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CIeveland, Ohio

(Iš paskutiniųjų Dr. M. J. Colney žodžių)

"Nepirkite man gėlių. Geriau 
mane pagerbsite, jei vietoj to 
aukosite Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondui” — toks buvo vie
nas iš paskutiniųjų priešmirti
nių Dr. M. Colney pamokymų ar
timiesiems bičiuliams ir bendra
darbiams, lankiusiems jį pasku
tinę jo gyvenimo dieną, kai jis 
jau žinojo ir pats sakė, jog jo 
valandas jau suskaitytos.

Dr. Colney gyvenimas buvo 
ištisinis rūpestis Lietuva. Jisai 
buvo vienas iš uoliausių Lietu
vos Nepriklausomybės Fondo 
steigimo ir plėtimo rėmėjų. Jis 
giliai pasitikėjo šiuo užsimojimu. 
Bet artimieji jo bendradarbiai 
vistiek buvo sujaudinti, kai jis 
net ir paskutinėmis gyvenimą 
valandomis šį reikalą laikė savo 
mintyse ir įtraukė jį net į savo 
visuomeninės veiklos testamentą.

Tuojau buvo paskelbta, kad 
norintieji atsiliepti į šį paskutinį 
velionies pageidavimą, aukas ga
li siųsti šiuo adresu:

Lithuanian Independence Fund 
c/o S. Geonaitis,
P. O. Box 1108, 
Waterbury, Conn.
Iki šeštadienio, t. y., iki laido

tuvių dienos, buvo susiųsta bei 
vėlionies lankymo, metu suauko
ta jau per $400.—, daugiausia iš 
vietinių vvaterburiečių. Tą dieną 
jau buvo gauta laiškų su auko
mis bei pagarbos pareiškimais ir 
iš kitų vietų. Taip užuojautą bei 
pagarbą pareiškusių jų vardai ir 
laiškai perduodami Dr. M. Col
ney našlei p. Antaninai Colney, 
kuri, visą širdį atidavusi lietu
viškajai veiklai, nepaprastai 
jautriai įvertina šitokį jos bran
giajam vyrui pagarbos pareiški
mą ir dėkodama visiems, prašo 
pažymėti, kad tai sudaro jai di
džiausią paguodą: "JIS TUO 
LABIAUSIAI DŽIAUGIASI” — 
sako ji, vilgydama žodį ašara.

Bet daugelis vėlionies gerbė
jų, šalia to, nepajėgė susilaikyti 
ir nuo įprastinio pagarbos pa
reiškimo. Buvo ir gėlių, net dau
giau, negu galėjo sutilpti aplink 
karstą ...

Į laidotuves Waterburio vi
suomenė susirinko labai gausiai. 
Koplyčioje lankytojai negalėjo 
sutilpti. Buvo atvykusių ir iš 
New Yorko bei iš kitų tolimesnių 
vietovių. Laidotuvių išvakarėse 
prie karsto buvo vėliavų garbės 
sargyba (skautų, karių "Ramo
vės”, tautinė), visą laiką tarp 
gėlių buvo Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos. Karstą nešė eilės orga
nizacijų atstovai. Bažnyčia bu
vo pilna žmonių, kaip sekmadie
nio pamaldose. Iškilmingų mišių 
maldas lydėjo solistų giesmės. 
Prie bažnyčios laidotuvių eiseną 
sutiko ir palydėjo skautų ir lie
tuviškos mokyklos mokinių gar
bės sargyba. Kapinėse buvo su
sirinkę keletas šimtų žmonių. 
Atsisveikinimo žodžius prie kapo 
pasakė vicekonsulas A. Simutis 
iš New Yorko, Lietuvos Nepri
klausomybės Talkas pirmininkas 
V. Rastenis, Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės atstovas P. Vi
leišis, Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos valdybos vardu dr. 
B. Nemickas, Amerikos Lietuvių 
Tarybos Waterburyje vardu Var- 
neckas, Krikščionių Demokratų 
ir LDS vardu Paliulis, Amerikos 
Liet. Tautinės S-gos Waterburio 
skyriaus vardu šeštokaitis, Lie
tuvių Rezistencinės Santarvės 
vardu VI. Žilinskas. Pagerbimo 
iškilmėms vadovavo ir jų tvarką 
šiltu rūpestingumu organizavo

Česlovas Bogužas su M. Kiemai
čiu, J. Geonaičiu ir kitais ALTS 
Waterburio skyriaus nariais. Po 
laidotuvių gausus būrys vėlionies 
bičiulių lankėsi jo namuose, kur 
viskas tebėra, kaip buvo, tik ne
bėra jo paties, tik yra, kaip vi
sada, save užmirštanti, kitais vi
sų pirma besirūpinanti, savo 
skausmo išsiliejimą vienatvėj 
atidedanti jo gyvenimo ir darbo 
palydovė p. Antanina Colney ...

Vakare bendradarbiai organi
zavo lietuviškąją radijo progra
mą — atsisveikinimą su jos įkū
rėju ir vedėju.* *

Paskutinių Dr. M. Colney va
landų žemės paviršiuje apsaky-

mą baigiame LNT pirmininko 
tartu atsisveikinimo žodžiu:

— Taurus ir mielas draugas 
nelauktai užbaigė savo kelionę. 
Lūpomis tarti žodžiai jam nebe 
reikalingi, nors daug kas liko ne
pasakyta, apie daug ką dar nepa
sikalbėta ... Suėjom čia tik pa
skutiniu giliu pažvelgimu atsi
sveikinti su tuo mielojo bičiulio 
pavidalu, kurio niekad savo tar
pe nebematysime. Bet tai nėra 
mūsų su juo bendravimo galas. 
Juk ir jis pats kadai, prieš 55 
metus, paliko gimtuosius laukus 
už plačių jūrų-marių, atsiskyrė 
nuo Tėvynės Lietuvos ir niekad 
jos nebematė. O visdėlto jis gy
veno su Lietuva ligi paskutinio 
savo atodūsio. Miela Ponia An
tanina! Tikėk ir suprask, kad jo 
visiškai nenustojai, kaip ir mes 
visi nenustojom. Ranka į ranką, 
petys į petį tęskime darbą, ku
riuo jis tikėjo ir pasitikėjo, o 
jausimės, 
mūsų”.

Įvykiai Lenkijoj

lyg )>s tebėra,' tarp

Kandidatai žaidžia
Juo arčiau rinkimai, juo dau-> jančių, o 

giau kraštutinumų rinkiminėje 
propagandoje. Kandidatai vis 
mažiau skaitosi su žodžiais ir 
faktais. Ir neretai partijos labui 
linkę aukoti ne tik šio krašto, bet 
ir kitų, dar laisvų, saugumą.

Vienas tokiu ekscentriškų pa
reiškimų neseniai nuskambėją iš 
demokratų aspiranto Stevensono 
lūpų: sustabdykime hidrogeni
nės bombos bandymus! Kitais 
žodžiais — nutraukime moder
niausių ginklų tobulinimą ir ap
sigynimo nuo jų tyrimą ir leis
kime Sovietų Sąjungai nevaržo
mai pralenkti JAV. Ir koks vals
tybės vyro naivumas — gal bol
ševikai susijaudins dėl tokio 
"kilnaus” Amerikos mosto ir gal 
irgi nutrauks hidrogeninius ty
rimus. Gal? Tai būtų lygu šito
kiam receptui, kai tau grąso ban
ditas : nusikirsk ranką ir lauk — 
gal ir banditas paseks tavimi.

Mums, jau užpultiems, api
plėštiems ir pavergtiems, toks 
receptas daugiau negu neišmin
tingas. Ar kandidatas apgalvojo 
tokio triuko pasekmes — reikia 
suabejoti, bet jis neabejojo, kad 
tai patrauks kai kurių neprotau-

bombomis
taip pat ir raudonųjų

vai-

žur-
me-

balsus.
Antras demokratų, mielai jodi

nėjamas arkliukas — stambusis 
biznis. Jie priekaištauja kitiems 
tarnaujant kapitalistams, o pa
tys siekia nepasiturinčių jų glo
bėjo vardo. Ir ne tik žada varg
šus patempti, bet ir patys 
dina vargšus.

"Vargšas” Stevensonas, 
nalistų apskaičiavimu, per
tus pajamų iš akcijų (šėrų) gau
na apie $35,000, o tuo tarpu iš 
savo advokatavimo jis vidutiniš
kai per metus 1942-1951 metų 
laikotarpyje tėra uždirbęs tik po 
$1,100. Tad iš ko jis gyvena: iš 
darbo ar iš kapitalo? O tas jo 
kapitalas, įdėtas į korporacijų 
akcijas, kad galėtų per metus 
duoti $35,000 pajamų iš dividen
dų, turėtų siekti per ’/> miliono 
dolerių!

Stevensonas, sava bendrakelei
vio Kefauverio padedamas, žada 
pagerinti ekonominį amerikiečio 
gyvenimą, mažindamas mokes
čius, bet didindamas valstybės 
išlaidas, keldamas atlyginimus, 
bet stabdydamas kainų kilimą, 
apsunkindamas gamybos sąly-

Praėjusios savaitės įvykiai 
Lenkijoje, kaip juos bevertin
tum, nėra eiliniai. Jie išmargino 
didžiosios spaudos pirmuosius 
puslapius, kuriuose nepaprastai 
daug priešingumų. Reikės dar 
kiek laiko palaukti, kad būtų ga
lima visiškai suvokti, kokiu keliu 
suka taip vadinamas lenkų tau
tinis komunizmas.

Pradžioje įvykių, kada tik Go- 
mulko. tas titinis komunistas, 
kelerius metus atkalėjęs už nu- 
kripimus nuo Stalino linijos, at
sisėdo į partijos pirmojo sekre
toriaus kėdę, daugiausia užsienio 
lenkai paskelbė, kad Lenkijoj 
prasidėjo revoliucija. Tuo tarpu 
šio pirmadienio ir antradienio 
Lenkijos laikraščių pasisakymai, 
kad tegul nė nebando vakariečiai 
maišytis j Lenkijos reikalus, kad 
visi Lenkijos draugingumo ry
šiai veda j Maskvą, rodo, kad 
ten šis tas naujo vyksta, kad 
Lenkija darosi savarankiškesnė, 
kad šalinami seni Stalino die
vinto jai, bet dar labai toli nuo 
tikros Lenkijos nepriklausomy
bės, apie kurią kai kurie optimis
tai bando fantazuoti.

Manoma, kad Lenkijos naujus 
įvykius tikrai padiktavo Lenki
jos masių nenuolaidumas ir kie
tas priešinimasis nežmoniškai 
dideliam skurdui, šalinant senus 
stabus drauge jiems ir už tą 
skurdą suverčiamos visos bėdos.

gas, bet lengvindamas vartotojų 
būtį. Tačiau tie, lengvai dalijami 
pažadai, yra nesuderinami ir vie
ni šalia kitų neįgyvendinami. Jie 
vieni kitiems iš esmės priešta
rauja.

Valstybė tik tiek gali išleisti, 
kiek ji surenka arba pasiskolina, 
jei neturi rezervų (JAV jų ne
turi). Gi aukštesnius atlygini
mus seka aukštesnės kainos, jei 
jos nėra prievarta diktuojamos. 
Tai tik ką paliudija plieno strei
ko rezultatai. Gamintojo sąlygas 
sunkinant, labai sunku padėti 
vartotojams laisvajame ūkyje. 
Yra Įmanoma vartotoją kurį lai
ką palaikyti tik tame pačiame 
lygyje. Ir tai tik iki tam tikros 
ribos. Ją peržengus, praranda
mas gamybinis interesas ir jo 
vieton ateina ūkinis regresas.

Jei valstybės išlaidų didini
mą, sumažinę valstybės mokes
čių pajamas, demokratai yra nu
matę paskolomis, tai rezultatas 
būtų aiškus: apyvartoje atsiras
tų daugiau, bet Pigesnių dolerių. 
Ką reiškia turėti daugiau; bet 
infliacinių pinigų, daugelis mū
sų — ypatingai europiečių — 
esame patyrę ant savo vargšo 
kailio.

O gal demokratai projektuoja 
laisvą JAV ūkį pakeisti iš vir
šaus diktuojamu? Tai jau būtų 
ekonominė bomba, kuri vargu ar 
pasitarnautų JAVpažangai, ypa
tingai smarkiai augančiam Ame
rikos ūkiui ir visiems iš ja min- 
tantiems.

J. Rudnietis

VILTIES 
DRAUGIJOS 
NARIAI

yraĮ Vilties Draugiją nariais 
įstoję: Alfonsas Patalauskas, iš 
Detroito, su $10.00 įnašu ir inž. 
Eug. Bartkus, iš Chicagos, su 
$25 Įnašu.

Kviečiame ir kitus Dirvos bi
čiulius stoti nariais į Vilties 
Draugiją ir padėti mums įgyven
dinti tautinės spaudos aktyvini
mo reikalus.

Prezidentas Eisenhoweris anksčiau nebuvo manęs leistis j ilgas rinkimines keliones, bet demokra
tams spaudžiant nuomonę pakeitė. Nuotraukoje Prezidentas lankosi Portland, Ore.

statymus, išsišokdavo karštai su 
tokiomis propozicijomis, kurias 
vėliau visai užmesdavo. Dulles 
yra labai iškalbingas ir dažnai 
pameta savo kalbos kontrolę. Su
mušęs pasaulinį rekordą tuo pa
čiu klausimu kaskart reikšti skir
tingą nuomonę ir išlyginant savo 
pareikštas ankstyvesnės pažiū
ras.

Art. Rytų klausimuose jau nuo 
senai reiškiasi pažiūrų skirtumai. 
Vašingtonui spaudžiant, Londo
nas pamažu, bet palaipsniui ta
me rajone nustodavo savo įta
kos, bet keista, kad ne J. A. Vals
tybių, bet Sov. Sąjungos naudai.

Konfliktas su Egiptu yra pasi
reiškęs prieš kelis metus ir Dul
les iš karto užėmė antibritišką 
padėtį. Bet taip D. Britanijai 
svarbiame ir gyvybingame klau
sime, kaip dėl Sueso kanalo tarp
tautinės kontrolės išlaikymo, 
Londonas galvojo, kad iš J. A. 
Valstybių pusės vismmet turės 
pilną parai"ą-

Negalima daleisti, kad britų 
ir prancūzų vyriausybės nebūtų 
kreipusios j amerikoniškąją pir
ma negu griebėsi dramatinio žy
gio — kariuomenės koncentraci
jos apie Egiptą. Reikia galvoti, 
kad Dulles pradžioje nepadarė 
jokio įspėjimo, jeigu ir nepaža
dėjo pagalbos, arba J. A. Vals
tybių bendradarbiavimo; dabar 
gi pasitraukė, D. Britaniją ir 
Prane :ziją palikdamas ant įsi
siūbavusių bangų. Pačioje pra
džioje, dar trijų didžiųjų konfe
rencijoje, Dulles buvo užėmęs 
daug giežtesnę ir aiškesnę padė
tį, negu pirmojoj 24 ministerių 
konferencijoj Londone. Taip sa
vo nusistatymus kaitaliojant ka
da Sueso kanalo klausimas atsi
dūrė Saugumo Taryboje, iš ame
rikoniškos D. Britanijai ir Pran
cūzijai paramos nieko nebeliko, 
o Sov. Sąjunga vetavo. Vėl ne
lauktas pažiūrų skirtumas.

Spaudos konferencijoje sekr. 
Dulles davė vieną iš savo pagar
sėjusių pareiškimų, kurį tuojau 
pakeitė, bet tas jau buvo spau- 
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Pavojingi skirtumai
Nassero taktika primena Hitlerį

Sueso kanalo ginče iškarto pa-, valstybių nusistatymai 
siradė stipresniu Egiptas. Egip
tas turėjo teisę nacionalizuoti 
Sueso kanalo bendrovę, o anglų- 
prancūzų reakcija turėjo dau
giau bauginantį charakterį. Rei
kia atsiminti, kad reikalas eina 
ne dėl nacionalizacijos fakto, bet 
dėl jos formos ir aplinkybių, ku
riomis būva įvykdytas faktas. 
Tos valstybės, pasiremdamos 
ikšioliniais Nassero ėjimais, tu
rėjo pagrindo prileisti, kad šis 
Nassero žingsnis yra įžanga į to
limesnius, daugiau drastiškus iš
sišokimus, dėl kurių jos visai ne
begalės naudotis tuo gyvybinės 
reikšmės vandens keliu.

Britų ir prancūzų vyriausybių 
galvos, pasiremdamos skaudžiais 
praeities patyrimais, priėjo iš
vadas, kad negalima pasitikėti 
jokiam diktatoriui, taipogi ir 
Nasserui, kurio taktika yra la
bai panaši į Hitlerio. Jų nuomo
ne, pasiekęs vieną žaibo greitu
mu laimėjimą, jis sieks sudaryti 
kitą staigmeną. Pasiekęs vieną 
koncesiją Hitleris kitur sudary
davo jau įvykusį faktą. ,

Kiekvienos tarptautinės, poli
tiniai diplomatinės akcijos pasi
sekimas priklauso nuo užintere- 
suotų valstybių solidarumo, nors 
jų interesai ir būtų skirtingi. 
Vienok pasirodo, kad šis reika
las nėra taip lengvas net ir labai 
didelių pavojų akivaizdoje. Lai
ke garsios 1938 m. krizės, Va
karų valstybės negalėjo suderin
ti savo veiklos prieš Hitlerį, ir 
be šūvio buvo užimta Čekoslova
kija, kaip dar prieš tai Austrija. 
Tuometinis britų premjeras Ne- 
ville Chamberlain tikėjo į Hitle
rio taikingumą ir'galimybę nu
raminti jo apetitą nesigriebiant 
ginklų.

1939 m. rugsėjo mėn. pasiro
dė, kad kapituliacijos susitari
mas Miunchene buvo apgaulin
gas. Nors Vakarai ir nebuvo pa
siruošę, bet būtų pradėję karą 
prieš Hitlerį 1938 m. pavasarį,. 
Vakarų situacija būtų buvusi ge
resnė, negu 1939 m. rudenį.

D. Britanijos ir Prancūzijos 
vyriausybės dabartinį su Egiptu 
konflikto fazę įkainuoja pana
šiai, bet iš savo sąjungininkų 
pusės nemato reikalingos para
mos. Ar jų nuomonė yra teisin
ga, parodys ateitis. Dabar esame 
tik liudininkais, kad Sueso ka
nalo ginče 
išsiskyrė.

Abejoms 
labai svarbi 
laikysena. Vakarinių valstybių 
padangėse skirtingumai sudaro 
nuolatinį politikos repertuarą. 
Jie buvo laike karo, dar labiau 
reiškiasi pokariniais laikais. Bet 
jie niekuomet nebuvo tokie dide
li, kad negalėtų pasiekti kom
promiso.

Daug kartų buvo manifestuo
jama Vakarų vienybė prieš Sov. 
Sąjungą, vieninga yra nuomonė 
dėl Vokietijos ateities ir dėl kom. 
Kinijos priėmimo į J. T. O. ir t.t. 
Ir tuose klausimuose vakarinių

nėra 
identiški. Skirtumai yra gana di
deli.

Paskutiniųjų keturių metų bė
gyje britai ir prancūzai nekartą 
rodė savo nepasitenkinimą dėl 
J. A. Valstybių vedamos užsieni
nės politikos, atviriau pasakius, 
dėl politikos vairuotojo — sekr. 
Dulles. Ir dažnai besikeičiantieji 
tų valstybių užsienio reikalų mi- 
nisteriai vienodai pasiskųsdavo, 
kad didžiausi jų nelaimė, kad ne
žiną ko nori Dulles. Nuo vieno 
ministerių susitikimo iki kito, 
radikaliai pakeisdavo savo nusi-

JAV Vyriausiojo Teismo teisė
jas Sherman Minton, išeidamas 
į pensiją, atsisveikina Bu teismo 

rūmais.
Banionis

VISAM PASAULY

sąjungininkų keliai

Vakarų valstybėms 
yra J. A. Valstybių

• Atominės Energijos Komisijos pirm. L. Strauss, lyg at
sakydamas į demokratų prezidentinio kandidato Stevensono kal
bas dėl sustabdymo atominių ginklų bandymų, pareiškė, kad jos 
dabar apsaugo Ameriką ir išlaiko pasaulio taiką. Rusams tas rei
kalas labai opus ir jie varo į pačių amerikiečių tarpą kylį.

• Japonija ir Rusija Maskvoje pasirašė sutartį, kad karo 
padėtis tarp abiejų pusių užbaigiama. Taikos sutartis bus pasi
rašyta vėliau, kada bus išspręsti kai kurių Japonijos salų grąžini
mo klausimas.

• Iš Vakarų Vokietijos oficialūs Pareigūnai praneša, kad 
skelbtos žinios, jog rusai iš Rytų Vokietijos į Lenkijos pasienį 
traukia kariuomenę, nepasitvirtino.

• Prancūzijos ministeris pirmininkas ir užsienio reikalų 
ministeris lapkričio mėn. 10 d. vyksta specialiam vizitui į Belgiją. 
Manoma, kad dedamos pastangos dar labiau suartinti Prancūzijos 
ir Belgijos draugystę.

• Japonijos ministeris pirmininkas, keliaudamas iš Mask
vos vestų derybų su rusais,'lankosi Prancūzijoje, Anglijoje ir taip 
pat JAV.

• Jordanijoj vykę rinkimai į parlamentą, kuris susideda iš 
40 atstovų, davė anglams visiškai nepalankius davinius. Daugu 
mą surinka Egiptui palankios grupės.

Kas norite pirkti ar parduoti namus, kreipkitės į p. Širvatį. 
Turime didelį pasirinkimą namų bei apartamentų įvairiose miesto 
dalyse. Taip pat nepraleiskite progos, pamatyti šiuos gerus pir
kinius:
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• Ant. Olio iniciatyva sudarytas 
Illinois lietuvių respublikonų ko
mitetas pasiskirstė pareigomis: 
pirm. A. Olis, vicepirm. A. La
pinskas, iždin. A. Kalvaitis.

Spalio 28 d. 3 vai. p. p. Chi
cagoje, Dariaus-Girėno posto sa
lėje komitetas šaukia visų lietu
vių, besidominčių artėjančiais 
rinkimais susirinkimą, kuriame 
be lietuvių kalbės vienas žymes
nių amerikiečių politikų: sena
torius Dirksen arba gubernato
rius Strattonas.

Rengėjai yra pareiškę’ ameri-
✓

Šią savaitę

kiečiams politikams pageidavi
mą, kad jie savo kalbose pateik
tų respublikonų pažiūras į Lie
tuvos laisvinimo akcijos pagy
vinimą.

Susirinkime bus apsvarstyta 
ir dalyvių pasirašyta peticija 
JAV prezidentui Eisenroweriui, 
kurioje bus prašoma intensyviau 
pajudinti Lietuvos laisvinimo 
bylą.

Visiems, besisielojantiems Lie
tuvos laisve ir JAV politinėmis 
aktualijomis, įėjimas į susirin
kimą laisvas ir neapsunkintas 
jokiomis išlaidomis.

iš kitų lietuvių kolonijų.
• Lietuvių Studentų Sąjungos 
Centro Valdyba, praneša, kad 
studentai norintieji dalyvauti 
šių metų visuotiname Sąjungos 
suvažiavime Chicagoje, lapkričio 
23-24 d., privalo užsiregistruoti 
iki š. m. lapkričio 5 d. Studen
tai, kurių apylinkėse veikia Są
jungos skyriai, registruojasi sky
lių valdybose. Studentai, kurių 
apylinkėse nėra skyrių, regis
truojasi Sąjungos sekretoriate: 
Lithuanian Studentą Association 
Ine., c/o R. Kliorytė, T Dorm C, 
1002 College Ct., Urbana, III. Pa
vieniai studentai sutiekia sekan
čias žinias: pavardė, vardas, ad
resas, studijų šaka, semestras, 
universitetas.

Balys Gaidžiūnas

Tai buvo jau ne šią savaitę, 
bet praėjusį trečiadienį, Dirvą 
skaitytojams siunčiant. Telegra 
raų agentūra atnešė nelauktą 
pranešimą — Waterburyje, po 
trumpos ligos mirė Dr. Motiejus 
Colney. O už gero pusvalandžio 
iš Waterburio telefonu pašaukė 
didelis Dr. Motiejaus bičiulis Č. 
Bogušas, kad juos ištikusi didelė 
nelaimė — miręs tų gausių ge
rųjų darbų sumanytojai ir vyk
dytojas, niekad darbuose nepail- 
sęs ir kitus dirbti skatinęs.

Dideliu gailesčiu priėmėm tą 
žinią, bet jau nebegalėjom tos 
savaitės Dirvoje jos pranešti sa
vo skaitytojams, kad nors min
timis galėtų dalyvauti jo pasku
tinėje kelionėje į amžinojo poil
sio kapą.

Dr. Motiejus Colney mirė — 
taip sako jo artimieji ir taip 
mums praneša. Bet Dr. Motiejus 
mumyse, kurie jį kiek geriau 
pažinojome, kurie su juo turėjo- . 
me visuomeninių reikalų, tebėrą 
ir tebebfis’Styvas. .Jis savo dar
bais sugebėjo įsirašyti į~tų*žmo- 
nių sąrašus, kurie greit nemirš
ta, kada baigia šios žemės ke
lionę. Jie palieka gyvi ateinan
čioms kartoms, nes jie gyveno ne 
vien sau, bet gyveno visiems ir 
visiems savo išteklių geruosius 
trupinius dalino. Dalino duosnia 
ranka, kitus skatino tai daryti, 
sielojosi jei kur šešėliai slankio
jo, juos rūpestingai šalino, ėjo ir 
skubinosi būti ten, kur reikėjo 
nunešti giedros ir džiaugsmo 
spindulį.

Dr. Colney-Aukštikalnis buvo 
iš tų žmonių, kurie išėję kietą 
gyvenimo mokykla, pasiekę išsi
mokslinimo, nenutolsta nuo sa
vųjų, bet pasilieka su visais, pa
silieka dirbti nevengiant ir pačio 
paprasčiausio organizacinio dar
bo, o kai reikia eina ir vadovau
ja vyriausiose vadovybėse. Gi 
kai ten baigia darbą, .grįžta vėl 
į savųjų ratelį ir nesididžiuoja 
turėtoms pareigoms., bet vėl įsi
jungia ir vare, naują barą.

Dr. Motiejus Colney visa šir
dim ir visais savo darbais buvo 
taurus žmogus ir dar tauresnis 
lietuvis. Kada tik Lietuvą ar lie
tuvį spaudė vargas — jis buvo 
pirmųjų eilėse. Ir šio pastarojo 
karo aplinkybėse varge atsidu- 
rusiems lietuviams jis duosniau- 
siai ištiesė pagalbos ranką. Jis 
nė vieno tremtinio neklausė ko
kiai pelitinei grupei priklauso ir 
kokiais žodžiais garbina Aukš
tybių Dievą Svarbu, kad jis su
rado lietuvio adresą, svarbu, kad 
sužinojo, jog jam reikalinga pa
galba. Ir jis tą pagalbą teikė. -Tuk 
vien 67 asmenvs jo asmeniško
mis garantijomis galėjo pasiekti 
šios žemės krantus. Juos visus 
ne tik iškvietė, bet priėmė ir pir
miems žingsniams šį tą tolimes
nei kelionei idėio.

Anie a. a. Dr. Motiejų Colney- 
Aukštikalnj yra daug ko pasa
kyti ir daug ko iš jo ^arbu pasi
mokyti. Ir mes tai pasistengsime 
ateinančiuose Dirvos numeriuo
se padaryti. Mums jau yra pasi
žadėję eilė žmonių tai padaryti. 
Bet šia progą mes kviečiame ir 
visus kitus Dr. Motiejaus bičių-J 
liūs parašyti anie ji savo atsi
minimus .išryškinti jo dirbtą į

Ateinančios dvi savaitės yra 
pačios karščiausios rinkiminėj

taurų lietuvybės gelbėjimo dar
bą.

Dr. Motiejus mirė ir palaido
tas, bet Dr. Motiejus mumyse 
.tebėra gyvas. Jo našlei - poniai 
Antaninai Colnienei, jo. visų dar
bų rūpestingai ir nuoširdžiai tal
kininkei, mes siunčiame giliau
sius suraminimo ir užuojautos 
žodžius. Eis dienos ir metai, mes 
linksime po darbų našta, po mū
sų ateis kiti — jaunystės spin
dėjime žemei laimę palenkti, bet 
dideli darbai tų, kurie jau bus 
palikę šios žemės taką, niekad 
r.eišniks iškastoj kapų duobėj.. j

• Dr. A. Gerutis, dėl ligos, susi
jusios su operacija, buvo pri
verstas atidėti savo atvykimą į

' vis
kas išeis gerai, atvykti pradžio
je ateinančių metų.
• Angliškai leidžiamas žurnalas 
The Ensign. 425 St. Sulpice St., 
Montreal, Que., Canada, spalio 
15 d. atspausdino ilgoką, ilius
truotą straipsnį apie Lietuvos 
pokarinę literatūrą. Jame mini
mi visi mūsų žymėknieji poetai 
ir romanistai. Straipsnio auto
rius Miltonas Starkus, Lietuvių 
Dienų žurnalo angliškosios da
lies vyriausias redaktorius.
• Detroito santariečiai spalio 
mėn. 27 d., šeštadienį, p. Simsų 
namuose rengia studentišką link- 
smavakari. Bus įvairi programa. 
Kviečiami dalyvauti visi Detroi
to studentai. Laukiama svečių ir.

paties KarscMusius rinsinunej JAV Tač;&u jĮg numato> jei vi. 
kovoj renkant JAV Prezidentą,L iSpiq ofvvkti nrar]-;,
Viceprezidentą, senatorius, kon
greso atstovus, gubernatorius ir 
daugybę kitų pareigūnų. Visi 
jie, norėdami prisistatyti rinkė
jams, duoda apmokamus garsi
nimus. Dirva, kaili ir kiti laik- 
arščiai šiomis savaitėmis užvers
ti tokiais skelbimais.

Tie skelbimai, savaime supran
tama, nieko negali prisidėti prie 
laikraščio paįvairinimo, bet jie 
laikraščiui duoda nemažai pini
ginės naudos, kuri vėliau ’atsi- 
lieps i laikraščio turinio įvairini- 
mą. Todėl visų skaitytojų iš ank
sto atsiprašome, jei šią ir atei
nančiomis savaitėmis tų skelbi
mų bus daug gausiau, negu jų 

1 anksčiau buvo.

DETROIT
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

A. L. T. S-gos Detroito sky- < 
riaus visuotinis narių susirinki-1) 
mas įvyks spalio mėn. 28 d. (sek- ( 
nadier.j) 4 vai. p. p. A. Gilvydžio i 
bute — 9359 Mendota Avė., De- 
troit 4. (į pietvakarius ir visai 
netoli nuo IVyoming ir W. Chi
cago gatvių susikirtimo). Bus 
pranešimas iš Tautinės S-gos ra-Į 

i joninio suvažiavimo, įvykusio 
Tabor Farm, Sodus, Mich. ir ap
tariama visa eilė svarbių klau
simų.

Po susirinkimo ten pat bus 
bendra kavutė. Visi skyriaus na
riai ir bičiuliai kviečiami daly
vauti. Atskiri asmeniniai kvie- 

. timai nebus siuntinėjami.

Concressman France* P, Boltea

Nuo senų laikų Frances P. 
Bolton yra žinoma kaip dide
lė lietuvių rėmėja. Tiek kon
grese. tiek kitur ji visuomet 
aiškiai pasisako už nesąlygi- 
nį Lietuvos išlaisvinimą ir 
niekuomet nepraleidžia pro
gos neiškėlusi aikštėn Lietu
vai primesto bolševikų smur
to. Mes visi ją gerai atsime
name kaip pastovią radijo 
programų dalyvę birželio įvy
kių minėjimuose. Tą jos prie
lankumą Lietuvai ir lietu
viams vertindami,

LAPKRIČIO 6 D. visi 
balsuokime už Frances P. 
BALTON, 22-jo distrikto 
kandidatę j kongresą.

atkreipk dėmesį
IR BALSUOK UŽ

STEPHEN 
SZARAZ
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Dirva Nr. 43 * 1956 m. spalio mėn. 25 d. — S

r Papasakokit kokiam pragare mes gyvenam...
Švedų jūreiviai pasakoja apie Rygą

III
— Vakarieniavome vienoje 

latvių šeimoje. Namie buvo tik 
ponia, o vyro, kuris mus pakvie
tė, nebuvo. Paklausus, kur jisai, 
žmona atsakė, kad jį pašaukė 
tardyti į policijų, nes jį matė su 
mumis. Kitų dienų, sakė, būsian
ti jos eilė, bet atrodė, kad ji ne
paiso ir yra laiminga matyti mus 
jos namuose.

— Restoranuose mums siūlė 
išgerti visai nepažįstami žmonės. 
Jie mus vaišino "draugystės 
kokteiliu”, kuris, anot jų, buvęs 
skirtas specialiai mūsų lankymo
si proga.

Kiekvienu atveju, kai tik teko 
privačiai kalbėti su latviu, vyru 
ar moterim, geriant ar šokant, 
vis jie atrodė nori tik pasakyti, 
kad mes turim papasakoti lais
vam pasauly, kokiam pragare jie 
gyvena.

>— Mūsų išvykimas buvo labai 
dramatiškas. Prie kranto buvo 

•tūkstančiai žmonių ašarų pilno
mis akimis. Kai mūsų laiveliai 
tolo nuo kranto, žmonės šaukė 
vokiškai ir angliškai "Pasakykit 
žmonėms tenai, kad mes nesam 
laisvi! Pasakykit, koks čia pra
garas !”

Kų "Dagens Nyheter" (Stock- 
holmo dienraštis) rašė apie žmo
nių suiminėjimų mūsų išvykimo 
metu, tai tiesa. Aš nemačiau 
pats, kas atsitiko, nes man teko 
grįžti į laivų kiek anksčiau, bet 
mano draugai, kurie išplaukė pa
skutiniais laiveliais, buvo areštų 
liudininkai.

— Mūsų laive nebuvo komu
nistų, pet buvo daugelis tokių, 
Icurie nepaisė, kaip žmonės gy
vena kituose kraštuose. Bet po 
to, ką mes patyrėm Rygoj, ma
nau nei vienas iš mūsų nebe
klausys komunistų argumentų. 
Aš niekad neužmiršiu pasikalbė
jimo su vienu žmogum pašte, 
kur norėjau išsiųsti keletu atvi
rukų į Švediją. Mergina prie lan
gelio nenorėjo priimti mano at
virukų, ir kai pamatė, kad aš 
nesuprantu rusiškai, ji pašaukė 
vidutinio amžiaus nuskurusį 
žmogelį iš publikas. Jis buvo ne
siskutęs, drabužiai labai seni ir 
nuplyšę. Nustebau, kai jis pra
bilo į mane gerai švediškai ir pa
aiškino, kad mano per mažai 
ženklu ant atvirukų prilipinta. 
Paskui jis išėjo su manim iš paš
to ir pasisakė, kad trejus metus 
gyvenęs Švedijoj ir ten išmokęs 
švediškai. Kone verkdamas aiš
kino: "žiūrėk, kaip aš dabar at
rodau! Štai kų jie iš manęs čia 
padarė! Grįžęs švedijon pasa
kyk, koks čia pragaras!”

— Sutikom jaunų moteriškę, 
buvusių ištekėjusių už latvių kil
mės Švedijos inžinieriaus. Karo 
pradžioje jie buvę Vokietijoj, bet 
pasimetę. Ji skubiai grįžusi Ry
gon pas sergančius tėvus, ir ru
sai atėmę jos švediškų pasų, ne
leidžia grįžti švedijon.

— Pirmomis dienomis žmonės 
varžėsi daryti su mumis kokių 
nors prekybinių transaksijų, bet 
vėliau mes susilaukėm visokiau
sių prekybinių pasiūlymų. Bet 
tuo metu daugumas mūsų jau 
buvom išleidę visus savo pini
gus. Mums buvo išduota po 360 
cigarečių 14 dienų kelionei, ap
imančiai ir Norvegijų. Pardavus 
cigaretes buvo galima prasima
nyti papildomų kišenpinigių.

Rygoje mums siūlė po 15 rub
lių už dėžutę cigarečių ir nuo tri
jų iki keturių rublių už vienų 
gabalėlį kramtomos gumos. Kar
tų aš ėmiau kalbėtis su mažu 
latviuku, norėdamas paklausti 
kelio į tavernų, kur galėčiau gau
ti alaus. Tuč tuojau berniukas 
paklausė, ar neturiu parduoti 
kramtomas gumos. Taip pat pra
šė autografo ir nesvyruodamas 
ėmė pasakoti apie savo gyveni- 
Ihų, kaip visko trūksta, kaip vis
kas brangu. Rusas išgirdo jį kal
bantis su manim, ir ėmė man 
rodyti ženklais, kurie turėjo 
reikšti, kad vaikas yra pamišęs 
ir aš neturėčiau jo klausyti. Ru
sas ėmė aštriai vaikui kažkų sa
kyti, tas ėmė verkti ir pabėgo.

Rusas, matyt, norėjo padaryti 
man gerų įspūdį, nes pakvietė 
mane į restoranų, kur gavau deg
tinės, alaus, bulvių ir labai rie
bių lašinių, kurie atrodė esu to 
ruso įprastas patiekalas. Jis be
matant pasigėrė ir pagaliau pa
rodė savo policijos ženklelį ir 
aiškino, kad esųs slaptos polici
jos karininkas...

__ Bendrai nesunku atskirti 
rusus pareigūnus nuo šiaip žmo
nių. Vietos žmonės paprastai blo
gai apsirengę, dėvi drabužius 
mažiausia ketverių-penkerių me
tų, raukšlėtomis kelnėmis, nune
šiotomis rankovėmis. Atrodė, kad 
tik rusai karininkai ir rusai val
dininkai turi pinigų. Na, tegu 
tik pabando mus komunistai per 
ateinančius rinkimus įtikinėti 
mus apie komunistinį gyvenimo 
lygį! Mes jiems pasakysime, kad 
geriausia kų jie galėtų padaryti, 
tai susikrauti visus Švedijos ko
munistus į laivų ir išvežti juos 
gyventi Latvijon!

— Mes niekuomet nepamiršim, 
kų patyrėm. Mes nepamiršim 
berniuko, kuris norėjo iškeisti 
keletą kapeikų į švediškus oerus 
(švedų centus), neužmiršim pra
einančio ruso, kuris tuojau šo
kosi vaikų kolioti, vaiko ašarų ir 
narsaus mums įspėjimo "trauki- 
tės, traukitės, jis yra iš polici
jos!” Neužmiršim latvaitės na
mų, kur jos šeima sugebėjo iš
laikyti du jaukiai apstatytus 
kambarius bjauriame sename 
pastate, ir jų nuoširdaus mums 
parodyto vaišingumo.

— Mes buvom nustebinti, ko 
tie žmonės nenorėjo iš mūsų 
pirkti: faktiškai visko, kų tik 
mes galėjome pasiūlyti. Man 
siūlė 800 rublių už mano laikro
dį, kitam jūreiviui už jo laikro
dį siūlė 1500. Jie norėjo nupirk
ti Rojines nuo mūsų kojų, mūsų 
pieštukus, plunksnas iš kišenių, 
ir t.t.

Paprasta plunksna, kuri pas 
mus kaštuoja dvi ar tris kronas, 
buvo galima parduoti už 500 rub
lių. Kariškos plieninės šukos, ne
vertos daugiau kaip dvi kronos, 
galėjo būti parduotos už 25-30 
rublių. Kronos vertės šokolado 
plytelė galėjo būti parduota už 
30 rublių. Kažkas man siūlė 100 
rublių už mano uniformines mė
lynas jūreiviškas kelnes. Jei bū-

tų jų valia, mes būtume grįžę į 
laivų nuogi...

— Mūsų mėlyna uniforma su 
baltais diržais, baltomis kelnių 
dryžėmis ir baltomis pirštinėmis 
sukėlė didelę sensacijų, žmonės 
žiūrėjo į mus akis išpūtę. Mes 
nedalyvavome jokiuose oficia
liuose parengimuose. Bet girdė
jau, kad komunistai ir rusiški 
viršininkai, dalyvavę pobūvyje 
”Tre Kroner” laive neapsakomai 
valgę ir gėrę ir elgęsi labai ne
tikusiai. Mūsų stiuvardai buvo 
nustebinti, kaip primityviai jie 
valgė ir kaip visiškai jie nusi
gėrė.

— Kaip pirma sakiau, pasku
tiniais laiveliais grįžusieji į lai
vus iš miesto (pusiau antrų nak
tį) matė žmones suiminėjamus. 
Mano mergaitė buvo gudri ir at
sisakė ateiti atsisveikinti į kran
tinę, nes girdėjusi, kad ten poli-1

cija laukia. Mes atsisveikinome 
mieste. Grįždamas pamačiau 
krantinėj padidėjusį uniformuo
tų policininkų kiekį krantinėj ir 
supratau, kad ji buvo teisi, ir 
kad kaikas gali įvykti...

— Daugelis mūsų jūreivių į 
pabaiga jau buvo visai pasipik
tinę. Juo daugiau jie patyrė apie 
sunkia vaišingų latvių padėtį, 
juo labiau jie piktinosi. Išgėrę 
jie išprovokavo ir muštynių su 
rusais. Vienas jūreivis iš ”Upp- 
lando” buvo trijų rusų patrulių 
sustabdytas. Jie norėjo jį pavė- 
žyti į laivelius sunkvežimiu. Tas 
supyko, apšaukė juos "prakeik
tais kazokais” ir trenkė iš eilės 
visus tris į sunkežimio užpakalį. 
Reikėjo šešių rusų jam suvaldy
ti, na, ir sugrįžo į laivų jisai ge
rokai apmuštas. Bet buvo išdi
dus ir patenkintas gyrėsi laive: 
"Nei kiek nesigailiu, kas įvyko, 
nepaisant tų 20 dienų arešto, ku
rio tikriausiai gausiu, betgi pa
mokiau tuos kazokus. Atsimins 
jie mane ir žinos, kad švedas 
gali muštis!”

CHICAGO
ILLINOIS GUBERNATORIUS 

KALBA Į LIETUVIUS
Chicagos lietuviams primena

me, kad š. m. spalio mėn. 28 d. 
3 vai. po piet Dariaus-Girėno sa
lėje, 4416 South Western Avė., 
Chicago, Illinois, Ulinois Valsty
bės gubernatorius WILLIAM G. 
STRATTON ir ANTANAS A. 
OLIS, Prezidentas Metropolitan 
Sanitary District of Greater 
Chicago, kalbės aktualiais dienos 
klausimais.

Pageidautina gausaus visuo
menės atsilankymo, nes bus pa
liesta visa eilė mums svarbių 
klausimų.

PRAŠO JUOS RINKTI
C. VVilliam O’Neill

balsuoji už C. William O’Neill J 
Ohio gubernatorius.

gu-respublikonų kandidatas į 
bernatorius, rugsėjo mėn. 29 d. 
dalyvaudamas Dirvos vakare lie
tuviams prisistatė kaip gerai su- 
prantųs mūsų krašto ir mūsų 
žmonių reikalus. Jo simpatija 
lietuviams, jo dinamiškumas, jo 
teisinga pažiūra į žymiai spar
tesnį visų Ohio reikalų tvarky
mų, duoda pagrindų tikėti, kad 
jis bus ir geras Ohio guberna
torius

Lapkričio mėn. 6 d. kai ati
duosi savo balsų, atžymėk, kad

Kent H. Meyers
Kandidatuoja į Common Pleas 

Court teisėjus sa-usio mėn. 5 d. 
erminui. Teisės mokslus yra ėjęs 

Syracuse ir Ohio Statė Univer
sitete. Teisine praktika verčiasi 
nuo 1925 metų ir yra ėjęs įvai- 
ias atsakingas pareigas. Yra įgi

jęs, kaip retas kuris, teisminę 
praktikų išnarplioti sunkiausias 
situacijas ir surasti tiesų. Toms 
pareigoms jį remia teisininkų 
draugija, demokratų komitetas 
ir daug kitų organizacijų.

TORONTO

Anais metais Lietuvoje
Kas privedė prie gruodžio 17 perversmo

Šiemet sueis 30 metų, kai bu
vo nuversta Dr. K. Griniaus val
džia. Anot Naujienų "Kai Lietu
voje saujelė antidemokratinio 
elemento, ginkluotu perversmo 
keliu, pagrobė tų valdžių”. (Nau
jienos, 26. V. 46).

Naujienos dar iki šiol nenu
stoja garbinusi ir dievinusi tų 
buvusių valdžių, keldama į pa
danges, kaip buvusių vienų iš ge
riausių Lietuvoje. Kaimai ir 
miestai, jų nuomone, džiūgavo, 
gavę tų neaprėžtų laisvių laisvę. 
Visuose veiduose, kalbant jų žo
džiais, spindėjo džiaugsmas ir 
dėkingumas tai valdžiai už su
teiktas malones, nes visi buvo so
tūs ir aprūpinti darbais-

Tik staiga, vienų dienų Kaune 
koks tai nepraustaburnis žydelis 
numuša gener. Bulotui nuo gal
vos kepurę ir dar kokioj tai ei
senoje keletas studentų gavo pa
ragauti policininkų "nagaikos”. 
Skandalas, ir dar koks!

Sukilo "saujelė antidemokra
tinio elemento” be jokio pasiprie
šinimo nušlavė taip visų dievin
tų stiprių valdžių ...

Iš karto nesusivokta, kas čia

E L E C T

SALVATORE PRECARIO
Candidate for 

JUDGE 
COMMON PLEAS COURT 

ASSISTANT LAW DIRECTOR
EXPERIENCED AND WELL QUALIFIED

TERM BEGINING JANUARY 6, 1957
Election November 6,

DIRBANČIŲJŲ DRAUGAS. JEI NORI, KAD BŪTUM 
ATSTOVAUJAMAS — JĮ RINK.

Kandidatu į Kongresmanus 21 Distrikte

RINKIMAI LAPKRIČIO 6 D.
RESPUBLIKONŲ SĄRAŠAS.

IŠRINK

CHARLES H LOEB

Mūsų 10-ji metai — Tūkstančiai patenkintų klijentų

EXPRESS GIFT-PARCELS
Greičiausias patarnavimas j Lietuvų, Latvijų, Estijų ir kitus 
kraštus. Garantuojame, kad visi siuntiniai išsiunčiami laike 
4 dienų. Įrodymas: Mes jums prisiunčiame pašto anspau- 
duotų kvitų. Vaistus siunčiamus oro paštu pristato laike 8 
dienų. Visi siuntiniai garantuoti ir apdrausti. Muitai apmo
kami čia. Taip pat dovanų siuntiniai be muitų į Vakarų ir 
Rytų Vokietijų, Lenkijų, Vengriją, Jugoslavijų. Žemais mui- 

•fcfjyfEAOĮSOjpę) t tRtuipinis sraą kainoraščių.
Atdara kasdien nuo 9 - 6 vai. šeštadieniais 10-2. 

GRAMERCY 777 Lexington Avė., New York 21, N. Y. 
SHIPPING CO. Tarp 60 ir 61 gatvių. Tel. TE 8-5462-5463 

Nemokamai galite pastatyti automobilį Kinney Parking Lot.

atsitiko. Nejaugi ta nelemta gen. 
Bulotos kepurė būtų tų padariu
si. Negali būti?

Gal ir nebūtų tas perversmas 
įvykęs, jeigu Dr. K. Grinius, tas 
didelis Lietuvos patriotas, kul
tūrininkas, įvairių knygelių au
torius, varpininkas, redaktorius 
ir t.t., nebūtų taip staiga palei
dęs vadelių ir nebūtų davęs tos 
neaprėžtos laisvės, kurių pasi
naudojo tik tamsūs elementai.

Kaip Kaune buvo su ta gen. 
Bulotos kepure ir su tais studen
tais — nežinau, bet kas dėjosi 
tuo laiku provincijoje (S. N. 
apskr.) galiu parašyti.

Perėmus prezidento pareigas 
Dr. K. Griniui, netrukus iš pa
tamsių išlindo "neaprėžtų lais
vių” šalininkai ir niekieno ne
trukdomi pradėjo suvedinėti se
nas sąskaitas. Pasipylė muštinės, 
rietenos, svetimo turto grobimai.

Sykį paklausiau vienų tokį vy
rukų, kodėl jie .primušė pil. S., 
vienų iš padoriausių ir geriausių 
visame valsčiuje vyrų? Atsakė 
taip: mes žinome, kad jis yra 
geras ir padorus žmogus, bet jis 
yra tautininkas!

Tų partijų partijėlių agitato
riai mitinginėmis ir demagogi
nėmis kalbomis taip sudemorali- 
zavo jr sukiršino kaimiečius ir 
miestelėnus vienus prieš kitus, 
kad buvę geriausi draugai virto 
aršiais priešais. Būdavo, nepa
skolinai kokiam nors girtam 
miestelio dykaduoniui pinigų, 
tuoj pasipils grūmojimai rusiš
kais keiksmažodžiais ir dar pri
mins, kad demokratijos laikai 
atėję. Nedavei kitam tokiam pat 
tipui veltui prašomo daikto ir iš
girsi: Ach taip! Nenori duoti? 
Ar tu žinai, kas aš esu?! Neži
nai! Tai žinok! Mano ciocė yra 
Kaune Dr. K. Griniaus virėja, 
tai duosiu jai telegramų ir tavęs 
čia rytoj nebebus! Dabar mūsų 
valdžia!

Tokių ir panašių įvykių buvo 
dažnokai su grųsinimais ir pamo
kymais, pridedant, kad jie dabar 
viskų sutvarkys pagal savo norų.

Turgaus dienomis ūkininkai 
skundėsi, kad jiems atvežus par
duoti grūdus, vietiniai dykaduo
niai perplaudavo vežime maišus 
su grūdais ir išberdavo ant že
mės, neatidavus pusvelčiui. Sykį, 
atvažiavus iš apskrities gyd. N. 
partijos reikalais, paprašiau, kad 
jis būdamas mieste, painformuo
tų apskrities vadeivas kas čia 
dedasi, kad net ūkininkai bijosi 
važiuoti j turgų.

— Nu kas čia tokio! — sako 
man "chlupci balujutsia”! (vai
kinai žaidžia).

Ar tai buvo rimtai pasakyta 
ar šiaip sau, ar būva painformuo
tas apskritis — nežinau. Bet tiek 
žinau, kad tie "chlopci” ir toliau 1 
"balovalis”.

Bažnyčioje buvo įvesta lenkiš
ka evangelija. Per paštų pasipy-

lė nemokamai laikraštis ”Chata 
Rodzina” šiek tiek mokantiems 
lenkiškai. Prasidėjo ruošimasis 
atidaryti "Pochodnios” mokyk
lų. Tuo reikalu rūpinosi vienin
telė miestelyje lenkė senutė Rud. 
Kitais metais po to skandalingo 
perversmo, prez. A. Smetonai vi
zituojant provincijų, buvo neku
rtuose vietose kreiptasi į jį pra
šant sustabdyti tas partines rie
tenas, apvalyti kraštų nuo pasi
likusių mušeikų ir sustabdyti 
rinkimus į seimų keliems metams 
(Utena prašė net 15 metų), kol 
kraštas pilnai neaprims.

Reikia sutikti su prez. A. Sme
tonas išreikštomis mintimis, kad 
”1918 metais pakilome nepri
klausomam gyvenimui, bet ne
mokėjome laisve naudotis. Ne
buvome pribrendę politiškai gal
voti ir gyventi. Pasirinkmome 
demokratinę valdymosi sistemų, 
patys nesuprasdami, kas gi yra 
toji demokratija. Manėme, kad 
demokratija yra laisvių laisvė, 
kad galima daryti viskų kų tik 
norime”.

TAUTINĖS S-GOS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Spalio 28 d. 4 vai. p. p. Lietu
vių Namuose įvyksta Lietuvių 
Tautinės S-gos Toronto skyriaus 
narių visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkėje žurnalisto Stp. 
Vykinto kalba ir kiti svarbūs rei
kalai.

Narių dalyvavimas būtinas.

Charles W. White
Kandidatas j Common Pleas 

Court teisėjus. Toms pareigoms, 
kurioms dabar siekia perrinki
mo, jį 1955 metais yra paskiręs 
gubernatorius Frank Lausche. 
Gimimo yra iš Tennessee, bet po 
teisės mokslų baigimo atvykęs 
1925 metais į Clevelandų. Nuo 
to laiko yra aktyviai įsitraukęs 
į Clevelando organizacinį gyve
nimų. Pasižymėjęs, kaip gabus 
teisininkas, vertas dabar užima
mai vietai.

MIKE DiSALLE

A. Mačius

VLIKAS IR AVYS 
bendradarbiavimo 

keliu
Draugiškai nuplagijuota 
diegliška kompiliacija 
iš spalio 2 d. "Draugo” 
editorialo ir spalio 6 d. 
”spieglių-dieglių” pasakėčios.

Vlikas keliavo per miškus ir 
laukus: išalkęs ir paniuręs. Rug
sėjo 29 ir 30 dienomis jis atvyko 
prie avių gardo, kuriame ramiai 
ganėsi avys. Vilkas ilgai slankio
jo aplink tvorų joje spragos ieš
kodamas. Bandė šokti per tvorų,

■ bet ši buvo per aukšta ir neįšo-
■ kęs nė iki pusės dribtelėjo že-
■ mėn. Po šių tuščių pastangų vli

kas prisiartino prie vartų ir ėmė 
šaukti:

— Taika, taika! Padarykim 
paliaubas!

— Gerai! — atsakė avys ir vėl 
ėmė žolę pešti.

Išsitiesė vilkas prie vartų ir 
sliukydamas patvoriu irgi ėmė 
žolę pešti, maloniai niūniuoda
mas: ,

— Aš ne vlikas, aš avis, tik 
vilkinės giminės. Visos, visų rū
šių avys turi vienytis j demo
kratinį frontų.

Ir įsteigė avys demokratinį 
frontų, o jo pasižiūrėti užėjęs 
ministeris netyčia pravėrė var
tus. Vlikas niekieno nekliudomas 
įsliūkino į gardo vidų.

Komunikato spaudai neturime. 
Įvyko, kas įvyko. Pirmoje eilėje 
vilkas ėmė kirpti vilnų nuo var
tų pravėrėjo, o paskui vliko ra
ginamos avys kirpo vienos nuo 
kitų. Kai jau atrodė, kad yra 
šiek tiek prikirpta, vlikas trium
fuodamas sušuko:

— Pagaliau visa tauta suvie
nyta, tauta vieninga! Eisiu dabar 
kitų kaimenių demokratizuoti!

Toks visuomenės demokrati
zavimas, kaip garde buvo pripa
žinta, yra vilko kompetencijoj. 
Ir vlikas tos svarbios pareigos 
nesikrato. Kitos avys, kiek sų- 
lygos leis, jam padės. Garde iš
kelta akcija pareikalaus iš vi
suomenės stipresnės finansinės 
paramos. Todėl visų laisvųjų 
kraštų lietuviai j tai rimtai tu
rės atsižvelgti.

Vadinasi, ir vėl pasukama eiti 
bendradarbiavimo keliu ...

Kompiliatorius)

MIKE DiSALLE yra vertas jūsų BALSO LAP. 6 D.

Retvard Faithful Service

Re-elect—■

JOSEPH M.

SWEENEY
SHERIFF

Eleetion
November 6th, 1956

H. L. McDevitt, Sec’y

DĖL GERESNIŲ KELIŲ — SAUGESNIŲ KELIŲ

Re-Elect.

ALBERT S

PORTER
Your

COUNTY ENGINEER

ALBERT S. PORTER
GEO. A. GREEN, ChairmanELECTION DAY, NOV. 6th

BALSUOK Už

KENT H

MEYERS
JUDGE

Common Pleas Court

KENT H. MEYERS

Tinkamas, turi 30 m. praktikos kaip advokatas 
ENDORSED BY THE CLEVELAND BAR ASS’N.



Dirva Nr. 43 ♦ 1956 m. spalio mėn. 25 d.

Platesni kelia jaunimui!
A. MUSTEIKIS, Detroit

Lietuvių bendruomenės atsto- veikė ir dar tebeveikia daug pa- 
vai bei žymesni visuomenininkai 
visada pabrėžia, jog LB svar
biausias tikslas yra lietuvybės 
išlaikymas tremtinių tarpe ir 
kad šios problemos svarbiausias 
objektas yra lietuviškasis jau
nimas. Ir tiek, kiek mes Pajėgsi
me mūsų jaunąją ir jauniausią
ją kartą išlaikyti lietuviškoje ir 
tautiškoje dvasioje, tiek mūsų 
kaip bendruomenės tikslas bus 
atsiektas.

Dabar pažvelkime, ką LB da
ro, kad tas jaunimas nesutirptų 
amerikoniškos kultūros jūroje — 
josios mokyklose, gatvėse, kine, 
veikiamas namuose televizijos ir peticija bei renkant parašus. Bu- 
gausios, bet nelabai skaidrios,' vo gražus pavyzdys kaip jauni- 
dažnai ir labai purvinos litera
tūros.

Paskirose lietuvių kolonijose 
daroma žygių įsigyti savus lie
tuvių namus, kad juose jauni
mas galėtų ‘ sportuoti, žaisti, 
rengti pramoginius pasirodymus, 
paskaitas ir t.t. Leidžiame kny
gas, kad jas skaitytų, darome 
parengimus, kad ten jis praleis
tų savųjų tarpe.

Ir kasgi visa tai daro? O gi 
mes — senimas! Ar tai ką seni
mas daro yra pritaikyta jauni
mui, jo polinkiams, jo sieki
mams ? Ar mes klausiame ko jis 
norėtų? Ne. Jaunimas stovi nuo
šaliai, jei jis pats nesurengia sa
va grupėje kokios nors pramo
gos, paskaitos labiau pritaikytos 
jo psichologijai.

Kyla klausimas, o kodėl ne
leisti pačiam jaunimui projek
tuoti, dirbti, rengti parengimus, 
organizuoti paskaitas, daryti su
važiavimus, žodžiu sakant, jau
nimas turi pats tiesti lietuvybės 
išlaikymo bėgius, bet ne senimas.

Šiuo metu jaunimo pagrindi
nių organizacijų yra keletas ir 
jos veikia paskirai, taip kaip

Kada tai būtų atlikta paskirose nau, kad vargu kas atsisakytų Baigdamas šias pastabas dėl 
kolonijose, tuomet jau turūtų bū- duoti vieną dolerį kas šeštadienį mūsų jaunimo subūrimo bend- 
ti suorganizuota jaunimo centri
niai organai — JAV ir Kanado
je. šiuo keliu mūsų jaunimas — 
ateities viltis ir tautos tęstinu
mas — būtų pastatytas tinka
mose jo veiklai vėžėse.

Jaunimo centrai kooperuotų 
su LB Centro Valdyba ir esant 
reikalui, net ir su politiniais 
veiksniais. Štai vienas pavyzdė
lis. Neseniai vadinamo Vliko 
pirm. p. Matulionis kreipėsi į 
jaunimą prašydamas vėl organi
zuoti peticiją. Tačiau jo šauks
mas nėra veiksmingas ir tikslus. 
Atsišaukimas pakibo ore. Kiek
viena jaunimo grupė lauks, kad 
to darbo imtųsi kuri kita jauni
mo organizacija, o gal nė viena 
nesiims ir tuo būdu p. Matulio
nis liks neišklausytas. Antra, p. 
Matulionis pamiršo, kad jis turi 
kooperuoti su LB Centro Valdy
ba, jei jis nori kurios nors pa
slaugos iš bendruomenės, nes 
jaunimas yra bendruomenės da
lis.

Jei būtų sudarytas jaunimo 
centras JAV ir Kanadoje, tuo
met, susitarus su LB Centro bei 
jaunimo Valdybomis paskirų 
kraštų toks reikalas automatiš- 

suuaryių vieną organą jav ir, ^111 paiudėtų, jei tik būtų rasta, 
kitą Kanadoje, kaip dabar yra] kad tas yra naudinga.

skirų lietuvių senimo organizaci
jų, nežiūrint organizuojamos lie
tuvių bendruomenės. Paminėti
nos šios jaunimo organizacijos: 
Skautų, Skaučių, Ateitininkų, 
Spoitininkų, Studentų, Santaros, 
Vyčių, šviesininkų. Jos visos sa
vose ribose veikia, dirba vienos 
daugiau, kitos mažiau, tačiau jos 
visos paskirai nėra pajėgios at
likti tos didžiosios lietuvių tau
tos misijos, kurią mes senimas 
norėtume jiems uždėti. Kartais 
jie moka surasti bendrą kalbą 
svarbiais reikalais kaip tai buvo 
padaryta šiais metais rengiant

mas kartais moka nudirbti dide
lį darbą. Vadinasi, jaunimas gali 
padaryti net daugiau negu mes 
kartais manome, jiems tik rei
kia sudaryti palankesnes veiki
mui sąlygas.

Atėjo pats laikas, kad mūsų 
jaunimo paskiros organizacijos 
sudarytų vieną organą JAV ir

suorganizuota Lietuvių Bendruo
menė. ši nauja jaunimo organi
zacija — Jaunimo Centras — bū
tų LB pastogėje ir tuo būdu jam 
nereikėtų naujai įsiregistruoti. 
Pirmiausia jaunimo organizaci
jos turi susiorganizuoti paskiro
se kolonijose. Čia be anksčiau 
paminėtų organizacijų — Skau
čių, Skautų, Ateitininkų, Vyčių, 
Sporto klubų, Santaros, Studen
tų, šviesininkų ir kitų, jei tokių 
būtų, — turėtų įeiti lietuvių mo
kyklų vedėjai bei tos vietovės 
bendruomenės atstovas, geriau
siai tos apylinkės valdybos na
rys. šis jungtinis jaunimo orga
nizacijų komitetas ar jaunimo 
taryba, (nesvarbu pavadinimas) 
išsirinktų vykdomąjį organą — 
valdybą trijų ar penkių asmenų.

Imkime kitą pavyzdį. Koloni
ja nori įsigyti lietuviškus na
mus, bet tas reikalas pasidaro 
dėl mūsų šykštumo neįmanomas. 
Kas daryti? šį reikalą gali tei
giamai sutvarkyti tik jaunimas, 
jei jis pasiryš. Sakysime, kolo
nijoje yra tūkstantis lietuvių 
šeimų, bet ne visos nori iškart 
paaukoti po 100 dolerių namų 
statybai, čia jaunimas imasi dar
bo. Kolonija paskirsto į šimtą 
ar 50 rajonėlių, kiekviename po 
10-20 šeimų. Jaunimas, pasiskir
sto rajonais ir kiekvieną šešta
dienį aplanko paskirtą skaičių 
šeimų (10 ar 20) ir surenka tik 
po vieną dolerį. Ir taip renka 
kiekvieną šeštadienį per dvejus 
metus ir rezultate yra 100,000 
dolerių namų reikalams. Aš ma-

lietuvių namams. Tuo būdų šim-ruomenės pastogėn, turi pastebė- 
I tą dolerių nejučiomis paaukotų ti, jog tai yra labai svarbu ir 
geram reikalui, kai iškart duoti reikia imtis labai skubiai. Čia 
$100 ne kiekvienas nori nors irtalkon turi ateiti LB centro kraš
tam pačiam reikalui, šiandienių valdybos. Jos turi paskatinti 
mes nieko nesakome, kai šešta- P^. ko1™ apygardų bei 
.... x .... „„apylinkių valdybas, kad jos įm-dieniais ateina vaikas rinkti 60. .... .... tusi iniciatyvos ir organizuotų 
centų už nevertingą laikraštį.jaunįmo lietuvių bendruomenės 
Mes be jokio atsikalbėjimo ati-sekcijas įr paskui JAV ir Kana- 
duodame. dos jaunimo centrus.

NEMATANTIEMS, KURIE PRIVALO 
MATYTI

VIKTORAS MARIŪNAS

dieniniu žodžiu ir ne kasdienine 
samprata duodavo ir gyvų kūry
bos pavyzdžių ir išsamių litera
tūrinių svarstymų, štai, tik pa
skutiniam numery kokia origina
liai perprasta ir moksliškai at
skleista tematika prisistato 
mums dr. J. Girnius, dr. J. Kau
pas ir Antanas Jasmantas (sla
pyvardis).

Dr. J. Girnius kaip visada la
bai objektyviai, bet kartu ir la
bai įteigiamai pažvelgia į Vaka
rų pasauly gana populiarius, bet 
mums retai girdėtus rašytojus 
("Dabarties beiliuzinė literatū
ra”).

Dr. J. Kaupo studija "Meninės 
tikrovės ribos” kreipia dėmesį 
ne tik savo naujumu, bet ir neti
kėta dokumentacija.

Labiausiai revoliucingas, o

kartu ir kontroversinis yra A. 
Jasmanto str. "Patriotų sukili
mas”. Jis drąsiai griauja gerai 
žinomus mūsų poetų paminklus 
ir stato tiems, kurių šiaip jau 
žmogus arba beveik nepažįsta 
arba nenori pripažinti. Tiesiog 
reikia stebėtis, kad iki šiol šis A. 
Jasmanto žygis mūsų spaudos 
liko kone nepastebėtas. Juo ne
sidomėti — reiškia iš viso poe
zijos problemom nebesirūpinti. 
Jis vertas ir įsiskaitymo, ir ko
mentarų, ir kaikurių diskusijų. 
Prie jo tad ir žadu grįžti kitą 
sykį, bandydamas pačiupinėti 
poezijos tautiškumą ir poeto san
tykį su tautine buitim ir jos ap
raiškom. Poeto dvilypis pasaulio 
išgyvenimas — žmogiškasis ir 
poetinis — bus mano svarstymų 
rūpestis.Emigranto dvasia konserva

tyvi. Ji susitelkusi ties uždavi
niu išsilaikyti ir išlaikyti. Ji abe
jinga pažangai, kurią vienoje ar 
kitoje srityje padaro gimtasis 
kraštas, ir nekenčia naujovės, 
ateinančios iš pačių emigrantų 
tarpo. Todėl aukštesnės kultūros 
kraštuos naujieji emigrantai ar
ba ištirpsta, arba tampa pasi- 
gailėijmo verta, surūdijusiais 
nuopelnų ordenais besididžiuo
jančia tautine sala svetimųjų 
knibždėlynuos.

Priešiškumo ir baimės naujam 
žodžiui ir žygiui dvasia nėra nei 
lietuvio emigranto aplenkusi. 
Pažvelkime tik į literatūros me
no ir apskritai meno darbus ir 
atgarsius. Premijuojami poezi
jos rinkiniai tuo vardu tik per 
nesusipratimą pavadinti. Menka 
dramd su dar menkesne režisū
ra ieško kelio į pačias įmano- 
miausias reklamines viešumas. 
Kūrybiškai bergždžias šakaliu
ku tepliotojas susilaukia net mo-[ nepalankiausių sąlygų,
nografijos. Ignorantai rašo ilgus 
straipsnius apie meną, prisegio- 
dami stipresniesiems meninin-

PRAŠO JUOS RINKTI

kai parimto namo C o k e
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Čia yra atsigaivinimas su skoniu, 
atsigaivinimas kurį jaučiat. 
Niekas negali susilyginti su 
puikiu Coke skoniu, kuris 
jti3 gerai nuteikia.

Michael V. DiSalle
Tai imigrantų vaikas, gimęs 

1908 metais New Yorke. Nuo 
1911 su tėvais atsikėlęs į. Toledo. 
Baigęs Georgetown Universite
tą? Vedęs ir augina keturių duk- 
terių ir vieno sūnaus šeimą, šiuo
se rinkimuose, demokratų sąra
še kandidatuoja į Ohio valstybės 
gubernatorius., ■ '

Tam darbui yra gerai pasiruo
šęs, nes ilgą eilę metų ėjęs atsa
kingas pareigas Toledo mieste. 
Dviem terminais buvo išrinktas 
Toledo miesto mayoru. Preziden
to Trumano buvo pakviestas kai
nų tvarkytoju. Tose sunkiose pa
reigose jis taip pat pasižymėjo 
kaip gabus administratorius.

Joseph M. Sweeney
Lapkričio 6 d. rinkimuose Jo

seph M. Sweeney siekia perrin
kimo Cu.vahoga apskrities šerifo 
pareigoms. Tas pareigas jis rū
pestingai eina ir yra pelnęs žmo
nių pasitikėjimą ir pagarbą. Var
gu ar kas kitas Cuyahoga aps
krityje gali būti geriau tam dar
bui pasiruošęs.

Be savo tiesioginio darbo 
yra labai .aktyvus daugelyje 
ganizacijų.

jis 
or-

Albert S. Porter
Cuyahoga apskrities inžinie

riaus pareigose Albert S. Porter 
yra jau daugiau kaip dvidešimt 
metų. Tai rekordas, kurį gali pa
siekti, tik gerai savo darbą nu
simanąs ir sąžiningai jį pildąs. 
Per tą laiką jis yra pastatęs arba 
perdirbęs daugiau kaip 250 til
tų ir pertęsęs 1200 mylių kelių 
daugelyje miestų ir kaimų.

Jis yra baigęs Ohio valstybinį 
universitetą, penkerius metas 
buvęs karinėj tarnyboj antrojo 
pasaulinio karo metu. Be savo 
tiesioginio darbo yra aktyviai 
įsijungęs į daugelį profesinių ir 
kitokiu organizacijų. Dabar, lap
kričio 6 d. vėl kandidatuoja toms 
pačioms pareigoms.

kams neišmanėlių sugalvotas, 
niekada neegzistavusias (ir ne
galinčias egzistuoti!) "menas 
menui’’‘etiketes. Vienas stipriau
sių mūsų prozos kūrinių A. Škė
mos "Šventąjį Inga" patyčių ir 
kolionių srutose nugramzdina
mas. Objektyvūs ir tik estetiš
kai besiorientuoją recenzentai 
dvokiančių paskalų gamintojų 
viešojo gyvenimo užkulisiuos ne
išmanėliais kvalifikuojami.

Emigrantinė raigzliava ir at
bulumas ypač pasinešė užgožti 
"Literatūros Lankų” žurnalo 
švytėjimą. Jame tariamas labai 
stiprus, drąsus ir šviežias žodis. 
Būtų akla neprisipažinti, kad ši
tokios jėgos literatūrinio žurna
lo mes visais laikais nesame tu
rėję. Berods, tai turėtų būti be 
galo džiuginanti žinia kiekvie
nam lietuviui, vistiek kokios pro
fesijos, mokyklos ar pasaulėžiū
ros jis bebūtų.

Tai liudijimas, kad nežiūrint 
. _r_,_______ T mūsų
žmogus išliko gajuts, pažangus ir 
kitus pralenkti pasinešęs. Tačiau 
tų kelių pirmūnų darbą mes su
tinkame su abuojumu ir net ne
palankumu.

Štai, tokiam mūsų Clevelande, 
kuris, gali girtis visokio lietuviš
ko ihteligentinio elemento per
teklium, L. Lankų teišperkama 
kiekvieno numerio vos apie 30 
egzempliorių! Argi mūsų inteli
gentas būtų tapęts auka žudančios 
iliuzijos, kad pretenzija garan
tuojama senu mokyklos pažymė
jimu, o ne nuolat išsikovojama 
galvos ir širdies jėgų demonstra
cija?

Gyvasis liętuvis tegali apgai
lestauti, kad nepalankios me
džiaginės sąlygos neleidžia Lit. 
Lankams dažniau ir periodiškai 
jį lankyti. Praėjo jau ketveri me
tai nuo pirmojo numerio išėjimo, 
o šios vasaros pradžioje pasiro
dė tik šeštasis ir tuo tarpu pa
skutinis numeris.

Dirva buvo bene vienintelis 
laikraštis, kuris kiekvieną žur- 

. nalo numerį palydėdavo gana iš
samiom recenzijom. Kodėl kita 
mūsų spauda Lit. Lankus sutik
davo arba tyla arba tik gana 
nereikšmingu (dar ir nepalan
kiu) atsiliepimu — sunku su
prasti, o dar sunkiau pateisinti. 
Tuo buvo nuskriaustas ne tik L. 
Lankų bendradarbis, ne tik anos 
spaudos skaitytojas, bet ir ben
drasis lietuviškasis (patrioti
nis!) reikalas.
' O atsiliepti buvo į ką. Kiek
vienas L. Lankų numeris ne kas-

Lakiniai puikiai iškepti, 8 a. a.! Su Šiuo nauju Top-Burner bu 

protu, nėra reikalo prižiūrėti puodusI Jūs tiktai nustatot skai
čių ir užmirštat. Teisinga temperatūra yra išlaikoma automa
tiškai. čia yra kontroliujamas virimas kokio dar nebuvo. 
Pažiūrėkite — .

Lašiniai dar kaišti, 8:30 a. am.! Lygiai taip pat kaip buvo 
pabaigti 8 valandą. Vis dar toj pačioj skauradoj, ant to pačio 
degiklio. Maistas negali pervirti ar sudegti ant Šio naujo de
giklio, tiktai ant modernios matchless gaso plytos. Ir dabar . . .

Lašiniai puikūs ir skanūs valandą vėliau *9 a. am.! Nepriklau
soma tyrinėjimo organizacija išbandė šj mėginimą, kuris Įrodė 
degiklio puikų kontroliavimą, žinoma, tas nerodo normalų laši
nių kepimą, bet tas bandymas parodo kaip puikus gaso top- 
burnep su protu gali automatiškai išlaikyti maistą šiltą be 
pervirimo ilgą laiką

Saul S. Danaceau
Virš 18 metų jis yra 

Assistant Country Prosecutor ir 
paskutiniais trimis metais virši
ninko pavaduotojas. Dabar kan
didatuoja į Court of Cocunon 
Pleas teisėjus įvykstančiuose 
lapkričio mėn. C d. rinkimuose. 
Taigi virš dvidešimt vienerius 
metus jis ištikimai tarnavo žmo
nių gerovei. Yra įsispecializavęs 
viešojoj, civilinėj ir kriminali
nėj teisėj. Jį remia teisininkų 
draugija, Cleveland Press ir Cle
veland News.

buvęs

Harry L. Davis
Kandidatuoja County Commis- 

sioner pareigoms. Kilęs iš gerai 
išmokslintos šeimos. Jo tėvas 
yra buvęs Clevelando mayoru ir 
Ohio gubernatorium. Jį daugelis 
vadina, kad tai esąs žmogus, ku
ris dirba pagal planą.

Baigęs Harvard Business 
School, dirbęs atsakingose parei
gose įvairiose vadovaujančiose 
Įmonėse. Paskutiniojo karo metu 
virš 3 metų buvo užsieniuose ir 
taip pat susipažino su tenykš- 
čiom panašiom pareigom. Darbui 
labai gerai pasiruošęs.
!
i
i

MATYK! Lašiniai skanūs 
ir puikus visą valanda 

ant puikaus naujo 
GASO Top-Burner su protu! 
...dabar jūsų su modernia 
matchless gaso plyta

Pamatykite naują GASO Top- 
Burner su protu, kuris padaro 
Kiekviena puodą jūsų virtuvėje 
automatišku;

Jūs galite turėti Matchless 
GASO Plytą BE JOKIO JMO- 
KĖJIMO ... 36 MĖNESIAI IŠ- 
S1MOKĖJIMUI ant jūsų mėne
sinės gaso sąskaitos.
Pasirinkite iš šių garsių vardų:

Caloric • Detroit Jewel-Welbilt • Dixie-Armaid • Kenmore 
Hardwick-AMC • Magic Chief • R.C.A. Katate • Roper 

Sunray-Grand • Tappan • Universal

I

Įsidėmėk
DIRVOS 

adresą — 
1272 East 71 St. 

Cleveland 3, Ohio

t
I

FRENCH CHEF’S KNIFE

a $2.00 value now only 79^
at your local gas range dealer’s (for a limited time only) 

o GENUINE PAKKAW00D HANDLE 
= ROBINSON HOLLOW GROUND BLADE
• STURDY CONSTRUCTION

THE EAST OHIO GAS COMPANY
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Suomių - lietuvių geriausi 
bendradarbiavimo metai

(Mūsų bendradarbio Suomijoje)

Nuo 1930-tųjų metų tarp Suo
mijos ir Pabaltijo valstybių pra
sideda glaudžiausio bendradar
biavimo laikotarpis. Studentai ir 
mokslininkai, agronomai, žurna
listai, sportininkai, automobilis
tai, kariškiai, architektai ir t.t. 
sudarė bendras komisijas ir są
jungas, pakaitomis buvo rengia
mi kongresai tų valstybių sosti
nėse, ruošiamos abiem kryptimis 
ekskursijos ir studijų kelionės.

Dažniausia programose tokių 
susitikimų proga būdavo numa
tomi priėmimai pas dalyvaujan
čių valstybių oficialinius atsto
vus. Estai ir latviai turėjo Hel
sinkyje pasiuntinybes su nuosa
vais namais ir atitinkamais kre
ditais. todėl jiems priėmimai te
buvo rutinos reikalas. Kitaip bu
vo su Lietuva. Helsinkyje buvo 
garbės konsulatas, įrengtas kon
sulo privatiniame bute. Repre
zentacijai nieko nebuvo skirta. 
Tad tokias išlaidas turėjo/ pa
dengti pats konsulas. Dėl tos 
priežasties priėmimai gal buvo

PAVOJINGI SKIRTUMAI

(Atkelta iš 1 psl.)

doje. Jis pareiškė, kad tarp J. A. 
Valstybių, D. Britanijos ir Pran
cūzijos yra dideli skirtumai, ku
rie išplaukia iš skirtingų prie 
kaikurių klausimų priėjimų. Jo 
nuomone tai yra kolonializmo 
reikalai. Kada J. A. Valstybės 
supranta tautų pastangas j sa
varankiškumą ir išsilaisvinimą, 
tai kitos kolonialinės valstybės 
tam natūraliam judėjimui prie
šinasi. Atakuodamas kolonializ
mą, sekr. Dulles ąiek tiek atsi
dūrė lyg ir Bulganino-Chruščio- 
vo pozicijose, pamiršdamas, kad 
prieš savo akis turi didžiausią ir 
naujoviškiausią pasaulyje impe
riją — Sov. Sąjungą.

J. A. Valstybės nors ir nėra 
nusidėjusios didelėm kolonializ
mo nuodėmėm, bet nėra ir taip 
švarios kaip kristalas. Tą reika
lą sekr. Dullesui tuojau pat pri
minė kaip užsieniniai, taip ir vie
tiniai korespondentai. D. Brita
nijoje ir Prancūzijoje dėl to ir 
kilo audra. Tąja savo deklaraci
ja sekr. Dulles padarė didžiausią 
skriaudą pirmiausia J. A. Vals
tybėms. Tuo nė kiek neįgijo nau
jų draugų, bet gali nustoti ir se
nųjų. Britai ir prancūzai mano 
organizuoti V. Europą nepriklau
somai nuo J. A. Valstybių. Va
karų susiskaldymas yra tikras 
Maskvos laimėjimas.

Juozas Šarūnas

kiek kuklesni. Bet užtat svečiai 
būdavo, atrodo, ne mažiau pa
tenkinti, ką paliudija gausingi 
padėkos laiškai, gauti konsulate 
tiek iš lietuvių, tiek iš suomių 
pusės.

Po to, kai buvo sutvarkytas 
diplomatinės atstovybės klausi
mas Suomijoje, galėjo būti pa
skirtas ir karo atstovas, ši pa
reiga teko pulk. B. Giedraičiui, 
turėjusiam savo būstinę Rygoje. 
1930 m. pradžioje jis buvo at
šauktas ir gavo paskyrimą savo 
krašte. Jo įpėdiniu buvo paskir
tas gen. štabo pulk. Boleslovas 
Jakutis. Ir jis rezidavo Rygoje, 
bet atvažiuodavo į Suomiją ga
na dažnai ir suomių karininkų 
tarpe buvo labai mėgiamas. Jis 
išbuvo akredituotas Suomijoje 
ištisus septynerius metus.

1930 m. pradžioje Kauno mies
to savivaldybė nutarė pastatyti 
muziejų Vytauto Didžiojo jubi
liejinių metų proga ir pavadinti 
jį kunigaikščio vardu. Buvo pa
skelbtas konkursas ir Kauno bur
mistras Vileišis pavedė konsula
tui pakviesti į jury komisiją 
vieną suomių architektą.

Vytauto sukaktis buvo taip 
pat tinkamai paminėta Suomijo
je. Tiek sostinės, tiek provinci
jos spauda paskelbė visą eilę 
straipsnių apie šį Lietuvos kar
žygį. Konsulato iniciatyva Hel
sinkio katalikų bažnyčioje buvo 
atlaikytos pamaldos. Po jų var
gonais buvo sugrotas Lietuvos 
himnas. Vakare pas Dr. Oellerį 
ir jo žmoną buvo surengta šven
tė, kurios metu kalbėjo pats šei
mininkas, prof. Niemi ir kiti.

žinomas filologas prof. V. J. 
Mansikka, suomių-latvių drau
gijos pirmininkas, domėjosi ir 
lietuvių liaudies kūryba. Jis pro
tarpiais lankydavosi Lietuvoje ir 
apie tą laiką paskelbė vokiečių 
kalba veikalą, pavadintą "Lietu
vių kerėjimo žodžiai”. Taip pat 
kitas filologas — Eino Nieminen, 
lenkų ir baltų filologijos profe
sorius , Helsinkio valstybiniame 
universitete, dažnai lankydavosi 
Lietuvoje. Jis paskelbė kelis 
veikalus iš lietuvių filologijos, o 
po prof. Mikkola mirties paskel
bė 1949 m. iš jo palikimo lietu
viškų dainų rinkinį.

Nepaprastai gyvi tarpusavio 
santykiai tarp Suomijos ir Lie
tuvos 1931 m. pasiekė aukščiau
sio laipsnio. Tais metais Helsin
kyje buvo įsteigta suomių-lietu
vių susiartinimo draugija. Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo sukakties dieną, Vasario 
16, Dr. Oeller ir jo žmona, kaip

Kviečiame Chicagos lietuvius i
Masinį Susirinkimą

Sekmadienį, spalio mėn. 28 d. 3 vai. po piet
DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE, 4416 SO. WESTERN AVĖ.

Išklausykite
II’ilp

Antanas I. OLIS
PREZIDENTAS METROPOLITAN SANITARY 

DISTRICT OF CREATER CHICAGO.

ĮDOMI MENINĖ PROGRAMA.

paprastai, surengė savo namuo
se iškilmingą priėmimą. Ta pro
ga prof. Niemi laikė, kaip buvo 
sutarta, kalbą, kurioje jis pami
nėjo karo metu veikusią Helsin
kyje lietuvių draugiją ir, nuro
dydamas į 1927 metais Kaune 
įsteigtą lietuvių-suomių draugi
ją, pasiūlė įsteigti Helsinkyje 
suomių - lietuvių susiartinimo 
draugiją. Pasiūlymas buvo entu
ziastiškai priimtas ir kitą sek
madienį, 1931 m. vasario 23 d., 
prof. Niemi bute įvyko steigia
masis susirinkimas.

Išrinktąją valdybą sudarė: pir
mininkas prof. A. R. Niemi, vi
cepirmininkas Dr. R. Oeller, suo
mių sekretorius Heikki Koivula 
(žurnalistas) ir lietuvių sekreto
rius A. J. Marganavičius.

Žurnalistas Koivula, aplankęs 
Lietuvą pirmą kartą su žurna
listų ekskursija 1925 m. buvo 
Lietuvos ištikimas bičiulis ir pa
siliko suomių-lietuvių draugijos 
sekretoriaus pareigose iki drau
gijos uždarymo 1944 metais. Gi
męs 1887 m., jis pradėjo verstis 
žurnalistika nuo 1909 metų. 1921 
m. jis buvo išrinktas suomių 
žurnalistų sąjungos generaliniu 
sekretorium ir 1934 m. paskir
tas valstybės spaustuvės direk
torium. Tuo pat metu jis dirbo 
kaipo vertėjas suomių perlamen- 
te. Koivula mirė 1947 metais.

Statutų 3-čiam paragrafe 
draugijos tikslas nusakytas taip:

Kviečia — Illinois Lietuviai Republikonai

"Draugijos tikslas yra kultūri
nių ir ekonominių santykių bei 
dvasinio santykiavimo Sustipri
nimas tarp Lietuvos ir Suomijos, 
Savo tikslo siekdama, Draugija 
ruošia bendrus vakarus, parodas, 
paskaitas, siunčia lektorius, dai
lininkus, parodas ir t.t. iš vieno 
krašto j kitą, platina savo turi
niu Draugijos siekimams atitin
kančią literatūrą, ir t.t.”

Tačiau netrukus draugiją išti
ko skaudus smūgis. Pavasarį mi
rė prof. Niemi žmona, o tuojau 
po to sunki liga prikaustė prie 
lovos patį profesorių. Kai jo bi
čiuliams ir jam pačiam pasidarė 
aišku, jog mirtis jau nebetolima, 
jis parašė daktarui Oelleriui at
sisveikinimo laišką, kuriame, 
tarp kita, buvo pasakyta: "Dau
gelis iš Lietuvos gautų bičiuliš- 
kumo jausmų pareiškimų mano 
žmonos mirties proga mane džiu
gino, nes aš žinau, kad jie iš šir
dies atėjo. Aš esu laimingas, kad 
mali teko pergyventi Lietuvos 
nepriklausomybę, kad man teko 
padėti Lietuvos valstybei staty
tis. Tariu padėką už malonų ben
dradarbiavimą. Sudiev! Klestėk 
Lietuva!’’

1931 m. spalio 28 d. sustojo 
širdis, taip karštai plakusi Lie
tuvai. Tą akimirką, kai jis jau 
sunkiai bekvėpavo, jo paskuti- 
piai žodžiai nuskambėjo: "Pa
siųskite lietuvių tautai paskuti
nį mano pasveikinimą!’’

Atgal...

PAJĖGUS TEISĖJAS

Vote For

CHARLES W.WHITE
Common Pleas Court

DABAR TARNAUJA PAGAL GUB. .LAUSCHES PASKYRIMĄ
NON-PARTISAN JUDICIAL BALLOT

X II CHARLES W. WHITE
Mrs. Frances Shauter Gray, Sec.

Vakarinėje miesto dalyje įsisteigė nauja New Yorko R. W. 
Export-lmport firmos siuntinių persiuntimo agentūra.

Per šią agentūrą galima pasiųsti j Lietuvą ir kitus kraštus 
pigiausia kaina įvairių siuntinių. Be to, ši nauja agentūra gali 
patarnauti siuntėjams pasiūlydama įvairių prekių (odų, drabužių, 
medžiagų, vaistų, maisto) iš savo sandėlio prieinamiausiomis urmo 
kainomis.

Prašome užeiti ir įsitikinti.
R. W. EXPORT-IMPORT CO.
720 Literary Rd. (VVestside) 

Clęveland 13, Ohio
Telefonas: PRospect 1-1981

Darbo valandos: Nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 12 iki 9 v. v. 
-šeštadieniais nuo 8 dyto ikj 7 v. v.

Tarp nesuskaitomų ekskursi
jų ir tarpusavio vizitų, kuriais 
turėjo pasirūpinti konsulatas, 
paminėsime tiktai svarbiausius. 
Suomijos ir Pabaltijo valstybių 
studentai buvo sudarę organiza
ciją SELL (Suomijos — Estija 
— Latvija — Lietuva), kurios 
tikslas buvo skatinti tų kraštų 
studentijos bendradarbiav i m ą, 
rengiant kongresus, sueigas, 
sporto šventes ir t.t. Kovo mėn. 
Helsinkyje įvyko SELL olimpia
da, kurioje dalyvavo ir Lietuva.

— Lietuvos jūros krantų ap
saugos komisija, vadovaujama 
pono Stasiulio, lankėsi tą pat 
mėnesį Suomijoje ir čia susipa
žino su jūros krantų apsauga.

— Kovo mėn. prof. K. Regelis 
laikė paskaitą gamtos mokslų 
draugijoje "Societas pro Fauna 
et Flora Fennica”. Abiejų apsi
lankymų proga konsulas surengė 
priėmimą ir tuo būdu įgalino lie
tuvių svečius susieiti arčiau su 
suomių kolegomis.

— Vasarą Helsinkio universi
teto botanikos profesorius K. 
Linkola lankėsi Lietuvoje. Apie 
savo kelionę jis paskelbė daug 
straipsnių suomių spaudoje.

Gegužės mėn. gausi Helsinkio 
aukštosios prekybos mokyklos 
studentų ekskursija lankėsi Lie
tuvoje, kur buvo priimta V. D.

Prof. Niemi laidotuvės buvo 
lapkričio 1 d. Tą dieną Lietuvos 
konsulatas nuleido vėliavą ant 
pusiau stiebą Laidotuvėse bu
vo gausiai atstovaujama Helsin
kio universitetas ir mokslinės or
ganizacijos. Užuojautas atsiuntė 
Respublikos Prezidentas Smeto
na, užsienio reikalų ministeris 
Zaunius, Vytauto Didžiojo Uni
versitetas ir kiti. Konsulas Oel
ler padėjo, vainiką, papuoštą tau
tinių spalvų juostos su užrašu: 
"Darbščiam dainų rinkėjui ir 
ištikimam lietuvių tautos drau
gui”. Suomių-lietuvių draugijos 
vainiką padėjo teisininkas Han- 
nes Jukonen ir A. J. Marganavi
čius.

Kai žinia apie didelio lietuvių 
bičiulio mirtį pasiekė Kauną, 
lapkričio 3 d. Karo Muziejaus 
sodelyje buvo surengtas minėji
mas, kurio metu kalbėjo gen. 
Nagevičius ir kan. Adolfas Saba
liauskas. Programa buvo perduo
ta per Lietuvos radiją. Kai mi
nisteris Aukštuolis gruodžio mė
nesį lankėsi Helsinkyje, jis už
dėjo vainiką ant velionies kapo 
su paskutiniu sveikinimu iš Res
publikos Prezidento Antano Sme
tonos. Gruodžio 8 d. Universite
te Kaune buvo surengtas specia- 
linis minėjimas, kurį atidarė 
rektorius V. Čepinskis, po to se
kė prof. M. Biržiškos ir kanau
ninko Adolfo Sabaliausko pa
skaitos.

Universiteto profesorių ir stu
dentų.

— Birželio mėn. į Lietuvą iš
vyko Helsinkio socialinės aukš
tosios mokyklos žurnalistinio in
stituto studentų ekskursija. Tuo 
pat metu Suomija dalyvavo Lie
tuvos žurnalistų Sąjungos su-

šauktume Pabaltijo valstybių ir 
Suomijos žurnalistų kongrese.

■— Tą pat mėnesį Lietuvą lan
kė suomių mokytojų ekskursija.

— Liepos mėn. pirmą kartą 
Lietuvos jūros vėliavą išvydo 
Helsinkio gyventojai, kai vaisti
ninkas Mažonas iš Klaipėdos at
plaukė j suomių sostinę su lie
tuvių buriuotoju grupe jachta 
"Gulbė".

— Rugpiūčio mėn. Suomiją 
studijų tikslais lankė Lietuvos 
Žemės Ūkio Rūmų surengtos ar
chitektų ekskursijos dalyviai, iš 
viso 20 žmonių. Tuo pat metu 
Lietuvos Akademinė Blaivybės 
Draugija dalyvavo viename blai
vininkų kongrese Helsinkyje.

— Tą pat mėnesį Lietuvos ge
neralinio štabo geodetų komisi
ja su inž. Ratautu priešakyje at
vyko į Helsinkį. Jos tikslas buvo 
pradėti bendradarbiavimą su ati
tinkamais suomių organais. Ko
misija antrą kartą į Helsinkį at
vyko tų pat metų spalio mėn. — 
Rugsėjo mėn. Suomijos miestų 
sąjunga galėjo pasveikinti kaipo 
svečius Lietuvos Savivaldybių 
Sąjungos ekskursijos dalyvius, 
apie 20 žmonių. Lietuvos delega
cijai vadovavo Kauno burmistras 
J. Vileišis.

(Pabaiga kitame numeryje)

DIRVA

LAUKIA

JŪSŲ TALKOS!

Išpardavimas!
1955 Fordai ir Chevroletai
NUO $995 iki $129S
• VIENAS SAVININKAS * MAŽAS

ĮVAŽIAVIMAS • PASIRINKIMAS IŠ

40 ’ GERAS FINANSAVIMAS

JJON fJcCULLAGH
9412 St. Clair Avenue

Ne 6” — bet 7 3/4” Dideli Suraukimai!

DACRON 
Surauktos Užuolaidos

Reguliariai 5.99 
iki 6.99 vertės

45, 54, 63, 72, 81 ar 90 inčių 
ilgiai 114” plotis.

Visi pločiai yra poroms!

Pagražinkite kiekvieną langą jūsų na
muose su šiom gražiom Dacron surauk
tam užuolaidom, šios geros užuolaidos 
yra padarytas iš 100% Du Pont Dacron 
dėl ekstra stiprumo ir gero nešiojimo- 
si... lengvai išsiplauna ir reikalauja 
labai mažai prosinimo. Balta spalva.

Pašto ir telefono užsakymai priimami — 
Šaukite CHerry 1-3000

Kiti pločiai 90” ilgio
164” pločio
(m plotis, plius)_____ Pora 6.99
214” pločio
(Dvigubas plotis plius)_ Pora 9.99
314” pločio
(Trigubas plotis plius) Pora 14.99

Atidarą nuo 9 A. M. iki 9 P. M. P-L-A-T-Ę-S-N-Ė-S neg U Visada . . .
The May Co.’s Basment Curtain Department

Mūsų visų metų 
žemiausios kainos!
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SENIAU IR DABAR

Labai suktos pastangos
K. S. KARPIUS

Demokratų kandidatas Steven- 
sonas, apkaltino dabartinį prezi
dentą Eisenhowerį už ūkininkų 
ir mažų biznierių bėdas. Už per
pildytas mokyklas, pusiau išla
vintas mokytojas, tramdymą 
gauti lygų mokslą ir darbus juo
diesiems. Už tai, kad žmonės, 
sulaukę senatvės, leidžia savo pi
nigus savo pragyvenimui. Už ne- 
statymą moderniškų ligoninių 
proto ligoniams. Už tai, kad mi- 
lionai sergančių žmonių neturi 
iš ko pasikviesti daktaro. Net už 
gamtos sausras, kurios siaučia 
paskirose krašto dalyse, kai kitur 
perdaug lyja. Už nesulaikymą 
naujų hydrogeninių ginklų ban
dymų. Kaltindamas pareiškė:

"Aš siūliau moratoriumą su
laikymui tolesnių didžių hydro
geninių bombų bandymą. Jeigu 
rusai su tuo nesutiks, na, tai 
nors pasaulis žinos, kad mes ban
dėm tai padaryti."

Šiame pareiškime ir kyšo visa 
Stevensono pasalingas stengima
sis patraukti balsus raudonukų, 
komunistų suklaidintų žmonių, 
radikalų ir "liberalų”, kaip da
rydavo Rooseveltas, gaudamas 
komunistų balsus.

Kas nežino kiek Eisenhoweris 
dėjo pastangų prašydamas ru
sus sutarti atominių ir hydroge- 
ninių ginklų nevartojimą. Vyko 
net į Ženevą su tais sovietų va
dais tartis ir siūlymus daryti. 
Pasiūlė jiems savo taip vertina
mą "atviro dangaus inspekciją” 
— leisti sovietų lėktuvams at
vykti ir fotografuoti visus Ame
rikos karinius įrengimus, jei tik 
sovietai priims Amerikos atomi
nę energiją taikaus gyvenimo 
reikalams ir sutiks leisti Ame
rikai daryti tikrinimus rusų pu
sėje. Nors tai buvo tuščios pa
stangos, nes rusai su niekuo ne
sutiko, bet Eisenhoweris pastan
gas dėjo.

Ir jo pirmtakūnas prezidentas 
Trumanas taip pat siūlė rusams 
atominių ginklų kontroliavimą ir 
atominės energijos gaminimo 
tikrinimus, bet sovietai visa tai 
atmetė.

Kur tuo metu buvo Stevenso- 
nas — gal Amazonės džiunglėse 
su krokodiliais, mokydamasis 
lieti krokodilo ašaras, rinkimų 
vajuje kalbant apie "prastuolį 
žmogų”, laimėjimui rinkimų, — 
jeigu tų faktų nežino?

Dėl kitų priekaištų reikia pa
sakyti, kad tos negerovės atėjo 
respublikonų administracijai iš 
20 metų demokratų valdymo. Ko
dėl jie to nepataisę, neprašalinę, 
nesumažinę, paliko dabar Ste
vensonui kandidatuoti į preziden
tus, kad jis magišku būdu įves
tų šalyje utopiją? Jo tikrinimu, 
jis tai visa padarys, tik tegul jį 
išrenka...

Buvo savotiškų kandidatų ir 
seniau, bet nė vienas nesisavino 
sau tiek galios — ir tiek nežino
jimo — kaip Stevensonas.

Amerikos naftos ir kiti laivai 
plauks aplink pietinį Afrikos ga
lą. Kiekvienam laivui tokia ilga 
kelionė kaštuos apie $46,000 
daugiau, ir užims tris savaites 
daugiau laiko.

Kalbino ir kitas valstybes tai 
daryti, prižadant primokėti mi- 
lionus. Dabar Eisenhoweris pra
nešė ruošimą projekto statydin
ti daugiau laivų, nes esamų laivų 
neužteks tokias ilgas keliones 
darant.

Už laivus, už pabrangintą naf
tą ir gąsdiną mokėsim mes.

Kiek ilgai truks kol sovietams 
pavyks uždaryti Viduržemio jū
rą vakariečiams ir užgrobti pa
čius naftos šaltinius, kurie yra 
įvairiose arabų šalyse? Tie lai
vai neturės 
Rytų.

ką vežti iš Artimųjų

Karu gąsdinama Amerika to 
neskaičiavo. Plukdydami savo ir 
prikalbindami kitas valstybes 
plukdyti laivus aplink Afriką, 
Amerikos vadai taip mano pa
bausiu Egiptą ir Nasser pamatęs 
savo klaidą sutiks su vakariečių 
propozicija. Tas gali atsitikti, 
bet gali ir ne, jeigu sovietų dik
tuojamas Nasser ilgai laikysis. 
Egipto gyventojai, komunistų 
agitatorių sukurstyti, tik labiau 
pasmerks vakariečius, ypač Ame
riką, ir nustumimą jų į didesnį 
skurdą. Ir tada sovietai paims 
Egiptą visiškon savo kontrolėn, 
kaip padarė kitur, kur tik jie ga
lėjo koją į tarpdurį įkišti.

Kremliui Sueso kanalas yra 
mažas niekutis. Jis tik pasitar
naus sugriovimui senojo pasau
lio kapitalistinės tvarkos Arti
muose Rytuose, užvaldymui Vi
duržemio jūros ir Dardenelių.

Sovietai sulaužė visas savo 
tarptautines sutartis su kitomis 
valstybėmis, ir sukurstymas 
Egipto padaryti tą patį Sueso 
kanalo priekabe, yra kitas dide
lis Maskvos laimėjimas.

Akad. skautybės metinės 
Clevelande

DER

Give

OHIO

Dynamic

Leadership

ELECT

(sks) Spalio 14 d. jaukioje 
Minkūnų rezidencijoje puikiai 
praėjo ASS Clevelando skyriaus 
sueiga, skirta akademinės skau
tybės 32-sioms metinės paminė
ti. Pradžioje buvo tikrųjų narių 
ir senjorų sueiga, kurioje Vytau
tas Muliolis davė Korp! Vytis 
senjoro pasižadėjimą. Vėliau 
bendroje sueigoje fil. A. Juodi
kis skaitė pašnekesį iš ASS isto
rijos. Fil. inž. V. Civinskas, vie
nas iš pirmųjų akademinės skau
tybės kūrėjų Kauno u-te davė 
malonių prisiminimų žiupsnelį iš 
anų, dabar jau tolimų laikų. 
Sktn. J. Gulbinienė supažindino 
su Stud. Skaučių Dr-vės veikla ir 
tradicijomis. Vėliau su atitinka-

momis tradicijomis įvesdintos į 
Clevelando ASD keturios naujos 
kandidatės.

Sueigos dalyviams parodytas 
filmas pernykščių ASS metinių 
sueigos, o taip pat ir kiti sto
vykliniai filmai, ši sueiga bu
vusi irgi nufilmuota. Buvo ska
nios akad. skaučių vaišės. Suei
ga užbaigta nuotaikingu vakaro
jimu. Joje dalyvavo per 50 as
menų. j

Kultūrinės filmos Norwood 
knygyne,

‘SPAUDA*
uimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

GROSSE HERDER 
BAIGTAS

devintam tomui ”DerIšėjus
Grosse Herder”, šioji laida baig
ta. Nors Herderio leidykla jau 
šeštą kartą praturtina pasaulį 
sava enciklopedijomis ir labai 
prityrusi tame Uždavinyje, vis
dėlto paskutinis laidos darbas 
tęsėsi ketverius metus (1952- 
1956). Tenka manyti, kad Ame
rikos abonentai patenkinti. Ypač 
teko girdėti, kad mokslininkai la
bai įvertina 10 tomą ”Der 
Mensch in seiner Welt”, kur nu
šviesti žmogaus santykiai su pa
sauliu, su visuomene, su Dievu 
ir su savimi.

Devintas tomas apima 1552 
skiltis, prasideda nuo žodžio 
Trest ir baigiasi Zytosin.

Gausiai liustruotas straipsnis. 
Teatras supažindina su teatro is
torija, jo pastatų stiliumi įvai
riais laikais ir įvairiuose kraš
tuose bei vaidinimo medžiaga. 
Tiek dvasininkas tiek pasaulietis 
ras išdėstytoje "teologijoje” ti
kybų istoriją.

Traktuojama katalikų, pravo
slavų, protestantų net žydų pa
grindiniai tikybiniai dėsniai. Pa
tiekiamos naujausios žinios apie 
termodinamiką.

Natūraliomis spalvomis 
puošti vandenynų gelmėse gyve
nantieji gyvūnai. Vaizdais paro
dyta, kaip globotini gyvuliai. Gy
vulių formavimosi laipsniai at
vaizduoti keliose lentelėse.

Yra Tokio, Washingtono, Ve
necijos ir Vienos miestų planai. 
Trumpai aprašomas Triesto Si
nodas. Yra viso pasaulio kiaura- 
kalnių sąrašas, nurodytas jų il
gis.

Dar galima įsigyti Der Grosse 
Herder išsimokėtinai. Informa
cijų suteikia dr. J. Januškevičius, 
213 Fairview St., Riverside, N. J.

LAKE ERIE 
LUMBER CO.
1321 MARQUETTE

pa-

Izoliacijos, porčių medžiaga, 
fanera, durys, langai ir kita. 
Pramonės medžiaga.
Tuoj pristatoma.
ELMER CHOCKER, Mgr.

Vienas blokas N. W. iš E. 55 St. 
ir St. Clair Avė.

HEnderson 1-5080

SUESO NUOSTOLIUS 
JAUSIM MES

Kai sovietų apginkluotas ir 
Kremliaus įtakoje esąs Egipto 
diktatorius Nasser paėmė Sueso 
kanalą savo kontrolėn, anglams 
ir prancūzams bandant padėtį 
atitaisyti, Maskva pareiškė, kad 
pavartojimas ginklo reikš karą. 
Kanalo klausimą pavedus JT ple
numui, ten sovietų atstovas vėl 
vetavo vakariečių patiektą pro
jektą kanalo kontrolei, pareikš
damas, kad kanalas priklauso iš
imtinai Egiptui.

Amerikos vadai nusigando so
vietų žodžio "karas”. Ir taikiu 
būdu kanalą ir Egiptą atidavė 
sovietų įtakon. Kiekvienas pami
nėjimas žodžio "karas” Amerikai 
kelia baimę. Tas buvo Korėjoje, 
kur bijota užatakuoti komunis
tus kinus, nes Rusija galinti įsi
kišti. Tuo tada pralaimėta visa 
Azija.

Mes pradėkim mokėti Ameri
kos pralošto šalto karo kaštus. 
Dulles anksčiau paskelbė, kad'

O’ NEILL ELECT------

John F. SMOLKA

6405 Superior Avė. bus rodomos 
penktadienio vakarą, spalio mėn. 
26 d. 7:45 vai. vakare. Vaikai 
ateina su suaugusiais. Įėjimas 
nemokamas.

C. WILLIAM ”BILL”

ČIUKĖSE

LB APYLINKĖS ŽINIOS

JUVENILE COURT

ALBERT A. WOLDMAN*

u DLK Birutės karių šeimų 
draugija, 1957 m. sausio mėn. 19 
d. Lake Shore Country Club ren
gia vakarą-koncertą.

R E-ELECT

JUDGE

LB rajoninio suvažiavimo rei
kalu apylinkėms išsiuntinėta 
pranešimai su darbų tvarka. Ra
šytojo Jurgio Jankaus paskaita 
(pranešimas) — Lietuvybės iš
laikymo rūpesčiai, centro valdy
bos žodis, apylinkių pranešimai 
ir kt. Vakare pobūvis. Ir į suva
žiavimą ir pobūvį kviečiama gau
siai atsilankyti.

Apylinkes seniūnai imasi so
lidarumo mokesčio rinkti. Krei
piamės į visą lietuvišką bendruo
menę, kad būtų solidarūs ir savo 
įnašą atiduotų atsilankiusiam 
mūsų atstovui. Taip pat mokes
tis priimamas sekmadieniais po 
pamaldų šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

♦

Parengimai. V-ji Lietuvių Die
na numatyta surengti 1957 m. 
birželio mėn. 30 d., Diamond 
Lake. Vieta puiki, susisiekimas 
geras ir netoli. Rengia apylinkės 
valdyba.

YOU BORROVI 
TO BUY A HOMt

‘ GET OUR 
LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS

Court of Common Pleas 
LEGAL AND PUBLIC 
OFFCIE EXPERIENCE 
Admitted to Ohio Bar July 19, 1923 
Arti and Smolka Law Firm 

1924 to 1935.

Statė Representative 1931-1932. 
Statė Senator 1933-1934. 
Assistant County Prosecutor,

May 23, 1935 to date.

Turi geriausį atyrimif ir pasiruošimu būti teisėju šiam apskrity

*

Dar renkamas Benas popierius. 
Praneškite apylinkės valdybos 
nariui F. Eidimtui telef.: SW 
1-4908 ar galėdami pristatykite 
į garažą — 1353 East 82 gatvė.

*
ALT Clevelando sk. eilinis-in- 

formacinis susirinkimas šaukia
mas lapkričio mėn. 4 d. lietuvių 
salėje.

JUOKTIS SVEIKA!
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro 

ir savikritikos žurnalą

PELĖDĄ
Beina kovo, birželio, rugsėjo ir grudžio mėn.
Rašykite šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė., S., 

Welland, Ont., Canada.
Prenumerata metams $1.00 į visus pasaulio kraštus. 

Atskiras numeris 30 cnt.

Jis yra ugnim verdamas

prie 2000
Wiiii»iminniiiiiiiiniiiiiii»iiiniiniiiiiiik

laipsnių!

Ar kada pagalvojate

HARRY L

DAVIS
COUNTRY COMMISSIONER

FOR COUNTY COMMISSIONER
šviesesnis!HARRY L. DAVIS

AMERIKOS VIENINTELIS UGNIM VERDAMAS ALUS — UGNIM VERDAMAS 2000 LAIPS.:

Wt»WHFREVER QUAUTYCOW1S

Puikiai tinkamas, geru biznio parisuošimu, patyrimu
REMIAMAS THE CLEVELAND PRESS: "Ne. Ji* yra Jauna., energinga., tinka, 

nes turi pajėgumą ir norą.

REMIAMAS THE CLEVELAND NF.WS: ”Mr. Davi. yra sūnui Cleveland Mayoro 
ir Gubernatoriaus, yra sėkmingos draudimo firmos vedėjas su puikiom 
idėjom ir idealais visuomenės naudai.

Lausche for Senator Committee, Eugene H. Hanhart, Chairman

r ch, 
r Cleveland^ 
Urust Company

VOTE NOVEMBER 6th

V FRANKJ. LAUSCHE
||| democrat

A

kas padaro Stroh’s alų
lllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

taip skanų?

Čia yra atsakymas:

DABAR Už VIETINES KAINAS!



Brandos atestatasTautinės Sąjungos narių 
metinis susirinkimas

įvyksta šį sekmadienį — spalio 
mėn. 28 d. 11:30 vai. lietuvių sa
lėje. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Bus metinis pranešimas ir 
naujos valdybos rinkimas.

sa-

Skautiškas, jaunimo 
subatvakaris

(sks) Spalio 20 d. lietuvių 
Įėję buvo tikras Clevelando skau
tiškojo jaunimo subatvakaris. 
Netoli lapkričio 1-ji — Lietuvos 
Skautų S-gos 38-sios metinės. 
Joms buvo skirta abiejų Cleve
lando tuntų — Neringos ir Pilė
nų sueiga, šį kartą jaunimas ne
buvo vargintas ilgomis kalbomis.

Abu tuntininkai trumpu žo
džiu bei įsakymais tuntams pa
brėžė šventės reikšmę, atžymė
jo sąjūdžio pradininkus bei ne
nuilstamus talkininkus. Iškilmių 
proga Pilėnų tunto skautai kan
didatai — Al. Apanius, Rim. 
Lipnevičius ir Vit. Skrinska da
vė skautų įžodį. Kaklaryšius 
jiems užrišo sktn. inž. V. Ci- 
vinskas, o draugininkas vyr. 
sktn. V. Kizlaitis įteikė kiekvie
nam naująją A. Baranausko 
"Anykščių šilelio” laidą. Nerin
gos tuntininkė psktn. A. Petu- 
kauskienė įteikė LSS Tarybos 
Pirmijos aktu apdovanotajam 
Baliui Gaidžiūnui skautiškąjį 
Padėkos ordiną. Giedras ir op
timistiškas buvo sveikinimas 
sktn. inž. V. Civinsko — vieno 
iš pirmųjų lietuviškosios skauty- 
bės veteranų.

Po oficialiosios 
trumpas lauželis, 
lietuviškos dainos
darniai skambėjo. Tiesa, lauže
lis salėje neturėjo stovyklinio 
laužo mistikos, tačiau ir čia bū
ta sąmojingų pasirodymų. Lau
žas užbaigtas didžiuliu 150 skau- 
čių-tų ratu, sugiedant Lietuva 
Brangi.

Gražiai praėjo rateliai, žaidi
mai ir šokiai. Nepaprastai ska
nūs buvo mamyčių kepsniai ir 
sumuštiniai bufete. Pastarasis, 
kaip ir visas subatvakaris buvo 
skirtas tik jaunimo pasilinksmi
nimui, bet ne pelnui, šį kartą tiek 
skautų-čių tėvai, tiek jų vadovai 
pagirtini už puikų bendradarbia
vimą ir jaukaus vakaro vien tik 
jaunimui suruošimą.

Vaidilos teatro nauja premje
ra, lietuvių salėje statyta spalio 
mėn. 21 d., praėjo gražiu pasise
kimu. Į pirmąjį vaidinimą buvo 
susirinkę daugiausia jaunimas, į 
antrąjį vyresnieji. Iš viso vaidi
nimo žiūrėjo apie 500 clevelan- 
diecių.

Apie patį veikalą ir vaidinimą 
yra progos plačiau pasisakyti ir 
tai padarysime ateinančios sa
vaitės Dirvoje. Bendrai darant 
išvadą galima drąsiai siūlyti, kad 
Vaidilos teatrą su šiuo veikalu 
pasikviestų ir kitos lietuvių ko
lonijos. Dekoracijos nesudėtin
gos, o ir pačių vaidintojų neper- 
daugiausia. Todėl kelionės išlai
dos gali būti pakeliamos.

dalies buvo 
Malonu, kad 
ir sutartinės

Solistai Aldona Stempužienė ir
Vaclovas Verikaitis,

drauge su Čiurlionio ansambliu 
ir Varpo choru dalyvaus mažo
joj dainų šventėj lapkričio 18 d. 
Clevelande.

Biletus jau galima gauti Dir
voje.

Baltic Delicatessen
krautuvės savininkas — A. ir B.' 
Gražuliai, rengiant Dirvos meti-1 
įn vakarą, bufetą yra gausiai 
parėmę įvairiais maisto produk
tais. širdingai dėkojame.

Baltic Delicatessen krautuvėje 
(6908 Superior Avė.) kiekvieną 
trečiadienį jūs galite nusipirkti 
naujausią Dirvą.

Aleksandra Pivoriūnienė,

r v

gyvenanti 18000 Marcella Rd. 
(IV 1-3542) išlaikė nekilnojamo 
turto pirkimo-pardavimo egzami
nus ir dirba

Vera L. Sulak Realty
764 E. 185 St. IV 1-3413

Kandidatas į gubernatorius 
O’Neil ir kandidatas į apskrities 

prosekutorius Krupansky
šio mėn. 30 d. (antradienį) tarp 
10:30 ir 12 vai. bus žemutinėj 
lietuvių salėj. Norį sueiti į glau
desnes pažintis su lietuviais bal
suotojais.

Lietuviai, esantieji tuo laiku 
laisvi, kviečiami j žemutinę lie
tuvių salę atsilankyti.

Dr. J. Vitkus
porą 
Ohio

prašo pranešti, kad prieš 
savaičių Dirvoj paskelbtas 
Lietuvių Gydytojų suvažiavimas 
neatitinka tiesai. Į jj nebuvo 
kviesti seniau čia įsikūrę lietu
viai gydytojai ir todėl tas susi
rinkimas tebuvo naujakurių gy
dytojų susirinkimu.

t

Dirvos darbo valandos
Dabar Dirva kasdien atidary

ta nuo 7 vai. ryto iki 4 vai. 
vakaro ir vėl nuo 5 vai. vakaro 
iki 7 vai. vakaro.

Visi clevelandiečiai, norintie
ji užsimokėti už prenumeratą, 
paduoti skelbimus ar nusipirkti 
knygų, naudokitės dabar visiems 
patogiu laiku.

šeštadieniais atidaryta nuo 
8:30 vai. iki 12:30 vai.

Svarbu visiems žinoti

.5

GERI NAMAI
ofise UT 1-0323

Atstovas:
Chimes Realty

Keturių šeimų namas, po
kamb., dvigubi porčiai, slovakų 
rajone. Prašo $19,500. Gerai iš
laikytas.
VICTOR BANIONIS 

namuose SW 1-9568 
Namų telef. šaukit nuo 9 vai. 

ryto iki 9 vai. vakaro.

r

Sodybų ir sodų savininkams
Sodybų dekoratyviais tvarky

mas, sodų priežūra, įvairių me
delių (dokoratyvinių ir vaisinių) 
ir kambarinių gėlių parūpinimas. 
Kreiptis į prityrusį specialistą: 

V. Apanius,
PO 1-5614

Parduodami namai
Euclid Beach apylinkėj du na

mai ar.t vieno sklypo; vienas ir 
kitas dviejų šeimų. Už vieną 
prašo $12,500, o už kitą tik 
$10,500.

Carlyon Rd. East Cleveland iš 
7 didelių, gražių kambarių colo
nial su centraliniu apšildymu; du 
garažai; žema kaina'.

Mes turime parduoti ir daug 
kitų įvairių namų.

Šaukite Paul Mikšys namų 
telef. LI 1-8758 arba office

Kovac Realty
960 E. 185 St.

KE 1-5030

I

•N

JUMS GERI NAMAI
E. 128 — St. Clair, didelis 

dviejų šeimų, po 3 miegamuosius 
2 kamb. trečiam. Gaso šildymas 
Garažai. Labai didelis sklypas.

♦

Eddy Rd. rajone 4 šeimų ply 
tinis namas. Po 5 kamb. butai. 
Gaso šildymas. Geram stovy 
geros pajamos.

RAY NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų 

automašinų apdrauda. 
11809 St. Clair 

UL 1-3919 LI 1-9216
- ’ i -.......................

PUIKUS NAMAS

I

Paskaitom iš švento Rašto lie
tuvių salėje įvyks spalio mėn. 28 
d. 2:30 vai. Prašome visus geros 
valios lietuvius atsilankyti, nes 
bus švento Rašto tyrinėtojo Jur
gio Vanago pranešimas. Įėjimas 
ir išėjimas laisvas. (44)

IŠNUOMOJAMI 6 KAMBARIAI
1444 East 66 St., Yra šaldytu

vas ir plyta. Kreiptis nurodytu 
adresu: »

Mūriniai apartamentai East Clevelande:
1) Hayden rajone. 6 butai ir 2 krautuvės, viename name. 

Gaso šildymas. 474 doleriai pajamų per mėnesį. 15000 dolerių {mo
kėjimas. Savininkas gali duoti morgičių. Kaina prieinama.

2) Prie Hayden. Namas iš 2-jų butų ir 2-jų krautuvių. 4 
nauji gaso pečiai. 4 automibilių garažas. Prašoma 33000 dolerių.

3) Prie Eddy Rd. 4 šeimų mūras su baldais. Atskiras gaso 
šildymas. Pajamos 382 doleriai per mėnesį. Kaina $35,800.

3-jų šeimų medinis namais East Clevelande. Vienas butas 
iš 6 kambarių, o 2 butai po 4 kambarius. Arti susisiekimo ir mo
kyklų. Nuoma per mėnesį už visus 3 butus $207. Reikalinga šiek 
tiek pataisymo. Prašoma $16,809.

2-jų šeimų ir 2-jų krautuvių medinis namas. E. 87 ir Su- 
, perior rajone. 2 krautuvės ir 5 kambarių butas žemai ir 1 butas 

iš 8-ių kambarių antram aukšte. Mėnesinės pajamos $255. Galima 
nupirkti su mažu įmokėjimu.

2-jų šeimų namai East Clevelande:
1) 3 miegamųjų butai. 2-jų automobilių garažas. Gaso šil

dymas. Savininkas skuba parduoti. Prašo $18,909.
2) Prie Shaw Avė. 2 butai po 5 kambarius. 2 garažai, 2 

gaso pečiai.
Vienas šeimos namas East Clevelande. Prie Hayden. Vienas 

miegamasis ir vonia žemai ir 2 miegamieji viršuj. Gaso pečius, 
vienas garažas. Moderniai įrengta virtuvė.

Vienos šeimos namas Naujosios parapijos rajone. Tarp 
Lake Shore Blvd. ir ežero 3-jų miegamųjų medinis namas. 2-jų 
automobilių garažas. Gaso pečius. Maloni aplinkuma. Prašoma 1 
$15.700.

Kreipkitės į p. ŠIRVAITĮ,
WM. J. BYRNE — REAL ESTATE

Realtor
1535 Haydens Avenue
Telefonai:

Įstaigoje MU 1-6100,.vakarais namuose KE 1-4080

ir

ir

East Cleveland. 4 miegamieji 
antram aukšte. Įrengiamas tre
čias. Bryant gaso pečius. Par
duoda savininkas, šaukti WY 
2-1000 arba WY 1-0202.

Išnuomojamas kambarys 
su teise naudotis virtuve.

Teirautis: HE 1-8516.

BĖDA JUMS RAŠTO . 
ŽINOVAMS—

NETEISIUS ĮSTATYMUS 
DARANTIEMS

Biblijos studentai pataria: su- 
raskit sau vienintelį kelią išsi
gelbėjimui, ateikite prie šv. raš
to, ten rasite Viešpaties patari
mus ką reikia daryti; peržiūrė
kite į faktus, šiądien pasaulis 
eina prie sunaikinimo.

Brangūs draugai, matote pa
tys savo akim, šiądien ant žemės 
nėra teisingos valdžios, tai gali
ma nuspręsti iš Visagalinčio Die- 
vio žodžio, iš to mes žinome kas 
tsitiks pasauliui netolimoje atei

tyje. Kame gi galima surasti 
teisingą valdovą šioje suspaudi
mo ir sumišimo valandoje? At
sakymas yra tokis: Biblijoje, ku
ri yra Dievo tiesos žodis, kuris 
duotas žmogui jį pamokyti tei
sybės kelio. 2 Tomo. 3: 16 e. O 
kur galima gauti bibliją? Pas 
Biblijos studentus.

Visagalis Dievas davė savo pa
žadėjimo žodį, kad savo Misiją 
Kristų Jis padarys savo teisin
gos valdžios galva ir, kad jis val
dys pasaulį teisybėje ir. suteiks 
amžiną gyvenimą visiems pa
klusniems žmonėms.

Brangūs draugai, nemanykit, 
kad mirtino žmogaus galybė tą 
galės padaryti; žmogus turi mir
ti, o Dievas amžinai gyvas. Ieš
kokite tiesos, Dievo žodžio, kol 
galite surasti. Nustatytas laikas 
jau pasibaigė. Dievo karalystė 
yra čia pat, ir Armageddonas yra 
arti. Visos religijos yra priešin
gos Dievo karalystei. Aš prašau 
visų, eikit į Viešpaties yusę ir 
priimkit tiesą ir savo Viešpatį 
Jėzų Kristų.

Skelbia:
WILLIAM SHIMKUS 
1110 E. 76th Street 
Cleveland 3, Ohio
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JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 

ir batų taisymas 
1389 East 65 St.

Norintieji kreiptis telefonu 
šaukit HE 2-2615 tarp 7-9 vai 
vakaro.

*■

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

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

753 E. 118 St.
Telef.: LI 1-5466
Cleveland 8, Ohio

v

Geras namas
E. 72 — St. Clair rajone 4 

miegamųjų. Plytelių virtuvė ir 
vonia. Moderniai įrengta. Pilnas 
rūsys. Gaso šildymas. Kaina tik 
$10,900.

Page Realty Co.
KE 1-1030

Išnuomojama 5 kambariai
ir vonia. Teirautis kasdien:

EN 1-6947

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iRl 7 v. V.

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

Du skyriai 
6712 Superior Avė. HE 1-2498
13515 Euclid Avė. MU 1-8100

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA O.

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

MONCRIEF nsTSv

šešių kamb. namas,
modernizuotas, naujas gaso pe
čius, langinės, tinklai. Plytelių 
virtuvė. Grabus sklypas vaikams. 
Kaina $12,500. Adresas: 476 E.
127 St., telef.: MU 1-2563.

Parduodama alinė,
turinti Dl, D2 ir C2 leidimus, 
esanti E. 79 St., lietuvių ir lenkų 
rajone. Maža kaina. Savininkas 
išvyksta, šaukti: EN 1-9080.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

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

Visais mašinų reikalais 
kreipkitės j

J. S. AUTO SERVICE
i

(IŠNUOMOJAMI 3 KAMBARIAI 
su baldais arba be baldų. Yra vo
nia.

Ideali vieta 2 ar 3 asmenims. 
Kreiptis: 6302 Belvidare Avė. 

(44)
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O’LARKS RESTORANAS
Puikus maistas, geri gėrimai.

Savininkas lietuvis — Joseph 
Dragūnas. Kviečiami atsilanky
ti.

10508 St. Clair Avė.
(42)

I. J. S AM A S JEWELER

i

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas.

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

- ■ .................. ... Į Į
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
(Taip pat į Rusiją, Sibirą ir kitus kraštus)

Lietuvių bendrovė PARCEL TRADING COMPANY 
siunčia įvairiausių rūšių individualius dovanų siuntinius.

Iš Londono, Anglijos — pilniausias pasirinkimas pagal 
mūsų katalogus:

angliškų vilnų, avalynės, vaistų, odos, laikro
džių, maisto prod. ir kitų dalykų.

■Iš Amerikos — persiunčiame Jūsų atneštus (ar paštu 
mums atsiųstus) siuntinius. Taip pat siunčiame ir ORO 
PAŠTU.

Visų siuntinių PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
Mes esame savistovi bendrovė, veikiame be tarpininkų. 
Maloniai kviečiame visus lietuvius naudotis mūsų rū

pestingu ir nuoširdžiu patarnavimu.

Vedėja ANASTAZIJA JUODVALKIENĖ

PARCEL TKADING 
COMPANY 

1165 East 71st Street, Cleveland 3, Ohio
Telefonai: įstaigoj — UT 1-0807, bute — EX 1-7427

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojame į 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 į mus h būsit patenkinti

t

t

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.

Gyvybės, nelatmią, ugnies, 
automašinų apdrauda 
Skambikit: §K 1-2183

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

REMONTO DARBAI
Atlieku mažus ir pagrindinius 

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

V. Riekus
16209 Arcade

Tel. IV 1-2470
k

C

iš urmo 
pirkėjui

BALTI
Supply Co.

Tiekia prekes tiesiai 
aridėlių, sutaupant

brangų krautuvės patarnavimą 
Gaunami visų žymesnių firmų 
žarniniai. Skambinti B. USnars- 
kiui. Tel. KE 1-0210.

Mes turime spalvuotų pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namą.

WADE PARK REALTY CO.
7032 Wade Park Avė.

Arthur O. Mays, broker
Telef.: UT 1-7551

(52)

LEIMON’S CAFE

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

Įvairūs valgiai, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

731 E. 185 ST. KE 1-9737

PAGALVOKIME PRIEŠ EIDAMI AR KĄ 
NORS DARYDAMI

Visiems Clevelando lietuviams reikėtų pagalvoti prieš einant 
kur nors praleisti linksmai, laikų ar rengiant subuvimus, vakarus, ves
tuves — kur yra patogiausia vieta ir kur būtų pareiga visa tai atlikti. 
Atsakymas pats atsiranda, jei galvojame, kad savi turime remti sa
vus. Tai būtų patogiausia vieta — Lietuvių klube ir salėje.

Lietuvių klubas ir salė po remonto — atnaujinimo dabar atrodo 
gražiai, jaukiai ir kiekvienam malonu pabūvuoti, sutikti savus drau
gus, pažįstamus, praleisti lietuviškoje nuotaikoje savuose namuose.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

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

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

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

kitės j mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimų įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymaa 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

FUNERAL HOMES

JAKUBS A SON

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & IViIliam 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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DIRVA THE FIELD

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

A.a. kun. Vladą Mironą prisimenant
Prieš trejetą savaičių šioje 

vietoje buvo paminėtas kankinio 
mirtimi miręs Dzūkijos ąžuolas 
— Dr. Janavičius, šiandieną no
rime trumpai paminėti taip pat 
kankinio mirtimi mirusį Aukš
taitijos ąžuolą kun. V. Mironą.

Lietuvių tauta turėjo ir dar 
turi kunigų, kurie mūsų tauti
niam atgimime, suvaidino svar
bias roles. Kas iš mūsų nežino 
Maironio, Jakšto, Vaižganto, 
Strazdelio, Valančiaus, Vieno
žinskio, Tamošaičio ir visos eilės 
kitų. Vieni iš jų buvo poetai, kiti 
publicistai, literatai,' mokslinin
kai, c dar kiti valstybininkai. 
Vienas iš tokių politikų ir visuo
menės veikėjų buvo kaip tik a. a. 
kun. Vladas Mironas. •

Kun. Mironas yra gimęs 1880 
m. birželio mėn. 22 d. Kuodiškių 
vienkiemy, Panemunio parap., 
Rokiškio apskr. 1892 m. jis įsto
jo j Mintaujos gimnaziją. Mokėsi 
kartu su buv. Lietuvos prez. A. 
Smetona ir kitais tuometiniais 
lietuvių veikėjais.

1896 m. Mironas drauge su 
Smetona buvo išmestas iš gim
nazijos už pasipriešinimą rusiš
kai kalbėti maldą. 1897 m. Miro
nas nuvyko į Vilnių ir ten įstojo 
į kunigų seminariją ir ją baigė 
1901 m. Baigęs Vilniaus Kunigų 
Seminariją išvyko į Petrapilio 
Kunigų Akademiją, kurią 1904 
m. baigė Teologijos kandidato 
laipsniu. Tais pačiais metais bu
vo įšventintas į kunigus.

Nuo 1907 m. kun. Mironas 
(pasirašinėdavo Meirūnas) pra
dėjo reikštis tautiškajame veiki
me Vilniaus krašte. Vilniaus vys
kupas Ropp’as norėjo kun. V. 
Mironą įtraukti į lenkų katali
kiškąją partiją ir padaryti ”len-j 
kamanų”, bet nepavyko.

I

| skiriami seni klebonai, kanau- 
] ninkai arba prelatai, o čia, 30 m. 
amžiaus jaunas kunigėlis, ne 
lenkomanas, ir tik tris metus 
klebonavęs, jau paskirtas deka
nu.

Merkinės dekanatas buvo di
džiausias visoj Vilniaus vysku
pijoj — susidėjo iš 21 parapijos. 
Jaunas dekanas kun. Mironas su
gebėjo tinkamai eiti jam uždėtas 
pareigas. Vysk. Ropp’as, mato
mai, prieš tai pastebėjo jo gabu
mus ir gilų patriotizmą, davė 
progą pasidarbuoti savųjų tau
tiečių tarpe.

Kun. V. Mironas, jau nuo pir
mojo lietuvių dienraščio "Vil
niaus žinių” įsteigimo buvo ak
tyvus visuomenės veikėjas ir or
ganizatorius. Jis dėjo daug pa
stangų pakviesti kun. Tumą 
Vaižgantą į ”V. ž.” redakciją.

Sustojus ”V. ž.” veikdamas 
drauge su Smetona, Vaižgantu 
ir kit., 1907 m. įsteigė "Vilties” 
dienraštį. Kun. Mironas buvo 
vienas iš žymiausių "Vilties” or
ganizatorių. A. Smetona, kun. 
Tumas-Vaižgantas ir kun. Miro
nas tuo metu buvo Vilniaus kraš
to lietuvių "traice”. Apie juos 
centralizavosi tautiškai-lietuviš- 
kas veikimas, Dienraštis "Viltis” 
įkvėpė jaunajai tuometinei inte
ligentijos ir kunigijos kartai vil
tį, kad kąda nors mes lietuviai 
atgausime savo teises savajam 
kraštui — prikelsime Lietuvą.

Kun. Mironui perėmus Merki
nės dekanatą, lietuviškas darbas 
Vilniaus krašte ėmė stiprėti. Pa
mažu ėmė nykti baimė prieš len
kus. Vilniaus jaunieji kunigai 
matė Mirono a meny vadą ir už-

Kun. V. Mironas, būdamas tarėją. Iki to laiko Vilniaus 
krašto lietuvių tautinis atgimi
mas merdėjo.

Dekanas Mironas stengėsi kiek 
galima daugiau pakviesti į Vil
niaus kraštą veiklių, susipratusių 
lietuvių kunigų ir pasauliečių. 
Kun. Mironui rūpėjo Vilniaus 
krašto lietuvius šviesti ir lietu- 
vinti. Beveik kievienoje parapi
joje jis privertė klebonus steigti 
parapijines mokyklas, šios mo- 
kyklis daug pagelbėjo lietuvybei 
išsilaikyti. •

Kada 1915 m. vokiečiai oku-

gryno kraujo lietuvis, nepasida-l 
vė viliojimams ir liko ištikimas 
savajam kraštui — Lietuvai. Ku
rį laiką ėjo privatinių mokyklų 
kapeliono pareigas. Po kiek lai
ko iškeliamas klebonauti į len
kišką Choroščo parapiją netoli 
Balstogės ' (Gardino gub.).

Išklebonavęs tris metus, kun. 
Mironas buvo paskirtas klebonu 
į Valkininkus ir sykiu Merkinės 
dekanu. Visa vyskupija buvo nu
stebinta tokiu aukštu paskyrimu, 
nes būdavo paprastai dekanais

J. JUREVIČIUS pavo Lietuvą, kun. Mironas, Vil
niaus krašte, ypatingai Merkinės 
dekanate, suvaidino svarbų vaid
menį Lietuvos valstybės atstaty
me. Reikia pasakyti, kad okupa
cinė vokiečių valdžia su juo skai
tėsi ir jis daug žmonėms gero 
padarė.

1917 m. rugsėjo mėn. 18 d. Vil
niuje įvyko lietuvių atstovų kon
ferenciją, kurioje dalyvavo, ir 
kun. Mironas. Konferencija, dr. 
J. Basanavičiui pirmininkaujant, 
pareiškė lietuvių tautos pasiryži
mą atkurti savarankišką nepri
klausomą Lietuvos valstybę. 
Konferencijos nutarimams vyk
dyti buvo išrinkta taryba iš 20 
asmenų, kurių tarpe buvo ir Mi
ronas. Taigi, Lietuvos Nepriklau
somybės deklaraciją, kurį 1918 
m. vasario mėn. 16 d. buvo pa-

DERLINGOJI VASARA
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Dėmesys amerikiečiams
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

(Tęsinys iš pereito numerio)
Be minėtųjų asmenų sąskry

dyje dar dalyvavo — teisėjai, 
daktarai, finansininkai, genero
lai, aukštieji įvairių valdžios de
partamentų pareigūnai ir Drau
gijų atstovai.

LITHUANIAN FESTIVAL 
GUEST LĮST

I. 
the

Jack Martin (Admin. Assist. to 
President) and Mrs. Martin.

James M. Lambie, Jr. (Spec. Assist. 
in White House Office) and Mrs. 
Lambie.

Maj. Gen. J. S. Bragdon, U. S. A., 
(ret) (Spec. Asst. to the President) 
and Mrs. Bragdon.

Henry F. Holland (Asst. Secy. of 
Statė for Inter-American Affairs) 
and Mrs. Holland.

Loy W. Henderson (Deputy Under- 
Secy. of Statė) and Mrs. Henderson.

Arthur Larson (Under-Secy. of La- 
bor) and Mrs. Larson.

Francis O. Wilcox (Asst. Secy. of 
Statė) and Mrs. Wilcox.

Carl W. McCardle (Asst. Secy. of 
Statė for Public Affairs) and Mrs. 
McCardle.

Ivy Baker Priest (U. S. Treasurer) 
and Roy F. Priest.

Felix E. Wormser (Asst. Secy. of 
Interior) and Mrs. Wormser.

Murray Snyder (Asst. White House 
Press Secy.) and Mrs. Snyder.

Fred G. Aandahl (Asst. Secy. of 
Interior) and Mrs. Aandahl.

Frank D. Newbury (Asst. Secy. of 
Defence) and Mrs. Newbury.

Herbcrt B. Loper (Asst. to Secy. of 
Defence) and Mrs. Loper.

Dr. Frederick Brown Harris (Se
nate Chaplain) and Mrs. Harris.

Robert G. Baker (Senate Maj. Secy.) 
and Mrs. Baker.

J. Mark Trice (Senate Minority 
Secy.) and Mrs. Trice.

The Rev. Bernard Braskamp (House 
Chaplain) and Mrs. Braskamp.

Lowell M. Mason (Federal Trade 
Commissioner) and Mrs. Mason.

Charles I. Schottland (Commissioner 
of Sočiai Security) and Mrs. Schott
land.

Sherijįan Minton (Supreme Court 
Judge) and Mrs. Minton.

Robert Merriam (Asst. Dr. Bureau 
of the Budget) and Mrs. Merriam.

Percival F. Brundage (Dep. Dir. 
Bureau of the Budget) and Mrs. 
Brundage.

W. H. Brett (Dir. Bur. of the Mint) 
and Mrs. Brett.

Rcar Adm. H. Arnold Karo (Dir. 
Coast & Geodetic Survey) and Mrs. 
Karo.

John Walker, III. (Chief, Curator, 
Nat’l Gallery of Arts) and 
Walker.

Adm. B. W. Hogan (Surgeon 
Bur. Medicine & Surgery) and 
Hogan,

Mrs.

Gen. 
Mrs.

skelbta pasauliui, yra pasirašęs 
ir kun. V. Mironas.

Nepriklausomybės metais, kun. 
V. Mironas ėjo įvairias pareigas. 
Jis ilgą laiką buvo Kauno Įgulos 
Bažnyčios rektorius, vyr. kariuo
menės kapelionas ir pagaliau, 
Lietuvos valstybės ministras pir
mininkas. Visose pareigose kun. 
Mironas buvo stropus ir sąžinin
gas. Jam Lietuvos reikalai buvo 
aukščiau visko. Būdamas iš ma
žens tautinio nusistatymo ne
kartą jam teko iš savo Bažny
tinės vyriausybės nuryti karčią 
priekaištų piliulę, bet meilė sa
vo kraštui ir tvirtumas idėjai 
viską išlygindavo.

1940 m. bolševikams okupa
vus Lietuvą, kaip daugelį lietu
vių, taip ir kun. Mironas buvo 
areštuotas. Vokiečiams užėjus iš 
kalėjimo išsilaisvino. Bet antrą 
kartą bolševikams atėjus vėl bu
vo suimtas ir išvežtas. Po to1 
grąžintas, vėl suimtas ir išvežtas 
į Sibirą. Ten, pagal vokiečių pa
sakojimus ir yra miręs. Didysis 
Lietuvos sūnus kun. V. Mironas 
jau nesugrįš į savo numylėtą 
Lietuvą, dėl kurios jis tiek daug 
dirbo, aukojosi ir pagaliau pats 
tapo auka, šaltojo Sibiro žemė 
priglaudė Kankinio kun. Miro
no kaulus, kuriuos Lietuvos ai
niai vargu ar begalės kada nors 
juos surasti.

Mes, gyvieji vienminčiai, len
kiame galvas Tau, mielas Kuni
ge, Mironai! Istorikai įvertins 
Tavo darbus Lietuvių tautai.

I Carl Marcy (Senate Comm. on Fo
reign Relations) and Mrs. Marcy.

L. Rohe Walter (Pub. Rel. P. O. 
Dept.) and Mrs. Walter.

William J. Caldwell (ICA, Public 
Reports) and Mrs. Caldwell.

C. R. Jurgela (Voice of America) 
and Mrs. Jurgela.

Harold Boxer (Voice of America) 
and Mrs. Boxer.
, Joseph Dennis Corhan (Voice of 
America).

Arthur F. Bums (Council of Eco- 
nomic Advisors) and Mrs. Burns.

Dr. Wm. B. Ewald, Jr. (Sp. Asst. 
in White House Office) and Mrs. 
Ewald. \

Douglas B. Hester (Office of Legis- 
lative Counsel - Senate).

Mrs. Robert Low Bacon.
Mr. and Mrs. Wellwood H. Maxwell.
Mrs. Nicholas Longworth.
Mrs Irene B. Caldwell.
Mr. and Mrs. John Davis.
Mr. and Mrs. Harry E. Howell.
Judge and Mrs. George Thomas.
Judge Alexander Holtzoff.
Judge and Mrs. F. Dickinson Letts.
Judge and Mrs. James Robert 

Kirkland.
Mrs. Harry G. Meem.
Mrs. and Mrs. L. R. Guylay.
Mrs. Parker West.
Edgar Morris.
Mrs. Raymond Cląpper.
Colonel and Mrs. M. Robert Gug- 

genheim.
Dr. and Mrs. Floyd S. Rogers, Jr.
Mr. and Mrs. Arthur Sears Henning.
Mr. and Mrs. Roy St. Lewis.
Mr. and Mrs. Evan Howell.
Dr. Richard Potter.
Mr. and Mrs. Walter H. Verdier.
Lynn Wilson.
Mr. and Mrs. Edward J. Brown.
Mr. and Mrs. Frederick Stout.
Mr. and Mrs. Edward T. Crawford.
Mr. and Mrs. Walter G. Richards. 
Mary Pauline Perry.
M. B. Thorp.
Eilėn ^Tadley.
William E. Tinker.
Jane E. Marilley (and escort).
June E. Sellberg (and escort).
Mr. and Mrs. Paul Gibson.
Kay Hanson (and escort).
Mr. and Mrs. Arthur N. Green.
Ena A. Shepherd.
Mr. cnd Mrs. Harold D. Brown.
Marie Morrison.
Elizabeth Mcllvane (and escort). 
Col. and Mrs. Sanford P. England. 
Harry Feehan.
Mr. and Mrs. Robert Lee O’Brien, Jr.

Čia, man prisimena viena

BALSUOKITE UŽ

DANACEAU
For Judge of Common Pleas Court

SAUL S. DANACEAU

f K

Howard Trivers (St. Dept. Eastern- 
European Affairs) and Mrs. Trivers.

Zeake W. Johnson, Jr. (House Serg. 
of Arms) and Mrs. Johnson.

Maj B. R. Kennedy (Dir. of Federal 
Register) and Mrs. Kennedy.

• VYRIAUSIAS PADĖJĖJAS COUNTY PROSECUTOR
• CO-AUTHOR MŪSŲ MIESTO CHARTERIO

• LAIMĖTOJAS ”GOOD GOVERMENT AWARD” 1955 M.
• GERAS IR PAJĖGUS ADVOKATAS

Pagerbkite gerą tarnautoją žmonėms

NOVEMBER 6, 1956

Eisenhowerio grupė, kurioje Senatorius George H. Bender yra 
vienas iš svarbiausių narių, yra atsidavęs įvairiai talkai — taikai, 
progresui, ir geram gyvenimui —168 milionams Amerikos piliečių.

"Šis pasiryžimas” — Prezidentas Eisenhower pasakė savo Cleve
lando prakalboj giriant Senatorių Benderį __ ”yra lygus visiem,
neišskiriant rasę ar spalvą — neišskiriant vietovę ar dalį — ir 
neišskiriant ekonominį stovį”.

'IKE TEAM ME 4BCR

"B" for BENDER

Šis, Prezidento Eisenhowerio žodžiais, yra "didelis pasiryžimas” 
Senatorius Bender stovi už tai. Per visą jo viešą gyvenimą, Sena
torius Bender kariavo dėl gerbūvio visiems piliečiams. Ar gali 
kandidatas, kuris eis prieš Senatorių Benderį rinkimuose pasa
kyti tą patį — ar gal Senator Bender oponentas nežino ką sakyti ?

liečiams”, Šen. Georg H. Bender”Lygus patarnavimas visiems pi

FOR SECURITY TO SENIOR 
CITIZENS

JIS STOVI DIDELIAM 
PASIAUKOJJMUI“ ...Prez. Eisenhower 
sakė apie Senatorių GEORGE H. BENDER

VIGOR AHO FORTHRIGHTNES5

FOR BETTER SCHOOLS

FRIEND OF LABOS 
AND INDUSTRY

A LIFE TIME 
OF IEOISUTIVE EXPERIENCE

draugija, kurią savo laiku Cle
velande buvo suorganizavęs inž. 
P. žiūrys. Ji buvo pavadinta — 
American Friends of Lithuania. 
Man atrodo, kad tokia draugija 
labai reikalinga. Iš čia aukščiau 
paminėtų ir pirmiau buvusių as
menų, tokia organizacija ir yra 
organizuojama. Tautinės Sąjun
gos rajoniniame suvažiavime or
ganizacijos darbui yra išrinktas 
komitetas iš p. Antano Olio, dak
taro St. Biežio, inž. P. žiūrio ir 
manęs. Jos padaliniai galėtų bū
ti išplėsti po daugelį Amerikos 
miestų, kur lietuviai turi kon
taktų su amerikiečiais. Lietuvai 
draugų turime po visą Ameriką. 
Dar nedaug, bet gausime dau
giau. Joje ir mes patys, ypač 
čiagimiai lietuviai, turėtų veik
liai dalyvauti. Tokia draugija pa

Igamečiam visuomenininkui, nuoširdžiai dirbusiam 
tautinius garbus

I)R. M. J. COLNEY

išsiskyrus iš gyvųjų tarpo, reiškiame gilų užuojautos ir 
pagarbos jausmą jo našlei poniai A. COLNEY

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga,
Dr. S. Biežis, 
Pirmininkas.

darys daug gero Lietuvos rei
kalams.

Perskaitęs DIRVOJE Ameri
kos kapitono Jaro Ramfinio 
straipsnį — Aviacijos Tarnybo
je, mar.e dar daugiau įtikino, kad 
mums Lietuvos reikalais reikia 
daugiau dėmesio kreipti į Ame
rikos visuomenę.

DIRVĄ užsisakyti

galima ir šiandien, nėra reikalą

laukti nei meto, nei mėn

pabaigos!
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