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Rugpjūčio 30 d. prancūzų at
stovų rūmai 319 balsų prieš 264 
pasisakė prieš Europos Gynybos 
Bendruomenės sutarties ratifi
kavimą. Po keturias dienas tru
kusiu debatų daugiausia nulėmė 
radikalų vadas Eduardas Her- 
riot, atstovų rūmų garbės pirmi
ninkas. Jo žodžiai, nukreipti 
prieš Bendruomenės sutartį, taip 
suelektrizavo posėdžių salę, jog 
jau niekam nebeliko abejojimų 
dėl balsavimų rezultatų.

Kaipo pirmas kalbėtojas prieš 
sutartį pasisakė parlamento už
sienių reikalų komisijos vardu 
socialistas Julės Moch. Jo nuo
mone, sutartis esanti nesuderi
nama su konstitucija. įsigalio
jus Gynybos Bendruomenei, 
Prancūzijos biudžetą nustatytų 
jau nebe parlamentas, o Euro
pos karo ministerių taryba, ku
ri spręstų dėl karo išlaidų dy
džio. Be to, nesančios įvykdytos 
sąlygos, kurios savo laiku buvo 
pastatytos prieš sutarties rati
fikavimą. Būtent, Saaro kraš
tui dar nesąs suteiktas "europi
nis statutas”, o taip pat nesą 
garantijų, ar anglų-amerikiečių 
kariuomenė pasiliksianti Euro
pos kontinente per 50 metų, kol 
galiotų Bendruomenės sutartis.

Bet me tiktai parlamento už
sienių . reikalų komisijos daugu
ma pasisakė prieš sutarties ra
tifikavimą. Tokios pat nuomo
nės buvo ir karo, teisės bei fi
nansų komisijų pranešėjai.

Tokias padėties akivaizdoje 
Bendruomenės sutarties šalinin
kai su Robertu Schumanu ir Re
nė Mayeriu priešakyje bandė nu
traukti debatus ir pasiūlė vy
riausybei, kad ji imtųsi inicia
tyvos sušaukti naują sutarties 
partnerių konferenciją, nepasi
sekusios Briuselio konferencijos 
pavyzdžiu. Jie tokiu būdu tikė
josi nudelsti neišvengiamai nei
giamą deputatų Sprendimą ir 
laimėti laiko. Jeigu Briuselio 
konferencija prieš kelias savai
tes atmetė Mend.es-France pa
siūlymus, kuriais keičiama Gy
nybos Bendruomenės sutarties 
esmė, tai vis dėlto dar liko gyva 
pati Europos karo pajėgų ap
jungimo idėja, nebuvo išrauta 
jos "siela”. Naujoje konferenci
joje galima būtų pačią idėją iš
gelbėti.

Vienu metu atrodė, kad ši ša
lininkų pakišta idėja susilauks 
daugumos pritarimo, nes ir pats 
ministeris pirmininkas nebuvo 
priešingas naujai konferencijai.

Bet tuomet atkistojo generolas 
Aumeran ir pareiškė, kad jis 
esąs priešingas bet kuriam de
batų atidėjimui. Jeigu sutarties 
šalininkai neatsiimsią savo pa
siūlymo, tai jis iš savo pusės pa
siūlysiąs pasisakyti dėl.procedū
ros klausimo, būtent, iš viso to 
reikalo nebesvarstyti. Tokio pa
siūlymo priėmimas reikštų, kad 
parlamentas sutarties toliau ne- 
besvarsto ir ji tokiu būdu lai
koma atmesta. Nežiūrint Men- 
des-France prašymo, kad ir su
tarties šalininkai, ir jo prieši
ninkai atsiimtų savo pasiūly
mus, nei vieni nei kiti nesutiko.

Tokioje dramatiškoje nuotai
koje atstovų rūmų pirmininkas 
pareiškė, kad taip pat Eduardas 
Herriot prašąs žodžio ir nęrjf- 
pagrįsti savo pasiūlymą — su
tarties nesvarstyti. Herriot bu
vo leista kalbėti iš savo suolo ir 
tai dargi sėdint, nes jis nebepa- 
valdo kojų. Skubiai prie jo suolo 
buvo įtaisytas garsiakalbis, kad 
atstovai galėtų sekti jo kalbą.

”Aš nesuprantu, kodėl mes 
turime .svarstyti Europos Gy
nybos sutartį, nes neįvykdytos 
dvi sąlygos, kurias pastatė ank
styvesnės vyriausybės: Saaro 
kraštas npsueuropintas ir Ang
lija esanti tikra pabaisa, nes iš 
Prancūzijos atimama teisė dis
ponuoti savo karo pajėgomis. 
Prancūzija . nebeturėsianti net 
teisės paskelbti visuotinės mo
bilizacijos, nes tos rūšies reika
lai įeisią į Europos armijos va
dovybės kompetenciją. Pasak 
Herriot, Vokietija atgausianti 
suverenumą, o tuo pat metu 
Prancūzija suverenumo nusto
sianti. Tokiais ir panašiais ar
gumentais operavo Herriot, vie
nas geriausių kalbėtojų atstovų 
rūmuose, kuriuose auksaburnių 
tikrai nestinga. Deja, Herriot 
savo kalbos antroje dalyje grie
bėsi net tokių abejotinos vertės 
argumentų, kad, girdi, reikią 
jieškoti susitarimo su Rusija ir 
t.t.

Kai Herriot nutilo, nebeliko 
jokių abejojimų, kad atstovų' 
tarpe svyruojančių nebėra. Kas 
ligi to momento dar nebuvo ap
sisprendęs, dabar buvo pasiren
gęs pasekti Herriot argumentus. 
Parlamentas nebenorėjo atidėti 
debatų, jis taip pat nieko nebe
laukė iš naujos konferencijos. 
Susidarė aiški dauguma prieš 
Europos Gynybos Bendruomenės 

• sutartį. Po to įvykęs balsavimas 
tatai patvirtino. Už sutartį bal-

savo visi (išskyrus 4 deputatus) 
liaudies respublikonai, kuriems 
priklauso Robertas Schumanas 
ir Georgės Bidault. Prieš sutar
tį pakėlė rankas visi 99 komu
nistai. Visose kitose partijose 
maždaug pusė atstovų balsavo 
už, o kita pusė prieš sutart|. 
Taip pasielgė ir socialistų frak
cija, nežiūrint to, kad partijos 
vadovybė įsakė visiems nariams 
balsuoti už sutartį. Kitą dieną 
buvo paskelbta, kad trys socia
listų vadai pašalinti iš partijos 
už disciplinos sulaužymą.

Kai buvo paskelbti balsavimų 
rezultatai, atstovų rūmų salėje 
kilo neišpasakytas triukšmas. 
Šūkavo ir nugalėtojai, ir pralai
mėtojai. Vienur kitur paleista j 
darbą kumščiai. Tuomet komu
nistai ėmė giedoti marselietę, 
prancūzų tautos himną. Kiti at
stovai palaikė tatai provokacija 
ir ėmė daužyti sėdynių antvo
žais. Dešinieji atstovai užtraukė 
komunistinį internacionalą, at- 
sikeršydami Maskvos sėbrams.

Taip negarbingai buvo palai
dota sutartis, kuri turėjo pradė
ti naują laikotarpį Europos gy
venime. Faktiškai sutarties li
kimą nulėmė komunistiniai bal
sai. Reikšminga, kad kartu su 
jais balsavo taip pat yisas na- 

: "cionalistinis parlamento spar
nas. Taip kraštutinumai susiti
ko opozicijoje prieš Europos ap- 
sijungimo idėją karinėje plot
mėje.

Meskime žvilgsnį j praeitį. Kai 
1950 m. birželio 25 d. komunis
tinė šiaurės Korėja užpuolė pie
tų Korėją, buvo laukiama, kad 
bolševikai panorės išplėsti karą 
taip pat Europoje. 1949 m. ba
landžio 4 d. pasirašytas Atlanto 
karinis paktas buvo tik bepra
dedąs pasireikšti. Kai 1950 m. 
rugsėjo mėn. VVashingtone posė- 
džiavo NATO taryba, amerikie
čiai pareikalavo, kad būtų leis- 

. ta atsiginkluoti vokiečiams. 
Prancūzai pasipriešino, bet ir jie 

, pripažino, kad Vokietija turi 
į (Perkelta i 8 puel)

;ma iš Kini-

Karas 
Kinijoj?

Antra savaitė komunistinės ir 
tautinės Kinijos ginklai žvanga. 
Tiesa, karo veiksniai kol kas ri
boti. Komunistai Stipriai apšau
do Quemoy salą, kuri tolimosios 
artilerijos pasiel
jos žemyno. Tatftinės Kinijos 
kariai atsilygina bombarduojant 
Kinijos žemyno pakraščius, kur 
esą sutelkti invSžiniai laivai, 
ginklai ir kariai, y

Kad Kinijoj labai kvepia pa
rako dūmai — niekas neabejoja. 
Nesenai valstybės sekretoriaus 
Dulles vizitas čiank Kai-shekui 
ir su juo pasitarimas, dabar vėl 
pasitarimas saugumo pareigūnų 
pas prezidentą Ęisenhovverj jo 
vasaros rezidencijoje, rodo nau
jų įvykių galimą Artėjimą.

Prezidentas Ęiaenhovveris 
pasitarimų pareiškė, kad ir
liau rems Tautinės Kinijos pa
dėtį. Atseit, jei .raudonieji nori 
veržtis į Formozą; jie turi blai
viai žiūrėti į susirėmimą su JAV 
karinėmis jėgomis.

Tolimųjų Rytų padėties ver
tintojai, sekdami dabartinius 
Kinijos ginklų skambėjimus 
ro tokią išvadą: greit turi 
aiškėti, ar raudonasis blokas 
bar karo nori ar nenori. Jei
ri — proga pradėti gera, jei ne 
— reikės nosį nuį^binus trauk
tis arba ilgai šaudytis ir paleng
va ginklus nutildyti.
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Lietuviai Omahos šimtmečio iškilmių parade primena Lietuvos vergiją. (Skaityk 5 psl.).

Kasdien gimsta 85,000
(Laiškas iš Europos)

• ' ■ ■ ■ i . .

Nyw Yorko gubernatorius Thomas E. Dewey 'pranešė, kad jis-pa- 
šitraukia į privatinį gyvenimą ir politinėms pareigoms nebekan- 
didatuos.] Dewey asmeny lietuviai visad jautė savo reikalų užta
rėją. Reikia tikėti, kad Deweydar kąrtą grįš. Kas pradeda poli- 

' tinį darbą—, taip greit iš jo nepasitraukia. ____
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nas gauna po 39 centnerius. Jei
gu visoje Azijoje būtų pasiekta 
japoninio derliaus lygio, tai vie
ton dabartinio 150 milionų tonų 
derliaus būtų surinkta 350 mil. 
tonų. Tokio kiekio dabartinė 
žmonija neturėtų net kur padėti. 
Šalia visų panašių problemų at
sidėjus tiriamas klausimas in
tensyviau išnaudoti jūros gel
mėse tūnojančią maisto atsargą.

Romos organizacija lygiagre
čiai tyrinėja klausimą, kaip pa
kelti žemės ūkyje dirbančių žmo
nių pajamas. Net ir visai' moder
ninėmis priemonėmis šeiminin
kaujant, žemės ūkis duoda žy
miai mažiau pinigo, nekaip pra
monė. Visose valstybėse .statis
tika rodo, kad žemės ūkiui ten- 
kąs nuošimtis tautos ūkio paja
mose yra žemesnis, nekaip juo 
besiverčiančių žmonių santykis 
bendrame gyventojų skaičiuje. 
Kitais žodžiais tariant, žemės 
ūkis uždirba mažiau, nekaip ki
tos šakos. Mechanizacija žemės 
ūkyje turi-tam tikrą ribas tuo 
tarpu kai pramonėje racionali
zacija teoretiškai yra beribė. Ry
šium su žemesniais uždarbiais 
visame pasaulyje pastebima mi
gracija iš žemės ūkio į pramonę. 
Tas reiškinys turi neigiamų, bet 
ir teigiamų padarinių.

Tenka dar atkreipti dėmesį, 
kad mūsų planetoje žmonių pa
jamos pasidalina nepaprastai 
nelygiai. Pav., Amerikos Jung
tinėse Valstybėse per metus vi
dutiniškai pajanyų gaunama 
1850 dolerių, Vakarų Europoje 
656. Pietų Europoje 211, Pietų 
Amerikoje 167. Artimuose Rv- 

; tuose 93, Azijoje (be Japonijos) 
• 66. Afrikoje 40 dolerių. Be abe- 
' jojimo, kad tokie milžiniški skir- 
; tumai atsiliepia taip pat maiti- 
i nimuisi. Pajamų išlyginimas 
■ priklauso prie didžiųjų proble-

Savaime visuomenei menkai 
težinomos yra technikinės insti
tucijos, veikiančios prie Jungti-: 
nių Tautų Organizacijos (UNO). 
Viena tokių institucijų yra Mai
tinimo ir žemės Ūkio Organiza
cija (Food and Agricultural Or- 
ganization, sutrumpintai vadi
nama FAO), kurios būstinė yrą 
Romoje. Ji gyvuoja UNO ribo
se, bet turi savo autonominę są
matą, siekiančią 6 milionų dole
rių per metus. Be to. jos žiniai 
kasmet pavedama iš techninių 
fondų 5 milionai dolerių. FAO 
turi 1400 bendradarbių, kurių 

(l -tarpe 300 specialistų. Ji išlaiko 
paJ regionalinius biurus Bangkoke, 
dn ' Kairo. VVashingtone ir Rio de 
no_ Janeiro. Į FAO įsiliejo tarptau

tinis agrarinis institutas, jau 
anksčiau veikęs Romoje.

Pirmas FAO uždavinys yra 
rinkti vispusišką dokumentaci
ją ir statistiką maitinimo ir že
mės ūkio klausimais pasaulyje. 
Organizacija šaukia ir tvarko

po 
to-

GALIMOS ĮDOMIOS 
REFORMOS 
KATALIKŲ 

PAMALDOSE

žemio pajūrio srityse pastebimu 
beatodairiniu dirvos naudojimu, 
biuras Tolimuose Rytuose studi
juoja klausimą, kaip pakelti ry
žių derlių ir t.t.

Romos maitinimo ir žemės 
ūkio organizacijos apskaičiavi
mu, per artimiausius 50 metų 
gyventojų skaičius žemės rutu
lyje padvigubėsiąs. Kasdien 
gimsta po 85.000 žmonių. Ry
šium su ta perspektyva kyla 
klausimas, kaip žmonija galės 
išsimaitinti. Tenka galvoti vy
riausiai apie dvi priemones: 1) 
įdirbti šiandien nenaudojamus 
žemės plotus ir 2) pakelti dir
vos našumą. Nedirbamos žemės 
gausiai yra pusiaujo rajone, be 
to, stepės Afrikoje, Amerikoje 
ir Australijoje. Net tirštai gy
venamoje Azijoje didžiuliai plo
tai, kurie galėtų nešti derlių; 
dargi Indijoje, tūnoja nenaudo
jami. Tenka dar atsiminti dyku
mas ir pusiaudykumas. Pav., 
Egipte naudojama tiktai 4'7

konferencijos specialiniais klau-' tinkamo žemės ūkiui paviršiaus, 
simais žemės ūkio srityje. Regio
nalinis biuras Rio de Janeiro tu
ri pasistatęs tikslą tirti gyvuli
ninkystę, Kairo centras svarsto 
klausimus, susijusius su Vidur-

tus Popiežius buvo pavedęs ži
nomiems teologams pastudijuoti

Katalikų Bažnyčia daugelio 
kaltinama atsilikimu ir konser- 
vatyvizmu. Bet nėra jab visai 
taip. Ten, kur liečia ne tikėjimo] 
tiesas ir dogmas, o tradicijas ir, Mišių eigos pakeitimo galimy-
pamaldų ceremonijalą, yra da-]bes. Rinktoji grupė yra išdis- 
roma nuolatinių pakeitimų, pri- kutavusi visą eilę rekomendaci- 
sitaikant prie pakitusių gyveni-1 jų. Kai kurias jų paskutiniu lai- 
mo sąlygų, žmonių skonio ir ei- ku Popiežius leido paskelbti, tai- 
vilizacijos pažangos.

Per paskutinius kelerius me-

VISAM PASAULY
• Europos gyuiybos problemoms svarstyti Anglijos inicia

tyva numatytoji konferencija rugsėjo mėn. 14 d. neįvyko. Ji nu
keliama į šio mėnesio pabaigą arba kito mėnesio vidurį. Anglijos 
užsienių reikalų ministeris Eden lankosi Vokietijoje.

• Rusija dėl pašautojo prie Vladivostoko amerikiečių lėk
tuvo tvirtina, kad jis pašautas todėl, jog buvo įskridęs į Rusijos 
erdvę. Rusija atmetė Amerikos įteiktus protestus ir atlyginimų 
reikalavimus.

• Clement Attlee, lankęsis Rusijoj ir Kinijoj, padarė eilę 
pareiškimų, išryškinančių tų valstybių vidaus padėtį. Maskvos 
Pravda už tai jį išvadino Amerikos ir Anglijos reakcionierių 
pastumdėliu.

-•
• Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Robert D. Murphy 

išskrido į Eul-opą Vakarų Vokietijps‘reikalais. Jis aplankys Lon
doną, Bonną ir Paryžių.

• Irane kpmunistai suorganizavo labai platų šnipų tinklą. 
To tinklo siūlai jau senokai buvo pagauti, bet buvo leidžiama iš
sišakoti. Dabar, kaip praneša Irano vyriausybė, jau suimta virš 
306 šnipų, daugiausia policijos ir kariuomenės pareigūnų.

• Kolumbija pasekė Amerikos pavyzdžiu ir uždraudė ko
munistų partijos veiklą. ' •

- • Valstybės sekretorius Dulles, grįždamas iš Manilos kon
ferencijos, ilgiau tarėsi su čiang’Kai-šeku.

• Turkijoje, prie Rusijos1 sienų, -įvyko dideli kariuomenės 
manevrai. Manevrus stebėjo ir .atsakingi JAV kariuomenės kari
ninkai.

* ’ 4 »

• Gvatemalos sukilimą laimėjusieji, pagal tradicinius pa
pročius, į Meksiką išleido buv. prezidentą Guzman ir eilę jo tal
kininkų. ■ -
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gi, laukiama, kad jos netrukus • 
bus autorizuotos. Vienos jų lie- * 
čia tik kaikurias smulkmenas, : 
pav., maldų sutrumpinimą ir su- < 
keitimą vietomis, žmonių suse- 1 
dimą, būtinai pradedant nuo pir- ’ 
mos vietos prie altoriaus, mal
dos sutrumpinimą, Komuniją iš
dalinant ir pn.

Tačiau viena pataisa bus la
bai reikšminga visiems katali
kams. Ja numatoma, kad tik pa
grindinių mišių dalių skelbimai 
ir trumpi kreipiniai bus daromi, 
kaip ir iki šiol, lotynų kalba. O 
visos kitos maldos ir lekcijos at
liekamos gimtąja parapijiečių 
kalba. Tuo Popiežius bus atsi
žvelgęs į seną tautinių katalikų 
grupių niurzgėjimą, kad Dievo 
Namuose tautinė kalba pačių 
svarbiausių pamaldų metu visai 
mažai tebojama. Tai buvo vie
nas ir pačių karčiausių užmeti
mų Katalikų Bažnyčiai iš kitų 
Bažnyčių pusės.

Šitą Popiežiaus aktą lietuviai1 
katalikai tegalės tik pasveikinti. 
Pirma, tuo bus patenkintas jų 
senas noras klausytis Mišių gįim- 

• tąja įtalba. Oi antra, nutautėju- 
siems ir tautiškumą savo bažny
čiose ir parapinėse mokyklose 
slopinantiems klebonams pačios 
augščiausios institucijos' bus 
priminta, kad lietuvybės panie-

■ kinimas yra vyriausios bažny-
■ čios autoriteto nepaisymas.

Vkt.

Antrą problemą sudaro našu
mo kėlimas. Bengalijoje, kur 43 
milionai žmonių susigrūdę 140.- 
000 ketvirtainių kilometrų plo
te, tiriamas klausimas, kaip iš 
žemės išspausti antrą derlių, 
kad tuo būdu pašalinus kroninį 
žmonių badą. Rimto dėmesio 
kreipiama Australijai su jos 
milžiniškais nederlingais plo
tais. Pav., 1952-53 m. Italija iš
rinko žemės ūkio produktų už 
4.142 milionus aukso frankų, o 
20 kartų didesnė Australija per 
tą patį laikotarpį tepagamino už 
2.931 milioną. Vidutinis ryžių 
derlius nuo hektaro Azijoje sie
kia 15 centnerių, tuo tarpu in- mų, kurias žmonija dar.turi iš- 
tensvviškai ūkininkaująs japo- rišti.

Du rusai, susitinka Dayton, Ohio. Vienas (kairėj) — gen. V. Ku- 
vanęv, Rusijos ambasados VVashingtone aviacijos atstovas, kitas 
— senas emigrantas Igor Sikorski, iš Rusijos pabėgęs 1919 m., 

JAV pilietis ir helikopterio išradėjęs. .
a
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• Elena Kuprevičiūtė, nesenai į 
JAV atvykusi smuikininkė, ku
ri pastaruoju metu buvo apsi
stojusi Neu Yorke, susirgo. Dėl 
ligos jos;;numatyti rudens kon
certai JAV ir Kanadoje, nuke
liami vėlesniam laikui. Tikima
si, kad koncertuoti galėsianti 
lapkričio mėn.

• Dėdės Jokubyno 80 metų su
kakties minėjimą Chicagoje ren
gia akademikai skautai. Minėji
mas įvyks spalio mėn. 10 d. 6 
vai. vakaro Lietuvių Auditori
jos mažojojo salėje.

• Stasys Vitaitis, ilgametis Tė
vynės redaktorius, mirė rugsėjo 
mėn. 4 d. Brooklyne. Buvo gi
męs 1885 m. Rudaminos valsčiu
je.

• Juozas Cinkus, žinomas vi
suomenės ir tautinių organiza
cijų veikėjas šįmet mini savo 
65 metų amžiaus sukaktį. Ta 
proga J. Ginkaus pagerbimas 
įvyks š. m. rugsėjo mėn. 18 d. 
6 vai. Baltic Freedom House, 
131 East 70 Street, New Yorke.

Kviečiami draugai ir bičiuliai 
dalyvauti. Minėjimą ruošia 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos I Skyrius. —
• Toronte suruoštoje dailės pa
rodoje dalyvavo šie dailininkai: 
J. Akstinas, J. Bakis, V. Brič
kos, Dagys, E. Docienė, G. K. 
Račkus, A. Tamošaitienė ir A. 
Tamošaitis ir T. Valius.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė:
Kazukauskas A., Paterson $1.00 
Lozoraitis J., Cleveland .... 
Kriščiukaitis J., Putnam .... 
Skavičius J., Cleveland .... 
Saladžius J., Rocaester .... 
Siurna J., Chicago ...........
Mieželis V., Chicago...........
Mackevičius F., Rochester 1.00 
Siliūnas B., Chicago ........... ’.OO
Pryžgintytė-Vilčinskienė J.,

Cleveland ..........    1.00
Gramba B., Ambridge ....... 5.00
Kaunelis I., Detroit ........... 1.00
Petrauskas A., Detroit .... 1.00 
Linkevičius J., Chicago .... 2.00 
Petraška E., Omaha........... 1.00
Mudrauskas Sofija,

Cleveland
Visiems aukotojams reiškia

me nuoširdžią padėką.

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. 
• Šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. .

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

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

keičia stiklus ir rūpius.
4701 S. Ilamen Avė., Chicago III. 

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

tik susitarus

Tel. offic’o ARmitage 6-0161 
Tel. buto GRąceland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė., 

Chicago 22, III.
VAI..: 1-3:30, 6.8:30 p. p. pirmad., 

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

12—4 p. p. šeštadieniais.

1.00

WATERBURY

ypatingai jaunimą auklėjant lie
tuviškoje dvasioje. Jau iš eilės 
šeštas metas kaip šeštadieninė 
Lituanistikos mokykla darbą tę- 
sią.

Šių metų lituanistikos pamo
kos prasidėjo rugsėjo 11 dieną ' 
Šv. Juozapo Parapijos mokyklos 1 
patalpose. Yra užsirašę virš 40 ' 
mokinių ir juos mokyti trys rno- 1 
ky tojai: Jonas Brazauskas,
Martynas Kleinaitis ir Česlovą 
Melininkaitė. Seniau šeštadienio 
mokyklą lankydavo apie 70 mo
kinių ir buvo 4 mokytojai. Li
tuanistikos mokykla rūpinasi ir 
ją globoja ALB Waterburio apy
linkės skyrius.

*

• Waterbury jau (septintas me
tas be pertraukos veikia lietu
viška radijo programa "Lithu- 
anian Memories”. šiai progra
mai visą laiką vadovauja dr. M. 
J. Colney. Lietuviškas radijo yra 
svarbi priemonė visos apylinkės 
lietuviams. Ji patarnauja vi
siems be išimties (suprantama 
tik ne lietuvybės priešams). 
Darbas nėra lengvas, jis parei
kalauja nemažai laiko, energijos 
ir nemažai išlaidų. Bet kada 
jaučiamas bendras žmonių pri
orimas ir parama, tada jis bū- 
I na daug lengvesnis ir malones
nis.

Į Kad lietuviška radijo valan
dėlė būtų pagerinta, būtinai rei
kalinga visuomenės parajnos. 
Šiems tikslams yra rengiama 

i Radijo gegužinė-piknikas, kuri 
įvyks rugsėjo 19 dieną, Linden 

( Parke, Union City, Conn. Pro
grama bus graži ir įdomi. Žymūs 
svečiai pasakys kalbas, Vincent 
Klimas orkestras gros šokiams, 
veiks daiktine loterija, bufetas 
su skaniais užkandžiais ir gėri
mais. O kas svarbiausia — ji 
rengiama lietuvišką radiją pa
remti. Taigi, kas atjaučiate ir 
įvertinate lietuviškos radijo va
landėlės svarbumą, malonėkite 
prisidėti. Lietuviškas radijas 
niekados neatsisakė ir neatsisa
kys patarnauti Jums, tad ir mes 
tikimės, kad ir jūs neatsisaky-

DETROIT
SKAUTŲ TĖVŲ ' 
SUSIRINKIMAS

' ■' •. .• ' ' 5 ’ ' -į, ;•

Sekmadienį, rugsėjo mėn. 19 
d. 12 vai. 15 min. šv: Antano pa
rapijos mokyklos patalpose šau
kiamas Detroito skaučių ir skau
tų tėvų susirinkimas.

Tėvų Komitetas

mai bus duodami niio 1:00 vai 
po pietų. Programą atliks L 
Zaikienės ved. tautinių šokių 
grupė, smuikininkas prof. VI. 
Motiekaitis ir kit. Visi' kviečia- 
įpi šiame parengime dalyvauti, 

šiuo metu apylinkės valdybą 
sudaro: pirm. J. Uždavinys, 
vicepirm. dr. K. Alminauskis ii 
dr. P. Pamataitis, sekr. V. Var. 
nauskas ir kasin. L. Valiukas.

LOS ANGELES
Rugsėjo mėn. 26 d. Šv. Kazi

miero lietuvių parapijos salėje 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės Los Angeles apylinkė ren
gia vakarą. Programos pradžia 
3:30 vai. po pietų, gi šokiai pra
sidės 6:00 vai. Parengimo pel
nas skiriamas lietuvių kultūri
niams reikalams ir vietos lietu
vių šalpai. Parengimo metu M. 
Aftukiėnė, šalpos komisijos pir- 
inininkė, organizuoja daiktinę 
loteriją. Pelnas pramatytas Dr. 
Bendoravičiaus šeimai sušelpti, 
šokiams gros M. Krafto kape, 
la; pietūs, užkandžiai ir gėri- K. Barauskas.

Dr. P. Pamataičiui apylinkei 
valdyba yra pavedusi paruošt 
lapelį lietuvių ir anglų kalbomi: 
apie Amerikos Lietuvių Bend 
ruomenę, jos tikslus bei paskir 
tį. Lapeliai netrukus bus at 
spausti ir paskleisti Los Ange 
les ir apylinkės lietuvių tarpe.

•
Gruodžio 5 d. numatytas spau 

dos atgavimo paminėjimas. Or 
ganizuoja ALB vietos apylinkė 
švietimo ir kultūros
kurią sudaro: pirm. Br. Budriu 
nas, dariai — L. Šeštokienė ii

i.

GREET1NGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends 
For a Plėasant Holiday

THE YODER COMPANY
r>

LITUANISTINĖ MOKYKLA. 
PAREMKIT RADIJO 

VALANDĖLĘ

į, y g nepajučioms vasaros sezo
nas prabėgo ir vėl prasidėjo mo
kyklų dienos. Reikia sveikinti!
mūsų kolonijos lietuvius, kad jie site atsilankyti į gegužinę. Nuo- 
neatleidžia lietuvybės reikalų, širdžiai kviečia

Mes duodam ir iskeičiam Eagle Stamps

CLEVELAND, OHIO

THE MAY CO’S BASEMENT
MŪSŲ DIDŽIAUSIAS MARŠKINIŲ PARDAVIMAS PER 10 METŲ

10,000 garsių visoje valstybėje
2.95 ir 3.95 Marškiniai

Geros rūšies Sanforized* medžiagos 8 populiarių 

, kalnierių rūšių pasirinkimas
Vien balti ar raštuoti stiliai! Taip pat dviejų rūšių

Madras ir dviejų rūšių balti

Dr. I. KurasRamunis
Spec.: KŪDIKIŲ ir VAIKU LIGOS 
VAL.: darbo dienomis 3,5 ir 6-8 v. v.

išskyrus trečiadieniais 6-8 v. v. 
šeštad. 10-12 v. r. — 1-3 v. p. p.

IR '

Dr. Jaras Ramunis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

VAL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v. 
fctftad, 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimą 

7156 S. Western Avė.
MEDICAL CEN’TER

TBL.: kabineto REpublic 7-1168
I WAIbrook 5-8765

Į .99
■ šie nėra paprasto išpardavimo marškiniai, bet valstybiniai rek

lamuoti parduodami visoj Amerikoj už 2.95 ir 3.95!‘Mes ne- 
. galime paminėti šio garsaus gaminimo pavadinimo, bet' jūs 
pažinsit šiuos tikrai vertingus marškinius, .žinomi.dėl jų-pato- 
gaus tinkamo, atsargaus pagaminimo, puikios išvaizdos ir ver
tingos medžiagos. Reguliarios rankovės, French Rankovės, pa
prasti balti, įvairūs raitai, manas ir kiek balto plono'aureklo 
ir 8 apykaklės7 rūšys pritaikyti kiekvieno skoniui! Dydžiai 
13!Zj-32 rankovių. Dyižiai 14, iki-14 VĮ—32»iki 34 rankovių. Dy
džiai 15 iki 16VĮ—32 iki 35 rankovių ir 17 iki 17 Yį—33 iki 35 
rankovių ilgių.

The May Co.’s Basement Mėn's ‘ 
/ Eurhialiings' Departmehr *



KOKIE JOS ENERGINGI

Tikrai viskas

Dabar už vietines kainas

(Bus daugiau)paskyrė

Amerikos vienintelis 
alus ugnim .gamintas 

2000 lapsnių.

O kas 
ne pa
tiems, 
didelio

mas, persiuntimas ir kt. kainavo 
$179,760.32.

Iš šių skaičių paaiškės, kad 
tiesioginiai šalpai išleista 88.8 
nuošimčiai išlaidų, administra
cijai, imigracijai apie 8 nuošim
čius, o algoms tik 3.2.

Visos amerikoniškos kontro
lės įstaigos stebisi BALFo ma
žoms išlaidoms' administracijai 
ir algoms. O visgi ligi šiol mūsų 
pikti liežuviai klegeno apie di

deles raštinės išlaidas. Tik tūk
stančių savanorių darbas ir di
delis taupumas padėjo tiek daug 
išsiųsti šalpai. Todėl BALFas 
yra vienintelis Amerikos vyriau
sybės pripažintas pabaltiečių 
fondas. Visoj Amerikoj tarp 56 
pripažintų įstaigų pašalpoje 
BALFas garbingai atstovauja
mas.

Europoje dar pasiliko virš 8 
tūkstančiai lietuvių, kurie dau-

šiems dviems uždaviniams, ku
riais remiasi lietuvybės išlaiky
mas. Tad kiekvieno mūsų yra 
šventa pareiga visomis jėgomis 
padėti BALFui, kad jo veikla, 
ypač dabar Vykdomasis vajus, 
būtų sėkminga. Vienokiu ar ki
tokiu būdu parėmę BALFo va
jų, galėsime jaustis atlikę lie
tuvybei. šventų savo pareigą. 
Tad nešykštėkime BALFo pra
šomo skatiko ir neatsakykime 
prašomos paslaugos.

Dr. Bronius Namickas

KĄ BALF NUVEIKĖ 
PER 10 METŲ

Lietuvio pareiga

nai
čigonės, kad 
"romalis”, o 
kams.

Carmen

Per paskutiniuosius keturio
lika metų visi džiaugėmės lietu
vių bendru darbu politikoje ir 
labdarybėje. Tai mūsų didžiau
sias laimėjimas, kad gražiai su
siklausėme bendriems , reika
lams. To bendro darbo vaisiai 
turėtų mus ir ateičiai dar stip
riau ir arčiau sujungti. .

PROSPER MERIMEE
Vertė V. Gintautas-Kavaliauskas

Stroh’s alaus stiklinė su jūsų mėgiamiausiu 
maistu yra gero skonio suderinimas ir ki
tiems sunkus perviršinti. Stroh’s alus turi 
nepaprastai puikų skonį ir atsargų paruoši
mą, ateinantį tiktai iš 2000 laipsnių liepsnos 
gaminimo. Joks kitas Amerikos alus nėra 
gaminamas šiuo būdu. Pirkte Stroh’s alaus 
dėžę šiandien.

duoną ir labai nustebau, nes 
jokios ppsseeserės neturėjau.-

BALFas veikia tik 10 metų. 
Pažiūrėkime, ką jis per tą de
šimtmetį atsiekė. Grynais pini
gais lietuviai suaukojo $563,- 
832.70, o nelietuviai davė $906,- 
175.65. Viso pinigais gauta $1,- 
470,008.35.

Be pinigų BALFas gavo mais
to, rūbų, muilo ir medikamentų: 
iš lietuvių 1,463,348 svarus. Iš 
svetimų šaltinių gauta 1,118,088 
svarus. Viso gauta gėrybių 
2,581,436 svarai, arba įkainavi
mu: $2,437,782.16\ Tad pinigais 
ir gėrybių įkainavimais BALF 
per 10 metų gavo $3,907,790.51. 
Kiek gi BALFas per tą dešimt
metį išleido? Šalpai išleista: pi
nigais $762,287.00, nupirkimui 
maisto, vaistų ir kt. užmokėta 
$254,049.64. Išsiųsta suaukotų 
gėrybių 2,577,686 svarai, kas 
įkainuojama $2,434,432.16. To
dėl sušelpta pinigais, pirktomis 
ir suaukotomis gėrybėmis už 
$3,450,768.80/

Per tą laiką išmokėta tarnau
tojams Amerikoje ir Europoje 
$117,109,25, o administracijai ir 
imigracijai $136,629.18. Sandė
lio išlaidos, kaip daiktų pakavi-

šis rugsėjis — tai BALFo va
jaus mėnuo. BALFas šį mėnesį 
ypač yra suaktyvinęs savo veik
lą surinkti galiniai daugiau au
kų, reikalingų sušelpti mūsų 
tautiečius, dėl sveikatos ar kitų 
priežasčių negalėjusius išvykti 
iš Europos į tuos kraštus, kur 
galima rasti, kad ir laikiną pra
gyvenimo pagrindą.

Europoje, ypač Vokietijoje, 
liko daugiausiai tos mūsų lietu
viškos bendruomenės šeimos, 
kurios turi ligonių ar vaikų. Jos 
ten negali susidaryti sau pra
gyvenimo pagrindo — ir yra pri
verstos tiesti savo maldaujan
čias rankas ir prašyti pagalbos 
pirmoje eilėje iš tų lietuvių, ku
riems buvo lemta atvykti j Nau
jąjį Pasaulį ir čia. susirasti žmo
niškesnę pragyvenimo bazę; Ne
laimingiesiems mūsų broliams

storiausią virbalą, o už du 
pirmąjį skudurninką būčiau 
karinį apsiaustą į civilinius 
jūs manote, kad vyrui, kuris 
ereliukus iš lizdų mūsų uo

lose, būtų sunku nusileisti j gatvę pro langą 
iš mažiau kaip trisdešimties pėdų augščio? 
Tačiau pabėgti aš nenorėjau. Aš dar tebetu
rėjau kario garbės ir -pabėgti man atrodė 
didelis nusikaltimas. V.isdėlto. įrodymas, kad 
Carmen mane prisimena, mane paveikė. Bū
damas kalėjime,’mielai mąstai apie laisvėje 
esantį draugą, kuris tavimi domisi. Auksinis 
pinigas mane kiek įžeidė ir mielai būčiau jį 
grąžinęs, bet kur ją rasti? Tai atrodė ne
lengva.

Po degradavimo ceremonijų maniau, 
kad jau nebėra nieko, dėl ko aš galėčiau

, . M '' '’■* • ' ’

kentėti. Tačiau prieš ak,is .dar buvo vienas 
pažeminimo momentas: tai buvo man išei- 
naht iš kalėjimo, kada.mane

Tai turbūt kokia nors, klaida, galvojau aš, 
žiūrėdamas į duoną, bet ji taip žadino mano 
apetitą ir taip skaniai kvepėjo, jog aš, ne
galvodamas, iš kur ir kam ji buvo skirta, 
nutariau ją suvalgyti., Beriekiant peilis at
simušė į kažką kieto. Pažiūrėjęs atradau ma
žytę anglišką pielyčią, kuri prieš kepant bu
vo įdėto- į tešlą. Taip pat duonoje radau auk
sinį dviejų piastrų pinigą. Jokios abejonės 
— Carmen dovana. Laisvė jos rasės žmo
nėms — viskas: jie padegtų ir visą miestą, 
kad tik viena diena trumpiau tektų būti ka
lėjime. Be to, merginos būta gudrios ir su 
šiuo kepalėliu duonos buvo pasijuokta iš ka
lėjimo prižiūrėtojų. Per vieną valandą bū
čiau nupjovęs 
piastrus pas 

■pakeitęs savo 
drabužius. Ar 

išėmė

išaiškinti, torėti aiškų ir realų 
vengiama "pasakyti”, kad esi 
beveik lietuvybės priešas.

Taip buvo ir Clevelande su 
Lietuvių salės statymu ir seno
sios praplėtimu. Daug buvo fan
tazuota, bet labai mažai į reika
lą realiai pažiūrėta ir ta krypti
mi dirbta. O ko vertos iš vėjo 
vejamos virvės laivams pririš
ti — visi gerai žinome.

Befantazuojant buvo išsiskir
ta net su salės šėrininkų vado
vybe ir po to atsakomybė už 
ateitį jiems perkelta. O ir to 
nereikėjo daryti, nes niekas čia 
nieko nepabaidys, gi bendrasis 
reikalas tikrai nukentės.

Ne ką geresnis reikalas — ir 
lietuviškosios kolonijos steigi
mas, išvirtęs tik į gražų patari
mą lietuviams kurtis Naujosios 
parapijos rajone.

Čia prisimintas tik Clevelan- 
do atvejis. Prisimintas todėl, 
kad tas chicagiškis tą reikalą 
iškėlė. Bet tokių atvejų, kaip 
jamminėjau, yra daugelyje ko
lonijų. Ir gal tiktų šiuo atveju 
prisiminti tą gerą patarimą — 

mažiau reklamos, o daugiau 
rimto darbo.

pinigai — štai.
— žiūrėk, jis išsaugojo pinigus, — su

šuko ji juokdamasi. — Pagaliau juo geriau, 
nes aš jau esu viską išleidusi. Bet nesvarbu. 
Bėgąs šuo badu nestimpa. (Bėgąs šuo kaulą 
randa — čigonių priežodis). Einame, išleis
kime viską. Tu fundiji.

svetimųjų (vokiečių) teikiamoji 
pašalpa yra toli gražu nepakan
kama, kad jie įstengtų šiaip taip 
išmisti, prisidengti ir galėtų kur 
prisiglausti.

Mes todėl turime ateiti savo ' 
broliams į pagldbą ir jautriai . 
atsiliepti į BALFo šauksmą — 
kiekvienas, kuo kas galime, įsi- . 
jungti" j BALFo vykdomąjį va
jų. Vieni savo galimai gausesne 
auka, kiti BALFui reikalinga 
paslauga paremsime tą didį dar
bą, kurio vaisiai nušluostys 
skausmo ašarą sunkią tremtinės 
naštą velkančiai lietuvei našlei, 
suteiks stiprybės sergančiam 
mūsų broliui, ir atneš džiaugsmo 
svečioj šaly augančiam, dažnais 
atvejais alkanam, vaikui.

BALFas, būdamas bendrinė 
lietuvių šalpos organizacija, šel
pia visus skurdan patekusius 
lietuvius, stengiasi jų neskirs
tyti sūnumis ir posūniais, ne- 
rūšinti pagal jų įsitikinimus. Be 
to, tenka pridurti, kad BALFas 
greta grynosios šalpos rūpinasi 
dar ir kultūriniais skurstančių 
lietuvių, ypač priaugančio jau
nimo, reikalais, t. y. remia trem
tyje susikūrusias vargo mokyk
las pinigais, aprūpina jas moks
lo priemonėmis.

Bolševikų pavergtoje Lietuvo
je .priešas visomis priemonėmis 
naikina kiekvieną lietuvį, žudo 
ir tremia dėl to, kad jis myli sa
vo tėvynę. Verčia mažuosius ir 
jaunimą atprasti nuo lietuviš
kųjų tradicijų ir prijungti prie 
svetimųjų, savo tėvų kalbą iš
keisti’) svetimą, šio tikslosiek- 
damas, mūsų priešas naudoja 
dar pasaulio istorijoj negirdėtas 
priemones: prievartą, terorą, 
nužmoginimą, artimųjų išdavi
nėjimus ir kt. Lietuvių tautai 
gresia sunaikinimo pavojus. To
dėl yra itin svarbu, kad kiek
vienas laisvajame pasaulyje esąs 

1 lietuvis išliktų gyvas savfr faut 
tai: pats būtų kūnu ir dvasia 
nepalūžęs, jo vaikai nenutautie- 
tų-'

i BALFo šalpos darbas ir kul
tūrinė rūpa kaip tik ir tarnauja

nybon kaip eilinį kareivį, Jūs negalite įsi
vaizduoti, ką išdidus žmogus turi jausti to
kiu atveju. Maniau, kad geriau būti sušau
dytam negu eiti vienam, visų stebimam, bū
rio priekyje.

Ėjau sargybą prie pulkininko buto du
rų. Tai buvo jaunas turtingas vyras, gero 
būdo, mėgstąs linksmai gyventi. Visi jauni 
karininkai rinkdavosi pas jį, o.taip pat daug 
civilių bei moterų, artisčių. Man atrodė, kad 
visas miestas tada buvo susirinkęs prie jo 
durų pažiūrėti manęs, štai atvažiuoja pulki
ninko karieta su jo tarnų priekinėje sėdy
nėje. Ir ką aš pamačiau išlipant? La gitani- 
11a.

Ji šiuo kartu buvo išsipuošusi — visa 
auksuota, kaspinuota. Auksu išsiuvinėta suk
nelė, taip pat mėlynais auksu išsiuvinėtais 
bateliais, visur gėlės ir kaspinai. Su ja drau
ge buvo dvi kitos čigonės, viena jauna, kita 
sena. Visuomet su jomis būna sena čigonė 
ir senis su gitara, taip pat čigonas, kuris, 
joms šokant, skambina. Jūs žinote, kad daž- 

linksmam laiko praleidimui kviečiamos 
jos pašoktų savo tautinį šokį 
labai dažnai ir kitiems daly

je
leg ..........

Sevilijoje aš
■ - ■'

t Tfcinya ii pereito numerio )

Pirmosios mano dienos kalėjime praėjo 
labai liūdnai. Pradėdamas karinę tarnybą, 
tikėjausi pasiekti bent karininko laipsnį. Ma
no tautiečiai Longa ir Mina — jau kapitonai; 
Chapalonga, kuris, kaip ir Mina,, yra neg
ras, taip pat, kaip ir jis, pabėgo į jūsų kraš
tą. Chapolangarra buvo pulkininkas, ir aš 
su jo broliu, kuris buvo toks pat vargšelis, 
kaip ir aš, dvidešimt kartų žaidžiau tenisą. 
Dabar aš pats sau kalbėjau: visas tasai lai
kas, kurį tu ištarnavai bė jokios bausmės, 
yra veltui praleistas. Tavo garbė suteršta ir, 
kad atstatytum Savo gerą vardą viršininkų 
akyse, tau teks dirbti dešimt kartų dau
giau negu būtų reikėję tada, kada tu atvy
kai čia kaip naujokas. Ir už ką aš buvau 
nubaustas? Už niekšę čigonę, kuri iš manęs 

tik pasityčiojos ir kuri dabar kuriame 
nors miesto kampe vagia. Tačiau minčių nekartą 
apie ją negalėjau atsikratyti. Av tikite, sen- 

■ jore, jos šilkinės skylėtos kojinės, kurias aš 
mačiau jai bėgant, tebešmėkščiojo prieš ma
no akis, žiūrėjau į gatvę pro kalėjimo lango 
grotas ir tarp praeinančių moterų nemačiau 
nei vienos tokios, kaip ji. Paskui prieš savo 
valią kvėpinau akacijos žiedą, kučį ji man 
buvo numetusi ir kuris ir sudžiūvęs skaniai 
tebekvepėjo. Jeigu jau yra raganų, tata ši 
mergina buvo viena iš jų.'

. Vieną' dieną įeina kalėjimo priežiūrėto- 
^as ir man paduoda Alcolos duonos kepalėlį. 
" __Štai, -r sako jis, — jums siunčia
jūsų pusseserė.

Paėmiau

gumoje seneliai, našlės, vaikai 
ir ligoniai. Keli šimtai turės pro
gos ir į Ameriką atvažiuoti. Pa
dėkime jiems emigruoti.

Padėkile likučius gelbėti, ne
duokite lietuviškam gailestingu
mui užgęsti. Pasitikėkime vie
nas kitu, ištieskime brolišką 
ranką, pavalgydykime, aprenki
me, ligonius gydykime, našles ir 
senelius paguoskime.

(J. Balkūno kalba)

Mes pasukome į Seviliją. Įeinant į Gy
vačių gatvę, ji nusipirko tuziną apelsinų, 
kuriuos man liepė surišti į mano nosinę. 
Truputį toliau ji neišpirko duonos kepalėlį, 
dešros, butelį mazanillos, paskui vėl užėjo į 
cukrainę. Tenai ji numetė ant pardavėjo 
stalo pinigą, kurį aš jai buvau grąžinęs, ir 
kitą, kurį ji dar rado savo kišeniuje .drauge 
su keliais sidabriniais pinigais, pagaliau pa
prašė mane atiduoti visus mano pinigus. Aš 
teturėjau veną pesetą ir kelis suartus, ku
riuos aš jai atidaviau, susigėdinęs, kad dau
giau nebeturiu. Man atrodė, jog ji nori išsi
nešti visą krautuvę. Ji ėmė viską, kas ten 
buvo geriausia ir brangiausia, yemas, turon, 
vaisių konfitūrų — kiek tik pinigai leido. 
Visa tai man reikėjo nešti popieriniuose 
maišeliuose. Jūs turbūt žinote Candilejo gat
vę, kur yra karaliau Pedro Nekaltijo galva, 
kuri mane privertė susimąstyti. Mes susto
jome prie vieno seno namo. Ji įėjo į prie
angį ir- pasibeldė į apatinį augštą. Viena či
gonė, tikra šėtono tarnaitė, mums atidarė 
duris. Carmen jai pasakė kelis žodžius rom- 
mani kalba. Senė pradžioje murmėjo. Kad ją 
nuramintų, Carmen davė jai du apelsinus, 
saują saldainių ir truputį vyno. Paskui Car
men apsupo ją josios apsiaustu ir išvedė pro 
duris, kurias ji uždarė, paremdama mediniu 
basliu. Kai tik palikome vienu du, ji pradėjo 
šokti' ir juoktis lyg pamišusi, dainuodama-:

— 'fu esi mano ”rom”, aš esu tavo 
"romi”. (Rom — vyras, romi — žmona).

Prieš mane guli laiškas iš 
Chicagos. Laiškas su savomis 
chicaginėmis bėdomis ir gyri
mais clevelandiečių. Rašo: "Jūs 
ten tikrai daug nuveikėte. Kiek 

Jtinau iš laikraščių jau turbūt 
^PUgiate statyti lietuvių salę ir 

jau kuriate naujoje vietoje lie
tuvių koloniją. Kiek suprantu, 
pas Jus daug geresnis susiklau- 
simas, turite daug energingų ir 
sumanių vyrų”...

Skaitau tą laišką ir raustu. 
Raustu už visus tuos energin
guosius ir sumaniuosius vyrus, 
kurie, bičiulio iš Chicagos gal
vojimu, tiek gerų darbų Cleve
lande yra atlikę. Ir ne tik Gle- 
velande, nes panašių reiškinių 
labai daug visose lietuvių kolo
nijose.

Deja, tam mielam chicagiškiui 
ir eilei kitų skaitytojų tenka pa
aiškinti, kad Lietuvių salės Cle
velande ' dar niekas nepradėjo 
statyti, kad taip pat jau baigia 
Vėjais nueiti ir lietuviškos kolo
nijos steigimo reikalas. Priešin
gai, yra rimtų davinių, kad Cle- 
velando letuviai kultūriniams 
parengimams labai greitai netu
rės ir tos salės, nes salės vado
vybė j ieško pelningesnių kelių 
salės reikalus tvarkyti, 
gali būti pelningiau, jei 
togumų suorganizavimas 
kurie dažniau sėdi prie 
ar mažo stikliuko ...

Pas mus taip jau įprasta, kad 
jei kas ką, sumanė — tai per 
laikraščius jau beveik ir įvykdė. 
Paprastai, tuoj sudaromos in
formacinės ar propagandos ko
misijos — ir jos užverčia laik
raščius rašiniais. Ir jei dar re
daktorius bando įtikinti, kad 
pirma gal reikia iš esmės viską 
darbo planą, tai redaktoriui ne

manė pažino, ir mes pasikeitė- 
de žvilgsniais. Nežinau kodėl, bet tuo mo
mentu norėjau prasmegti po žeme.

— Agur lagūna (Laba diena, bičiuli),
— tarė ji: — Mano karininke, tu eini sar
gybą, kaip koks naujokas, — ir greičiau 
negu aš suspėjau ką nors jai atsakyti, jinai 
įėjo j vidų.

Visi svečiai buvo susirinkę į "patio”, ir 
aš, nežiūrint didelės minios, mačiau beveik 
viską, kas vyko už grotelių. (Dauguma Sevi
lijos miestų turi kiemus, apsuptus portikais. 
Juose būna seviliečiai vasalą. šis kiemas esti 
uždengtas dienos metu ir atidengiamas va
karais. Durys iš gatvės-pusės’beveik visada Duoną suvalgiau, pielycia pagaląsiu 

tar- esti atidarytos. Praėjimas, vedąs į kiemą, jietį

»*»VnG*Hr>ar
Stroh Baf

N. /

uždarytas gražia geležine tvorele. Patio — 
isp. žodis — grįstas kiemas). Aš girdėjau 
barškučius, būgnelį, juoką, šaukimą bravo. 
Kartais stebėdavau jos galvą, kai ji šokdavo 
su savo būgneliu. Paskui girdėjau dar kari
ninkus, sakant jai tokius dalykus, kurie ver
tė mane rausti. Ką ji atsakydavo, nežinau. 
Man atrodo, kad tai buvo pirmoji diena, ka
da aš ją pradėjau tikrai mylėti, nes tris ar 
keturis kartus buvo šovusi mintis įeiti į "pa
tio” ir kardą įvaryti į pilvą visiems, kurie tik 
jai meilinosi. Mano kančios truko gerą va
landą, paskui čigonai išėjo ir, susėdę į veži
mą, išvažiavo. Carmen, praeidama pro ma
ne, dar kartą pažvelgė į mane tomis savo 
akimis, kurias jūs pažįstate, ir labai tyliai 
tarė:

— Tautieti, kas mėgsta gerus kepsnius, 
tas eina jų valgyti į Trianą, pas Lillas Pastią.

Lengvutė it stirna įšoko į karietą, ve
žikas sudrožė botagu mulus, ir visa links
moji kompanija išnyko nežinoma kryptimi.

Lengva atspėti, kad po tarnybos aš vy
kau j Trianą, tačiau pirmiausia aš nusisku
tau, išsivaliau šepečiu drabužius, lyg eida
mas j paradą. Ji gyveno pas Lillas I’astią, 
seną kepsnių pirklį, čigoną, juodą kaip mau
ras, pas kurį daugelis miestečių eidavo val
gyti keptos žuvies, ypač, manau, todėl, kad 
ten gyveno Carmen.

— Lillas, — tarė ji, vos tik pamačiusi 
mane, — aš šiandien nieko daugiau nebe
dirbu, Rytoj bus dar nieko diena. (Manana 
serą otro dįa — -isp. priežodis). Einame, 
mano tautieti, pasivaikščioti.

Ji apsisupo savo mantilija, ir mes atsir 
dūrėme gatvėje, patys nežinodami,, kur ei
name.

— Senjorita, tariau aš, — man rodos, 
kad aš .turiu jums padėkoti už dovaną, kurią 
jūs man atsiuntėte,"kai aš buvau .kalėjitne. 

savo 
ir ją saugosiu, kaip jūsų suyeijirą, o

1S gero 
skonio
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THE CRANE COMPANY

PLUMBING SUPPL1ES

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

6215 Camegie Avenue

UT 1-2400

BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

THE CAHNON TAILORING CO

Suits and Topcoats Made-To-Order

124 ST. CLAIR AVENUE Cor. East 2nd Si.

CLEVELAND

Clevelande gyvenąs Juozas 
Urbšaitis — vienas pavyzdingų
jų, darbščiųjų, susipratusiųjų 
lietuvių, šį antradienį, rugsėjo 
mėn. 14 dieną jis atšventė savo 
75 metų garbingą sukaktį. Savo 
veiklumu, darbu savajai visuo
menei, sukaktuvininkas vertas 
ne tik Clevelando lietuvių pa
garbos. '

Juozas yra gmęs 1879 m. rug
sėjo mėn. 14 d. Svaigintų km., 
Kidulių v., šakių apskr., 10 vai
kų šeimoje. Iš septynių brolių, 
be Juozo, tebegyvena tik vienas 
Andrius (Floridoje). Iš trijų se
serų viena — Marijona Aust- 
rauskienė — gyvena Clevelan
de. Apie kitas žinių nėra.

Į JAV Juozas išvyko turėda
mas 22 m. amž. 1901 m. ir tų 
metų rugpjūčio mėn. 10 d. įsi
kūrė Clevelande, Ohio. Taigi, su
kaktuvininkas bus vienas pačių 
senųjų šio miesto lietuvių gy
ventojų. Per 53 savo gyvenimo 
Clevelande metus Juozas daug 
yra dirbęs tautai ir visuomenei 
ir akivaizdžiai parodęs, kad to
kiam darbui ir amžiaus našta 
kliudyti negali.

Tik atvykęs į JAV Juozas Mi- 
chigan valstybėje kirto medžius, 
taisė kelius, dirbo druskinėje.

Apsigyvenęs Clevelande jis be- 
mataht įniko į visuomeninį dar
bą. Anuomet, 1901 m. Clevelan
de tebuvo apie 70 pavienių lie
tuvių (50 šeimynų). Anot Juo
zo, "Clevelande radau keturias 
merginas iš Lietuvos ir apie 70 
vyrų...” Teveikė vos dvi drau
gijos : šv. Jurgio ir Lietuvos Sū
nų Kareivių šv. Kazimiero D-ja. 
Šioji pastaroji turėjo 60 narių, 
vėliau jų skaičius pakilo ligi 400. 
Jaunasis Juozas įsijungė į drau
gijų veiklą, eidamas raštininko, 
pirmininko ir kt. pareigas. Pra
dėjus kilti Clevelando lietuvių 
skaičiui, steigiantis naujoms 
draugijoms, Juozas visur talki
ninkauja savo darbu. Jis veikia 
šv. Juozapo draugijoje, pirmi
ninkauja LRK Susivienijimo 
Amerikoje 8 kuopai 1907-8 m. ir 
tos kuopos pirmininku tebėra ir 
šiandien; nuo 1953 m.

*
Sukaktuvininkas dalyvavo ir 

eilėje kitų organizacijų. Jis, 
štai, pirmininkauja ir eina ki
tas pareigas Liet, draugijų sa
lės b-vėje, šv. Jurgio parapijos 
komitete. Ilgiausiai Juozas dir
bo (nuo 1914 m.) lietuvių tau
pymo ir paskolos d-joje (Cleve
land Lithuanian Building and 
Loan Association, dabar — Su
perior Savings). šioje draugijo
je Juozas ėjo visokias pareigas: 
aštuoneris metus buvo jos pir
mininku (ligi 1923), buvo iždi
ninku, tarnautoju, o nuo 1914 
metų, išskyrus tik 1941 m., ligi 
šios dienos Juozas nuolat per
renkamas draugijos direkto
rium.

Pirmojo pas. karo metu, artė
jant Lietuvos laisvės atgavimui, 
Juozas dalyvavo politiniam sei
me Chicagoje, Clevelande orga
nizavo tautos fondą. Rinko au
kas Lietuvos laisvei, pirko bo
nus, rinko rūbus Lietuvai vėl 
■ . ".-r .

GREETINGS and BEST WISHES
f

AMALGAMATED ASS’N. OF 
ST. & E. RY.

740 SUPERIOR AVENUE, W.

Harry Lang — Secretary

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
Mūsų draugams ir rėmėjams

A. E. HACKENBURG

INSURANCE AGENCY k
GENERAL INSURANCE.

5215 Euclid Avenue HE 1-4050

Ar tikite, kad
3 stiklines pieno 
per dieną titk daug duoda

Our Sincere Greetings and Best Wishes 
To Our Friends and Patrons

H. M. FERGUSON, INC
Mercury Dealer

patekus į pavergimą, ‘rūpinosi 
lietuvių tremtinių atgabenimu 
į, JAV.

kai 1948 m, į Clevelandą su
plaukė daugiau lietuvių — nau
jųjų ateivių ir pagyvėjo lietuvių 
organizacinis gyvenimas, Juo
zas ,ir vėl matomas kaip judrus, 
iniciatyvos pilnas įvairių orga- 
nizarijų narys, pareigūnas, tal
kininkas. (J. Urbšaitis daugelį 
kartų visu nuoširdumu yra tal
kinęs ir tebetalkina Dirvai. Red.)

Paklaustas, iš kur pas jį tiek 
jėgų atsiranda dirbti visuome
nės darbą, nors jam yra tekę 
gerokai padirbti ir fiziniai (13 
metų^ išdirbo Cleveland Twist 
Drill įmonėje), jis šypsodama
sis atsako: ”Kągi, tuomet daug 
dirbom, nors mažai žinojom apie 
Lietuvą, žinojom tik, kad esam 
katalikai... Nebuvo anuomet 
partijų, o jei tekdavo pasipešti, 
tai skirdavome suvalkinius ir 
kauniškius ..Toliau jis sako, 
jog "negerai, kad tiek daug 
draugijų dabar. Anuomet daug 
nuveikdavome tik todėl, kad bu
vome stipriai susiorganizavę, 
kkd turėjome "sąryšį" (kai ke
lios draugijos veikdavo išvien). 
Dabar sunkiau, kai draugijos 
yra palaidos, kai jos nesusitaiko 
dėl politikos..."

Vis dėlto, pasisakydamas nei
giamai prieš įvairių organizaci
jų gausumą, Juozas ir šiandien 
neatsisako dėtis prie jų veiklos. 
Būna dienų, kai jis skuba iš 
vieno susirinkimo į kitą ir ne
siskundžia. "Tik organizuodami 
būdami, galėsime išlikti stip
rūs”, — jis sako. Juozas, be or
ganizacinės veiklos ir šiaip seka 
gyvenimą'parodydamas retai su
tinkamą nusimanymą, nusivo- 
kimą tarptautinio gyvenimo 
raizginiuose ar komunistų in
filtracijos pavojuose. Jis kasdien 
perskaito ne vieną dienraštį, pa
čius svarbiuosius savaitraščius 
lietuvių ir anglų kalbomis, neat
sisako įsigyti ir lietuvišką kny
gą; Užsukę^} jd-kuklų butą 1326 
Rus’s'ell Rd. Juozą- visuomet už
tiksi palinkusį ties radijo apa
ratu ir įdėmiai besekantį nau
jienas ar politinių komentatorių 
pranešimus;

Ir 75 metų sulaukęs Juozas 
Urbšaitis vis judrus, gyvas dva
sioje ir palyginti geros sveika
tos. Visai eilei jaunesniųjų jis 
verta statyti pavyzdžiu žmo
gaus, su tikru nuoširdumu dir
bančio visuomenei ir tautai.

Geros sveikatos ir ilgų metų 
Juozai, linki Tau lietuviškoji vi
suomenė ir ypatingai Clevelan- 
das. V. A.

• į - - > <(

1954 rt. rugsėjolSd. * Nr. 37 :
• T

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CARL J. SCHWARZER, Prosldent

GEORGE SHEWRING, Secreiary

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

DART REALTY CO

4847 Turney Road VU 3-1555

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

DR. G. H. SCHEVE

OPTOMETRIST

. J

' 4936 PAYNE AVENUE EX 1-2989

We Wish Our Friends and Patrons a Pleasant 
Holiday

THE E. B. BROWN OPTICAL CO.

803 Union Commerce Bldg. MAin 1-2428

THE FINEST MERCURY EVER BU1LT

10318 LORAIN AVENUE

Sveikinimai ir geriausi linkėjimą! mūsų draugams 
ir rėmėjams

K. V. WEBSTER RE ALTO R

SEE THE NEW 1954 MERCURY CARS

GREETINGS and BEST WISHES

HAROLD L. BARBĖK

DISPENSING OPTICIAN I

37 Years Experience Filling Oculists, Prescriptions

716 National City Bank Bldg. PR 1-1700

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

HEILMAN 
FURNACE & APPLIANCE CO.REAL ESTATE

. GAS — OIL and COAL FURNACESwr 3-2000
GL .1-9063750 EAST 152nd STREET

4

BEST WISHES

To Our Many Friends

GL 1-0278864 EAST 140ih STREET

28924 Euclid Avenue

• Duoda jums reika
lingą kalciumą.

• Padeda jums geriau 
miegoti.

• Pagerina jūsų iš
vaizdą.

,3619 WALTON

f Atlaisvina jus, pa
lengvina nervų jtem- 

, pimą.

V.š V/EiCOME YOL’R SAViNGS
THE BANK FOR Ali THE PEOPII

■ Duoda sveikatą, ne 
svorį. LA GANKE & SONS STAMPING CO.

»•

MILKPKODUCia* 
riDKRATION OF CLKVKLAHD 
lOil W.t.Ur«vMig 
Ctov«lMd 1*,—■

/-------------—-----------------------

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
kandai tampa sunaikinti arbs 
įgadinti ugnies, kreipkitės 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi 
tno, ko visada reikalauja ap 
iraudos kompanijos pirm, ne 
gų. išmoka, už nuostolius.

P. J. KERŠIS
609 Sociėty for Saving Bld. 

.Telef.:. MAin >1773.'. ... 
Rezidencija: PENINSULA -2521

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends .

HILDEBRANDT PROVISJON CO

ME 1-3700



Hanna Building SU 1*3844

VU 3-2323

405 Prospect — Fourth Building MAin 1-5088

OHIO IRON W0R$8

SUMWALTINSURANCE AGENCY

THOMAS J. UNIK CO ST. CLAIR BUILDERS & SUPPLY CO

BUILDERS SUPPLIES—BRICK—CEMENT—LIME

20020 ST. CLAIR AVĖ. KE 1-6000

Greetings and Best Wishea To Our Friends and Patroną

A. D. PELUNIS

DeSOTO—PLYMOUTH CARS
KE 1*130016009 WATERLOO ROAD

13123 Detroit Avenue BO 2-6433

Greetings and Best Wishes

To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 

To Our Friends and Patrons

SK 1-7232 
RA 1-9182 
VU 3-4009 
WY 1-1220

SEE THE MOST OUTSTANDING OLDSMOBILE 

16101 Kin8man at Lee Rd. WY 1-3333

GENERAL INSURANCE
1010 Euclid Bldg. TO 1-5888

INSURANCE AGENCY 
EVERYTHING IN INSURANCE

Union Commerce Bldg. TO 1*4)200

WATERLOOIIARDWARE & PA1NT 
COMPANY

We Cary a Complete Line of Hardware Supplies 
FLOOR SANDERS FOR RENT 

We Give and Redeem Eagfe Stamps

DeBARRY OLDSMOBLE %

INDUSTRIAL STEEL FABRICATOĖS
879 ADDISON RD. EX 1-7625V ’G;’.

L . - —- —

ELMER HOCKER, General Manager
1321 MAROUETTE HEndarsok 14030

RAY E. LANDERS

N. B. C. BUILDING SUperior 1-9322

CLEVELAND and COLŪMBUS, OHIOBRUSH OR SPRAY

PAINTING AND DECORATING

UNITED ERECTING COMPANYEUCLID AVĖ NU E

HE 1-4735

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends and. Patrons

Commercial Residential
Industrial

MAPLE HEIGHTŠ

, i .,

Specialisto in Color Harmony 
’ "PERC*

4500 EUCLID AVENUE

i,
t-v

—
Geriauąi sveikinimai, ir .linkėjimai visiems lįetuvįatns ' 

į 
«

•J

VARCO PRODUCTS INC. k
. •> ' ' f ii. .. ’

STEEL FABRICATORS ,

Edward Black, General Mgr.

480 GREEN RD. . IV 1-6815

Wm. H. BROWN REALTORS
■6 rTt T)TJ/\ A TA1I7 A V -

Si; '.‘X.-

r ;’ ’.ij • - -i * ' -t X r. . • ' ’ :

Greeting and Best Wishes To Our Fri«nds*an4 Patroną it'
- '... ‘.X .i. .A S- s

PEACOCK CLEANERS, Ine.
TAILORS — FURRIERS 

TRY US FOR YOUR CLEANING 
YOU WILL BE SATISFIED

12914-16 Forest Avė. MAIN PLANT 
8139 Euclid Avė. MAIN PLANT 
10603 Union Avė. 
9201 East 131st St; 
3045 East 102nd St.

6214 Broadway Avė.

Geriausi sveikinimai draugams iįr rSmėjains 

GEORGE M. KNOBLAUCH, INC.
' r ’ ■> ' •; ' h p

GENERAL INSURANCE-* ' TFA ’

........      iifc

GREETINGS and BEST WISHES

THE LAKE ERIE BUILDING 
MATERIAL COMPANY 

YOUR NEIGHBOR

GREETINGS and BEST WISHE3 
To Ali the Lithuanian People

GREETINGS and BEST WISHES 
TO ALL OUR FRIENDS

GREETINGS AND BEST WISMES 
To the Lithuanian People
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liekos ranka kiekvienam vaidin
tojui rado vietelę, taip, kad ir 
masinės scenos praėjo be jokių 
sutrikim:) ir susigrūdimų.

Dekoracijas* vaizduojančias 
Nemuno upę ir jos pakrantes 
piešė B. Šulskis. Scenos įrengi
mus atliko: J. Deksnys, P. Mi
kalauskas, J. Bukšnys ir J. Da
mijonaitis. Tautiniams šokiams 
grojo: K. Stonys, T. Spaskis ir 
R. Gartigaa.

Kadangi žiūrovų eilėse be 
lietuvių sėdėjo ir keli desętkai 
kviestų amerikiečių, jų tarpe du 
meno žinovai iš Omahos šimt
mečiui minėti komiteto, tai prieš 
vaidinimą G. Aukštuolienė per 
mikrofoną trumpai atpasakojo 
veikalo turinį anglų kalboje, o 
vaidinimo metu viena kita frazė 
tą turinį dar paryškino.

Vaidinimui pasibaigus, an
samblio vadovus ir ansamblie
čius sveikino Omahos šimtme
čiui minėti lietuvių k-to reikalų 
vedėjas P_. Adamonis ir ALB 
Omahos apylinkės pirmininkas 
J. Sakalas. Po to, P. Adamonis 
kvietė vieną po kito meno va
dovus pasirodyti publikai, čia 
kiek neskanų įspūdį paliko ne
noras iškviesti tautinių šokių 
vadovą M. Aukštuolį.

Pelno iš šio parengimo turėta 
$369. Tai sųipa, kuri nedidelėje 
Omahos lietuvių kolonijoje nau
jųjų ateivių parengimuose iki 
šiol nebuvo pasiekta.

«■

Kai ęuaikaųpia daug darbo ] 
tam, pačiam, laikui, sakoma — 
rugiapjūtė. Tokia rugiapjūtė ; 
Omahos lietuvių kolonijos daiqi- i 
ninkama, tautinių šokių šokė
jam?, k vaidintojams susikaupė ; 
gana prasmingai į rugpjūčio ] 
mėnesį, šio mėnesio laikotarpyje i 
jiems teko pasirodyti Omahos ] 
miesto masėms tris kartus:' 14 i 
d,— Turner Parke, 23-29 d.d. j 
AK-SAR-BEN Field ir 28 d. pa- ] 
radę miesto gatvėse. Tie visi pa
sirodymai praėjo sklandžiai ir ] 
su pelnytu pasisekimu. Jiems ] 
per visą karštąją vasarą buvo i 
ruošiamasi. > :

Visi minėtieji lietuvių pasi
rodymai buvo atlikti ryšyje su 
Omahos miesto 100 metų sukak
ties minėjimu. Dalyvauti miesto 
šimtmečio minėjime lietuviai, 
kaip ir kitos šiame mieste gy
venančios organizuotos tauty
bės, buvo pakviesti tam tikslui 
sudaryto miesto šimtmečiui mi
nėti komiteto. Lietuviams nuta
rus prie šimtmečio minėjimo 
prisidėti, buvo sudarytas specia
lus komitetas ir darbas pasi
skirstytas sekcijomis. Apie tai 
plačiau rašiau Dirvos Nr. 16 
(Omahai 10 metų), todėl čia or
ganizacinės pusės smulkmenų ir 
nebekartosiu. Gi pasirodymams 
parengti ir jų rengimui vadovau-1 
ti balandžio mėn. pabaigoje bu
vo iš Chicagos. iškviestas rež. G. 
Velička. Jis čia atvykęs, pasiro
dymui Turner Parke, paruošė 
naują dainų ir tautinių šokių 
montažą: "žiedas, kurio jieško 
pasauls”.

Šio scenos veikalo pastatymui, 
visi vietos dainininkai, tautinių 
šokių šokėjai ir vaidintojai su
sijungė į vieną vienetą — an
samblį. Ir jau gegužės pirmojo
je pusėje buvo pradėtos repeti
cijos; M. Leškys su choristais 
ruošė dainas, M. Aukštuolis — 
tautinius šokius, o pats autorius 
— vaidybinę pusę ir apjungimą 
visų dalių į vieną vienetą. Ka
dangi veikalą pavyko parengti 
anksčiau, negu reikėjo pasiro
dyti Turner Parke, tai liepos 
mėn. 31 d. "Sokol” salėje Oma
hos lietuviškoji visuomenė tu
rėjo progos matyti premjerą.

šį dainų ir tautinių šokių 
monąžą rež. G. Velička parengė 
specialiai lietuvių kalbos nesu
prantančiai publikai. Čia daug 
dainų, šokių ir veiksmo, o vai
dintojų dialogai suredaguoti iki 
minimumo. Tačiau lietuviui jis 
labai mielas žiūrėti, o iš vaidini 
tojų tartų trumpų frazių, turi-1 
•nys lengvai suvokiamas.

Nesiimu vertinti paties sce
nos veikalo bei jo išpildymo iš 
esmės, nes neesu meno kritikas. 
Tačiau eilinio žiūrovo akimis 
žiūrint, spektaklis buvo puikus. 
Darniai nuskambėjo dainos,- o 
ypač gražiai buvo sušokti tauti
niai šokiai. Ir techniškai gerai 
paruošti ir šokių metu išlaikyta 
linksma ir pakili nuotaika, žiū
rovui atrodė, kad šokama ne ] 
todėl, kad taip surežisuota, bet ■ 
todėl, kad jaunimui linksma. Tik 
vietoj valso ar tango, šokamas , 
malūnas, oželis, lenciūgėlis ir kt. 
Ne veltui kiekvieną šokį paly
dėjo gausūs plojimai.

Įspūdingas bnvo ir laumių šo
kia —r baletas, kurį pagal rež. G. 
Veličkos nurodymus sukūrė ir 
kitas šokėjas parengė septynio
likmetė high school mokinė 
(šiais metais baigs) J. Totilaitė. 
Tąi irmasis jos pąsirody- 
pnas. Ją ne kartą esame matę 
scenoje šokančią baletą per mi
nėjimus. J. Totilaitė ne sava- 
mpkslė. Ji baleto mokėsi virš 
mėtų Vokietijoje pas žymiį. Ki
jevo baleriną. Todėl daug kas 
jai pranašauja sėkmingą baleri
nas karjerą. '

Nors "Sokol” salės scena pa
lyginamai erdvi, tačiau masei 
dalyvių (63) buvo kiek. ankSto- 

| ką. Tačiau prityrusi rež. G. Ve- 
i*.’-

-f ri';

PASIRODYMAS TURNER 
PARKE

čia dar pavasarį buvo pasta
tyta estrada, o jos viduryje ant 
stiebo buvo "užsodintas" tortas 
su šimtu žvakučių. Tat šioje vie
toje rugpjūčio pirmoje pusėje ir 
pasirodė organizuotos tautybės 
Omahos visuomenei, ką jos iš 
savo gimtųjų-kraštų yra atsine- 
šusios.

Rugpjūčio 14 d. 8,30 vai. va
kare ‘buvd duotas čia lietuvių 
spektaklis, kuris pradėtas Ame
rikos ir Lietuvos vėliavų išneši
mu bei jų pagerbimu. Toliau se
kė abu himnai, kuriuos sugiedo
jo: Amerikos — I. šarkaitė, o 
Lietuvos — visas ansamblis. Po 
to, šv. Antano parapijos klebo
no kun, J. Jugevičiaus invokaci- 
ja anglų kalboje.

Prieš pradedant vaidinimą, G. 
Aukštuolienė (čia gimusi ir 
mokslus išėjusi lietuvaitė) per 
mikrofoną atpasakojo scenos 

?| veikalo turinį, įterpdama kiek 
l'l istorinių bei geografinių žinių 

-apie Lietuvą. O smulkūs paaiš- 
Ikinimai vaidinimo metu sudarė 
galimybę lietuvių kalbos nesu
prantančiai publikai sekti veiks
mą scenoje. . Jos taisyklinga 
anglų kalba ir lietuvių tautinis 
kostiumas užintrigavo ne vieną 
žiūrovą. Dvi "ladies”, sėdinčios 
greta manęs, viena kitos klausė: 

1 ”Who is she”? Patenkinau jų 
■ smalsumą.

Turner Parke lietuvių ansam
blis pakartojo tą patį veikalą: 
"žiedas, kurio jieško pasaulis”, 
nes jis šiam pasirodymui spe
cialiai ir buvo parengtas. Tačiau 
reikia pastebėti, jog šis pastaty
mas išėjo kiek blankesnis, negu 
"Sokol’’ salėje. Tai įvyko ne dėl 
režisieriaus ar ansambliečių kal
tės, bet. grynai dėl techniškų 
kliūčių. Estrada nors ir gerokai 
erdvesnė,, negu "Sokol" salės 
scena, bet slidi. Paviršius pa
dengtas skarda. Tautinių šokių 
šokėjai jautėsi kaip ant ledo, 
todėl kiek nukentėjo šokių tem
pas ir darnumas. Dainos atvira
me ore taip pat neskambėjo taip 
gerai, kaip salėje. Neįmanoma 
čia' buvo .pritaisyti dekoracijų, 
kas savaime suprantama, maži
no pastatymo bendrą įspūdį.

Tačiau, nežiūrint šių pastaty
mui nepalankių techniškų aplin
kybių, lietuvių pasirodymas Tur.- 
nęr Parke ir.vietos spaudos ir 
radijo buyo įvertintas labai

io minėjime
rai. Radijo stoties KBON pra
nešėjas Mr. Mac Cann atsiliep
damas apie šį lietuvių pasirody
mą tarp kita ko pareiškė, jog 
tai didžiausias šių metų paren
gimas. O Omahos dienraštis 
"World Herald” sekančią dieną 
;dėjo šio vaidinimo aprašymą, 
pažymėdamas, kad ir profesio
nalas pavydėtų dainininkams jų 
balsų, o šokėjams — jų kojų. 
Įdėjo taip pat iš šio vaidinimo 
ir vieną nuotrauką (laumė ir 
piemenukas).

"MALŪNAS” SUKOSI VISĄ 
SAVAITĘ

Ten, kur kiekvieną pavasarį 
Omahos gyventojai mėgina lai
mę arklių lenktynėse (AK-SAR- 
BEN Field), rugpjūčio mėn. 
23-29 dienomis 'buvo duodamas 
istorinis spektaklis, vaizduojan
tis Omahos Šimtmečio gyvenimo 
būdingesnius įvykius. Tam tiks
lui čia prieš estradą, talpinančią 
apie 15000 žiūrovų, buvo pasta
tyta didžiulė scena. Pati scena 
vaizdavo tą žemės plotą, kuria
me buvo pastatyti pirmieji Oma- 
hos pastatai. Tai dviejų kelių 
kryžkelė, o aplinkui pakilimai ir 
nuolaidumai — kokia faktiškai 
ir yra Omahos terena. čia per 
ištisą savaitę ir. buvo kartoja
mas kas vakarą tas pats spek
taklis, kuris prasidėdavo 8,30 
vai. ir baigdavosi — 11,15 vai.

Šį spektaklį organizavo Oma
hos šimtmečiui minėti komite
tas, o vykdė vietos ir kviestinės 
meno pajėgos iš kurių svarbiau
si: režisorius James Vincent 
Russo ir aktorius Jeffrey Lynn; 
abu iš New Yorko. J. Lynn ir 
vaidino spektaklyje svarbiausią 
rolę, vaizduodamas Omahos 
miesto dvasią. Scenos apšvieti
mą, kuris tikrai buvo puikus ir 
įspūdingas, įrengė taip pat 
kviesti specialistai iš Hollywoo- 
do. žodžiu, šiam spektakliui pa
statyti nepagailėta lėšų nei me
ninėms pajėgoms, nei techniš
kiems įrengimams.

Sceną nušvietus prožekto
riams, matome prie savo palapi
nių bešokančius indėnus, čia at
keliauja pirmieji pionieriai ir 
daro su jais sutartį. Vežimais, 
pakinkytais arkliais ar jaučiais, 
naujakurių atvažiuoja vis dau
giau ir cfeugiau. Pro čia prake- 
liaija iš rytinių valstybių išva
ryti murmonai. Nebraskai Kon
gresas suteikia valstybės teises. 
Ginčai vietos valdžios posėdyje 
net su muštynėmis sprendžiant 
klausimą, kur turi būti valsty
bės sostinė: Omahoj ar Belle- 
vue. Pravedimas pro Omahą ge
ležinkelio, jungiančio Atlanto ir 
Ramiojo vandenyno pakraščius. 
Steigimas ”stock yard'ų” su 
skerdyklomis ir pirmosios spėk-
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

ta patiKeistai pasikartoja 
politika Baltuosiuose Rūmuose ' 
Washingtone kas liečia komu
nistų veiklos tyrimą dabar, kaip 
buvo ir prie Roosevelto.

Demokratas kongreso atsto
vas Martin Dies (1938-1945 m.) 
demokratų valdymo laikotarpiu : 
buvo Atstovų Rūmų prieš ame- 
rikoninės veiklos tyrimo komi- ' 
teto pirmininkas.

Roosevelto laikais smarkiai 1 
įsigalėję komunistai varė prieš 
DieS nemažesnę smerkimo pro
pagandą, kaip dabar daro prieš 
respublikoną senatorių McCar- 
thy, senato Tjrieškomunistinės 
veiklos tyrimo pirmininką.

Ypafiingas supuolimas: Dies 
tada buvo slopinamas preziden
to Roosevelto ir jo žmonos, kaip 
dabar Eisenhoweris slopina Mc 
Carthy, vadovaujant Eisenho- 
werio broliui, užkulisinei Baltų
jų Rūmų jėgai.

Anuo metu, Rooseveltienės 
proteguojamas, jaunas komu
nistas poetas buvo spraudžia
mas j augštesnius karo laivyno 
karininkus, ir paaugštintes, pri
vertus "apvalyti” jį nuo komu- 

. nizmo. Dabar, Eisenhowerio ge
nerolai sukėlė prieš McCarthy 
audrą, išvystydami prieš Mc 
Carthy nesenai per televiziją 
užsibaigusią "bylą”, kurioje pa
stumdėliu panaudotas armijos 
sekretorius Stevens, ginti armi
ją, kurios augštuosius pareigū
nus McCarthy apkaltino už pa- 
augštinimą vieno Ney Yorko 
žyduko komunisto ir slaptosiose 
radaro laboratorijose laikymą 
apie 30 komunistų, kurie iki tol 
armijos vadų buvo pripažinti 
"ištikimais*. -Savo patarėjų įkal
bamas, Eisenhoweris darė spau
dimą į senatorių McCarthy ne
liesti armijos generolų, kurie tą 
žyduką paaugštino, nors pripa
žino, kad armija tuom darė 
klaidą, ir viešai paskelbė, kad 
ateityje to daugiau vengs. "By
la” prieš McCarthy bHvo suor
ganizuota Baltuosiuose Rūmuo
se, vasario mėnesį, visai slapta
me augštųjų galvų pasitarime, 
bet prezidento griežtai uždraus
ta išduoti kas tame pasitarime 
dalyvavo. Ir paslaptis išlaikyta 
iki šiolei.

Nors ta "byla” plyšo kaip tuš
čias burbulas, tačiau to neužte
ko, sugalvota ją pratęsti ir to
liau, pavedant paties senato ko
misijai padaryti apie senatorių 
McCarthy savo išvadas.

Bešališki Amerikos juristai, 
kurie sekė tą televizijos kome
diją, po jos paskelbė spaudoje, 
kad tai buvo "menki, išgalvoti 
tušti kaltinimai, sukurstyti pa- 
ealingos administracinės grupės, 
aiškiai neturinčios politinio nu- 
smanymo”, kuri pasinaudojo 
"silpnu, nesumaniu, klaidingai 
pritaikintu toms pareigoms” ar
mijos sekretorium.

jai reikmenis. Tuo metu Ameri
ka pilė šimtus milionų dolerių 
gelbėti Angliją, kad ekonominiai 
sustiprėtų. MčCarthy reikalavi
mas nutraukti tokios sąjungi
ninkėms Amerikos parama pre
zidentą labai piktino.

mokratų daug buvo komunizmo 
paliestų, taip ir respublikonų 
augštų valdininkų tarpe ' yra 
daug, kurie neišliko nenuspal- 
voti raudonai, ir kurie labai ne
mėgsta tų, kurie skelbia nutrau
kimą ryšių su Kremlium. Kai 
vieni įveda komunistams baus
ti įstatymus, kiti jješko konsti
tucijoje straipsnių, kurie pada
rytų komunistų baudimą neleis
tinu.

"Knygų degintojas”
Kada McCarthy iškėlė, 

'Amerikos pasiuntinybėse užsie
niuose įsteigtuose neva infor
macijos biuruose apie Ameriką 
prigrūsta komunistų autorių 
knygų ir pareikalavo tas knygas 
iš tų biurų pašalinti, jis buvo 
apšauktas "knygų degintoju”. 
Prezidentas Eisenhovveris tuo 
laikotarpiu sakė kelias viešas 
kalbas. Ir jo kalbų «ašytojai 
kiekvienoje buvo įspraudę "kny
gų degintojų” smerkimą, ką 

. prezidentas nesidro vedamas 
kartojo. (Eisenhowerio kalbas 
rašo specialus "kalbų” štabas).

McCarthy buvo užatakuotas 
kada iškėlė Korėjos karo metu 
Anglijos laivų pasitamavimą 
komunistjnei Kenijai gabenant

kad

Dies neiškentė

Martin Dies, kuris ir, dabar 
yra kongreso atstovu iš Texas, 
kuris taip pat sekė MsCarthy 
"bylą” ir mato jo prieškomunis- 
tinę veiklą, neiškentė. Jis pa
ruošė platų savo laikų pergyve
nimo viešą pareiškimą spaudai, 
iškeldamas kaip jis buvo savo 
partijos administrasijos perse
kiojamas už komūnistų veiklos 
sekimą. Jis pasakė, kad McCar
thy dabar atsidūrė savo parti
jos administracijos nemalonėje, 
kaip jis buvo atsidūręs Roose
velto valdymo laikais.

Dies dabar paskelbė, kad 1941 
metais jis buvo įteikęs Roose- 
veltui sąrašą apie 2,000 žinomų 
komunistų, tarnavusių valdiško
se vietose "ištikimais” piliečiais. 
Tarp jų buvo vardai Alger His- 
so, kuris dabar sėdi kalėjime už 
vogimą ir perdavimą Kremliaus 
agentams Statė Departamento 
paslapčių; Harry Dexter White 
(Weiss), augšto iždo departa
mento pareigūno, kuris pagami
no projektą nugalėtos Vokieti
jos visiškam sunaikinimui ir da
vė rusams Amerikos okupacinių 
pinigų spausdinimo klišes, ku
riomis bolševikai prisispausdino 
šimtus milionų dolerų. Už juos 
Amerika turėjo paskiau atsi
skaityti. Jis Trumano buvo pa
skirtas augštu pareigūnu UN 
organizacijoje. Pagaliau nusižu
dė, gal jausdamas netoli galėsiąs 
bėgti, kai prieš porą metų sena
torius McCarthy paskelbė įtari
mą, kad dešimtys Amerikos ko
munistų tarnauja augštose vie
tose UN organizacijoje (tada ei
lė jų buvo iš vietų paleista). 
Rooseveltas atsisakė Dies "ne
sąmonių” klausyti ir jo įspėji
mus Ignoravo.

Dabar kongresmanui Dies 
prabilus apie anuos laikus,'į jį 
vėl kibo Rooseveltienė, kėsinda
mas i daryti savotiškas išvadas 
apie tuos laikus. Bet jis iškėlė 
tai, kad jau tais laikais daugybė 
liberalų buvo užsikrėtę komu
nizmu ir apspitę Roosevdtą. Jie 
darė savo įtaką ir prezidentas 
nesipriešino, sutikdamas leisti 
jiems laisvai veikti, nenorėda
mas kiršintis. Bet tas jau reiš
kė Roosevelto atsidūrimą visiš
koje tų komunistų įtakoje.

Dies pasako, Itad Rooseveltas, 
žinodamas visa tai, kovojo prieš 
jo komunistinės veiklos tyrinė
jimą. Vėliau net ėmėsi jį perse
kioti, reikalaudamas tyrinėji
mus sulaikyti, nes tuomi ken
kiąs demokratų partijai, kiršin
damas komunistus prieš demo
kratų partiją.

Dies išveda, kad šių dienų ko
munistinės veiklos tyrinėtojų 
persdkiojimas administrac i j o s 
galvų yra lygiai toks pat, kaip 
buvo seniau, jo laikais.

čia esu kelis kartus užsimi
nęs, kad vargu ar yra išlikę ku
rie žymesni amerikiečiai nepa
tekę į komunistų propaagndos 
pinkles nuo 1933 metų, kada 
Roosevelfui pripažinus Sovietų 
Sąjungą, Ameriką užplūdo tūk
stančiai Kremliaus agentų. Jie 
ėmė ruošti Ameriką perversmui 
ir pagaliau jau buvo įsitikinę, 
kad "po pusės metų karui pasi
baigus Amerikoje bus sovietai”. 
Laimė, kad karas anksčiau bai
gėsi, Rooseveltas staiga mirė, ir 
pokariniai sovietų uijgrobinėji- 
mai atidarė daugeliui, amerikie
čių akis.

Pasikeitė NVashingtone admi
nistracija ir su ja atėjo nauji 
veidai'į valdžią. Tačiau, kaip de-,

JAV ARMIJA 
SUDRAUSMINAMA.

Po rugsėjo 1 dienos Amerikos 
karinėse pajėgose grąžintas ka
rininkų sveikinimas visur, kur 
tik žemesnio laipsnio kariai su
sitiks savo viršininkus.

Demoralizuojant Ameriką 
bendrai buvo panaikintas augš- 
tesniųjų sveikinimas už oficia
lių patalpų ir oficialių pareigų. 
Kareiviuose disciplina ir supra
timas kareiviškų pareigų buvo 
nustojęs reikšmės.

Tas buvo pradėta vykdyti 
prieš trejus metus. Ir armijos 
vadai pamatė, kad tokie karei
viai pavirto tik uniformuotais 
berniokais. Nesijausdami var
žymų jie pasidarė ir menki ka
riautojai

Karinėse pajėgose buvo taip 
sutvarkyta,' kad mažmožiu ne
pasitenkinęs vyrukas galėjo ra
šyti skundą savo mamai, arba 
tiesiog savo kongreso atstovui. 
Ir kongrese buvo keliama bylos 
tokių kareiviukų prieš jų vyres
niuosius.

Tokia tvarka buvo savo laiku 
bandoma Rusijoje, kada norėta 
laimėti revoliuciją. Bet po revo-' 
liucijos tuoj buvo panaikinta. 
Galbūt tie, kurie norėjo pasi
tarnauti komunizmui, įkalbėjo 
Amerikos karinei vyresnybei 
"sudemokratinti” kariuom e n ę, 
paskubinti demoralizaciją ir jo
je daug laimėti.

Greetings and Best Wishes 
To Our Friends and Patrons

DAVIDSON 
MOTORS, INC

DODGE — PLYMOUTH

COMPLETE

SERVICE FACILITTES

3140 WEST 25th STREET

SH 9-0900

BEST NVISHES
To Our Many Friends

M. O. MATTUN

SPINETPIANOS

OF DISTINCTION

ŠIMTMEČIO 
MINĖJIME

( Atkelta iš 5-o pusi.) 
taklio dalies pabaigai — tauti
nių grupių šokiai. ' .

Tautinių grupių pasirodymas 
sp šokiais į šį istorinį spektaklį 
buvo įtrauktas kaip integralinė 
jo dalis, šešių tautybių šokiams 
buvo skirta apie 20 minučių; tai 
kiekvienai tautybei maždaug 3 
mirfutės. Scenoje tautinių grupių 
kolektyvai pasirodė šia eile: 
lenkai, čekai, Ukrainai, danai, 
vengrai, lietuviai, ši pasirodymo 
eilė buvo nustatyta ne atsitik
tinai.

Įspūdingesni šokiai buvo pa
likti pabaigai, o lietuvių "malū
nas” — pats paskutinis. Šokį at
likusi tautinė grupė iš scenos 
neišeidavo, o pasitraukusi j sce
nos pakraštį nežymiais judesiais 
turėdavo pritarti pagal muzikos 
taktą šokančiajai grupei. Tai, 
kai buvo šokamas "malūnas”, 
lietuvių šokėjams asistavo visi 
spektaklyje dalyvavusieji kitų 
tautybių šokėjai. Visų grupių 
tautiniams. šokiams ir atitinka
moms spektaklio vietoms grojo 
didžiulis simfoninis orkestras.

Vis tik maloniai kuteno lietu
vio žiūrovo ambi^ją, kai de- 
šimtatūkstantinės žiūrovų ma
sės akivaizdoje grakščiai sukosi 
'malūnas”, palydimas ne (ik 
simfoninio orkestro, bet ir an-

aambliečių — choristų dainavi
mo: "Zuru, zuru malūnėlį”. Per
mainingos ’’malūno” figūros bu
vo' kelis kartus palydėtos gau
siais publikos plojimais.

Po "malūno” visos tautybės' 
sudaro didžiulį ratą, kurio vidų- 
ryje amerikiečiai šoką-”Square 
Dance”. Tuo ir baigiasi spektak
lio pirmoji dalis.

Antroje dalyje: medelių sodi
nimas, tarptautinė paroda, įvy

kusi 1898 m. ir XX amžiaus 
technikos pažanga. Pastarajai 
pavaizduoti 'pravažiuoja pro 
scena automobiliai nuo pačių 
pirmųjų modelių iki šių dienų 
patogių mašinų. Dar Boys Town 
įkūrimas 1917 m. ir pabaigai — 
vėl sumirga scena įvairiaspal
viais rūbais. Tai pasirodo visi 
spektaklio dalyviai publikos at
sisveikinimui.

Nors ansambliečių pasirody
mas šiame spektaklyje trukdavo 
trumpai — tik 3 minutes, bet, 
kai reikėjo tai kartoti kasdien 
per ištisą savaitę, teko jiems 
įtempti visas fizines jėgas ir 
sukaupti visus ištvermės liku
čius.

Kaip minėjau, spektaklis kas
dien pasibaigdavo 11,15 vai. 
nakties. Tai kol jie pasiekia na
mus, užvalgo ir atsigula, jau 1 
valanda sekančios dienos. Nu
migus 3-4 valandas, reikia kel
tis ir skubėti į darbą. O sekan
čią dieną ir vėl tas pats.

(B. d.)

..f

Easy Terms can be Arranged

2027 EUCLID AVENUE

PR 1-7633

GREETINGS and BEST WISHES

BUILDING LABORER’S
Local No. 310

JAMES O’TOOLE, SECRETARY

1220 ONTARIO ST,

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

JOHN KNIFIC R E ALTO R
REAL ESTATE

JOHN & RUDOLF. ALL KINDS OF INSURANCE

820 East 185th St. IV 1-7542

I
VARNIŠAI, ENEMALIAI

/

Gaminame senoviškus aliejinius ir naujus sinteti
nius dažus lauko ir vidaus dažymui.

Visokios rūšys ir spalvos, tinkančios įvairiausiam 

dažymui. Tai vienintelė lietuviška dažų dirbtuvė JAV. Turi I 
t ' 

35 metų praktikų.

Specialios kainos lietuviams ir didelės nuolaidos da
žytojams. A!

%

t

ACE LABORATORY
SUBS. ALTEX PRODUCTS

J. ŽICRYS

1614 Coutant

S a v. P.

Lakewood, Ohio

Telef.: AC 1-5385
. u

■_v

I

4

I

(40) .

u

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

JOSEPH M. SWEENEY

J

Sheriff

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

‘ ,11 ‘

JUDGE PERRY B. JACKSON

MUNICIPAL COURT

Mūsų geriausi sveikinimai visiems lietuviams

JACK KLUM REALTY CO.

15604 Waterloo Rd, IV 1-2901

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

NORWOOD DRUG. INC
PRESCRIPTION SPECIALIST

6411 Superior Avė. HE 1-1035

Best WisKes to Our Friends and Patrons

M. WINOGRAD & COMPANY

MANUFACTURERS OF FINE FURNITURE
MAURICE WIN0GRAD, Mgr.

2536 Euclid Avenue CHerry 1-3637

GREETINGS and BEST WISHES

THE McKEE PLIjMBING SUPPLY CO.

Wholesale Dlstributors

BRIGGS KOHLER PLUMBING FIXTURES

3580 EAST 93 ST. BR 1-5600

j

.5

:i.

HOLIDAY GREETINGS 
TO YOU ALL -

NEO MOLD COMPANY

INDUSTRIAL SAND BLASTERS

2113 EAST 18th STREET CH 1-2225

Greetlngs and Best Wishes to Our Friends and Patrons 

HALE’S RESTĄURANT 
SERVING THE FINEST FOODS ’

#930 Superior Avenue . • • EX 1-9084
F 1 

v Sveikfataatir geriausi linkžjimai mūsą draugams ir rėmėjams 

MEIRING MILLINERY 
WE ČARRY THE LATEST STYLE HATS 

5721 Lorain Avė. . ME 1-2773
įma—Besaa«=^=Ma=gi 1 t-1 -n•r -■ .*
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sumuštiniai, gėrimai, soda.

A. A. BRONIUS

Rugsėjo mėn. 12 d. 1 vai., sa
vo namuose (1884 Grasmere St., 
Cleveland 12) mirė buv. Lietu
vos kariuomenės majoras Bro
nius Bartkūnas.

BARTKCNAS V. NAGEVIČIENĖ

baigė gailestingųjų seserų mo
kyklų ir gavo diplomų.

P. CECETIENž CLEVELANDE

Velionis buvo gimęs 1899 m. 
lapkričio 11 d. Panevėžiuko dva
re, Vilkijoj. Mokslus ėjo Rusijo
je ir Lietuvoje. 1918 m. grįžo iš 
Rusijos ir tuoj įsijungė į sava
norių eiles, dalyvaudamas ko
vose dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. > 1Ą

, Į Clevelandą Bronius Bartkū- 
nas su šeima atvyko 1947 m. 
liepos 8 d. čia tuoj įsijungė į 

• organizacinę veiklų. Aktyviai 
reiškėsi Tautinės Sąjungos sky
riuje, Ramovėje, SLA 136 kuo
poj ir kitur. Buvo, nuoširdus 
Dirvos bičiulis.

viešėjo dvi savaites pas p. šen- 
bergus.

SKTN. TADAS NAGINIONIS

grįždamas iš Chicagos Bostonan, 
pakely buvo sustojęs pas bičiu
lius Clevelande. Jis yra Lietuvos 
Skautų Brolijos JAV I-jo rajo
no vadeiva. Vasarų dirbo Chica
goje, o dabar grįžta tęsti studi
jų Bostono Universitee. šioje 
kelionėje ir lankydamas savo 
rajono skautiškus vienetus sktn. 
T: Naginionis keliauja savo 
kyliniu” — mažuoju Renault 
tomobiliu.

Velionis pastaruoju laiku ne
galavo širdim. Palaidotas rug
sėjo mėn. 15 d. Kalvarijos kapi
nėse.

PRANEšIMAS SKAUTAMS

D. L. K. "Vytauto” dr-vės ir 
D. L. K. "Kęstučio” dr-vės skau
tai ir kandidatai šį šeštadienį, 
rugsėjo 18 dieną, 10 vai. iš ryto 
renkasi prie Lietuvių salės išky
lai.

Iškyla įvyks jeigu bus gražus 
oras. Pasiimti sumuštinių.

' Draugininkai

■//.U.."':

PAKVIETIMAI l ASS 
KONCERTĄ —

”iš- 
au-

Maloniai kviečiame visus j š. m. rugsėjo mėn.
26 d. rengiamą Slovenian National House salėje 
(6417 E. St. Clair Avė.)

KONCERTA-BALIU

Progamo je

1. Solistė Juzė Augaitytė, Philadelphia, Pa.

2. Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas, Law-

rence, Mass.

Pradžia: 6 v. v.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Clevelando skyrius

MUSICARNIVAL
Musicarnival baigią vasaros 

.sezoną rugsėjo mėn. 19 d. Pro-
gaunami pas: V. Kamantą, 1323'gamoje dalyvaus Nadja Wit-
Russell Rd. UT 1-4227; D. Bar- 
tuškaitę, 8907 Esterbrook, GL 
1-6482; K. Pažemėną, 767 E. 90 
St., GL 1-7396; Spaudos kioske 
(šv. Jurgio bažn.) ; Dirvoje ir 
pas visus studentus skautes-tus.

DR. SUKAREVIČIUS,
dr. J. Sukurevičiaus brolis iš 
Lincoln, III., kelias dienas viešė
jo Clevelande.

SUNKIAI SUSIRGO 
GEN. NAGIUS

Praėjusią savaitę gen. Nagius 
nusilaužė koją ir buvo paguldy
tas į ligoninę.

LATVIŲ-LIETuVlŲ 
VIENYBĖS GEGUŽINĖ

• GRĮŽO V1KT. PETERIS, 
atitarnavęs JAV kariuomenėje. 
Pastaruoju metu tarnybos laiką 
praleido Prancūzijoje.

Latvių-Lietuvių Vienybės Cle
velando skyrius sekmadienį, 
rugsėjo 19 d., rengia vasaros 
sezono baigtuvių gegužinę na
riams ir svečiams. Gegužinės 
vieta — Skujeniekų vasarvietė 
prie 6 kelio (Chardon Road) apie 
13 mylių nuo Euclid Avė. par-^ 
važiavus Chagrin River East 
Branch (antrąjį upelį), pasukti 
pirmuoju žvyruotoju keliju į de
šinę. Kryžkelėse bus plakatai. 
Laužas dešrelėms kepti, pasi
taikius lietui plačios patalpos,' 
patogus mašinų pastatymas, šo- 

' kiai, šeimyniškas bufetas. Smul
kesnės žinios telefonu MU 
1-7106. ą

LIUCILĖ M. ŽIURYTĖ

Liucijos ir Felikso žiūriu duk
tė,. baigė gailestingųjų seserų 
mokslus Liuteronų ligoninėje. 
Diplomų įteikimo iškilmės įvy
ko Public Auditorium Mažaja
me Teatre. Iš 16 mergaičių, ga
vusių diplomus, tik Liucilė buvo 
vienintėlė lietuvaitė. Nuo spalio 
4 d. Liucilė pradeda dirbti Cle- 
veland Clinic ligoninėje.

P. CICĖNIENĖ

NAUJIENA 
MOTERIMS

Lietuvaitės Alvinbs Pautienės 
SUPERIOR BEAUTY SHOP
šį mėnesį pusmetiniai prade

dant $6.50.
(7013 Superior, tel. UT 1-1932).

Ateikit į mano salioną ir bū
sit patenkintos savo grožiu.

Atdara nuo 9 vai.

PRADĖKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

REMONTO DARBAI

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

V. RICKUS-RICKEVICIUS 
Tel. HE 2-0683 

1505 Addison Rd.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS 

NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE

Cleveland, Ohio

kowska, John Shafer ir Sigmund 
Romberg. Be šių pagarsėjusių 
programos dalyvių užbaigai dar 
pasirodys eilė kitų dainininkų 
ir šokėjų. Musicarnival vyksta: 
4401 \Varrensville Center Rd., 
Cleveland 28.

ELEKTROS DARBAI
Lietuviai elektrikai atlieka 

elektros instaliacijos ir remon
to darbus. Šaukite GL 1-1996 
kasdien po 4 vai. vakare.

(38)

PIX BEVERAGE 
rūšių alaus — visoki gaivi 

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Parengiama vestuvėms, baliam* 
pobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniai* 

iki 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

45

T H

Clevclandiėčiai DABAR gali pamėgti 
•Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

MONCRIEF Įtaisymu^

N A C E CO. MEDINA. O

buvo apie 10 d. Chicagoje.; Ap
lankė pažįstamus ir dalyvavo 
giminaitės vestuvėse.

/

GYVULIŲ LIGONINĖ
J. C. Taylor, veterinaras, skel

bia atidarymą savo Mayo Ani- 
mal Clinic ir Hospital, 12828 
Carnegie Avė. Jis per daugelį 
metų įgijo didelį patyrimą ir 
yra Clevelande gerai žinomas.

JUMS GERI NAMAI
E. 118 — St. Clair dviejų šei

mų, 6 kamb. kiekvienas, 2 nauji 
gaso pečiai. Vienas butas lais
vas. Labai geras pirkinys.

RAY NAUSNERIS,
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

RADIO — TV TAISYMAS 
A M U R CO.

Sav. JUOZAS DAUTARTAS 
Darbas garantuotas.

Šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.

Telef.: OL 1-1790

I. J. S A M A S , JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Į Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
J pasirinkimas.

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

LEIMON’S CAFE

KAS
UŽSISAKĖ

J4D1RVĄ——-----
TAS NESIGAILĖJO!

GREET1NGS and BEST W1SHES

CLIFFVIEVV LAND COMPANY

2191 South Green Rd. E V 2-1300

4'/2 ACRES OF UNFINISHED BUNGALOIV

FAMILY REALTY CO.
EV 1-5355 PO 1-8550
EV 1-5230 UL 1-4554

6604 RichmOnd Road

Best Wishes To Our Friends and Patrons for a Pleasanl Holiday

SPEER’S LEADER DRUG
PRESCRIPT1ON SPECIALISTS

Comer 93rd and St. Clair Avenue

ŠAUKITEFA 1-9100
ON THE HEIGHTS 

-* j- ■’

2900 MAYFIELD (tarp Coventry ir Superior)
Atidarą pirmadienį,, antradienį ir "penktadienį vakarais — šeštadienį iki 6

Chimes Realty
1188 E. 79 St.

GERAS MŪRINIS NAMAS
4 šeimų, po 5 kambV E?86 ir 

Superior.

Sklypas tarp Superior ir St. 
Clair. Arti šv. Jurgio parapijos 
bažnyčios 42x190.

Atstovas:
V I CTO R BANIONIS 

ofise UT 1-0323 
namuose SW 1-9568

b- >

DIDELIS VIENOS ŠEIMOS 
NAMAS

Labai geram stovyje. Kaiha 
$8500. Nemas East 57 St. 
1VILLIAM G. GABRIEL, Broker

EX 1-5647

PARDUODAMAS NAMAS
Parduodamas vienos

7 kambarių namas, 2 
Naujai dažyta. Didelis 
1349 East 81 St. Kaina

RA 1-3309

šeimos, 
garažai, 
sklypas. 
$12,500.

(39)

PARDUODAMAS NAMAS
2 šeimų, įskaitant 4 kambarių 

baldus, 2 garažai, naujai dažyta. 
Namas 1240 Addison Rd.

Telef. HE 1-9427

(30)

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

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

ĮVADE P ARK REALTY
7032 Wade Park Avė., 

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

LIETUVIAI DAŽYTOJAI

dažo ir 
da 12 
Šaukti:

dekoruoja namus. Duo- 
mėnesių išsimokėjimą.

EX 1-4245 (30)

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

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

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio 
Tel.: EX 1-0376

Mūsų prekybinė garbė paremta 40 metų praktika 
parenkant medžiagų rūšis ir už jas garantuojant.

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

WOLFS FABRICS
7012 ,Superior Avė, EN 1-3764

MARNELL’S
7023 Superior Avenue
Saldainiai,. Riešutai, Popkornai

Čia susitikit savo draugus po pamaldų
Gęrjausia .kava mieste - '

i

V1SŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Alos. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai

Įvairu* valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

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

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

689 East 185 St. IV 6-0400
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus miesto arba pnemiesčiuoee, kreip
kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudus-insurance reikaluose.

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

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &AVilliam'J. Jakubs ■
Lįcėnsijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojal

U • . , ' ■ ,

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
ENdicott 1-1741 <6621 Edna Avenue

* I
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BILL RANDLEiš W.E.R.E — ant scenos.

Su: The Four Coins
Sal Bucarey, The Escorts.

laisvos dovanos,
Iš M. Bajorino pranešimo Europos kraštų atstovų suvažiavimo

A. MITCHELL,

Vaikščiojantys čigonų muzikai... 
žaidimai... gegužinė .. -.

Vyriausias kalbėtojas: STEPHEN 
Valstybės Demokratų Pirmininkas.

■★★★■ 
THE FIELD

Redukcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-634-1. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNA (buto telefonas: GL 1-3976).

tininkių sk. vedėja. — A. Klio- 
rienė, tautinio auklėjimo vado
vė — P.- Orintaitė-Janutienė, 
užsienio reikalų skyriun — vyr. 
sktn. E. Putvytė, J. Daužvardie- 
nė ir sĮctn. dr. M. Budrienė, so
cialinio skt. vedėja — vyr. sktn. 
K. Kodai ienė, ekonominio sk. 
vedėja — psktn. A. Motiejūnai
tė. Spaudas reikalais rūpinsis! 
Seserijos Vadiją ’-’Skautų Aide” 
atstovaus sktn. J. Liesytė, "Mū
sų Vytyje” — sktn. G. Priel- 
gauskaitė. Seserijos Vadijos 
biuletenį redaguos sktn. C. Jur- 
kynienė.

Vyriausiajai Skautininkei lin
kime sekinės gražioje pjūtyje 
su tokia didžia ' talka!

I

t
i

Į?
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stybės (Belgija, Olandija 
Liuksemburgas). Kitą sutarti
mi, pasirašyta Bonnoje, Vokie
tijoje turėjo pasibaigti okupaci
nis režimas ir jai grąžintas vals
tybinis suverenumas. Už šią 
nuolaidą Vokietija atsižadėjo 
savo tautinės kariuomenės, o 
naujai atsteigsimos vokiečių di
vizijos turėjo įeiti j Europos ka
riuomenę. Taip manyta pažaboti 
vokiškojo militarizmo atgimimą 
ir sutaikyti visiems laikams 
prancūzų ir vokiečių tautas.

Bet tuojau pat prancūzų tar
pe ėmė reikštis griežta opozicija 
prieš naująjį susitarimą. Jau 
nekalbant apie pasipriešinimą iš 
prancūzų komunistų pusės, ku
rie veikė Maskvos nurodymais, 
taip pat kituose prancūzų sluog- 
sniuose kilo ginčų ypač dėl per
spektyvos, kad Prancūzija ne
teksianti savo nacionalinės ar
mijos. Kaip bebūtų, ši šalis tupi 
garbingas militarines tradicijas, 
prie kurių daug kas yra prisiri
šęs. Dalis prancūzų pasijuto pa
žeminti. Tą jausmą dar padilgi
no tas faktas, kad Anglija prie 
sutarties neprisidėjo, taigi pa
silaikė savo nacionalinę kariuo
menę. Prancūzus baugino jr tai, 
kad Europos Gynybos Bendruo
menėje jie bus nusmelkti vokie
čių. Prisidėjo ir visa eilė kitokių 
samprotavimų, kurių autoriai 
dažnai sėmėsi išminties Mask
vos propagandiniuose šūkiuose.

Nesant vienybės, ligšiolinės 
prancūzų vyriausybės nedrįso 
naujųjų 
fikuoti 
delsimo 
viršum 
liau Mendes-France vyriausybė 
privedė prie pakasynų.

Kas bus toliau ? Dėl to laužo 
galvą visos vyriausybės. Ar pa
vyks surasti kokį pakaitalą, 
šiandien dar tegalima spėlioti. 
Bet Europos apsijungimo idėjai 
suduotas skaudus smūgis. Mas
kvos politikams pavyko suskal
dyti senaji kontinentą. Reikia 
betgi tikėtis, kad Molotovo 
džiaugsmas ilgai netruks.

kiekvienas k v i e č i am a s!
. ■ • . ■

GŪYAHOGA COUNTY DEMOKRATŲ VERŠIO 
KEPIMAS EUCLID BEACH PARKE, . SEKMADIENĮ, 
RUGSĖJO 19 D.

Veiks visos karuselės ... po penkis centus. Jungtinių 
Tautų Dienos iškilmės. Dainos ir šokiai su tautiniais dra
bužiais.

JOHNY PECON polkų orkestras.

VYRIAUSIOJI SKAUTININKE 
SKAUTĖMS IR VADOVĖMS
Lietuvos Skaučių Seserijos 

Vyriausioji Skautininke v. s. 
Ona ZAILSKIENĖ tokiu laišku 
kreipiasi į visas mūsų skautes 
plačiajame pasaulyje:

"Mielosios Sesės,
1954 m. gegužės 30 d. Chica

goje, Skaučių Vadovių Suva
žiavimo iškilmingame posėdyje, 
perėmiau iš buv. Vyr. Skauti- 
ninkės Dr. Kesiūnaitės Seseri
jos Dvasios Vadovo sktn. kun. 
St. - Ylos pašventintą Lietuvos 
trispalvę ir Lietuvos žemės žiup
snelį — Dr. Pautieniaus simbo
linę dovaną Seserijai.

Momentas buvo tikrai jaudi
nantis. Spausdama gimtosios že
mės žiupsnelį prie savo širdies 
ir žiūrėdama į mane supusių 
skaučių veidus, savo mintimis 
skridau j platųjį pasaulį, norė
dama pažvelgti ir į Jūsų, Se
sės, ilgesingas akis. Nors dau
gelis iš Jūsų tada ir negalėjote 
dalyvauti, Jūsų gražios mintys 
ir linkėjimai rodė, kad Jūs — 
su mumis. Jaučiu šiandieną 
kiekvienos sesės artumą, net ir 
tos, kuri liko tyli.

Tokia nuotaika- apgaubta per
ėmiau sunkias.ir atsakingas P. 
L. S. Vyr. Skautininkės pareigas 
ir 24 storas bylas, Seserijos Va
dijos sekretorės sktn. S. Radze
vičiūtės kruopščiai sutvarkytas. 
Tačiau nenusimenu. Tikiu į vil
tingąjį Laimės žiburį, žinau, 
Sesės, Jūs nepaliksit manęs vie
nos, visos, kaip bitutės, besi
stengdamos gražiai sugyventi, 
sustiprinsime tarpusavį ryšį ir, 
vieningai dirbdamos, išplėšime 
Seserijos veiklą.

Tad prašau, Sese, Tavo nuo
širdžios talkos. Įvairūs savitar
pio ginčai ir nesutarimai kenkia 
skautiškajai veiklai, griauna pa
sitikėjimą mumis. Daugiau kuk
lumo. ir geros valios sukaupki
me savo širdyse. Bandykime ne
kreipti dėmesio į pasitaikančius 
nemalonumus, užmirškime įžei
dimus. Stenkimės pasiimti iš 
gyvenimo tyro džiaugsmo, kad 
skautiškoje šeimoje bujotų tik
rai giedri nuotaika. Gražia ir 
darnia veikla po Seserijos vė
liava suburkime kuo didesnį 
skaičių lietuvaičių, kurios eida
mos Dievo, Tėvynės ir Artimo 
keliu, išaugtų stipromis lietu
viškomis asmenybėmis. Tebūnie 
mūsų' visų svajonė, užsiliepsno
jus Gedimino Kalne skautiškam 
lauželiui, pirmosioms su savo 
vėliava nuskubėti tenai.

Budėkime!

Didž. Britanijos lietuvių veik
lai didžiausia kliūtis, gal kaip 
visur, yra pinigų stoka. Tai yra 
mūsų, "Europos lietuvių nelaimė, 
kad dėi-šios priežasties mes. ne
galime atlikti tinkamai pareigų 
sau ir tautai.

Tiesa, žmonių pajėgos, dauge
liui mūsų aktyviųjų veikėjų 
emigravus į užjūrius, irgi yra 
labai sumažėjusios, tačiau tas 
trūkumas nėra toks spaudžian
tis kaip lėšų stoka.

Dar esant didesniam skaičiui 
lietuvių, bendruomenė suspėjo 
įsigyti Londone Lietuvių Na
mus, lietuviškosios veiklos cent
rą ir "Nidos” spaustuvę, dėl ku
rios tačiau gerokai įsiskolinta, 
šitos skolos dabar yrą mums 
sunki našta, tuo labiau, kad 
spaustuvė dar nėra gavusi visų 
pinigų už pereitų metų "Euro
pos Lietuvio" spausdinimą.

Didž. Britanijos Lietuvių Ben
druomenė yra sudaryta ne iš pa
vienių asmenų, bet iš tame 
krašte veikiančių 17 organizaci
jų (visuomeninių, kultūrinių, 
profesinių, sporto ir pan.), ku
rios yra Bendruomenės nariai. 
Organizacijos moka Kašto Val
dybai nario mokestį po 6 penus 
nuo nario per metus. ' 1 ’

Bendruomenei priklauso apie 
1500 lietuvių. Krašto Valdybos 
pajamų apie 35-40 svarų per 
metus jos vidaus veiklai užten
ka. Kada Krašto Valdyba imasi 
atlikti kokį specialų uždavinį, ji 
lėšas gauna iš savo narių ar 
tam reikalui surinktų aukų. 
Krašto Valdyba kiekvienais me
tais padeda suorganizuoti skau
tų ir jaunimo vasaros stovyklas, 
ruošiasi steigti vargo mokyklą 
Londone, kviečia organizacijų 
valdybų bendrus posėdžius ir 
atstovauja Didž. Britanijos lie
tuvius tarptautiniuose lietuvių 
suėjimuose. Lietuvių reprezen
taciją svetimtaučių tarpe vykdo 
Didž. Britanijos Lietuvių Sąjun
ga (DBLS). i

Didžiausia ir aktyviausia lie
tuvių organizacija Britanijoje 
DBLS, turi apie 40 skyrių su 
apie 1000 narių, šiais skyriais 
remiasi didžiausia mūsų lietu
viškos veiklos dalis.

Propagandą vesti anglų tarpe 
yra labai sunku. Nors privačiai 
anglai mums rodo daug šimpa-' 
tijų, bet spauda ir visuomenė 
taikosi prie vyriausybės politi
kos.

DBLS finansai dabar yra ap
gailėtinoj būklėj dėl įsiskolini
mo, leidžiant "Europos Lietuvį”.1 
Sąjunga dabar neturi nė vieno' 
apmokamo tarnautojo.

Iš kitų Londone centrus tu
rinčių organizacijų pažymėtini 
yra Sporto ir Socialinis Klubas 
su 70 narių, šv. Onos Draugija, 
įsisteigusi 1915 m.. Lietuvos 
Rezistencinė Santarvė, leidžian
ti mėnesinį žurnalą "Santarvė”, 
Lietuvių Klubas, veikiąs prie 
Lietuvių Namų, kuris rūpinasi 
Lietuvių Namuose ruošiamais 
pareiginiais ir "Londono Vaidi
la” lietuvių meno sambūris. •

Didesniuose provincijos cent
ruose, kur veikia DBLS skyriai, 
lietuviai turi savo'klubus. Vei
kia sporto klubai, vargo mokyk
los. chorai.

Škotijoj yra mažiau naujųjų

ateivių ir gyvai tebeveikia seno- dauguma lietuvių tebedirba fab- 
sios išeivijos lietuvių organiza
cijos, susibūrusios į vieną Ško
tijos Lietuvių Tarybą. Škotijos 
lietuviai gyvai remia ir palaiko 
lietuvišką veiklą. Leidžia savait
raštį "Išeivių Draugą” ir veikia 
du pajėgūs lietuvių chorai.

Londone yra lietuvių šv. Ka
zimiero katalikų bažnyčia, kurią 
aptarnauja du kunigai — mari
jonai. Škotijoje irgi yra du ku
nigai. Lietuviai kunigai taip pat 
reziduoja Bradforde ir Manches- 
tery. Visi kunigai, kiek pajėgia, 
aplanko ir kitas lietuvių koloni
jas.

Lietuviai yra gana patenkina
mai įsikūrę. Yra laibai sunku
gaut darbo savo specialybėse ir tų pašalpų bei lengvatų.

rikuose, anglių kasyklose ir že
mės ūkyje. Yra nemažai turin
čių savus namus, kiti jau ver
čiasi savarankiškai — turi fab
rikėlius, krautuves, siuvyklas. 
Praktiškų profesijų asmenys, 
kaip inžinieriai ir gydytojai, dir
ba savo profesijoje.

Yra nemalonu pastebėti, kad 
su įsikūrimu ir gyvenimo sąlygų 
pagerėjimu, lietuviška veikla 
nukenčia. Emigraoija j Ameriką 
ir Kanadą vis dar tebeina. Į ten 
traukia didesni uždarbiai, o prie! 
Anglijos riša labai gera sociali
nė apsauga, kurios pagalba gy
dymas namie ar ligoninėj nieko 
nekainuoja, neskaitant visu ki- 

Inf.

Valstybės, tautybių ir vietinių demokratų pristatymas,

NEMOKAMAS ĮĖJIMAS!!!.

Skaučių Seserijos Vadija
Šį pavasarį kadencijai bai- skaučių vadovės. Vadijon 

giantis buvo išrinkta naujoji kviestos: reikalų vedėja 
Liet. Skaučių Seserijos vadovy
bė. Vyriausiąja Skautininke ta
po vyr. sktn. Ona Zailskienė, jos 
pavaduotoja — F, Zapkuvienė, 
Seserijos Garbės Gynėja sktn. 
dr. J. Aglinskienė. Sktn. kun. 
St. Yla lieka ir toliau Seserijos 
dvasios vadu. Vyriausioji Skau
tininke sudarė naują L. S. Se
serijos Vadiją, kurios branduo
lį sudaro Chicagos ir apylinkių

pa-

sutarčių pateikti rati- 
parlamentui. Prasidėjo ( 
politika, kuri truko bu' 

dviejų metų, kol paga-j

I

Ruošia Veršio Kejimo Komitetas: James Donnelly, 
Albert S. Porter, pirmininko padėjėjai. Cuyahoga County 
Demokratų Komitetas: Ray T. Miller, Pirmininkas.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems

JALOVEC MOTOR’S. INC.

psktn. A. Karnavičienė, iždinin
ke — sktn. S. Gudauskienė, 
jaun. skaučių ir vadovių lavini
mo sk. vedėja — sktn. L. Če
pienė, skaučių sk. vedėja — 
Sktn. Z. Juškevičienė, jūrų 
skaučių sk. vedėja — sktn. H. 
Plaušinaitienė, vyresniųjų skau
čių sk. vedėja — sktn. G. Mei- 
luvienė, stud. skaučių sk. vedė
ja — psktn. G. čaplikaitė, skau-

Mirus Ramovės nariui,

ATSARGOS MAJORUI

RINKIMAI 
PRASIDĖJO

OHIO LARGEST DODGE & PLYMOUTH

SALES& SERVICE 1NVITES YOU TO

VISIT OUR
I '' • ’

BEAUTIFUL SHOW ROOM

2223 Superior Avė. MA 1-0353

BRONIUI BARTKŪNUI, .
jo šeimai ir artimiesiams nuoširdžią užuojautą reiškia..

L. S. Ramovė Clevelando skyrius

Mirus

BRONIUI BARTKŪNUI,

Tautinės Sąjungos Clevelando skyriaus nariui,

nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai, dukteriai ir arti- 
miesiams.

1954 metų rinkimai prasidėjo 
Maine valstybėje rugsėjo 13 d. 
Ir prasidėjo su staigmenomis. 
Tradicinė respublikonų tvirtovė 
išrinko gubernatorium demokra
tą Edmund S. Mūshiė. Seneto- 
rium buvo perrinkta Margaret 
Chase Smith.

PRANEŠAMA ATIDARYMAS 

MAYO ANIMAL CLINIC and HOSPITAL 
Valandos: Kasdien 10 ryto iki 9 vakaro; šventėmis 11 ryto 
iki 3 vakaro. Didelis mašinų pastatymo kiemas už ligoni- .

nės. Tarp Brunsvvick gėlininko ir AĄA Pet Tovvne.

J. C. TAYLOR, veterinaras
10828 CARNEGIE CE 1-3200 raštinė
Atidaryta kasdien MU 1-1130 namų

SPECIALIAI!
SIENOS POPIERIUS

MŪSŲ PARDAVIMŲ RŪSYJE Pilnaš Hnoltalho lankių komplektas 98c
Pilnas popierių klijavimo

DABAR 25 c., 35 c., 49 c. komplektas ______________ $1.89
Už VIENĄ RITINĮ Dažų indas su daži voku.......... $1.19

Plyšių užtaisymo aparatas
su reikmenimis

PADARYKIT TAI PATYS!

Ui

Mirus mūsų nariui $2.75

BRONIUI BUDRIŪNUI, 9x12— SKS —
LINOLEUMAO

nuoširdžią užuojautą reiškia žmonai, dukteriai ir

mįesiams.

SLA 136 Kuopa

I

1

Mielam švogeriūi, dėdei ir sponšoriui

■mirus, su jo šeima kartu liūdime

>;

Lt

6 ir 9 pėdų 
VAILOKO APAČIOS 
LINOLEUMAS 

yardas 59'

® i te

Li

■ SU KIEKVIENU $10 
PIRKINIU

ASFALTO 
KVADRATAI 

Visur išgarsinti 
Kiekvienas AVic 
pigiai už

Viduje ar lauke
TIK PILKAS M.25 
GAL. *•

. SIENINIS 
LINOLEUMAS 

bu apvedžiojimu
54 coliu A'/ic pėda 
augžčio

DURŲ KILIMĖLIS

reg. $2.25

Gumos kvadratas
4 ryškiose spalvose 

6”x6” Jc

BALTAS ir SPALVUOTAS
GAL. $2'88

LINOLEUMAS
BONNY MAID

STIPRŪS KVADRATAI 
Modernios spalvos T Ac 

9"x9”

DOVANAI! 
storas Guminis 

LAUKO

Tūkstančiai daugiau 
negaminamų rastų ritinių 

Vertė iki $1.35

5000 Lubų ritinių — Dabar po 15 c.

SA.95
Kilimai

Skyriaus valdyba ir nariai

K 

i --i

L. ‘H
i * ■ k

A. A. MAJORUI BRONIUI BARTKŪNUI

Musteikiai.'Mikalavičiai ir Mekišiai

Kaip sudraskė...
i '>

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
dalyvauti Europos.gynime.. 1950 
m. spalio mėnesį tuometinis 
prancūzų karo ministeris Pleven 
pasiūlė sudaryti bendrą Europos 
armiją, į kurią įsilietų ir 12 vo
kiečių divizijų. Tuo būdu buvo 
siekta sutrukdyti, kad vokiečiai 
turėtų savo nacionalinę kariuo
menę. 1952 m. gegužės 27 d. Pa
ryžiuje buvo pasirašyta Euro-, 
pos Gynybos Bendruomenės su
tartis, į kurią įėjo Prancūzija, 
Vokietija, Italija ir Beųelux val-

STIPRUS
LINOLEUMĄS 

»149
‘ yardas

DAŽAI
VIENO KARTO ENAMEL GRINDŲ DAŽAI

U.S WALLPAPER & PAINT CO.
6001 EUCLID AVĖ. HE 1-6944 . .LAISVAS MAŠINŲ PASTAYMAS

Atidarą pirmadienio vakarais iki 9 vai.
• • . ’ ’ > - ■ ..... • ...■ , ,


