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Tai buvo šimto darbi], naujakuriu 
ryšio metai ■ ■■

"Dešimtmečiai kaip dienos | kad lietuvių tautinė kultūra vo- kaimo realistika dabar grindžia- 
tautų gyvenime. Tik 23 metai kiečiams yra dariusi daug didės- ma ir gilinama psichologiniais 
buvo skirta gyventi Nepriklau
somai Lietuvai dvidešimto am
žiaus pirmoje pusėje. Tai buvo 
šimto darbų, naujakurių ryžto 
metai — bet pastovaus ir nuo
latinio kilimo laikotarpis. Pilnai 
jį teįvertinome, kai praeities 
nelaisvės šmėklos, bolševizmo 
pavidale, užliejo Lietuvos laisvės 
ugnį, banga nubanguodamos iki 
Elbės krantų. Ir kiekvienam Lie
tuvos gyventojui anie1 metai 
šiandien atrodo kaip gražus šven
tadienis, pilnas saulės ir šilimos”. 
Šie žodžiai, paimti iš V. Banai
čio žodžio, uždarant Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimą-kon
certą Muenchene, Vokietijoje.

PLB Vok. Krašto Valdyba nu
tarė 38 metines atžymėti centri
niu minėjimu-koncertu Muenche
ne 1956 m. vasario 15 d., puoš
nioje Sophiensaal patalpose. Ro
dos tik vieną kartą (1946 m.) 
lietuviai čia buvo ruošę tokį mi
nėjimą šitoje reprezentacinėje 
salėje. Tada Muencheno apylin
kėse .gyveno tūkstančiai lietuvių 
— šiandien vargu ar suskaity
tum 200 ... Minėjimas buvo 
skirtas pirmoje eilėje svetimuo
sius supažindintj <Att lie-tr: *-kul
tūros vertybėmis.

Reikia sveikinti rengėjų min
tį išsikviesti paskaitininku Dr. 
Viktorą Jungferį, ilgametį Vy
tauto Didž. ir Vilniaus Universi
tetų dėstytoją, dabar Nuernber- 
go ir Erlangeno Universitetų 
profesorių. Ne tik, kad prof. 
Jungferis vokiečių tarpe yra pats 
ištikimiausias lietuvių draugas 
ir kultūros reikalų pionierius. Jis 
retu iškalbingumu bei įspūdin
gumu supažindino svečius su lie
tuvių kultūros pobūdžiu ir lai
mėjimais. Ir dažnam lietuviui ki
taip atrodė tie "namai-pragarai” 
kai, štai, trečias asmuo, svetima 
kalba objektyviai lygindamas, 
sverdamas, vertindamas juos ap
rašo, koki jie buvo.

"Iš kogi pažinsi kas 
ga?” klausė profesorius 
davė atsakymą iš savo 
srities ekonomijos ("mokslas 
apie ėdalą” kaip jis pats nieko 
nepasenęs, humoristas ir poetas 
savąją sritį vadina): "Kas ver
tinga, tuo labai mėgsta pasinau
doti kaimynai”. Kągi Vakarai, 
ypač vokiečiai, tat rado vertingo 
lietuvių tautos kultūroje, tautos, 
kuri gyvena "lotyniškos rašybos 
riboje, vakarietiškos kultūros 
avanposte”.

Čia paskaitininkas išskyrė 
ypač meno pasaulį kaip dvasinio 
gyvenimo vertybių įkūnyjimą. 
"Moderniškam amžiui užėjus, 
Vakarai palaipsniui nustojo gy
vo ir visuotino supratimo apie 
gyvenimo esmę, turinį ir prasmę. 
Juo labiau tada imta žavėtis to
mis tautomis, kurios gyveno vi
dinėje lygsvaroje, savo gyvenime 
dar rado prasmės, pateisinimo ir 
pasitenkinimo.

Štai dėl tų vertybių yra ko 
mokytis iš lietuvių tautos. Pa
skaitininkas nurodė į didžiulę 
įtaką, kurią lietuvių liaudies me
nas darė vokiečių poetams, ku
rie savo keliu juo paveikti veikė 
ir vokiečių visuomenę: Lessin- 
gas, Goethe, Herderis, vėliau 
Berlyno poetų mokykla — A. von

nės įtakos, ne kad tektų spėti aspektais.
"Kur verda ir kunkuoliuoja 

gyvenimas, prakirsdamas naujus
pagal lietuvių tautos numerinįl 
skaičių.

Liesdamas Nepriklausomos barus, atverdamas naujus hori- 
Lietuvos gyvenimo laikotarpį,1 zontus, ten žinoma ramybės ne- 
profesorius gražiu objektyvumudaug telieka. Ir kaip miestan 
palietė jo teigiamybės, bet ir persikėlęs ūkininkas ilgisi kaimo 
problematiką: Į ramumos, taip antrame etape

"Tik atsistačiusi Lietuva da-’ ima kilti naujų miestiečių — o 
vė tautai sąlygas pilnai susirū-1 miestas buvo būdingiausias da- 
pinti pačiai savo reikalais. Imta 
valyti ir plėsti savo kalbą, šimt
mečius dirbtinai ribotą ūkininkų 
žodyną. Netrukus ji apsivalo nuo 
paskutinių slaviškų skolinių ir 
išplėsta tarnauja kaip tolygis 
partneris mokslo ir meno reika
luose.

. Iš ūkininkijos netrukus išau
go nauja miestiečiu karta, vaka
rietiškais pavyzdžiais ir įtako
mis. Kartu keičiasi socialinio gy
venimo struktūra: modernėja 
gamybos metodai, auga fabrikai, 
kyla žemės ūkis, ir netrukus 
naujais keliais laikinosios sosti
nės dvasinės sultys pasiekia ir 
paskutinį krašto užkampį. Tai 
buvo laimėjimas ir daug kas dėl 
jo gali didžiuotis.

"Teėjau teko ir dvasiniame pa
saulyje susidoroti, suvirškinti 
kilusias problemas. Kyla mokyk
los, institutai, visų pirma Vy
tauto Didžiojo Universitete tiria
ma, nagrinėjama, svarstoma taip 
ilgai užleisti savo krašto reikalai. 
Pirmieji dėstytojai lietuviai pro
fesoriai, mokslą gavę Rusijos 
universitetuose, ir netrukus juos 
pakeičia nauja karta jau Vaka
ruose išsimokslinusių akademi
kų.

Įtemptai ruošiami valstybės 
tvarkymui reikalingi kadrai. Lie
tuviai tačiau nebuvo naujaku
riais — gyvos senosios tradici
jos; kad ir literatūroje, kurios

Lietuvai. A. Venclova "Tiesoje” 
pasakoja, kad "Naujoje statybo
je telkiasi šimtai elektromontuo- 
tojų, šaltkalvių, dailidžių, šofe
rių, ekskavatorininkų".

Tris dienas anksčiau kitas 
"Tiesos" korespondentas atsklei
dė, kad tie atvykstantieji staty
tojai yra buvę Svirės, Volgos, 
Dono elektrinių statytojai, ir kad 
iki vasaros jų susirinksią dau
giau kaip tūkstantis.

Kadangi statyba turi trukti 
apie penkerius metus, tai dau
gumas tų statytojų atsikraustys 
greičiausia ir su šeimomis.

JAV, Kanados ir Meksikos valstybių vadai kovo mėn. 26-28 d. susitiks White Sulphur Springs, 
W. Va. aptarti draugiškus tų kraštų reikalus. Viršuj viešbutis, kur posėdžiaus, apačioj prez. Eisen- 
howeris, Kanados min. pirm. Louis S. Laurent ir Meksikos prezidentas Adolfo Ruiz tortines. Pa

sitarimo svarbiausias klausimas — Amerikos kontinento šiaurės gynyba.

vertin- 
ir pats 
mokslo

lykas Nepriklausomai Lietuvai 
— ilgesys senosios gadynės, pro
testas verdančiam miesto gyve
nimui.” čia prof. Jungferis dar 
kartą nurodė į lietuvių tautos 
nepalūžusį sveikumą ir pagrin
dinį charakterį: siekimą vidinės 
lygsvaros, kuri atsispindi švel
niose, nerėkiančiose dainų melo
dijose, margųjų rūbų harmonin
gam deriny, kuris tiek skiriasi 
nuo slavų mėgiamų kontrastų. 
Ir randa jis minėtame "protes
te” ne ką kitą, kaip natūralią 
reakciją, lietuviškąjį norą su
virškinti naujuosius įspūdžius, 
naujuosius ir senuosius elemen
tus sulieti j naują svarų ir dar 
vertingesnį liedinį.

Tremtyje Vokietijoje lietuviai 
toliau, profesoriaus nuomone, 
puoselėju savo kultūrą, gyveno 
tėvynės gyvenimo ritmu, čia su
minėta pasigėrėtinos tremtinių 
pastangos, kurie vėl įnešė tiek 
daug vertybių ir į vokiečių vi
suomenę.

(Perkelta į 8 psl.)

Šumauskas kyla
Gedvilo vietą šumauskas už

ėmė taip pat ir visasąjunginės 
kompartijos Centro Komitete.

Kaip taisyklė, visi trys Pabal
tijo respublikų pirmieji partijos 
sekretoriai įtraukiami į tikrųjų 
CK narių, o premjerai į CK kan
didatų sąrašą. Taigi Sniečkus, 
Kalnberzinš (latvių) ir Kebin 
(estų) buvo ir pasiliko CK na
riai, o premjerai — šumauskas 
(vietoj ligi šiol buvusio Gedvilo), 
Lacis (latvių) ir Muurisepp (es
tų) — kandidatais.

Be to, iš Lietuvos kandidatų 
tarpo buvo ir pasiliko J. Palec
kis, nors latvių ir estų tokio pa
ties rango pareigūnai nei ligi 
šiol nebuvo, nei dabar nėra 
įtraukti į CK kandidatus. Tik 
dabar Ozolinš ("latvių Paleckis") 
šį kartą yra įtrauktas į partijos 
maskvinės revizijos komisijos 
narių tarpą. ’

Vasario 16-oji Romoje
Ko tokiuo elgesiu siekiama?

JUOZAS GAILIUS
(Mūsų Italijos bendradarbis)

PAVERGTOJ F 
TĖVYNĖJE
Rusų antplūdis į Kauną

Naujas rusų antplūdis į Kau
ną ir apylinkes yra pirmoji Kau
no elektrinės statybos "dovana”

Nauji gatvių vardai
Trys Vilniaus gatvės — Pilies, 

Didžioji ir Aušros Vartų, —ku
rios yra viena kitos tęsiniai, da
bar pavadintos vienu vardu — 
Gorkio gatvė. Atitinkamai pa
keisti namų numeriai.

Ryšium su tuo patikslinama, 
kad Filharmonijos adresas da
bar yra Gorkio gt. 79 (buv. Pi
lies - Didžioji - Aušros Vartų). 
Pedagoginio Instituto adresas 
dabar yra — Gorkio gt. 83.

Pereito vasario mėn. 8 d. eida
mas į biurą, atsitiktinai sutikau 
vieną gerą ir įtakingą bičiulį ita
lą, kuris, po pasisveikinimo for
malumų, šitaip į mane prabilo: 
"Vakar gavau Lietuvių Bendruo
menės pakvietimą dalyvauti Jū
sų tautinėje šventėje. Pakvieti
me neradau nė vieno Jūsų At
stovų pavardės, ir tai, kaip jau 
esu Tamstai sakęs ir ankstyves
niais metais, mane nemaža nu
stebino. švenčiate savo didžiau
sią Tautos šventę; Romoje tu
rite du Ministerius ir tikrai man 
nesuprantama, kodėl pakvietime 
nefigūruoja nė vieno jų pavar
dė. Juk tai kenkia Jūsų tautiniam 
prestižui. Be to, turiu daryti iš
vadą, kad Jūsų tarpusavio rie
tenos, prasidėjusios prieš keletą 
metų, yra tęsiamos toliau ir vis 
daugiau išnešamos viešumon. 
Rengiate tiktai vieną šventę į 
metus ir ar Jums taip jau sunku 
bent tos šventės proga, parodyti 
kiek švaresnį ir vieningesnį Jū
sų kolonijos fasadą prieš sveti
mus žmones?

"Nepriklausomos Lietuvos lai
kais įgaliotieji diplomatai, tarp
tautinės teisės požiūriu, ir šian
dien pasilieka svarbiausi Jūsų 
krašto atstovai, nes su jais yra

versti į jas atsakyti. Tos atsa
kymų telegramos yra iškilmin
gai skaitomos minėjime, juoki
nant užsieniečius ir savus žmo
nes. Po šių metų Vasario 16-isos 
minėjimo, vieno sovietų paverg
to krašto atstovas manęs ironiš
kai paklausė, ar nebesugebame 
atskirti tarp šventės proga pri
siųstų sveikinimų ir atsakymų 
į mūsų ankstesniu sveikinimus. 
”Man niekuomet neteko girdėti, 
— pažymėjo minėtasis asmuo, — 
kad ir atsakymai į sveikinimus 
būtų iškilmingai minėjime skai
tomi”.

Antrasis būdas, kuriuo prieš 
lietuvių visuomenę stengiamasi 
užtušuoti minėjimų sunykimą, 
tai skambūs ir išpūsti jų apra
šymai, kurie neranda jokio pa
grindo tikrovėje.

Be abejo, tokia nevykusi ir 
mūsų krašto interesams kenkian
ti skaldymo politika yra griežtai 
smerktina, kas bebūtų jos vyk
dytojai. Romoje tačiau ši politi
ka yra dar labiau apgailėtina, 
nes jai vadovauja keletas dva
siškių. Kiekvienam lietuviui ka
talikui yra nepaprastai keista ir 
tiesiog nesuprantama girdėti 
tuos pačius kunigus taip grau
džiai prie Altoriaus šnekant apie 
artimo meilę, ir paskiau praktiš
kame gyvenime stebėti jų ne
permaldaujamą neapykantą ir 
įvairiausias suktybes. Kas mus 
tačiau visame šitame reikale la
biausiai stebina, tai tas faktas, 

menės vadovybė.'Ji’vis^grabiau j kad Romoje turime pilną bažny' 
ir be atodairos veda viešą skal-|tin? jerarchiją ir niekas iš jos i i.i.i .... . . nė rnrSt.n npnn indinn HpI visu tu

nepri-susietas Lietuvos, kaip 
klausomos valstybės, tęstinumas. 
Jūsų visų tad pareiga, bent prieš 
svetimuosius, juos gerbti, o ne 
ignoruoti, nesvarbu jei ir vienas 
ar kitas jų asmeniškai kai kam 
nepatinka. Dabartinė tam tikrų 
Jūsų kolonijos sluoksnių laikyse
na, be to, žinokite, pastato į la
bai nepatogią padėtį daugel už
sieniečių, tikrų Jūsų krašto drau
gų, kurie, kaip ir aš, ir norėdami 
pagerbti Lietuvos tautinę šven
tę, yra priversti susilaikyti, nes 
nesijaučia daryti akibrokšto Jū
sų Ministeriams.”

Nieko neturėjau pastebėti į sa
vo bičiulio nusiskundimą. Jo iš
dėstytos' mintys, pilnai sutapo 
su mano mintimis. Jau nuo seno 
kovoju už vieningo lietuvių ko
lonijos fasado pristatymą bent 
prieš užsieniečius, nes iš karčios 
patirties puikiai žinau, kad nie
kas taip nekenkia mūsų krašto 
interesams, kaip tarpusavio rie
tenų išnešimas viešumon.

Deja, šito, rodos, elementariš- 
kiausio dėsnio nesupranta, ar 
tiksliau pasakius, nenori supras
ti tariamoji Lietuvių Bendruo-

King Ibn Saud 
Saud) Arabia

King Hussein 
Jordan

Premler Nasser 
Krypt

• Trijų arabų valstybių — Egipto, S. Arabijos ir Sirijos 
vadų pasitarimai Egipte užsibaigė prieš Izraelį nukreiptu planu. 
Jis pavadintas gnyybos planu, bet tikrumoj yra Izraelio paklup- 
dymo planas.

• J. Tautų taikos priežiūros vadovybė pareikalavo daugiau 
jėgų prižiūrėti įvykius Izraelio — arabų valstybių pasienyje.

• Augiai vėl pradėjo megzti ryšius su Jordanijos jaunuoju 
karalium Hussein, kad galėtų atstatyti karinės jėgos pusiausvyrą, 
iš Jordanijos išvarius anglų generolą J. B. Glubb ir jo pavaduo
tojus.

• Izraelis, išsigandęs arabų valstybių vienybės ir apsigink
lavimo, Egipto pasieny pradėjo įtvirtinimų statybą. Į darbą įjung
ti ir mokyklinio amžiaus žydukai.

• Anglija pranešė, kad jos sprausminis lėktuvas Delta II 
pasiekė naują greičio rekordą — 1,132 mylias per valandą. Lėk
tuvas skrido 38,900 pėdų aukštyje.

• Prancūzijos parlamentas davė įgaliojimus vyriausybei 
visomis reikiamomis priemonėmis palaužti Alžyre vykdomą revo
liuciją. Už įgaliojimus balsavo 455, prieš 78 atstovai. Prieš pasisa
kė poujudistai ir dar vienas kitas atstovas.

• Graikai yra paprašę JAV tarpininkavimo sunormuoti 
Graikijos ir Anglijos santykius dėl Kipro salos skaudžių įvykių. 
Iš Kipro salos anglams išvežus graikų tautinio judėjimo dvasios 
vadą arkivyskupą Makarios, graikų pasipriešinimas anglams dar 
labiau pasmarkėjo. Anglai siunčia į Kipro salą naujus kariuome
nės dalinius.

dymo politiką, nė kiek neboda
ma, kad kas metai Vasario 16- 
tosios minėjimas Romoje men
kėja ir yra vis labiau ignoruoja
mas italų visuomenės, čia pa
kaks tiktai paminėti, kad šiais 
metais visa didžioji italų spauda 
nė žodžiu neužsiminė apie Vasa
rio 16-tosios šventę. Apie minė
jimą, vien todėl kad jame daly
vavo Jo Eminencija Kardinolas 
Pizzardo, teparašė tiktai pora 
grynai katalikiškų laikraščių.

Į šitą nepaprastą ne vien tik 
mūsų tautinių švenčių minėjimų, 
bet ir bendrai visų lietuviškų rei
kalų nusmukimą, Lietuvių Ben
druomenės vadovybė reaguoja 
dvejais lygiai naiviais ir mulki
nančiais būdais. Keletą dienų 
prieš Vasario 16-tosios minėji
mą, ji išsiuntinėja dešimtis svei
kinimų telegramų įvairiems ita
lų politikams ir visuomeninkams, 
kurių sekretoriai, suprantama, 
mandagumo sumetimais, yra pri-

nė piršto nepajudina dėl visų tų 
užsikirtimų pašalinimo.

Visuomet buvome įsitikinę, 
kad Bažnyčia, o taip pat ir jos 
Vadovybė, stovi aukščiau visų 
politinių partijų, ir kad jos mi
sija yra nešti meilę ir vienybę, 
o ne nesantaiką tarp žmonių. Da
bartinis lietuviškosios bažnyti
nės Vadovybės tūnojimas .tačiau 
nepatvirtina šios kilnios misi
jos, tuo labiau, kad mūsų reika
lams kenkiančiom intrygom už
siima jos žinioje esantys kele
tas dvasiškių. Nejaugi būsime 
priversti daryti išvadą, kad 
tremtyje lietuviškoji bažnytinė 
jerarchija nebesugeba užimti jai 
pritinkamos pozicijos.

H. RADAUSKAS— 
PREMIJOS 

LAIMĖTOJAS

Chamisse, Felix Dahn, vėliau' Arabų pasaulyje didelis sujudimas. Egipto iniciatyva ir Saudi 
Dehmel — neišskiriant čia ne Arabija ir Jordanas ima rodyti vakariečiams savuosius ragus. 
Sudremanno.

Profesorius priėjo išvados,
Viršuj iš kairės: Saudi Arabijos karalius Ibar Saud, vidury Jor

danijos karalius King Hussein ir Egipto diktatorius Nasser.

• Vakarų Vokietijos paskirtas ambasadorius Wilhelm Haas 
kovo mėn. 12 d. įteikė skiriamuosius raštus Sovietų S-gos prezi
dentui Vorošilovui. Tai pirmasis Vakarų Vokietijos atstovas Mask
voje.

• Maskvoje lankosi Danijos ministeris pirm. A. H. C. Han- 
sen. Maskvos tikslas paspausti danus, kad jie liktų neutralūs va
kariečių karinėj sąjungoj.

• Margareta Truman, sulaukusi 32 metų amžiaus, susižie
davo su N. Y. Times vienu iš redaktorių E. C. Daniel jr„ 43 metų. 
Vestuvės įvyks Independence, Mo., Trumanų namuose ateinantį 
mėnesį.

LRD 1955 metų grožinės lite
ratūros premija teko Henrikui 
Radauskui už poezijos knygą 
"Žiemos daina”. Balsų tikrinimo 
komisija (J. Augustaitytė - Vai
čiūnienė, Gražina Tulauskaitė ir 
Albinas Valentinas) gavo 57 ra
šytojų balsavimo vokus, kuriuos 
patikrinus slaptojo, balsavimo 
tvarka, pasirodė šie duomenys: 
Henriko Radausko žiemas daina 
gavo 31 balsą, Leonardo Andrie- 
kaus lyrikos knyga Atviros ma
rios — 20 balsų, 6 kortelės tuš
čios. Kaip prisimename, šios dvi 
knygos pirmuoju balsavimu bu- 

80, vo patekusios į finalą. Tuo būduPopiežius Pijus XII atšventė 
gimtadienį ir 17 m. sukaktį kai LRD 1955 metų $500 premija, 
jis valdo Katalikų Bažnyčios sos-' kurios mecenatas yra kun. dr. J.

_ .. , visuotiniu rašytojų
J

tą. Iškilmes sekė daugiau kaip Prunskis,
40,000 žmonių, susirinkusių iš balsavimu pripažinta Henrikui

51 valstybės. j Radauskui.
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VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. 

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

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klasžs 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 8 d. įsta

tymą.
Prenumerata metama U anksto 

Jungt Amerikos Valstybėse 35.00, 
Kanadoje — 35.50, kitur — 36.50.

Atak. Nr. kaina 10 rentų.

v

Sfa savaitę...
Balys Gaidžiūnas

•
Iki birželio mėn. 16-17 d. mes 

dažnai užsiminsime apie Wa- 
Ehingtoną. Ir ne todėl, kad tas 
miestas gražus, daug gražesnis 
už šimtus kitų Amerikos miestų. 
Užsiminsime apie VVashingtoną 
todėl, kad ten įsitvirtinę visi 
Amerikos smegenys, kurie valdo 
ne tik Ameriką, bet didžia dalim 
daro daug įtakos visam laisva
jam pasauliui, kad ten yra ir 
visų valstybių parinkti reprezen
tantai. Užsiminsime todėl, kad 
Tautinės Sąjungos pastangomis 
ten rengiamas antras lietuvių 
sąskrydis, kuriuo ne kokios iš
maldos iš galingųjų prašoma, bet 
lietuvių tautinėm dvasinėm ver
tybėm pasakoma, kad visko, ką 
gali turėti sena tauta ir valsty
bė, mes esam verti ir privalom 
gauti. Mūsų brolių kančios turi 
baigtis, mūsų žmonėms laisvė ir 
savarankiškumas atstatytas.

Tokį sąskrydį surengti, kuris 
kaštuoja kelis desėtkus tūkstan
čių dolerių, į kurį reikia apdai
riai sukviesti visus mūsų drau
gus ir draugais galinčius būti, 
nėra juokai. Tai ne taip sau ke
lių žmonių pasivažinėjimas į Wa- 
shingtoną gaunant iš yisuomeni- 
nės kasos kelionpinigius, dienpi
nigius ..., kur dažnai vadina
mas labai pasekmingu Lietuvos 
laisvinimu ...

šiuo atveju, ne tik patys orga
nizatoriai šiam kilniam reikalui 
turi padaryti dideles išlaidas, bet 
ir kiekvienas j sąskrydį vykstan
tis lietuvis. Ir neabejojama, kad 
šiais metais lietuvių Washingto- 
ne bus gausu. Gausu iš visos di
delės Amerikos.

Mes rengiamės antrajam di
deliam sąskrydžiui Washingto- 
ne. Džiugu ir šiaip, kad į Wa- 
shingtoną pastoviam įsikūrimui 
kasmet persikelia naujos mūsų 
jėgos. Tai daugiausia tie mūsų 
tautiečiai, kurie anksčiau, Ne
priklausomos Lietuvos laikais, 
vadovavo politiniam, diplomati
niam ar mokslo darbui.

Mums, siekiant geresnio pa
tarnavimo Lietuvos laisvės bylo
je, labai svarbu, kad mūsų gerų 
moterų ir vyrų daugiau būtų ne 
ten, kur kasama anglis, skerdžia
mos kiaulės, kur gręžiami maši
noms sraigtai, bet ten, kur ka
lami naujieji pasaulio planai. 
Mūsų, kad ir iš šalies pasakytas 
geras žodis ar gera mintis, gali 
labai daug mūsų 
patarnauti.

Į Washingtoną 
16-17 dienomis! Į 
visada.

pasiūlymais ir nevengs padirbė
ti jy įgyvendinimui. Tat ir kvie
čiame visus, kurie turit teisę bal
suoti, savo balsą atiduoti už A. 
S. Trečioką, gerą lietuvį, gerą 
amerikietį ir gerą žmogų.

•
Redakciją patikslina, kad Li

tuanus leidimui iš ALT kasos 
anksčiau buvo gauta $150 ir prieš 
kelias dienas, po pakartotino 
prašymo, vėl $250.

Europos Tarybos Strasburge 
Patariamosios Asamblėjos spe
ciali komisija, K. VVistrando pir
mininkaujama, yra pakvietusi 
Lietuvos Diplomatijos Šefą S. 
Lozoraitį padaryti jai pranešimą 
apie Lietuvą.

Šios komisijos uždavinys yra 
rūpintis tų valstybių interesais, 
kurios neatstovaujamos Europos 
Taryboje.
• Naujojo Brazilijos Respublikos 
Prezidento inauguracijoje įg. mi
nisteris Dr. F. Meieris oficialiai 
atstovavo Lietuvą kaip įgaliota
sis ministeris ir nepaprastas pa
siuntinys specialioj misijoj. Tai 
misijai Dr. Meieris buvo gavęs 
iš Diplomatijos šefo atitinkamus 
kredencialus, kuriuos įteikė Bra
zilijos užsienio reikalų ministe- 
riui.
• Romos ukrainiečių pakviestas 
min. S. Lozoraitis pasakė kalbą 
Ukrainos nepriklausomybės 
šventės minėjime, kuriame pir
mininkavo Arkivyskupas S. Buč- 
ko ir buvęs Italijos ambasado
rius A. Giannini.

laisvės kovai

birželio mėn. 
tVashingtoną 

pastoviam įsikūrimui. 
Ten turi būti stipri lietuvių ko
lonija, daranti garbę lietuviams 
ir budinti lietuvių reikalų sargy
boje!

•

SLA, ta praeity daug garbin
gų darbų nudirbusi organizacija, 
o dabar dėl senstelėjusio kraujo 
pirmas pozicijas apleidusi, vyk
do vyriausios vadovybės, kaip 
vadinama Pildomosios Tarybos, 
rinkimus. Svarbu, labai svarbu, 
kad ten įsilietų daugiau šviežio 
kraujo. Dirva, kaip Jūs jau pa
stebėjot, pasisako už A. S. Tre
čioką į SLA iždininkus. . . Ir ne 
todėl, kad jis galės atlikti ko
kius stebuklus, bet kad jis bus 
pareigingas, mažiau išlaidus ne
gu kiti, sugebąs ateiti su naujais

NEW YORKO
ŽINIOS

A. Olis, ALTo vicepirmininkas, 
grįždamas iš kelionės j Chicagą 
buvo sustojęs New Yorke ir čia 
su vietos A.L.T. S-gos veikėjais 
turėjo pasitarimą organizaciniais 
reikalais.

savo kūrinių 8 didžiules fotogra
fijas panovanojo JAV gyv. dai
lininkas Z. Kolba. Tos foto buvo 
išstatyto ARTE SACRA LITU- 
ANA parodoje Rio de Janeire, 
Eucharistinio Kongreso metu 
1955 metais.
• Iš Rio de Janeiro į Kanadą 
rengias išvažiuoti Juozas Jūrai- 
tis, buv. Austrijos ambasados 
Rio de Janeire tarnautojas. Va
žiuoja su šeima.
• Lietuvos Pasiuntinybės Kultū
ros skyrius Brazilijoje gavo iš 
Austrijos Lietuvos Pašto sukak
tuvinių ženklų: Krepšinio tarp
tautinių rungtynių seriją ir Vil-

i niaus seriją. Atsiuntė p. Felix 
Kraus, užtikęs Vienos miesto 
krautuvėje.
• Konsulo P. Daužvardžio dvigu- 
bos sukaktuvės kukliai buvo pa
minėtos ir Rio, Brazilijoj. P. Bą-

’ bickas papasakojo, apie jo gyve
nimą ir veiklą bei p. J. Daužvar- 
dienės kultūrinius darbus.

• Brazilijos lietuvių muziejaus 
laik. org. komisija jau turi ke
lius šimtus eksponatų, kurių di
desnę dalį padovanojo Lietuvos 
atstovas. Jau turima 20 šimtme
čio "dievdirbio” Adomo Trumpio 
paveikslų ir skulptūrų. Taip pat

ją valdybą, valdžios įstaigose ir 
visuomenėje pradeda atgauti pa
sitikėjimą. Nesenai gautas leidi
mas barui laikyti ir organizaci
jos klubo salėje pradėjo dažniau 
daryti susirinkimus.

•
A. S. Trečiokas, visuomenės 

veikėjas Newarke, N. J., ryšium 
su savo kandidatavimu į SLA 
Pildomosios Tarybos iždininko 
vietą, išleido atsišaukimą į rin-

• Heidelberge, Vokietijoje, di
džiojoje miesto rotušės salėje, 
lietuvių kuopos suruošė Vasario 
16 minėjimą, kusiame dalyvavo 
per 600 svečių, jų tarpe aukštie
ji amerikiečių armijos karinin
kai ir vokiečių įstaigų atstovai.
• Brazilijos poetė Rachel Portela 
Vasario 16 minėjime Rio de Ja
neire portugališkai kalbėjo apie 
tėvynės meilę. Ji perskaitė ir du 
savo kūrinius. Vieną, skirtą Lie
tuvai, o antrą — 
Smetonos atminimui, 
zidentą A. Smetoną
meniškai jo lankymosi Rio de 
Janeire metu.
• Jieva Trečiokienė atsiuntė
sveikinimus iš Bahamos ir Cu- 
bos. ' i
• St. Sarpalius, gyv. Vokietijoj, 
reiškia nuoširdžią padėką J. A. 
Urbonui, gyvenančiam, 1302 La- 
mar St., Daytop 4, Ohio, jau ant
ri metai už užsakymą Dirvos. 
Tai jam suteikia daug giedraus 
džiaugsmo. ,z'-

Prezidento 
Poetė Pre- 
pažino as-

BARTU NEK
CLOTHERS

FINANCE YOUR

APPEARANCE

A MODERN TEN-PAY-PLAN

14958 St. Clair Avė,
6529 Union Avenue

833 Prospect Avenue

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

INTERNATIONAL

SPRING SERVICE

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

JAMES A. FLETCHER

Realtor
32341 Vine St. WI 3-4300

Best Wishes to Our Friends and Patrons

JOE HARRIS

Distinctive Men’s Wear

10536 Euclid Avenue CE 1-1295

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

LINW00D DRV GOODS STORE

We Carry a Complete Line of the Finest Dry Goods

At the Lowest Price

1713 EAST 55th ST. EN 1-6918

Dr. S. Biežis, A.L.-T. S-gos pir
mininkas, lankydamasis New 
Yorke, tautininkų susirinkime 
padarė platų pranešimą apie ruo- kikus. Pildomosios Tarybos rin- 
šiamą sąskrydį Washingtone.

SLA Pildomosios Tarybos su
važiavime buvo aptarta konsti
tucijos, būsimo seimo, vykstan
čia vajaus ir kiti reikalai. Iš vi
so suvažiavimas apsvarstė 60 
klausimų.

•

A. L. Bendruomenės New Yor
ko Apygardos suvažiavimas pla
čiai aptarė kultūrinius' klausi
mus. Padaryta atitinkami nuta
rimai ir priimta rezoliuciją. Į 
apygardos valdybą išrinkta — 
J. Šlepetys, dr. V. Kanauka, A. 
Reventas, dr. A. Skėrys, A. Vak- 
selis, K. Krušinskas ir J. Baužys. 
Į kontrolės komisiją — K. Bie
linis, A. Ošlapas ir A. Sodaitis,

•

J. Ginkus, centrinės saldainių 
krautuvės savininkas Brooklyne, 
Velykų šventėm parūpina meniš
kų atviručių-sveikinimų. Taip pat 
turi savo dirbtuvės pagamintų 
šokaladinių zuikučių, velykaičių 
ir kitokių saldainių.

•

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas Brooklyne, išrinkus nau-

kimai kuopose vyksta dabar, ko
vo ir balandžio mėnesiais.

♦

Operetės choras, vadovauja
mas muziko J. Stankūno praėju
sį sekmadienį dideliu pasisekimu 
Elizabethe, N. J. suvaidino ope
retę "Joninių Burtai”. Veikalą 
režisavo S. Modzeliauskas, Lie
tuvos Teatro baleto artistas.

*

Tėv. B. Mikalauskas, O. P., 
žurnalistų Sąjungos New Yorko 
skyriaus pirmininkas įvykstan- 
čiame kovo 16 d. 7:30 vai. vak. 
narių susirinkime skaitys pa
skaitą "Laikraštinės istorijos 
metmenys”.

♦

A. Sodaitis, A. L. Bendruome
nės Maspetho Apylinkės pirmi
ninkas, kartu su Valdybos na
riais, suruošė tautos šventės mi
nėjimą, kurio metu surinkta 
$121.07 aukų Lietuvos laisvini
mo reikalams. Minėjime kalbas 
pasakė prel. J. Balkūnas, kun. 
prof. dr. A. Matuza ir dr. B. Ne
mickas. Meninę dalį atliko Brook
lyno operetės choras, solistas K. 
Hoffmanas ir p-lė Stankūnaitė.

AUTO AND TRUCK
' SPRINGS 

WHEEL ALIGNMENT 
SHOCKS AND BRAKES

ALL W0RK 
GUARANTĘED 

2678 EAST 55th ST.
UT 1-6545

d

GARANTUOTI SIUNTINIAI!
Lietuvoje ir į Pabaltijo kraštus, Ukrainon, Lenkijon, Ru
sijon greičiausiai ir pigiausiai siunčia siuntinius ši firma

J. Kamienski
JANIQUE TRAD1NG CO.
1029 Fairfield Avė. (netoli W. 11 St.)

Cleveland 13, Ohio Telef.: CHerry 1-5547
Centrinė firma yra Toronte, Ont.

835 Queen Street West, Toronto, Ont.
ir skyriai didesniuose miestuose, Kanadoje ir Amerikoje. 

Išsiuntimo skyrius yra ir Clevelande.
Klijentų patogumui skyriai atidaryti:

1162 Broadivay Avė., Buffalo 12, N. Y.
Telef.: FI 1272

2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III. 
Telef.: BRunsivick 8-6780

Visus mokesčius ir visas išlaidas apmokama čie vietoje, tat gavėjai 
krašte jau nieko nemoka.

Už naujas medžiagas imama tiktai 50% vertės.
V’se.s siunčiamas prekes galima pasirinkti įstaigoje, kuri atidara 

kiekvienų dienų nuo 12 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.

BALSUOK UŽ

FRANK J. AZZARELLO
CANDIDATE FOR

COUNTY PROSECUTOR
Democratic Primary May 8, 1956

TURI 29 METUS ADVOKATINIO DARBO 
PATYRIMĄ.

YRA 52 METŲ AMŽIAUS, VEDĘS, TURI 
DU VAIKUS

YRA PASIŽYMĖJĘS KAIP AKTYVUS 
DEMOKRATAS

GERIAUSIAM SUSITARIMUI MIESTE 
ATSILANKYK PAS MUS.

NAUJAUSI IR LABIAUSIAI POPULIARŪS 1956 M.

BUICK
Tai tikrai gražios, patogios ir geros mašinos, kurios 

pateisina padarytas išlaidas. Ir pirkę 1956 m. mašiną, Jūs 
turėsite daugiausia, ką bet kada esate gavę. Jūsų pasise
kimas yra BUICK. Tai General Motors mašina.

ECONOMY BUICK CO.
12550 Euclid Avenue GA 1 -7600

Jums patarnauja 48 metas.
APLANKYK MUS PASIRINKTI IR GERŲ NAUDOTŲ 

MAŠINŲ.

GREETINGS and BEST W1SHES 
For a Pleasant Holiday

KENT FLORIST INC.
FLOWERS OF DISTINCTION

12453 Cedar Road YE 2-8340 - 2-8341
CLEVELAND HEIGHTS 6, OHIO

SPECIALISTS IN OVERSEAS GUARANTEED 
FLORAL DELIVERIES

----------------- -------—■ —u—. Ų*--------- .■■■

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

LULLABY SHOPPE, INC.

10495 CARNEGIE AVĖ. SW. 5-1266
FREE PARKING

GREETINGS and BEST \V1SHES 
from

METAL EQUIPMENT CO.

2032 WEST 105th ST. AT. 1-8415

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

SQUARE DEAL HOMES

HARRY FAGIN PRESIDENT.

1082 Plainfield Road EV 1-0225

GREETINGS and BEST W 1 S H E S 
To Our Friends and Patrons

The Guardian Burglar Proof 

Equipment

2115 Center Street PR 1-6960



■t' Bostone pagerbė F. Kiršą LAISVĖS VARPO SUKAKTIS

■4

Vasario 13 d. žymiajam mūsų 
poetui Faustai Kiršai, šiuo metu 
gyvenančiam Bostone, Mass., su
kako 65 metai. Norėdamas tą 
garbingą sukaktį atžymėtj ir nu
sipelniusį poetą pagerbti, Bos
tono Lietuvių Kultūros klubas 
(buv. Rašytojų), kurio pirminin
ke šiuo metu yra Dr. M. Gimbu
tienė, Kazimierinių vakare, kovo 
4 d., ALTS namuose surengė nuo
taikingas iškilmes. Nežiūrint, 
kad tą dieną Bostono lietuviai 
turėjo ir daugiau parengimų. 
Fausto Kiršos poetinio talento 
gerbėjų prisirinko pilna salė.

Jautriu ir šiltu žodžiu pager
bimą pradėjo Dr. M. Gimbutienė, 
iškeldama Fausto Kiršos asme
nybę mūsų literatūros ir aplamai 
kultūros gyvenime. Už prezidiu
mo stalo susėdo sukaktuvininkas 
F. Kirša ir Bostone gyveną liet, 
rašytojai — Ant. Gustaitis, Pet
ras Pilka ir St. Santvaras.

Ilgesnę kalbą apie poeto Faus
to Kiršos kūrybą ir darbus pasa
kė Stasys Santvaras. Atsirėmęs 
jo poezija ir kai kurių kritikų 
pasisakymais, St. Santvaras iš
vedė, kad Faustas Kirša yra 
mėgstančio ir intelektualaus 
skaitytojo poetas, kad jis yra 
Idėjos ir minties 
poetas.

Meninėje dalyje F. Kiršos poe
zijos nuotaikingai paskaitė ak
torė Al. Gustaitienė ir I. Mikols- 
kytė. St. Šimkaus ir Al. Kača- 
nausko dainas, kurių tekstai im
ti iš Fausto Kiršos poezijos kny
gų, su įsijautimu padainavo dai
nininkė V. Barmienė. Ig. Vasy- 
liūnas, sūnui Vyteiui pianinu pa
lydint, puikiai ir jautriai pasmui- 
kuota sonata F. Kiršos pagerbi-

mo meninę dalį užbaigė.
Sukaktuvininką poetą Lietu

vos vardu nuoširdžiai pasveikino 
garbės konsulas adv. A. O. Shall- 
na, Kultūros klubo vardu Dr. M. 
Gimbutienė, Liet. Enciklopedijos 
ir savo šeimos vardu leidėjas J. 
Kapočius, Dr. J. Leimono lūpo
mis Bostono ateitininkai, Litua
nistinės Mokyklos vardu jos ve
dėjas J. Vaičaitis, Bendruome
nės vardu inž. Vyt. Izbickas, lat
vių rašytojų, žurnalistų ir kt. lat
vių organizacijų vardu p.p. Lie- 
pinš, Popietis ir Augustavs. Bu
vo pluoštas sveikinimų telegra
momis ir laiškais, buvo dovanų. 
Poetas Faustas Kirša už pager
bimo surengimą ir įvertinimą, 
nuoširdžiai padėkojo ir tarė, kad 
apie jo darbus, esą, galima visaip 
kalbėti — kam ateina įkvėpimas 
— gerai, kas kitokiomis mintimis 
gyvena — blogai.

Akademinei daliai pasibaigus, 
buvo p. G. Mickevičienės ir Bos
tono lietuvių moterių puikiai pa
ruoštos vaišės. Vaišių metu dar 
prabilo visa eile kalbėtojų, žino
mas lietuvis patriotas kun. 
žvagždys, prof. B. Vitkus, red. 
J. Sonda, P. Viščinis, poetas Ant. 
Gustaitis ir kt. Faustai Kiršai 
buvo patiekti devyni klausimai, 
liečią mūsų literatūros, kultūros 
ir visuomenės gyvenimą. Į tuos 
klausimus sukaktuvininkas pa-

Bostono ir apylinkių lietuviai 
turi keletą savaitinių radijo pus
valandžių. Tuose pusvalandžiuo
se atsispindi N. Anglijos lietuvių 
kultūrinis, visuomeninis ir biz
nio gyvenimas. Nėra abejonės, 
tų radijo valandėlių vadovai dir
ba naudingą lietuvišką darbą. 
Pvz., V. ir St. Minkai per radiją 
Bostone kalba jau 22-ri metai.

Prieš dvejus metus Bostone 
įsisteigė radijo pusvalandis Lais
vės Varpas, kurį nuo pat pra
džios rėmė ir dabar teberemia N. 
'Anglijos Sandara ir SLA apskri
ties veikėjai. Pradžioj Laisvės 
Varpui vadovavo Al. Chaplikas 
ir Petras Viščinis, pirmasis kal
bėdamas angliškai, o antrasis lie
tuviškai ; kuris laikas dirba vie
nas Petras Viščinis. Iš tikro, tas 
plačiai pažįstamas ir malonus 
vilnietis ir yra gyvoji Laisvės 
Varpo dvasia. Tokio darbo jau ir 
dvieji metai yra nemenka su
kaktis.

Laisvės Varpo radijo progra
mos kiek skirtingos nuo kitų

čia esančių radijo programų. 
Visų pirma, Laisvės Varpas be
veik neturi biznio reklamos. Jam 
rūpi lietuvių kultūrinis, visuome
ninis gyvenimas, jis akcen
tuoja kovą dėl Lie
tuvos laisvės, todėl kas 
sekmadienį jis ir skamba kaip 
Laisvės Varpas. Be to, Laisvės 
Varpo žodinė programa perpi- 
nama neblogai parinkta liet, mu
zika ir daina, retkarčiais duoda
mi lietuvių poezijos montažai.

Savaime suprantama, tokio ra
dijo pusvalandžio išlaikymas nė
ra pigus reikalas. Todėl didelė 
garbė Sandarai ir SLA apskri
čiui, kad jie Laisvės Varpą remia 
ir padeda jam išsilaikyti.

Bet, štai, artėja labai gera 
proga visiems Bostono ir 
apylinkių lietuviams parodyti, 
kad jie Laisvės Varpo pastangas 
nuoširdžiai vertina, kad ir jie no
ri Laisvės Varpo radijo pusva
landį paremti ir jo darbui duoti 
tvirtesnį pagrindą. Ateinantį 
sekmadienį, kovo 18 d., iš New 
Yorko į Bostoną atvyksta akto
riaus V i t a 1 i o ž u k a u s - 
k o vadovaujama vaidintojų 
trupė, kuri So. Bostono High 
School auditorijoj vaidins P. Vai
čiūno komedinio pobūdžio veika
lą Naujuosius žmones. Tas vei
kalas vaizduoja Nepr. Lietuvos 
gyvenimą, kai buvo daroma že-

žadėjo atsakyti kitame Kultūros 
klub'o susirinkime.

Tenka reikšti padėką Dr. M. 
Gimbutienei ir Kultūros Klubo 
Valdybai, kad buvo pasiryžta tas 
iškilmės rengti. Nėra abejonės, 
kad to parengimo atgarsiai pri
mins lietuvių visuomenei poetą 
Faustą Kiršą, pastaruoju metu mės reforma, kai sulenkėję ba- 
gyvenantį vienatvėj, susimsąty-j jorai ir didikai ėjo į užmirštį, o 
me ir uždarume. Ts. Ras. i į gyvenimą kilo nauji žmonės.

t

M

GABRIELIAUS 
RAJECKO VARŽYBŲ 

LAIMĖJIMU 
ATGARSIAI

Jo laimėjimo kalba kovo mėn. 
1 d. atspausdinta ketvirtą kartą 
Congressional Rerord. Ten pat 
atspausdinta ir biografinės apie 
jį žinios. Pastarąją kartą at
spausdino Illinois kongresmanas 
Kenneth J. Gray. Anksčiau jas 
atspausdino; M a s s a chusetts, 
Pennsylvania ir Maryland kon
gresmenai.

Tarp kitu leidinių tos kalbos 
didoka ištrauka su nuotrauka at
spausta Washinbtone leidžia
muose mokykloms skiriamiems 
laikraščiams: American Obser- 
ver ir Weekly News Review va
sario 13 d. numeriuose. Ir vieno 
ir kito tų leidinių spausdinama 
virš vieno miliono egzempliorių.

Pastebėtina, kad Kongreso lei
dinyje vasario 27 d. tilpo ir ilgo
kas kun. P. Jančiaus straipsnis 
apie Amerikos ”penny” istoriją. 
Ten pažymėta, kad cento graviū
ros autorius esąs lietuvis Bara- 
nauskas-Brenner ir kad tai inspi
ravo Gabrielių pasirinkti tą mo
netą tema savo kalboje Voice of 
Democracy konteste.

Ryšyje su tuo laimėjimu gau
tas iš Romos laimėtojui prisiųs
tas šv. Tėvo palaiminimas. Gau
ti taip pat prezidento Eisenho- 
wer ir viceprezidento Nixon svei
kinimai ir padėka už laimėjimo 
kalbų plokšteles. Sveikintojų tar
pe yra Lietuvos ministras ža- 
deikis su ponia, vyskupas Briz- 
gys, kun. J. A. Karalius ir visa 
eilė kitų.

Laimėtojas pakviestas savo 
kalbą pakartoti J.A.V. Prekybų 
Rūmų metinėje konvencijoje Wa- 
shingtone gegužės 1 d., kur tiki
masi apie 3000 delegatų.

Kitas laimėjimas
Vos pasibaigus pirmąjam kon- 

testui, ”Wasbington Evening 
Star” paskelbė apie mūsų tau
tiečio laimėjimą dailiosios litera
tūros srityje. Jo novelė laimėjo 
pirmą vietą Washingtono aukš
tųjų mokyklų mokinių tos rūšies 
kontestą. Jam suteiktą pirmas 
prizas — rašoma mašinėlę. Tos 
varžybos taip pat sieks naciona
linio masto.
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Visokių tų žmonių buvo, tad argi 
nebus įdomu dabar iš tolo į juos 
pažiūrėti ?

Žinoma yra, kad Bostono ir 
apylinkių lietuviai Petro Višči
nio pastangas labai palankiai 
vertina, kad daugumas Laisvės 
Varpo radijo pusvalandžių lau
kia ir jo programa gėrisi. Tad 
gal nereikia savęs perdaug ra
ginti ir įtikinėti, kad kovo 18 d. 
ateitumėm pažiūrėti Naujųjų 
žmonių vaidinimo. Aišku, rinksi
mės visi — senesnieji ir naujie
ji ateiviai, nes juk niekas neno
rime, kad Laisvės Varpas nutil
tų, visi norime, kad jis skambė
tų iki Lietuvos prisikėlimo, kad 
jis Bostone kas sekmadienį 
skambėtų ne pusvalandį, bet visą 
valandą.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

visiems lietuviams

RUBEN M. PAYNE

CANDIDATE FOR
St. Santvaras

Greetings and Best Wishes 
To Our Friends and Patrons

WEST SIDE

RADIATOR CO.

”Motor’s Steam Cleaned”

7746 LORAIN AVENUE

ME 1-6440

STATĖ REPRESENTATIVE

Democratic Primary May 8, 1956

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

MINING MACHINE PARTS

2701 St. Clair Avenue CH 1-2552

NAUJON

TELEFONO KNYGON

THE OHIO BELL 
TELEPHONE COMPANY

T#**®

PAŽIŪRĖK

SAVO

Clevelande naujos 1956 m .telefono knygos 
išnešiojamos dabar. Jūs gausite savo knygą iki 

kovo mėn. 26 d. ar anksčiau. 
Kai gausite savo knygą, pasigerėkite nauju gražiu 

viršeliu.... tai Ohio Bell ekstra! Perverskite 
pertvarkytus informacijos puslapius jūsų 

juodanglėj ir žalioj Alphabetical 
Directory. Jūs rasite daug patarimų 

geresniam patarnavimui ir iliustruotą 
dalį, kuri nurodo naujausius telefono 

patogumus. Jūsų Yellow Page knygoj 
nepraleiskite informacinius mėlynus 

teisės puslapius tuoj po turinio dėl 
pagrindinio suskirstymo. 

Jūs rasite daug vertų dalykų Jūsų 
naujose 1956 knygose...

prie jūsų telefono, 
kad būtų naudingesnis!

GREETINGS and BEST WISHES

THE GRAND LAUNDRY CO

COMPLETE LAUNDRY SERVICE

5911 St. Clair Avė. EN 1-5158

i

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems

LAD F. SUCHY

Columbus Mutual Life

F

Gyvybės ir generalinis draudimas
12706 Woodland Avenue CE 1-1833

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

ADAMS INSURANCE SERVICE INC

General Insurance
311 Leader Bldg. šaukite MA 1-0494

Best Wishes to Our Friends and Patrons

SULLIVAN BROTHERS

PLUMBING AND HEATING
ELECTRICAL SEWER CLEANING

14002 Glenside UL 1-4466

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

SUMWALTGEFFINE INSURANCE 
AGENCY

GENERAL INSURANCE
1010 Euclid Building TO 1-5888
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

VEDA ALGIRDAS BIELSKUS
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ASK LITUANICA — LSK 
ŽAIBAS 70:49

JAMES DONNELLY

FORMER PRESIDENT OF THE 
CLEVELAND CITY COUNC1L

CANDIDATE FOR

COUNTY COMMISSIONER

On The Democratic Primary May 8, 1956

v GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

A. D. PELUNIS
ON A BIG DEAL THE NEW 1956

DeSOTO—PLYMOUTH CARS
13123 DETROIT AVENUE BO 2-6433
2950 MAYFIELD ROAD YE 2-9292

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

CONCRETE PIPE CO., OF OHIO

OLD MILĖS ROAD
MO 3-8733

MES PARŪPINAME VISOKIAUSIĄ 
APDRAUDĄ

Pilnas automašinų ir kitas visų rūšių draudimas.

NATION WIDE INSURANCE CO

14990 Broadtvay
Maple Heihts, Ohio

EUGENE C. JENINGS
MO 2-5220

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

M. J. GLEASON CO.

INSURANCE OF ALL KINDS
James A. G 1 e a s o n and Chas. L. Gleason 
1206 Williamson Bldg. • PR 1-2525

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

Wm. H. BROWN REALTORS

17591 BROADWAY
MAPLE HEIGHTS

MO 2-1400

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

DART REALTY CO

4847 Turney Road

taipogi patvirtinti Juozą Kijaus- 
ką vyrų krepšinio komandos ka
pitono pareigose.

ASK LITUANICA LAIMĖJO 
IR DETROITE

Po laimėjimo pereitą šeštadie
nį Clevelande prieš LSK Žaibą, 
Urbanos studentų ASK Lituani- 
cos vyrų krepšinio komanda sek
madienį nuvyko į Detroitą, kur 
sužaidė kitas krepšinio lygos pir
menybių rungtynes prieš Detroi
to LSK Kovą. Studentai turėjo 
padėti daug pastangų, pakol par
klupdė stipriai pasipriešinusius 
koviečius, pasekme 87:75 (43: 
45L Rungtynių pradžioje šeimi
ninkai diktavo žaidimą ir atrodė, 
kad gali įvykti staigmena, tačiau

Pereitą ššetadienį clevelandie- 
čiai turėjo progos pasigėrėti ge
ru krepšiniu, kada į Clevelandą 
atvyko Urbanos studentų ASK 
Lituanicos vyrų krepšinio ko
manda sužaisti Apygardinės 
Krepšinio Lygos pirmenybių 
prieš Clevelando LSK žaibą. Kaip 
ir buvo tikėtasi, studentai, nors 
ir žaisdami nevisai pilnu sąstatu, 
įveikė žaibiečius, pasekme 70:49 
(31:18>.

Žaibo komanda šį kartą paro
dė nelauktai atkaklų pasiprieši
nimą ir vesdama taktiškai pras
mingesnį žaidimą, galėjo pasek
mę dar gerokai sušvelninti, ta
čiau pergreitas kamuolio prara
dimas darant dažnai neapgalvo- antrame kėlinyje svečiai, iš pa
tus metimus padėjo preciziniai, 
šaudantiems studentams sukrau
ti nemenką taškų kapitalą. Vie
nok, bendrai vertinant, tenka 
pripažinti, kad žaibiečiai šį kar
tą sužaidė geriau, negu savaite 
atgal prieš Detroito LSK Kovą.

ASK Lituanicą atstovavo: 
Gaška (12), Kaunas (14), Mu- 
nys (25), Babickas (1), Germa
nas (18) ir Sabaliūnas.

Už žaibą žaidė: G. Barzdukas 
(18), Gelgota (6), J. Zorska (3), 
J. Kijauskas (2), Bliumentalis 
(9), Valdukaitis (6), Bartkus 
(5).

Sekantį savaitgalį LSK žaibe 
vyrų krepšinio komanda vyks į 
Chicagą, kur turės net 3 rung
tynes — šeštadienį prieš LSK 
Neries II komandą ir ASK Litu
anicą, sekmadienį prieš Neries I 
komandą. Artimiausios pirmeny
bių rungtynės Clevelande bus ko
vo 25 d. (sekmadienį), kada at
vyks apygardos krepšinio meis
teris Chicagos LSK Neries I ko
manda.

skutinųjų susiėmę, sugebėjo pri
sivyti ir rungtynes laimėti.

KREPŠINIO LYGOS PADĖTIS

LSK ŽAIBO VALDYBA 
PRANEŠA

lėtojų komanda, tuomet, savaime 
aišku, jokio, specialaus peržaidi- 
mo nebus.

LSK Žaibo moterų ir mergai
čių tinklinio komandos šią savai
tę pradeda žaisti Clevelando 
miesto moterų tinklinio lygos 
pirmenybių rungtynes, žaibo mor 
terų komanda, kuri yra įregis
truota kaip žaibo I komanda, 
pirmąsias rungtynes turės šį 
ketvirtadienį, 9:30 vai. prieš Cle
velando E. S. Turners, pastarųjų 
salėje 1616 E. 55th St. Žaibo II 
(mergaičių) komanda savo pir
mąsias rungtynes turės tik se
kančią savaitę. Lygoje dalyvau
ja 8 komandos.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Pereitos savaitės Dirvos nu

meryje, sporto skyriuje buvo įsi
vėlusi klaida. Paskelbtame krep
šinio lygos tvarkaraštyje yra pa
rašyta "kovo 18 d. — žaibas : Li- 
tuanica — Chicagoje”, turi būti, 
"kovo 18 d. — žaibas : Neris I 
— Chicagoje”.

DIRVA

LAUKIA

Apygardinės Krepšinio, Lygos 
komandų padėtis po pereito sa
vaitgalio rungtynių yra ši:

JOSŲ TALKOS!

Vieta Komanda Rungt. balansas Krepšių santykis Laimėjimų %

1. LSK Neris II 2 — 0 114 :102 1000
2. LSK Neris I 1—0 62 : 60 1000
3. LSK Žaibas 2 — 1 169 :178 666
4. ASK Lituanica 3 — 2 341 : 293 600
5. LSK Kovas 0—5 287 : 340 000

Iš TINKLINIO PADANGĖS
Šį ketvirtadienį LSK žaibo vy

rų tinklinio komanda žaidžia pa
skutines Clevelando miesto vyrų 
tinklinio, lygos pirmenybių rung
tynes prieš East Cleveland 
YMCA. Kaip žinome, mūsiškiai 
šiuo metu stovi pirmoje vietoje 
ir, jei šias rungtynes laimės, bus 
lygos šių metų nugalėtojais. Re
guliarioms pirmenybių rungty
nėms pasibaigus bus pravestas 
visų Clevelando komandų žaibo 
turnyras (k. o. sistema), kurio 
nugalėtojas turės žaisti prieš ly
gos nugalėtoją dėl Clevelando 
miesto meisterio titulo. Jei tur-

LSK žaibo Valdyba nutarė pa
skirti Edvardą Bliumentalį, klu
bo krepšinio sekcijos vadovu ir nyro laimėtoju išeis lygos nuga

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

FRANK J. SVOBODA
STATĖ SENATOR

CANDIDATE FOR

RE-ELECTION ON THE DEMOCRATIC

Primary May 8, 1956

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

JOHN L. MIHELICH
Attomey

And Member of Civil Service Commission

MA 1-2013

HOLIDAY GREETINGS
AND BEST WISHES

WILSON and CO.
INSURANCE

11800 SHAKER BLVD.
Call WY 1-5800

Gaivina

kiekvieną

kartą

Gerkit ir džiaukitės 
ugnim verdamu Stroh’s

f

Jums patiks lengvesnis, daugiau 
gaivinantis Stroh’s alaus skonis, ne
svarbu, ar valgot kitur ar namie. 
Jūs patirsite tokį skonį tik iš 
Stroh’s, nes Stroh’s yra vienintelis 
Amerikos ugnim verdamas alus ... 
ugnim verdamas prie 2000 laipsnių. 
Paprašykite Stroh’s buteliuose, dė
žutėse ar bare ... alus parduoda
mas, kur yra geras patarnavimas.

I

Jis yra šviesesnis!

Dabar už vietines kainas

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

LEONARD F. FUERST

CLERK OF COURTS
X

To Our Friends and Patrons
GREETINGS and BEST W1SHES

ARTHUR L. HALL
REALTY COMPANY

12015 KINSMAN ROAD SK 1-7378

• • -
Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

JOHN LARSEN REALTY

4169 PearI Road

REALTORS

SH 1-3448

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

J. & E. FABRICATING CO

CUSTOM BUILT FORMICA SINK TOPS and BAR TOPS

7912 Carnegie Avė. SW 1-2711

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Many Friends

LOUIS EISENBERG HARDWARE

We Carry a Complete Line of Haręlware Supplies

1169 East 79th St. EN 1-9381
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Minėjimas Washingtone
Jau trečius metus Washingto- 

na lietuviai Vasario 16-tosios mi
nėjimą pradeda iškilmingomis 
pamaldomis katedroje. Į katedrą 
susirinka žmonės iš viso miesto. 
Jų tarpe daug aukštų valdinin
kų ir visų katalikiškų valstybių 
gyvena Washingtone atstovai.

Šiais metais minėjimas buvo 
suruoštas vasario 19 d. Iškilmin- 
gon sumon atsilankė Lietuvos 
Ministeris Povilas Žadeikis su 
ponia, Latvijos Ministeris Ar- 
nolds Spekke su ponia, Ponia So
fija Smetonienė ir didelis būrys 
lietuvių bei jų draugų.

Per pamaldas, kaip visada, 
prie altoriaus buvo Lietuvos tri
spalvė. Giedojo puikus katedros 
vyrų choras. Katedros rektoriaus 
Dr. John K. Cartwright pamoks
las, kurį retas amerikietis kuni
gas išdrįstų pasakyti, o ką kal
bėti apie lietuvį kunigą!

Dr. J. K. Cartwright labai ge
rai susipažinęs su Lietuvos isto
rija. Gerai žino dabartinę padė
tį ir geras lietuvių bičiulis. Atsi
menant, kad jis gerai žinomas ir 
daug įtakos turįs amerikiečių vi
suomenėje, tai geriausia propa
ganda Lietuvos reikalui.

Pamaldoms baigiantis didin
gai, vargonams skambinant ir 
lietuvių balsams pritariant, pra
skambėjo Lietuvos Himnas.

5 vai. vakaro į katalikų duk
terų gražias patalpas susirinko
me antrąjai minėjimo daliai.

Svečių tarpe buvo: Ponas Da- 
niel J. Flood, atstovas kongrese 
iš Pennsylvanijos, demokratas, 
su ponia. Ponas ir Ponia Loy 
Henderson, administracijos pa- 
sekretorius. Ponas ir Ponia Tho
mas Donovau, Rytų Europos rei
kalams valdininkas. Ponas ir Po
nia Houward Trivers, Pabaltijo, 
Lenkų, Čekoslovakijos ir kitų 
Rytų Europos valstybių reika
lams valdininkas. Ponas ir Ponia 
C. R. Poppele, Amerikos Balso 
įstaigos šefas. Ponas Dobrians- 
ky, Georgtown UniversiteĮto prp- 
fesorius. Ponia Sofija Smetonie
nė. Daug svečių iš Baltimorės. 
Kolonijos lietuviai ir jų draugai. 
Minėjimas prasidėjo Amerikos 
Himnu, kun. Jono Znotino malda 
ir lietuvių draugijos pirmininko 
Balio Paramsko jautriais atida
rymo žodžiais.

Programai vadovavo draugijos 
vicepirmininkas Juozas žemaitis.

Pirmasis kalbėjo Lietuvos Pa
siuntinybės patarėjas Juozas 
Kajeckas. Jo kalba, kaip visos 
Kajecko kalbos, nenuobodi, ne- 
perilga, kiekvienas žodis pilnas 
prasmės.

Vėliau sveikinimo žodžius pa
sakė Latvijos Ministeris Arnolds 
Spekke.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Pennsylvanijos atstovas kongre
se Daniel J. Flood.

Gauta labai daug sveikinimų, 
iš senatorių Kennedy ir Know- 
land, daug atstovų Kongrese ir 
žymių amerikiečių.

Ponia Barbara Darlys, buvusi 
Lietuvos operos solistė, išpildė 
koncertinę programą. Minėjimas 
baigtas kun. Jono Znotino malda 
ir Lietuvos Himnu.

Po iškilmingos dalies visi buvo 
pakviesti prie turtingai ir ska
niai paruoštų vaišių stalų. Lie
tuviški valgiai žavėjo amerikie
čius.

Vasario 16-tos minėjimo ko
mitetas, kuris susidėjo iš: Ma
ry Semel, Rūtos Žilinskaitės, 
Bronės Tautvilienės, Liudvikos 
Jurkienės, Jadvygos Kuprėnie- 
nės, Balio Paramsko, P. Laba
nausko, Juozo želaičio, Alfonso 
Petručio ir Henry Gailiūno, su
silaukė pilnytą padėką. J. K.

SIUNTINIAI Į 
LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė OVERSEAS 
CARGO CO., atstovaujanti dide
lę anglų firmą HASKOBA Ltd., 
Londone, siunčia į LIETUVĄ ir 
kitus kraštus siuntinius su vil
nonėmis medžiagomis, maistu, 
avalyne, vaistais ir kit. 100% 
garantija —- pilnas draudimas. 
Visus reikalingus mokesčius su
moka siuntėjas, gavėjui mokėti 
nieko nereikia. Siuntiniai siun
čiami iš Londono, Anglijos, tad 
labai greitas pristatymas.

Prašykite mus siunčiamų į 
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:
OCERSEAS CARGO COMPANY 

4426 S. Rockwell St., 
Chicago 32, III.

Tel,; YArds 7-4337

SKAUTAI
LSB VADUOS ATSIŠAUKIMAS 

DŽIAMBORĖS FONDO 
.REIKALU

Mieli Skautų Tėvai,
Bičiuliai ir Rėmėjai!
Lietuvių Skautų Brolijai, vei

kiančiai laisvame pasaulyje, be 
tiesioginių auklėjimo uždavinių 
yra ir dar viena svarbi pareiga 
— Lietuvos reprezentacija.

Daugelis Jūsų, gerbiamieji, ži
no kokios didelės galimybės mū
sų skautų vienetams išnešti Lie
tuvos reikalus į tarptautinį jau
nimo forumą — pasaulio skautų 
šeimą, kurią sudaro virš 10 mi
lijonų skautų-čių 60-tyje pasau
lio kraštų. Tas galimybes atve
ria tarptautiniai skautų sąskry
džiai ir stovyklos - džiamborės, 
kuriose, vien kalbant apie praei
tus metus, mūsų Brolijos viene
tai yra iškėlę trispalvę, dainavę 
lietuviškas dainas, paskleidę 
tūkstančius egzempliorių infor
macinės medžiagos apie Lietuvą.

1955 m. nuskambėjo mūsų re
prezentantų žygis į pasaulinę sk. 
džiamborę Kanadoje. Ten mūsų 
stovyklavietė buvo viena iš gra
žiausių ir labiausiai lankomų, ten 
mūsų broliai šoko tautinius šo
kius tūkstantinei skautų ir sve
čių publikai, pasirodė televizijo
je ir per radiją. Tų pačių metų 
Kalėdose Australijos broliai da
lyvavo milžiniškoje Pan-Pacifi- 
ko džiamborėje ir ten atliko mū
sų tautai didelės svarbos patar
navimą.

Tai buvo žygiai gražiai įsiri
kiavę į mūsų visos emigracinės 
visuomenės pastangas __ visur
skleisti žinią apie Lietuvos ne
laimes ir įgyti Jai kaip galint

daugiau draugų, šie žygiai buvo 
atlikti berniukų ir jaunuolių, ku
rių dažnas mažai Lietuvą bepri
simena, su tokia energija ir pa
sišventimu, kad jais gali drąsiai 
didžiuotis visa lietuvių tauta. 
Džiamborėse lietuviai berniukai 
kalbėjo kitataučiams berniukams 
vien jiems suprantama berniukų 
kalba ir nuoširdumu, kalbėjo į 
tuos, kurie rytoj, poryt bus savo 
tautų likimą lemianti karta. To
kiais žygiais buvo pravesta mū
sų tautinių reikalų propaganda 
pasaulinėje arenoje, į kurią joks 
mūsų veiksnys įsiskverbti nepa
jėgs, į ją atvėrė kelius mūsų 
skautiška uniforma ir širdis.

Šiandien mūsų Brolijai prieš 
akis nauji uždaviniai. Ateinan
čiais metais Anglijoje bus jubi
liejinė pasaulio skautų džiambo- 
rė ir sk. vyčių sąskrydis, taip pat 
tautinė JAV skautų stovykla, 
JAV-bėse. LSB, jausdama savo 
įsipareigojimus tautinės repre
zentacijos srityje, rengiasi ir 
1957 m. padaryti Lietuvai skau
tišką gerąjį darbelį.

Nelengva tai būdavo anksčiau 
atlikti, nes didžiausią finansinę 
naštą tekdavo pakelti patiems 
reprezentantams, jų tėvams ir 
skautų vienetams. Planinges- 
niam šių žygių paruošimui LSB 
Vadija įsteigė prie savo Užsienio 
Skyriaus nuolatinį Džiamborės 
Fondą (DF), kuris finansuos vi
sas mūsų Brolijos tarptautines 
išvykas, leis propagandinius lei
dinius apie Lietuvą ir jos skau
tus. Į šį fondą neš savo sutaupy
tus centus visi Brolijos nariai, 
nuo vilkiuko iki skautininko, ir' 
vienetai pagal savo pajėgumą, 
bet pagrindinės paramos mes 
prašome iš savo bičiulių-rėmėjų. 
Kiekviena, kad ir mažiausia, au

ka bsu laukiama su gilia padėka 
ir įsipareigojimu.

DF iždininko adresas: Mr. A. 
Pocius, 295 Grey St., London, 
Ont., Canada.

Lietuviai skautai emigracijoje 
iš savo pusės nepritruks nei au
kos dvasios, nei pasišventimo iš
naudoti kiekvieną tarptautinę 
progą lietuviškiems reikalams.

Jų judrumas, išradingumas, 
gilus tautinis sąmoningumas, ko
vinga dvasia ir svetimų kalbų 
žinojimas, sujungti su Jūsų, mie
lieji bičiuliai, parama, ir ateity
je atliks didelius darbus Lietu
vai.

v. s. Stp. Kairys
LSB Vyriausiasis Skautininkas 

ps. A. Banevičius, 
Užs. Skyr. Vedėjas 
ps. O. Gešvantas,
DF Sekretorius

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

WILSON PURE OIL

SERVICE STATION
8000 BESSEMER AVENUE DI 1-9807

UŽSAKYK DABAR!
PAŠTU ARBA KASOJ BILETAI 

PARDUODAMI PAVIENIUI 
NUO KOVO M£N. 26 D.

LIET. STUD. S-GOS
RINKIMINĖS KOMISIJOS 

PRANEŠIMAS
Rinkiminė Komisija, suside

danti iš pirmininko Zenono Pa
jaujo, sekretorės Dalios Bulga 
rauskaitės ir narių: Algimanto 
Augūno, Broniaus Jasevičiaus ir 
Antano Polikaičio, skelbia LSS 
Centro Valdybos, Kontrolės Ko
misijos ir Garbės Teismo 1956- 
57 m. mokslo metams rinkimus.

Kandidatų siūlymo paskutinė 
data yra balandžio 1 dieną (paš
to antspaudo data nevėlesne kaip 
balandžio 1 d., 12 vai. nakties). 
Siūlant kandidatus prašoma lai
kytis LSS JAV Centrinių Orga
nų Rinkiminių Taisyklių.-

Rinkiminės Komisijos adre
sas: Dalia Bulgarauskaitė, 

2321 Casper Street, 
Detroit 9, Michigan.

LSS JAV Rinkiminė Komisija

METROPOLITAN OPERA
APRIL 23 THRU 28 IN PUBLIC AUDITORIUM

Greetings and Best Wishes 
To Our Friends and Patrons

HAVIE’S 
SERVICE STATION
YOU GET THE BEST SERVICE 

5270 NORTHFIELD RD. 
MAPLE HEIGHTS 

MO 2-9782

April 23, Eve.: TALĖS OF HOFFMAN: Peters, Amara, Stevens, Mijler, Tucker, 
' Singher.

April 24, Eve.:MASKED BALL: Milanov, Wilson, Anderson, Bjoerling, Warren, 
Moacona, Scott, Ballet.

April 25, Mat.: FAUST: Conner, Miller, Votipka, Campora, Merrill, Šiepi. Ballet. 
April 25, Eve.: FLEDERMAUS: Steber, MunseI, Thebom, Sullivan, Kullman,

Brownlee. Ballet.
April 26, Eve.: LA BOHEME: Albanese, Hurley, Poerce, Guarrera, Harvuot, 

Moacona.
April 27, Eve.: RIGOLETTO: Peters, Elias, Bjoerling, Warren, Tozzi. Ballet. 
April 28, Mat.: DER ROSENKAVALIER: Steber, Conner, Stevens, Edelmann,

Brovmlee.
April 28, Eve.: AIDA: Milano-., Thebom, Krall, Baum, Merrill, Tozzi, Sgarro. Ballet.

PRICES: $10.00, $7.00, $6.00, $5.00, $4.00, $3.00, $2.00, $1.20. (Tax Exempt) 
Seata at some prices not available for all operas. Please indicate 2nd and 3rd 
choices of operas. Make checks payable to Northern Ohio Opera Association. 
BOX OFFICE: UNION BANK OF COMMERCE — Open 9:30 A. M. - 5:30 P. M. 
Main Banking Lobby—E. 9th and Euclid, Cleveland 14. MAin 1-8300—Librettos 
(Please enclose stamped return envelope) Knabę Piano Used Exclusively

PHDLADELPHIA
BALF RINKLIAVA

Per visą kovo mėnesį bus 
BALFo renkamos aukos tremti
nių reikalams. Aukos gali būti 
drabužiais, apavu ir kitų naudin
gų daiktų pavydalu. Todėl lietu
vių visuomenė prašoma prisidėti 
prie to gero darbo ir pareikšti sa
vo užuojautą vargstantiems, au
kojant visą, kas gali palengvinti 
vargą gyvenantiems tremtyje.

Aukos priimamos parapijose, 
ar paskambinus:

A. Kaniušis-Kanin — WAurly 
7-1186.

A. Bach-Bacauskas — JEffer- 
son 3-4854, JEfferson 5-9643.

A. Impulevičius — H0ward 
7-2720. A. J.

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

JOSEPH M. SWEENEY

Sheriff

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holiday

STREKAL REALTY CO.
I

405 East 200th Street IV 1-1100

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

THOMAS CHURCH SUPPLY CO.
Complete Line of Rosaries, Medais on Chains, Votive Lights 

CHURCH SUPPLIES AND RELIGIOUS ARTICLES

910 SUPERIOR AVĖ. CH 1-3168
fAcross from St. John’s Cathedral)

Monday ’til 9 P. M. Evenings ’til 6 P. M.

THE MAYCO.’S BAJEMENT Mes duodam ir iškeičiam
Eagle Stamps

Mažiau kaip puse KAINOS
Vyru ankščiau buvę 24.95 dabar
„Cravenette” Paltai

!
' Reguliarūs . 34 iki 46

Trumpi ... 36 iki 42

Ilgi.............36 iki 46
Vyrų garsios rūšies "Cravenette” Rayon Gabardine Paltai, natū
ralios spalvos. Visi su pilnu pamušalu, su atlenktom rankovėm ir 
populeriai įkirptais kišeniais. Visi dydžiai. Natūralios spalvos, 
kuri metai iš metų vis populiaresnė.

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

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

FORMAL CLEANERS

1194 East 79th Street HE 1-3050

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

JUDGE JOSEPH STEARNS

OF THE MUNICIPAL COURT

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

THE ATLAS PAPER BOX CO.

J. H. Hass, Vice President and Treasurer

1849 EAST 65ih STREET UTah 1-1191

. GREETINGS and BEST WlSHES 
To All Our Friends and Patrons

CLEVELAND VAULT CO.

8616 BUCKEYE ROAD
CE 1-3538



Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

visiems lietuviams

HENRY W. SPEETH

COUNTY COMMISSIONER

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

CARL NEWMAN
MASON CONTRACTOR

450 Lioyd Road RE 1-2705
Euclid, Ohio

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

C. SAM DREYER

WHEN YOII ARE READY TO PAINT YOUR OFFICE
STORE OR FACTORY.

CĄLL HE 1-3750

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

? Plušant Holiday

LUIKART [NSURANCE AGENCY

GENERAL INSURANCE
18609 St. Clair Avenue KE 1-4770

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

K. V. WEBSTER REALTOR

REAL ESTATE

28924 Euclid Avenue WI 3-2000

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

WIEHN’S BAKERY
12429 ARLINGTON AVENUE GL 1-3756

For GOOD Baked Goods—See WIEHN’S

HOLIDAY GREETINGS

THE KOEHLER RUBBER & SUPPLY 
COMPANY

MECHANICAL RUBBER GOODS 
Compressors, Lubricating Eąuipment

3865 CARNEGIE AVENUE HE 1-8867

SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS
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AR VĖL GINGLAI 
SPRĘS NEGRŲ 
K L A U S I MĄ ?

Važiuodami mudu su žmona į 
Floridą, kelią vėl pasirinkom ki
tą: No. 11, vieškelį, kuris eina 
Virginia valstybės vakarinės da
lies kalnynų slėniu, vadinamu 
Shenandoah Valley. Tai vis pa
stangos Floridon važiuojančių 
Clevelando ir nuo jo į rytus gy
venančių turistų, rasti geresnį ir 
trumpesnį kelią ir aplenkti dau
gumą kalnyhų, per kuriuos va
žiuojant vietomis keliai menkes
ni ir važiavimas sunkus.

Įvažiuoti į No. 11 ir kitus ry
tinius vieškelius galimas nauju 
Ohio ir paskui Pennsylvania 
turnpike didžkeliais. Per Cincin- 
nati, Ohio, iš vakarų pusės į Flo
ridą įvažiuoti, mano "šoferis” iš
sižadėjo and visados, nes tais ke
liais, kur važiavo ir susižeidė Dr. 
Tamošaitis ir šeima, daugumoje i 
kalnynai, keliai seni, siauri ir 
rangosi aplink kalnus ir per kai-' 
nūs. Važiavimas lėtas ir vargi
nantis.

Iki šiol važiuodami rytine 
kryptimi, kiekvieną kartą važia
vom vis kitu keliu, kurių per Vir
giniją į pietus eina keletas, šia 
kryptimi, pusę dienos tenka su
gaišti važiuojant į rytus, tik ta
da pasiekti į pietus einančius ke
lius.

Nei vienas jie, išskyrus No. 1 
kelią, kuris eina Atlanto pakraš
čiu per Washingtoną į pat Miami, 
neina j Floridą. Reikia persimes
ti į kitus kelius, savo nuožiūra, 
toliau pasiekiant ir tą No. 1 ke
lią. Bet juo į Floridą važiuoti ne
sinori, nes jis labai kraipytas ir 
blogas. Ten jau randi geresnių ir 
tiesesnių kelių.

Pervažiavus Virginia, No. 11 
kelias tenka palikti ir sekti kitais 
keliais, einančiais į pietus, nes 
tas kelias suka į pietvakarius ir 
nueina į mūsų prieš porą metų 
lankytą New Orleans, apie 950 
mylių toliau į vakarus nuo Mia
mi.

Kasmet pietinėse valstybėse 
keliai gerinami. Iš St. Petersbur- 
go i Miami dar 260 mylių į piet
ryčius.

No. 11 kelią pasiekį Virginios 
valstybės Winchester mieste, rei
kia nuvažiuoti 325 mylias nuo 
Clevelando. Iš Winchester į sos
tinę apie 70 mylių tiesiai į rytus.

Įvažiavus j Virginiją, gavus 
pietiečių laikraščius ir klausant 
žinių per radiją, savo temai ga
vau daug naujos medžiagos nau
jai iškilusiais Įvykiais, kurie pri
minė istorinį žygį lygiai prieš 
100 metų.

Europoje užteko karaliui ar 
carui išleisti įsakymą ir baudžia
va buvo baigta. Demokratinėje 
Amerikoje buvo kitaip, čia pilie
čiai ėmėsi spręsti reikalą daugu
mos "pasisakymu”. 1856 metais 
prasidėjo pirmutinis bandymas 
"daugumos” jėga ginklu nusta
tyti ar naujoje į Uniją priima
moje Kansas teritorijoje negrai

GREETINGS and BEST WISHES

For a Pleasant Holiday

ALBERT S. PORTER

Atgal prie temos
Kelias No. 11, pastebėjau, pa

vadintas "General Lee High- 
way.” Tai pagarbai pietiečių žy
miausio generolo Robert E. Lee, 
kuris vadovavo 11-kai atsimetu- 
sių valstybių, pasipriešinusių 
negrų išlaisvinimui. Kadangi 
Virginijoje ėjo eilė žymiausių to 
pilietinio karo veiksmų, ir čia 
galutinai generolas Lee buvo pri
verstas pasiduoti, daugelyje vie
tų, pakelėse, pastatyti užrašai 
atžymi anų istorinių dienų tose 
vietose vykusius veiksmus.

Išvažiuojant iš namų, galvo
jau, plačiau parašysiu apie pas
kiausias nuotaikas baltųjų su 
negrais pietuose, po Aukščiau
siojo Teismo 1953 metais išleis
to patvarkymo neskirti daugiau 
negrų nuo baltųjų pietų viešose 
mokyklose. Virginija valstybė 
jau pasiėmė vadovybę, kaip ir 
1861 metų pilietinio karo iššau
kimui, pasipriešinti U. S. Teismo 
nuosprendžiui, ieškant būdų teis
mo patvarkymą apeiti. Ragina 
ir kitas pietines valstybės ją pa
sekti.

Reiškiasi ženklai, lyg kad gali 
prieiti prie ginkluoto šiaurės ir 
pietiečių susikirtimo. Negrai sie
kia gauti visas federalio teismo 
pravestas privilegijas, kaip tai 
leidimas lygiai su baltaisiais va
žiuoti traukiniais sėdint vieni 
greta kitų, autobusais, lėktuvais. 
Ten negrai tegali sėsti užpakali-' 
nėse sėdynėse miestų tramva
juose. Priešakinės paskirtos bal
tiesiems.

COUNTY ENGINEER

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

GEORGE V. 
WOODLING
CANDIDATE FOR

LIEUTENANT GOVERNOR
Republican Primary May 8, 1956

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

JEZEK COMPANY BUILDERS

15400 Milės Avenue WY 1-0311

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

ALLIED ELECTRIC SEWER 
CLEANING COMPANY

R. P. Herschman Prop.
ROTO—ROOTER SERVICE 

WEST SIDE EAST SIDE
12910 Detroit Avė. 12824 Superior Avė.
BO 2-4500 MU 1-7722

Best Wishes to Our Friends and Patrons
For a Pleasant Holiday

O’BRIEN CUT STONE COMPANY

19100 MILĖS AVĖ. MO 2-6957

bus vergais ar laisvais, kada ta 
valstybė taps įjungta į respubli
ką ir kai ten kartu su baltaisiais 
įsigyvens ir negrai.

Pietiečiai organizavo savo jė
gas, šiauriečiai savo. Ir vieniems 
ir kitiems beginant "savo teises” 
įvykdyta daug žudynių, pridary
ta nuostolių, siautė teroras, kas 
privertė federalę valdžią pasiųsti 
ten kariuomenę tvarkai atstaty
ti. Nors tai buvo pastangos neg
rų teises apginti, ir Kansas te
ritorija pagaliau priimta kaip 
"laisva” valstybė, demokratiniu 
būdu negrų klausimas taip ir li
ko neišspręstas iki šios dienos. 
Nors 1861-65 metų pilietiniu ka
ru laimėta nepriklausomumo lais
vė, bet jiems nieko daugiau ne
iškovota. Ir dabar, 90 metų pra
ėjus, vėl grąso baltųjų naujas 
susikirtimas už tuos pačius neg
rus. (B. d.)

švenčių proga sveikiname visus mūsų rėmėjus 
ir draugus

THE FAMILY PLACE TO SAVE

Current Interest 3% On Saving

SAVING DEPOSITS INSURED TO $10.000 
X X \vx\x\ \\ .

ST. CLAIR SAVING AND 
LOAN COMPANY

813 East 185tr St.—6235 S. Clair Avė.

GREETINGS and BEST WISHES

For a Pleasant Holiday

FRANK S. DAY
COUNTY RECORDER

JOHN F. McCRONE
CHIEF DEPUTY

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

Judge 

JOHN J. BUSHER

CHIEF JUSTICE — MUNICIPAL COURT

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

JUDGE JOHN J. MAHON

COMMON PLEAS COURT

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

CAMPBELL MARBLE &

TILE COMPANY
ESTABLISHED 1887

MARBLE AND SLATE REAL CLAY TILE
4301 Prospect Avenue HE 1-3646

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THE UNIVERSAL CLEANING 
& DYEING CO.

UNIVERSAL BRINGS YOU UNHURRIED QUALITY 
Cleveland’s Finest Cleaners since 1883

Plant—1218-30 East 71st St. HE 1-8100



Dirva Nr. 11 ♦ 1956 m. kovo mėn. 15 d. 7

Sofija Rudokienė,
po sunkios operacijos grįžo iš li
goninės ir sveiksta namuose.

Sol. P. Radzevičiūtės ir 
V. Verikaičio koncertas

A. A. Juozas Nasvytis
miręs už 100 mylių nuo Cleve
lando, šeimos nutarimu palaido- Clevelande įvyks balandžio mėn. 
tas Clevelande, Kalvarijos kapi- 14 d. Rengia Moterų S-gos 36 
nėse kovo 10 d. Buvo pašarvuo- kuopa.
tas D. Jakubauskienės ir sūnaus Biletai ir garbės pakvietimai 
laidojimo koplyčioje. Prie karsto jau parduodami pas S. Kudokie- 
buvo padėta skaitlingų giminių nę (KE 1-8295), O. Jokūbaitie- 
ir draugų vainikai. Į akis krito nę (MU 1-9143), Dirvoje, Spau- 
Edinboro kaimo 8 ūkininkų vai
nikas, velionies artimųjų kaimy
nu su užuojautos laišku velionies 
šeimai ir 10 metų Angelikos Kaz
lauskaitės, velionies anūkės, vai
nikas.

Teta Viktorija, dėdė Adolfas 
ir Elena Eigeliai,

iš Philadelphijos, sveikina Dorą 
ir Joną Gudėnus Clevelande, su- 
silaukiusius antrojo sūnaus Ed- 
mundo-Vytauto. Siunčia visiems 
— tėvams ir sūnums geriausius 
sveikinimus ir linkėjimus.

Society for Savings ir Society 
National bankas praneša,

kad naujos banko valandos penk
tadieniais pakeičiamos.

Dabar penktadieniais bankas 
bus atidarytas centre nuo 9:30 
iki 4:30 vai. Apylinkės skyriai 
penktadieniais veiks nuo 9:30 
iki 2:30 ir nuo 4:30 iki 6 vai. vak.

Visomis kitomis darbo dieno
mis bankai atidaryti nuo 9:30 iki 
2:30 vai.

Nesvarbu, ar jūs esate pėščias, 
ar keleivis savoj ar keno kito 
mašinoj. Jums svarbu žinoti apie 
naują Travel Accident Policy. 
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00 

per metus.

Gyvytčs, nelaimių, ugnies, 
automašinų apdrauda 

Skambikit: SK 1-2183

i

dos Kioske ir pas atskirus pla
tintojus.

Pirmieji aktyvūs platintojai
Pirmąją platinimo dieną 110 Li

tuanistinės Mokyklos rėmėjų bi
lietų išplatino šv. Jurgio mokyk-Į Naujosios parapijos bažny

čią, kur parapijos klebonas ku- los 6 sk. mokinys Rimgaudas 
nigas J. Angelaitis už velionį at- Gulbinas. Labai aktyviai darbuo- 
laikė gedulingas pamaldas ir pa- jasi ir Tėvų Komiteto vicepirmi- 
sakė gražų pamokslą, a. a. Juozą ninkė J. Gulbinienė, 
palydėjo daug bičiulių ir gimi
nių. Į amžino poilsio vietą, į Kal
varijos kapus velionį lydėjo daug 
automobilių, vežusių bičiulius ir 
gimines.

Laidoti velionį buvo atvykęs ir 
vienas jo kaimynas, lietuvis Stri- 
kauskas su žmona. Palydėjo į ka
pus velionį ir laidojimo apeigas 
kapuose atliko kun. klebonas J. 
Angelaitis.

Turiningą atsisveikinimo kal
bą prie velionies kapo pasakė jo 
studentavimo metu Maskvoje 
draugas, teisininkas J. Liūdžius, 
apibudinęs velionį kaip draugiš-j 
ką ir darbštų asmenį, bet kartu 
ir labai kuklų žmogų.

I

i

L. S. Ramovė Clevelando skyrius, 
mirus buvusiam nariui Juozui 
Nasvyčiui, vietoje gėlių, $10 pa
aukojo Memmingeno skyriaus 
šelpiamiems nariams.

K. Žuko paskaita
Kovo mėn. 25 d. 11:30 Lietu

vių apatinėje salėje įvyksta p. 
K. Žuko paskaita "Tėvų ir Tė
vynės gerbimas”. Bendruomenės 
valdyba kviečia visus, ypačiai 
jaunimą, gausiai dalyvauti.

Studentų žiinai
šį sekmadienį (kovo mėn. 18 

d.) 11:30 vai. ryto, Lietuvių sa
lėje įvyks Liet. Studentų S-gos 
Clevelando skyriaus susirinki
mas. Visi nariai prašomi daly
vauti. i

Balfo 68-to skyriaus narių 
susirinkimas,

šaukiamas kovo mėn. 18 d. 11 
vai. (tuoj po pamaldų) Lietuvių 
salėje. Kviečiame visus, kam rū-i 
pi šalpos reikalai, dalyvauti su
sirinkime ir tuo pačiu prisidėti 
prie artimo pagalbos darbo.

Dovanos Lituanistinei Mokyklai
Lituanistinės Mokyklos rėmė

jų dovanų fondui paskyrė savo 
dovanas šie lietuviai biznieriai: 
Brazio Rūbų Prekyba paaukojo 
75 dol. vertės vyr. paltui medžia
gą. Šamo laikrodžių ir brangeny
bių parduotuvė padovanojo 25 
dol. vertės moterišką laikrodį.

Be to, fondui paaukojo Impe
rini Furniture, 15428 Waterloo 
Rd. 30 dol. vertės radijo.

.T. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TĄSYMAS

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

Visais mašinų reikalais 
kreipkitės į

J. S. AUTO SERVICE

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

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

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ou:n 

Tel.: EX 1-0376

”r*'MONTO DARBAI
Atlieku mazuo j. pagrindinius 

namų remontus, tinko darbus, 
medžio darbus ir dažymą bei de
koravimą.-

V. Riekus
16209 Arcade
Tel. IV 1-2470

(52)
K.

Iš budžių veiklos
Ponia Jarašiūnienė budžiams 

pagamino ir padovanojo tautinę 
vėliavą, už ką budžiai pareiškė 
širdingą padėką.

šį sekmadienį, kovo 18 d. 2 
vai. dail. K. Žilinskas, 1448 Crovv- 
ford Avė., rengia budžiams pa
skaitą apie lietuvių meną. Į pa
skaitą budžiai gali atsivesti ir 
svečius.

Budžių metinė šventė numaty
ta surengti balandžio mėn. pa
baigoje.

Reikalingi darbininkai
Landscaping ir medžių dar

bams. (Dokoratyvinė sodininkys
tė). Atlyginimas pagal sugebė
jimą. Kreiptis:

”Garden’s Friend Co.”
1567 E. 70 St. HE 1-5535

(12)

Išnuomojamas butas
4 kambariai, gaso šildymas. 

Teirautis nuo 4:30 iki 6:30. Sek
madienį nuo 11:30 iki 3 vai.

6704 VVhitney Avenue

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

THOMAS O. MATIA

STATĖ REPRESENTATIVE

HOLIDAY GREETINGS 
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

JOSEPH H. AVELLONE

STATĖ SENATOR

GREETINGS and BEST WISHES
FROM

EUGENE J. SAWICKI

STATĖ REPRESENTATIVE

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
Mūsų draugams ir rėmėjams

SPRAYON PRODUCTS, INC

2075 East 65th Street

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

C

iš urmo 
pirkėjui

BALTI
Supply Co.

Tiekia prekes tiesiai 
sandėlių, sutaupant
brangų krautuvės patarnavimą. 
Gaunami visų žymesnių firmų 
gaminiai. Skambinti B. Snars- 
kiui. Tel. KE 1-0210.

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKiT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

Parduodama kepykla
Gerai einantis biznis, įsteigta 

prieš 25 metus.
Šaukti: MO 2-5478. (13)

Du plytiniai namai
dideliam 50x420 pėdų sklype. 
Vienam name 41/2 kamb., kitam 
6 kamb. 3 mašinų garažas. Vai
siniai medžiai. Netoli lietuvių 
Naujosios Parapijos bažnyčios.

Šaukti: IV 1-3877 (11)

LIETUVAIČIŲ 
MOTERŲ KIRPYKLOJ

Šilti, karšti, garais ir šalti' 
pusmetiniai. Plaukų dažymas.

TERRACE BEAUTY 
SALON

1

1161 East 71 St.
UT 1-1641

t

I

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
♦andai tampa sunaikinti arba 
sugadinti uenies. kreipkitės 1 
P. J. KERŠIS, dėl ankainavi 
mo. ko visada reikalauia 
draudos kompanijos pirm, 

j gu išmoka už nuostolius 
j P 1 KER4K

628 Engeneer Bldg. 
Telef.: MAin 1-1773

Rezidencija: PENINSULA 
k_____________________

ao 
ne

252
j

Best Wishes to Our Friends and Patrons
For a Pleasant Holiday

ViCTOR ADD5NG MAGMINE CO

3222 CARNEGIE AVĖ. EX 1-4650

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

L S. KAUFMAN and SONS, INC

3615 Orange Avenue CH 1-2550
i

THE 
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

PIK BEVERAGE
45 rūšių alus. Kiti gaivinan

tieji gėrimai. Vynai ir šampa
nai, vietiniai ir užsieniniai.

Parengiama vestuvėms, ba
liams, pobūviams. Atidaryta 
kiekvieną dieną nuo 9 ryto ik: 
10 vakaro.

Krautuvę dabar tvarko lietu
vis savininkas. <

6903 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-3311

Į»
ii 
s 
i 

!
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BATŲ KRAUTUVĖ
BATŲ TAISYMAS

Sav. J. Kamaitis

1389 E. 65 St.
East 65 and Wade Park

Atdara nuo 10 vai. ryto iki
7 vai. vakaro.

Nauji batai ir batų taisymą? 
mano krautuvėje daug žemes
nėmis kainomis, negu jūs mo 
kate kitur. Ateikit ir įsitikinkit

DAŽO IR POPIERIUOJA
NAMUS

Ant. Kirkilas
Kreipkitės ir gausite geriau

sią patarnavimą.
7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844

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

išvežiojame j namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės j mus k būsit patenkinti

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams. įvai
rūs naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lietuviški ”Rūta’ 

saldainiai. Augalai po 49 et.
Gėlės pristatoma visuose pasaulio kraštuose. 

Bonded Telegraph Service narys.
Gaunami money orders (galioja ir užsienyje)

ATIDARYTA NUO 10 RYTO Iki 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS
6901 SUPERIOR AVĖ. TELEF.: HE 1-6339

6712 Superior Avė. HE
Cleveland, Ohio

JEWELER

MONCRIEF ORO VĖDINIMAS 
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą 

Aplankykit savo kaimynistės Moncrief pardavėją

I. J. S AM A S
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

LESMON’S CAFE

I
I

i

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

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Visi lietuviai laisvalaikį praleidžia savo Klube. Visos 
lietuvių organizacijos parengimus rengia tik lietuvių salėje. I

Klubo ir salės vadovybė visus lietuvius kviečia čia nuo
lat lankytis, susitikti draugus ir artimuosius.

I
i Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio

I

i

P. J. KURSIS
628 Engeneer Bldg.—Cleveland, Ohio

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

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

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

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & Williani J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763
936 East 185 Street KE 1-7770
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THE FIELD
Jau 76 vėliavos prie JT iTinm

S. NARKĖLICNAITĖ

Bedakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-8344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Mes norim patarnauti Lietuvai 
ir jai surasti naujų draugų

Pasikalbėjimas su Dr. S. Biežiu, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Pirmininku

Daugelis interesuojasi 1956, 
m. 16-17 dienomis ruošiamuoju 
Amerikos lietuvių sąskrydžiu 
Washingtone. Jūsų koresponden
tas kreipėsi į Dr. S. Biežį, ALTS 
Pirmininką, patiekdamas jam 
keletą klausimų —

— Kaip vyksta, Pone Pirmi
ninke, Washingtono sąskrydžio 
ruoša?

— Palyginti, gana neblogai. 
Jau sudaryta abiems dienoms 
sąskrydžio programa, pakviesti 
ir jau pradėję darbą atskirų pro
gramos punktų vykdytojai, bai
giami siuntinėti pakvietimai sąs
krydžio garbės svečiams ir iš di
delės dalies pakviestųjų jau gau
ti atsakymai apie dalyvavimą. 
Taip pat išsiuntinėta platesnė in
formacija. Sąjungos skyriams 
apie ruošimąsi sąskrydžiui vie
tose, kaip lygiai pradėta sąskry
džio išlaidoms padengti pinigų 
telkimas ...

Pačiame Washingtone išnuo
mota sąskrydžio reikalams vie
name pirmaujančių viešbučių 
(Statler Hotel) reikiamos patal
pos ir patarnavimas, o taip pat 
susitarta su eile viešbučių, ku
riuose atlZ.'a sąskrydžio daly
viams nakvynių ^zervacija ir ei
lė kt. techniškų reikalų sutvar
kyta.

— Kokia sąskrydžio p.-c, ra
ina, jos pobūdis?

— Šis sąskrydis bus grynai 
kultūrinio pobūdžio, jo programa 
— lietuvių kultūrinių vertybių 
paroda arba, kitaip sakant, lie
tuvių liaudies meno, ir lietuviškos 
dainos šventė (festivalis).

— Svarbesni sąskrydžio pro
gramos punktai?

— Lietuvių liaudies meno pa
roda. Joje bus lietuvių liaudies 
meno etnografiniai eksponatai, 
lietuvių liaudies ir individualių 
menininkų kūriniai, audiniai, ki
limai, medžio, odos, gintaro,, ke
ramikos, margučių, kalėdinės eg
lutės papuošalų, metalo ir kt. dir
biniai. Šalia liaudies meno paro
dos numatoma įrengti skyrių, 
vaizduojantį pačius ryškiuosius 
dabartinės Lietuvos ir lietuvių 
būklės bruožus.

Lietuvių tautinių ir individua
linės kūrybos dainų koncertas. 
Šią programą atliks Čiurlionio 
ansamblis, vadovaujamas muzi
ko Alf. Mikulskio.

Sąskrydžio pokylis (banketas) 
Statler viešbučio Presidential 
Bali Room salėse. Pokylyje daly
vaus nemažas skaičius Amerikos 
valdžios ir visuomenės atstovų.

Sąskrydžio dalyviai dalyvaus 
ir R. Katalikų Washingtono Ka
tedroje pamaldose, kurių metu 
giedos Čiurlionio ansamblis. Pa
mokslą sutiko pasakyti šios Ka
tedros Rektorius Mons. Cart- 
right. Sąskrydininkai aplankys 
Arlington kapines ir ten pagerbs 
Nežinomą JAV kareivį, o taip pat 
uždės vainiką ant JAV armijos 
leitenanto Harris (žuvusio Kau
ne) kapo, bendrai ekskursuos po 
Washingtoną, apžiūrint jo įžy
mybes ir kt.

— Teko girdėti, kad į sąskry
dį kviečiama ir jaunuomenė?

— Teisingai, Sąjungos Valdyba 
yra metusi šūkį skyriams, kvies-

dama kuodaugiau jaunuomenės 
sutelkti į šį sąskrydį. Atsime
nant, kad sąskrydžio data supuo
la su vasaros atostogų pradžia 
mokyklose, atrodo, kad jaunuo
menė ta proga pasinaudos. Kiek 
teko privačiai patirti, nemažą 
entuziazmą vykti rodo clevelan- 
diečiai, o taip pat studentai san- 
tariečiai... Deja, jaunuomenei 
stambiausia kliūtis — piniginiai 
sunkumai... Todėl S-gos Valdy
ba šia proga apeliuoja į visuome
nę, prašydama jaunuomenę šia 
prasme paremti.

— Koks tikslas ALTS tokį di
delį sąskrydį ruošti?

— Sąskrydžio tikslas — gy
vinti Lietuvos Laisvės bylą, ar
čiau supažindinant amerikietiš
kąją visuomenę su Lietuva, lietu
vių tauta, jos kultūros apraiško
mis ir laimint Lietuvos bylai dar 
daugiau draugų bei aktyvių tal
kininkų.

— Tai ką p. Pirmininke kal
bėjote, liečia išimtinai sąskry
džiui ruošimąsi Sąjungos Valdy
bos. O kaip sekasi ruoša sąjun
gos skyriuose?

— Tiksliau atsakyti sunkoka, 
nes ne iš visų skyrių gauti in
formaciniai pranešimai. Bendras 
įspūdis, kad ir skyriuose darbas 
eina ganėtinai, nes man dar prieš 
nutarimą šį sąskrydį ruošti ne
vienoj vietoj teko patirti didelį 
tokiam darbui pritarimą. O jei 
nūdien nevisi skyriai laiku pa
informuoja S-gos Valdybą, tai, 
matyt, tiek yra užsivertę sąskry
džio darbais, kad informacijai 
neištenka laiko... — šypsoda
masis baigė pasikalbėjimą Dr. S. 
Biežis. mv

Nors ne politinė tai žinia, bet 
apie ją noriai rašė visi JT ko
respondentai. Ir patsai įvykis bu
vo JT būstinėje pereitą šešta
dienį 3 vai. šešiolikos naujai pri
imtųjų kraštų vėliavos suplevė
savo pirmą sykį priešais Gene
ralinės Asamblėjos patalpas.

Gen. Sekretorius Dag Ham- 
marsjold, eidamas nuo stiebo 
prie stiebo, sveikinosi su kiek
vienos valstybės atstovų (trijų 
trūko), kai tuo tarpu uniformuo
ti JT sargybiniai kėlė vėliavas.

Vėliavos iškilo tokia pat tvar
ka, kaip ir tos valstybės buvo 
nubalsuotos priimti į JT. Tai, 
kaip žinia, buvo pereitų metų 
gruodžio 14 d. po ilgų ir audrin
gų diskusijų dėl aštuoniolikos 
priėmimo, prieš tai čiankaišeko 
atstovui savo veto išmušus Išori
nės Mongolijos kandidatūrą, o 
paskui sovietų atstovui išsyk pa- 
pylus keturiolika veto balsų prieš 
likusiąsias.

Nors šešiolikos naujai siūlomų 
narių skaičius buvo sunkiai va
kariečiams priimtinas, nes dėl 
Išorinės Mongolijos palikta Ja
ponija už durų, bet šitas gruo
džio nutarimas pastūmėjo JT 
priekin naujų narių priėmimo 
srityje. Kaip tai atsilieps į patį 
JT darbą, kai dabar vietoje bu
vusių penkių sovietų balsų bus 
devyni, dabar niekas nenori pra
našauti. Bet pats pajudėjimas iš 
mirties taško (nuo 1950 m. ne
buvo priimtas joks naujas na
rys) buvo ir tebėra vertinamas 
teigiamai.

Užtruko gerus tris mėnesius, 
ligi JT parengė ir regimą ženk-

lą, jog tos narės organizacijai 
priklauso, nes ligi šiolei priešais 
Generalinės Asamblėjos rūmus 
pusrutuliu tebeplevėsavo tik še
šiasdešimt vėliavų.

Kadangi' vėliavų stiebai yra pa
lyginti aukšti ir vėjui esant au
deklas labai stipriai plakasi, tai 
buvo nutarta nekabinti vėliavų 
ligi tikrieji stiebai bus pagamin
ti. O tie stiebai yra gana stiprūs 
ir atitinkamai primūryti prie 
aukštokos juos laikančius cemen
tinės tvoros. Kiekvienas jų kaš
tavo per 20 dol.

Diena pasitaikė labai graži, 
nors ir šaltoka, ir į iškilmes su
sirinko apsčiai publikos. Ir tada, 
kai visų akys jau buvo nukreip
tos į Gen. Sekretorių, kuris, pa
buvęs prie kiekvienos tų šešio
likos vėliavų pakėlimo, pradėjo 
kalbėti apie momento svarbumą, 
priešais gatvę esančio namo vir
šuje staiga atsirado žmogus ir 
ėmė šaukti, vėliava šmėsuoda- 
mas. Ir taip vietoje klausytis 
Dago Hammarskjoldo žmonės su
žiuro tenai.

O tai buvo Garry Davis, Jung
tinėms Tautoms jau pažįstamas 
vyras, kuris nuo pat JT įsikūri
mo propaguoja pasaulio piliety
bę. Kai JT sesija posėdžiavo Pa
ryžiuje, jis irgi buvo tenai ir prie 
Palais Challiot net buvo įsiren
gęs savo būstinę. Jis ir dabar 
dažnomis progomis ateina į JT 
pa^lpas ir, kai tik panori rengti 
spaudos konferenciją ar kokią 
kitokią propagandą už pasaulio 
pilietybę užsimano, tuojau pat 
išprašomas laukan. Jo būstinė 
tad ligi šiolei tėra buvusi prie
šais JT patalpas skersai gatvės 
esantis šaligatvis. Tenai jis ir

BEST W1SHES
To Ali Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

A P
SUPER MARKETS

The Great Atlantic & Pacific Tea Co.

GREET1NGS and BEST W1SHES

HICK.ORY GRILL

Open Sundays —

TA! BUVO RYŠTO METAI
(Atkelta iš 1 psl.) i ir valstybės laisva ateitimi. Lais-

Pagaliau profesorius primena ^ra mūsų visų brangiausias 
vokiečiams ir tai, kad tūkstan- turtas. Visoms Europos tautoms, 
čiai jų žmonių pokario metais su v'sa* apjungtai Europai, mūsų 

vyriausiam 
I tikslui. Todėl aš skaitau, kad ir 
j Vokietijos apjungimas tėra tik 
I dalimi visos Europos apjungimo, 
taikos ir laisvės vardu. Todėl Lie- 

Į tuva ir Vokietija dalinasi tuo 
pačiu likimu ir turi tą patį tiks
lą. Waldemar Kraft, Federalinės 
Vokietijos Vyriausybės Ministe- 
ris.”

Po pertraukos sekė koncertinė 
dalis, kurią išpildė pasaulio mąs
to vokiečių muzikai. Iš lietuvių 
pusės Asė Dauguvietytė poetiniu 
išgyvenimu ir aktorišku moko- 
viškumu padeklamavo Nelės Ma- 
zalaitės legendą ”Liepsna žaiz
doj”; deklamaciją svečiai galėjo 
pasekti atskirai išspausdintame 
vokiškam vertime, šventę įrėmi
no Muencheno Filharmonijos or
kestro styginis kvartetas Nauja
lio ir Vyt. Bacevičiaus veikalais. 
K o n c e rtmeisteris Sonnleither 
skoningai pagrojo J. Gruodžio 
"Valsą” smuikui ir Prof. Alt- 
mann paskambino Bacevičiaus 
"Groteską”, VI. Jakubėno vieną 
šokį iš baleto "Vaivos Juosta” ir 
J. Gruodžio "Lietuviškąjį šokį”, 
iš kurių ypač patiko pastarieji 
du veikalai. Konservatorijos ab
solventė Marta Lang vokiečių 
kalba padainavo Sofijos maldą iš 
J. Karnavičiaus operos "Radvila 
Perkūnas”, Sylvio Lazzari har
monizuotą liaudies dainą "Line
lius roviau” (iš operos ”Le Sau- 
teriot”) ir pabaigai Fr. Chopino 
"Lietuvišką dainelę”. Pabaigai 
koncertmeisteris Kurt Engert 
dideliu pakilimu ir temperamen
tu atliko "Capriccio” iš KV Ba
naičio "Sonata Rapsodica” vio
lončelei ir fertepijonui. Tai tas 
pats Engertas, kuris ilgus metus 

tvirti prisiminę Nepr. Lietuvą ir, buvo Kauno Radiofono orkestro 
pilni pasitikėjimo lietuvių tautos) violončelių koncertmeisteriu ir

lietuviais dalinosi paskutine duo- 
nos pluta, naudojosi jų svetingu
mu, kuris jiems išgelbėjo gyvy- 

■ bę. ”Juk ir tai skaitykime prie 
lietuvių tautos vertybių” — jis 
pareiškė. ”Kad ir toli nuo savo 
tėvynės, lietuviai puoselėja savo 
kultūrines ir tautines tradicijas, 
gina ir toliau plečia savo kūrybos 
darbą”. Ir profesorius baigė: 
”Ar tai ne vertybė, ar tai ne pa
vyzdys daugeliui mūsų vokie-1 
čių!”

Šiltais aplodismentais palydė
ta paskaita apie "Lietuvių Tau
tos Kultūrines Vertybes” didelį 
įspūdį padarė svečiams ir nutar
ta ją išleisti spaudon. Daugeliui 
lietuvių ji buvo kaip koks veidro
dis, sugėdinęs ne vieną. Ir retai 
kada iš savų kalbėtojų išgirsi to
kių objektyvių, tikslių ir išsamių 
žodžių.

Didelių šalčių nepaisant susi
rinko virš 250 žmonių. Jų tarpe 
matėsi latvių ministeris Liepinš, 
ukrainiečių- Adrejevskis, estų, 
vengrų, kazokų ir kitų atstovų. 
Daugelis sveikino raštu. Dalyva- 

I vo Bavarijos vid. reikalų minis
terijos atstovas p. Kohler. Lietu
vių dalyvavo geras būrys: vie
tinių lietuvių, Amerikos Balso 
niurni priešakyje, p. Matulio- 
niumi priešakyje, Prof. Matulio
nis, p. Devenienė, iš Vliko pusės, 
pp. Drunga ir Bataitis iš LNT 
pusės ir daugelis kitų.

Tokio turinio telegrama gauta 
iš ministerio W. Kraft, kuris ap
linkybėms susidėjus negalėjo 
asmeniškai atvykti: ”38-toms 
Lietuvos Nepriklausomybės Pa
skelbimo Metinėms visiems su
sirinkusiems siunčiu savo ge
riausius linkėjimus. Pasilikite'

daug kartų dar Nepriklausomy
bės laikais, reprezentavo lietuviš- spaudos konferencijas rengia, 
ką muziką, tarptautinėse koncer-j prieš tai, žinoma, painformavęs 
tų salėse.

Dar keletas žodžių dėl gražiai 
Tautos Hjmnu užbaigto minėji
mo, kurio , salė gražiai papuošta 
p. Zundės projektais. Tik sąryšy 
su Baltų Draugijos veikla, kurią 
stipriai parėmė LNF, pavyko su
rinkti ir supirkti reikalingas gai
das. Visi muzikos veikalai atlikti 
pirmaeilių vokiečių menininkų, 
įgrota Amerikos Balso paslaugo
mis ir dabar pradės kelionę į ki
tus Europos radiofonus, prime
nant pasauliui lietuvių tautos 
tragediją ir laisvės troškimą.

Tektų čia pažymėti, kad pa
rengimas yra vienas iš visos ei
lės kitų, kurie seks netrukus. 
Tenka apgailestauti, kad dėl lai
ko ir finansų stokos nepavyko 
šventės proga pastatyti didingas 
J. Kačinsko MIŠIAS (Mindaugi- 
nes). Jas j savo repertuarą įtrau
kė Muencheno katędros choras, 
vadovaujamas prof. Berberich, uus ziiiuueiiua paaipaoanujv, 
pagarsėjęs moderniškos muzikos j jis savo planą užmanęs beveik 
pastatymais. LNF pagalba ban-l tuo pat metu, kai JT pradėjusios 
doma surinkti reikalingas lėšas' rūpintis naujomis vėliavomis, 
ir atlikti (bet svarbiausia: įgro- Daviso tėvas New Yorke yra ke
ti!) šį didelį veikalą; gal sąryšy lių didelių orkestrų savininkas, 
su tragingais birželio įvykiais. | Su jais dirba ir pats Davis.

PRIVATE DINING AVAILABLE

korespondentus, kad tie ateitų.
Vėliavų pakėlimo iškilmės vy

ko kaip tik Daviso rajone, tik 
skersai gatvę nuo jo. Kadangi jis 
jautė, jog gąl žmonės ne taip 
atkreips j jj dėmesį, tai ir su
manė užlipti ant namo stogo ir iš 
tenai veikti. Savo geltoną vėlia
vą, kurios centre vaizduojamas 
žmogus išskėstomis rankomis, iš
kėlęs, Davis šaukė, kad tegul pa
saulis panaikina sienas ir val
džias ir tik tada pasieks taikos.

Vėliau, nuo stogo nusiriogli- 
nęs, Davis spindėjo džiaugsmu, 
kad šįkart susilaukęs tokio visų 
didelio dėmesio. Gi pačiose Tau
tose, kad nelabai kreipta dėme
sio į patį incidentą, visdėlto jaus
ta, jog šitai buvę kaip juodo ka
tino perbėgimas. Davis, kuris sa
vo laiku buvo atsižadėjęs JAV 
pilietybės, skelbdamas pasaulio 
pilietybės reikalą, vėliau spau
dos žmonėms pasipasakojo, kad

929 CHESTER AVENUE MA 1-6397

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
mūsų draugams ir rėmėjams

LION BRAND MEAT 
PRODUCTS 

MANUFACTURED BY THE 
CONSOLIDATED PACKING CO.

3275 West 63rd Street AT 1-6100

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

CL1FFVIEW LAND COMPANY

2191 South Green Rd. EV 2-1300

Buvusiam L. S. Ramovės Clevelando skyriaus nariui

JUOZUI NASVYČIUI mirus,

jo šeimai ir giminėms reiškiame gilią užuojautą.

L. S. Ramovė Clevelando Skyrius

■

Gerbiamam

VYTAUTUI GIRDAUSKUI
ir jo dukteriai, jų žmonai ir motinai mirus, nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Kazimieras šilinis

JUOZUI NASVYČIUI

mirus,, visų Nasvyčių šeimoms giliausią užuojautą reiškia

Vytautas Meškauskas ir šeima

BEST W1SHES 
For a Pleasant Holiday

THE F. C. THORNTON COMPANY

SHEET METAL CONTAINERS AND CLOSING RINGS

6116 Park Avenue MI1-1492

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

SUPERIOR REALTY CO.

10311 Superior Avenue Call CE 1-0304
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Moterys sugriovė Anglijos 
klubu didybė ■■■

Ten buvo politikuojama ir geriamas brangesnis 
už auksą vynas

niiiiiiuiiuiiuiiiiiiiniiuiuiuiiiiiiu. imuinau

Didžiulės salės židinyje dega 
anglių krūva. Prieš židinį pusiau 
ratu pristatyta pustuzinis gilių 
odinių fotelių. Dviejuose fote
liuose sėdi atsilošę ir kojas ištie
sę žilaplaukiai, imponuojančios 
išvaizdos vyresnio amžiaus po
nai. Vienas jų skaito londoniškį 
”Times”, kitas varto storą žur
nalą iš gyvulininkystės srities. 
Trečias ponas, užėmęs vietą kam
piniame fotelyje, snaudžia.

Salėje viešpatauja nepaprasta 
tyla. Protarpiais girdėti degan
čių angllių spraksėjimas, kart
kartėmis sučiuža popieris, kai 
vienas skaitančiųjų varto dien
raščio puslapius.

Tik gerai įsiklausius, galima 
užgirsti gatvės susisiekimo ūže
sį, bet salėje izoliacija taip ge
rai įrengta, jog garsai ateina 
tarsi ir požemio.

Tarnas ant pirštų galų eina 
per salę, nešdamas ant padėklo 
tuščius kavos puodukus. Salės 
gale, lyg stikliniame narvelyje, 
sėdi portier ir prislopintu balsu 
atsako j paklausimą telefonu. 
Nors jo niekas negali girdėti, bet 
jis iš papratimo kalba visiškai 
tyliai.

Taip, dar yra tradicinių Lon
dono klubų su jų pastatų išdi
džiais fasadais, su paslaptį išlai
kančiais tarnais, su turtingomis 
bibliotekomis, kurios atsiduoda 
dulkėmis ir pageltusiu popierių, 
su nemadniais odiniais foteliais, 
su vyno rūsiais, kurių užpakali
nėse lentynose prikrauta seno 
porto, kurs iš bonkos teka kaip 
tamsiai rudas auksas, su slopiais 
balsais vedamais pasikalbėji
mais.

Taip, Londone dar yra klubų, 
kurie tarnauja kaip vyriškų dis
kusijų ir vyriško vienišumo tvir
tovės, kurie sudaro tarytum ty
los oazes milioninio miesto vi
duryje, susispietę dažniausia St. 
James rajone, tarp Trafalgar 
skvero, karališka parko ir svie- 
šose bliksinčio Piccadilly. Taip, 
tų klubų dar yra, bet jų skaičius 
vis mažėja.

Tarp dar veikiančių klubų pa
statų vienur kitur stūkso aprūkę 
mūrai. Rūmus sunaikino karo 
metu priešo bombos, bet ligšiol 
jie dar neatstatyti. Pavadinimai, 
kurie ištisoms anglų vyrų kar
toms reiškė antrą tėvynę, išny
ko. Kiti atidarė savo sunkias, iš 
brangaus medžio išdrožinėtas 
duris draugų ir net moterų vizi
tams. Tiktai nedidelis jų skaičius 
nepakeitė savo paskirties, tačiau 
ar ilgai jie pajėgs išsilaikyti?

Jau per šimtmečius Anglija 
buvo klubų kraštas. Galimas da
lykas, kad prisidėjo ir ta aplin
kybė, jog Anglijoje anksčiau ne
kaip kituose kraštuose karališ
kame soste sėdėjo moterys, tad 
vyrai panoro susikurti kampą, 
kurin jie vieni būtų įsileidžiami.

Tiesa, 
buvo 
tylaus 
Dar
metyje tų žmonių ratas, kurie 
turėjo teisę susitikti ’’Whites” 
ir ”Brooks” klubuose, buvo labai 
siauras, nes nariai galėjo būti 
tiktai aristokratai. Anais laikais 
politika buvo savo rūšies azarti
nis lošimas. Tuomet elegantiškai

klubai nevisuomet 
rimtų diskusijų ir 

vienišumo vietovės, 
aštuonioliktame šimt-

įrengtuose klubuose galima bu
vo užtikti daugiau žmonių, kurie 
praleisdavo laiką už kortų sta
liuko ar išlenkdami stikliuką, ne
kaip diskutuojančių aktualiuo
sius politinius klausimus.

Tiktai industrialinė revoliuci
ja ir vidurinio luomo iškilimas 
devynioliktojo šimtmečio pra
džioje sudarė sąlygas atsirasti 
tiems klubams, kurie ilgus metus 
vyravo Londono gyvenime. Jau
ni kylančio luomo vyrai ieškojo 
kontakto su vadovaujančiais po
litiniais sluoksniais. Vadovauda
miesi britams įgimtu politiniu 
instinktu, kuris diktuoja, jog yra 
neišmintinga atstumti kylančius 
žmones, nes tatai iššaukia tiktai 
nepasitenkinimą bei kartumą ir 
ilgainiui sudaro rimtą pavojų vi
sai socialinei santvarkai, valdan
tieji sluoksniai pravėrė savo 
prašmatnių klubų duris naujiems 
kandidatams, nors sijojimas bu
vo gana griežtas.

Aristokratinis gyvenimo bū
das ir aristokratinės pažiūros vis 
dar vyravo klubuose, nors narių 
sudėtis iš esmės pasikeitė. Jau
nas ponaitis turėjo betgi dar iš
mokti, kokių metų purto geria 
džentelmenas. Jam reikėjo prisi
žiūrėti, kaip už kortų stalo pra
lošiami turtai ir tuo pat metu 
lošimo partneriai nerodo jokio 
susijaudinimo. Tai buvo anais 
laikais, kai Buckinghamo herco
gas raštu skundėsi savo klubo 
vadovybei, esą kai kurie nauji 
klubo nariai per daug krauną ant 
lėkščių ryžių pudingo, o kitas 
lordas, paragavęs jam įpiltą stik
liuką sherry, jį grąžino atgal, 
pastebėdamas, kad tokį gėrimą 
galįs gerti jo tarnas...

Tačiau tai nekeitė fakto, jog 
naujosios buržuazijos sūnūs bu
vo įsileisti į klubus. Tuo pat me
tu, kai iškilo naujas visuomeni
nis luomas, pamažu pakito ir Di
džiosios Britanijos politinis gy
venimas Lamiamais faktoriais 
politikoje buvo jau nebe herco
gai bei grafai ir ne atskirų žmo
nių garbės troškimas. Vadovau
jama rolė atiteko politinėms par
tijoms. Jeigu anksčiau partiją 
sudarė vienas asmuo su savo ša
lininkų grupe, tai dabar atsirado 
partijos kaipo organizacijos, ku-

rios gynė savo politinius princi
pus ir politines doktrinas. Demo
kratinės pažiūros vis labiau pli
to, o kartu su tuo į paviršių iš
plaukė miesčionija ir verslinin
kai. Tatai iš pagrindų pakeitė 
politinių klubų sudėtį.

Kaip karininkas privalo turėti 
kardą, taip per paskutiniuosius 
šimtą metų kiekvienas anglų po
litikas turėjo priklausyti klubui, 
kuriame jis rytais skaitydavo 
laikraščius, pįftaudavo, rašyda
vo laiškus, susitikdavo su drau
gais, o vakarais, po parlamento 
posėdžio, kaldindavo su vienmin
čiais politinius planus. Kas Vie
noje reiškė kavinę, tas Londone 
buvo klubas. Jame anglų politi
kas praleisdavo savo gyvenimo 
dalį.

Ilgainiui klubai, kurie savaime 
turėjo tarnauti labiau visuome
niniam bendravimui, pavirto įta
kingomis politinėmis instituci
jomis. Liberalinis Reform Club 
ir ypač konservatytinis Carlton 
Club ištisus dešimtmečius vaidi
no partijų istorijoje tokį pat 
svarbų vaidmenį, kaip jų frakci
jų pasėdžių kambariai parlamen
to rūmuose. Ypatingas istorinis 
vaidmuo atiteko Carlton klubui, 
kuriam priklausė kiekvienas kon
servatorius parlamento narys, 
jeigu jis troško įgauti svorį par
tijos sprendimuose.

Ne žemuosiuose rūmuose ir ne 
partijos suvažiavime, o Carlton 
Club patalpose 1911 metais buvo 
nutarta paskirti kaipo Balfouro 
įpėdinį konservatorių partijos 
vadu ne Austin Chamberlainą ir 
ne Walterį Longą, o Bonar Law, 
kuriam vėliau atiteko ministerio 
pirmininko portfelis, o po vie
nuolikos metų anglų konservato
riai Carlton klube nutarė pasi
traukti iš koalicinės vyriassybės, 
ir tuo būdu Lloyd George buvo 
nuverstas.

Panašaus turinio pasikalbėji
mai, diskusijos ir nutarimai ga
lėjo betgi vykti tiktai ten, kur 
viešpatauja tarpusavis pasitikė
jimas. Vienos kavinėje kiekvie
nas gali atsisėsti prie gretimo 
staliuko ir klausytis kaimynų 
pasikalbėjimo. Įėjimas į anglų 

(Perkelta j 5 psl.)

BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

N/AGARA
CAS-COAL-OIL 

FURNACES

The Forest City

Foundries Co

2500 WEST 27Ht ST.

Grace Kelly ("dešinėj) laimėjo mėgiamiausios aktorės dovaną, o
Jean Simmons ("kairėj) geriausios aktorės muzikinėj komedijoj. 

Vidury aktorius Gregory Peck įteikia dovanas.

GREETINGS and B E S T WI S H E S
FROM

MAYOR ANTHONY J. CELEBREZZE

AND

Ralph S. Locher, Law Director 
George Vine, Acting Finance Director 
Emil J. Crown, Utilities Director 
William J. Rogers, Port Control Director 
Louis L. Drasler, Service Director 
Bell Greve, Welfare Director 
John N. McCormick, Safety Director

GREETINGS and BEST WISHES

C O N G R E S S M AN

FRANCES P. BOLTON

22nd District

Geriausi linkėjimai mūsų draugams ir rėmėjams

NORTH AMERICAN 
BANK CO.

Narys The FEDERAL DEPOSIT 
INSURANCE CORPORATION

TAUPYMO SĄSKAITOS — ČEKIŲ SĄSKAITOS

VISOS TAUPYMO SĄSKAITOS APDRAUSTOS
$10.000

2 % MOKAMA UŽ

6131 ST. CLAIR AVENUE
15619 WATERLOO ROAD
3496 EAST 93rd STREET

INDĖLIUS

HE 1-6063
IV 1-2400

BR 1-6666

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

FARMERS PRIDE
Cut-Up Poultry Stores

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

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

PR 1-5390
SW 5-7547

ON 
SU 
Wl
SK

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

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
Mūsų draugams ir rėmėjams

EPŠTEIN CONSTRUCTION

COMPANY

4296 Mayfield Road

/

EV 1-6000

BEST WISHES
To Our Many Friends

PHYSICIANS AMBULANCE 
SERVICE

DAY AND NIGHT SERVICE
i

Patients Moved as Doctors Prescribe

OXYGEN IN CASE OF EMERGENCY

Ali Cars Insured

Call Day or Night — CE 1-3344

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holidav

PORTAGE MARKETS
7040 Wade Park Ava.
7018 Superior Avė.
8702 Hough Avenue

1407 Hayden Avenue
18245 Euclid Avenue

ENdlcott
ENdlcott
RAndolph

MUlberry
IVanhoe

1-0144
1-2075
1-2777

1-8550
1-9700

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

t

CARPENTERS DISTRICT
COUNCIL

CARL J. SCHWARZER, Prasldent

GEORGE SHEWRING, Secretary
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MOTERYS SUGRIOVĖ

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

YOUNG’S AMERICAN & CHINESE

RESTAURANT

Cantonese Family Dinners

Chinese Food To Take Out

OPEN DAILY 11:30 AM TO 1:00 AM SAT TO 3:00 AM

Open Sundays

Air Conditioning

2172 WARRENSVILLE CENTER FA 1-9676

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Many Friends 
For a Pleasant Holiday

THE YODER COMPANY

CLEVELAND, OHIO

GREETINGS and BEST W1SHES

GRABLER MFG. COMPANY

6565 Broadway

Michigan 1-9260

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Many Friends 

from

THE HUMPHREY CO

*

EUCLID BEACH PARK

(Atkelta iš 1 p ai.) 
klubą per ištisus šimtmečius pa- 
šalaičiui buvo uždraustas. Dar 
šiandien Carlton klubo nariai ne
turi teisės įvesdinti svečius. Jei
gu kandidatas priimamas į klubą, 
jis pirmą kartą gali apžiūrėti pa
talpas tiktai po to, kai pasidarė 
nariu. Yra buvę atsitikimų, kad 
tiems nariams, kurie pakeitė sa 
vo konservatyvines pažiūras, bu
vo patarta iš klubo išstoti.

Tiesą pasakius, Carlton klu
bas visada užėmė išimtiną padė
tį. šiandien jis pasiliko vienin
telis, kuris dar taip griežtai lai
kosi tradicinio nusistatymo. 
Prieš kelis dešimtmečius svečiai 
Londono klubuose buvo šiaip taip 
toleruojami. Dabar svečiai kvie
čiami.

Anksčiau moterys į klubo pa
talpas neturėjo teisės įeiti. Da
bar ir jos įsileidžiamos, nors jos 
tegali įeiti pro speeialines duris 
ir joms pavedama tiktai tam, tik
ra patalpų dalis. Buvo laikai, kai 
kandidatai buvo stropiai sijoja
mi, šiandien gi pati klubo vado
vybė siuntinėja atskiriems as
menims laiškus ir kviečia juos 
įstoti nariais. Jau iš to matyti, 
kad anksčiau buvusio tipo klubų 
gadynė Anglijoje eina prie galo.

Labiausia klubų instituciją pa
kirto moterų emancipacija, jų 
teisių sulyginimas su vyrų tei
sėmis. Kai moterys sėdi parla
mente ir kai jos įeina į ministe- 
rių kabinetą, pasidarė nebeįma
noma moterims uždrausti įeiti į 
klubus. Prisideda dar viena ap
linkybė. Industrialinė revoliucija 
atidarė duris į politinį gyvenimą 
įvairių verslų atstovams. Tačiau 
jie savo idealu laikė tą gyvenimo 
stilių, kurį vedė aristokratai. Tuo 
tarpu per paskutiniuosius de
šimtmečius j politiką prasimušė 
ketvirtasis luomas — darbinin
kija. Jos atstovams klubas, kaip 
poniška vila, yra svetimas ir jie 
ten viešpataujančių papročių ne
laiko nei savais, nei vertais pa
mėgdžiojimo.
. Pwek.ame,-šiwitiaetyje.uratui'- 
tėjusi mieščionija ieškojo val
džios. Ji siekė ryšio su tais, ku
rie tą valdžią jau iš seno turėjo. 
Tuo tarpu darbininkijos atstovai 
jau ateina į parlamentą su stip
riu užnugariu, kurį sudaro pir
moje eilėje profesinės sąjungos. 
Jiems nėra reikalo bendrauti su 
žmonėmis, kurie savo padėtį po
litikoje grindžia ne skaitlingomis 
organizacijomis, kaip profesinės 
sąjungos, bet dažniausia turtu, 
kilme, išsilavinimu ir panašiais 
dalykais.

Viso to išdavoje anglų senieji 
politiniai klubai pamažu ir nesu
stabdomai nyksta. Per paskuti
niuosius 15 metų užsidarė apie 
pusę šimto žinomų klubų. Kitus 
klubus slegia skolų našta, nes 
narių skaičius tolygio krinta. Vėl 
kita klubų dalis pavirto papras
tomis draugijomis, kurių narių 
skaičius siekia tūkstančius. Jų 
nariai vienas kito jau nebepažįs
ta.

Klubų patalpose vyksta vieši 
p a s i 1 i n ksminimai, rengiami 
triukšmingi šokių vakarai ir pa
našios pramogos. Visa tai jau 
nieko bendro nebeturi su tradici
ne anglų klubų paskirtimi.

Politinį klubų nuosmukį gal 
geriausiai pavaizduoja tas fak
tas, kad Carlton Club prieš kelis 
metus nusipirko kito klubo ne
didelius namus ir juos pasirinko 
savo būstine, nes nepajėgė at
statyti buvusių šaunių pastatų 
Pall Mali, kurie buvo sugriauti 
karo metu. .

Savaime suprantama, kad klu
bai Anglijoje ir toliau veiks. Ta 
institucija per šimtmečius įsigy
veno ir įgijo pilietines teises. 
Viename Londine priskaitoma 
apie 30.0C0 klubų. Tačiau jų dau
guma pakeitė savo charakterį. 
Juose vakarais susirenka vyrai 
ir moterys, čia geriama prie ba
rų ir šokama.

Salėse sklinda moderninės 
triukšmingas muzikos garsai. 
Patys klubai apstatyti moderni
niais baldais ir iš palubių švie
čia netiesioginė šviesa. Visa tai 
iš pagrindų skiriasi nuo senųjų, 
tradicijų apsuptų klubų, kurių 
skaičius kasmet mažėja. A. G.

H

PLUMBING SUPPLIES

6215 Carnegie AvenueO

Į, i'

CRANE COMPANY

GREETINGS and BEST WISHES

Ali Savings Insured Up To

1258 East 105th St.

Priešais Sears krautuves

UT 1-2400

COMPANY

1111 EAST 200th STREET

IV 1-3800

879 ADDISON RD.

CLEVELAND FABRIC SHOP

, , 'j
GREETINGS and BEST WISHES 

O p

BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

WEST SIDE FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION

21510 Lorain Rd.
ED 1-6800

To Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holiday

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

13560 Euclid Avenue
706 East 185th St. off Lake Shore Blvd.

GL 1-8523
IV 1-6832

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

PAGE REALTY COMPANY 
and

GENERAL INSURANCE

455-461 East 200th St. KE 1-1030 Euclid, Ohio

DON M'CULLAGH 
CHEVROLET CO.

SEE THE NEW 1956 CHEVROLET

THE FINEST EVER BUILT

CEdar 1-7060

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

CARNEGIE ELECTRIC 
COMPANY

8520 CARNEGIE AVENUE SW 1^900

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

GOTTLIEB

CONTAINERS and RE-CONDITIONERS
8105 PREBLE AVENUE VU 3-0075

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

SILLS CHEVROLET, INC.

SEE THE NEW OUTSTANDING 1956 
CHEVROLET

WA 1-1450

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holiday

OHIO IRON W0RKS

INDUSTRIAL STEEL FABRICATORS

EX 1-7625

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

UPTOWN PRESCRIPTION DRUG 
STORES

PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY
10543 Carnegie Avė. RA 1-2700
10431 St. Clair Avė. MU 1-3600
18599 Lake Shore Blvd. IV 1-9252

10605 Chester Avė. SW 1-2200

Greetings and Best VVishes to Our Friends and Patrons

WYSOCKI SHELL SERVICE STATION
FOR THE BEST SERVICE SEE US

7037 HOUGH AVENUE EN 1-8790

/

A

A
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Kol kas advokatui dar nenoriu 
užbėgti už akių...

"Drauge” per keletą numerių 
anksčiau ėjo gana ilgokas straip
snis apie Diplomatijos Šefą St. 
Lozoraitj. To straipsnio autorius 
"buvęs advokatas”, labai "krupš- 
čiai” išnagrinėjo St. Lozoraitį 
netik kaip diplomatą, bet ir kaip 
asmenį. Išvadoje ”buv. advoka
tas” pasakė, kad St. Lozoraitis 
"yra lygus kiekvienam eiliniam 
dipukui ir daugiau niekas”.

Aš, kaip nebuvęs advokatas, 
nedaug politikoje nusimanau, to
dėl labai tikiu, ypatingai ”buv. 
advokatui”. Jo straipsnius bei 
išreikštas mintis pasilikau il
giausiam laikui ir po to darau 
praktiškas išvadas.

Kaip jau žinome iš spaudos, 
dipukas St. Lozoraitis jau yra 
atlikęs keletą diplomatinių pa- 
skirimų, o paskutiniuoju laiku 
pakėlęs į konsulus Vyt. Stašins- 
kį, New Yorke. Ir tą jo pakėlimą 
Washingtonas pripažino ir pa
tvirtino.

O jeigu taip, tai pagal "buv. 
advokato” išaiškinimą, ir aš ga
liu skirti ambasadorius, nes tik
rai esu grynakraujis dipukas? 
Bet nuo skirimo tuo tarpu dar 
susilaikau tik dėl to, kad neno
riu užbėgti už akių ”buv. advo
katui”, tų kilnių minčių autoriui, 
kuris taip toli numatė mums la
bai palankias politines galimy
bes.

Laukiu ir tikiu, kad ”buv. ad
vokatas”, dabar jau išmušus va 
landai, savo gilias mintis pavers 
realiu darbu ir pats pirmas pa
skirs bent vieną ambasadorių. Ir 
tuo įrodys, jog advokatas tuš
čiais žodžiais nesisvaido ir ap
gins "Draugą” nuo "sarmatos”, 
kuris taip gardžiai spausdino jo 
kilnias mintis.

Kad dipukas dipuką gali skirti 
ambasadorium, tai nebėra abe
jonės, nes "buv. advokatas” tai 
aiškiai įrodė, nes jo žodis stojosi 
kūnu. Tačiau man, kaip nebuvu
siam advokatui, kyla tik vienas 
neaiškumas. Pvz., ar gali dipu
kas pats save skirti ambasado
rium? Manau, kad "buv. advoka
tas” ir šią mano abejonę išaiš
kins teigiama prasme, bet grei
čiausia pridurs; "vis dėlto nepa
togu”.

Nėra padėties be išeities — sa
ko patarlė. Kad išvengtų tų "ne
patogumų”, aš norėčiau pasiūly
ti "buv. advokatui" tokią propo
ziciją : paskirk tamsta mane, kad 
ir į patį mažiausią USA miestelį 
ambasadorium, o aš atsilyginda
mas Tamstai už tą geradarystę, 
paskirsiu Tamstą ambasadorium 
Detroite,

Siūlau į Detroitą tik dėl to, 
kad Tamsta ten gyveni, o keltis 
į kitą miestą vargu ar sutiks 
Tamstos žmonelė. Tačiau jeigu ji 
ir Tamsta, aukotumėtės tėvynės 
labui — sutiktumėt iš Detroito 
išsikelti, aš sutikčiau paskirti 
Tamstą į patį didžiausią USA 
miestą ir dar su šefo teisėmis. 
Juk negi man gaila. Svarbu, kad

aš turiu teisę...
Tik mudu pradėkim, o kai pa

matys kiti mūsų kolegos dipukai, 
kaip mums gera ambasadoriauti, 
tai bematant ir jie užsikrės ta 
liga ir matysime, kad po trumpo 
laiko vien tik USA turėsime apie 
30.000-40.000 ambasadorių.

Tokioje didelėje šalyje kaip 
USA, tai nebus perdaug. O jeigu 
su laiku pasidarytų kiek ankšto
ka, tai perteklių galėsime eks
portuoti j kitas pasaulio šalis.

Jei mes taip uoliai dirbsime,

kaip uoliai Tamsta tas kilnias 
idėjas per "Draugą” skleidei, tai 
būkime tikri, kad ir geležinę už
dangą mes suminkštinsime ma
žiausiai iki molinės. O gal ir dar 
minkštesnę padarysim. O kiek 
ten atsidarys vakuojančių vietų 
ambasadoriams ?..,

Manau, kad Tamsta, kaip ge
rai pažįstantis burliokų dvasią 
ir kultūrą, o taip pat jų vodką, 
labai tiktum į ambasadorius 
Maskvon. Jeigu tik sutiktum, aš 
visuomet paskirčiau ten amba
sadorium su ministerio teisėmis. 
Negi man gaila. Svarbu, kad aš 
turiu teisę pagal Tamstos gilų 
išaiškinimą....

Tad pradėkime!.,.
Netautinlnkaa

GREETINGS and BEST WISHES

STATE COUNTY MUNICIPAL
FOREMAN & LABORERS

UNION LOCAL NO. 1099

PHIL MASTERSON Sscrstary

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

Pasivaižinimui 28 skonių ledų

APLANKYK

HOWARD

13704 EUCLID AVĖ.
East Cleveland

JOHNSON’S

13901 CEDAR RD.
University Heights

MAYFIELD AT GREEN ROAD
WEST 130th AND PEARL ROAD 
Euclid Avenue at University Circle 

14025 BROOK PARK ROAD

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

THOMAS J. UNIK CO

INSURANCE AGENCY

EVERYTHING IN INSURANCE
East 9th St. Pier Bldg. TO 1-0200

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

SURPLUS VALUE CENTER

4636 ST. CLAIR AVENUE

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

PHILLIPS ELECTRIC CO.

1851 EAST 24ih STREET CH 1-8138

HOLIDAY GREETINGS

KATHERINE J. WELTER
REAL ESTATE

26500 Lake Shore Blvd.

29025 Lake Shore Blvd.

RE 1-2000

WI 3-3800

GREETINGS and BEST WISHES

NOTTINGHAM STEEL AND 
ALUMINIUM COMPANY

CLBVBLANa OHIO
4510 DIVISION AVENUE AT 1-5100

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

KAZEN CONSTRUCTION 
COMPANY

534 East 200th Street KE 1-5700

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

NEO MOLO COMPANY

INDUSTRIAL SAND BLASTERS

1183 EAST 18ih STREET CH 1-2225

BEST WI S H E 8
To Our Many Friends

M. O. MATTLIN

SPINET PIANOS

OF DISTINCTION

Easy Terms can be Arranged

PR 1-7633

2027 EUCLID AVENUE

4126 ST. CLAIR AVĖ. EN1-4250

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

HA VE 
Y OUR DRY CLEANING

IN OUR NEW MODERN PLANT

SHIRT LAUNDRY SERVICE
WE PICK UP AND DELIVER

METZGER’S DRY CLEANING

16708 KINSMAN LO 1-6666

GREETINGS and BEST WISHES

AMALGAMATED ASS’N. OF 
ST. & E. RY.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THE LAKESIDE STEEL IMPROVEMENT 
COMPANY

5411 LAKESIDE AVENUE HEnderson 1-9100

GREETINGS and BEST WISHES ’ ' 
To Our Friends and Patrons

HERBSTER FURNACE CO

WORLDS ONLY FURNACE DRYER

COMBINATION

877 Addision Road EX 1-2557

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

QUA BUICK, INC.

SEE THE BEST BUICK YET

10250 SHAKER BLVD. RA 1-6000

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

SLAGOR MACHINE & TOOL

COMPANY INC.

9401 Sandusky VU 3-7788

GREETINGS and BEST WISHES

THE SWEET CLEAN LAUNDRY
DRY CLEANING CO.

COMPLETE LAUNDRY SERVICE
Call... EXprees 1-6100

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

For a Pleasant Holiday

KAPEL BUILDERS and REALTY CO.

902 East 222 St. RE 1-0400

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

MOR-FLO HEATER COMPANY

MANUFACTURING HOT WATER HEATERS
AND PLUMBING SUPPLIES

2176 EAST 76th STREET UT 1-2300

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
Mūsų draugams ir rėmėjams

FRENCH CUISINE
DUOK ORANGE — LOBSTER AMERICAINE 

A VARIETY OF TOURNEDOS — FROG LEGS 
ŠAUTE PROVENCAL — PREPARED BY CHF ETIENNE

THE WAGON WHEEL
AIR CONDITIONING — AMPLE PARKING

13114 Woodland Avė. For RESERVATIONS Call LO l-6»0«

------ '■ ■ "m
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NUOMONĖS

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

DAIRYMEN ICE CREAM 

COMPANY

3068 WEST 106th ST. OR 1'2300

A. PAUL TINCHER

HANDV/RITING EXPERT

Expert on all Questions on Forgeries. — Age of Ink 
Paper, Typewriting, Court Photographs

NATIONAL CITY BANK BLDG.

CH 1-2344— MA 1-7696 Evening*—WY 1-3666

To Our Friends and Patrons 
GREETINGS and BEST WISHES 

For a Pleasant Holiday

THE CONELLY REALTY CO.

WALTON & ALEXANDER (WALT0N HILLS) 
BE 2-3245

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

DR. G. H. SCHEVE

OPTOMETRIST
4936 PAYNE AVENUE EX 1-2989

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

THE E. B. BROWN OPTICAL CO.

803 Union Commerce Bldg. MAin 1-2428

GREETINGS AND BEST WISHES

GARDNER CARTAGE CO., INC.

MOVERS AND ERECTORS
OF HEAVY MACHINERY, BOILERS, SAFES \

GENERAL TRUCKING

2662 EAST 69ih STREET UT 1-3800

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

KINGSBURY COAL COMPANY
1635 EAST 39th ST. UT 1-8000

SEE US OR CALL US WE CARRY THE FINEST IN COAL 
WE GI VE EAGLE STAMPS 

Tad. H. Smukler, Mgr.

KAS VED® IR VEDA 
LIETUVIŲ TARPE 

GRIAUNAMĄJĮ 
DARBĄ

Pereitų metų lapkričio mėn. 
18 d. savaitraštis "Darbininko” 
Nr. 83, tilpo straipsnis, tūlo S. 
Suž.

Ar ne perdaug tų minėjimų? 
Minimas straipsnio autorius, pa
bėręs gana ilgoką pluoštą min
čių "Darbininko” skaitytojams, 
duoda laiko apie tai pagalvoti.

Autorius savo išvedžiojimuose 
abejoja, dėl Vilniaus universite
to įkūrimo 375 metų minėjimo, 
bet neitų į ginčus dėl Salaspilio 
kautynių 350 metų sukakties mi
nėjimo.

17, 23, 8, (46) metų ... Mi
nėjimai straipsnio autoriui su
kelia tikrą karštligę. Nusiskun
džia, kad praleidžiamos pro akis 
apskritos sukaktys, pavyzdžiui 
Vilniaus sunaikinimo ir Kėdainių 
sutartis — aktai (1655), kurias 
mūsų laikams turėtų ir aktualų 
politinį pamušalą, nepraleido tik
tai "Darbininkas”. Visą kita 
spaudą neišnaudojo progos.

Nieko nebūtų čia stebėtino, 
jeigu visas tautines ir valstybi
nes šventes rengėjai sujungtų į 
vieną Vasario 16 dienos iškilmin
gą minėjimą, kaip minimas au
torius pageidauja, tuo būtų su
taupytas brangus "amerikoniš
kas laikas” ir piliečių kišenėms 
išeitų į sveikatą. Manyčiau, kad 
iniciatorius turėtų pasiūlyti 
šioms sujungtoms šventėms atei
tyje naują pavadinimą.

Kaip žinome iš netolimos pra
eities, vos atsidūrus tremtyje, 
Vokietijoje ir netekus tėvų že
mės po kojomis, nežinau, ar kerš
to vedini ar turėdami tuo laiku 
daugiau išmonės, tam tikri re
formatoriai griebėsi darbo. Kei
tė Tautos himno žodžius, kaita
liojo Konstituciją, planavo naują 
žemės reformą. Ir viską, ko ne
spėjo ar nepasiekė žiauraus oku
panto ranka, griebėsi saviškiai 
visu įžulumu naikinti ir neigti.

Iš autoriaus pareikštų minčių 
ir išvedžiojimų, aiškiai matyti, 
kad buvo noras paneigti lapkri
čio mėn. 23 d. minėjimus, kurie 
čia JAV tapo populiarūs naujųjų 
ateivių tarpe.

Nuneigęs visus minėjimus, ju
biliejus ir brangias tautines 
šventes, autorius pasilieka prie 
Vasario 16 dienos minėjimo ir 
pabrėžia prasmingai paminėtus 
"Darbininko” puslapiuose Kėdai- 
ųių aktus.

Niekas niekam nedraudžia ką 
nors minėti ir švęsti, ar tai būtų 
salėse, ar spaudos puslapiuose, 
jeigu iniciatoriai, po sunkaus 
darbo fabrikuose, suranda atlie-( 
kamo laiko. Mano nuomone, tuos 
pasišventėlius reikėtų tik svei
kinti ir skatinti.

Pav., jęįgu susirenka keletas 
moterėlių ir jos nutaria ką nors 
veikti ar paminėti — irgi yra jau 
geras darbelis, atliktas lietuvy
bei. Ar būtų tikslu šią sritį pa
likti vien tik išminčiams ir raš
to žinovams ? ...

1955 m. gruodžio mėn. 23 d. 
"Darbininkas” atspausdino A. 
Mackevičiaus protestą Darbinin
ko vyr. redaktoriui, skaitytą 
lapkričio mėn. 23 d., minint ka
riuomenės šventę Clevelande.

Resaktorius, atsakydamas pro
testo autoriui A. M., tuo pačiu 
padaro užmetimą L. S. Ramovė 
Clevelando skyr. valdybai, kad 
protestą prisiuntė gruodžio mėn. 
17 d., atseit sutapdino su gruo
džio 17 dienos perversmu, įvyk
dytu kariuomenės rankomis ir 
nukreipusiu Lietuvą nuo demo
kratinio kelio.

Kadangi ir mano parašas yra 
po prierašu, tai turiu patikslinti, 
kad laiškas iš Clevelando išsiųs
tas gruodžio mėn. 11 d. Jeigu 
gautas po savaitės laiko "Darbi
ninko" redakcijoje, tai tenka tik 
apgailestauti, tokiu laiškų kelia
vimo tempu.

Dėl metamo kaltinimo kariuo
menės už griaunamąjį darbą, ir
gi suabejoju autoriaus teisumu. 
Kaip žinome, griaunamąjį darbą 
— perversmą,. įvykdė p. S. Suž. 
vienminčiai iš anksto tiksliai su-

planavę. Talkon pasikvietė Kau
no įgulos dalinius. Reikia prileis
ti, kad kareiviai ir žemesnieji 
vadai apie tai nieko nežinojo, tik 
vykdė savo vyresniųjų vadų įsa
kymus, budėdami tą šaltą gruo
džio naktį prie valstybinių pa
statų.

Visą Lietuvos kariuomenė, nuo 
eilinio iki generolo, nebuvo su
kilus ir perversme nedalyvavo. 
Vieno ar dviejų asmenų rankos 
negali būti lygiai padalintos vi
siems, tai tuo pačiu atpuola ir 
metamas bendras kaltinimas.

Ateityje jei gerb. S. Suž. vai
dinsite teisėjo rolę, prašyčiau 
kaip pridera padoriam ir tau
riam lietuviui, surašyti objekty
viai kaltinamąjį aktą, o . ne iš
kraipytą nutylint tikruosius 
griaunamojo darbo kaltininkus.

Toliau autorius skundžiasi, 
kad negalėjo pareikšti kitokią 
nuomonę; o kaipgi buvo kada 
valdė demokratinis blokas?

Daugumas iš mūsų žinome tik
rus faktus, kad buvę mūsų vals
tybininkai, tautos veteranai Va
sario 16 d. akto signatarai, už 
pareikštą viešai spaudoje savo 
nuomonę, tuolaikinės vyriausy
bės buvo kalinami Kauno sunkių
jų darbo kalėjime ir tremiami į 
užsienį, nedavus laiko nei atsi- 
sisveikinti su namiškiais.

Tai vis tos mūsų tarpe nelai
mingos nuomonės.

Pabaigai patarčiau visiems ge
ros valios lietuviams perskaityti 
Ant. Kasakaičio straipsnį, at
spaustą "Karyje” Nr. 11. 1955 
m. Pietinės Lietuvių Kiltys Ir 
Jų žemės. Ten aiškiai nusako kas 
vedė ir vedą visą laiką lietuvių 
tarpe griaunamąjį darbą.

K. M., Cleveland

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

H. M. FERGUSON, INC.

Mercury Dealer f

SEE THE NEW 1956 MERCURY CARS

THE FINEST MERCURY EVER BUILT

10318 LORAIN AVENUE
- y

CL 2-2200

T

Geriausi sveikinimai ir Jinkėjimai visiems
'C ’’ ' ' r. -........ - .

HILDEBRANDT PROVISION CO
.KR k

.1,

3619 WALT0N ME 1-3700

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

STANDARD FOOD MARKET

Pas mus maisto pasirinkimas geriausiai it 
kainos pigiausios

854 EAST 185ih STREET IV 1-5086

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

ST. CLAIR AUTO PARTS

6009 St. Clair Avenue EX 1-4450

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

For a Pleasant Holiday

C. RAY BILLINGS REALTY CO.

13538 St. Clair Avė. 
Euclid - Noble
Euclid, Ohio

Main Office GL 1-2508
GL 1-2505
RE 1-4800

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

CLEVELAND AMBULANCE
SERVICE, INC

Rcmember the Maroon and Cream Colored Care

with the Men in White

Cailed and Recommended by Cleveland’s Laading 
Physicians and Surgaons

ENdicoti 1-0770

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

KOVAC REALTY CO.

960 East 185th Street KE 1-5030 '

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

MELTZER CROZIER FLOORING CO.

15316 Waterloo Road IV 6-1225 aK

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

FORSBERG ENAMELING CO

5103 Lakeside Avenue EX 1-9269

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons ,

UNITED PROVISIQN.

CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO \

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

M. WINOGRAD & COMPANY
MANUFACTURERS OF FINE FURNITURE

MAURICE WINOGRAD, Mgr.

2536 Euclid Avenue CHerry 1-3637

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

ST. CLAIR BU1LDERS & SUPPLY CO

A r

BUILDERS SUPPLIES—BRICK—CEMENT—LIME
KE 1-6000

V
20020 ST. CLAIR A VE.
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends 
For a Pleasant Holiday

HODELL CHAIN DIVISON.

NAT1ONAL SCREW & 
MFG. COMPANY

MAIN OFFICE AND PLANT 
2440 East 75th Street 

EN 1-2650

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

PAUL J. EVERSON REALTOR

24130 Lake Shore Blvd. RE 1-6200
Euclid 23, Ohio

Best Wishes to Our Friends and Patrons

MARVEL BOTTLING

8915 CRANE AVĖ.
BR 1-4400

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF WATERPROOF FABRIC COLLARS 

AND CUFFS
Main Office and Faciory — 413-15 Huron Road 

413 HURON ROAD CH 1-7723

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

NEWMAN PONTIAC MOTOR, INC.

SALES AND SERVICE
SEE THE NEW OUTSTANDING 1956 

PONTIAC CARS 
11628 Euclid Avenue RA 1-9493

BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

ROBERT GAIR COMPANY, INC.

OHIO CORRUGATED BOX DIVISION
10610 Berea Road ME 1-5300

GREETINGS and BEST WISHES
\

t

rHE EXCELSIOR VARNISH W0RKS 
INCORPORATED

1228 WEST 74th STREET AT 1-8600

MŪSŲ PARAMA 
NEGALI EITI LfiTYN

Gerai jausdamas mūsų Tė
vynės vargus ir daug dėl jos sie- 
lodamasis, žinau, kad Lietuvos 
vardas išliks gyvas, jei lietuviai 
bus nepavargę toje kovoje. Dalis 
mūsų, būdami sveiki, atliekame 
šį darbą pagal išgales. Tačiau 
nemaža mūsų tautiečių, bekovo
dami su mūsų Tėvynės vargais, 
yra paliesti ligos ir toliau negali 
tos kovos tęsti.

Mes, būdami geresnėj padėty, 
privalome į tai atsižvelgti ir pa
gelbėti saviesiems sunkioje jų 
padėty, atlygindami jiems už jų 
nuveiktus darbus ir tuo padėda
mi kovoti jiems už jų būvį.

Būdamas nuo pat įsikūrimo 
dienos BALFo nariu, suorgani
zavęs 68 skyrių ir ilgą laiką bū
damas jos pirmininku bei dabar 
pavaduotoju, j šį reikalą žiūriu 
gyvomis akimis ir negaliu da- 
leisti, kad mūsų žygiai jiems pa
gelbėti eitų lėtyn. Savo iniciaty
va, pasikalbėjęs su geraširdžiais 
tautiečiais, pradėjau rinkliavą 
sergantiems džiova lietuviams 
Vokietijoje.

Dėka gerų, nuoširdžių, savus 
žmones atjaučiančių aukotojų, 
jau pavyko surinkti apie du šim
tus dolerių, bet tai yra tik maža 
dalis. Nuoširdžiai pridėję prie 
širdies ranką galime kiekvienas 
pasakyti, kad Clevelande galime 
sukelti didesnę sumą.

šiąją proga skelbiu pirmuosius 
aukotojus ir tuo kviečiu visus 
prisidėti prie mūsų bendro tiks
lo. Kol galime, jiems padėkime. 
Nežinia kas laukia mūsų rytoj. 
Gali tekti ir mums laukti para
mos iš kitų, šiandien neprisidėję 
galėdami, ar turėsime teisę pri
imti auką, kai ji bus reikalinga 
ir mums patiems. Atverkime šir
dis šiandien kitiems, kad širdys 
būtų atvertos kitų, kai mes bū
sime jų reikalingi.

Iki šiol aukos gautos iš šių 
asmenų;

Po 50 dol.: Aleksas Ibenskis 
ir Aleksas Banys.

Po 10 dol.: Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubas Clevelande.

Po 5 dol.: P. Dabrila.
Po 4 dol.: Z. Jankus.
Po 2 dol.: J. Marcinkevičius, 

J. Dunbaras, I. Venclova, M. Rat- 
kus, A. Balys, R. Vadopalas.

Po 1 dol.: Du aukotojai.
Aukas galime įteikti Aleksui 

Baniui, sekmadieniais Lietuvių 
klube asmeniškai, kitomis dieno
mis klube įrašant į knygą.

Surinkti pinigai bus persiųsti 
sergantiems džiova lietuviams 
Vokietijoje per BALFo centrą 
— pabrėžiant, kur toji suma turi 
būti nukreipta.

Visiems aukotojams iš anksto 
tariu nuoširdžią padėką.

Aleksas Banys, 
Cleveland, Ohio

PADĖKA
L. S. Ramovė Clevelando sky

rius, sėkmingai baigęs 1955 veik
los metus širdingai dėkoja vi
siems savo bičiuliams, prisidėju- 
siems savo darbu, aukomis, da
lyvavimu mūsų parengimų pro
gramose bei atsilankiusiems į 
mūsų šventes bei kitus parengi
mus.

Dėka Jūsų dėmesio, didelės 
materialės bei moralės paramos, 
skyrius galėjo sušelpti:
1. Laisvės Kovų

invalidus .................. .$356.50
2. Žurnalą Karį............. 280.02
3. L. K. inv.

A. Mackevičių ........... 123.75
4. Memmingeno

ramovėmis.................. 40.00
5. Vasario 16 Gimnazijos

Namų Fondą.............. 33.00
6. Lituanistinę Mokyklą,

Clevelande  ...........  25.00
7. Kitas Kultūrines ir sporto or

ganizacijas.
žemiau dedame sąrašus auko

tojų ir rinkėjų, kurių pastango
mis buvo suteiktos šios pinigų 
sumos: —

Lietuvos Laisvės Kovų Invali
dams šelpti aukojo:
Lietuvių Bendruomenės

Clevelando Apylinkės
Valdyba ........................$15.00

J. Muliolis.......................... 10.00
A. Kazilionis ...........   10.00
A. Juozaitis...................... 6.00

Po $5.00: Dr. Ramanauskas, 
M. Ratkus, J. Stravinskas, L. Ba
nevičius, J. GulbinienėAA. Jo
naitis, J. Balbatas, M. Smelsto- 
rius, J. Šamas, V. Banionis, J. 
Brazis, P. Židonis, K. Budrys.

Po $4.00: VI. Blinstrubas.
Po $3.00: K. Tallat-Kelpša, Dr. 

Kesiūnaitė, O. ir J. Rinkevičiai, 
Bliumentalienė, Plečkaitis, P. 
Pročkis, V. čečys, V. Bačiulis, 
V. Jokūbaitis, A. Paškonis, J. 
Urbšaitis, A. Mikoliūnas, E. 
Kersnauskas, A. Reichenbachas, 
Z. Peckus, K. Morkūnas, B. Gal- 
vanauskienė, P. Gruodis, N. Ro- 
pis.

Po $2.50: Kun. Ivanauskas.
Po $2.00: B. Gaidžiūnas, V. 

Kamantas, F. Kaminskas, B. 
Steponavičius, A. Spirikaitis, V. 
Čepukaitis, A. Leimonas, J. Ras
tenis, R. Gustovas, P. Mikonis, 
P. Jurgaitis, K. Augulis, A. Kok- 
lys, J. žygas, I. Stankevičius, A. 
Telyčėnas, A. Balys, A. Kazake
vičius, K. Gaižutis, A. Garmus, 
J. Daugėla, J, Graurokas, Garga- 
sas, Rydelis, P. Dabrila, A. Au- 
gustinavičienė, Linkevičiai, 
Zaronskis, M. Smelstorius, 
Bielinis, B. Gražulis.

Po $1.50: J. Kaklauskas.
Po $1.00: J. Jasinevičius, 

Mikulskis, J. Dumbrys, Ed. Bal
takis, Z. Pivoriūnas, K. Norbu- 
taitis; B. Auginąs, V. Ramonis, 
D. Nasvytis, R. Petruševičius, P. 
Zigmantas, A. Rastauskas, A. 
Končius, A. Juozapaitis, P. Bie
linis, P. Paulauskas, S. Butrimai- 
tis, P. Karosienė, Rastenis, J. 
Gaška, P. Petraitis, V. Morkū
nas, VI. Matulionis, V. Orentas, 
Steponaitis, Laniauskas, Marcin
kevičius, P. Lėlys, E. Stempužie- 
nė, V. Mažeika, X-Y, H. Roman, 
J. Urbšaitis, Jonaitienė, Barniš- 
kaitė, šenbergienė, VI. Bacevi
čius, F. Navickas, D. Degesys, 
Salasevičienė, Chmieliauskas, J. 
Ciuberkis, Masaitis, Skujenieks, 
Dr. A. Aželis, V. Gelažius, P. Ku- 
dukis, P. Jurgaitis, J. Rimkus, 
V. Braziulis, V. Jablonskis, J. 
Kaklauskas, P. Jocius, J. Nas
vytis, I. Verbyla, M. Vinclovas, 
P. Jurgutavičius, K. Beržinskas, 
P. Kulikauskas, A. Juozaitis, V. 
Maslauskas, J. šlapelis, J. švel- 
nys, J. Žilionis, A. Steponavičius,

K.
1’.

A.

j V. Krivickas, M. Balys, V. Bi
liūnas, J. Inčiūra, P. L., A. Ta- 
mulionis, St. Orentas, V. Degu
tis, M. Mickevičius, A. Miknevi- 
čius, K. Žiedonis, H. Johansonas, 
V. Bakūnas, P. Ališauskas, K. 
Senikas, A. Kunigiškis, O. Me- 
kišius, J. Petrauskas, J. Staniš- 
kis, J. Žilionis, S. Stasienė, S. 
.Dubikaitis, K. Tiškus, P. Šūkis, 
V. Pašakarnis, J. Sakalas, S. As
trauskas, J. Masaitis, J. Virbalis, 
B. Sniedzl, R. W. Scheller, J. Ci- 
tavičius, S. Pabrinkis, J. Lipne- 
vičius, J. Miglinas, J, žemaitis, 
A. Bujokas, A. Plenskys, B. Die- 
donis, V. Vilkutaitis, J. Lepeška, 
J. Damušis, R. Bajoraitis, St. 
Klimas, J. P. Nasvytis.

L. 'S. Ramovė Memmingeno 
Skyriaus nariams sušelpti auko
jo:

Pr. Židonis $5.50, Al. Banys 
$5.00, kun. Ivanauskas $2.50.

Po $2.00: Ed. Karnėnas, V. 
Gečys, E. Eidimtienė.

Po $1.00: A. Koklys S. Luko
ševičius, Spirikaitis, L. Leknic- 
kas, K. Tallat-Kelpša, P. Maine- 
lis, A. Tamulevičius, A. Mikoliū
nas, B. P., S. A. Ig. Stankevičius,
J. Chmieliauskas, B. Paulionis,
K. Budrys, A. Juozaitis, V. Orin- 
tas, S. Grybauskas, K. Zarons- 
kis, J. Skavičius, J. Kaklauskas.

Vasario 16 Gimnazijos Namų 
Fondui aukojo:

J. Stravinskas — $5.00, K. 
Budrys — $4.00, J. Vencius — 
$3.00.

Po $2.00: Pr. Židonis, P. Jur
gaitis, Vi. Blinstrubas, K. MorT 
kūnas.

Po $1.50: Dr. A. Aželis, J. Vai
čaitis.

Po $1.00: A. Juozaitis, G. Gu- 
dėnas, V. Kamantas, E. Šarkaus- 
kienė, J. Krištolaitis, P. Dabrila,
L. Leknickas, Z. Tarutis, A. Pleč
kaitis, A. Žakys.

Aukų rinkėjais invalidams 
šelpti buvo:

K. Budrys $70.00, M. Smelsto- 
rius $57.00, K. Morkūnas $47.00, 
A. Mikoliūnas $46.00, St. Butri- 
maitis $24.00, F. Eidimtas 
$20.50, Neringos tunto Vandenių 
skilties skautės $19.00, K. Tallat 
Kelpša $13.00, J. Kaklauskas 
$12.00, Ig. Paškonis $11.00, VI. 
Bačiulis $10.00, Pr. Židonis 
$9.00, Ig. Leknickas $6.00, VI. 
Blinstrubas $5.00, Vyt. Kaman
tas $5.00, Ig. Stankevičius $2.00.

Iš viso surinkta $356.50.

BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

SLABE MACHINE 
PRODUCTS CO.

!

874 East 140th St.

GL. 1-5484

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Friends and Patrons

MORITZ STEEL 
COMPANY

6515 Juniata
EX 1-2072

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

DE BARRY OLDSMOBILE

SEE THE NEW 1956. THE MOST

OUTSTANDING OLDSMOBILE EVER 
BUILT

16101 Kinsman West of Lee Rd.
WY 1-3333

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

FROM A FRIEND

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai mūsų draugams

JOHN KNEFIC REALTOR

REAL ESTATE
JOHN & RUDOLF. ALL KINDS OF INSURANCE

820 East 185th St. IV 1-7540

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

JACOBSON FURNITURE CO,
Compleie Line of Furnitūra

Appliances and Television
2847 LORAIN AVENUE WO 1-6287

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

BRUDNO FOOD PRODUCT’S, INC

13609 Kinsman Road WA 1-4967

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

A. SIEGLER & SONS BUILDERS

5117 Lee Road Maple Heights MO 2-7300

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

DEPENDABLE SPRAY PAINTING Co

1440 East 41st St. HE 14540
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Vilniečiai kviečia
Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

DODDS - ROSS &
Associates

GENERAL INSURANCE AGENCY

8119 St. Clair Avenue EX 1-0682

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

NORWOOD DRUG. INC.
GERAS RECEPTO IŠPILDYMAS YRA SVARBIAUSIA 

MtiSŲ PAREIGA.
RECEPTŲ SPECIALISTAS v

6411 Superior Avė. HE 1-1035

Nesenai buvo minima didžiojo 
poeto ir Lietuvos mylėtojo Ado
mo Mickevičiaus šimto metų mir
ties sukaktis, šią sukaktį minėjo 
daugelis tautų, nes A. Mickevi- 
kius buvo pasaulinio mąsto poe
tas ir visam pasauliui žinomas. 
Bet pasaulis A. Mickevičių pami
nėjo kaip lenką. Lietuva savo di
džiąją asmenybę atidavė len
kams. Ir ne jį vieną. Pavartykim 
kitų tautų enciklopedijas ir ten 
rasim lenkams priskirtus Sapie
gas, Radvilus, Tiškevičius, Tadą 
Kosciušką ir kitus.

Net Žalgirio kautynių nuopel
nas priskaitamas lenkams. Ir kur 
nepažiūrėsime, visur rasim tik 
lenkai ir Lenkija, o Lietuvos lyg 
nebūt buvę. Nes jie savąjį kraš
tą sugebėjo išpopuliarinti, o Lie
tuva tebėra nežinoma, lenkų pro- 
pogandos nustelbta.

Jie prieš Lietuvą varo propo- 
gandą ir dabar. Ir jei visos Lie
tuvos atžvilgiu dar laikosi šiek 
tiek santūrumo, tai Vilniaus 
klausimu šaukia kiek jėgos lei
džia, kad tas miestas nuo senų 
laikų priklausąs Lenkijai ir kad 
ateities Lenkija turėsianti būti 
su Vilniumi ir jo kraštu. Tas jų 
šauksmas nėra vien savo tarpe, 
bet išnaudojamos visos progos, 
kur tik susirenka pasaulio dip
lomatai spręsti ateities valstybių 
klausimus.

Prieš kelis 
vos politikų 
Lietuvą tada
Tos klaidos ir šiandien atsiliepia. 
Daugelio valstybių žmonės dar 
ir iki šiol nežino kas yra Lietu
va. O jei ir žino, tai kaip Rusi
jos ar Lenkijos provincija. Po 
antrojo pasaulinio karo, kada da
lis Lietuvos žmonių pabėgusių 
nuo bolševizuo gyveno Vokieti
joje lageriuose, prof. K. Pakštas 
kreipėsi į Amerikos profesorius 
prašydamas pagelbėti lietuvių 
mokslininkams atvykti į Ameri
ką ir parūpinti darbo jų moksli
nėse srityse. Į šį kreipimas} vie
nas Amerikos profesorius atsa
kė: "Lietuva yra užmiršta kil
tis”.

Tokiai padėčiai esant ar gali 
lietuvis rankas sudėjęs sėdėti ir 
nieko nedaryti?

Mes privalome pasakyti ir pa
rodyti pasauliui kas buvo Lietu- 
va ir kodėl ji atsirado tokioje

šimtmečius Lietu- 
padarytos klaidos 
nuvedė į pražūtį.

To Our Friends and Patrons 
BEST WISHES

STRONG - KENNARD COMPANY
O P T I C I A N S

2044 EAST 9th STREET MA 1-0440

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Frienda and Patrons

JACK KLUM REALTY CO.

259 East 156 Street IV 1-2901

I

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

EMMETT MEADE

SLATE ROOFING CONTRACTOR

3288 EAST 130th STREET SK 14131

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

RETAIL CLERK’S COUNCIL
v

C. B. DUNLAP SEC’YS

2424 EUCLID AVENUE

Greetings and Best Wiaheo to Our Friends A Patrons

CONSULT US FOR YOUR WALLPAPER NEED

Complete line of Wallpaper wall fabrica. Tile, Rita, 
Matching Drapery Fabrics, Carefully seleeted 

Wallpaper books to choose from

HALBERG’S WALLPAPER CO.

15404 Waterloo Road IV 1-6406

dabartinėje padėty. Tą padaryti 
galime leisdami svetimomis kal
bomis knygas apie Lietuvos pra
eitį ir dabartį. Jų leidimas būtų 
kova ne tik už Vilniaus kraštą, 
bet už visą Lietuvą.

Šio darbo Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjunga ir ėmėsi. Pirmoji 
knyga anglų kalboje leidžiama 
Dr. A. Šapokos "Vilnius Lietu
vos gyvenime”. Po jos seks ki
tos.

Šios knygos išleidimas yra pa
vestas VKL S-gos Toronto sky
riui. Kitas knygas galbūt leis 
kiti skyriai ar pats centras, o gal 
būt sudaryta ir speciali knygų 
leidimo komisija.

Nemažai lietuvių mokslininkų 
darbų rankraščiuose pelija stal
čiuose ir nėra kam jų parodyti 
pasaulio šviesai. Tokios komisi-

jos ir bus pareiga mokslininkų 
darbus išleisti.

Bet gi tokiam dideliam darbui 
reikalingos lėšos. Jų reikalu mes 
ir kreipiamės į viso pasaulio, lie
tuvius. Prisidekime prie šio dar
bo visi. Kai visi dėsimės, nors ir 
po centą — sunkumų nebus ir 
atliksime didelį darbą. Atliksime 
tai, kas anksčiau nebuvo pada
ryta ir parodysim pasauliui, kad 
mes nesame "užmiršta kiltis”, 
bet kultūringa tauta, verta savis
tovaus gyvenimo. Atlikdami šį 
darbą pateisinsime ir savo buvi
mą išeivijoje.

Tat dar kartą kviečiame, prisi
dėti prie bendros talkos mūsų 
tėvynės labui.

Pinigus prašome siųsti vajaus 
komiteto iždininkui: J. Cicėnas, 
138 Shaw St., Toronto, Ont., Ca- 
nada.

Iš anksto tariame ačiū.
VKL S-gos Toronto Skyriaus 

Vajaus Komitetas

SLA GEROVES REIKALU
Mūsų Susiv. Liet. Amer., kovo viškoje veikloje remdamas patri- 

ir balandžio mėnesiais visose 
kuopose rinksime SLA Pildomą
ją Tarybą. Sąžiningai apsvarstę 
reikalus, mes kreipiamės į Jus 
balsuoti už dabartinius viršinin
kus ir į vietą pasitraukusių, už 
naują iždininką — A. S. Trečio
ką ir vieną iš iždo globėjų — Juo
zą Arlauską.

SLA Pažangos Komitetas, ap
svarstęs visus galimus kandida
tus, randa, kad tinkamiausias 
žmogus SLA iždininko pareigoms 
yra ALBINAS S. TREČIOKAS. 
Jis jau dirba Susivienijimo nau
dai per 30 metų. SLA seimuose 
jis buvo daugelį kartų renkamas 
į Finansų ir Apšvietos Komisijas 
(šiuo metu jis yra Apšvietos Ko
misijos narys). Taigi iš prakti
kos jis gerai susipažinęs su SLA 
visuomeninių ir ypač su finansi
nių reikalą geru tvarkymu. Tose 
komisijose jis yra dirbęs per 15 
metų. Per 30 metų be pertraukos 
jis yra SLA 245 kuopos ir Penk
tojo Apskričio valdybose.

Albinas Si Trečiokas per dau
gelį metų sėkmingai verčiasi ap- 
draudos bizniu ir užtat New Jer- 
sey ir New Yrfrko valstybėse pri
pažintas kaip apdraudos reikalų 
žinovas. Nuo pat jaunystės die
nų jis aktyviai dalyvauja lietu-

• BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

For a Pleasant Holiday

jotines organizacijas, kuriose pa
rodė daug išminties ir iniciaty
vos. O per pastarąjį dešimtmetį 
jis eina sąžiningai ir pasišventu
siai BALFe centro iždininko pa
reigas. Visa tai parodo Trečioko 
asmens didelį patikimumą, do
rumą ir lietuviškumą. Mes esame 
pilnai įsitikinę, kad Albinas S. 
Trečiokas yra visais atžvilgiais 
tinkamiausias žmogus tvarkyti 
Susivienijimo milioninį turtą.

Albinas S. Trečiokas gyvena 
Newark, N. J. tik 10 mylių nuo 
paties SLA centro New Yorke. 
Jis galės atsilankyti centran taip 
dažnai, kaip reikės ir atlikti rei
kalus vietoje be jokių išlaidų Su
sivienijimui. Gi iždininkas toli 
nuo Centro gyvendamas privers
tas sugaišinti daug laiko susira
šinėjimams, kas neleidžia darbą 
atlikti skubiai ir tuo pačiu kartu 
išleisti dideles pinigų sumas va- 

, žinėjimui į Centrą. Iždininkas, 
būdamas čia pat, kaip Albinas S. 
Trečiokas, galės greitai ir be jo
kių išlaidų Susivienijimui atlikti 
visus reikalus. SLA taupumas 
yra reikalingas ir būtinas.

Dėl čia išdėstytų svarbių prie
žasčių mes prašome Jus balsuoti 
už Albiną S. Trečioką į SLA iždi
ninkus ir už Juozą Arlauską į 
SLA iždo globėjus, taipgi už ki
tus dabartinius Pildomosios Ta
rybos narius.

Nuoširdžiai prašome Jūsų bū
tinai dalyvauti savo kuopos su
sirinkime paduodant savo balsą 
už Albiną S. Trečioką į SLA iž
dininkus, kad Susiv. galėtų da
ryti dar didesne pažangą.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

SMITH’S RESTAURANT
SERVINC THE FINEST FOODS

A Modern Cocktail Lounge

Wines - Beer - Liquor

WE HA VE COMPLETELY REDECORATED

222ND AND LAKE SHORE BLVD.

RE 2-9900

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

RELYON FURNITURE MOVING &
STORAGE CO,

1837 EAST 55ih STREET HE 1-0422

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
Mūsų draugams ir rėmėjams

A. E. HACKENBURG
INSURANCE AGENCY

GENERAL INSURANCE

5215 Euclid Avenue HE 1-4050

GREETINGS and BEST W1SHES

THE LAKE ERIE BUILDING 
MATERIAL COMPANY

YOUR NEIGHBOR
ELMER HOCKER, General Manager

HEnderson 1-50801321 MARŪUETTE

THE HEIGHTS SAVING 
LOAN CO.

&

SAVING DEPOSITS INSURED UP TO $10.000

CURRENT INTEREST RATE 3% PER YEAR

2184 Warren«ville Center Rd. South of Ceder

FAirmount 1-1543

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

LOUISVILLE TULE
INSURANCECOMPANY

Standard Building MAin 1-2075

SLA PAŽANGOS KOMITETAS
Adv. A. Olis, Chicago, 111.
Vincas Ambraziejus, Newark, 

New Jersey.
Stasys Jakštas, Kearney, N. J.
Adv. A. Lapinskas, Chicago, 

Illinois.
Petras Mačiulaitis, Bloomfield, 

New Jersey.
Ignas Budreckas, Elizabeth, 

New Jersey.
M. Valiukėnas, Chicago, III.
Juozas Valickas, Hillside, N. J. 
Inž. J. Jurkūnas, Chicago, 111.
L. Vanagaitienė, Chicago, III. 
B. Gedminas, Los Angeles, Cal. 
Kazys Lukšys, Los Angeles,

California.
Mikas Klimas, Linden, N. J. 
P. Medlin, Grand Rapids, Mich. 
A. Bernotas, Grand Rapids, 

Michigan.
J. Jatulis, Garwood, N. J.
Juozas P. Ginkus, Brooklyn, 

New York.
A. Siliūnas, Chicago, Illinois. 
Jonas Valaitis, Brooklyn, N. Y. 
Adv. N. Rastenis, Baltimore, 

Maryland.
Juozas J. Bachunas, Sodus, 

Michigan.
Zigmas Jankauskas, Philadel

phia, Pennsylvania.
W. M. Chase, Hartford, Conn.
M. Pauperas, Chicago, Illinois. 
Kazys S. Karpius, Cleveland,

Ohio.
Adv. C. S. Cheleden, Philadel

phia, Pennsylvania.
A. M. Augunas, Lake Worth, 

‘Florida.
į Dr. Eugenija Gurskis-Pauža, 
Jurgis, Rekašius, Vincas Tamo
šiūnas, VI. Pauža ir M. Sims, visi 
iš Detroito, Mich.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

ROBERTS - GORDON GAS FIRED 
HEATING EQUIPMENT

RAY E. LANDERS
N. B. C. BUILD1NG SUperior 1-9322

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

JORDAN CAMERA & SUPPLY STORE

3802 WEST 25th STREET SH 1-5511

BEST W1SHES
To Ali Our Friends and Patrons

CHIN’S RED DRAGON RESTAURANT

SERVING THE FINEST CHINESE AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190
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