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Cleveland, Ohio

(Mūsų Europos bendradarbio)

(Perkelti

VLIK8NIU GRUPIU
SUSIRINKIMAS

kad vienas užsienio Ne
veikios svarbiausių tiks- 

šiol buvo, ap- 
Valstybės tei- 

pripažinimą, 
išlaisvinimo, 

jog reikia 
kad Lietuvos už- 
i bei diplomatija 
Lietuvos Valsty- 
ės Tarnybos, ypač 

liečia santykius su sve- 
valstybėmis ii- tauto-

progom tiek L. D. Š., tiek Lie
tuvos Atstovas I’rani ūži joje ta
rė žodį.

BANDYMAS PAŠALINTI
HITLERĮ

I
I susirinkime' 
VT pirminiu-, 

■s ambasados' 
ionės balau 
ai, yra 
omui ir

. S. LOZORAITIS, būdamas 
Paryžiuje, turėjo pasikalbėjimų 
su JAV, Vokietijos ir Ispanijos 
Ambasadų nariais ir padarė vi
zitą. Ispanijos Ambasadoriui Pa
ryžiuje.

L. D. š. taip pat buvo Euro
pos Kraštų Lietuvių Bendruo
menių Pirmininkų suvažiavimo 
liepos 10-11 d.d. Paryžiuje ati
daryme. kur perdare Diplomati
nės Tarnvbos ir savo vardu 
sveikinimus bei linkėjimus. Su
važiavimo proga keliais atve
jais S. LOZORAITIS turėjo pro- 

Kraštų 
Pirmi- 
jų ke- 
rū pes

as JAV Henri Bonnet. kuris labai rūpinosi, 
atstovaujama altsakimgo

Liepoš 17 d. S. LOZORAITIS 
išvyko iš Paryžitir. j Bonna. Ten 
yra jau nuvykęs D r. A. GERU
TIS. kuriam yru pavesta rūpin
tis Lietuvos reikalais Vakarų 
Vokietijoje.

gos susitikti su Eur. 
Lietuvių Bendruomenių 
įlinkais ir susipažinti su 
liamais klausimais bei 
čiais Lietuvos Laisvinimo ir lie 
tuvių interesų gynimo srityje.

ANGLAI ŽIŪRĖJO Į TIKRA KARALIŲ. — AN'GLŲ-šVEDŲ 300 METŲ DRAUGINGUMO 
SUTARTIS. — ANGLŲ KARALIŠKOS JACHTOS GINČAI. — EDENUI ATEITI Į PREMJE
RUS KENKIA SKYRYBOS. — PARLAMENTARAI NORI DIDESNIŲ ALGŲ. — CIVILINĖ 

ORO APSAUGA TEBĖRA NESUTVARKYTA.

Lietuvos Diplomatijos šefas 
S. LOZORAITIS nuo liepos 4 ji. 
ligi 17 d. buvo Paryžiuje. Tęs
damas savo pasitarimus su Lie
tuvos Atstovais Europoje, L. D. 
Š. Paryžiuje aptarė aktualiuo
sius Lietuvos užsienio politikos 
ir Diplomatinės Tarjiybos veik
los reikalus su Lietuvos Atstovu 
Prancūzijoje Ministeriu Dr. S. 
RAČKIU, šiuose pasikalbėji
muose vieningai buvo prieita iš
vadų, 
tuvių 
lų yra. kaip ir ligi 
saugoti Lietuvos 
sinki egzistavimo 
siekiant Lietuvos 
ir buvo- nusistatyta 
padaryti’ visa. I 
sienio politika 
būtų vedama I 
bės Diplomatinė 
kiek tai 
t imomis 
mis.

nors Vlika- 
E timpoj. i- 
beesąs dali 
Amerikoj.

tai,. 
liks 
bus 
koja

Numatoma, kad stisirinkime^ii.ii'k) ma 
dalyvaus Vliko ir VT pirminin-įauglu-šved 
kai. Jei kils "Boma-s ambasados" į t-s :’,.io 
bei Pirmininkų k- ionės balau-o^ut.-rtį p; 
suvedimo klausimai, yra pavo-įveliis su I 
jaus, kad susirinkimui ir šiuo pasibaigė 
atveju gali nelikti laiko ką nors protestam 
konkretaus nutarti dėl pagrindo tarpus; 
dinio Vliko darbo. Iformacijų-

apie Churchillio jpė- 
tnuika atsiminti epi- 
jau aštunta dešimtį 
premjeras išgyveno 
avo kelionę i Ameri- 

prieš tai' Žemuti-

Neapu.ėje buvo susirinkęs 
italų "Democrazia f'hristiana” 
(krikščioniškosios ; demok ra t i- 
jos) partijos kongresas, kuris 

Italijos politiniame gyvenime 
užima svarbių vietą. Krikščionių 
demokratų partiją yra stam
biausia politinė gnipė. kuri vie
na tegali atlaikyti komunistinę 
bangą, • gręsiančiai užlieti - Ape
ninų pusiasalį. J

Tenka atsiminti, kad krikščio
nių demokratų partija toli gra
žu nėra vienalytė organizacija. 
Ją galima apibūdin'i kaip upę, 
j kurią subėga upeliai ir šalti
niai iš visos italų žemės. Ji su
sideda iš įvairiausiu antspnlvio 
susibūrimų, nuo.i krašt iltinės 
kairės iki kraštutinės dešinės, 
šj konglomeratą b|tgi sieja kru-

Viešėdamas Paryžiuje 
vos Diplomatijos šefas, 
Račkio lydimas, turėjo 
svarbius pasikalbėjimus 
\os reikalais su augštais

pagi-in/liniai ginčai, pasitraukia. pr|incūzijos alsini
Egipto kad Ženevos konferencijoj JAV būtų 

.•pareigūno.

"mverse" grožio konkliu
la' iš tokių gražuolių, čia 
Ana Moreno. Prancūziją

to teisėju turėtų būti labai sunku, kada tenka nuspręsti, 
, iš kairės, atstovauja Graikiją — Effie Androulakaki, 
— Jacqueiine Beer, Vakarų Indiją — Evelyn Andrade.

Prieš dešimt metų — 1914 
metų liepos mėn. 20 d., augsių 
Vokietijos kariuomenės karinin
ku grupė. įvykdė atentatą prieš 
tuometinį Vokietijos diktatorių Į 
Adolfą- Hitlerį. Laimingų apliti-> 
kyliių dėka Hitleris liko gyvas. 
Jam ištikimi pareigūnai tuoj; 
pasikėsinimo siūlus nukirpo iri 
daugelis vokiečių susilaukė kar-l 
tuvių.

Dėl tuomet įvykdyto atentato 
vokiečių tautos nuomonės ir da-' 
bar tebėra suskilusios. Vieni tą; 
žygį laiko didvyrišku, kiti išd.i-l 
vikišku. Pati Vakarų Vokieti-' 
Jos vyriausybė, jos prezidento! 
T. lleuss lūpomis, tą žygį liuko 
posūkiu nuo diktatūros į demo
kratiją.

Vokietijos okupuotos vąlsty- 
bės'Hada laukė, kad jei įvyktų 
Vokietijos valdžios pasikeitimų, 
karas turėtų sustoti tuometi
niuose frontuose ir komunistinisJ. . . •
Europos antplūdis būtų sulaiky
tas. Deja, karui pasibaigus buvę 
aišku, kad-tas’nieko nebūtų nu
lėmę. Vakariečių meilė komu
nistams buvo tokia didelė, ir ak
la, kad jiems tada buvo pasi
ruošta viską atiduoti, ko tik laukiama pasirašant dar šio mėnesio pabaigoje.

čia draudžia antrąsias ' vedybas 
net ir tuo atveju, jeigu skyry
bos pripažintus dėl antrosios 
pusės kaltės.

Kaipo karalienė dabartinė val
dovė galėtų Edeną paskirti britų 
imperijos premjeru, bet ji to 
neturėtų daryti kaipo anglikonų 
bažnyčios galva. "Daily Mirror” 
sako, kad dar joks britų valdo
vas nestovėjęs prieš tokį klausi
mą, kaip dabartinė jauna kara- 
lii nė.

Kalbant 
dininkystę 
zodą. kurį 
bebaigiąs 
prieš pat 
ką. Trumpai 
niu-ose Rūmuose vyko daug ais
trų sukėlęs ginčas dėl parla
mentarų atlyginimo pakėlimo. 
Churchillis kažkaip nesusigaudė, 
ir pradžioje sutiko su darbiečių 
pasiūlymu dėl. .algų, bet paskum 
vyriausybės vardu pareiškė ve
to. Tuomet "kilmingiausiame pa- 
šaulio klube”, kaip kartais va
dinanti anglu žemutiniai Rūmai, 
pasigirdo kandus.balsas: ”Chur- 
chilli.s jau suseno"... ' ’ .

Parlamentarų atlyg i n’i m o 
(Perkelta i 8 puri) *
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Lietu- 
Min.Į 
kelis

Lielti- 
l’ran- 

Tani ūzi .i o s elizijos oficialių įstaigų pareigū- 
as. savo pa- nais. Jis susitiko taip pat su 
parlamentui f Prancūzijos parlatnen t a r a i s, 
moji taik i. Prancūzų Komiteto už Laisvą ąi 
kus ir misi- Europą nariais, Prancūzų-Baltul 
pasirašomi. Draugijos vadovybe ir Pabaltijo 
isybe tos Valstybių Atstovais Paryžiuje.| 

l‘!v išsilaiko. Ta proga buvo svarstyta Lietu-I 
nors visa vos ir jos.piliečių interesų gy-i 

. kad neiš- nimo reikalai ir Baltijos Santitr-j 
ims dar I i- vės 20 metų sukakties pamir.iji-l 
Prancūzijos nl(, Prancūzi joje klausimai.

S. LOZORAITIS su Dr. S.| 

nistams pa- RAČKIU dalyvavo egzilierių su-j 
itikoj. paly- sirinkime. kuriame pirmininka-į 
enj suvaidi- vo Belgijos Senatorius de la 
ilitika. ypač VAI.LEE POUSSIN ir kur buvoj 

Dalies'. JAV nagrinėjami dabartinės t:rrp-| 
i ir aiški — tautinės politikos klausimai. Vė-I 

itgal. Gaila, linu jis atsilankė posėdin Prati
nę anglų nė c.ūzų Komiteto už Laisvai;: Eii-I 
mvo remia- ropą Vidaus Reikalų Komisijos, 

kuriai pirmininkauj:: deputatasI 
__  J. P. PALFAVSKI. Abiem šiom!

• Vokietijoje valstybės prezidentu, surinkęs daugiau kaip 
IKI'. visų atstovų baisų, v’ėl perrinktas T. lleuss. Patys rinkimai 
vyko Berlyne į jį suvažiavus visiems atstovams.

• Gvatemalos buvęs prezidentas Arbanežlis tebėra Gva- . 
lemala Cit y Meksikos atstovybėje. Jį sukilimą laimėjusieji nenori 
išleisti, bet už prasikali imtis ruošiasi iškelti bylą. Visų kraštų 
komunistinė spauda pradėjo šaukti, kad Gvatemaloj siaučia ne
žmoniškas teroras.

• Meksikiečių nelegalus įkeliavimas į JAV šiais metais, 
dėl sienos apsaugos .sustiprinimo, sumažėjo, bet liepos mėn. 1G d. 
buvo suimta net ulvo nelegaliai į .JAV [keliavusių meksikiečių.

• JAV ir Anglijai pasisakius tuoj duoti pilną, nepriklau- 
soniybę Vakaru Vokietijai, tuoj šoko koliotis komunistinė spau
da. Visų tų Kuiiojimų priezastar. yra 500,0Q0 ginkluotų, vokiečių 
karių baime.' .

• čeko'slavikija pagaliau paleido 7 JAV karius, netyčia
perėjusius sieną į Čekoslovakijos pusę. Jie areštuoti išbuvo virš 
10 dienų. ' '

• Rusijos 5 karo laivėj vizituoja Švediją. Tuo pačiu metu
Švedijos laivai nuplaukė į Rusiją. ' ..

• Pietų Korėjos prezidentas Syngman Rhee artimiausiu}
laiku atvyks į tVushingtoną aptarti Korėjos problemas. į

• Pasibaigus McCartby —' armijos ginčams buvo laukia-, 
ma, kad įvyks kaikurių valdininkų-perstatinėjimai. Pranešama, 
kad adv. Coiin, apie kurį sukosi

• Sueco kanalo sutarties tarp Didž. Britanijos ir

Kai tie klausimai bus spręs
tini čia. Vliko nariams liks 
spręsti tik einamieji praktiški 
veiklos reikalai, kuriais Vliko 
nariai irgi paprastai yra grupių 
vadovybių iš čia instruktuojami. 
Jei taip Ims galutinai sutaria.
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Lietuvių Vasario 16 gimnazi
jai Vokietijoje šelpti 44 būre-

neatsisakys 
sušelpti. Iš 

lieku su pa-

TAUTINIŲ IŠDIRBINIŲ 
PARODA CHICAGOJE

Kregždutė
A. Rinkūnas___

Krėvė Mickevičius

nors mane

Smulkias žinias prašoma siųs
ti adresu: J. Karvelis, 3322 S. 
Halsted St., Chicago 8, III.

Kitus laikraščius ir. savaitraš
čius prašoma maloniai šią žinią lio, Detroite, nariai nuo 1953 
persispausdinti. ’ ,m. liepos mėn. 1 iki š. m', liepos

GIMNAZIJOS ŠELPIMO 44 
BŪRELIO TALKA , ’

•r

iki šiol

darbui, 
vargo

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avc., Chicago 111. 

šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šcštad. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus

10,000 lietuvių.

įįj'iį:;

I.ithuanian Weekly, published by 
American Lithuanian Press & Radio 
Ass'n VILTIS. Ine. (Non-profit), 
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohlo.

Telephone: HEnderson 1-6344. 
lasued in Cleveland every Thureday.

• Editor: Balys Gaidžiūnaš.
Entered as Second-Class matter 

Oerember 6th. 1915. at Cleveland 
ander the act of Mareh 3. 1879.

Subsrription per year in advance: 
In the United Statės — $5.00 in Ca- 
nada — $5.50, elsewhere — $6.50.

Single copie — 10 centą.

Lietuviškas savaitraštis, leidžiama* 
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelntli), 
1272 East 71 SL, Cleveland 3, Ohio. 

Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande kas ketvirtadieni. 

Redaktorius:"Balys Gaidžiūnaš. 
įregistruota kaip antros klases 

siunta 1915. m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta

tymų.
Prenumerata metams ii anksto: 

Jungt. Amerikos Valstybėse $5.00, 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.

Atak. Nr. kaina 10 centų.

• Uragvajuje dabar iš viso pri- 
skaitoma iki
Daugiausia į L'ragvajų lietuvių 
atvyko po 1929 m. emigracijos.

• Buenos.-Aires stadione tarp
Havajaus^įrepšininkų žaidė 2 
Amerikoslietuviai, B. Lukštą ir 
E. Greičius. Su minimąja Ha
vajams komanda jie jau yra 
žaidę Australijoje ir Brazilijoje. 
Jiems apmokamos visos kelio
nės išlaidos ir po 1.000 dol. mėn. 
algos. Grįžęs atgal j -JAV Luk
štą eis dėstyti fizinės kultūūros 
į gimnaziją, o Greičius dar ir 
toliau skraidys su savo koman
da po pasaulį.

• Erdmonas Simonaitis, Mažo
sios Lietuvos Tarybos pirminin
kas, grįžęs į Vokietiją pakeitė 
gyvenamąją vietą ir dabar pa
siekiamas šiuo adresu: (17a) 
Hemsbach a. <1. Bergstr., Fried- 
rich Eberst sts. 4, bei Ęhrt, Ger
many.

• Lietuvių jaunimui Vokietijoje 
šiemet rengiamos trys vasaros 
stovyklos: skautams Bergstras- 
ses apylinkėje, ties Schrieshei- 
mu, katalikų jaunimui Holzhau- 
sene prie Augsbul-go ir bendra 
jaunimo stovykla vaikams, ne
dalyvaujantiems kitose stovyk
lose. Vokietijos krašto valdybos 
ruošiama Vasario 16 gimnazijos 
patalpose Rennhofe.

• Vargo mokyklų mokytojams 
Vokietijoje, prie rengiamos va
saros stovyklos Vasario 16 gim
nazijoje, įvyks keturių dienų 
specialybės kursai. Tikima, kad

tie kursai daug pasitarnaus var
go mokyklų našesniam 
Kursuose dalyvaus 15 
mokyklų mokytojų.
• Vasario 16 gimnazija
dar vis nesurado lietuvio anglų 
kalbos mokytojo. Anglų kalbos 
mokytoju laikinai pakviestas 
vokiečių gimnazijos anglistas 
prof. Murjahn.
• Buvęs Naujosios Romuvos re
daktorius J. Keliuotis 1944 m. 
buvo suimtas ir išvežtas į Ru
siją. Tačiau dabar kąžkokiais 
sumetimais esąs grąžintas j 
Lietuvą ir paskirtas Panevėžio 
dramos teatro stilistu. Tame 
pat teatre dar tebedirbąs ir re
žisierius J. Miltinis.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso VIrginia 7-6583 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šcštad. tik nuo 1-3 vai, popiet. 
Rezid. 3211 IV. 66th I’LACE

Tcl. offic'o ARmitage 6-0161 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medtcal Center 
2336 West Chicago Avė., 

Chicago 22, Iii.
V A L.: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmai!., 

antrad., ketvirtad., penktad., 
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 

12—4 p. p. šeštadieniais.

Dr. I. Kuras Ramunis
Spec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 

tL.:.darbo dienomis 3-5 ir 6-8 v. v. 
išskyrus'‘trečiadieniais 6-8 v. v. 
fieštad. 10-12 v. r. — 1-3 v. p.-į).

IR
Dr. Jaras Ramunis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v. 

toštad. 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimą 
7156 S. Western Avė.

MEDICAL CENTER •
TKL.: -Kabineto REpublic 7-1168

Bato: WAlbrook

• Susirašinėjimas laiškais Lie
tuvoje labai mažas. Jej kas ir 
rašo, tai daugiausia tik atviru
kus. Kiekvienas laiškas yra per
duodamas į raikomo cenzūros 
skyrių. Iš vieno rajono į kitą tie 
laiškai eina paprastai ligi 5 die
nų. ’
• j pabaltiečių Centro Komitetų 
pakartotiną kreipimąsi mokėti 
išemigravusiems pabaltiečiams. 
nukentėjusiems nuo karo veiks
mų, pripažintąsias rentes tuose 
kraštuose, Vokietijos Darbo Mi
nisterija praneša, kad ' renčių 
mokėjimas j užsienį nėra gali
mas. Kartu m-ja praneša, kad 
pagal naujus potvarkius užsie
nyje gyvenantieji karo invali
dai ar nukentėję dėl karo veiks
mų, kurių pretenzijos yra Vo
kietijoje pripažintos, gali gauti 
gydymosi užsienyje išlaidų at
lyginimą, kiek tai liečia ligas, 
kurios yra pripažintos kaip karo 
pasėkos ligos.

Tokiais atvejais to krašto 
Vokietijos atstovybėse gaunami 
formuliarai, kuriuos išpildžius, 
per atstovybę atlyginimos gydy
mo ir net, susijusių su gydymu 
kelionių išlaidos. Bet atlygini
mo pagrindan dedami Vokieti
joje galiojantieji tarifai, o or
topedinius įrankius, pav., pro- 
tezes, prašoma užsakyti Vokie
tijoje. Smulkesnes inrormacijas 
duoda tame krašte esantį Vo
kietijos atstovybė, per kurią 
galima išgauti ir patį sveikatos 
netekimo karo pasėkoje pripaži
nimą.
• Stasiams Būdavo romanas 
"Uždraustas stebuklas", kurį šį 
pavasarį išleido "Gabija”, jau 
išverstais anglų kalbon (The For- 
bidden Miracle) ir atiduotas 
spausdinti. Romaną leidžia vie
na New Yorko amerikiečių lei
dykla, su kuria autorius nese
niai pasirašė sutartį.
• L. E. redakcijai nėra ligšiol 
pasisekę gauti nuotraukų iš Dar
bėnų, Daujėnų, Daukšių, Debei
kių, Deveniškių, - Didvyžių, Do
vilų, Drupos, Dūkšto, Duokiškio 
ir Dušmenų. Būtų pravartu gau
ti dargiau nuotraukų ir iš kitų 
D raidos vietovių. Visi turintie
ji šių nuotraukų malūnai prašo
mi jas skubiai paskolinti enci- 
klopedijaji. Pasinaudojus nuo
traukos bus grąžintos.

5-3765

Ar jau 
įstojai j

V I L T 1 E 8 
draugHa?
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LIETUVIŲ APSAUGOS DIENA
Liepos mėm. 25 d., sekmadie

nį, Chicagoje, Rivervietv parke, 
įvyksta Lietuvių Apsaugos Die
na.

Ją lietuvių tautinei grupei su
organizuoti pavedė Chicagos ci
vilinės apsaugos vadovybė. Va
dovybė šiai dienai suorganizuoti 
duoda nemokamai įėjimą j par
ką, laisvą aipžiūrėjimą išstatytų 
eksponatų ir dalį programos. Iš 
lietuvių prašoma tik vieno da
lyko — gausiai atvykti ir susi
pažinti su priemonėmis, kurių 
reikėtų stvertis ateities karo pa
vojui kilus. O gml kartu ir pa
galvoti, ar kartais ir mes nepa
rodome kurio nors lengvapėdiš
kumo galimų pavųjų atveju.

Ta pačia proga Lietuvių Ap
saugos Dienoje bus paminėta ir 
32 metų sukaktis,, kai J.A.V. 
1922 m. liepos mėn. 27 d. pripa
žino Nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Kartu bus pareikšta 
padėka J.A.V. vyriausybei už ro
domą palankumą ir duodamą 
paramą mūsų tautos kovai savo 
valstybę atstatyti. Lietuvių tau
tos byla dar kartą bus iškelta 
Amerikos visuomenės akyse.

šiai Lietuvių Apsaugos Die
nai‘organizuoti Chicagos lietu
vių organizacijų ir spaudos at
stovų susirinkimas išrinko Ko
mitetą. Jam vadovauja adv. An
tanas Olis. Kiti komiteto nariaii 
yra adv. Antanas Lapinskas,! 
Teodoras Blinstrubas, Vytautas 
Staneika ir Kazys Deveikis.

Chicagos lietuvių visuomenė 
yra kviečiama į šią Apsaugos 
Dieną atvykti.
. Iš lietuvių tautinės grupės 
yra lyg ir pareikalauta parodyti 
savo susikausimą, politinės pa
dėties supratimą, drausmingu
mą ir gausumą. Jei šios mūsų 
teigiamos savybės nepasirodytų, 
— ar nebūtų daroma išvados, 
kad mes, lietuviai, esame nepa
jėgūs, silpni, neskaitlingi ir ... 
neverti didesnio dėmesio, fbt)

Sąryšy su šių metų lietuviš
kos spaudos laisvės atgavimo 
50-mečiu kilo sumanymas su
ruošti Chicagoje, šiame lietuvy
bės centre Amerikoje, lietuviškų 
tautinių išdirbinių parodą, ku
rioje ne tiktoji lietuviai, bet ir 
svetimtaučiai galėtų pasigrožė
ti mūsų kūrybinia galia.

Todėl šion parodon yra kvie
čiami visi, kas turi audinių, mez
ginių, medžio, odos ir gintaro 
išdirbinių ir kitokių dalykų, ku
riuos norėtų ne tik parodyti, bet 
ir parduoti. Visi panašių daiktų 
savininkai prašomi dviejų savai
čių bėgyje suteikti žinių: kokie 
daiktai, kokiame kiekyje ir, jei
gu parduodama, tai kainos di
dis.

DETROIT
PER ŠVIESĄ IR TIESĄ 

TĖVYNEI L AISĘ UGDYKIM!
Atrodo, tik vakar Arlauskai- 

tės-Mikšienės vadovaujamas me
no būrelis vaidino Petrą Vaičiū
no "Naujuosius žmones”. O tai 
buvo prieš du mėnesius, 
miela tai prisiminti' dabar, nes 
to vakaro rengimo tikslas 
tebėra ląįbai aktualus.

Kaip niekada Detroite į vai
dinimą susirinko virš 500 sve
čių. Vaidinimas buvo nusisekęs, 
aktorės Mikšienės meno būrelis 
jau tai įrodė daug kartų. Daug 
talkininkaivo jauna meninė jėga 
— dail. A. Melnikas. Dekoracijų 
darbui, nežiūrint, kad. jis tuo 
metu laikė valstybinius egzami
nus, pašventė.120 valandų. Ir už 
tai jokio atlyginimo nepaėmė.

Vakarą ruošė LRS. Rengėjai 
Vasario 16 gimnazijos rūmų 
pirkimo skoloms išmokėti gavo 
gryno pelno $511,62. Iš viso De
troito santarvininkai gimnazi
jos rūmų skoloms mokėti jau 
yra pasiuntę $783. .Be to sky
rius išlaiko vieną mokinę — Iru
tę Janušaitytę ir jau jos išlai
kymui yra pasiųsta $500.

Šiuo metu j Amerikos kariuo
menę išvyksta skyriaus jauniau
sias narys Vytautas žemaitis. 
Jis buvo globojamas mokinės 
būrelio vadovas, jam išvykus 
šias pareigas pasiėmė Irena 

j Laurinavičienė.
Detroite daug kas pageidau

ja sudaryti komitetą, kuris 
rūpintųsi rinkliava, ]tad kaip ga
lima greičiau būtų išmokėta 
gimnazijos rūmų pirkimo sko
los. Reikia,, manyti, kad šie no
rai išsipildys, žinant, kad prie
šakyje Detroito lietuvių orga
nizacijų centro, yra, žymus lie
tuvių visuomenės veikėjas, ne
paprasto takto, sugebąs gražiai 
lietuvius ąpjungti ir pats ne tik 
darbu, bet ir didelėjnis aukomis 
remia, lietuviškus reikalus. Tai 
Detroito pasididžiavimas — p. 
Feliksas Motuzas. Reikia galvoti, 
jei jis pasiims iniciatyvos de- 
troitiečių norus įgyvendinti, mū
sų vargo mokykla — Vasario 16 
gimnazija daug laimės,

V. Tamošiūnas

men. 1 d. suaukojo:
: A. Bražėnas — $14.20; I. Bal

sienė —$1.00; A. červydas — 
$13.30; Pr. Gobis — $2.00; H. 
Gobienė — $14.20; P. Heiniri- 
gienė — $14.40; L. Heimingas
— $14>40; Hofmanas— $1.00; 
J. Išganaitis — $9.25; A. Kve
daras — $13.30; J. Lekas — 
$13.20; M. Mozūras — $13.80; 
J. Mitkus — $17.11; J. Miku- 
lionis — $10.30; J. Meškauskas
— $4.00; V. Ruseckas — $12.00; 
A. Stašaitienė — $13.50; K. 
Stašaitis — $6.20; G. Stašienė
— $14.50; J. Stašys — $14.50; 
Pr. šoblinskas — $8.00; R. Ta- 
mulionis $14.00; A. Udrys — 
$10.00; N. Udrys — $10.00; K. 
Varekojienė — $14.30; ir P. Va- 
rekojis — $14.30.

Viso $286.76. Iš šios sumos 
metų bėgyje buvo : $240.00 per
siųsta per Balfo centrą Vasario 
16 gimnazijai išlaikyti našlaitį 
mokinį Juozą Simokaitį. $17.00 
pasiųsta J. Simokaičiui skautų 
stovyklavimo išlaidoms. $20.00 
Kalėdoms dovana mokinio Simo- 
kaičio motinai Simokaitienei ir 
$9.76 išleista būrelio reikalams 
($5.07 už persiuntimą į Vokie
tiją siuntinio su rijbais ir mais
to produktais Simokaitienei, 
$4.69 išleista pinigų perlaidoms 
ir pranešimams.

Metų bėgyje būrelyje narių 
skaiči.us buvo nepastovus. Sąs
tatas dažnai kaitaliojosi. Dabar 
būrelyje skaitosi šie nariai:

A. Bražėnas, A. červydas, H. 
Gobienė, P. Heiningienė, L. Hei- 
ningienė, L. Heiningas, A. Kve
daras, j. Lekas, M. Mozūras, J. 
Meškauskas, j. Mitkus, V. Ru
seckas, A, Stašaitienė, G. Sta
šienė, J. Stašys, R. šamulionis, 
A. Ūdrys, N. Ūdrys., K. Vareko
jienė ir P. Varękojis. .

Jei kas iš detroitiečių nori 
Lietuvių Vasario 16 gimnaziją 
paremti ir būti nuolatiniu josios 
rėmėju talkininku kovoje dėl lie
tuvių tautos išlikimo, gali kreip
tis į 44 būrelio vedėją (J. Mit
kus, 425 W. Grand Blvd., De- 
troit 16, Mich.), kuris mielai 
kiekvienam patarpininkaus.

J. Mitkus

VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ S-GOS SKYRIAUS 
IŠVAŽIAVIMAS-GEOŲŽINĖ

Jei norite maloniai gamtoje 
praleisti sekmadienio popietę, 
tai rezervuokitės lajką Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos sky
riaus rengiamam išvažiavimui, 
kusis įvyks liepos 25. d. p. Bin- 
kevičienės ūkyje (prie Liberty 
parko Middelbelt Rd.).

Kviečiami visi lietuviai kilę iš 
Vilniaus krašto, seniau ar dabar 
atvykę ir visa lietuvių Detroito 

Į visuomenė. Svečiai bus pavai
šinti pietumis. Pietų pradžia 1 
vai. >

AT CLEVELAND STADIUM -į
STILL MANY SEATS AVAILABLE NOV--AT ALL BUR. 
ROVS STORES'MAIN STORE: <19 EUCLID’ AVĖ. RE- 
SERVED SEATS: »4.«.SJ.S0-S2.S0 CENERAL ADMISSION 
SI.50 ON DAY OF EVENT ONLY

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Gerb. p. Redaktoriau,

Nuolankiai prašau neatsisa
kyti ir Tamstos redaguojamame g«
laikraštyje paskelbti šį mano 
prašymą. Už tai būsiu širdin
giausiai Tamstai dėkingas.

Jau nuo 1948 metų sergu 
džiova ir cukrine liga. Ir dabar 
vėl 5 mėnesiai kaip nesikeliu iš 
lovos belaukdamas sunkios ope
racijos. Tat kreipiuos į gera
širdžius lietuvius, gal atsiras 
kas nors,, ku^ie užjaus mano 
lunkią padėtį ir 
kuom 
inksto dėkodamas 
Tarba:

A. Nomeika,
■ Schwarzenbach,
Claustal-Zellerfeld Hospital, 
Germany.

Anglų kalbos gramatika
■' J. Kukanausa ________ __ 2.00

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas ____

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas_ '._______

Anoj pusėj ežero
. P. Andriušis__________

Aukso kirvis
Juozas švaistas _________ 2.50

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė_________3.50

Broliai Domeikos
L. Dovydėnas ___________

Barabas
Paer Lagerkvist _________

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis____________

Baltasis Vilkas
K Binkis .............................

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____

Baltaragio malūnas
K. Boruta______________

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia____________ 2.00

Cascata cristalina
Venacijus Ališas .

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis_____ u____ 2.00

Duktė
Alė Rūta _________

Dievas ir žmogus
Prel. F. Bartkus ir 
kan. P. Aleksa_____

Didžiosios atgailos
R. Spalis _________

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas__ ____ 0.80

Eldorado
J. Švaistas______

Gyvačių lizdas
Francois Mauriac _______ 2.60

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalis ____ ________  6.00

Gimdytoja
Francois Mauriac ______ - 1.75

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė____________

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas ______________

Gyvulių ūkis
George Orweli __________

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 

Kaimynai
J. Paukštelis _________

Karoliai
Guy de Maupassant ___

Kaip jie mus sušaudė 
J. Petraitis___ .’..._____

Kuprelis
Ignas šeinius _________

Konrodas Valenrodas
Adomas Mickevičius ___

Keliai ir kryžkelės
Putinas ______________

Kaimiečiai
V. S. Reymont I-1I-III-IV 
I ir II dalis _________ po 3.00
III ir IV dalis ______ po 3.50

Kudirkos raštai

Konstitucijos

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas •_________1.50

Lietuvos Istorija
Sruogiene __ ____ ________3.00

Lietuviškas angliškas žodynas
V. Peteraitis.- maž. 2.00 d. 5.00

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas__________ 3.00

Lietuvių tautos kelias I ir II d.
M. Biržiška _________ po 3.00

Lietuviškai angliškai žodynas
V. Peteraitis __________  5.00

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys _______

Lyrika
K. Binkis ______________

Loreta
Stasius Būdavas________-

Lietuva
A. Bendorius __________

Laiškai žmonėms
G. Papini ______________

Lietuvių kalbos vadovas 
Red. prof. Skardžius_____

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lietuvių archyvas 
Bolfcevizmo metai ..

Moters širdis
Guy de Maupassant

Lietuvių Literatūra
,, Pranas Naujokaitis __ T-- 2.00

Mėnuo vad. medaus
N. Mazalaitė •_____... 2.50

Meškiukas Rudnosiųkas . 
Vytė Nemunėlis __ __ ___ 1M

Namai ant smėlio
J. Gliaudą..__ 1.

Naujieji skaitymai

Nemunas
St. Kolupaila ..

Neramu buvo Laisvės Alėjoj
B. Daubaras_____ .....

Nusikaltimas ir bausmė
•F. M. Dostojevskis, I d 
II d...........................

Orą pro nobis
J. Gliaudą_______ -

Orfėjąus medis
A. Nyka-Niliūnas .

Pirmoji naktis
L. Pirandello ._____

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vytčs Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino .. 2.0#

Pragaro pošvaistės 
V. Alantas__________

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus —____

Per Klausučių ūlytėlę
Liudas' Dovydėnas__

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis ____

Paklydę paukščiai 1 
Jurgis Jankus______

Paklydę paukščiai II 
Jurgis Jankus ______..

Pietų kryžiaus padangėje 
' Sudarė Gaučys ________

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springbom ...

Petras širvokas
Juozas švaistas ..

Po raganos kirviu
Jurgis Jankus

Pabučiavimas
J. Grušas____

Petras ir Liucija
Romain Rolland

Raudonoji meliodija
S. Laucius______

Raudonasis siaubas
Salik Vogulov ....

Raudonasis Tvanas
Ignas Šeinius ..

Raudoni batukai
Jurgis Savickis

Ramybė man
J. Kėkštas ......

Sudie, pone čipse
James Hilton ..

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas _____ 2.90

šilkai ir vilkai
Runcč Dandierin is ...

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

V. Biržiška, kiet. virt. ____ 3.06
papr. virt. ____ 2.00

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagyn_________ 1.00

Saulutė debesėliuos
L. Žitkevičius ___

šventieji akmenys
Faustas Kirša___

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis

šventoji Inga
A. Škėma ____

Sapnų pėdomis
V. Kazokas__

Teresė Neumanaitė'
J. Burkus ________

Tarp žalsvų palapinių
P. Kesiūnas .

Tėvų pasakos .
A. Giedrius__

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas

Tautosakos Lobynas
J. Balys______ .’___

Tomas Nipemadis
August Gailit____

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback ...

Tėvelių pasakos
A. Giedrius ____

Užgesęs sniegas
Aloyzas Baronas .

Ugnies pardavėjas 
Balys Rukša ...

Vanagaitis
monografija ...

Vilnius tarp audrų
J. Cicėnas (įrišta) .

Velykų pasakos
N. Butkienė_______

Vidurnakčio yargonai
Česlovas Grincevičius ___ 1.50

Vyturėliai Laukuose
Vikt Šimaitis ________

Trylika nelaimių
R. Spalis ---------------------

Vaikų knygelė u
1(. Valančius ....__

Varpai skambą
Stasius Būdavas_____ .....

Vįeneri, metai ir viena savaitė
B. Gaidžiūnas__ — l.M

Taupioji Virėja

Lrusl <_einpanij

Užuovėja
M. Katiliškis -__ _

žmonijos likimas 
V. Bagdonavičius 

žemaičių žemė 
A. Vilainis ........

Žemaičių krikštas 
P. Abelkis -j.....

Visos knygos siunčiamos paštu. -.(Užsakant pinigus alųnkita:
DIRVĄ, 1272 East 71 St., Cleveland 2, Ohl»
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I savo specialybes darbo
■ ;

Studies and Training, 4-H Club 
Agent, Home Economiės Infor- 
mation, Home and Housing Ma- 
nagement, llousing and Farm 
Buildings, Nutrition, Rural So- 
ciology; 4) Agricultural Science 
Ądministrator, 5) Animal Fiber 
Technologist, 6) Dairy Manu- 
facturing Technologist (Process 
Butter Inspector), 7) Food Pre- 
servation Specialist, 8) Home 
Economist (Group Food Prepa- 
ration and Oistribution), 10) 
Home Economist (Research),
11) Plant Quarantine Inspector,
12) Public Health Nutritionist,
13) Seed Technologist, 14) Agri
cultural Research & Scientist: 
Dairy Manufacturing Technolo- 
gy, Ėntomology, Fisseries Re
search Biology, Genetics, Horti- 
culture, Meat Technology, Mic- 
roanalvsis, Mycology, Pąrasito- 
logy, Plant Pathology, Plant 
Physiology, Poultry Husbanda- 
ry (Nutrition), Poultrj’ Physio
logy, Soil Science, 15) Agricub 
turai Marketing Specialist, 16) 
Dairy and Poultry Products In- 
špector and Grader, 17) Fresh 
Fruits and Vegetables Inspec
tor, 18) Agricultural Commo- 
dity Market Reporter, 19) Fi- 
sher.v Markeling Specialist ir 
daug kitokių smulkių tarnybų 
nebūtinai augštojo mokslo spe
cialistams. Atlyginimas (su 
augštuoju mokslu) nuo $4,205.00 
virš $10,000.00 metams. V. B.

i-

•f
t

Naujieji ateiviai 
čiu veržlumu ima 
specialybės darbo. Laikas. Dau-; 
guma jų jau penkti metai dirba 

. fabrikuose jiems neįprastą, sve
timą darbą. Per tą laiką pakan
kamai pramoko angių kalbos ir 
pažino šio krašto gyvenimą. Tai 
svarbiausios sąlygos siekiant 
protinio darbo.

i nleligentinio darbo rinka šia
me krašte nepaprastai plati ir 
įvairi. Tačiau jos pasiūla gero- 
l<ai prašoksią paklausą, tad ir 

^■arliininkų tarpusavios varžy
bos siekiant darbo yra didelės. 
Suprantama, kad j savo specia
lybės darbą lengviausia prasi
veržia augštesnių kvalifikacijų, 
didesnės iniciatyvos ir gėriau 
savo darbo rinką pšžįstą darbi
ninkai. Daug čia padedą ir suge
bėjimas mobilizuoti savo gimi
nių, draugų, pažįstamų ir net 
politikų pagalbą.

Lietuvoje ir bendrai Europoje 
įgytas mokslas ir patyrimas bu
vo augšto lygio. To niekas už
ginčyti negali. Tačiau yra tik
ra, kad savo specialybės nedar
bo dešimtmetis šioms kvalifika
cijoms bus gerokai pakenkęs. 
Ypač tiems, kurie su savo spe
cialybe net teoretinio ryšio pa
laikyti nebepajėgė. Be to Lie
tuvoje buvome pripratę prie 
bendresnės ir platesnės specia
lybės sąvokos, šiame krašte spe
cialybės sąvoka yra kurkas siau
resnė, bet užtat ir kurkas gi
lesnė. Tad, I 
specialybės darbui, pravartu jau 
iš anksto ir atsidėjus savo spe
cialybę patikrinti, ją "nuvalyti 
nuo rūdžių”, atšviežinus ir pa
pildžius prisitaikyti prie naujos 
darbo rinkos, reikalavimų.

Kas lanko valstybinius kny
gynus, tikriausia ten užtiko ir 
įdomią literatūrą apie tai, kaip 
gauti darlią įvairiose -srityse. 
Tai tikri darbui gauti vadovė
liai, parašyti patyrusių tos sri
ties žinovų. Savo specialybės 
darbo jieškančiam patartina su 
ta literatūra susipažinti. Tai-p 
daugelio vertingų patarimų jis 
ten ras. kad vienas iš svarbiau
sių laidų darbui gauti yra savo 
rinkos geras pažinimas. Neuž
tenka baigti kurį nois mokslą, 
įsigyti, kurtą nors specialybę, 
bet dar reikia ir gerai žinoti, 
kuriose darbovietėse savo kvali
fikacijas galima 
parduoti, 
žinojimas

vis didėjant 
siekti' sąvo

siekti darbo tose darbovietėse. 
Be to, daugeliui lietuvių naujųjų 
ateivių valdinės darbovietės yra 
kone vienintelė vieta, kur jie 
galėjų pritaikyti savo mokslą, 
patyrimą, bendrai specialybę. 
Agronomams, miškinio kam s, 
pašto tarnautojams, mokyto
jams ir daugeliui kitų specia
listų, siekiančių dirbti savo sri
ties darbą, valdinės tarnybbs 
galėtų būti tiksiąs, j kurį ver
tėtų veržtis visomis jėgomis.

Dar nė taip seniai valdinis 
darbas naujiesiems lietuviams 
ateiviams 
dėl 
yra 
tas 
tion 
gavimo atžvilgiu 
(”Alien from the Baltic count- 
ries lawfully admitted to the 
United Statės for permėnent 
residence”) pastatė į vienodas 
sąlygas su piliečiais. Tiesa, šis 
aktas teliečia vienus biudžeti
nius metus, šiame atvejuje
1953- 1954 metus, kurie pasibai
gė birželio mėn. 30 d. Tačiau yra 
tvirto pagrindo tikėtis, kad kal
bamas kongreso nutarimas bus 
(o gal jau ir yra) pakartotas ir
1954- 1955 biudžetiniams me
tams. Tad ir lietuvis, dar netu
rėdamas šio krašto pilietybės, 
gali prašyti darbo .valdinėse dar
bovietėse. Kokie būtų tokio pra
šymo rezultatai, šiandien dar 
sunku pasakyti, šis reikalas te-

. I

buvo neprieinamas 
pilietybės, ši kliūtis dabar 
pašalinta. Kongreso priim- 
"Supplemental Appropria- 
Act, 1954” valdinių darbų 

pabaltiečius

besiruošiant savos bėra (]ar per(įaug '-.šviežias”. Tai

jieškodami sa- 
darbo, turėtų 
ir šioje darbo

valdinėms dar-

(Mūsų bendradarbių nugirstos 
skaitytojų, nuomonės)

NESUPRANTA KARIJIAIJS
Nesuprantu Kurpiaus, kokiu 

sumetimu jis "demaskuoja” Vai- 
dylą ir siūlo netikėti jo drau
giškesnių nusiteikimu tautinin
kams. Tai kas, kad jis porą de
šimtmečių laikėsi "liaudininkų 
linijos”! Juk pats Karpius sako, 
kad anais laikais, kai ta linija 
buvo priimta, sandariečiai liau
dininkų nepažinojo. Na, o da
bar susipažino. Ir jeigu po to 
Vaidyia pasidarė kiek palankes
nis tautininkams, tai kodėl 
būtinai turi būti "klastinga 
litika”?

pasitarti su savo partijos suva
žiavimu ...

Bet ar ne dar blogiau yra su 
Pirmininko satelitine partija, 
kuri vadinasi ūkininkų Sąjun
ga? Ši, pasirodo, visiškai netu
rinti narių ... "Draugas” nese
niai tą paslaptį išdavė. Nes, jis 
rašė, kad kai prireikė tos gru
pės atstovo j Vliką, tai krikščio
nys demokratai paskolino jai 
savo vadovybės narį. dr. P. Kar
velį ... Visai kaip sovietai len
kams Rokossovskį ...

KAPA SIJ DEŠIMČIA!

tas
po-

I

Viso to erzelio dėl Bonnos 
nebūtų buvę, jei Kąrvelis nebū
tų pasielgęs, vištiškai. Padėjo 
Bonnoj vieną kiaušinėlį, ir tą 
patį dar minkštu kiautu, o ėmė 
kudakuoti, kad kapa su dešim
čia !

Šeimininkės paprastai į vištų 
pasigarsinimus nekreipia dėme
sio," o jų .nuopelnus vertina tik 
pagal tai, ką randa gūžtoj. Bet 
męs dabar įpratom apie veiklu
mą spręsti ne iš kiaušinių kie
kio bei dydžio, o tik iš to, kas 
garsiau "kapa su dešimčia” 
kia >..

šau-

DOLERIAI NE VANDUO

"Margučio” radijas aną dieną 
mums skaitė Rastenio atsaky
mus į paklausimus. Pabaigoj bu
vo atsakymas, kad j dabartines 
komedijas visuomenė norėdama 
galėtų reaguoti taip ir taip, bet> 
finansinės paramos sulaikymas' 
Vlikui, sako, būtų neprotingas 
reagavimas. Esą, juk, jei ugnia
gesys.ir pro šalį vandenį švirkš- 
čia, visgi gaisro gesinimui ne
galima padėti sustabdant van
denį iš hidranto.

Taip, sutikčiau su ta nuomo
ne, jei doleriai nereiktų uždirb
ti, o tekėtų iš hidrantų, kaip 
vanduo ...

NACIŲ 
PERSEKIOTIESIEMS

ARGI TIK DĖL TO 
KELIAUTA?

AR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS? -
Jei taip, tai nedelsiant užsakykit savo vaikams jų 

laikraštį

TĖVIŠKĖLE
Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu:

Tėviškėlė, 
2313 West 91 St., 

Chicago 20, III.

REI’ORT OI-’ COND1T1ON OF
■ "3

The Centrai Bank Company
OF LORAIN, OHIO, AT THE OLOSE OF BUSINESS JIJNE 60, 
1954. A STATĖ BANKJNG INSTITIJT1ON ORGANIZED AND 
OPERATING UNDER THE BANKING LAVVS OF THIS STATĖ 
AND A MEMBER OF THE FEDERAL.RESERVE SYSTFM. 
PUBLISHED 1N ACCORDANCE WITH A (’ALL MADE BY THE 
STATĖ? BANKING. AUTHORITIES AND BY THE FEDERAL 
RESERVE BANK OF THIS D1STRICT.

ASSETS
Cash, balances with other banks, includinir reserve 

balance. and cash items in process of (’ollcction ____$ 1.735,363.15
United Statės Government obligations. direct and

jruaranteed _____________ _____ ____________ ____a - - ‘4.500,650.40
Obligations of Statės and political subdivisions — 398,714.80
Corporate stoeks (including $18,900.00 stock of

Federal Reserve bank) ________ ________ - -............ 18.900.00
Loans and discounts ..................  . _ .. .................  5,070.0.3.72
Bank premisos owned $86.689.40, furniture and

fixtures $54,711.67 ........    111,401.07
Other assets _ ......... __ ___ ... ..................... . 7.261.87

Totai .Assets —

I.I ABI LITI ES
Demanil deposits of italividuals, parliii-iships, and 

corporatipns . — .........
Tinie deposits of individuals, partnerships, and 

eorpofations ......   - . .........
Deposits of Unifbd Statės Governnfuit (including 

postai savings) . _ -. —-
Deposits of Statės and political subdivisions ___  . .
Other deposits (certified and officers* chec-ks. etc.)

Totai Deposits . ----- . ...---------- .$‘11.109,1X7.63
Other liablities ... - .. ---------- -• -

Totai Liablities (n<d including subordinated 
obligation shotvn’ belo’.v) . .... ---------

f
A

t

i

. . .$11,203,683.40

ĮVAIRENYBĖS
Neseniai JAV-bių išleistas 

pranešimas rodo, kad dabarti
niu metu JAV-ėse veikia nema
žiau kaip 4,000,000 smulkaus 
biznio įstaigų, arba 96', visų 
biznių. Pusė jų yra krautuvės 
arba stambmenų prekybos; apie 
730,000 patarnavimų įstaigų; 
410,000 statybos biznių ir 310,- 
000 mažų fabrikų. Įdomu, kad 
gyventojų skaičius nuo 1854 m. 
padidėjo 6 kartus, gi smulkių 
biznių jau padidėjo per tą laiką 
13 kartų.

Gaila, kad nėra davinių, kiek 
apyvartos padaro stambūs ir 
smulkūs bizniai. Greičiausia, 
išeitų didelė nelygybė smulkiems 
bizniams.

(’APITAL ACCOl’NTS noo.ooo.no
3.10,000.00

2S.021.0t

GGS.G2I.G1

11.872.305.01 

totai per valui-

Capital * ..... .................................. ........ ...... ..
Surplus ........... .............................. - ....................
Unilivideil profits .. ..........

Tojai Capital Accounts __................ -

Totai Liablities atul Capital Accmints
* Tirs bank’s capital consist* of conimon stock with 
of $3O0.O0Q.00.

Grigaitis įrodinėja, kad Vliko 
Pirmininkas visai nekėlęs klau
simo IVashingtone dėl Vliko pri
pažinimo vyriausybe, o-.tiktai 
prašęs pripažinti jį vyriausiu 
lietuvių politiniu komitetu. Tai 
argi kas nors, net ir Washing- 
tone, dar nežino, kad Vlikiis yra 
politinis komitetas? Ir kad kito 
tokio pobūdžio lietuvių komite
to nei nėra? Tad ar buvo pras
mės plaukti per vandenyną vien 
tik pasibelsti j duris, kurios ir 
,taip atviros? Jeigu Vliko Pir
mininkas tik tokiu reikalu te- 
rėmė savo kelionės reikalingu
mą, tai norėčiau, kad būtų pa
skelbta, kurie Vliko nariai bal
savo už paskyrimą lėšų tai ke- 

■ lionei?

Nukentėję dėl nacių persekio
jimo savo pretenzijas pareikšti 
ir pateikti įrodomąją medžiagą 
turi iki 1951 m. rugsėjo 30 d. 
Gyvenantieji ne Vokietijoje iki 
1955 m. rugsėjo 30 d.

Tuo reikalu išleistas įstaty
mas yra komplikuotas ir palie
čia pirmoje eilėje vokiečių ir 
žydų tautybės aukas. Atitinką 
to įstatymo 1 ir 8 paragrafo są
lygoms, gali tikėtis kompensaci
jų už prarastą gyvybe, laisvę, 
sveikatą, turtą, algą, pensiją, 
mokslo ar ekonominės raidos su- 
kliudymą. Pirmuoju paragrafu 
nustatoma, kad persekiojimu 
laikomi persekiojimai dėl rasės, 
tikybos ar pasaulėžiūros, o aš
tuntuoju reikalaujama, kad per
sekiotasis iki 1947 m. sausio 1 
d. savo nuolatinę gyvenamą vie
tą turėtų vakarų Vokietijoje.

Kas neatitinka šias sąlygas, 
gali reikalauti mažesnių kom- 
pensatų pagal 67-76 paragrafą, 
o pagal 71-75 paragrafą politi
niai tremtiniai ir be pilietybės, 
neatitinką 8-tą paragrafą gali 
reikalauti atlyginimo tik už 
laisvės netekimą arba sveikatos 
praradimą. Pagal 76-tą para
grafą galima reikšti pretenzijas 

! j nedidelę pensiją už persekio
jimą dėl tautybės, jei dėl to per
sekiojimo nustota nemažiau 
kaip 50'7 darbingumo.

MEMORANDA
Assets pledped nr assitrned to sceure liabilities and

for other purposes . - . ................................. --
Loti n s as shown above are after dedue.tion of reserves 
The following itein is published pursnanl to Statė La\v: 
Hypothecated or Assijrned Deposits under Section

1115.10. Revised Code (includinir in Tinie Deposits). 572,577.26
I, H. V. Tisdale, Assistant Vicc I’residejit and Secretary <»f thė 

above-named bank. hereby certify tluit the above stutement is truer 
to the best of mv knowh»dj?e and belief.

D. V. TISDALE.
CO RRECT—A TT ĖST:
E. G. COOPER. SOL .IACOBY,

H. G. PYLE, Dirertors.
Stale of Obio, Cou n t.v of Lorain.

Svvorn to and subsrribed before m“ Ibis 91h dav of Lily,- 1951. 
(SEAL) EVELYN M. SCOTT. Notary Puldie.
M\ coninvssion expires Aut*. 15. 1956.

$ 2,225,000.00 

of K3.Slt2.75

turbūt pareitų nuo prašytojo 
amžiaus, mokslo, patyrimo, an
glų kalbos mokėjimo ir, žinoma, 
nuo turimos protekcijos svorio. 
Tikriausia, kelias j valdines tar
nybas bus sunkesnis, kaip į pri
vačias. Tačiau, kaip ten bebūtų, 
mūsų tautiečiai, 
vo specialybės 
bandyti laimės 
rinkoje.

Kaip žinoma,
bovietėms tarnautojus parenka 
CIV1L SERVICE COMMISSION. 
ši įstaiga periodiniai skelbia 
tarnautojų pareikalavimą, duo
dama užinteresuotiems reika- 
mas nformacjas' dėl darbo po
būdžio, atlyginimo, darbo vie
tos ir iš tarnautojo reikalauja
mų kvalifikacijų. Jieškančiam 
darbo savo Specialybėje, patar
tina su ta įstaiga susipažinti.

Iš CIVJL SERVICE COMMI
SSION skelbimų matyti, kad 
šiuo metu yra didelis pareikala
vimas įvairių žemės ūkio spe
cialistų. Užinterešuotų dėmesiui 
pateikiamas sąrašas tarnybų, 
kurioms jieškomi stiecialištai, 
būtent:

1) Agricuturist General, 2) 
Agricultural Economist, 3) 
Agricultural Extension Specia- 
list: Agronomy, Clothing and 
Textiles, Cooperative Programa, 
Cotton Ginning, Economic In- 
formation, Flield Agent, F|eld

Shore

fS^ZcHOCOLATE>
DRINK

Rich with America's 
favorite flavor

Dir-

°°‘,foo‘,a>popu/or

lor o».

brangiausia 
"Savo rinkos” geras 
ir lietuviui kryžiaus 

kelią į speciaivbės darbą žymiai 
pale ngvintų.

Studijuojant "savo rinką , di
delio dėmelio vlertos valoVnės 
darbovietės. Jose dirba šimtai 
tūkstančiu tarnautojų, tad leng
vai galėtų tilpti ir. keli tūkstan
čiai lietuvių. Sakoma, kad val
diniai darbai pigiau. apmokami, 
kaip privatūs, tad nesą prasmės 
į juos veržtis. Gal tai ir tiesa 
atlyginimo atžvilgiu, bet pasi-atiygom"’’ -o ■ -

renkant darbą ne vien tik atly
ginimas nusveria.

Valdinės darbovietės turi ki
tų vertingų savybių, kaip dar- 
bo pastovumas, mažesnis tem
pas ilgesnės atostogos- ir kt., 
dėl kurių dažnas lietuvis turėtų

Enough

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami 

vos fondui aukas atsiuntė:
Vilčinsk ienė-Prižginty tė,

Cleveland ............. .
Vitkus V., Rochester 
Černius J., Flint ........
Merkys J., Hartford 
Vaičaitis ,J7 Cleveland 
Abraitis J., Cleveland 
Jankus Z.', Cleveland 
Mason J., Yelestowne Park 
Kregždė J., Cincinnati ........ 
Pivoriūnas J., Cleveland .... 
Kleinotas Petras, Racine. 
Vilička Jonas, Cleveland ....

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką.

...$1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00

Patark Ir kaimynui, 
kad prenumeruotų 

D I R V A

Tikrai viskas.
• Mūsų žiniomis, kelionės 

reikalingumas Vliko nariams 
buvo įrodinėtas, svarbiausia, 
tikslu išgauti Vilkui jei jau 
ne vyriausybės, tai bent pa
našaus statuso pripažinimu, 
ir buvę tvirtinama, kad gali
mybė tam yra, tik reikia nu
vykti ir paprašyti. Tik du Vli
ko nariai, tautininku ir social
demokratų atstovai tokį su
manymą palaikė nerealiu ir 
nepribrendusiu. Jie ir balsavo 
prieš kelionės reikalingumo 
prapažinimą bei skyrimą jai 
lėšų iš Tautos Fondo.

skoni
Slroh's alaus stiklinė su jūsų mėgiamiausiu 

maistu yra gero skonio suderinimas „ ir ki

tiems sunkus perviršiui!. Stroh's alus turi 

nepaprastai puikų skonį ir atsargų paruoši

ma,. ateinantį tiktai iš 2000 laipsniu liepsnos 

gaminimo. Joks kitas Amerikos alus nėra 

gaminamas šiuo taniu. Pirkite Stroh’s alaus 

iandieii.

Lietuviškas 
ROKOSSOVSKIS?

Vliko Pirmininkas Toronte 
pasišaipė iš Vlike esančių kai- 
kurių grupių nęgausumo narių 
atžvilgiu. Konkrečiai buvo pa
liesta Ūkininkų Partija, anks
čiau Vlike atstovauta V. Sidzi
kausko. Esą, kai Sidzikauskas 
kuriam laikui pasitraukdavęs iš 
posėdžių kambario, tai kiti juo
kaudavę, kad Sidzikauskas išėjo 
r—----------------------------*

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
609 Society for" Saving Bld. 

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

SKONIS 
joks kitas Alius negali 

prilygti *

Amerikos viepfnlelis 
alus ugnim gamintas 

2000 lapsniu

šviesesnis!

Dabar už vietines kainas

noo.ooo.no


VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

PRANEŠIMAS N R

teniso
Umvenol-Got KongeSUSTIPRĖJO SENATE

Pavaišinkit juosres-

greitu 
ir ap- 
sporto

Duokite savo šeimai tą gerą 
Gazo liepsnos

SENIAU IR
K. S. KARPIUS

tik baltieji, dabar negrų vaikai, 
pagal to teismo patvarkymą, ga
li eiti į mokyklą kartu su bal
taisiais.

Bet ir dabar, kur nori, pietų 
baltieji randa būdus kovoti su 
tuo nutarimu. Mat ten iki šiol 
juodieji gyvena atskiruose mies
tų kvartaluose ir ten jiems yra 
mokyklos. Juodieji samdomi 
dirbti baltųjų namuose, kur 
jiems duodama ir butas. Namą 
ar butą nuomoti ar pirkti bal
tųjų rajonuose juodieji negali.

Daug kur dabar nuspręsta da
ryti taip: baltieji paleidžia savo 
juoduosius tarnus ir darbinin
kus, kurie turi vaikų, kad jų 
vaikai negalėtų eiti į baltųjų 
mokyklas. Grįžę gyventi į juo
dųjų kvartalą, tie vaikai tegali 
eiti • tik j negrams skirtas mo
kyklas. Tarnais nutarta samdy
ti tik bevaikius negrus.

i

’.U

KOVOS PRIEŠ
KINIJOS 
į L E 1 D I M Ą J U N

■ Respublikonas sena torius 
Knovvland, iš Kalifornijos, se
nato daugumos vadas, paveldė
jęs tą vietą mirus senatoriui 
Taft, padarė ypatingą ir kartu 
reikšmingą pareiškimą: jeigu 
komunistinė Kinija bus priimta 
į JT narius, jis pasitrauks iš se
nato daugumos vado pareigų ir 
pašvęs visą savo laiką dirbti, 
kad Amerika iš JT pasitrauktų. 
Tai svarbus apsisprendimas.

Reikia tikėti, senatorius 
Knoivland savo žodį laikys ir 
savo pasiryžimą vykdys. Jis yra 
vienas iš keletos amerikiečių po
litikų, suprantančių komunizmo 
pavojų. Jis kaip buvęs senato- 
riuš^-Niicon, dabartinis vicepre
zidentas, ir senatorius McCar- 
thy, yra stipraus nusistatymd 
vyrai. Pažymėtina, kad jie yra 
dar vos per 40 metų vyrai ir 
visi trys respublikonai.

"Mano sąžinė neleistų man ty- 
lyti ir nieko neveikti, jeigu šis 
didžiausias komunistų patenki
nimas būtų įvykdytas” — pa
sakė senatorius Knotvland. 
Knowlai'ld sako, pastarųjų die
nų įvykių eiga Indo Kinijoje 
rodo komunistų didelius laimėji
mus. Ir nėra abejojimo, bus vyk
domos didžiausios koncentruotos'nuo respublikonų.

Dabar eina senato ir kongre- 
so atstovų nominacijos. Rinki
mai bus lapkričio 2 d. ir tada 
kongreso ir senato atstovų skai
čiai gali visai pasikeisti.

Prezidentas Eisenhoreris pa
reiškė, jeigu demokratai laimėtų 
daugumą senate ir atstovų rū
muose, jis 1956 metais visai ne
svarstytų kandidatuoti, nors jis 
tada jau bus ir perseiias prezi
dento atsakingam darbui.

Kad ir trumpam laikui, 
publikonų padėtis senate pasi
keitė: nusišovus demokratui se
natoriui L. T. Hunt (iš Wyo- 
ming), respublikonas guberna
torius paskyrė jo vieton iki se
kančių rinkimų respublikoną E. 
D. Crippa. Tuo būdu respubli
konų senate vėl pasidaro 48, de
mokratų 47, ir vienas atsimetęs I

pastangos apie šių metų pabaigą 
Kiniją į JT priimti.

VID. VAKARŲ SPORTO įga pravestos jaunimo lengvosios
APYGARDOS Įatletikos varžybose dalyvavo

9 apie 80 dalyvių(!). Bandymas 
patraukti jaunimą varžybomis 
reikia laikyti gana pavykusiu. 
Clevelando LKS žąibo vadovybė 
paskutiniu laiku dera ypatingai 
dideles pastangas suorganizuoti 
prie klubo kuo gausesnį prieaug
lį. Antras dalykas, laikant vai
kus lietuviškoje aplinkumoje 
atliekama ir tautinė misija.

Varžybos buvo pravestos pa
prastoje pievoje, todėl ir pasek
mės vidutinio lygio. Algimantas 
Modestavičius pagerino geriau
sią kremties pasekmę beisbolo 
sviedinuko metime, nusviedęs 
251’4” (76.60 m.). Senoji pa
sekmė priklausė N. Janickui, pa
siekta 1948 m. Muenchene, Vo
kietijoje. (74,36 m.).

Varžybų laimėtojai.
Vyrų klasėje: rutulio stūmi

mas — A. Liutkevičius 39’2” 
(11,94 m.).

Jaunių A-B klasėje C1936-39

Apygardinės Lengvosios atleti
kos ir lauko teniso pirmenybės

1. Apygardinės lengvosios at
letikos pirmenybės numatomos 
pravesti rugpjūčio mėn. vidury
je Chicagoje (planuojama rug
pjūčio 14-15 d.). Varžybas nu
matoma pravesti šiose klasėse: 
vyrams, jauniams (1936-39 m. 
gim.), jaunučiams (1940 m. 
gim. ir jaunesni), moterims, 
mergaitėms - jaunėms (1936-39 
m. gim.) ir mergaitėms jaunu
tėms (1940 m. gim. ir jaun.). 
Tiksli varžybų data, programa 
ir kitos informacijos bus 
laiku paseklbta spaudoje 
hnkraščiais išsiuntinėta 
Klubams.

2. Apygardinės lauko
pirmenybės numatomos sureng
ti taip pat Chicagoje, rugpjūčio 
mėn. Programoje: vyrų viene
tas ir dvejetas, moterų vienetas m. gim.): 60 Yd. — M. Motie- 
ir dvejetas ir mišrus dvejetas, jūnas 7.1 sek.; rutulio stūmimą 
Tiksli varžybų data ir kitos in- — n q7>q>>

formacijos galutinai susitarus 
su rengėjais bus paskelbta spau
doje ir aplinkraščiu pranešta 
sporto klubams.

V. V. S. A. K-las

CLEVELANDO LIETUVIŲ 
DIENOS SPORTINĖS 

VARŽYBOS

Liepos mėn. 4 d. Clevelande 
įvykusios Lietuvių Dienos pro-

STOVYKLOS 
RYTPRŪSUOSE

”Das Ostpreussenblatt" apra
šo, kokios Rytprūsiuose šiuo 
metu veikia baudžiamosios sto
vyklos. Rytprūsiuose esama vi
sos eilės tiek priverčiamųjų 
bausmės, tiek darbo stovyklų.

šiaurinėje Rytprūsių dalyje,
...vad. Kaliningrado srityje, kuri

Britai už Kinijos priėmimą
Churchillio ir Edeno atsilan

kymas pas Eisenhpmerį nulėmė 
kaikuriuos dalykus; Eisenhowe- 
ris pareiškęs Churchilliui suti
kimą Indo Kiniją padalinti. Nors 
Eisenhotveris nepaten k i n t a s 
Prancūzijos derybomis su Ki
nija dėl paliaubų, bet, sako, tada 
vienintelė priemonė tėra tik 
siuntimas Amerikos kariuome
nės j Indo Kiniją komunistų 
veržimąsi sulaikyti, o Amerika 
to nedarys.

Amerikoje jau pradėta Krem
liaus bendradarbių ir suklaidin
tų amerikiečių adeija, net ir 
Kongrese, nesipriešinti Kinijos 
įsileidimui j JT. nes tos šalys, 
kurios pritars, gausią geresnes 
koncesijas Kinijoje ... 
Knodland atsilaikys prieš 
spaudimą?

Kitas klaidintojų planas: skel
biama, esą pripažįstant komu
nistinę Kiniją ir įsileidžiant ją 
j JT, pavyksią ją atplėšti nuo 
Rusijos, panašiai kaip padarė 
Tito su Jugoslavija. Bet čia 
kvepia aiškus ir visiškas vaka-l 
liečiu pralaimėjimas.

Kinijos-Kremliaus planai yra, 
kad nepuolimo sutartį su Kini-. 

. ja ir Rusija pasirašo j 
Britanija. Prancūzija, Indija, 
Japonija ir kitos Azijos valsty
bės. Toks pasirašymas jau bū
tų ir Kinijos pripažinimas.

Planas apima draudimą pa
vartoti atominius ginklus prieš 
Kiniją, padalinimą Korėjos ir 
Indo Kinijos, ištraukimą iš Azi
jos visų svetimų kariuomepių, 
kitaip sakant, padarymą 
jos visos Azijos valdovu, 
nacionalistų sala Formoza 
būtų pavesta JT žinion, 
penkių metų bėgyje turėtų būti 
sudorota. Tai butų galas nacio
nalistų kinų egzistencijai, ku
riuos Amerika iki šiol 'neva re
mia, laikydama užblokavusi.For- 
niozoje, vietoje leidę veržtis sa
vo tėvynę laisvinti iš komunis
tų priespaudos, kaip padarė 
Guatemalos patriotai, greit gi 
susitvarkę su komunistine vy
riausybe.

KAIP KOVOJAMA
SU NEGRAIS

JAV Augščiausio

beveik hermetiškai uždaryta 
nuo lenkų valdomos pietinės da
lies, laikraščio žiniomis,' veikia 
6 žinomesnės stovyklos, visos 
valdomos MVD centrinės Kara
liaučiuje.

Netoli Kušių, 5 km. j vakarus 
nuo dabar "Dobrovolsk" vardu 
pavadinto Schlossbergo, nuo 
1949 m. veikia sovietinė bau
džiamoji ir darbo stovyklos. Pa- 

’ i žiniomis, 
ten šiuo metu yra apie 3300 So
vietų civilių internuotų ir lietu
vių. latvių ir estų.

Heinrichswaldo stovykloje (11 
km. j vakarus nuo Tilžės) tarp 
2500 suimtųjų yra ir apie 120 
vokiečių, tarp jų — kaikurie iš 
Klaipėdos krašto.

Labuvos apskrityje, 10 km. 
nuo Labuvos, stovykloje, pava
dintoje "Slovanskoje”, laikoma 
apie 1.600 politinių suimtųjų, 
tarp jų dalis ir iš Klaipėdos 
krašto. Tarp jų esama šiek tiek 
vokiečių, anksčiau gyvenusių 
Latvijoje ir Estijoje.

Domnau (Duniavoą) stovyk
loje laikomi daugiausia naujai 
įkurdinti Kaliningrado srityje 
sovietiniai piliečiai arba baltai. 
Suimtieji,, saugojami stiprių 
MVD sargybinių, turi dirbti prie 
karinių statybų.

Žintų stovykloje, esančioje 
Heiligenbail apskrityje ir’turin- 
čioje 2 poskyrius, laikoma apie 
2.050 suimtųjų.

Tolminkiemio stovykloje, prie 
Teismo kurios priklauso ir Trakėnų ma-

|
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tada 
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APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO, 
GYVYBĖS

Milionai žino Farm Bureau ap
draudę dėl žemų kainų. Bet ar 
Jūs žinojot, kad Jūsų Farm 
Bureau atstovas gali Jums duo
ti tvirtą apdraudę už nedidelę 
kainą.

Perkant ar pratęsiant bent ko
kią apdraudę Jūs visad pasiteL 
raukit

PAULINA MOZURAITIS 
13706 Benwood Avė.

Tel. LO 1-7795

FARM BUREAU
INSURANCE COS.

• Farm Bureau Mutual Insurance Co.
• Farm Bureau Mutual Fire Insurance Ca
• Farm Bureau Lile Insurance Ca. 
HOME OFF1CE: COLUMBUS, OHIO

— G. Barzdukas 37’3” (11,36 
m.) ir Cross-country — R.‘ Va
laitis.

Jaunių C klasėje (1940-41 
m.): 50 Yd. K. Gaidžiūnas 6,8 
sėk.; beisbolo sviedinukas — A. 
Modestavičius 251’4” (76,60 m.).

Jaunių D klasėje: (1942-43 
m.): 50 Yd. -— A. Motiejūnas 
7,1 sek.; sviedinukas — A. Mo
tiejūnas 171’ (52,12 m.).

Jaunių E klasėje: (1944 m. ir 
jaun.): 40 Yd. — V. Degutis 
6.7 sek.; sviedinukas — R. Zylė 
127’ (38.75 m.).

Mergaičių A-B klasėje: 50 
Yd. V. Titaitė 7,4 sek.; sviedi
nukas: M, Dabrikaitė — 115’ 
(35.08 m.).

Mergaičių C-D klasėje; 50 Yd.
l. Besparaitytė 7.3 sek.; sviedi
nukas— M. Mazoliauskaitė 111' 
(33,85 m.).

Mergaičių E klasėje: 40 Yd. 
R. Gaidžiūnaitė 6.8 sek.; svie
dinukas — Cicėnaitė 75' (24.86
m. ).

LIEPSNOS PALIESTU SKONIU — Kumpiu ir kita misa 
palaiko savo puikius skysčius ir tikra pritraukiantį skoni — 
gauta greito gaso liepsnos kepininiui veikiant.

K EITA MĖSA — ir žuvis taip pat išeina skaniai minkšta. 
Tiktai gaso liepsna sunaikina kiekvienų žiupsnį dūmų, kol 
keptuvo durys lieka uždarytos, virtuvė lieka vėsi 
ir švari.

JCSV MĖGIAMIAUSIAS PRIEDAS — tiktai ganau duoda 
jums bėt kurį iš 1.001 karščių tuoj pat — viskam nuo 
skubaus užvirimo iki pamažaus žemo šilimo, sviesto ar šo
kolado tirpdinimui.

BE TRŪKUMO KEPIMAS NAMUOSE — duona, tortai, vai
sių pyragai kepa lygia i — be trukdymo. Joks kitas 
kuras negali prilygti gaso tikslumui ir vienodumui.

Atsiminkit — jūs galite naudoti GASO pečių tik už 2 c. į 
dienų — 1/1 kitų rūšių pečių kainos.

Ir jūs galite vykdyti šj puikų, taupų GASO virimų 
uždegdami be degtukų, nepalyginamu patogumu.

NĖRA VIRIMO KAIP

THE EAST O’!!9 GAS

See touive on J.

GASO LIEPSNOS VIRIMAS!
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Margai 
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Karališkos 
mėlyna 
Raudona 
Anglių 
pilka

nuo arklių

MUSICARNIVAL

InterlininR

■■■■ ■
&

STAIl NIGHT

Keturi dideli orkestrai 
pridėti prie didžiulio muzikos 
koncerto ”Star Night", įvyk
siančio Clevelando Stadiume 
sekmadienį, liepos 25-tą. Jie yra 
vedami Ray Anthony, Ralph 
Marterie, Mitchell Ayres ir Ar- 
chie Bleyer. Dalis garsių daini- 
ninku yra Perry Como, Patti 
Page, Julius La Rosa ir Jill Co- 
rey. Biletai gaunami visose Bur- 
rows krautuvėse. Rezervuotos 
vietos $4.50 iki $2.50 ir prie 
'ėjimo už $1.50.

sprendimu, pietinėse valstybėse žesnė stovyklėlė, šiuo metu 'esa- 
jsakyta baigti skyrimą 
nuo 
kur

1 negrų ma apie 1.100 kalinių. Daugumą 
baltųjų mokyklose. Iki šiol, jų sudaro sovietiniai piliečiai ir 
mokyklose buvo priimama polit. kaliniai iš Lietuvos. -

Liepos 20-25 d. įvyksta vie
nas geriausių iš gausių šios va
saros muzikalinių pasirodymų. 
Tai yra Sigmund Rombergo te
atrinis pastatymas ”The Stu- 
dent Prince”, rengiamas John 
L. Pricę jau ketvirtą katrą. Dvi 
garsios radijo žvaigždės,
Boehm ir Lillian Murphy vai
dins svarbiausias Princo‘ir Ka- 
thie roles. Boehm savo karpje- 
roj dalyvavo 75 rolėse iš kurių 
svarbiausia buvo pereitų metų 
"Macbeth”. Palankiai kritika 
apibūdino ir Murphy, vaidinusią 
"Fauste" ir. daugelyj kitų.

Seansai prasideda 8:30 vaka
rais ir sekmadienį dieną Mu- 
sicarnival, prie VVarrensville 
Center Rd., VVarrensville Hhts. 
miestelyj, j" šiaurę 
lenktynių aikštės.

v

100'' Vilnos

■- oC. v
B

Pamušalo medžiaga padaryta iš Glcss- 
Glo... Jis yra šiltas ir mažai sveria. 
Pamušalą, galima išimti ir vėl įdėti 
į 101)% .paltą, ”Kgrl-Q" su puikiu tai
meriu ir su įvairaus didžio rankoga
liais. . Dydžiai nuo 10 iki

♦ The New Miracle Cl«», 
mede, by the Pillaburch 
Company.

Ūse Our Convenient Lay-Away l'lans

May Co.'s Bascmcnt IVomen’s 
Coat Department
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A. Landsbergis

bi-

buvo surengta 
(kaip toks daly- 
vadinamas, nesu- 
žodyne, liet tai

visuomeninę 
nepaprastai 
32 vietinių

ben- 
kul- 
būti 
savo

Vi- 
tu- 
ne-

tiems bus rezervuoti arba iš
nuomoti kambariai.

Visų informacijų

for Seven

Palmių pavėsy...

ųmversi- 
pirminin- 
Amęrikos

ANTANO MELNIKO — FLE1T1STAS
A. Melnikas ką tik gavo meno magistro laipsnį Wayne 
tete, Detroite, kur buvo- ir Studentų Sąjungos'sk’yriauls 
ku. Dabar norėtų studijas tęsti kuriame iš žymiųjų 

universitetų.

' • ________,

l»
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i.

grei- 
stoka 
gali-

kitur, o butų didžiausias pasi
rinkimas, pradedant kambariais 
studentų bendrabučiuose ir bai
giant apartamentais su nuosa
vais plaukiojimo baseinais. Rin
kis pagal skonį ... ir kišenę.

Universitetų ir kolegijų . .. 
visa galybė... ir ne bet koki, 
bet vis geriausi arba vieni iš 
geriausių, čia trumpai suminė
siu keletą: LOS ANGELES Cl- 
TY COLLEGE — šiais metais 
švenčiąs savo sidabrinį jubilie
jų. Yra miesto viduryje, labai 
patogus susisiekimas su visomis 
miesto dalimis. Kursai suderin
ti su vietiniu universitetu ir po 
dviejų metų persikeliama ten 
studijų tęsti. Tai y,ra didžiau
sias junior college visoje J.A.V. 
Mokslas nemokamas! Toje pat 
vietoje yra ir LOS ANGELES 
STATĖ COLLEGE. Tai valsty
bės išlaikoma kolegija, kur dau
giausia dėmesio kreipiama į pe
dagogiką. Mokslas $25 į semes
trą. UNIVERSITY OF CAL1- 
EORNIA AT LOS ANGELES 
su puikiu campus Westwoode, 
Los Angeles miesto' vakarinėje 
dalyje. Mokslas tik $45 į semes
trą. UNIVERSITY OF SOUTH- 
ERN CALIFORNJA — vienas iš 
brangesnių, apie $300 į semes
trą. Dar daugelis kitų su gar
siuoju California Institute of 
Technology priekyje, bet būtų

IŠEINA TEATRO 
ALMANACHAS

Netrukus pasirodys akt. St. 
Pilkos, redaguotas TEATRO AL
MANACHAS. Tai apie 300 psl. 
gausiai iliustruotas leidinys. Jo 
pirmąją dalį sudarys John Giel- 
gudo, Ip. Tvirbuto, A. Lands
bergio, B. Pūkelevičiūtės, V. 
Žukausko, St. Pilkos ir K. Os
trausko straipsniai bendraisiais 
teatro bei dramos klausimais ir 
Z. Arlauskaitės-Mikšienės, VI. 
Braziulio, St. Mockaus ir A. 
Butkaus atsiminimai iš mūsų 
teatrinio gyvenimo. Antroje lei
dinio dalyje bus duota 1949-54 
m. JAV ir Kanados mūsų sce
ninės veiklos apžvalga, papildy
ta prof. J. Puzino, F. Motuzo ir 
N. Rastenio straipsniais ir kita 
medžiaga.

Mūsų studentija, pati aktyviai 
dalyvaudama scenos veikloje, 
šiuo leidiniu rturėtų ypač stisi- 
domėti. Jo kaina 4 dol’. Galima, 

i užsisakyti ir iš anksto, pinigus

nors ir nepritarianti ”L. Lan
kų" krypčiai, pripažįsta, kad 
žurnalas pagyvino mūsų kultū
rinį gyvenimą. Karingoji reak
cija prieš "L. Lankus” išsitiesia 
marga ir triukšminga eisena: 
žmonės, besišiausią prieš bet ką, 
pažadinanti juos iš snaudulio; 
rašytojai, įgelti žurnalo kriti
kos; jų kūmai, žentai, draugai; 
politikai, apšaudo bet ką netu
rintį jų partijos biletėlio; tau
tiečiai, kuriems bet kuris stilius, 
tolstąs nuo L. Pelėdos, vadinasi 
surrealistiniu ir betkuri filoso
fija, prasilenkianti su G. Petke
vičaitės, vadinasi egzistencializ
mu; literatų būreliai, kuriuose 
diskusijos vedamos sutartinu 
galvų linksėjimu, ir t.t.

Antipatriotizmas yra pagrin
dinis šios draugijos argirtnentas. 
Tačiau tereikia žvilgterti į šių 
"patriotizmo” sąvoką pro se
mantikos stiklą ir ji susiraukš
lėjo į provincializmą. Milžiniška 
trispalvė, užkrintanti sceną ne
vykusio pastatymo ' pabaigoje, 
surimuotų' patriotinių šūkių 
knyga — štai pora to-provincia
lizmo žiedų. "L, Lankų” antipro- 
vineionalizmas neabej o t i n a s. 
Apie "L. Lankų” lietuviškumą 
vaizdžiausiai kalba juose spaus
dinami kūriniai.

— Kokia Paties pažiūrą į mū
sų kultūrinį ("tad ir literatūrinį) 
paskutiniais metais glaudesnį 
bendravimą su Vakarų Kultūrą?

— Dėl savo jautrumo ir im-

Ilgai sukom galvas, kodėl stu- pigus, o gal ir pigesnis negu 
dijoms kolegos pasirenka tokį 
kampą, kur žiemos metu, užsi
krovę puscentnerinį paltą, dre
bėdami nuo šalčio braido po 
sniegą ir purvą, o vasaros metu 
maudosi savo nuosavam prakai
te. Tuo tarpu tik trumpas pra
važiavimas į vakarus nuo tos 
pasaulinės lietuvių sostinės Chi
cagos yra tokia vietelė Pietine 
Kalifornija vadinama, kur ir 
žiemą ir vasarą saulutė maloniai 
šviečia, o vėjelis nuo Pacifiko 
gaivina nuo smarkaus mokslo 
pavargusius kolegas. »

Pagaliau nutarėm, kad 
čiaušia dėl to bus kalta 
informacijų apie studijų 
mybes. Kadangi, deja, neturim 
nė vieno studijuojančio žurna- 

■ listiką, tai man, pusiau raštin
gam, tenka bandyti užpildyti šią 
žiaurią spragą.

Sąlygos studijom čia daug ge- 
• resnės, negu- bet kur kitur, apie 
tai ir abejonių negali būti. Ko
dėl ? Pirmiausia, tai kiaurus 
metus oras vienodai malo
nus. Vasaros karščiai smegenų 
'nedžiovina, o žiemos šalčiai gal
vojimo procesų nesulėtina. Nei 
meškos kailiniais nereikia rū
pintis, nei pečius kūrenti. Tiesa, 
žiemą kelis kartus lyja, tai tuo 
laiku važiuojantiems patartina 
.pasiimti lietsargį.

Pragy vepimas čia, palyginus,

Tautos Dainiui
A. A. VINCUI KRĖVEI-MICKEVIČIUI

mirus, jo žmonai, dukrlti ir'žentui nuoširdžią užuojautą. 
' reiškiame ir giliai liūdime.

‘Studentų Žodis 
Nepriklausomųjų Studentų Sąjūdis
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Po didžiojolaro sparnu
(KREVEI MIRUS)

Mirė Aras. Su audrom galinėjęsis, kovos nepabūgęs. 
Nusileido žemėn atsilsėtų.

Kartą-Jis kalbėjo:
— Jei praeiti miglotu šešėliu per pasaulį, kaip pra

eina visi, — gyventi neverta.
Vai nepraėjo Jis miglotu šešėliu — augštai Jo spar

nais pasikelta, plačiose erdvėse lekiota!
Ir likome mes, menki ir maži, po Didžiojo Dainavos 

šalies Aro nepaverštos dvasios ir giliojo žodžio sparnu.

1952 m. spalio 19 d„ minint Philadelphijoje Jo sep
tyniasdešimties metų amžiaus sukaktį, Jis tarė ir šiuos žo
džius :

Mūsų Dzūkijoje yra toksai padavimas. Sako, kada žmo
gus gyvena daugiau, kaip septyniasdešimt metų, jis ne 
savo amžių gyvena, o svetimą. Aš visados buvau tokis žmo
gus, kad niekados ir nieko nenorėjau skriausti. Ir nežinau, 
ar daug atsirastų tokių, kurie galėtų pasakyti, kad aš jį 
nuskriaudžiau, bent gal nežinodamas pats ir nemanyda
mas. Man buvo labai liūdna galvoti apie tai, kad aš turiu 
iš ko atimti brangius metus, kokio nežinomo, gal ir labai 
gero asmens, kuris nori gyventi.

Kai pradėjau kurti, niekados negalvojau, kad aš dir
bu dėl garbės arba pasižymėti kaip rašytojas, ties tuomet 
ir skaitančiosios visuomenės Lietuvojehuvo nedaug. Bet 
man kilo noras tada atgaivinti tą-seno^'Lietuvą, o ypač 
kada man tekdavo susitikti dar universitete su kitų tautų 
studentais, kurie kalbėdavo apie savo didingą praeitį. Man 
tada kilo noras parodyti, kad mūsų, praeitis yra didingesnė, 
negu kitų. Ir tada norėjau atkurti tą senąją Lietuvą, kuri 
viena ranka kovojo prieš visą Europą, kai šioji kryžiuo
čiams teikė pagalbą. Lietuva ne tiktai nesužlugo, nenusilei
do, o sužlugdė tą kryžiuotį, kuriam Europa nešė pagalbą. 
O kita ranka Lietuva užkovojo didesnę pusę šios dienos Ru
sijos. Norėjau parodyti, kad kovose, mirtinose ir žūtbūti
nėse, ji pasidarė didžiausia ir galingiausia valstybė, kad ji 
atrėmė Azijos minias; kurioms atsispirti negalėjo visa Eu
ropa. Aš galvojau, kad jeigu tie žmonės galėjo tai padaryti, 
jie turėjo būti milžinai siela. Ir aš norėjau atvaizduoti tų 
milžinų sielą — senovinę Lietuvą. Ne tam, kad aš čia pa
garsėčiau, o tam, kad visi lietuviai, ypač jaunimas, pajustų 
savigarbą: kad mes esame ne menkesni, o esame geresni už 
daug tautų, kurios šiandien save laiko didžiomis. Jei mes 
nesame didelė tauta šiandien, tai todėl, kad mes kelis am
žius kraujuose plukdavome, kad mūsų žiedas, mūsų jauni
mas, mūsų tautos praeitis per ištisus du šimtus metų guldė 
savo galvas, ir todėl mes tapome maža tauta. Bet esame 
didvyriška tauta ir savo siela galingi.

Aš tik šitai turėjau galvoje, kurdamas "Dainavos 
šalies padavimus”, "Šarūną”, "Skirgailą” ir kitus. Man bu
vo tik ši viena idėja ... Visuomet mano tikslas buvo — 
dirbti Lietuvai ir dėl Lietuvos.

per ilga visus vardinti.
čia pat yra ir viso pasaulio 

filmų pramonės centras su savo 
agentais, nuolat j ieškančiais 
naujų talentų. O gi mūsų ko
legėms jų niekad netrukdavo. 
Gražiai atrodančios kolegės ga
li turėti daug vilčių, štai pavyz
džiui, dar 'neseniai buv. kolegė 
Rūta Kilmonytė dabar jau 
smarkiai kylanti filmų žvaigždė 
("Seven Brides 
Men”).

Pasinešusiems į 
veiklą dirva irgi 
palanki, šalia kitų
lietuviškų organizacijų, kurioms 
labai reikalinga pirmininkų ir 
kitų veikėjų, veikia ir Lietuvių 
Studentų Sąjungos skyrius, tu
rįs net savo oficiozą "Palmių 
Pavėsyje”. Jame kiekvienas sky
riaus narys gali išreikšti savo 
necenzūruotą nuomonę. Dažnai 
rengiamos ir diskusijos, sutei
kiant progą gerai pasikolioti. 
Be to skyrius tiek visuomeniš
kai subrendo, kad net ilgas ir 
neįdomias prakalbas gana man
dagiai išklauso. šalia to ren
giami baliai, baliukai, ekskursi
jos, ir parengimai įvairių rūšių 
ir įvairais pavadinimais. Pavyz
džiui, egzaminų baigimo proga 
prie Pacifiko 
"beachparty” 
kas lietuviškai 
radau jokiam
toks suvažiavimas prie jūros, 
kur deginamas laužas, kepami 
ir valgomi karštašuniai, užge
riant alum, ir dainuojamos lie
tuviškos dainos). Suprasdami 
gerų santykių su kaimynais rei
kalingumą, kartu su latvių ir 
estų studentais rengiam "Finis 
Semestri”. Valdyba smarkiai 
kruta, norėdama surengti vasa
ros poilsio stovyklą.

Norėdamas palikti visai ob
jektyvus, išvardinsiu ir minu
sus. Tai bene vienas iš didžiau
sių — ir čia reikia mokytis! Šį 
mano teigimą daugelis kolegų 
užginčys, pristatydami daugybę 
receptų, kaip tą nemalonų da
lyką apeiti, bet vis dėlto tenka 
palikti tai kaip didelį minusą. 
Kiti smulkūs — neverta minėti.

Studijų sąlygomis suintere
suotiems kolegoms skyriaus val
dyba mielai patarnaus, prisiųs- 
dama mokyklų katalogus, tiks
lias pragyvenimo išlaidas ir t.t. 
Važiuojantiems auomobi 1 i a i s, 
bus parūpinti žemėlapiai, mies
to planai ir kita reikalinga ke
lionei informacija. Pageidaujan-

BASA MERGAITE PRIE APLEISTOS 
VARPINES ŽEMAITIJOJE

A. N. N.

Prie suskirdusiai kretančios nugaros 
Mergaitė priglunda, kaip drungnas lietus. 
Išaugtinė drobė skiria varpinės du šimtus 
Aidinčių metų ir jos
Devynis siaurų rieškučių metus.

Žolėje užsnūsta tvankūs šešėliai. 
Nejudėki, mažoji, iąkęsk nejudėjus, 
Ir Vasara bus amžina, apglėbusi 
Amžiną tavo vaikystę, tartum gėlėta 
Saulė savo mieliausiąjį slėnį.

Ji pašoka. Smalsumas aštresnis už jos 
Alkunėles, ir virvė pastyra piršteliuos.
Iš pasvirusio varpo, lyg iš senio galvos, 
Snauduly užgautos nubalusio
Žiedo, išsprunda žilas dejavimas.

Išsigandus ji bėga veja,
Aidas vejasi ją, aidas veja save, 
Ir išsekęs bronziniai pabyra žiedais.
O prieky, už kalvos, pasitinka ją 
Sutuoktuvių varpai, pakasynų varpai.

Kada bepaslyst, jei ne jaunystėj?
(Pasikalbėjimas su Algirdu Landsbergiu)

Alairdas Landsbergis nuo- trem
ties Vokietijoje laiky žinomas kaip 
vienas kruopščiausių jaunojoje kar
toje imamo apleisti literatūros dir
vono darbininku. Yra bendradar
biavęs keliose knygos . (pvz., abie
jose "Prozose”) ir eilėje žurnalų, 
o šj rudenį laukiame išspausdinant 
jo "Draugo” premijuotojo romano 
"Kelionės”. Kol Landsbergis, šiuo 
metu Kolumbijęs universitete be
siruošiąs daktaratui, .mielai sutiko 
atsakyti j kelis mus visuomet domi
nančius klausimus. Sž.

— Turint galvoj, kad. Kolega 
esi gan artimas "Literatūros 
Lankų’’ bendradarbis, kaip ben
drai žiūri į "Lankų” programą 
ir jų pasirinktą kelią?

— Mūsų raštija jau kurį lai-

ką buvo pribrendusi žurnalui, 
kuriam literatūra pirmoje eilėje 
reiškia meųą, kuriam menas ne
atjungiamas nuo gyvos ir savi
tos formos, kuriam tautiškumas 
ir tarptautiškumas mene nėra 
nesuderinamos sąvokos, šios "L. 
Lankų” kelio gairės pasirodė ar
timomis daugumai mūsų jaunų
jų (amžiumi ir kūrybiškumu) 
rašytojų, žurnalo programa ne
apsiriboja viena literatūrine sro
ve. ir įgalina burtis ”L. Lankuo
se” įvairių stilių ir temperamen
tų žmones.

— Kaip Kolega vertini skai
tančiosios visuomenės nusista
tymą "įlinkų” atžvilgiu ir ypač 
kaltinimą, jog, girdi, lankinin
kai yra "antipatriotai"?

— ”L. Lankai” turi gausų
čiulių būrį, kurių geriausieji ne-prašom

kreiptis į skyriaus sekretorę kolJ pasigaili žurfialui aštriai objek- 
J. Pamataitytę, 818 South Nor- tyvios kritikos. Grupė asmenų, 
mandie Avenue, Los Angeles 5, 
California.

Tikimės, kad kolegos pasinau
dos šiomis mūsų pastangomis ir 
mūsų skyrius jau ateinantį se
mestrą padidės dideliu būriu 
naujų narių. V. M. 

dabartinėse sąlygose. Pilkesnes 
dėmes nesunku atskirti: kriti
kos biednumas, kokybės nublu- 
kinimas, pasiteisinant tremti
mi, knygos pirkėjų mažėjimas.

Pora itin pilkų tendencijų 
nuolat kartojasi mūsų laikrašti
nėje spaudoje. Viena jų — tai 
molinis "modernizmo” baubas. 
Bet koks rašymo būdas, nesu- 
telpąs j recenzento pse.udo-tau- 
tiriiai išdrožinėtus rėmelius, 
štampuojamas "modernistiniu”; 
šlubi ir raiši stiliai vadinami 
saikiais ir nesivaikančiais ma
nierų, Antroji tendencija siekia 
išskirti iš literatūros kaikurių 
žmogiškojo elgesio sričių vaiz
davimą. Meno ir moralės kon
fliktas neišvengiamas, kol me
nas sieks atvaizduot gyvenimo 
visumą. Jis naudingas abiem 
pusėm — kai literatūros kūri
nys iššaukia "blogį” , (reiškia: 
vaizduoja "nemoralius” dalykus) 
ir, išsprendęs jį savo schemoje, 
pergali jį, tas kūrinys tampa 
moraliu augštesniąja to žodžio 
prasme. Kovodami prieš tai, 
kraštutinio moraliznio atstovai, 
paradoksiškai, įsivelia į konfljk- 
tą su morale.

— Kokia yra Kolegos bendro
ji pažiūra į dabartinį Vakarų 
kūrybinį gyvenimą: ar žengia
ma pažangos keliu, ar dekadan
so?

— Kaip lengva būtų atsakyt 
į šitą klausimą, visuotinai tikint 
į tikslų epochų, krizių, ciklų pa
skirstymą. Aiškiai matant di
delės dalies Vakarų kūrybinio 
gyvenimo žaisminj pobūdį, vy
raujančių menininkų palinkimą 
prabėgomis pakartoti praėjusius 
stilius, individualizmo kraštu- 
tinėjimą ir suskilimą savyje, 
būtų taip paprasta pavadint tai 
dekadensu. Tai reikštų šios epo
chos vakarą ir kitos rytą. Da
bar tegaliu ištart — galbūt — 
ir primint tuos kelis kūrėjus, 
kurių asmenybių visuotinai ne- 
apspręstų jokia kultūra ar epo
cha ir kurie savo jieškojimu ir 
atradimu tęsia nedalomą kūry
binio instinkto raidą žmonijos 
istorijoje.

lumo, menininkas giliau už bet 
ką semiasi iš savo tautos išraiš
kos lobyno — tas pat jautrumas 
glaudžiau suartina jį su visų 
tautų genijumi ir genijais, 
suotinas žmogiškumas mene 
ri savo tautines spalvas, bet 
turi sienų.

Mūsų kultūros artimesnį 
dradarbiavimą su Vakarų 
tūra galėtų stabdyti baimė 
paskandintiems, netekti 
veido. Ta pati baimė, galbūt, su
tapusi su kūrybinių jėgų seki
mu, verčia kaikuriuos mūsų ra
šytojus pasitraukti j hermetiš- ' 
kai uždaros tautinės literatūros 
iliuziją. Tikintieji mūsų kultū
ros originalumu ir atsparumu 
tai baimei neturi pagrindo. Kul- ' 
turų bendravimas yra jų po
kalbis, ir mes turime daug pa
sakyti. Tiesa, mūsų balsas nėra 
griausmingas, bet negriausmin- ! 
gos ir mūsų liaudies dainos, pri- 
vertusios ilgai suklusti nevieną 
svetimtautį, šiuo metu, tas po
kalbis labai vienašališkas, mes 
vien tik klausomės. (Išskyrus 
dailininkus, kurių kalba visiems 1 
suprantama). Kaip plačiai mes 
prabilsim, daug pareis nuo tar- 1 
pininkų — mokslininkų, vertėjų 
ir t.t.

Sąlytyje su Vakarų kultūra, . 
mums bus. labai svarbu atskirti, I 
kur jos turtingoji tradicija yra 
jai palaima ir kur varžtu.

— Kaip Kolega vertini mūsų 
naujausią literatūrą ir jauniau
sius rašytojus?

— Jei gimimų skaičius mūsų 
literatūroje nepadidės, jau sens
telėję jaunieji rašytojai po dvi
dešimties metų dar vadinsis 
jaunaisiais. Atrodo, lyg visa bū
tų susimokę prieš labai jaunų 
(čia turiu galvoje dvidešimtpen- 
kerių nesukakusius) lietuvių 
rašytojų atsiradimą ir tarpimą. 
Neseniai teko skaityt, kad svar
biausiąja to priežastimi esanti 
stoka sambūrių, kaip kadais 
gimnazijose. Manding, priežas
tys glūdi kitur, ir sambūrių ne- 
gausumas turi ir savo teigiamų 1 
pusių, štai, keletas simpatingų 
kolegių, rašančių sambūry, taip 
yra supanašėję, kad norisi įtar
ti ten vieną poetę keliomis sla- 
pyvardėmis sijojant jau seniai 
išsijotų eilių miltus. Siaurai su
prastos tradicijos jaukumas, ne
noras išsiskirt, baimė pąslyst? 
Bet rašyt reiškia — išsiskirt, ir 
kada bepaslyst, jei ne jaunys
tėj ? Malonu matyt talentinges
nes ypatas išsivaduojant iš to-J 
kio sambūriškumo ir žinot jas 
išsivaduosiant ir ateity.

Po šitų liūdnokų sakinių sku
bu priduri, jog aš tikiu, kad šiuo 
metu jaunas, dar nežinomas lie
tuvis rašo didelę, gražią knygą. 
Tuo tikėti ne tik gera, bet ir 
reikalinga.

— Kokia. Paties nuomone, 
yra išvis dabartinė mūsų* litera
tūros padėtis ir jos ateitis?

— Mūsų ilteratūros ateitis 
labai daug pareis nuo jos susi
vienijimo savo žemėje. Emigra
cija visad reiškė išsiskaidymą 
ir nuslšaknijimą. Mūsų uždavi
nys yra išlaikyt veiksmingu tą 
sudėtingąjį . autorių, kritikų, 
prieaugilio leidėjų, skaitytojų 
organizmą; galutinį mūsų lite
ratūros lygį nustatys tik mūsų 
rašytojų veikalai.

šviesiausioji mūsų literatū-|siunčiant: Stasys Pilka, 3225 So. 
ros pusė yra jos gyvastingumas Union Avė., Chicago 16, III.
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Studentu žodis
Hartfordo diskusijos

¥

1954 metų, gegužės mėnesio 20 
dieną, Lietuvių Studentų Sąjun

gos JAV .Urbanos skyriaus 
priimta

bėjo II. Kezys ir K.
(New Yorkas) ir Vyt. Saliamo-Imetus iš 
nas ir ,J. Navickas (Harfordas)tradicija. 
Diskusijose dalyvavo ir iš pub-l 
likos: Vyt. Pileika, .1. Ardins-I 
kas. B. Račkauskas ir kaikas ;š 
Sž kolektyvo.

Principų _ plotmėje diskusijos 
atskleidė tris pagrindines lini
jas: (1) si talentui dalyvaut i 
amerikiečių organizacijose yra 
geriausia proga .skleisti tiesą 
apie Lietuvą ir gerinti Ameri
kos lietuvių būvį: (2) esant 
skaudžiai mažam lietuviškų pa
jėgų skaičiui, jų nukreipimas į 
svetimas organizacijas, kuriose 
ir taip milionai krapštosi, būtų, 
kaip vienas išsireiškė, "krimi
nalas”. Po tokio pareiškimo eilė 
vadovaujančių galvų ir iš atei- 
tininkiškos dešinės, ir iš nepri
klausomo vidurio, 
esą nusikaltėliais 
prasme' (dabar nekantriai lau
kiama. kad Bendruomenė 
ganizuolų, geriausia Tabor Far-Įtytė 
moję, šiem nusikaltėliam kalė
jimą).

Trečioji pažiūra pabrėžė as
mens ugdymą tautines kultūros 
plotmėje, kaip vienintelį pagrin
dą patenkinamam visuomeni
niam veikimui nesvarbu kurioje 
visuomenėje. Buvo teigiama, 
kad visuomeninis veikimas bus 
tada (bet ir tik tada!) lietuviš
kas. jei jis išreikš tautines msūų 
būdo 
vertybes, 
liniukai, deja, nenurodė. Vienu 
iš liet, visuomeniškumo pagrin
dų buvo pasiūlyta mūsų litera
tūra ir kitos kultūrines apraiš
kos.

Diskusijose gyvai dalyvavo ir 
susirinkusi minia. Buvo parody
ta įspūdingų kuriozų — kaip 
vienam vyresnio amžiaus stu
dentui pareiškiant, jog Ameri
ka neturinti kultūros, nes pir
mininkai rūko per susirinkimus, 
o prelegentai laiko ranką kiše
nėje. Supratau, kad nuo šių 
dviejų aspektų kažkokiu miglel
iu būdu priklauso ir jaunimo 
lietuviškasis išlikimas.

Gaila, kad pioderuotojas per 
anksti išalkę ir, dideliam miš
kui rankų reikalaujant balso, 
uždarė konferenciją. Savo įspū
džius jis susumavo šiais žo
džiais; "pirmoje eilėje savo jė
gas skirkime lietuviškom orga
nizacijom. bet kiek musų pėgos 
leidžia, stenkimės įsijungti ir į 
amerikiečių profesines ir politi
nes organizacijas".

Pavakary. G. Krasauskaitės 
kiek dekoruotoje salėje. įvyku
sioje meno programoje dainavo 

. studenčių sekstetas, vadovauja
mas sk. pirmininko J. Petkai- 
čio; B. Račkauskas deklamavo: 
B. Empakerytė perskailė savo 
Ateityje spausdintos kūrybos; 
o A. Krupenevič parodė, ko ga
lima išgauti iš vicjončelės, N. 
StadalnikaTei pianu akompo- 

■ mjojant. Programai Vadovavo
• G. Dragūnevičius. Po jos links

miniesi.
• Svarbiausia Hartfordo atrak

cija yni visgi jo šeimininkės'. 
Skyriai turėtų tokių patrauklių 
suvažiavimų rengti ir daugiau..

V.

FINIS SEMESTRI 
NEW YORKE

Koks ' didelis kontrastas tarp 
įtempto darbo, ruošiantis egza
minams, ir poilsio New Yorko 
šviesos skyriaus suruoštoje Fi-

ir nela- uis Semestri stovykloje! Uni- 
tudeiitų um'siteto skaityklos atmosferą 
pylinki'i pakeitė pasakiškas gamtos kam
uolio ir polis ramiai besisupančio Hud- 
pirniose son'o pakrantėje. Gi per visą 
it daly- žiema prie knygų "rūdijusiam” 
os. Me- studentui atsigauti progos su- 
(Besto- teikė tinklinis, stalo tenisas, 

liečiu ir patiko tenisas, maudymasis ir 
■ gyve- nuostabiai paikus oras, kuris 
nm kai- laimingo supuolimo dėka sto- 
Kudžmaivyklautdjanis tapo jau trečius 

eilės pasikartojanti

šviesininkų bei jų bičiulių su
važiavo iš Ne\v Yorko, Bostono. 
\Vaterburio, \Yatertowno. Hart
fordo, I’u.tnamo ir kitų aplinki
nių vietovių — visų virš 80. 
Stovykla tęsėsi visą VI. 12-13 
d. savaitgalį.

Penktadienio vakartis bei šeš
tadienis praėjo nerūpestingo 
poilsio ženkle, kurio nuotaikos 
atsispindėjo stovyklos laikraš
tėlyje. šęštadienio laužą prave
dė studentas V. Alksninis. Lau
žui programą paruošė ir skau
tišku stiliumi išpildė kiekvienos 
vilos (bungalmv) gyventojai. Iš
kilmingą laužo dalį sudarė pa
sveikinimas šešių stovvklauto- 

prisipažino jų, baigusių šią'vasarą studijas, 
šio paragrafo šie laimingieji buvo dr. Jasaitis. 

]N. Mačiūnaitė, B. A., inž. Mi- 
suor-pukas. inž. Ratas, dr. Vaitiekai- 

chemikė G. Zauniūtė. 
profesionalai buvo pa- 

Nevv 
vardu 

lietuvių autorių 
valgyklos salėje 
kiliose susimezgė 
nauja pažintis.

Sekmadienį važiuojantiems į 
pamaldas buvo parūpintos susi
siekimo priemonės. Po pietų Vy- 

, T',‘"'."ytt,autas Kavolis skaitė paskaita
savvbes ir lietu viskamas;, . iapie lietuvio būda ir likimą. Ši

kurių šio principo su
lieja. nenurodė.

ir
Jaunieji 
sveikinti 
skyriaus

R E Z 0 L I U C Į .1 A :
Yra nemalonu pripažinti, kad . 

Studentų Sąjungoje per prieš
rinkiminę akciją pasirodo pro
pagandiniai lapeliai, kuriuose ne 
tik sąmoningai iškreipiami fak
tai, bet ir neteisingai užpuola
ma centro valdyba bei jos pa
galbiniai organai. Tačiau blo
giausia yra tai, kad minėtuose 
propagandiniuose lapeliuose iš
statyti kandidatai, vienai stu
dentų ideologinei organizacijai, 
kuriai jie visi priklauso, yra pri
statomi vienu vardu, gi visiems 
kitiems studentams, — kitu var
liu.

Norėdami, kad minėti prieš
rinkiminės akcijos metodai atei
tyje nepasikartotų, mes, Urba- 
nos lietuviai studentai, juos vie
šai smerkiame, kaip pažeidžian
čius lietuvio studento garbę bei 
visuomeninės etikos principus.

ši rezoliucija siunčiama vi
siems lietuviškiems laikraščiams 
ir Sąjungos centro valdybai.

Mindaugas Jazbutis, 
Skyriaus susirinkimo 

pirmininkas 
Neimaneįilė,Rita

Skyriaus susirinkimo 
sekretorius

Yorko šviesos 
ir apdovanoti 

raštais. Vakare 
įvykusiuose šo- 

ir ne viena

originali ir stilinga paskaita iš
šaukė plačias diskusijas.

Stovyklos programa baigėsi 
baisiojo birželio minėjimu. Mo
mentui pritaikytą kalbą pasakė 
kolega K. Balkus, jieškodamas 
ir smerkdamas priežastis barba
riškojo genocido, kuris taip žiau
riai siautėja mūsų pavergtoje 
tėvynėje.

Išvažinėjantiems stovyklau
tojams vadovybė patiekė malo
ni,) staigmeną — yra daroma 
pastangų, prieš prasidedant ru
dens semestrui, surengti dar 
vieną panašaus pobūdžio sto
vykla. J. B.

REZOLIUCIJOS
Š. m. LSS Centro Organų 

kiniuose Aktyviųjų Studentų 
panaudotuose propogandos lape
liuose yra šie studentijos vardą 
žeminantieji reiškiniai:

1. Faktų iškreipimas ir
2. Studentų klaidinimas,

slepiant daugumos kandi
datų priklausomumą Stu
dentų 
gai.

Chicagos
Draugijos
mas randa būtina:

L

rin-

nu-

Ateitininkų Sąjun-

Lietuviu Studentų 
visuotinis susirinki-

AKADEMINlAME PAŠAULYJE 3-5 dd. Kanadoje, bet dalyvau
jant daugiausia amerikiečiams. 
Stovyklai vadoyavo sktn. prof. 
Stp. Kolupaila, gi jo štabą suda
rė R.. Mieželis, St. Juodvalkytė, 
Vyt. Černius ir kt. Programoje 
buvo daug tariamasi ir prie lau
žų dainuojama; įvykdytas skau
to akademiko teismas, kuriam • 
pirmininkavo prof. Kolupaila. 
Akademiką skautą nusikalti
mais prieš lietuviškumą, skau- 
tiškumą ir akademiškumą kalti
no R. Mieželis ir K. Mikėnas, gi 
gana sėkmingai jį gynė Vyt. 
Černius su L. Sabaliūnu. Buvo 
skaityta fil. A. Flaterio prane- . 
Šimas apie senųjų skautų orga
nizavimą, ir iškilmingu aktu pa
minėta pati sukaktis. Stovykloje 
dalyvavo apie 80 narių ir apie 
20 svečių.

• Los Angeles studentai su
rengto akademinio baliaus pelną 
(dol. 60.59) perdavė Studentų

' šalpos Fondui.
• E. Kaminskas ir J. Ulėnas,

1 abu Studentų Sąjungos New 
• Yorko skyriaus valdybos nariai 
1 ir aktyvūs skautų vadovai, vyks 

į rugp. 28 — rūgs. 7 d. įvyk-
1 siunčią skautų stovyklą Ply- 
•“ mouth, Mass. Jie vadovaus jung

tinei New Yorko — New Jersey 
’ skautų grupei, vykstančiai j tą 
! stovyklą. Tikimasi, kad grupė 

bus gausi, nes New Yorko skau
tai savo stovyklos šiais metais 
nerengs.

• CK’velando studentai spalio 
mėn, rengia spaudos atgavimo 
sukakčiai paminėti akademiją. 
Skyriui pasisekė, po 1‘. Jogos 
dimisijos, gauti irgi didelės 
energijos pirmininką J. Kaz
lauską.

• Nepriklausomieji studentai 
rengiasi vasaros pabaigoje, prie 
Chicagos surengti platesnio 
masto konferenciją, kurioje tek
tų ląukti dalyvių iš visos Ame
rikos. Kam įdomu, prašomi 
kreptis pas R. Mieželį (1010 So. 
Albany, Chicago, III.).

• A, Rėželis, J. Šmulkštys ir 
Kavolis studentiškais, reikalais 
liepos 1 d. kalbėjo per Margučio 
radiją Chicagoje.

• lllinois Statė Academ.v of 
Science metiniuose leidiniuose 
yra išspausdinti dviejų lietuvai
čių studenčių darbai: Irenos Va- 
dopolaitės referatas iš organi
nės chemijos apie aidužių vei
kimą j proteiną, vadinamą eis- 
teinu ir Danutės Kutkaites, lie
čiąs valymo priemonių veikimo 
tyrinėjimus (Surface Tension 
Studies).

• L Ausiukaitytė įeina j Chi
cagoje sudarytą' Vasario 16 d. 
gimnazijos namų išpirkimo va
jaus komitetą.

• Rūta Žukauskaitė atstovavo 
ir davė pranešimą apie Lietuvą 
pasaulio katalikių moterų ir 
mergaičių federacijos kongrese, 
įvykusiame Matihantauville Col-

College, Nazarėth, Mich.; Mirga 
žadeikytė, menas, Georgę Wa- 
shington University, Washing- 
ton, D. C.; Milda Gulbinskaitė, 
chemija, Mundelein College, 
Chicagoje; Danutė Jurevičiūtė, 
Mundelein College, 
Chicagoje;
ekonorftija, Mundelein College; 
Kęstutis Kudžma, visuomeniniai 
mokslai, St. John’s University, 
New Yorke; Rožė šomkaitė, 
farmacija, St. John’s Universi
ty; Giedrė Tercijonaitė, chemi
ja, Brooklyn College; Vytautas 
Krikščiūnas, architektūra, Uni
versity of lllinois, Urbana, III.; 
Motiejus Kvedarais, statybos 
inž., University of lllinois; Vy
tautas Lapatinskas, architektū
ros inž., University of lllinois; 
Margarita Neimanaitė, buhalte
rija (accounting), University of 
lllinois; Vytautas Petrauskas, 
architektūra, University of Illi- 
nois; Antanas Sabaliauskas, 
elektrotechnika, St. Louis Uni
versity; Zita Zarankaitė, Em
manuel College, Bostone; Elena 
Vilčinskienė, dantų chirurgijos 
daktaratas, New York Univer-

1 sity; Benediktas Šulskis, chemi
ja, Oreighton University, Oma- 
ha, Nebr.; Ed. Ragelis, chemija, 
St. John’s College, New. Yorke; 
Vytautas Šliupas, M. S., hidro
technika, University of Wiscon- 
sin; Arūnas Liulevičius, B. A., 
University of Chicago; Jonas 
Šturas, M. S., mechanikos inži
nerija, Illiąois Institute of Tech
nology ; Elena Tumienė, anglų 
kalba ir literatūra, Nekalčiau
sios Širdies Kolegija, Los An
geles; Zigmundas Slažas, ko
mercija, De Paul University, 
Chicagoje; Rimantas ir Kęstu
tis laipinai, George Williams 
College, Chicagoje; Rūta Kar
velytė, Marąuette University, 
Milvvaukee, 
žurnalistika, 
College; Ada 
Sacred Heart 
gėlės; Aldona 
filosofija, Columbia University, 
New Yorke; Valerija Grigaity- 
tė, humanitariniai mokslai, Co
lumbia University; Algimantas 
Jurgėla, M. A., ekonomija, Co
lumbia University; Vytautas 
Rastapkevičius, muzika, Man- 
hattan School of Musiė, New 
Yorke; Tėv. A. Tamošaitis, teo
logija, West Baden College, In
dianoje; Dalia Žolpytė, menas, 
Arts Institute of 
file Jurkūnaitė, 
rąuskienė, Onži 
Elena Repšienė,
University of lllinois Dental 
School, Chicagoje. Iš viso — 67 
asmenys.

Kanadoje:
Gytis šernas, inžinerija, Uni

versity of Toronto; Viktoras 
Bričkus, menas, Meno Akademi
ja, Toronte; Justas Kibirkštis, 
inžinerija, McGill University, 
Montrealyje; Vanda Malinaus
kienė, farmacija, Manitobos 
University, Winnipege; Bronius 
Povilaitis, fil. dakt., McGill Uni
versity, Montrealyje; Jonas Juš- 
kaitis, teisė, Toronto universi
tete; Kostas Astravas, chemijos 
inž., University of Toronto.

K i t u r :
Antanina Menišytė, farmaka- 

logija, Buenos Aires universite
te, Argentinoje; Vilius Fidleris, 
B. S„ University of Lohdon, 
Anglijoje; kun. Juozas. Grabys, 
teologija,- Gregorianumo univer
sitete, Romoje; L. Garbaliaus- 
kas, inžinerija, Adelaidės uni
versitete, Australijoje.

biologija,
Regina Rauchaitė,

’.y
geografiją, istoriją, politinę pa- ; 
dėtį ir t.t, <

• Petras Zansytis yra laik- , 
raščio "The Tempo” redakcinio 
kolektyvo narys. Laikraštis lei
džiamas Chicago Teachers Col
lege.

• Visi tremtiniai turi stotį į 
JAV kariuomenę, nusprendė U. 
S. apeliacinis teismas J. Rum
šo1.?, studijuojančio University 
of lllinois, byloje.

• V. Banelis, studijuojąs New 
Yorke, davė paskaitą apie Bal
tijos kraštų istoriją Mt. Ho- 
lyoke kolegijos studentėms.

• Clevelando studentai birže
lio 19 d. buvo surengę Finis Se
mestri su gana patrauklia pro
grama. Buvo pagerbti studijas

i baigę Muliolytė ir Matusevičius; 
, skyriaus pirmininkas Kazlaus- 
• kas ir susirinkimui pirmininka- 
i vęs Joga tarė po žodį, o po to 
i kalbėjo dviejų — buvusiosios ir 
i būsimosios — centro valdybų 
. atstovai Kavolis ir Vygantas, 

Pastarasis, pats būdamas tos 
valdybos narys, kažkodėl prily
gino naujos valdybos išrinkimą 
bolševikų 1940 m. Lietuvoje 
įvykdytai bėgių pakeitimo ope
racijai. Kavolis pareiškė, jog, 
chirurginių operacijų Sąjungoje 
laikotarpiui bene praėjus, dabar 
labiausia reikalinga "gailestin
gosios sesers” rankos užgydyti 
suteiktoms žaizdoms. Vyt. Ka
mentavičius paskaitė labai vy
kusią "paskaitą”, kurioje kliu
vo, rodos, visiems 52 skyriaus 
nąriams, o taip pat kaikuriems 
svečiams; ir po to visi ėmė link
smintis.

• Chicagoje, birželio 27 d. 
įvykusiame karo veteranų susi
rinkime kalbėjo gen. P. Plecha
vičius. Susirinkime buvo vien
balsiai nutarta įsijungti į vieti
nį Don Varno postą (American 
Legion). Tenka pastebėti, kad 
veteranų tarpe yra daug stu
dentų. Jiems pirmininkauja Al
bertas Kerelis.

• Grafikas Viktoras Petravi
čius liet, studentų klubui ”Litu- 
anica” padovanojo vieną iš 'savo 
geriausių kūrinių. Įrašui ir rė
mams sutvarkyti 20 dolerių au
kojo Cicero Šv. Antano bankas. 
Paveikslas bus įteiktas lllinois 
universitetui. Minėtiems liet, 
studentijos rėmėjams ir ypatin
gai sktn. Z. Juškevičienei, išrū
pinusiai tokią vertingą dovaną, 
studentai širdingai dėkoja,

• A. S. S. eilėse Chicagoje vei
kiančio Visuomeninių Studijų 
Būrelio seminaro metu apie kla
sikinę muziką kalbėjo Laima 
Leonaitytė.

• Chicagiečiai studentai nuo
širdžiai dėkoja sktn. J. Kaunui, 
daug pasidarbavusiam studentų 
vakaro metu Chicagoje.

• • Akademinio Skautų Sąjū
džio stovykla trisdešimtmetinei 
sukakčiai paminėti įvyko liepos lege. •

• Sąjungos Garbės' Teismas, j 
jo nariui iV. Žvirgždžiui pasisa- i 
kius prieš ’ paduotų skufidų 
sprendimą ir K. Ostrauskui pa
sitraukus iš pareigų, nutarė su 
rinkimais susietų bylų sprendi
mą perduoti naujai išrinktajam 
Garbės Teismui ir tuo pačiu au
tomatiškai panalikino laikinę 
centro organų suspėndaciją.

♦ Naujoji Centro Valdyba 
pirmininku pasirinko K. Kudž- 
mą (New Yorke), vicepirminin
ku A. Rėželį (Chicagoje). R. 
Rauchaitė ir V. Germanas pri
ėmė sekretorių pareigas, A. 
Barzdukas tapo iždininku, o A. 
Sužiedėlis ir V. Vygantas paliko 
nariais. Tenka sutikti, kad pir
mininku parinktas toms parei-

' goms kompetentingiausias iš 
, laimėjusiojo ateitininkų sąrašo, 
■ ir jo vadovaujamai valdybai pa- 
, linkėtina sėkmės. Valdyba jau 
. nubalsavo patvirtinti Studentų 
• Gairių redakcinį kolektyvą šios 

sudėties: P. Joga, V. Kamenta- 
vičius, D. Bartuškaitė.

Visuotinis suvažiavimas 
nuojama šaukti Chicagoje 
Padėkos šventę. Nejau tai reiš- 
kia, kad vasarą nieko nebus ren
giama (didysis ateitininkų kon
gresas Chicagoje visgi neturėtų . 
monopalizuoti bendrinės studen- . 
tų organizacijos vadovybės dau
gumos dėmesio) ? (Vž)

• A. Vaičiulis Toronto univer- i
sitete laimėjo vienintelę odonto- I 
logijos studentams skirtą par- ■ 
larhento premiją paruošiamųjų i 
metų klasėje. i

• lllinois universiteto Chica- i 
goję studentų klubas "Lituani- 
ca” birželio 12. d. surengė Finis 
Semestri. Kalbėjo T. Naginio- 
nis ir Alg. Rėželis, o V. Valat- 
kaitis pravedė programą.

• Chicagos studentų draugija 
Finis Semestri buvo surengusi 
birželio 19 d. Programą pravedė 
skyriaus pirm. Alg. Rėželis, jo
je dalyvavo studentų kvartetas 
ir buvo dainuota solo.

• IVaterbury studentų sky
rius įsisteigė birželio 6 d. Val- 
dybon išrinkti A. Rudirka, S. 
Liaukus ir A. Žukauskaitė. Sky
riui priklauso apie 20 narių. 
Liepos mėnesį planuojama su
rengti gegužinę.

• Vyt. Kamentavičius veda 
Liet. Bendruomenės skyrių 
"Dirvoje”.

• P. Joga priklauso švietimo 
ir kultūros tarybai Bendruome
nės Clevelando apylinkei. Yra 
"Liet. Dienų” korespondentas 
tame mieste, o taip pat jau arti 
metų redaguoja Studentų Gai
res, kurių paskutinis numeris 
beveik pasiekė 900 egz. tiražo.

• R. Bajoraitis buvo vienas iš 
pagrindinių Clevelando skautų 
vasaros stovyklos organizatorių.

• D. Bartuškaitė išrinkta Cle
velando akademikių skaučių 
draugovė? pirmininke. Jinai ad
ministruoja Studentų Gaires.

• Ados korsakaitės paveiks
las "šventoji Naktis” buvo iš
statytas aštuntoje metinėje 
Brooklyno Meno muziejaus gra
fikos parodoje.

• Dalia žolpytė Meno Insti
tuto Chicagoje, studentų meno 
parodoje demonstravo audimo 
techniką.

• Ričardas Šlepetys, neseniai 
, baigęs chemiją Detroito Univer
sitete, sukūrė šeimą su Regina 
Klimaite.

• Danutė Racevičiutė, Jurgis 
Elisonas ir Juozas Polikaitis su
pažindino vienos Detroito gim
nazijos studentus su Lietuva, 
duodami jiems žinių apie jos

■

pla- 
per

NAUJIEJI 
DIPLOMATAI

Mūsų žiniomis šie studentai 
šįmet įsigijo akademinius laips
nius;'

Nijolė Dumbrytė, biologija, i 
Mt. St. Agnės College, Baltimo- 
rėje; Jonas Dėdinas, chemijos 
inžinerija, John Hopkins Uni- , 
versitetas, Baltimorėje; Irena 
Lozaitytė. biologija, Notre Dame 
of Maryland, Baltimorėje; Algi- , 
mantas Kuprėnas, technika, 
University of Maryland; Alek
sandra Andriušaitytė, biznio ad
ministracija, Emmanuel College, 
Bostone; Stasys Jasaitis, me
dicina, Boston University; Ry- 
mantas Ivaška, finansai, Bos
ton College; Vida Karosaitė, biz
nio administracija, Boston Cle- 
rical College; Ceslava Šidlaus
kaitė. medicinos technologija, 
New Engianti Medical Center, 
Bostone; Benediktas Mačiuika, 
A. M., tarptautiniai santykiai, 
University of Chicago; Stepo
nas Matusevičius, metalurgija, 
Gaise Institutle |of Technology, 
Clevelande; Danutė Muliolytė, 
dipl. gailestingoji sesuo, St. 
John College, Clevelande; Vida 
Maciulevičienė, kalbos, Univer- 
sity of Detroit; Antanas Melni
kais, M. A., menas, Wayne Uni
versity, Detroite; Zenonas Re
kašius, elektros inž., VVayne 
University, Detroite; Stasys Si
mas, statybos inž., Yayne Uhi- 
versity, Detroite; Saulius šimo- 
liūnas, filosofija, \Vayne Uni
versity; Algimantas Šlepetys, 
chemijos inž., University of De
troit ; Algirdas Bražinskas, The 
Cooper Union, architektūra, 
New Yorke; Vytautas Milukas, 
elektrotechnika, Polytechnic In
stitute of Brooklyn; Giedrė Zau- 
niūtė, chemija, Marymount Col
lege, New Yorke; Vytautas 
Černius, elektrotechnika, M. S., 
Dartmouth College, Hanover, 
N. U.; Dalia Devenytė, sociolo
gija, Pembroke College (Brown 
University), Providęnce, R. I.; 
Gražina Frankaitė, vokiečių kal
ba, University of.MicĮtigan; Al
gimantas Gureckas, ekonomija, 
University of Connecticut; Zig
mas Jokimčius, oro transporta- 
cijos l,nž., Pįinlue University, 
West Lafayette, Ind.; Stepas 
Malinauskas, popieriaus ir ce
liuliozės gamyba, New • York 
Statė College of Forestry, Sy- 
racūse, N, Y.; Sofija Mažionytė, 
humanitariniai mokslai, Merry- 
hurst College, Erie.Ta.; Enata 
Skrupskelytė, istorija, Annhurst 
College,. Putnam, Conh.; Ona 

Narareth

Wis.; T. Rakštis, 
Michigan Statė 
Korsakaitė, dailė, 
College, Los An- 
Šlepetytė, M. A.,

Chicago; Teo- 
Liudmila Pet- 
Prunskytė ir 

odontologija,

sumažinkit svorį

*)

4

Pasiuskit 
10 c. pieno, 
sąrašui, ku
ris parodo 
KAIP!

Kerelis,
pirmininkas Stankaitytė, menas,

b)
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Pareikšti savo nepasitenki
nimą Aktyviųjų Studentų 
propaganda, kaip: 
negarbingai nuslėpusią sa
vo kandidatų priklausomu
mą vienai ideologinei gru
pei, tuo pažeminusiai tą 
pačią grupę, ir- 
kenkiančią artimam lietu“ 
vių studentijos bendradar
biavimui, ir'

Atkreipti studentų dėmesį, 
kad panašūs reiškiniai ne
pasikartotų ateityje.

Rezoliucija 67G balsų daugu- 
mti-priimta LSSS-g’os J. A. V-se, 
Chicagos skyriaus visuotinio su
sirinkimo, 1954 m. gegužės mėn. 
14 dįeną. . ,

Albertas
Susirinkimo

su daug 

proteino 
PIENO 
dieta

VANAGAITIS
KNYGA

ja.u gaunama Dirvoje. Siųskite $2.00 ir labai daug p»- 

tirsite apie Amerikos lietuvių gyvenimą.

. DIRVA: 1272 E. 71 St. 
Cleveland 3, Ohio



PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS .

NAMAMS

(28)

LEIMON’S CAFE

731 E. 185 ST. KE 1-9737

(29)
LIETUVIU

K. ir E. MARTINĖNIAI

ir saVo vargstančiųjų V/OLFS FABRICS
SUOPIS FURN1TURE7012 Superior Avė, EN 1-3764

NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBĖ!
PADĖSIU ĮSIGYTI

TUOJ APŽIŪRĖK VIENOS ŠEIMOS NAMĄ

Netoli Neff Rd. Ideali vieta gyventi. Kaina tik $15.000

* *

gegužinės bus nuvežti 
parūpintais automobi-

.formomis. 
gyvenimo

mo- 
mo-

CHIMES REALTY 
1188 E. 79 St.

val- 
vie-

liepos mėn. 16 d. susilaukė sū
naus Algio.

GERAS NAMŲ
PASIRINKIMAS

DIRVA 
LAUKIA 

JŪSŲ TALKOS!

prieinamomis kainomis.

6210 Dibble Avė., 
CĮeveland 3, Ohio

Tel.: EX 1-0376

Clair.
Victor Banionis 
UT 1-0323.

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

KULTŪRINIŲ REIKALŲ 
’ KOMISIJA

CHICAGIETIS S. VIRPŠA 
vykdamas į Niagara Falls lan
kėsi Clevelandę.

REMIAMA LITUANISTINĖ 
MOKYKLA

6835
Klubo ir salės

labai prieinamom sąlygom 
BUICK, MERKURY,

PECKARD, STUDEBAKEIl 

ir CHEVROLLET

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

I. ir M. JANAVIČIAI 
liepos mėn. 12 d. susilaukė duk
relės Norps-Pranės.

BENDRUOMENĖS 
APYLINKĖS ARCHYVAS

Mūsiį prekybinė gaibė paremta 10 metų praktika 
parenkant medžiagų rūšis ir už jas garantuojant.

Mes nelaikom antros rūšies medžiagų, o jų kainos 
žemesnės negu bet kurioj kitoj krautuvėj.

VYRAI! AR JUMS NESKAUDA KOJŲ? 
AR JŪSŲ BATAI YRA NEPATOGŪS?

PAMĖGINKIT A R C H S U P P O R T minkštus, 
išklotus masažinius batus

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
PADĖKA

PARDUODAMI BALDAI 
gyvenamojo kambario 
kilimas, gasinis pečius, 
lovos ir kt.

1489 E. 66 St.

NAUJAS LAZDINIŲ 
ADRESAS

S. Lazdinio šeima persikėlė į 
savus namus — 1192 E. 87 St., 
telef.. CE 1-8714.

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant
geram orkestrui

Viskas papiginta 25" iki 50', I. už sukneles, megztinius, 
bliuskas, marškinius.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

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

Ol'lSO TELKĖ.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PEN1NSULA 2621
Norėdami pigiai pirkti namus minate arba pnemieBčiuuee, kreip

kitės į mane, gauaia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą ivai- 
nuoHe apdraudos-inaurance reikaluose.

Sutaisau paakolaa pirmu morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
garantuojama. Kreipkitės | mane telefonu arba asmeniškai.

BENDRUOMENĖS 
ŽINIOS

AUKA V. KRĖVĖS 
STIPENDIJŲ FONDUI

Bendruomenės apylinkės 
dybą liepos 16 d. posėdyje
toje vainiko paskyrė 25 dol. au
ką didžiojo mūsų rašytojo V. 
Krėvės mirties proga įsteigtam 

®jo vardo fondui lituanistiką ‘'stu
dijuojantiems studentams rem
ti.

llr -----------------------------
THE HENRY FURNACE CO..MEDINA.O

Clevelando lituanistinės mo
kyklos Tėvų Komitetas savo lie
pos 15 d. raštu kreipėsi j Bend
ruomenės ąpylinkės valdybą, 
prašydamas paramą mokyklos 
išlaikymui. Valdyba savo posė
dyje paskyrė 100 dol. auką 
kyklos išlaikymo išlaidoms 
kėti.

Bendruomenės ąpylinkės val
dyba, norėdama surinkti visą su 

" apylinkės veikla susijusią me
džiagą, nutarė steigti apylinkės 
archyvą. Jame bus renkami raš
tai, laikraščių iškarpos, fotogra
fijos ir kt. šį darbą pradžioje 
vykdys K. Žukas.

Clevelando kultūriniame gy
venime iškyla visa eilė organi
zacinio pobūdžio klausimų, ku
riais Bendruomenės valdybai 
reikia turėti savo nusistatymą 
bei liniją. Bendruomenės gyve
nimas daugiau ar mažiau reiš
kiasi kultūrinėmis 
Visiems kultūrinio 
klausimams ryškinti be formuo
ti apylinkės valdyba savo liepos 
16 d. posėdyje sudarė komisiją, 
į kurią išrinko St. Barzduką, J. 
P. Nasvytį ir J. čiuberkį.

Vyt. K.

talkininkavusienur;

DR. Z. SABAITIS
Iš Chicagos persikėlė pasto

viai gyventi j Clevelandą. Medi
cinos kabinetą baigia įrengti 
1226 East 87 St.

darbams
A. Mulioliui,, pagaminusiam 

transparentą ir parengusiam de- 
korącijas;

jaunimui, šokusiam, tautinius 
šokius, parodžiusiam lietuvišką 
darželį, dainavusiam, sportavu
siam ir kitaip Lietuvių Dienoje 
dirbusiam;

Alg. Bielskui, V. Valaičiui, E. 
šikšniūtei, Arv. Barzdukui, H. 
Johanftonui, J. Puškoriui, A. 
Liutkevičiui, pravedusiems jau
nimo sporto varžybas;

J. Stempužio vadovaujamam 
Lietuvių .Radijo iŲubui, savo 
garsintuvų sistema perdavusiam 
informacijas, dainas ir muziką;

broliams česnavičiams, pade
monstravusiems lėktuvų mode
lių akrobatiką ore;

Pr. Bliumentalienei, L. Gailiu- 
šienei, P. Butkuvienei, B. Dau

kantienei, A. Juodienei, M. Jurk- 
.šieneį, K. Lazdinienei, VI. Ma- 
Icijauskienei, O. Salasevičienei, 
,T. Židonienei, parengusioms ir 
aptarnavusioms bufetą;

Pr. židoniui, V. Degučiui, G. 
Gudėnui, J. Sakalui, Al. šeme- 
tąi, Alf. Steponavičiui, J. Ras- 
teniui, patarnavusiems prie ba
ro;

K. Žukui, B. Graužiniui, Kl. 
Karosui, J. Mikoniui, VI. Palu
binskui, J. žagarskui, D. Pri- 
kockytei, D. Valaitytei, P. Ba
niuliui, J. Baranauskui ir kt., 
atlikusiems įvairius kitus patar
navimo darbus;

mūsų spaudai, gražiai Lietu
vių Dieną garsinusiai;

pagaliau visiems Clevelando 
lietuviams ir gausiems svečiams, 
savo atsilankymu ir auka parė- 
musiems bendrąjį lietuvišką 
bendruomeninį reikalą.

Visiems didelis lietuviškas 
. ačiū!

PARDUODAMAS NAMAS
E! 58 St.; į šiaurę nuo Supe- 

riof; dviejų šeimų,. 5 ir 4 kam
bariai, gaso šildymas, garažas, 
labai geram stovyje. Parduoda 
už $9.500.

GLOBOKAR REALTY
986 E. 74 St.
HE 1-6607 (30)

su- 
di-

DR. J. BUDREIKA 
CLEVELANDE

Clevelande vyksta kursai 
pažindinti ekonomistus su
džiosios pramonės ekonominė
mis problemomis. Kursuose da
lyvauja ir lietuvis Dr. J. Bud- 
reika.

5

Varduodamas namas
Parduodamas 3 šeimų- namas, 
garažai. 8, 3, 3 kambariai. 
Kreiptis: 7403 Lexington 

Telef.: HE 1-7718

RADIO — TV TAISYMAS 
A M U R C O.

Sav. JUOZAS DAUTARTAS
Darbas garantuotas. 

Šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.

Telef.: OL 1-1790
(30)

PRADĖKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

t

■ Už indėlius, įneštus iki liepos mėn. 20 d. procentus gausit 
nuė liepos mėn. 1 dienos.

Santaupos apdraustos iki $10.000
3'1 palūkanų.

Ekonomikos studijas jis yra 
baigęs Austrijoje tremties me
tu įgydamas ekonomikos mokslų 
daktaro laipsnį. į Ameriką at
vyko 1949 metais. Nuo 1950 
metų dirba Amerikos ūkio Ty
rimo Institute (American Insti
tute for Economic Research),1 
Massachusetts, kaipo ekonomis-1 
tas.

į Clevelandą atvyko dalyvauti 
šešių savaičių kursuose, kuriuos 
organizuoja Case Institute of 
Technology ir Republic Steel 
Corporation. Kursuose 'dalyvau
ja 50 ekonomistų ir universitetų 
dėstytojų iš įvairių Amerikos 
valstybių. Kursai tęsis iki liepos 
pabaigos.

Norintieji su Dr. J. Budreika 
susisiekti tą gali padaryti ad
resu: Yost Hali, Case Institute 
of Technology, CĮeveland, Ohio.

PERSIKĖLĖ P. SUOPIO 
KRAUTUVĖ

Lietuviška P. Suopio baldų ir 
kitų namų apyvokos reikmenų 
krautuvė persikėlę į naujosios 
parapijos rajoną. Krautuvė da
bar yra: 689 East l$f> St., telef.: 
IV 6-0400.

BALF’o 
PIKNIKAS GEGUŽINĖ
visems Clevelando lietuviams ir 
jų bičiuliams šį sekmadienį — 
1954 m. liepos 25 d. 2295 Green 
Rd. (pusė mylios nuo Euclid Avė. 
į rytus).

Pradžia 2 vai. įėjimas 50 cen
tų. Gėrimai, užkandžiai.

Važiuojantieji autobusais nuo

Kad Lietuvių Diena savo ap
imtimi, turiniu ir nuotaika tapo 
mūsų tautinė.s dvasios pakilimo, 
susiartinimo bei tarpusavio ben
dravimo reikšminga švente, už(2 iki 4 vai. nuo Euclid — Green 
jos pasisekimą Bendruomenės Rd. iki 
Clevelando Apylinkės Valdyba rengėjų 
nuoširdžiai dėkoja:

L. Sagiui ir St. Stasienei, pa
rengusiems programą ir jai va
dovavusiems ;

muz. Alf. Mikulskiui, akt. P. 
Maželiui, Alg. Bielskui, V. Va
laičiui, E. Golšąnskienei, J. Klio- 
rienei, V. Kasperavičiūtei, Ap. 
Šenbergienei, VI. Gyliui, R. Va
laičiui, E. Žilioniui, R. Malcanai- 
tei ir kt., įvairiems programos

liais.
Savo 

brolių malonumui palikime visi 
kelioms valandoms savo namus, 
išsižadėkime tos dienos popietį 
kitų malonumų ir į nuotaikingą 
BALF’o pikniką.

Iki pasimatymo piknike!
Jūsų

Visi Clevelando BALF’o 
Skyriai

Dviejų šeimų, 5 ir 5. Viena gatvė nuė naujosios para

pijos. Kaina $24.000.

ŠAUKTI: IV 1-7900 
(14726 Lake Shorc Blvd.)

ANDRU REALTY
H. ANDRUKAITIS, Broker

DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAS 
ŠV. KAZIMIERIO PARAP.

RAJONE
6 kamb. žemai, 5 viršuj. Naujai 

dekoruota, naują virtuvė, gaso 
šildymas, 2 garažai. Naujai da
žyta iš lauko.- Kaina $12.600.

H. DENNIS, Broker 
RE 1-3275

PAMATYK ŠĮ NAMĄ
5 k. vienos šeimos, didelis 

sklypas, gaso šildymas, variniai 
vamzdžiai, moderni'.virtuvė, as- 
bestinė izoliacija: 1385 Addison 
Rd., EX 1-4762. Kaina numuš
ta j $9.200.

IŠNUOMOJAMA
namas su 5 kambariais apačioj ir 
patalpa viršuj. Moderniai įreng
ta. 20 mylių j pietus nuo Cleve- 
lando. Labai gerai sodus ir ūkį 
mėgstantiems. Rašyti:

MRS. M. RUPERT, 
General Deliyery, 
CĮeveland, Ohio

PARDUODAMAS NAMAS
Dviejų ir pusės šeimos na

mas. 6, 5 ir 2 kambariai. Dvi
gubas garažas. Didelis sklypas. 
Kaina $13.800. Kreiptis: 

1382 Russell Rd.

VAISIŲ KRAUTUVĖ
Vytautas Klimaitis praneša 

draugams, pažįstamiems ir vi
siems lietuviams, kad pirko ir 
perėmė Superior Sclf Service 
vaisių-daržovių parduotuvę, ku
ri yra 7031 Superior Avė.

Nuoširdžiai kviečiami visi at
silankyti. (29)

Šios trys krautuvės duoda ir. keičia Eagle Stanips

Mūriniai ir mediniai, vienos 
ir dviejų šeimų, tinkantieji ir 
bizniui. Geram stovyje tarp Su-1 
perior ir St.

Atstovas:
ofise

namuose SW 1-9568

Be to didelis pasirinkimas 
dėvėtų mašinų.

Kreiptis į atstovą:
JONĄ ŽEMAITI, 

387 Edd;' Rd., 
Telef.: PO 1-3799

AUTOMAŠINŲ TAISYMAS
Jonas Švarcas nuo kovo mėn. 

atidarė automašinų taisymo sto
tį. Jo dirbtuvės adresas: 

7015 Wadė Park Avė.
Telef.: HE 2-1236

Lietuviams duodama didelė 
nuolaida, čia taip pat galima 
tartis dėl vartotų ir naujų 
šinų pirkinio.

PARDUODAMAS NAMAS
16 kambarių, 6 butai po 2 

kambarius ir 1 keturių k. Pa
jamų $495 per mėnesį. Centra- 
linis apšildymas. Parduoda sa
vininkas dėl nesveikatos. Leng
vas išmokėjimas.

1960 E. 75 St.
Telef. EX 1-2069 (28)

PARDUODAMA AUTO 
MAŠINA

Pontiac 1949, labai geram sto
vyje. Visi priedai. Kaina $800. 

1960 E. 75 St.
Telef. EX 1-2069

NAMŲ IR ŪKIŲ PIRKIMO 
PARDAVIMO ĮSTAIGA
Visi, kurie turite parduoti na

mus ir ūkius ar norite pirkti, 
pirmiausia pasiteiraukit mūsų 
įstaigoje.

WAI)E PARK REALTY
7032 Wade Park Avė., 

Telef.: HE 2-2922 
Sav. A. Kazakevičius,

3
3

EZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue EX 1-8653

DVIGUBAI ŽENKLŲ KAS ANTRADIENĮ

DVIGUBAI ŽENKLŲ ANTRADIENIAIS

JAMES SHOE STORE
704,1 Superior Avė.

SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI. SODA.

M A R N E L L ’ S
7023 Superior Avenue

Saldainiai, Riešutai, Popkornai 
čia susitikit savo draugus po pamaldų 

Geriausia kava mieste.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

>712 Superior Avė. HE

CĮeveland, Ohio

■n GERESNIU namų statytojai
- VISUOMET ĮSTATO

MONCRIEF šildymą ir oro vėsinimą
7_____________ ‘ _________ _

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

Laikrodžių taisymas. Brangenybes, {vairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre |

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
sskrckBsrskBssssBasctssk sss vakares bs sstor saC

KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ
SUPERIOR AVĖ.
vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

I
1

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitokį reikmenys 
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS
689 East 185 St. IV 6-0400

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujaauriams 
lietuviškoje krautuvėje

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Delta E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

h
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo ■ 

6621 Edna Avenue
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liet 11 v iii ben
A. VANAGAITIS

laiku, bet kokios 

patarvimas Jums.

Seniausias ir gražiausiai ilius 

truolas lietuviškos minties žui 

indas.

'.tais laikomi 
viškos šeimos 
ai kalbantieji 
yra ir -emijit 
seimos ir du 

'p-'Hiei ii. iš viso 11 asmenų.
■ i-mijii emigrantų šeima 

v ienas naujas ateivis 
Briusely n

1)1 KVA, 1272 Eust 71 Si., Cleveland 3, Ohio. -— Telefonas: HEnderson 
Balys GAI11Ž1IJNAS (buto telefonas: GArfield 1-740G).
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Į r,.-lęij:i atvvke lietuviai be-, komunistėje ir palaiko ryšius su 
veik visi Kilio .(kininkai <»ci dar
bininkai. lutei.peni l Hilo labai 

ir tie patys pirmai pro- 
gai .-pašiltiikiu-' išvyko į kilus 
kraštus, l'.-i ji giatisiams tautie- 
i iaio’s i. v. likusiems mažai 
t.-cfiĮii bendri reikalai1. Beveik 
v i-os ' Ii.-t 'o. iu koloni los v

ilovaiiial! i'.l astnel'U. nes 
i;ireig'l. 'i oru-' 
re'kalai tiek <11

r: j

sovietų konsulai ii. kurilim ma

tyti, teikia žinias apie., lietuviu 

veiklą. • |

Dviejų Liuveno universitetej 

studijuojančių lietuvių, kun. Dė-* 

dilio ir K. Petraičio, materiali-j 

nė būklė yra sunki. Lietuvių! 

kunigų yra du. bet Belgijos lie-! 

tuvius kaip kupelionas aptar

nauja vienas kun. Dėdinas, kar

tais nuvykdamas ir pas Olan- 

lietuvius. Kiekvieną kolo- 

Dėdinas su pamaldo- 

aplanku maždaug kartą į

turėjo likviduotis. Po 

suvažiavimo prie 

krašto valdybos įsteigta Europi

nio Sąjūdžio sekcija, bet, ne

gavusi iš centro jokių instruk-

ici.jų, ji savo veiklos ir nepradė

jo. Būtiniattsiems reikalams lė

šos sutelkiamos per loterijas ar 

| pamaldų metu parinktų' aukų, 

i Solidarumo mokesčių lietuviai 

nemoka ir jų techniškai negali

ma surinkti.

frakcija iškėlė klau- 

parlameilto nariu 

būtų pakeltas 

melus.

toks reikalavimas vi- 

leisingas. Bet 

sumetimais

■i ■■ i ,

(Atkelta is 1 psl.) ' 

klausimas jau seniai diskutuo

jamas. Jj iškėlė darbiečiai. ku

lių dauguma nei tiri . asmeninio 

turto ir turi pragyventi iš 1.000 

svarų gaunamo atlyginimo. Ta

čiau su parlamentaro pareigo

mis surišta išlaidos, ktu'lų ne

turi paprastas mirtingasis. Tad 

darbiečių 

siutą, kad 

lyginimas 

svarų per

Savaime

siems atrodė 

partinės politikos 

konservatoriai pasipriešino. Gir

di. krašte keliamas šūkis stabi

lizuoti kainas bei atlyginimus, 

o čia ne kam kitam kaip parla

mentarams keliamas atlygini

mas. Partija iš Churchillio pa

reikalavo, kad jis vyriausybės 

vardu pasisakytų prieš, ką jisl 

ir padarė.

'Tuomet darbiečių tarpe kilo* 

neįsivaizduojamas trink š m a s. 

Girdi, turtuoliai konservatoriai 

siekią sukliudyti, kad j parla

mentą patektų nepasiturj kan-i 

didatai. Po jiems padaryto aki-J 

brokšto darbiečiai atsisakė vyk

dyti konservatorių.ir opozicijos 

savotišką susitarimą, kuris sa

vaime galimas tik tokiame, tra- 

An- 

Že- 

ne-

\\ash. Jo greitisAmerikos pirmasis
550
leivių. Sparnų ilgis 130 pėdų. Yra keturi sprausminiai motorai. Jo pastatymas kaštavo S15.000.000.

lėktuvas išbandomussprav.'sniinis keleivinis
ylių. JAV žemyną gali perskristi per 5 valandas, Atlantą per 7 vai. Gali vežti iki 130 ke-

virš Renton,

priešingas remia dabartinę Scelbos vyriau- 

reikalavo sybę, kuri laikosi krikščionių 

dešinįjį demokratų bendradarbiavimu su 

monar-i laicistiniu bloku, susidedančiu 

taip pat krikščioniu! iš dešiniųjų socialistų, liberalų 

sluog'-miai ir respublikonu. Galima laukti, 

kad ir esamos vvriausvbės kur- 

'sas

to

, niu
vadovaujama grupe. 

sąrašus j partijos ta-j

ILietuvių bendruomenė darniai 

sugyvena, grupinio susiskaldy

mo nėra ir visi tiki grįšią į tė

vynę. Ir su kitataučiais gerai 

]sttg-yvenama ir lietuvių -vardas 

lyra geras. Beveik yisj lietuviai 

! dirba anglių kasyklose ir tik kc- 

I Ii sunkioje metalo pramonėje.

Darbo ir socialinio aprūpinimo 

atžvilgiu kitataučiai traktuoja

mi ktii]> belgai. Lietuvių sveika

tingumas vrti pakenčiamas, nors 

anglių kasyklų darbas sveikatą 

smarkiai pažeidžia. Sunkiai ser- 

■ gančių yra du tautiečiai, kurių 

vienas ligonių kasos pasiųstas 

gydymui i švein.'»rij:i. Per sep

tynerius metus kasyklose žuvo 

du lietuviai. Materialiniai laiko

masi neblogai, išskyrus daugia- 

i vaikės šeimas, kurių yra ketu- 

I ries. Emigracijos gilės į JAV 

(tenka ilgai laukti, šiais metais 

t JA\ tsvvko 3 šeimos ir 1 šet- 
i’- '

mą j Kanada. Viengungiai dau

giausia vyksta j Vokietiją, j 

'darbo bei sargybų'kuopas.

I lnf.

i

dijos 

niją kun. 

mis 

mėnesį ir ta proga praveda lie

tuvių susirinkimus, minėjimus 

bei painformuoja lietuvius ben- 

Idruomenės reikalais. Be savo 

ir studijų, 

kun. Dėdinas yra krašto valdy

bos sekretorius, per kurį eina 

liet a viškoji spauda ir knygos.

t minėjimus, sueigas ir lietll- 

v iškas pamaldas lietuviai sun

kiai pri dkvieciami. Dalyvauja1; 

paprastai apie 30-10'. . Lietuviš

kos spaudos prenumeravimu 

skųstis negalima, i.’es prenume

ruoja apie 8"/..Yra nemažai to

kių. kurie prenumeruoja po ke

lis laikraščius, o "Europos Lie

tuvio" prenumeratorių yra 48. 

Kun. Dėdino . rūpesčiu surinkta 

nemaža archyvinės medžiagos, 

kuri tvarkoma ir greitu laiku 

bus perduota I’I.A. Itefkarčiais 

išleidžiamas kun. Dėdino reda- 

mv.-ižtavi-, guojamas Belgijos lietuviu in- 

lielnvie ormai iilis biuletenis "Gimtoj-i 

aktyvino- salis .

pagal a!-1 Tautos švenčių ir sukakčių mi- 

i gal dar nėjimai dalai' rengiami lik sa- 

■s nežino-' vųjį.i tarpe, daugiausia Lieže. 

iiome- Kai Belgijos lietuviai buvo p.a-

reikalais,

■ kl o do, tiesioginiu pareigu 

su! i'::uk- 

stu- Te-

Neliet aviai 

šeimos nariai

Kaina metams ‘$3.00
Chicago 36. 111.

6755 So. \Vestern Av«

PIX BEVERAGE
rūšių alaus — vlsoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Parengiama vestuvėms, baliams. 

| pobūviams. Nemokamas prista 
1 tymas. Atdara ir trečiadieniai!

portaiijų minėjimai laivo prave

danti ne tik lietuviams, bet irt 

kitataučiams, snpažin d i n a n t , 

ypač belgų visuomenę su . Lie

tuvos likimu. ' 1

\ argo mokyklų, dėl perdide-

lio lietuviu išsiskaidymo, neįma

noma organizuoti. Lieže gražiai iki 1 vai.

veikusi vargo mokykla dėl vaikų 6903 Superior Avė. EX 1-3311

’«r

Pirmą karią po 1912 metų Anglijos karališkos šeimos inai’ys
kė Vokietijos vyriausybę. Ji kalbasi (kabėj) su Prezidentu T. Heuss.

(Atkelta iš Ūmo pusi.) 

dusi ją "pusiau slaptai grupei”. 

č'i;t turima galvoje ’Tniziativa 

Democratiea”, kuri sudaro tary

tum partiją partijoje. Pagaliau, 

stambu vienetą sudaro katali

kiškoji profesinė sąjunga.

Tuo tarpu kitos srovės nebe

turėjo partijos vadovybėje reikš-1 

mingesnio svorio. Joms atslovaii-’ 

ja visa eilė ryškių asmenybių.' 

bet šie galima pavadint i gene

rolais bė armijos. Atstovų rūmą 

pirmininkas Gronchi priklauso 

daugiausia kairėje esančiam 

sparnui, kuris pasistatęs visiš-

dicijų gerbimo krašte, kaip 

gilioje. Kadangi vyriausybė 

mutiniuose Kūmuose teturi 

žymią daugumą, tai su opozici

ja buvo susitarta, kad jeigu vie

nos pusės atstovas parlamento 

•posėdyje nedalyvauja,, tai tan kai nerealu planą laimėti Neimi 

posėdin neina ir kilos pusės na- vadovaujamus kairiuosius so.-ia- 

rvs. laip lizentelmenų buvo su-j ĮjstuSi palinkusius komunizmam 

sitarta, kad išvengus atsitiktinio, ]jar mažiau pritarimo turi deši- 

vyriausybė.-- nuvertimo I

Covelli buvo visada 

tokiai politikai ir 

griežtesnio posūkio i 

radik.ajizma. Suskilus 

chistūnis,

demokratų dešinieji 

nustojo nemaža populiarumo.

Krikščioniu demokratu kon

grese Neapolyje aiškiai laimėjo 

Eanfanio 

j Kandidatų 

i rybą tepatinki' trys minėtos sro-t____

vės: 1) Iniziativa Dem<)kraticii,|

3) i

pamažu pakryps kairėn, kaip 

reikalauja naujoji krikščio- 

demokrat ų partijos vadovy-

TAUS STUDIO

l’el parl imentarų ginčas 

gai tetruko. Iždo kancleris 

leris susitarė su opozicijos 

Allee dėl naujų atlyginimo nor

mų. .Jis sutiko mokėti už posė

džius' po du svarus dienpinigių, 

kas sudaro apie 350 svarų per 

metus, nes paprastai būna 170- 

180 posėdžių dienu. Bet dienpi

nigiai mokami tik tiems žemu

tinių Kūmų- nariams, kurie to 

panorę.-'. Beje, dienpinigiai išmo

kami' ir tuo atveju, jei pnrla- 

;nenlai"ts posėdyje nedalyvavo. 

ITito norėta išvengti prievartos 

|lu nariu atžvilgiu, kurių bittdže- 

ite du svarai (m'iždaitg‘6 dole- 

ritii) jau turi tam tikrą reikšme.

Tenka pastebėti, kad Augšlų- 

ju Kurmi (lordu) nariai negali

na jokio atlyginimo.

Pagaliau paminėsime iliir vie

ną klausimą, kurį anglų parla

mentas svarstė liepos pradžioje. 

Buvo iškeltas klausimas dėl ci

vilinės apstingus oro karo 

veju. Iš debatų paaiškėjo, kad;

irysis sparnas, kuriam priklau- 

'so visa eilė buvusių ministerių.

kaip l’ella, Gonella. Togni ir kt.' 

demo

nui r- 

ironar- 

suski'o.

i- 

turinti datt- 

i::tl- 

motiari hi.-uu 

'partijos, kurios vadas buvo Nė-, 

ap'olio bilrmistras Lauro, šis lai-1 

kosi nuosaikesnės linijos. Jis 

pasisakė Už bendradarbiavimą 

su. krikščionimis -demokratais, 

tuo tarpu kai jo konkurentas

I

neil- 

rii.t- 

v.l(|U'Jų nuomone, krikščionys 

kratai turį eiti išvien su m- 

ehistais. Bet, nelaimei, 

chislų partija neseniai

Parlamento atstovo Covelli 

dovau iama grupė, 

giau pritarėjų Komoje ir 

rėje. atskilo nuo

pa
kū
rė i - 
me-

pavo- 
is po

apsaugos prietnon'ių buvo 

minėta tų civiliniu žmonių, 

rin buvimas miestuose nėra 

kalingas, evėkiiavimas karo 

Iii. Vėl atn'aujiųtas oro 

jaus sirenų veikimas, kur 

karo buvo apleistas.

Bet. apskritai paėmus, 

pripažinta. kajtl apsauga 

modeminius ginklus tėra 

tas reikalas toli gražu nėra su- ginė. Geriausias ginklas 

tvarkytas. O pavojai tirštai g.v- priešo įspėjimas, kad kiekvie- 

venamų britų salų gyventojams nas užpuolimas susilauksiąs bai- 

yra labai dideli. Kaipo viena iš siu represijų.

;2) profesinės sąjungos ir 

centras. Tuo budu nei buvęs mi- 

nisteris pirmininkas l’ella. 

buvęs partijos generalinis sek

retorius Gonella. 

sparno vadas Togni j augšeiau- 

sią inst.anci.ią nebepateko. Lai

mėjus I'anfanio srovei, partijos! 

vadovybę perėmę jaunesnioji 

karta. "InzJatiia Democral'tca" 

grupė savo pirmuoju kandidatu, 

pastatė partijos generalini se-l 

kretorių De Glusperj, liet šis an.iij 

; j'rupei lormallškai n. prikl.m-o.: 

Itiiškėu:-:: nuomonių, kad I-'an.-! 

fani pavvko patraukti i savo 

pusę lentro sro'.e. kuri ..|.Tcia-| 

si aplink De Ga <[>erį. šis, pri.-i-l 

I įjodamas nebetekti įtakos natt-, 

joje vadovybėje, sutiko, kad i>r 

kandidatūra įtrauktų i salo są< 

tašą "Iniziativa Detnoclatica".

I
Bet neabejojamą, kad Dei 

Gasperi vaidmuo priklauso .imtI 

praeičiai. Krikščionių demokra

tų vadovybėn vis labiau prasi

skverbia jaunieji politikai, ku-i_________________ __________________ ________ __

Tie yr:» Eanfanio skelbiamo "so-' 

liialinio aktyviam"'' šalininkai.'. LILIUAIAI DAŽ5IO.IAI

nuij

i
1

nei dešiniojo!
i

dabar jūsų k.iirny nistėj

7.1 OG Supcrior Avė.

. Bet

rūšies foto

Modernu* portretai, vestuvių,
iikilm.ų, vaikų ir kito* nuo- 
iraukoa

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS 
Europinių tumulų ir filmų 
ivnlfidžlų fotojfrufa*. dabir 
Cl EVF.LANDK.

NAUJIENA 
MOTERIMS

Lietuvaitė Alv’na Pautienė 
nupirko ir jau pradėjo darbą 

SUI’EIUOR BEAUTY SHOP 
(7013 Superior. tel. l'T 1-1932).

Ateikit i mano galioną ir bū

sit patenkintos savo grožiu.

Aldam nuo 9 vai. (27)

at-

princesė Margaret oficialiai Jan-

akly v-izmo

Laukiama, kad atrajoji vadovy- 

: bė orientuosis politinėje, ir ūki- 

■ nėję srityje labiau j vad. kleri

kalini socializmą, kitais žodžiais. 

Eanfani su D.’ Gasperi

dažo ir dekoruoja namus. Dlto- 

riiėnesių , išsimokė j imą.

Nemirštamais kūriniais iškėlusiam mūsų literatūra iki

klasikinės a ilgši urnos, didžiajam rašytojui ir kultūrininkui

l’ROF. VINCUI KRĖVEI-MICKEVIČIUI
mirus.

Jo šeimai ir art i m lesia ins gilią užuojauta reišlva
Clevelando

Lietuviu Kultūros Fondas

Vytauto Didžiojo ir Vilniaus Universitetų

ORO. PROE. VINCUI KĖVEI-MICKEVIČIUI

minis,

jo šeimai ir artimiesiams reiškia nuoširdžių užuojautą

Lietuvių Tautinis Akademinis 
Sambūris Clevelande

Junnita, Kerestesy, ”Mrs. Ohio’’ grožio konkurso karalienė apžiūri 
East Ohio Gas Coihpany automatišką gaso šiukšlių degintuvą. 
kuris visas degamas medžiagas pigiai paverčia j trąšas, šis .yra 

iš daugelio kompanijos modelių.


