerti.
Eikim j Bermudų, 
Pasišaukim gudą.
Ar tu, gude, dabar sotus, 
Ar jau vėl ko nori ? -
Kad aš būčiau sotus, 
Dėdės Šamo plotus, 
O ir likusį Džon Bulį
Dar praryt turėčiau.
Gerčiau sau šampaną, 
Apkalbinęs paną,
Kai pats Aikis ir čiorčilis 
Koloj mišką kirstų.

GYVENIMO PAKOPOS
iš

j
Vyrai, kurie pasitraukia 

"Čiurlionio” ansamblio, eina 
"Ąžuolų" oktetą.

Tie, kurie išeina iš "Ąžuolų” 
okteto, eina vaikų saugoti.

Jau beliko viena savaitė iki 
sąskrydžio; Washingtone. Kaip 
mus informuoja, sąskrydyje da
lyvaus daugelis lietuvių iš įvai
rių Amerikos vietų. Vien iš Ule 
velando sąskrydyje dalyvaus 
daugiau kaip 100 asmenų. Iki 
šio laiko yra pareiškę sutikimus 
sąskrydyje dalyvauti per 150 
kongreso ir senato atstovų.

Sąskrydžio programa numa
tyta tokia:

šeštadienį, birželio 20 d.
10 vai. ryto Iškilmingas posė

dis Hotel Hayflower, Orleans ir 
Connecticut Avė. didžiojoj sa
lėj (blokas nuo Hotel Statler).

12 vai. Karių motinų, žmonų 
ir giminaičių vizitas Baltuosiuo
se Rūmuose.
' 1 vai. pietūs (valgo kur kas 
imi).

3 v. p. p. iš Hotel Mayfloiver 
vykstame autobusais apžiūrėti 
istorinių IVashingtono vietovių.

4 v. p. p. Vainikų padėjimas 
ant Nežinomojo Kareivio ir Leit. 
Samuel Harris kapų, Arlington, 
Virginia Kapinėse.

6 v. v. Lietuvių Meno Parodos 
atidarymas Hotel Statler, 16 ir 
K St. N. W.

8 v. v. Didysis banketas Pre- 
sidential Ballrooms salėje, Ho
tel Statler. Dalyvauja Čiurlionio 
Ansamblis, National Symphonv 
Orkestras, pianistas Andrius

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
šykštėjo ir prie lietuviškojo 
skyriaus visą laiką vyko pasi
kalbėjimai apie Lietuvą.

ši lėlių grupė yra dailininkės 
Tulienės gamybos. Ji Amerikon 
buvo atvežta į 1939 metų Pa
saulinę parodą ir ten buvo Lie
tuvos skyriuje. Vėliau tą grupę 
įsigijo p. žadeikienė, kuri ir lei
do pasinaudoti lėlėmis Amerikos 
ir kitų kraštų moterų dėmesiui 
į Lietuvą atkreipti. Įdomu tai, 
kad nuo lėlių, nuo drabužių, nuo 
buvusių papročių bematant kal
ba nukrypsta ir į klausimą: ”O 
kaip dabar Lietuvoje?” žinoma, 
mūsų reprezentančių nereikėjo

Kuprevičius, General Albert C. 
Weuemeyer su eile žymių Ame
rikos valdžios atstovų.

8 v. v. Meno parodos lanky
mas tiems, kurie nedalyvauja 
bankete.. *

St. & Rhode Island, N.

vai. Meno parodos lan- 
Hotel Statler, Federal

rie- 
bal-

MAINOS RCBAI MARGO 
SVIETO

sau— A, saulutė?, o tegu 
leidžias, ką mes jai padarysim, 
— atsako stambus, stangrus ir 
nei šio, nei to žemaitis Leonas.

O Veronikai ir saldu, ir. grau
du, ir pilna širdy vyro, kad ir 
šito žemaičio.

— Pabučiuok mane, ponas Le
onai, — pamano ji, liet per gar
siai.

— A mes? A tave? Galim, 
kad nori, 
žino, kad 
sustoti.

— Tai
— A ženykimės? Galim, kad 

nori.
— Tai tu mane myli, Leonuk?
— A myliu? — ir Leonas il

gai galvoja.
— Taigi, ar myli mane, ber

neli?
— A tave? — ir Leonas ilgai 

galvoja.
— Taigi, mane, o ką daugiau ?
— A daugiau? Ne, mes ne

mylim tavęs, — atsako Leonas

Jis pabučiuoja, o ji 
šičia dar dar nėra ko

ženykimės, Leonėli.

Pernai mūsų dešiniųjų spau
doje Mindaugas buvo didelis vy
ras, garsus valdovas, Lietuvos 
vardo garsintojas.

Šiais metais, kai Tautinė Są
junga rengia Vašingtone sąs
krydį, Lietuvos valstybės įkūri
mo ir Mindaugo vainikavimo 700 
metų sukakties proga, istorikas 
Šapoka randa, kai tai visai be 
reikalo daroma, nes Lietuvos 
valstybė kažkokioje kronikoje 
paminėki jau prieš 1100 metų.

Girdisi, kad mūsų kairieji 
ateity numato paminėti Mindau
go atsimetimą nuo krikščiony
bės. Ką tada reikės sakyti? Gal, 
kad tokio Mindaugo istorija vi
sai nežino?

Anglai yra užkietėję tradicijų 
saugotojai. Tai ryškiai pade
monstravo karalienės karūnavi
mo apeigos.

Nėra ko stebėtis, kad jie iki 
šiol nepanaikina vieninteles vi
sam pasauly maisto korteles, 
įvestas praeito karo metu.

Gaukit žemos kainos 
Farm Bureau automobilio 
apdraudą — sutaupykit iki 
20%. Vienoda ir pastovi 
bendrovės politika ... grei
tas, draugiškas patarnavi
mas. Tai antras didžiausias 
auto apdraudėjas.

. šaukite:

FARM BUREAU (MUTUAL*
AUT0M0BIU. I.NSUKĄNCt CO.

. . . COLUMBUS..OHIO

PAULINA MOZURAITIS 
13706 Benwood Avė. 
Telephone: LO 1-7795.

miesto

Sekmadienį, birželio 21 d.
11:30 v. ryto Pamaldos Wa- 

shingtono St. Matheivs Kated
roje, dalyv. Čurlionio Ansamb
lis. (17 
W.).

10-4 
kymas.
Room.

4 v. p. p. Lietuvių Muzikos ir 
Dainų Festivalis, Ilotel Statler 
Presidential Balrooms salėje. 
Dalyvauja Čiurlionio Ansamblis. 
National Simphony Orkestras, 
pianistas Andrius Kuprevičius.

*
Dalyviai gali pasirinkti vieną 

iš šių dviejų planų:
I .Planas

Dalyvauti — posėdy,
apžiūrėjime, muzikos festivaly
je, meno parodoj. BANKETE 
(rengtis neformaliai. Moterys 
gali rengtis tautiškais kostiu
mais). $25.00.

II Planas
Dalyvauti — posėdy, miesto 

apžiūrėjime, muzikos festivaly
je, meno parodoj. PAGAL Šį 
PLANĄ SVEČIAI BANKETE 
NEDALYVAUJA. $10.00.

Visais reikalais rašykite: Na
tional Lithuanian Society 
America, Hotel Statler, 16 & 
Sts., N. W., \Vashington, D.

of 
K. 
C.

raginti, kad paaiškintų, kaip 
yra...

P. žadeikienė, leisdama šiai 
parodai panaudoti tokį vertingą 
ir opų turtą, nusipelnė tikrai 
didelio visos lietuvių visuome
nės dėkingumo.

Paroda, p. Ministerio žadeikio 
ir daugelio kitų nuomone, buvo 
vienas iš sėkmingiausių momen
tų Lietuvos reikalui šiame kon
grese. Jai Pabaltijo Moterų Ta
rybos pavesta vadovavo ir ren
giant daug .pasidarbavo p. N. 
Paramskienė su komisijos narė
mis: M. Žadeikyte, G. Krivickie- 
nė, J. Liesytė, J. Kuprėnienė, 
J. Rūtelionienė. Prie darbų, ypač 
budėjime ir aiškinimuose labai 
uoliai talkininkavo pp. Valušie- 
nė, Kajackienė ir Jurkienė. Pa
rodos rengėjų ir 'budėtojų dėka, 
visa eilė Amerikos moterų klu
bų vadovių tiek susidomėjo Lie
tuva, kad pasikeitė adresais su 
Pabaltijo Moterų Tarybos Lie
tuvių atstovybe ir pareiškė norą 
susitarti, kad lietuvės atvyktų 
į jų klubus su paskaitomis apie 
Lietuvą.

Apskritai, nors kongrese da
lyvavo daugiausiai amerikietės, 
užsieniečių delegatėms buvo ski
riamas ypatingas dėmesys. Tai 
liudija ir tas faktas, kad lietu
vių atstovės L. Bieliukienės kal
ba dėl keistos rezoliucijos (apie 
privalomą pilietybės priėmimą) 
pateko į višą eilę laikraščių, kaip 
žymiausias tos dienos kongreso 
įvykis ir pati rezoliucija pagal 
lietuvių delegatės pasiūlymą bu
vo perredaguota. Lietuvės dele
gatės buvo specialiai pakviestos 
į uždarą rezoliucijų komisijos 
posėdį ir rezoliucija pagaliau 
buvo perredaguota pagal L. Bie
liukienės pasiūlymą.

Gaila, mūsiškėms delegatėms 
per plauką nepavyko su rezoliu
cija dėl imigracijos įstatymo: 
opozicija vėliau už jas išlindo ii 
216 balsais prieš 242 laimėjo pa
siūlymas rezoliucijos nepriimti 
(vėliau buvo apsižiūrėta, kad 
nebėra kvorumo ...).

Užtat Pabaltijo Moterų Tary
bos vadovės įteikė memorandu
mą dėl Vokietijoje pasilikusių 
nuo šeinių atskirtų ligonių. Me
morandumas įteiktas Federaci
jos pirmininkei Mrs. Ahlgren ir 
Assistant Director for Mutual 
Security (in charge of Refugees 
and Migration) Mrs. Hiram C. 
Houghton.

šis pabaltiečių ir ypač lietu
vių moterų dalyvavimas tame 
didžiuliame moterų kongrese lai
komas labai gerai nusisekusiu.

SERVINC THE FINEST FOODS

A Modern Cocktail Lounge 1

Wines - Beer - Liąuor

222ND AND LAKE SHORE BLVD.
RE 1-2787

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends-

HEILMAN
FURNACE & APPLIANCE CO.

GAS — OIL and COAL FURNACES

750 EAST 152nd STREET

BEST WISHES 
To Our Many Friends

GL 1-9063

HILDEBRANDT PROVISION CO

3619 WALTON ME 1-3700

BEST WISHES
To Our FriencJ^ and Patrons 

For a Pleasant Holiday
JOHN’S MEAT MARKET

WE CARRY THE FINEST CHOICE MEATS

8008 ST. CLAIR AVENUE HE 1-1335

SVEIKINAME
Malonius Draugus ir Rėmėjus

MELROSE DISTILLERS, INC.
GOLDEN WEDDING—THREE FEATHERS

ECHO SPRINGS

PLEASE PATRONIZE THESE BRANDS

PASKAITA APIE 
GUDUS

K. Bielinis New Yorke Lie
tuvių Politinio Klubo susirinki
me skaitė paskaitą apie gudų 
politinį susiorganizavimą ir jų 
politines tendencijas. Prelegen
tas nurodė, kad gudų sluogs- 
niuose gana populiari pažiūra 
yra tokia, kad Didžioji Lietuvos 
Kunigaikštija buvusi gudų vals
tybė, Lietuvos kunigaikščiai, kad 
ir "žemaičių kilmės”, buvę gu
dai savo kalba, tikyba ir kultū
ra. Vilnius — vakarų Gudijos 
sostinė. Gudijos etnografinės 
sienos siekiančios maždaug iki 
Kaišiadorių, ar dar kiek toliau. 
Senovėje "Litva” reiškusi visai 
ne tą, ką reiškianti dabar "iš 
Žemaitijos kilusi” Lietuva.

Tokia pažiūra vyrauja dau
giausiai vadinamoje "Krivičių” 
grupėje, kuri, manoma, yra su
sidariusi daugiausiai iš Lenki
jos laikais vakarinėje Gudijoje 
susidariusios -inteligentijos. Ma
noma, kad ši grupė yra lenkų 
įtakoje. Kitos gudų grupės nėra 
tokios agresyvios lietuvių at
žvilgiu, bet, gal' nenorėdami pa
sirodyti savųjų akyse "bloges
ni” už "krivičius”, vengia už; 
ginčyti minėtąsias tezes.

žymi dalis paskaitoje patiek
tų duomenų yra išspausdinta 
"Lietuvos” žurnalo antrajame 
numeryje. Prelegentas skatino 
plačiau domėtis gudų politine 
veikla ir plėsti kontaktus su jų 
veikėjais.

CH 1-69421105 CHESTER AVENUE

FOR YOUR OI.l)
regardless of age, niake or condition

VISŲ MODELIŲ PASIRINKIMAS

"TAI YRA PUIKI MAŠINA”

EN 1-4505
6921 Wade Pąrk Avė.’

6816 SUPERIOR AVĖ

Lygaus kontinentiško projekto mašina... greita, žema, išlai-

ginga su žemesniu stogu už rato apdangiis, sų gilesniu saulės, 

dangčiu, didesniais langais, ir su daugiau, vietos viduj kaip .

bet kurioj mašinoj dabar kelyje. ■

when you buy a new 1953

CROSLEY

SUOPIS FURNITURE

$199.95'
$1.90 per week

UPTO $1OOTRADE IN

EX 1-0911

n:

PAMATYKIT ŠĮ GRAŽU 
1953

NASH AUTOMOBILĮ

• Automatic 
IJefrost

• Incomparable 
Shelvador

SHELVADOR
REFRIGERATOR

Scparate Freezer 
Butter Safc 
Five Ycar 
AVarrRnty



GREETINGS and BEST WISHESRašo K. DEMIKIS, New BritainK. S. KARPIUS

To Oiir Friends and Patrons

CLEVELAND CHAIN & MFG. CO,
VVASHINGTONO MIESTAS

Broadway and Henry

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

LA GANKE & SONS STAMPING CO.
Greetings and Best IVishes

GL 1-0278
To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES

Ralph J. Jonės—Manager

1321 MAROUETTE

Formerly with The Metropolitan OperaGREETINGS

To Our Friends and Patrons -Room 414 UT 1-3556

NEO MOLD COMPANYFINANCE YOUR
INDUSTRIAL SAND BLASTERSAPPEARANCE

A MODERN TEN-PAY-PLAN

SPECIAL SCREW PRODUCTS CO.

5445 DUNHAM ROAD MOntrose 2-0031

20020 ST. CLAIR AVĖCOCA-COLA COMPANY BY.

GIMNAZIJOS RĖMĖJŲ 
PASTANGOS

14958 St. Clair Avė. 
6529 Union Avenue 
833 Procpect Avenue

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

ST. CLAIR BUILDERS & SUPPLY CO

Šiaurėn nuo Jurgio Washing- 
tono paųiinklo, kiek augšteliau j 
krantą, stovi Baltieji Rūmai, 
prezidento rezidencija.

Oficiali VVashingtono, kaip 
sostinės dalis, ribojasi Potomac 
ir Anacostia upių tarpušakyje, 
tų upių slėnyje. Upės susibėga 
tuoj pietuose už miesto. Kadan
gi seniau tą slėnį užliedavo upių 
potvinių vanduo, vėliau atitin
kamose vietose įrengta milžiniš
ki vandeniui subėgti baseinai. 
Ten vanduo susilieja ir jūrų 
vandens pakilimo metu, nes Po
tomac upė išeina į Chesapeake 
įlanką, nepertoli pietuose, kuri 
susijungusi su Atlantu. Taip 
Washingtone, iki tam tikro laip-- 
šnio, jaugiamas Atlanto van
dens pakilimas ir nuslūgimas.

Valstybiniai pastatai. Nuo 
Iiapitoliaus į vakarus, abiem 
pusėm to parko, kur stovi Jur
gio Washingtono ir Abraomo 
Lincoln’o paminklai, yra valsty
biniai pastatai. Ir jie tokie ma- 

kad toje miesto dalyje 
lyg jaučiasi, kad tie pa
savo sunkumu net įlenkę

THE LAKE ERIE BUILDING 
MATERIAL COMPANY

syvus, 
esant, 
statai 
žemę.

Kai miestas planuotas, ir sta
tyta Kapitoliaus rūmai, buvo ti
kėtasi, kad miestas augs į ry
tus nuo Kapitoliaus, taigi ir 
svarbiausias įėjimas į Kapite
lių padarytas iš rytų. Tačiau 
išėjo kitaip: kiek į rytus statė
si gyvenamų namų, ir mažų biz
nių, o miestas augo šiaurrytine 
kryptimi. Ten įsisteigė didžiau
si bizniai, turtingosios reziden
cijos, ir svetimų valstybių am
basados ir pasiuntinybės. Ir 
Lietuvos Pasiuntinybės rūmai 
stovi šiaurėje, 16-toje gatvėje 
nuo Baltųjų Rūmų. Toje gatvė
je stovi ir Statler viešbutis, kur 
įvyks Sąskrydis.

Netoli Baltųjų Rūmų, rytų 
pusėje, stovi didingi U. S. Iždo 
rūmai, vakarų pusėje Statė De
partamento rūmai, ši dalis yra 
augštesnė, ir nuo čia šiaurėn 
miestas eina dar augštyn, palik
damas upių slėnio sritį į pietus 
nuo Baltųjų Rūmų. Miestas į 
šiaurę nueina į augštumas, iki 
420 pėdų virš jūros paviršiaus.

Tiesiai j rytus nuo Washing- 
tono ligi Atlanto nėra pilnai 100 
mylių. Į vakarus, skersai Vir-

Anie suvažiavimai tada Lie
tuvos laisvei davė labai daug 
gero. Reikia manyti, kad ir šis 
sąskrydis taip pat daug Lietu
vai pasitarnaus.

Pirmojoj Amerikos lietuvių 
misijoj, Statler viešbutyje, prie 
vieno stalo susėdome iš įvairių 
Amerikos vietų lietuviai. Aš btl- 
vau iš Conn., M. Povilaitienė, 
Kazakevičienė — abi čia gimu
sios, iš Penn. Dar buvo viena, 
mergaitė karinėje uniformoje. 
Šnekučiuojamės tarpusavy, ste
bimų kitus stalus. Staiga pra
sidaro durys ir į salę įeina se
natoriai ir kongresmanai. Jie 
sodinami prie įvairių stalų. Prie 
mūsų stalo prisėda iš New Ham- 
phire senatoriai, vieną jų atsi
menu — Tobey. Jis dairosi po 
salę ir stebi mūsų tautiečius. 
Raškiau aiškina, jkad lietuvių 
iki .šiol nebuvo pažinęs ir apie 
juos neturėjęs supratimo. Ir vė
liau jis net raštu patvirtino, kad 
išsivežęs apie lietuvius ko ge
riausius įspūdžius, kaip apie 
gražius ir augštai kultūroje pa
kilusius žmones.

Mes tada senatoriams, kiek 
tik pajėgėme, išdėstėme visą 
Lietuvos istorija, iškėlėme lie
tuvių kalbą, lietuvių tautos lais
vės troškimą. Senatoriai tuo vi
su domėjos, ir kaip vėliau įsiti
kinom, jie mūsų pasakojimus 
pro ausis tuščiomis nepraleido.

Mums tarpusavy besikalbant 
pradėjo kalbėti adv. A. Olis. Se
natorius paklausė, kas yra tas 
kalbėtojas? Jam paaiškinau. Po 
kalbos senatorius paprašė, kad 
jam būtų duota adv. A. Olio 
kalba, kuris ją norįs atspausdin
ti Congressional Records. Visi 
suvažiavimo dalyviai tada sena
toriui nuoširdžiai plojo. Ir už 
kelių dienų, kovo 29 d. ta kalba 
Congressional Records buvo at
spausta.

Tame lietuvių sąskrydyje 
augštiesiams Amerikos pareigū
nams buvo parodyta ir vaizdų 
iš Lietuvos (filmą). Mes matė
me, kaip mūsų augšti svečiai 
tuo visu domėjos ir reiškė jaus
mus.

Numanau, kad panašiai bus 
ir šiame sąskrydyje, prie visiš
kai naujos, naujus dalykus iš
keliančios programos. Į visą 
sąskrydžio programą įjungta la
bai daug naujų ir gerų jėgų. 
Mums tik reikia dėti visas pa
stangas, kad galimai daugiau 
dalyvautų įtakingų Amerikos 
valdžios, Kongreso, visuomenės 
atstovų. Kuo jų daugiau bus ir 
kuo mes mokėsim geriau paro
dyti lietuvių tautos turtus, tuo 
jie daugiau mumis domėsis, 
mums didžiajam Lietuvos lais
vės reikale pagelbės. Būkime 
aktyvūs, išnaudokime labai ge
rai sugalvotą progą!

Baltimore, Md. Gegužės 23 d. 
visi keturi 16 Vasario gimnazi
jos rėmėjų būreliai suruošė pa
silinksminimą. Buvo laimėjimų 
paskirstymas, kuriuos suaukojo 
jautrūs gimnazijos rėmėjai ir 
kiti susipratę lietuviai. ■

Gautas pelnas $121 paskirta 
gimnazijos užpirktiems namams 
paremti. Pinigai išsiųsti birže
lio 1 d. gimnazijos vardu.

Širdingai dėkojame visiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
parėmė šį užsimojimą.'Rengėjai 
tikisi, kad Baltimorės lietuviai, 
kurie dar nėra įsijungę į gim
nazijos rėmėjų būrelius, arti
miausiu laiku įsijungs.

Vienas žodis. — ne šneka, 
vienas, vyras — ne talka, kai 
daug stos, visados daugėl pada
rys.

Ateinantį mėnesį, jau sueis 
metai, kai Baltimorės lietuviai 
šelpia Vasario gimnaziją. Tada 
jau bus išsiųsta $1800.

BOTTLED UNDER AUTHORY OF THE
CLEVELAND. COCA-COLA BOTTLIN'G COMPANY

’Coke” U a reghtercd trade-mark. « 1953. THE COCA-COLA COMPANY

Dabar rengiama kaip ir tre
čioji Amerikos lietuvių misija 
Washingtone. Jame turi daly
vauti kiekvienas laisvę mylin
tis lietuvis. Ir, reikia tikėti, la
bai daug dalyvaus.

Rengiantis šiam žygiui, man 
prisimena pirmoji Amerikos lie
tuvių misija, kurioje teko da
lyvauti. Dar yra daug tų pačių 
kongresmanų ir senatorių Ame
rikos Kongrese, kurie buvo da
lyviai pirmosios misijos. Jie ta
da, 1944 metų kovo mėn. 24 d. 
patyrė daug žinių apie Lietuvą. 
Bet dauguma kongresmanų ir 
senatorių jau kiti,' nauji. Jiems 
bus labai pravartu savo žinias 
pagilinti apie Lietuvą.

Pennsylvania gatvėje, kuri eina 
nuo Prezidento rūmų j Kapi
telių. Ir nuo tada įvestas medžių 
sodinimas gatvėse.

Sąskrydžio rengėjų progra
moje pažymėta ir "miesto apžiū
rėjimas’’. Taigi, kiek sąlygos 
leis, dalyviai bus vežiojami po 
miestą ir galės pamatyti įdomes
nes dalis.

(Bus daugiau)

4500 EUCLID AVENUE
HE 1-4735

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends
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To Our Many Friends

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

BR.USH OR SPRAY
Commercial Residential

Industrial
1 . • t.i
PAINTING AND DECORATING

HOLIDAY GREETINGS 
TO YOU ALL

BEST WISHES
To Our Many Friends-and Patrons

Lietuviams rengiantis į Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos sumanytą sąskrydį sostinėje 
VVashingtone birželio 20-21 die
nomis, duodu keletą žinių apie 
tą žymiausį Amerikos, ir dabar 
gal viso pasaulio, miestą.

Važiuojant link IVashingtono, 
jau iš labai toli pradeda matytis 
augštas obeliskas — tai pamink
las pirmutiniam prezidentui 
Jurgiui Washingtonui, kurio 
vardu miestas pavadintas. Obe
liskas balto mannūro, ketur
kampis, į viršų smailėjantis, 
55 pėdų augščio. Tame mieste 
kito augštesnio pastato, už tą 
paminklą, statyti negalima.

Taip pat iš toli, pasirodo ir 
Kapitoliaus Rūmai, kur yra 
Amerikos senato ir kongrese ■ 
patalpos. Kapitelius, milžiniškas 
pastatas, yra 571 pėdos ilgio, 
350 pėdų pločio, užima virš 8^ 
akrų žemės plotą. Kapitoliaus 
augštis, baigiąsis apvalia doma, 
ant kurios viršaus stovi Gink
luota Laisvė, 19 pėdų augščio 
bronzinė statula, siekia 307 pė
das virš žemės paviršiaus. Ka
pitoliaus rūmai dar stovi ant 
apie 100 pėdų augščio kranto.

IVashingtono paminklas stovi 
tiesiai į vakaru nuo Kapitoliaus, 
kelių kvartalų atstume, tačiau 
tarp jų nėra jokių pastatų. Ta 
visa sritis yra parkas, nusitę- 
sęs nuo Kapitoliaus iki Potomac 
upės vakaruose. Toliau į vaka
rus nuo obelisko, prie upės kran
to, pastatytas paminklas kitam 
garsiam prezidentui, Abraomui 
Lincoln’ui.

Toje aikštėje-parke, žemiau 
Kapitoliaus, stovi didingas pa
minklas Generolui Ulysses S. 
Grant, kuris vadovavo pilietinio 
karo šiaurės federalės valstybės 
jėgoms. Jis, nugalėjęs pietie
čius, 1865 metų pradžioje, iš
gelbėjo valstybę nuo suskilimo. 
Ši statula, vaizduojanti genero
lą Grant, vėliau prezidentą, yra 
antra didžiausia tokia statula 
pasaulyje; kita esanti Romoje, 
karaliaus Emmanuelio garbei, 
kuri tik pusės colio augštesnė.

ginia, taip pat nepilnai 80 my
lių atstumo, eina Appalachian 
kalnynai, apie kuriuos minėjau 
savo aprašymuose kelionėje į 
Floridą, ir atgal.

Kolumbo atminčiai žemės plo
tas. Be eilės miestų, visoje šaly
je pavadintų Kolumbo vardu 1 
(Pietų Amerikoje yra Kolumbia 
respublika), šiaurės Amerikoje 
Kolumbia Distriktas (District 
of Columbia) yra vienintelis že
mės plotas, kuriuo pagerbiamas 
Amerikos atradėjas Kolumbas. 
Visa Amerika pavadinta kito, 
vėlesnio italo tyrinėtojo, Ameri- 
go Vespuci vardu.

Kolumbia Distriktas yra 69 
ketvirtainių mylių plotas, ne
priklausąs jokiai valstybei. Tas 
plotas ir tėra vienintelė U. S. 
federalės valdžios teritorija, kur 
įkurta valstybės sostinė, nuo 
nieko nepriklausanti. Tą distrik- 
tą ir sostinę valdo prezidento 

• skiriama komisija ir vienas ar
mijos inžinierius. Distrikto gy
ventojai neturi balsavimo teisių. 
Čia tarnaują valdininkai, iki pa
ties prezidento, rinkimų metu 
grįžta j savo rezidencines sry- 
tis balsuoti.

Kada visa baltųjų Šiaurės 
Amerika buvo tik kolonijų eilė 
Atlanto pakraštyje, Kolumbia 
Distriktas skaitėsi "krašto gi
lumoje”, nes tik viena-kita tų 
13-kos kolonijų nesiekė Atlanto. 
Kitos visos guli prie vandenyno.

Tas distriktas, arba plotas, 
paimtas iš Maryland valstybės 
1790 metais, kai Kongresas nu
tarė tokią federalę nepriklauso
mą teritoriją krašto sostinei 
įgyti. Į vakarus, skersai Poto
mac upės, yra jau Virginia vals
tybė, kur vyko dideli ir istori
niai veiksmai tuo metu, kai sos
tinės dar nebuvo.

Kongresas naudojos Philadel- 
phia ir New Yorku savo posė
džiams, kol buvo pastatyta pir
mutinė dalis Kapitoliaus. Phila- 
delphijoje buvo paskelbta ir Ne
priklausomybė liepos 4, 1776 
metais. Per kitus 10 metų nuo 
distrikto įkūrimo, miestas star- 
tesi. Padavimas sako, sostinei 
vietą išrinkti kongresas pakvie
tė nepriklausomybės kovų vadą 
ir pirmutinį prezidentą Jurgį 
Washingtoną, kurio dvaras yra 
netoli nuo IVashingtono, Virgi
nijoje.

Kongreso patalpos baigtos 
statyti 1800 metais ir tada Kon
gresas persikėlė iš Philadelphi- 
jos. 1799 metais baigti statyti 
Prezidento rūmai, tačiau Jurgiui 
VVashingtonui juose neteko gy
venti. Jis su savo žmona tik ap
lankė tuos rūmus. Juose pradė
jo gyventi antras prezidentas, 
John Adams, Tais pat metais 
Washingtonas ir mirė.

1814 metais, Napoleono karų 
Europoje pasekmėje, Britų jė
gos, kariaujančios prieš jauną 
U. S. valstybę, buvo lyashing- 
toną užpuolę ir apdeginę prezi
dento ir Kongreso rūmus. Pre
zidento rūmai nuo ugnies pajuo
dę, nudažyti baltai, ir liko "Bal
tieji Rūmai”.'Tik apie 1870 me
tus Kolumbia Distriktas buvo 
sutvarkytas moderniniu planu. 
Miestas tada prądėjo augti. Ka
pitoliaus rūmai baigti įrengti 
1891 metais.

Miestas statytas pagal Euro
pos miestų planus, daugiausia 
pasekant Paryžių, nes prancūzas 
L’Enfant ir miesto planą paruo
šė. Miesto gatvės, kiek tai ga
lima, eina visomis kryptimis, ■ 
prasidedant nuo aikštelių, kaip 
Paryžiuje. Toliau' vėl sueina j 
kitas tokias aikšteles, ir iš jų 
vėl eina į visas puses kitos gat
vės. Aikštelėse visur pastatyti 
paminklai, primeną krašto isto
riją ir su nepriklausomybės ko
vomis susijusius asmenius.

Sakoma, IVashingtonas turįs 
dauginu medžių gatvėse, negu 
bet koks kitas nvestas pasauly
je. Plačios alėjos nugultos me
džiais, kurie vietomis susisiekia 
su kitoje gatvės pusėje esančiais 
medžiais.

Trečias prezidentas, Thomas 
Jefferson, 1803-4 metais paso-Į 
.dino pirmą eilę medžių ilgojej

”If It’s Good for Your Garden- 
. WE HAVE IT!”

• GRASS SEEDS
• VEGETABLE SEEDS
• FLO1VER SEEDS
• 1NSECTIC1DES ■
• FERTILIZERS
• LIME — I’EAT MOSS
• I*OWER MO1VERS
• CULl'IVATORS
• W1LD BIRD SEED 

IVo Givo Eagle Stamps

SOUTH EUGLID 
GARDEN SUPPLY CO. 
4318 MAYFIELD RD.

COMPLETE GARDEN SUPPLIES
EV 1-1866

Specialisto in Color Harmony
"PERGU.

Gerai žinomi draugai 
berniukas... mergaite... Coke
Coke yra labiausiai reikalaujamas tos rūšies gėrimas pasaulyje. Ir 

nenuostabu — jis toks puikus, toks 
skanus ir tyras kaip saulės spinduliai.
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NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO 
BEI DEKORAVIMO DARBAI

East 81 St., netoli Superior, 
10 kambarių namas. Didelis 
sklypas. Dviejų augštų sandė
liai užpakaly. Geras amatinin
kui dirbtuvei.

LIETUVIAI DAŽYTOJAI — 
DEKORATORIAI

Ray Nausneris
1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

atliekami sąžiningai, greitai ir 
pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tel. 
HE 2-0683 (vakarais nuo 6 iki 
11 vai.) arba — 1505 Addison 
Rd.

Nr. 24 ♦ 1953 m. birželio 11 d.
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VISI IKI VIENO MINIME 
LIŪDNUOSIUS BIRŽELIO 

ĮVYKIUS
1941 m. birželio mėn. pradė

tųjų lietuvių Tautos žudynių 
galo nematyti. Prisimindami 
tuos įvykius patys ir priminda
mi juos kitiems, gelbėkime sa
vo žudomą tautą.

Šių metų Liūdn. Birž. įvykių 
tvarka:

Birželio 13 d. į (šeštadienį) 
8 vai. šv. Jono Katedroje (Su
perior ir E. 9 gtv. kamp.) bus 
'Religinio Susitelkimo valanda 
su pamokslu ir relig. koncertu. 
Koncerte dalyvauja Čiurlionio 
vyrų choras ir sol. 
tytė.

Birželio 14 d. 10 
lietuvių bažnyčiose
vai. Lietuvių Kultūriniame Dar
želyje Baisiųjų Birželio įvykių 
minėjimas su koncertine dali
mi. Koncertinę dalį atliks muz. 
A. Mikulskio vedamas ČIUR
LIONIO. Ansamblis.

Nuoširdžiausiai kviečiame vi
sus lietuvius atlikti savo parei
gą — dalyvauti visose minėji
mo dalyse.

Jaunimo organizacijos Darže
lio minėjime dalyvauja organi
zuotai.

ALT’o Clevelando Skyrius

J. Krištolai-

vai. abiejose 
pamaldos. 3

— organizuoti moralinę bei ma
terialinę pagalbą įvairių nelai
mių bei nepasisekimų atvejais, 
saugoti gerą lietuvių vardą ir 
t.t. šiems klausimams plačiau 
apsitarti birželio 25 d. 7 vai. 
čiurlioniečių patalpoj šaukiamas 
Bendruomenės socialinio sky
riaus susirinkimas, į kurį kvie
čiami ypačiai tie mūsų Bendruo
menės nariai bei narės, kurie 
sielojasi savo artimo pagalbos 
reikalais, kurių darbas yra susi
jęs su šios pagalbos teikimu. 
Susirinkime bus renkama ir pa
stovi skyriaus vadovybė.

PALAIDOTAS 
JUOZAS SEVEIKIS

Juozas Seveikis mirė praėju
sio mėnesio pabaigoj ir buvo pa
laidotas Kalvarijos kapinėse, 
Clevelande. Velionis paliko se
serį Oną Zaborskienę.

Zaborskų šeima dėkoja laidor 
tuvių direktorei Jokubauskienei 
ir sūnui, kunigams Vilkutaičiui 
ir širvaičiui, grabnešiams, vi
siems į laidotuvės atėjusiems ir 
palydėjusiems į kapus.

JŪRŲ CKAUTAS 
KARIUOMENĖN

Praėjusį trečiadienį jūros 
skautai išleido Vaclovą Meli- 
nauską į Dėdės Šamo kariuome
nę. .

Ta proga jūros skautai suruo
šė išleistuves.

Prisiminimui išvykstančiam 
broliui įteikta lietuviška, su ka
ro muziejaus viršeliu, piniginė.

menininko priežiūroje darbus at
lieka greitai ir sąžiningai.

Namų dažymą ir vidaus deko
ravimą duoda metams išsimokė- 
jimui.

Kreiptis telefonu: EX 1-4245

AUDRA CLEVELANDE

BIRŽELIO ĮVYKIŲ
MINĖJIMAS PER RADIJĄ
Birželio mėn. liūdnieji įvykiai 

bus paminėti specialia radijo 
programa birželio mėn. 13 d. 
9:30 vai. iš radijo stoties WD0K 
(1260 klc.). Kalbės kongresma- 
nė F. Bolton ir apeliacinio teis
mo vyriausias teisėjas Joy Seth 
Hurd. Visi kviečiami programos 
klausytis.

NORINTIEMS VYKTI Į 
IVASHINGTONĄ

Clevelandiečiai, norintieji 
vykti drauge su čiurlioniečiais į 
Washingtoną, kviečiami užsire
gistruoti nevėliau kaip iki bir
želio mėn. 15 dienos Dirvos re
dakcijoje. Užsiregistruojant rei
kia įmokėti $15.00 už kelionę į 
Washingtoną ir atgal. Išvyksta
ma iš Clevelando birželio mėn. 
19 d. apie 8 vai. vakaro. Išvyki
mo vieta bus pranešta kibime 
Dirvos numeryje.

Vykstantieji nakvynėmis pa
sirūpina patys. Kambarių kai
nas ir adresą galit gauti Dirvo
je.

PIANISTĖS BIRUTĖS 
SMETONIENĖS MOKINIŲ 

KONCERTAS
Cleveland Music School Šett- 

lement jau kelinti metai sėkmin
gai piano klasę veda pianistė 
Birutė Smetonienė. Pas ją piano 
muzikos mokosi ir nemažas lie
tui ;ų jaunimo būrys.

Baigdami mokslo metus, bir
želio mėn. 8 d. Birutės Smeto
nienės mokiniai suruošė koncer
tą, kuriame pasirodė: Birutė 
Pautenytė, Heather Millar, Al
dona Masilionytė, Elizabeth 
Stein, Benediktas Butkus, Ma
rytė Gailiušytė, Algis Alkaitis, 
Neringa Karaliūte, Biiutė Au- 
gustinavičiūtė, Jeofrey Stein 
Jūra Gailiušytė, Kornelius Ka 
ralius, Wendy Millar, Rhoda Mc 
Pherson, Visvaldas Graužinis, 
Lilė Janulevičiūtė, Nijolė Kers- 
nauskaite. Gailiūtė Klimaitj ir 
Antanas Smetona.

Tai gražus atžalynas, kuris 
gabios mokytojos vadovauja
mas, nemažai žada.

Po koncerto įvyko iškilmės, 
kur buvo pagerbta mokyklos 
vadovybė ir tėvų pareikšta 
dėlei Birutei 
gražų jaunimo

24.000 ADRESŲ
Lietuvių Tautinės, Martilogi- 

jos skyrius, kuris veikia Cleve
lande, savo talkininkų pagalba 
yra sutelkęs virš 24.000 Ame
rikoje gyvenančių lietuvių ad
resų, prie kurių tvarkymo yra 
daug prisidėjusios clevelandie- 
tės Elena Nainienė ir Rita Ma
linauskaitė. ''

Ryšium su kelių šimtų asme
nų apklausimu dėl Lietuvos 
"mažųjų kafynų" šiuo metu 
LTM (vad. J. Rimašausko) su
daro alfabetinį sąrašą visų ; 
JAV atvykusių lietuvių tremti
nių.

Naktį iš pirmadienio į antra
dienį per Clevelandą praėjo la
bai didelė audra. Sugriovė daug 
namų, dideli ledai išdaužė lan
gus, užmušė kelius žmones.

Audra palietė daugelį Michi- 
gan ir Ohio vietovių. Manoma, 
kad iš viso bus apie 200 žmonių 
aukų.

Vienos šeimos, 2 miegamieji 
žemai, salionas su kilimais, nau
jas gaso šildymas, naujai deko
ruota. Geram stovyje.

Apžiūrėti šeštadienį ir sekma
dienį po 6 vai. arba šaukti PO 
1-4253.

Apžiūrėti 1238 East 85 St. I

TAUTINĖS

KULTŪRININKŲ 
SUSIRINKtMAS

Birželio 23 d. 7 vai. čiurlionie
čių patalpoj kviečiamas Lietuvių 
Bendruomenės švietimo ir Kul
tūros Tarybos narių ir apskritai 
visų Clevelando švietimo bei 
kultūros darbininkų susirinki
mas. Darbų tvarkoj — kultūri
nio darbo ir jo organizavimo 
klausimai. Laukiama gausaus 
atsilankymo. Atskirų pranešimų 
nebus.

Smetonienei 
mokslinimą.

SĄJUNGOS
PIKNIKAS

pa- 
už

Tautinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus rengiamas Jonų, Pet
rų ir Povilų piknikas įvyks bir
želio mėn. 28 d. gražioje pikni
kam rengti vietoje — 25000 Eu- 
clid Avė. Geras privažiavimas, 
daug vietos. Esant ir bloges- 
niam orui — gera salė. '

Visi rezervuakitės laiką tą 
dieną praleisti įdomiam pikni
ke.

SUSILAUKĖ SŪNAUS

Malvina ir Jonas Švarcai su
silaukė pirmojo sūnaus Ramūno 
Jono.

IŠSKRENDA I ALIASKĄ

Mrs. Frank M. Vester, Kun- 
drotienės sesuo, dviejų mėnesių 
atostogoms išskrenda į Aliaską, 
žada iš Aliaskos parašyti. Ke
lionė lėktuvu iš Clevelando ir 
atgal kaštuoja $518.

GĖLIŲ ŠVENTĖ VAIKAMS
Birželio 21 d., sekmadienį, 3 

vai. p. pietų Dr. Tamošaičio re
zidencijoje, Clevelando skauti- 
ninkės rengia vaikams gėlių 
šventę.

Maloniai prašoma visų tėvelių 
savo vaikučius į tą šventę at
vežti. Numatoma vaikams įdo
mi programa: su dainomis, žai
dimais, rateliais, gėlių paradu, 
varžybiniais žaidimais. Už ge
riausiai atliktus pasirodymus, 
skiriamos dovanos. O taip pat 
veiks ir vaikams pritaikytas bu
fetas.

Tad nepraleiskite geros pro
gos lietuvišl^jje nuotaikoje pra
leisti sekmadienio popietę.

BALFo PIKNIKAS
Balfo 55 Skyrius, talkinin

kaujant Clevelando Lituanisti
nei mokyklai, birželio 21 d. 3 
vai., Naujosios Lietuvių Para? 
pijos sode, rengia pikniką-gegu- 
žinę. Progrąmą išpildys Litua
nistinė mokykla. Šokiam gros 
puikus orkestras. Veiks bufe
tas su karštais ir šaltais užkan
džiais.

Kviečiame visus atsilankyti į 
šį Balfo metinį pikniką-geguži- 
nę ir tuo paremsite savo bro
lius ir seses esančius skurde ir 
varge.

BALFo 55 Skyriaus Valdyba

SODA FOUNTAIN IR 
RESTORANAS

Lietuvių apylinkėj. Svarbi 
kampinė krautuvė, žema nuoma. 
Galima išnomuoti 10 metų. Kai
na $4.500. Išnomuoja savinin
kas. Kreiptis:

1398 E. 66 St.
Kampas prie Wade Park gatvės 

(24)

PARDUODAMAS NAMAS
$11.900, puikus 8 kambarių na
mas. 4 miegamieji. Pabaigtas 
trečias augštas. Moderni, didelė 
virtuvė, visos langinės. Arti prie 
mokyklos, bažnyčios, krautuvių.

1346 E. 95 St. (24) 
/--------------------------------;>

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
716 Society for Saving Bld. 

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

( . .... \
GOOD NEWSI 

OUR SAVINGS INTERĖST 
RATE DOUBLED

a 
year*

Effective from
July 1, 1953

•Formerly 1%

WE WELCOME YOUR SAVINGS
■f«nn rtsnuL cipmtt ctttnura

X.

KAMBARYS
Išnuomojamas kambarys 

nam vyrui.
Teirautis UT 1-1729.

vie-

DĖMESIO LIETUVIAI!
Jeigu jums namuose ko pri

trūksta —, atminkite lietuvišką 
krautuvę — 6113 St. Clair gat
vėje. Ten rasite televizijos apa
ratų pradedant nuo $176.95; 
puikių gazinių ir elektrinių vir
tuvių 94.95; siuvamų ir skal
biamų mašinų; šaldytuvų; oro 
vėsinimo aparatų; įvairiausių 
baldų: miegamųjų, valgomojo 
kambario; virtuvės stalų ir kė
džių ir t.t.

Viską gausite jums prieinama 
kaina. Skambinkit HE 1-8602 
arba užeikite j 6113 St. Clair 
Avė. Duodame ilgam išsimokė- 
jimui įnešus labai mažą sumą. 
Duodame ir dideles nuolaidas.

Krautuvė atdara kiekvieną 
darbo dieną nuo 9 vai. iki 9 vai. 
vak. Sekmadieniais nuo 1:30 vai. 
iki 6 vai. vakaro.

Sekmadieniais klausykite lie
tuviškos radijo programos nuo 
3 iki 3:15 vai. iš stoties WJMO, 
banga 1540.

DIRVĄ
LAUKIA

JOSŲ TALKOS 1

PIX BEVERAGE 
rūšių alaus — visoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Turime Baltos Meškos alų.

Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį. Atdara ir 

trečiadieniais iki 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-3311 
- 1 T 4

45

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

PAVASARIS !
Pavasaris yra naujų sumanymų ir veikimo laikas. 

Pavasarį kyla noras pirkti, statyti, taisyti arba pagerinti 
namus.

Tiems visiems reikalams Lietuvių Banke galima 
gauti paskolą lengvomis išsimokėjimo sąlygomis.

Lietuvių Bankas per ilgą eilę metų turi didelį paty- . 
rimą ir Jums geriausiai gali padėti.

Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie
ta. Kiekviena knygutė apdrausta Federal Insurance Corp 
iki $10.000.

Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai. 
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:00 vai.

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

6921 Wade Park EX 1-0911
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

I. J. S AMAS, JEWELER
S šveicariški ir - geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų įj 
g pasirinkimas. Ž

g 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre j
§ Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
K ' I

• ATIDARYTA NAUJA
LEIMON ’S CAFE

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HI

Cleveland, Ohio

GERESNIU namų statytojai
-Visuomet įstato

MONCRIEF šildymą ir oro vėsinimą

P J KERSIS
716 Society for Savings BIdg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJĄ: PENINSULA 2521 
Norėdami pigiai pirkti namus miesto arba priemiesčiaoee, kreip- 

kitės į mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurar.ee reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

, I ■■ ■■ ... .............................. ............................. ' '■■■y
Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM DFBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

Pirkit pas savus
Amžinai nerūdijančio plieno

6202 SUPERIOR AVĘ.

A. MIKULSKIS 
IVASHINGTONE

SVSg3U£

SOCIALINIO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

čiurlioniečius

virimo puodus dabar gali
ma užsisakyti ir išsimokė
tinai. Mažąs komplektas 4 
dol. didelis 8 dol. mėnesiui.
Be nuošimčių.

dabar jūsų kaimynistėj
71Q6 Superior Avė.

Tel. HE 2-0144
kuriuo laiku, bet kokiosBet

rūšies foto patarvimas Jums.
Modernūs portretai, vestuvių, 
|4kilmlų, vaiky ir kitos nuo
traukos.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS 
Europinių žurnalų įr filmų 

. žvaigždžių, fotografas, dabar 
CLEVELANDE.

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant

getam orkestrui

MALVINĄ ir JONĄ ŠVARCUS, 
susilaukusius sūnaus Ramūno-Jono, sveikina • ■

' Čiurlionio ansamblis

TALIS STUDIO

KE 1-9737

*

Wilkeiis FraeraS ^®me
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona ^Vilkelis - VVirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

IIEnderson 1-9292

Čiurlionio ansamblio vadovas 
A. Mikulskis koncertų reikalais 
lankėsi Washingtone.

Lietuvių Bendruomenės įsta
tai įpareigoja apylinkes rūpintis 
ir lietuvių socialiniais reikalais

VYTAUTAS PAŠAKARNIS 
Cleveland Lustre Craft Co. 

1219 East 61 
Tel. EN 1-7770 

Nemokamas demonstravi
• c mas.

Priimami užsakymai.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas orag Jūsų patogumui
• ■ l . ■ .

Deliu E. Jakubs & AVilliam J. Jakubs
• v '

Licensijūoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarmtvjmo
ENdicott 1-17636621 Edna Avenue

insurar.ee


★★★ 
THE FIELD

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-0344. Redaktorius Balys GAIDŽ1ŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7400).

Paleistos neaiškios
Skaitau ELTOS biuletenyje 

pranešimus "Iš mūsų veiksnių 
veiklos”. Ir galvoju: kodėl kai- 
kurie iš tų pranešimų toki mig- : 
loti? Gal todėl, kad būtų netiks
lu visus veiklos smulkmenas 
skelbtfįįBet, jeigu taip, tai ar 
nebūtų 'geriau nieko neskelbti, 
negu paskleisti migla, kuri te
gali sukelti neaiškumų apie tų 
veikla.

štai pirmas pranešimas:
— Gegužės 20 d. Zueriche 

lankėsi VLIKo pirmininkas 
M. Krupavičius, VT pirminin
kas K. žalkauskas ir Finansų 
Tarnybos bei Tautos Fondo 
valdytojas T. Šidiškis. Turė
jo pasikalbėjimų su vietos Ii, 
tuvių veikėjais ir Šveicarijos 
Lietuvių Bendruomenės valdo
mųjų organų nariais. 
Zuerichas nuo Reutlingeno, 

žinoma, netoli. Maždaug tiek pat 
kelio kaip j Muenchena ar 
Wuerzburga ir tik pusė nuoto
lio tarp Reutlingeno ir Bonnos. 
Nuvykti trims Vliko bei Vykd. 
Tarybos pareigūnams pasikal
bėti su vietos lietuviais (kurių 
Zueriche labai nedaug), žinoma, 
nėra blogas dalykas. Bet argi 
toki svečių apsilankymai lietu
vių kolonijose yra Vliko ir VT 
darbo programoje kaip uždavi
nys arba bent kaip priemonė? 
Jei taip, tai Vlikas gal yra nu
matęs apsilankymų maršrutų 
visose kolonijose, ne tik Zueri
che? Juk visur yra su kuo p a - 
si kai b ė t i .

Tačiau pasikalbėjimai, tegu ir 
nevien apie apie orų, savaime 
vargu ar pateisintų kelionių iš
laidas. Jeigu Vlikas praneša vi
suomenei apie savo apsilankymų 
Zueriche, tai gal tas apsilanky
mas turėjo kokį svarbesnį tiks
lų, nei "pasikalbėti” su pora ar 
trejetu asmenų. Bet. jei prane
šime nesiryžtama to tikslo at
skleisti, tai ar reikia 
pranešti? Pranešimas, toks koks 
jis yra, nėra žinia. Galbūt juo 
siekiama sukelti spėliojimų, ku
rie sudarytų mistiškų aureolę 
apie Vliko veiklumų? Bet tik-

B. K. NAUJOKAS

iš viso tą
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runioje toks pranešimas gali su
kelti greičiau priešingus spėlio
jimus, būtent, spėliojimus, ar 
pakankamai svarbiems reika
lams kraomos kelionių išlaidos...

* *

Kitas pranešimas:
— Aktyvinant kovų su bol

ševikų užmačiomis, prie URT- 
įsteigtas propagandos skyrius. 
Ką tai reiškia? Ar URT (Už

sienių Reikalų Tarnyba) jau ku
ria sau specialių autonominę 
padėtį Vykdomosios Tarnybos 
viduje? Juk Vlikas turi Vykdo
mųjų Tarybų, kurioje yra ir In
formacijos Tarnyba, 
nyboje, berods, ligi 
koncentruojami visi Vliko pro
pagandos darbai ir 
Ar URT nuo šiol varys savo 
a t s k i r a propagandų?

Tokiam klausimui nemaža 
pamato, duoda ir tos pačios URT 
jau anksčiau per ELTĄ išsiun
tinėtas atsišaukimas, laimei lig- 
šiol regis tik vieno laikraščio 
teatspausdintas. Tame atsišau
kime skatinama visuose kraš
tuose steigti maždaug po "Vil
kų”. .. Lyg tartum dar būtų 
permaža jau esamos painiavos...

Dar daugiau. Tame atsišauki
me skatinama kelti visokiausius 
reikalavimus bolševikams, tik 
užmirštamas pagrindinis daly
kas — Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymas. Iš atsišaukimo 
susidaro įspūdis, jog galima pa
sitenkinti reikalavimais, kad 
bolševikai pasidarytų "geri”, ir 
tada tegul sau Lietuvp lieka 
SSSR dalis...

Tokia URT "propaganda” tie
siog stebina ir atrodo esanti 
grynas nesusipratimas. Argi iš 
^tikrųjų tai daroma visam Vil
kui pritariant? Jei ne. tai lauk
tina, kad Vlikas padarytu tuo 

i reikalu visai aiškias išvadas.
i * »

Trečias pranešimas :-
‘ — URT. pakviestas, yra at

vykęs min. E. Turauskas kon-

šioje Tar- 
šiol buvo

priemonės.

sultuoti ryšium su numatytu 
Pabaltijo valstybių vardu 
įteikti visoms prie JTO pri
klausančioms valstybėms me
morandumu dėl naujai pasi- 
reiškusios tariamai taikingos 
Sovietų politikos.
Jei rengiamas memorandumas 

Pabaltijo valstybių vardu, tai 
pasitarti (vadinasi, konsultuoti) 
tuo reikalu reikia su Latvijos ir 
Estijos vyriausiais komitetais 
ir, svarbiausia, su Visų trijų 
kraštų diplomatijos vadovaujan
čiais pareigūnais. Jei min. E. 
Turauskas, jau ilgas laikas nei 
oficialiai nei neoficialiai jokių 
pareigų diplomatinėje srityje 
nebeeinųs, būtų visų tų organų 
sutartinai pakviestas, ekspertas 
memorandumo projektui pa
rengti, tai tų būtų svarbu ir 
pranešti. Bet iš šio pranešimoj 
atrodo, kad tik URT valdytojas 
pasikvietė sau p. Turauskų pri
vačiu patarėju, ir kad, galbūt, 
pats memorandumo rengimo su
manymas kompetentingiems or
ganams nežinomas, o kepamas 
grynai "automatiškai” vien tik 
URT ‘ virtuvėje.

Abu pastarieji pranešimai su
daro įspūdį, kad Vliko Vykdo
mosios Tarybos Užsienių Reika
lų Tarnyba yra užsimojusi eiti 
"otsebiatinos” keliais. To aki
vaizdoje, dabar būtų visiškai 
vietoje VT pirmininko ar paties 
Vliko išsamus paaiškinimas tuo 
reikalu.

Iš Anglijos karalienės karūnacijos įdomybių: karalienė motina 
Elizabeth kalbasi su augščiausin (šešių pėdų ir 3 colių) karaliene 

. Salote of Tonga (iš draugiškųjų sa.lų).

1939 mėty rugsėjo mėn. 26 dienos Sovietu Rusijos ir nacių Vo
kietijos sutarimu patvirtinimas, pagal kurį Lietuvos teritorija 
pereina Soviety įtakon sferon. Sutartį pasirašę J. Ribbentropas 

ir W. Molotovas.

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
prieš vad. "liaudies seimo” rin
kimus, Šiaulių m. ir apskrityje 
bolševikai pradėjo pirmuosius 
masinius areštus.

Vakaro metu bolševikų pa
skirtas Saugumo Apygardos 
Viršininkas Balys Baranauskas, 
taipgi kandidatas į "liaudies 
seimų”, sušaukęs savo pavaldi
nius suskirstė į grupes ir gru
pių vadams išdalino reikiamų 
suimti asmenų sąrašus. Prieš 
suimant įsakė padaryti kratas. 
Tai buvo uždavinys nakčiai.

"Tuo metu Saugumo Polici
jos tarnyboje dar buvo senų 
tarnautojų. Taipogi seni tarnau
tojai buvo ir Krini. Policijoje, 
k'irie šiems suėmimams vykdy
ti taip pat buvo skiriami. Pa
starieji pasipriešino neįprastam 
ir mūsų iBaudž. Proceso Įstaty
mo nenumatytam kratos būdui 
— naktį, be to, pareikšdaml, kad 
nenurodoma kų kratos metu

DARBININKIJOS 
KONGRESAS

' Liepos 4 d. Stockholme prasi
dės trečiasis Tarptautinės Lais
vųjų Profesinių Sųjungų Konfe
deracijos (Internatiol Confede- 
ration of Free Trade Unions — 
ICFTU) kongresas. Jis posė
džiaus Švedijos parlamento rū
muose ir truks ištisų savaitę.

Ši profesinių sąjungų konfe
deracija susidarė 1949 metais, 
kai nekomunistiškos profesinės 
sąjungos pasitraukė .iš komunis
tų apgultos Pasaulinės Profesi
nių Sąjungų Federacijos. Dabar 
anoje "pasaulinėje” federacijo
je yra likę tik grynai Kominfor- 
mo linijos prisilaikančios profe
sinės sąjungos.

Naujoje konfederacijoje da
lyvauja 73-jų kraštų (iš visų 
kontinentų) 97-nios profesinių 
sąjungų federacijos, jų tarpe ir 
visos trys didžiosios Jungtinių 
Valstybių federacijos (AFL, 
C1O ir. UMW). Jos turi iš viso 
apie 54 milionus narių,

Stockholmo kongrese numato
mi šie klausimai:

už-
so-

są-

I. Pasaulio taika ir tautų lais
vė:
1. Darbas pasaulio taikai,
2. Padėtis už geležinės 

dangos ir kova prieš 
vietinį imperializmų,

3. Laisvųjų profesinių
jungų akcija dėl nelaisvų 
tautų" apsisprendirno.

II. žmogaus teisės — profesi
nių sąjungų teisės:

■ 1, Laisvė nuo skurdo ir so
cialinis saugumas,.

2. "ūkinis atsilikusių kraštų 
kėlimas,

3. Racionali ūkinė organi
zacija ginklavimosi metu, 
Tarptautinės 
problemos.

jnigracųos

jieškoti ir nėra kitos kratai bei 
sulaikymui daryti pagrindinės 
medžiagos bei duomenų.

Į tai busimasis* seimo atsto
vas Balys Baranauskas pareiš
kė: "Numatyti suimti yra liau
dies priešai ir gali pakenkti sei
mo rinkimams. Sulaikant pa
reikšti priešvalstybinės veiklos 
įtarimų. Kratos metu jieškoki- 
te ko norite: ginklų, svetimos 
valiutos, atsišaukimų ir kitos 
inkriminuojančios medžiagos. 
Sulaikyti neatsižvelgiant į kra
tos duomenis. Dėl jų kaltumo 
yra ne jūsų reikalas”.

Sulaikymai vyko ir antrųjų 
naktį. Kiek ir kas buvo suimti 
nežinau. Spėju, kad Šiaulių m. 
ir apskr. per tas dvi naktis bu
vo suimta apie 150-200 asmenų. 
Po suėmimo pasimatymai, mais
to bei drabužių perdavimas ne
buvo galimi. Suimtieji asmenys 
mūsų visuomenei buvo žinomi 

. kaip įtakingi ir žmonių gerbiami. 
(B. d.)-- - «

a

KERSTENO REZOLIUCIJOS 231 REIKALU KALBĖTASI SU 
TAISYKLIŲ KOMITETO NARIAIS IR KITAIS KONGRES- 
MANAIS.vKONFERENCIJOS SU LIETUVIŠKŲJŲ VEIKSNIŲ 
IR LATVIŲ BEI ESTŲ ATSTOVAIS. ALT VYKDOMAJAM 

KOMITETUI TALKINO INŽ. A, RUDIS.

ALT Vykdomojo Komiteto 
nariai pereitos savaitės gale at
vyko į Wąshingtonų tikslu gau
ti paramų iRezoliucijai 231, ku
rių kongresmanas Charles J. 
Kersten, ALT vadovybės prašo
mas, yra įteikęs Atstovų Butui. 
Kaip žinoma, šia rezoliucija siū
loma sudaryti Kongreso komi
tetų Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos pagrobimo faktams bei ap
linkybėms ištirti.

Drauge su Vykdomuoju Ko
mitetu visuose žygiuose sosti
nėje dalyvavo pats kongr. Ker
sten, Informacijos Centro di
rektorė p-lė M. Kizytė ir Lithu- 
anian Chamber of Commerce of 
Illinois prezjdentas inž. R. Ru
dis.

Ketvirtadienį, birželio mėn. 4 
d. atsilankyta Valstybės Depar
tamente. Ilgai trukusiame svar
biame pasikalbėjime su lietuvių 
atstovais iš Yalstybes Departa
mento dalyvavo: Rytų Europos 
Reikalų Skyriaus direktorius 
Mr. Walworth Barbour, jo pa
vaduotojas Mr. Ray L. Thurs- 
ton, Pabaltijo, Lenkijos ir če- 
koslovakijęs Reikalų skyriaus 
viršininkas Harold Vedeler ir 
Valstybes Sekretoriaus padėjė
jo ryšiams su Kongresu palai
kyti pavaduotojas' ME Ben H. 
Brown.

Tos pačios dienos bėgyje ap
lankytas Taisyklių Komiteto 
pirmininkas kongr. Leo E. Allen,' 
to komitetai narys kong. Carroll 
B. Reece ir Illinois kongr. Fred 
E. Busbey. Keliais atvejais kon- 
feruota su kongr. Kersten.

šeštadienį ALT Vykdomasis 
Komitetas turėjo pasitarimą su 
kitų lietuviškųjų veiksnių Ame
rikoje atstovais: Lietuvos Lais- 

Komitetu ir min. P. žadei-

kiu. Aptarti įvairūs klausimai, 
susiję su Kersteno rezoliucija ir 
pasiruošimu sudėtingam darbui, 
kai siūlomas Kongreso komite
tas 'bus sudarytas. Panašūs 
klausimai buvo svarstomi tęs 
pačios dienos konferencijoje su 
latvių ir estų grupių atstovais.

Pirmadienį ir antradienį vėl 
turėta visa eilė pasimatymų bei 
pasikalbėjimų.

ALT vadovybė prašo visų 
Amerikos lietuvių visuomenę 
pavienius asmenis ir organiza
cijas — skubiai ir efektingai 
įsijungti į akcijų Lietuvos lais
vės bylai taip reikšmingos rezo- 
liucijo.s paramai. Pirmasis tiks
las — paveikti Taisyklių Komi
teto narius, kad šis galimai 
greičiau rezoliucijų perduotų 
galutiniam Atstovų Buto spren
dimui, t. y., balsavimui. Reikia 
laiškais, telegramomis ar asme
niškai kreiptis į šiuos kongęes- 
manus, Taisyklių Komiteto na
rius:

Leo E. Allen (pirm:), R. — 
Illinois; Clarence J. Brown, R. 
— Ohio; Harris Elsivorth, R. — 
Oregon; Henry Latham, R. — 
New York; Hiigh D. Scott, Jr., 
R. — Pennsylvania; Donald W.' 
Nicholsop, R___Massachusetts;
J. Edg ar Chenoweth, R> — 
Colorado; B. Carroll Reece, R. 
—Tennessee; Howard W. Smith,
D. —. Virginia; William M. Coll- 
mer, D. — Mi'ssissippi; Ray J. 
ĮVTadden, D. — Indiana; John
E. Lyle, Jr., D. — Texas.
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DIRVĄ UŽSISAKYTI 

galima ir šiandien, nėra reikalo 

laukti' nei metų, nei 

pabaigos!

mėnesk


