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TARPTAUTINĖ
TELEFONO
KNYGA

Nedaugeliui žinoma, kad yra
ne tik paskirų miestų ar kraštų
telefonų abonentų sąrašai, bet
taip pat ir tarptautinė "viso pa
Nr. 24
į
saulio" telefonų knyga, žinoma,
Kovo-March 24, 1958
nors tai ir gana didelis, dviejų
Cleveland, Ohio
lomų (po daugiau kaip 1000 pus
A,.
lapių) leidinys, jis apima tik
stambiuosius komercinius cent
LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA
• Tuniso prezidentas BourguiLIETUVIŲ
rus, nes ir skirtas tik komerci
ba pareiškė krašto konstitucinia
niams reikalams. Bet yra šiek
ENCIKLOPEDIJA
me susirinkime, kad jis ir toliau
tiek ir atitinkamų valdinių įstai
PREMIJAVO
liks Vakarų pusėje. Kalboje jis
gų ir beveik visų pasiuntinybių
pabrėžė norą bendradarbiauti su
bei konsulatų telefonai.
M. KATILIŠKIO
Prancūzija ir padėkojo JAV bei
Mums įdomu, kad Jungtinių
ROMANĄ
Britanijai už pagalbą, ieškant iš
valstybių skyriuje yra ir Lietu
eities iš dabartinės krizės.
vos pasiuntinybės telefonas WaLietuvių Enciklopedijos Lei
• Vak. Vokietijos kancleris
shingtone, Lietuvos generalinio
dykla, susipažinusi su mūsų gro
Adenaueris
pareiškė,
kad
jo
vy

konsulato telefonas New Yorke,
"Šešupės” kolchozas (ties Ma- mijos studentų surinktais duožinės literatūros leidiniais, išleis
riausybė
nesipriešinsianti
atomi

Lietuvos konsulato telefonas
rijampole) visada minimas, kaip menimis tik 27 lietuvių valstietais 1957 metais, konstatavo, kad
nių ginklu bazėms, jei NATO nu
pavyzdingiausias visam rajone,'čių moterų teavėjo batus. 75%
Bostone. Nėra Lietuvos konsula
yra aukšto meninio lygio kūri
spręs,
jog
tos
bazės
Vokietijoje
o rajonas — pavyzdingiausias vi moterų nešiojo klumpes, 19%
to telefono Los Angeles, nors yra
nių, atžymėtinų premija, nutarė
yra
reikalingos.
soj Lietuvoj. To kolchozo pirmi moterų visiškai nenaudojo mui
Estijos vicekonsulato. Ir keis
skirti Lietuvių Enciklopedijos
•
Britanija
pradėjo
stiprinti
įlinkas Juozas Miežlaiškis už lo".
ta, kad visiškai nėra Chicagoj
premiją 500 dolerių Mariui Kati
savo
įgulas
Adeno
protektorate,
nuopelnus pagerbtas: išrinktas
Tuo tarpu jaunimo spaudoje
liškiui už jo veikalą "Miškais Tūkstančiais žiedų pražydusi azalija ir jų tarpe pasipuošusi mer esančių konsulatų telefonų (jo
nes
kaimyninis
Jemenas,
įsijun

gaitė.
deputatu net į Maskvos Sovietą. kovojama su tų "buržuazinių lai
kių, ne tik Lietuvos), lygiai kaip
ateina ruduo".
gę^
Egipto
vado
vau
jamon
Ara

Tas pavyzdingasis kolchozas kų" nemačiusiųjų jaunuolių įsi
nėra ir .Chicagos aukštųjų mo
m
bų Jungtinėn Respublikon, galįs
kyklų telefonų, nors yra Detroi
už 1957 metus mokėjo pavyzdin tikinimu, kad tais laikais buvę
pradėti provokacinius veiksmus.
komjaunimo o r g a n i zacijoms, to, New Yorko, Pittsburgho ir
gą atlyginimą: po 3 kilogramus geriau gyventi, ir susirūpinus
DRAUGIŠKU
Britai
turį
pranešimų,
kad
Jeme

daugelis jų yra silpncfe ir negau St. Louis aukštųjų mokyklų te
grūdų ir po 14 rubliu už darbo klausinėjama, iš kur jaunimas
BALSAVIMU
nas paskutinėmis savaitėmis ga
sios".
lefonai (ne visi).
dienos normą.
galėjo susidaryti tokias nuomo
DUOMENYS
vęs dideles sovietinių ginklų, jų
•Y*
Kitas, kaimyninio Kalvarijos nes. Paaiškinimas — kad tos "ba
Kanadoj esančių konsulatų te
tarpe rusiškų tankų ir lėktuvų,
Suvedus
Lietuvių
Rašytojų
Vis
dėlto
nutarta
pripažinti,
tų
neavėjusios"
moterys
tebėra
rajono irgi pavyzdingas (''Tary
lefonai yra, bet Toronto skiltyje
siuntas.
Draugijos
narių
balsavimo
duo

kad partijos linija Lietuvoj esan Lietuvos konsulato telefonas nu
bų Lietuvos") kolchozas po 2.50 gyvos ir jos, matyt, papasakoja
•
Kanados
darbo
ministeris
menis,
daugelio
nustebimui,
pa

ti teisinga, o praktinis darbas — tylėtas. Europos sąrašuose Lie
kilogramu grūdų ir po 7 rublius tikrąją tiesą . . .
M. Starr pareiškė, kad nedarbas
aiškėjo, kad Gražina Tulauskai- patenkinamas. Pirmoji nutarimo tuvos vardas niekur nepasirodo:
už darbadienį. Esą, vidutiniškai
Kanadoje
galįs
pradėti
mažėti
tė-Babrauskienė už eilėraščių išvada — "stiprinti draugystę... nėra net ir visai oficialiai vei
OŠKINIS TEBESTATO
kiekvienas darbingas žmogus šia
birželio
vidury.
rinkinį "Rugsėjo žvaigždės" ga visų pirma su rusų tauta
SKLANDYTUVUS
me kolchoze už 1957 metus ga
kiančios pasiuntinybės prie Va
• Prancūzu pranešimu, praei
vo
34
balsus,
o
Marius
Katiliškis
vęs po 2,870 rublių ir po toną
Bronius Oškinis, vienas iš žy
tikano. Mat, Vatikano puslapyje
tą
savaitę
žuvę
845
Alžiro
suki

už
romaną
"Miškais
ateina
ru

Konkretesnieji
nutarimai
grūdų.
miausių nepriklausomos Lietu
yra tik pačioje Vatikano teritori
lėliai ir 100 paimta belaisvėm Sa
duo" tik 29 balsus.
pramonės reikalu
Palyginus tuos buvusių Lie vos sklandytojų, vėl sukonstrujoje esamų svarbesniųjų telefonų
vi nuostoliai neskelbiami.
tuvos ūkininku (marijabipolie- tavo sklandytuvą (BRO-12), ku
Tarp daugelio paskatinimų sąrašas, o pasiuntinybės prie Va
Balsavimai aiškiai parodė di
• Rytinėje JAV dalyje praeitą
Lietuviu
Enciklopedijos
pre

čių-kalvar’jiečių!) uždarbius su ris neseniai buvo išbandytas
džiosios Rašytojų Draugijos na "pagerinti" ir "padidinti", nuta tikano yra mieste, ne Vati
savaitgali
siautusi
pūga
padarė
mija
Mariui
Katiliškiui
bus
įteik

vidutiniais samdiniuIk uždarbiais Maskvoje ir pripažintas žymeli
rime konkrečiau pasisakyta šiais kano ribose, tad nei viena pa
milijoninėmis sumomis skaičiuo ta kovo 30 dieną Chicagoje Te r- rių dalies kultūrinį pajėgumą
1939 metais, susidaro toks vaiz geresnis (ir pusantro karto pi
klausimais:
1'
siuntinybė į Vatikano sąrašą nė
jamų nuostoliui ir pareikalavo 53 ros
spręsti
premijos
skyrimo
klausi

leidyklos
rengiamose
iškil

das.
gesnis) už eilės rusų konstruk
žmonių gyvybių. Kai kuriose vie mėse.
1) "Užtikrinti, kad 1959 me ra įrašyta. O Italijos skyriuje
<
ma.
2,870 rublių, pagal jų perka torių suprojektuotus tokio pat ti tose susisiekimas ir nutrauktos
tais būtų paleista Kauno hydro- įrašytos tik oficialiai veikiančios
po
sklandytuvus.
Nutarta
tą
mo

mąją galią, maždaug atitinka
elektrinė, kad būtų išplėstos Pet- Pasiuntinybės prie Italijos vyelektros srovės tiekimas sekma^
1939 metų 287 litus. Tona grūdų delį gaminti serijomis ir nau dienį dar nebuvo atstatytas.
rašiūnų, Vilniaus ir Klaipėdos r^ausy^s* ne
Vatikano,
doti
DOSAAE
(karinio
parengividutinėmis 1939 metu kainomis
elektrinės, kad jos būtų sujungKolumbijoj irgi Lietuvos kon• VValter P. Reuther ir jo va
— 160 litų. Taigi vidutinis ge-J mo organizacijos) reikalams. Tai
tos į žiedą, taip pat sujungtos su sulato telefonas nutylėtas, bet
dovaujama automobilių pramo
riausio Kalvarijos rajono kolcho- jau bene trečias Br. Oškinio moKaliningrado srities ir TSRS Brazilijoj Sao Paulo konsulatas
nės darbininkų unija antradienį
zininko metinis uždarbis 1957įdėlis, priimtas naudoti visoj So
pradės derybas su General Mo Šių metų kompartijos suvažia trigubai padidėjo ir toliau žada šiaurės-vakarų rajonų energijos ^ra įrašytas (tačiau Rio de Jamėtais buvo maždaug toks, kaip, vietijoj.
tors, reikalaudama aukštesnių vimo nutarimas Vilniuje buvo dar labai smarkiai didėti! Arba: sistemomis. Greičiau išspręsti neiro sąraše Lietuvos pasiunti-1939 metais 447 litai. O sarųdi-i Tas faktas gali susikirsti su
atlyginimu ir teisės dalyvauti dvigubai ilgesnis, negu pereitojo kur tas padidėjimas, jeigu prieš klausimą dėl Smalininkų HES|ny^s nėra),
nio uždarbis tais metais buvo jaunimui kalamu tvirtinimu, kad
(1956 m.) suvažiavimo: užima dvejus metus buvo didžiuojama statybos pradžios".
Įdomiausiai Lietuvos pasiun
gamintoju pelne.
apie|360 litų pinigais ir visas iš- geriausi išradėjai paprastai esą
daugiau kaip du didelius laikraš si derliais po 16 ir net 20 cnt. iš
tinybė yra įrašyta Urugvajaus
2)
"Atlikti
paruošiamuosius
laikymas per metus, tai yra, pa- rusai
čio puslapius.
sąraše. Eilė taip atrodo:
ha, o dabar (dvigubai padidė
darbus
dujų
tiekimui,
pirmiausia
stoge, apranga ir maistas, — kas
Pradžioje išskaičiuojami pra jus!) didžiuojamasi 10 ar 12 cnt.
La U.S.S.R.
Vilniaus,
Kauno
ir
Klaipėdos
juk ne 87 litai vertės.
ėjusių dvejų metų laimėjimai. iš ha?
Lituania
miestams".
Dabartiniai Kalvarijos kolcho* *
Jų tarpe: įvykdytos priemonės
Los Estados Unidos de
3)
".
..
statyti
Panevėžio
ka

zininkai, kad gautų 2,870 rublių,
asmenybės kulto sukeltoms klai
Norte America.
Toliau nutarimo įžangoje skai
belio
gamyklą,
Kėdainių
mažo
turėjo atidirbti kiekvienas po
doms ir trukumams ištaisyti: čiuojami ir trūkumai. "Rimtai
Taigi Lietuviy'Pprausta tarp
JL
voltažo
aparatūros
gamyklą,
410 darbo dienų normą, bet turė
didžiųjų
milžinųŲ^Ą
kolchozuose įgyvendinta nauja atsilieka energetikos ūkis ir sta
Kauno
elektros
motorų
gamyklą
jo patys maitintis, patys naudo
• Indonezijoje abi kariaujan
planavimo tvarka, pagal kurią tybinių medžiagų gamyba". "Ei
Įspūdingiausias" telefonų są
tis savo pastoge ir savo drabu čios pusės ruošiasi platesnio mas
plačiau pritaikomas "materiali lė įmonių sistemingai neįvykdo ir ketaus liejimo cechą "Perga rašas kaip tik pirmojo milžino —•
žiais (taip pat ir smulkiuosius to }veiksmams. Netoli didžiųjų
nio suinteresuotumo principas" planų". "Liaudies ūkio taryba lės" gamykloje.
Sovietijos: iš viso aštuonio
4) "Pagreitinti Panevėžio linų lika telefonų! Kiti iš eilės ma
įrankius turi savo turėti).
naftos ir gumos centrų-Pakanba(t. y., kadai visų socialistų keik dar mažai skiria dėmesio techniPalyginus su 1930 metų litais, ru ir Medau — praeitą savaitga
tas akordinio atlyginimo princi nianr gamybos patobulinimui". kombinato, Kauno pliušo-šilko žiausi sąrašai: Vatikano — 70 ir
padienis atlyginimas Kalvarijoj lį patruliavo amerikiečių karo
pas) ; naujas pensijų įstatymas, "Ypač silpnai išvystytas preky kombinato, Vilniaus "Audėjo’ Monaco — apie 250 ... Jungti
buvo: 7 rubliai = 70 centų, o 2.5 laivais, pasiruošę pradėti ame
darbo dienos sutrumpinimas (tuo bos tinklas miestų pakraščiuose kombinato statybą".
nių Valstybių sąrašas užima 450
kg. grūdu = 40 centų, iš viso — rikiečių evakuaciją, jei sukilėlių
5)
"Pagreitinti
Vilniaus
mėtarpu tik vienam Šiaulių dvira- ir darbininkų gyvenvietėse".
puslapių, vidutiniškai apie 200
1 litas ir 10 centų.
kariuomenė priartėtų. Sukilėlių
čių fabrike neseniai pradėtas "Prekybos tinkle ... pasitaiko sos kombinato statybą ... Pasta- telefonų puslapyje,
Mari jampoliškių "milijonie pranašavimu, civilinio karo per Gen. J. B. Medaris nuo balandžio praktikoje), mokesčio už moks išeikvojimų bei socialistinio tur tyli naujus šaldytuvus Vilniuje,
Įdomi ir telefonų statistika,
mėn.
I
d.
vadovaus
visai
raketų
rių" atlyginimas: 3 kg. grūdų = silaužimas įvyksiąs po trijų mė
lą vidurinėse ir aukštosiose mo to grobstymų". "Daugelyje kol- Panevėžyje ir Tauragėje".
Visame pasaulyje 1954 metais
bandymų
programai
ir
tuo
iš

48 centai, 14 rubliui = 1* litas 40 nesių.
kyklose panaikinimas! ma/žašei- ūkių ir tarybinių ūkių (= kol
6) "Pagreitinti Klaipėdos žve- buvę telefonų 89,200,000. Iš jų
vengs
bereikalingo
kartojimosi.
centų, iš viso — 1 litas 88 centai.
• Sovietijos naujai "išrinkta
mių mokesčio panaikinimas, chozų ir sovchozų) žemdirbystės jybos uosto statybą”.
50,373,000 (56.5%) Jungtinėse
O padieniai samdiniai 1939 sis" parlamentas Maskvoje susi
7) "Organizuoti respublikoje Valstybėse.
(veikia tik nuo šių metų pra kultūra vis dar yra žema, lėtai
metais gaudavo nuo 2 iki 3.80 li rinks ketvirtadienį. Vakaruose
džios) ; partijos vieningumo de kyla derlingumas". "Užtęsiami radijo imtuvams baterijų ir raPalyginimas, kiek telefonų kur
MIRĖ LENINO
tų ir maistą!
spėliojama, kad tą dieną būsiąs
monstracija (t. y., vieningas Ma- žemės ūkio darbai, ypač kūli diofikacijos \ bei telefonizacijos tenka vienam šimtui gyventojų,
"ANGELAS SARGAS”
išspręstas ir Bulganino likimas,
lenkovo, Kaganovičiaus ir Molo mas". "Kolūkiuose lėtai didėja armatūros gamybą .
I taatrodo:
SUSIRŪPINO
1917 m., kai Austrijos policija tovo pasmerkimas), visos eilės galvijų, ypač karvių skaičius".
ir jis greičiausiai būsiąs išstum
Jungtinės Valstybės 31,27
žemės
ūkio
srityje:
TRAKTORININKAI
buvo
areštavusi
Leniną.
Robert
tas iš turimo posto.
kitų Maskvos Centro Komiteto "Stambių trūkumų yra tarybinių
Švedija
27^7
• JAV valstybės departamen Grimm sudarė sąlygas jam pa nutarimų vykdymas.
Pradedant traktorius perleidiūkių (= sovchozų) darbe ... že 1) "Artimiausiems 3-4 metams
Kanada
24.01
bėgti
į
Šveicariją
ir
tais
pat
me

Iš ūkinių laimėjimų ryškesni mės ūkio produktų savikaina vis užsibrėžti hždavinį — 100 ha že
nėti kolchozams, traktorininkams tas paskelbė komunikatą, kuria
Šveicarija
21.90
taip pat tenka atitinkamai sekti me pabrėžiama, kad JAV nebe- tais paruošė "užplombuotą trau šie: Pramonės gamyba per dve dar didelė, eilė tarybinių ūkių mės ūkio naudmenų turėti maž
Naujoji Zelandija
21.86
kinį",
padėdamas
jam
per
Vo

jus metus pakilusi k44%, o darbo daro nuostolius". "Politinis dar daug 20-25 karves. Gyvulių skai
paskui savo vairuotas mašinas atsakinės į propaganda perkrau
Danija
'
18.73
irgi į kolchozus. Tiems kyla klau tus Bulganino laiškus viršūnių kietiją ir Švediją pabėgti į Ru našumas — 23% ; dabar pramo bas kolūkiečių tarpe turi daug čių didinti pirmiausia kolūkiuo
Australija
16.07
nė pagaminanti 7 kartus dau trūkumų: nepakankamai skiria se ir tarybiniuose ūkiuose ..."
simas, kiek gi jie ten gaus atly konferencijos klausimu. Komu siją.
Norvegija
15.79
R.
Grimm
yra
Šveicarijos
so

ginimo už darbą. Dirbdami valdi nikate reikalaujama, kad sovie
giau, negu 1940 metais (kodėl ma dėmesio darbo drausmės stip
Anglija
12.15
(Kadangi kolchozuose dabar
nėse stotyse jie gaudavo užtik tai atsakytų į svarbiausią klau cialdemokratų įkūrėjas, nors da palyginimo pagrindan ima ne rinimo klausimams". "Daugelis yra tik 5-6 karvės 100 ha, tai per
Suomija
9.81
rintą atlyginimą, dažnai nuo 4 simą: kuriam tikslui konferenci bar socialistai ir vengia apie tai normalius metus, kokiu matu anų rajonų neįvykdė 1957 metams
Vokietija (Vak.)
6.61
3-4 metus tą skaičių padidinti
kalbėti. Jis mirė 76 m. amžiaus. laikų gamybą matuoja ir ar at prisiimtų Įsipareigojimų žemės ketveriopai ar penkeriopai galė
iki 7 kartų didesnį, negu papras ja turėtii būti šaukiama.
Prancūzija
6.45
ti kolchozininkai. Ar kolchozai
skaito tada nuo Lietuvos atskir ūkio srityje"...
Ispanija
/ 3.15
tų nebent tik staiga nusavinus
norės ir ar galės jiems tiek mof
tą Klaipėdą, o taip pat kiek gi
Politiniai trūkumai: "Partinė visas privačiai laikomąsias kar
x
ir:
kėti?
dabar iš viso Lietuvoje pramonė je propagandoje ne visuomet ves).
Čekoslovakija
2.88
Stiprieji kolchozai, norėdami
ko pagamina — tai pasilieka pa skiriamas reikiamas dėmesys
Vokietijos sov. zona 1.42
2) "... pagerinti kukurūzų au
traktorių, jau pasižada traktori
slaptis) ; transporto planas bu buržuazinės-nacionalistinės ideo ginimo techniką . . . kad būtų
Lenkija
0.93
ninkams mokėti ne mažiau, kaip
vęs įvykdytas; Kauno elektrinės logijos, revizionizmo pasireiški gauta iš kiekvieno hektaro ne
Jugoslavija
0.87
jiems mokėdavo MTS. Kiti sten
statyba vykstanti sėkmingai; mų demaskavimui". "Mokslinė- mažiau kaip 30 tonų žalios ma
Rumunija
0.85
giasi traktorininkus privilioti
prekių apyvarta vietos rinkoje ateistinė propaganda vykdoma
o didysis milžinas —
sės". (Ligi šiol buvo reikalauja
užtikrindami jiems tam tikrą mi
padidėjusi.
nesistemingai, nediferencijuotai, ma bent 50 tonų ...).
Sovietija
0.52
nimumą. Tas dalykas jau ima
įtartini padidėjimai žemės nepakankamai atsižvelgiama į
Tarptautinės telefonų knygos
3) Kadangi ". . . persikėlimas
gerokai temdyti entuziazmą dėl
ūkyje. Grūdų derlius per dvejus reakcinės dvasininkijos suakty iš vienkiemių Į kolūkines gyven leidyklos centras yra 25, rue
traktorių įsigijimo.
metus pakilęs dvigubai, cukrinių vėjimą". "Respublikoje 430 kol vietes... vyksta nepatenkina- Roque-de-Fillol, Puteaux Prės
runkelių — net trigubai, bulvių ūkių dar nėra partinių organiza mai..— "įpareigoja ... kad Paris (Se^ne), France. KiekvieNUSMAILINTA "TIESA”,..
— 1.7 karto. Kadangi (jei tikė cijų". (Per dvejus metus 37Q kolūkiuose būtų plačiau išvysty- nam krašte yra generalinė atsto
ti pranešimams) derliai vis kas kolchozuose įsteigti partijos sky- ta gyvenamųjų namų statyba, vybė. Leidėjų atsišaukime sakoLietuvos kompartijos "Tiesa"
met didėja, — taip tvirtinama riai. Jei tokiu tempu eis, tai dar kuri įgalina kolūkiečius greičiau mb: Rašykite pasiteiravimus,
kovo 8 dieną, vadinamosios
kasmet — tai klausimas: iki kiek trejetas metų — ir kiekvienam persikelti iš vienkiemių į kolūki- patarimus ar kritiką Internatio
"tarptautinės moterų dienos"
proga, tarp ko kita paskelbė to
derliai gali didėti, jeigu po 10 kolchoze bus nors po trejetą ko nes gyvenvietes".
nal Telephone Directory, 10 East
kią "tiesą":
Indijos viceprezidentas I)r. Radhakrishnan Washingtone kalbasi metų didėjimo, per' paskutinius munistų). "Ypač žymių trūkumų
4) "Stiprinti kolūkių pirminin- 49th St., New York City.
su JAV viceprezidentu Nixonu.
"Dotnuvos žemės ūkio akadedvejus metus dar dvigubai ar yra vadovaujant kaimiškosioms
(Perkelta į 8 psl.)
— vr.
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GREETINGS and BEST W1SHES

Darbų apimčiai ir narių skai
• Tautinio Kongreso reikalais • Liet. Rašytojų D-jos premijos čiui didėjant, Korporacijos Neo*
To the Lithuanian People
Published twice-weekly by Ame-1 Du kart savaitinis, leidžiamas VIL- artimiausiu laiku Montrealyje,1 įteikimo proga kovo 3Q d., 4 vai. Lithuania valdyba papildė savo
I
rrcan Lithuanian Press & Radio TIES, Amerikos Lietuvių Spaudos ir
p.
p.,
Chicagos
Jaunimo
centre
Kanadoje,
lankysis
Tautinės
Są

Aw’n. VILTIS, Ine. (Non-profit), Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui),
sąstatą, pakviesdama tėvūno pa
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. jungos pirmininkas inž. E. Bart rengiamas literatūros vakaras,
vaduotoju senj. Danutę Statku
J U D G E
Telephone: HEnderson 1-6344.
Telefonas: HEnderson 1-6344.
kuriame
savo
kūrybą
skaitys:
kus.
Su
Kanados
Tautinės
Są

tę, arbiter elegantiarum pava
Išeina Cleveiande pirmadieniais ir
Issued in Cleveland every Monday
Jonas
Aistis,
Jeronimas
Cicėnas,
jungos
veikėjais
aptars
kongre

ketvirtadieniais.
and Thursday.
duotoju senj. Danutę Leskaitytę
Editor: Balys Gaidžiūnas.
Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
so reikalus. Pirmininkas taip pat Antanas Gustaitis, Jurgis Jan ir spaudos ir informacijos reika
ANTHONY A? RUTKOWSK1
Second Class Mail Privileges AuAntros klasės siuntos privilegija
greit lankysis ir Los Angeles kus, Henrikas Nagys ir laurea lams senj. Juozą Tysliavą, jr.
thorized at Cleveland, Ohio.
suteikta Cleveiande, Ohio.
Subscription per year in advance:
Prenumerata metams, iš anksto piešte, kur turės pasitarimą su tas.
♦
$8.00. Established in 1915.
mokant $8.00. Įsteigtas 1915 metais.
MUNICIPAL COURT
tos lietuvių kolonijos veikėjais. • Sausio mėn. 25 d. Marijampo Korporacijos Finis semestri
Single copy — 10 cents.
Atsk. Nr. kaina 10 centų.
* Tautiniam kongresui ruošti lėje, Lietuvoje, mirė Juozas Mau įvyksta gegužės mėn. 10 d. 8 isztsscczsz:
darbo komitetas, pirmininkauja rukas, ilgametis Marijampolės vai. vak. Amerikos Liet. Piliečių
TAUTINIO SĄJŪDŽIO VEIKLA IR
mas Vytauto Abraičio, intensy miesto burmistras, savanoris kū Klubo didžiojoje salėje (280
Union Avė., Brooklyn, N. Y.).
viai pradėjo darbą. Kongresas rėjas ir tautininkų veikėjas.
GREETINGS and BEST Wli>HES
SANTYKIAI SU KITOMIS
Šokiams gros janimo mėgiamas
ivyks gegužės mėn. 30, 31 ir bir
• Spaustuvėje ilgai užtrukęs Pa R. Butrimo orkestras.
For a PI easant Holiday
ORGANIZACIJOMIS
želio 1 d.
saulio Lietuvių žinyno spausdi
*
Tautinių organizacijų atstovų nimas jau baigiamas. Balandžio
J mūsų bendradarbės E. čekienės klausimus atsako Lietuvių Tau
posėdy, įvykusiam kovo 16 d., mėn. knyga bus išsiuntinėta vi Tautinių Organizacijų suva
tinio Sąjūdžio pirm. Dr. Br. Nemickas.
žiavimo proga Neo Lithuania ge
buvo aptarti ir išdiskutuoti visi siems prenumeratoriams.
gužės mėn. 31 d. 9 vai. vak. ruo
— Kokias funkcijas šiuo me- Bendruomenės idėja senųjų lie su kongresu susiję klausimai ir
Visi prenumeratoriai, kurie šia pavasario šventės šokius jau
JUDGE JOHMJ. MAHON
tu atlieka Lietuvių Tautinis Są tuvių čia buvo sutikta su abe pasiskirstyta pareigomis.
yra pakeitę gyvenamąsias vie nimui Statler Hotel salėse, šiam
jūdis?
jingumu, o naujoms organizaci Komitetą sudaro: pirm. V. Ab tas, bet dar nauių adresų nepra reikalui sudaryta rengimo komi
COMMON PLEAS COURT
— Tuo tarpu į šį klausimą at nėms formoms net priešintasi. raitis, dr. Br. Nemickas, A. Se nešę, maloniai prašomi pranešti, sija; V. Vaitaitis, G. Kumpikaisakysiu tik trumpai, nes tai įeis j Tačiau, laikas viską keičia, Ben- nikas, B. Bieliukas, E. Noakienė, nes šiuo metu ruošiamasi knygos tė, D. Maurukaitė, M. Savukyt
...
J.
Maurukas,
V.
Vaitaitis
ir
D.
siuntinėjimui.
į kitus Jūsų pateiktus paklausi-,druomenė taikosi prie vietos šąnaitė, V. Sutkutė, A. Sperauskas
mus. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio lygu, jos idėja darosi visiems Senikienė.
Knyga išėjo gerokai stambes- jr J, Tysliava jr.
Greitu laiku numatoma su- nė (464 pusi.), žymiai padidėjo
funkcija yra dvilypė: iš vienos' suprantamesnė, savesnė, ypač
*
GREETlNGS^and BEST W1SHES
pusės rūpinimasis politine veik- 'matant Bendruomenės per trum-! kviesti tautinių ir......
taip pat pri- ir J°s išleidimo kaštai. Vien tik
Kan. J. Tumo-Vaižganto 25-f
la, dabar pirmoj eilėj susieta su pą laiką atliktus .tikrai didelius jaučiančių organizacijų pirmi-j angliškasis skyrius sudaro per. sioms mirties metinėms atžymėTo Our Frtends and Patrons
ninkų
bei
atstovų
susirinkimą
1
120
puslapių.
Nuo
dabar
P.
L.'ti
balandžio
mėn.
20
d.
6
vai.
Lietuvos laisvinimo byla, ir da-'darbus.
lyvavimas bendrinėse politinėse j Lietuvių Taut. Sąjūdžio žmo- platesniam darbų pasiskirsty- žinynas bus pardavinėjamas po vak., Amerikos Lietuvių Piliečių
organizacijose ar santykiavimas nės visur laisvajam pasauly bu- m u
$6.30. Iš anksto užsiprenumera Klubo salėje (280 Union Avė.,
QUAKER CITY Llft INSURANCE
su jomis,
o
taip
pat
ryšio
palaivo
ir
vra
Pasaulio
Lietuviu
Ben-'
_
o
•
•
.r
!-•
•
••
vusieji
ir
užsimokėjusieji
knygą
Brooklyn, N. Y.), ruošia plates
j
»
t k
j
K
ivv 11
t
luivvuviy
. Suomijos didžiausiame dienkymas su laisvajame pasaulyje druomenės rėmėjai, aktyviai da- raštyje ”Hel^įngin Sanomat’ gaus be primokėjimų.
COMPANY
nio masto akademiją-minėjimą.
gyvenančiais tautinės minties lyvaują jos veikloje,
Adresų pakeitimus ir prenu Pagrindiniu kalbėtoju bus Alek
turinčiam 300,0^ skaitytojų ir
lietuviais, tautininkais.
meratas siųsti: A. Simutis, 41 sandras Merkelis, o iš Vaižganto
— Kokie Lietuvių Tautinio esančiam Pažangos partijos pa— Kokiu būdu Liet. Tautinis
iv.
...
VV. 82 Street, New York 24, N. Y. raštų ištraukas skaitys dramos
10416 Euclid Avenue
Call SW. 1-0722
a.-,. ,,
. , . 4
i Sąjūdžio santykiai su kitomis grindiniu organu, buvo atspaus
Sąjūdis
dalyvauja
Lietuvos
lais-,
.
. .
nnhlin^nuu
i/riinpmlu1’
tas iliustruotas straipsnis apie • Ona Bagdonaitė - šilaikienė, aktorius Kazys Vasiliauskas.
politinėmis grupėmis?
vinimo byloj?
Lietuviškoji visuomenė, o ypač paLlllliT vii 11\ t
w
Lietuvos kovą dėl laisvės.
gyv. Sibire, ieško savo brolio
Visokių
yra
politinių
gru__ Manau, nėra laisvajame pa
jaunimas,
kviečiamas
skaitlin

Juozo Bagdono, Jono sūn., kilusaulyje lietuviu organizacijų, iš- pit)'. tad kalbant apie s‘llrt.vkiu* • Marius Katiliškis parašė Dr.
giausiai minėjime dalyvauti.
Vinco
Kudirkos
biografija
radisio
is
Dūdi
*
k
iŲ
vienkiemio,
arba
sti
jomis
■
visų
pirma
tenka
pažy

skyrus komunistines, kurios vi
Best Wishes to Our Friends and Patrons
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skirtai
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sūnaU3
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°
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dono
M™'
mėti,
kad
ne
su
visomis
vienodi.
siškai nesidomėtų okupuotos Lie
! nusio Cleveiande, Ohio. Pranešti:
tuvos išlaisvinimu. Jei šiuo rū Politiniu atžvilgiu geriausią kon jo lietuvio gimimo 100 metų suPraėjusiais metais JAV įvyk
taktą
palaikome
su
Lietuvos
Ne

kaičiai
paminėti.
Ja
pėr
MarguIMrs
'
J
;
P«tral«€nė,
812
W.
33rd
pėsčiu gyvena visos laisvam pa
dytos 65 egzekucijos: 54 už
priklausomybės
Talkos
nariais,
čio
radijo
programą
ketvirtadie-Į
St
”
Chlca
*
0
8,
Ui.,
tel.
CA
5-9191.
saulyje egzistuojančios mūsų or
žmogžudystę, 10 už išprievarta
politinėmis
ir
kovos
organizaci

OLESICK REALTY
nį, kovo 27 d., 7 vai. vak., skai- • Kovo 18 d., Damkų namuose, vimą ir 1 už plėšikavimą. Nu
ganizacijos, tai juo didesniu už
Rich.mond Hill, N. Y. įvyko Mo- smeigtųjų tarpe buvo 1 moteris.
daviniu tai stato sau Lietuvių jomis, kurios įsteigdamos bend tys aktorius Andrius Mironas.
Rcalfor
rą
Lietuvos
laisvinimo
instituci

* tem Vienybės susirinkimas, ku- 17 egzekucijos įvykdytos elektra,
Tautinis Sąjūdis, būdamas poli
tinis. Šių tikslų siekiam įvairiais ją, sutarė derinti visus savo po kolegos neturės balsavimo tej- 1 jame paskaitą skaitė dail. A. 16 — dujomis ir 2 pakorimu.
«
būdais: a) dalyvaujam Lietuvos litinius žygius.
sės. Primename, jog balsuoti ga-į itkauskaitė-Merker apie savo
Tenka pasidžiaugti, kad mūsų Įima tik susimokėjus nario mo-įspūdžius po Europą,
5546 PearI Road
TU 4-5200
Nepriklausomybės Talkoje (tai
JAV smulkiausias pinigas —
santykiai ir su
kitomis į ’ Vliko kęstį. Jis yra priimamas skyrių kiek liečia meno pasaulį.
yra institucija,
kurios pagrindi
penas privalo turėti 95*/ vario
lucija, Kurios
pagnnuiy— y—
— .“T"".’ ?
Įima
sakvti
vipnintelis
vHuinumaji
Komitetą,
neįeinančio*
iii
>
n
j
.
t
?
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i
ius ir ga įima sanyti, vienmieus^
T
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. .valdybose arba pas Centro Val Dail. tėvas A. Vitkauskas yra ir 5% švino ir cino.
uždavinys yra Lietuvos laisvini-'mis organizacijomis yra geri. dybos iždininką kol. Vytautą buvęs Lietuvos teatro ilgametis llliiiliiiilllllllllllllllllllllltllllltllllllllliii
mas), b) Liet. Taut. Sąjūdis ryž- Atrodo, kad kiek ryškesni praei Dudėną, 3521 W. 64th PI., Chi režisorius.
t
tas! palaikyti Lietuvos bylą gy- ties pažiūrų skirtumai yra gėro
Taip pat kalbėjo Liet. Mot.
Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
cago 29, III.
vą pasaulio politikoje, c) siekda-!kai sumažėję ir dabar nebekliur
Atstovybės klubo pirm. V. LesGreetings and Best Wishes
Ta pačia proga norime atkreip
mas labiau suaktualinti Lietuvos'do bendrai vykdyti konkrečius
kaitienė, Pabaltijo Tarybos pirm.
įaisvinimą, bendradarbiauja bei Lietuvos laisvinimo uždavinius ti skyrių valdybų dėmesį, jog dar L. Bieliukienė ir k.
For a Pleasant Holiday
ne visi skyriai yra atsiuntę nąKiek niūresni santykiai yra su
santykiauja su kitomis politinė
Susirinkimui pirmininkavo M.
O’BRIEN CUT STONE COMPANY
rio mokestį Centro Valdybai. Tą
mis organizacijomis.
z politinėmis grupėmis, kurios su
Jokubaitienė.
prašome padaryti galimai grei
daro Vlika, tiksliau sakant, ne
Po to įvyko meniškai paruoš
— Ar Liet. Taut. Sąjūdis da
čiau.
tiek su pačiomis grupėmis, kiek
tos lietuviškos vaišės.
lyvauja kultūrinėje veikloje?
Dar kartą kviečiame visas ko
tik su jų ruporu — Vliku. Ta
M. O. MATTUN
— Kaip jau minėjau, Lietuvių čiau ir čia mes ieškome bendros, leges ir kolegas dalyvauti Są
19100 MILĖS AVĖ.
M O 2-695
Tautinis Sąjūdis yra grynai pb- kalbos, būdu bendrai atlikti bent jungos rinkimuose. Sąjunga yra
BEST W1SHES
litinė organizacija, bet ne kul kai kuriuos Lietuvos laisvinimo mūsų, parodykime jai daugiau
tūrinė. Tačiau, suprantama, kar uždavinius. Vienok antroji pusė dėmesio.
To You All
Liet. Stud. Sąj. JAV
SPINETPIANOS
tais ir politinei organizacijai, kol kas dar nesiryžta bendrai
Centro Valdyba
ypač šių dienų įvykių šviesoje, imtis konkrečių darbų. Palauk
GREETINGS and BEST W1SHES
liečiančių lietuvių tautą, kartais sime ir pamatysime.
• Studentų Sąjungos Rinkiminė
OF DISTINCTION
prisieina domėtis kultūrinė veik
To Our Friends and Patrons
BARTU NEK
Komisija, susidedanti iš pirmi
la. Lietuvių Tautiniam Sąjūdžiui
ninko Gedimino

kultūrinės veiklos šiek tiek dau

giau tenka kituose kraštuose
(Australijoj, Europoj ir iš dalies
Pietų Amerikoje), kur nėra ki
tos tautinės minties lietuvių or
ganizacijos, vykdančios grynai
kultūrinius uždavinius. Mes ne
sirūpinant kultūrine veikla JAV,
nes čia tą darbą ląbai impozan
tiškai atlieka Amerikos Lietuvių
Tautinė Sąjunga. Prisiminkime
tik jos suorganizuotus įvairius
sąskrydžiūs. parodas ir kitus lie

tuvų kultūros poreiškius, ir prieš
mus atsivers toks platus kultū
ros darbo baras, koks nevisada
yra pasisekęs išvaryti ir sutelk
tinėmis kęlių Amerikos lietuvių
orga n izac i j ų j ėgom is.
-Šia proga tenka priminti, kad
Amerikos Lietuvių Tautinė Są
junga šiame krašte praktiškai
aprėpia visą tautinės minties lie
tuvių veiklą — ir kultūrinę ir
politinę, ^palikdama Liet. Taut.
Sąjūdžiui tik tuos politinius veik
los atvejus, kurie išeina už JAV
ribų.

— Kokia Liet. Taut. Sąjūdžio
pažiūra į Pasaulio Liet. Bendruo
menę?
— Pfullingene, Vokietijoj, su
kurtoji Pasaulio Liet. Bendruo
menės užuomazga, turbūt ma
žiausia til^o Amerikos lietu
viams. kurie jau nuo seno turėjo I
sukūrę savo organizacijas su sa
vo tradicijomis, todėl ir pati)

Kurpio,

sekre

torės Birutės Kapočiūtės ir na
CLOTHERS
rių Birutės Banaitytės, Birutės
DĖMESIUI
Danerytės ir Alfredo Jakniūno,
Lietuvių Studentų Sąjungos skelbia LSS Centro Valdybos,
FINANCE YOUR
JAV Centro Valdyba ragina vi Kontrolės Komisijos ir Garbės
sus narius šiais metais aktyviai Teismo 1958-59 mokslo metams
0
APPEARANCE
dalyvauti Sąjungos centrinių or rinkimus.
ganų rinkimuose. Nuo Jūsų pri
Kandidatų siūlymo paskutinė A MODERN TEN-PAY-PLAN
klausys Sąjungos ateitis ir tin data yra kovo 31 d., 12 vai. nak
kamas lietuvio studento repre- ties. ši data reiškia pašto ant
14958 St. Clair Avė.
zentavimas lietuvių bei svetini- spaudo datą. Siūlant kandidatus
Laučių tarpe.
prašoma laikytis LSS JAV Cent6529 Union Avenue
Norėdama, jog galimai gau- rinių Organų Rinkiminių Taisyksesnis narių skaičius galėtų bal- lių.
833 Prospect Avenue
suOti, Centro Valdyba pratęsia
Rinkiminės Komisijos adreužsiregistravimo datą ligi kovo sas: Birutė Kapočiūtė, 15 Park
mėn. 30 d. Vėliau užsiregistravę Lane, Jamaica Plaih 30 Mass.
STUDENTŲ

Easy Terms can be Arranged

WE CARRY THE FINEST FOODS AT THE
2027 EUCLID AVENUE
PR 1-7633
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To Our Friends and Patrons

RE. 1-3250

SXZSSXISXSSSXXSS3SXZSCZ:

To Our Many Friends

UPT0WN PRESCRIPTION DRUG

STORES
PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS

135 W. 14th St., New York 11, N. Y.
(Licensed by USSR)

26588 Lake Shore Blvd.

Greetinj.s and Best Wishes

RESPUBLIKAS.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.

LOWESTS PRICES

• GREETINGS and BEST W1SHES

N E LSO N ' S
PERSIUNČIAME SIUNTINIUS I SSSR, LIETUVĄ,

"SGRO’S STOP N SHOPPE“

RA1-2700
MU1-3600
IV1-9252
SW1-2200

10513 Carnegie Avė.
10431 St. Clair Avė.
18599 I^ke Shore Blvd.
10605 Chcster Avė.

Family Style Restaurant

xsscsss3xzsss:

Tel. CHelsea 3-2583

PAGAL SUTARTI, SUDARYTĄ SU INTUR1STU, FIRMA TEISĖTA SIŲSTI SIUNTINIUS
I VISAS SSSR RESPUBLIKAS IR LIETUVĄ.
VitsoK išlaidos, įskaitant muitą, apmokama firmos įstaigoje. Siuntinius galite atsiųsti paštu.
SIŲSTI GALIMA TIK NAUJUS DAIKTUS.
PRISTATYMAS GARANTUOTAS. KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
IŠTAIGOJE DIDELIS PASIRINKIMAS PREKIŲ.

Atidaryta kasdien nuo 9
ryto iki 6 v. vak. Sekmadieniais iki 4 vai.
Klientų patogumui skyriai atidaryti sekančiuose miestuose:
116 East 7th Street, New York, N. Y. Tel. YU 2-0380
/ 632 W. Girard Avė.
332 Fillmore Avė.
900 Literary Rd.
11339 Jos. Campau
Cleveland 13, Ohio
Buffalo 6, N. Y.
Detroit 12, Mich.
Philadelphia 23, Pa.
Tel. M0hawk 2674
Tel. TOwnsend 9-3980 Tel. TOwer 1-1461
Tel. WAlnut 5-8878

Pri vate Parties — Banquets
VVedding Anniversaries
Open Daily—5 F.M.

Sundays 12 to 7 P.M.

1422 AODISON ROAD

EX 1-4000
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIŲIIIIIIIIII

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

ALLIED ELECTRIC SEWER

CLEANING COMPANY
R. P. Herschman Prop.
ROTO—ROOTER SERVICE
WEST SIDE

12910 Detroit Avė.

RO 2-4500

EAST SIDE

12824 Superior Avė.
MU 1-7722

»
D I K V A *
ma esant per 2,000. Australijos

Kel ione į Pacifiko kraštus (16)

BRAZILIJA

kurioje, be Lietuvos konsulo ir

mastu, tai jau labai stambi ko
lietuvių parapijos klebono, daly
VASARIO 16 PAMINĖTA
vavo katalikiškojo jaunimo at
lonija.
» i į , 5»
•
*
•
DRAUGE SU ESTAIS
stovai. Komisija, estų nedidelei
I
kolonijai prašant, sutiko minėji
Gruodžio 28 d. buvome pa
Lietuvos Nepriklausom y b ė s
kviesti pietų į pont/Lapšių na
mą atlikti drauge su Estijos ne
paskelbimo 40 m. minėjimui
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan
mus. Ponai Lapšiai savo auto
priklausomybės paskelbimo su
ruošti buvo sudaryta komisija,
kakties minėjimu.
mobiliu mudu visur vežiojo, ir
Adelaidės aerodrome mudu su organizacijų šioje kolonijoje esa- esame jiems už tai labai dėkingi.
Minėjimas vyko gražiame
gelėmis pasitiko didelis lietuvių| ma gana daug. čia jas informa Apžiūrėję jų sodybą, skaniai pa taipgi daug skanių užkandžių,
būrys. Sunku būtų visus prisi- cijos ir įdomumo dėlei išminėsiu pietavę, išvykome į lietuvių vai kava, arbata, be ”macnių” gėri miesto savivaldybės teatre, ku
rio 2,000 sėdimų vietų atsilan
i^it
riti ir išminėti, bet, kiek pagal mano gautą iš p. Čibiro są- kų eglutės pobūvį, kurį surengė mų. Tai tikrai kultūringas susi
kiusiems neužteko. Minėjimą ati
tau įsidėmėti, čia matėsi rasą:
Lietuvių Moterų Sekcija Kated rinkimas, kuriam sumaniai va darė Lietuvos konsulas A. Polikun. Kungys, Varnauskienė,
ALB Adelaidės Apylinkės Val ros salėje.
dovavo ponia Reisonienė.
šaitis. Didelį įspūdį paliko pa
Dundienė, Mainelienė, Dičiūnie- dyba, pirm. S. Čibiras;
Tikrai čia buvo malonus jaunų
vergtų tautų atstovų dalyvavi
Lietuvių Caritas, kun. Kun
nė, Dičiūnas, Jucienė, Juciūtė,
ir jauniausių lietuvių pobūvis.
...
Magaryčioms — keli pirmieji mas. Estų konsulas, kalbėdamas
daktarė Mažedienė, Linkus, Ra gys;
apie pavergtųjų tautų tragišką
Adelaidės lietuvių skautų Vil Kalėdų senelis vaikučiams išda sveikinimai iš Adelaidės ...
dzevičiūtė, Raginis, Lukošiūnas, niaus
tuntas, V. Neverauskas, lino gausias dovanas, o jie mums
būklę, scenon kvietė kiekvienos
Jonavičienė, Matiukas ir daug
Ateitininkų Sendraugių Ade padainavo daug gražių lietuviš Ponui Sidzikauskui Chicagoje tautos atstovus su jų tautinėmis
kitų. Povilas Lukošiūnas iš aero laidės skyrius, A. Kubilius;
kų dainų. Juos išmokė ir priruo linkėjimai iš Stefanijos RudzinsAdelaidės Liet. Teatro Mylė šė p. Vasiliauskienė. Chorą su kienės ... Labų dienų Rėklaičiui vėliavomis. Tai buvo simboliš
dromo mus nugabeno į viešbutį
kas pavergtų tautų solidarumo
tojų Grupė, L. Gerulaitis;
South Australia.
vieningos kovos gestas.
Adelaidės Liet. S-ga (inc.)„ V. darė apie 30 vaikučių. Taigi bu nuo Dainiaus ... Linkėjimai
P. Lukošiūnas drauge su AL Raginis
vo smarkių deklamatorių ir šo Adomaičiui, Gary, Ind., ir Po
;
Gaila tik, kad nebuvo išnau
Bendruomenės Adelaidės apylinAustralijos Liet. Studentų Su kėjų. šokių išmokė žinoma tos vilui Labanauskui nuo Dainie dotos kitos propagandos priemokės pirm. S. Čibiru (J. Pyra-[jungos Adelaidės skyrius, R. Ut srities specialistė p. Grėbliūnienė' nės ... Sveikinimai Plechavičiui
nės. Siūlytą jubiliejinį leidinį iš
giaus žentu) sudarė mano marš- i monas;
ir
p.
Lapšienė.
Daug
jų
mokinių
ir
Dr.
Bartkui
nuo
Grėbliūnų
...
leisti gal ir neužteko laiko, bet
ruto ir viso viešėjimo Adelaidėje! Liet. Atgimimo Sąjūdžio AdeLabu dienu Mikulskiui ir Dauz- vyriausybės ir diplomatinio korjau yra gimę Australijoje.
programą. Ačiū jiems, tai man Slidės skyrius, J. Riauba;
Jie pašoko ir mūsų žinomą' gei nuo Marytės Grėbliūnienės... po įtakingus asmenis pakviesti
Kultūros Fondo Adelai
buvo didelė pagalba ir leido pla dėsLiet.
tautinį šokį Kalvelį, prie kurio Nuo Šimkaus linkėjimai Vikto- buvo galima.
skyrius, L. Martinkus;
ningai išnaudoti neilgo viešėjimo i ”Lituania” Choras, L Geru- ( atradimo ir apiforminimo labai rui Savėnui, kuris Tabor FarmoKalbėjo du brazilų visuomenės
hjįfrą.
laitis;
daug savo laiku prisidėjo p. je prižiūri mano golfo lauką... atstovai. Pirmasis — senas lie
WKiek pailsėję viešbutyje, tą
Liet. Teatro Studija, J. Gu- Grėbliūnienė. Tam visam darbui Ponia Jasėnienė, kurios dukra
tuvių draugas Dr. J. Carato. Jis
pačią dieną jau dalyvavome ar-1 čius j
Liet. Tautinis Akademinis su lietuvišku atžalynu Adelaidė- Jūratė Jasėnaitė dabar lanko mo lietuvius apibūdino, kaip tautą,
batėlėje ponų Lukošiūnų namuo Sambūris,
ję labai daug padeda’ir skautų kyklą Jungtinėse Valstybėse,
P. Lukošiūnas;
se, kurių jis dabar turi nebe vie Liet. Veteranų Sąjunga "Ra tuntininkas Vyt. Neverauskas. ! prašė mane, kad duočiau jai dar kalbančią^viena seniausių ir gra
žiausių kalbų ; kaip tautą, heroną, bet du. Jis pats tarnauja movė”, A. Levickas;
Po programos sujaudintas lin-. bo atostogų metu Tabor Farmo- iškai ilgus amžius gynusią savo
Moterų Sekcija prie ALB, A. kėjau jauniesiems lietuviukams je.
Adelaidės miesto savivaldybės
laisvę; kaip kultūringą ir tole
susisiekimo srityje — dirba, kaip Vanagas;
OK! Tegu tik Jūratė atsiliepia rantingą tautą, nors ir mažą, bet
Pasaulio Liet. Teisininku D-jos ko geriausios sėkmės ir kad vitramvajų konduktorius. Labai
| Australijos skyrius, L. Garba- sam gyvenimui išliktų pavyzdin- ir sutartu laiku pasirodo — dar- sugebėjusia sukurti didelę impe
simpatiškas, Energingas ir nuo liauskas;
riją, gynusią Vakarų Europą nuo
lat gyvos dvasios žmogus. Kiek I Liet Tautinis Są/ūdis, P. Lu gais lietuviais. Į eglutę buvo su 1)0 bus visą vasarą.
sirinkę labai daug žmonių. Buvo
(Bus daugiau)
barbarų, dabar, deja, patekusią
patyriau, tems jis visada buvo ir košiūnas;
barbarų vergi jon.
praeityje, dar Lietuvoje, kur jis AT Skautų
Tėvų Komitetas, A.
v 1•
Antrasis kalbėtojas Dr. M.
ėjo aukštuosius mokslus, gyvai I Mįzells.» TZ, ,
~ XT
.x. . . . ....
....
x Sporto Klubas ’ Vytis , B. Ne
Reale kalbėjo apie pavergtų tau
reiškėsi tautinėje veikloje, ypač meika;
K
tu beviltišką būklę, prikišdamas
tarp jaunalietuvių ir neolituanų.
Jaunimo Būrelio Taryba, E.
laisvojo pasaulio valstybinin
Mudviem arbatėlę oficialiai Reisonienė;
kams nesąžiningumą ir neryžtin
Švietimo Taryba prie ALB, J.
ruošė Liet. Tautinis Akademinis
Lapšvs;
gumą, toleruojant kultūringų
Sambūris. Dalyvavo ir Liet. TauSavaitgalio Mokyklos Tėvų
tautu genocidą tariamos taikos
tinio Sąjūdžio nariai akademikai | Komitetas, J Jonavičius;
i ..
‘
t
sąskaiton.
pei kitų tautinių korporacijų na Savaitgalio Mokykla, p. StaMeninę programa/ sudarė
riai, vienas kitas svetys su šei niekas.
tautiniai šokiai, solistu ir choro
Kam įdomu, turiu visų adre
momis. Taigi, nebuvo koks užda
dainos. Estai pašoko Vieną šokį
ras pobūvis, bet bendresnis ir J sus.
ir ju bei latvių jungtimis cTuįEiįs^
Taigi, Adelaidėje lietuviškų
viešesnis. Atsilankė ir kunigas
nadainavo vieną dainą?“LietuKungys. Kiek prisimenu, buvo, organizacijų arba bendrųjų He
viai pasirodė su trim šokiais.
be Lukošiūnų — Gučius, Linkus, tuviškų organizacijų skyrių esaPadainavo solistai V. Laurinaitis
Račkus, Levickienė, Zamoiskis, ma daugiau dvidešimties', o gal
ir K. Ambrozevičius. Lietuvių
Raginis, daktarė Maželienė, Tau- dar viena kita šiame sąraše nechoras, F. Girdausko diriguoja
nys ir kt. Pasidalinome bendrais paminėta. Bet pagal p. Čibirą, ne
mas, padainavo keturias dainas.
įspūdžiais, arčiau susipažinome, visos jos veiklios. Tai suprantaPublikai daugiausiai patiko tau
palietėme ir vieną kitą speciales- ma, nes ne tik Adelaidėje, bet ir
tiniai šokiai. Lietuviams Malūną
nį mums rūpimą klausimą ...
maždaug kiekvienoje didesnėje
minėjimo pabaigoje teko net
♦
*
*
lietuviškoje kolonijoje paprastai
kartoti.
Gruodžio 27 d., 3 vai. popiet, visuomet, šalia veikliųjų ir gyZenonas Bačelis
Bendruomenės namuose įvyko vlUlb Yra (^ar m vadinamų po-i
rw- A,.
w
www
W
mano pranešimas ir Margučio pierinių organizacijų, kurių veikfilmo demonstravimas. Diena ' la susidaro daugiausia is to, kad
Greetiing and Best Wishes for a
buvo itin karšta, tačiau tautie- vieną kartą per metus jos išrenčių prisirinko pilna salė. Salei ka naują valdybą (daugiausia iš
Pleasant Holiday
užtemdyti turėjome uždaryti! tų pačių žmonių).
langus, tad pasidarė karšta, kaip
Kaip girdėjau pravažiuodaGREEN’S
pirtyje. Bet žmonės išsilaikė ligi mas, panašaus didumo Los Angalo ir, kaip atrodo, buvo paten- gėlės kolonijoje esama netoli 40,
SHOE STORE
kinti. Savo pranešimą padariau lietuviškų organizacijų, na, o
FEATŲRING WEATHERBIRD
valiau, bendros arbatėlės ir pa- Chicagoje turbūt keli šimtai. Tas
dBhlbėjimų metu. Iš savo pusės' reiškinys lietuvių gyvenime —'
SHOES FOR CHILDREN
Bendruomenės Adelaidės apylin- skaldytis ... — dažnas ir kone |
kės pirm. S. Kibiras padarė pra- įgimtas. Bet, be abejo, turi jis ir Adelaidės Lietuvių Bendruomenės Moterų Sekcija su svečiais iš
12421 ST. CLAIR AVE.
nešimą apie Adelaidėj lietuvių gerų pusių; žmonės mėgsta or- JAV. Iš kairės: E. Garbaliauskienė__ pirm., p. Bačiūnienė, Kalėdų
GL. 1-4343
gyvenimą ir jų organizacijų ; ganizuotis, konkuruoti... Lie- eglutei talkinęs p. Šulcas. Stovi, iš kairės: E. Jonavičienė, N. Var
nauskienė, M. Navakienė ir J. Bačiūnas.
veiklą. Paaiškėjo, kad lietuviškų , tuvių Adelaidėje dabar skaito-

Adelaidėj daug lietuvių

KAIP TAS GLUOSNIS...
B. PETKCNAS

— Nemėgstu tos poniškos ugnies. NedeII
Vasarą Adomynėn jis pareidavo tik šešJau ir nedegsiu degtuku, nesmardinsiu tatad’eniais arba kai kelias dienas iš eilės lie
iako siera. Skiltuvas arba žarija — tai ugtus merkdavo. Grįžęs tuojau skubėdavo taba
ielė. Tie degtukai tik orui smardinti, —- papt,
ko nugyčiuoti, nuskinti pirmųjų pažeminių
iapt, dūmų kamuoliai ritasi.
lapų, ir srutomis palaistyti. Adomas pirktinio
Kita Adomo aistra buvo grybai. Jis ži
tabako nepripažino net tabaku.
lojo kiekvieną grybinę vietą Ubagšily, Egly— Brol, šitos krominės smarvės tai ne ie, Mureikynėje ir net Kūdrose, čia nuo jo
rūkau, — sakydavo, jei kas pirktinio pasiū- lepasislepdavo joks baravykas, raudonvir
iJRivo. — Savo užsiaugini, tai žinai, ką rū is, ūmėdė, voveruška, gruzdąs, kazelėkas ...
kai. Tas pirktinis, tai vieni šiaudai, sako, į ’radėjus grybams dygti, traukdavo Adomas
jį visokio šnipšto primaišyta, net bulvių lu u pirmu saulės spinduliu sekmadienio pary
pynų. Nėra ir nebus sveikesnių už saviškį.
čiais į girias. Kol namo grįždavo, užpuldavo jį
Adomas kabina stambiais pirštais žiups ir suma. Tad užsimovęs ant lazdos kąšę, suk
nį po žiupsnio iš storos avino tabokinės. Pa davo padaržėmis, kaip jis sakydavo, kad svie
sigraibęs liemenės kišenėj, išsiima skiltuvą ir to per pamaldas nepapiktinus.
Dažnai Agnieška, parėjusi po mišparų ir
kempinę, kaip jis sako, ugnį. Tąkšt, takšt
po kokio ketvirto daužtelėjimo kempinė pra rožančiaus, dar rasdavo Adomą priemenėj
deda rūkti, ją gerai įpūtęs, deda pypkėn ir

užvožia dangtelį. Papt, papt — kaulėti žan
dai traukia dūmą.

— Adomai, kam neperki degtukų, galė

tum greičiau, kaip su tuo skiltuvu, uždegti?

betriūsiantį prie grybų.
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CARNEGIE ELECTRIC
COMPANY
8520 CARNEGIE AVENUE

SW 1-7900

Priešais Sears krautuves
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GREAT LAKĘS SASH & DOOR
COMPANY
3820-3962 Lakesidc Avenue

EN. 1-0644
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RAINBOW NECKWEAR CO.

1440 VVest 3rd Street
W VOL"

MAin 1-6255
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BEST W1SHES

To Our Friends and Patrons

C. RA Y B8LLING5 REALTY CO.
13538 St. Clair Ave.

Main Office GL 1-2508

Euclid - Noble

GL 1-2505

Euclid, Ohio

RE 1-4800
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bor a Pleasant Holiday

THE UNIVERSAL CLEANING
& DYEING CO.
UNIVERSAL BRINGS YOU UNHURRIED ŲUALITY
Cleveland’s Finest Cleaners since 1883

Plant—1218-30 East 71st St.

HE 1-8100

tas mišias sugrybautų grybų nė vieno ne tiek to, bet kai tas jaunukas, tai aš tų naujų davo ir dailiai pasieniais sukraudavo, jos net
žodžių nesugaudau, maišosi galvoje viskas, neprašytas.
praryčiau, užspringčiau, Adomai.
— Matai, kad nori. Aš jai neinu bažny ir tiek. Ar aš kaltas, kad manęs niekas ne
— Aš tau, Adomai, jau kuo nors atsičion. Sakyk, ar jau neinu? Dėl to vieno sek

mokė. Juk mušuosi į krūtinę ir žegnojuosi,

ar to neužtenka?
Iš kitos pusės laikė Agnieška Adomą be
veik ir geru žmogum, darbščiu, teisingu ir
ramiu, tik, Dieve mano, savo tamsume pa
klydusiu.
Adomo akyse Agnieška buvo, kaip jis
sakydavo, nei boba, nei višta. Sukvailėjusi
davatka ir nieko daugiau nežinanti, kaip baž
nyčioje tupėti ir per dienų dienas nieko ne
veikti. Siuvinėjimo, gėlių darymo ir mezgimo
Adomas nepripažino darbu. Bet sielos gel
ki, nudardi, kaip nuo Striupų tilto, — atsi mėse laikė jis ją vistiek aukštesne ir prana
dusdavo Agnieška, rakindama duris.
šesne už jį patį, ją net gerbė. Jis jautė, kad
Adomas su Agnieška sutiko, sugyveno, kažkas kažkaip jį su Agnieška riša, tik tų
bet savotiškai. Ji laikė Adomą tamsiu, pilnu siūlų galų jis niekaip negalėdavo suvesti.
visokių nuodėmių, visai nesirūpinančiu savo
— Nors ir sena mano troba, bet ar ne
sielos išganymu, gyvenančiu tamsybėje ir pilnos palangės gėlių, kaip kokiam dvare ?
apsileidime.
Sakau, kad iš jų ir jokios naudos, bet gražu
— Kas iš tokio ėjimo? — sakydavo Ag ir gana. Aną dieną jaunukas, eidamas pro ša
nieška, — vasarą pastovi šventoriuje, klevą lį, ir sako: žiūrėk, kaip Adomynė žydi, —

madienio, tai išsispaviedosiu. Nagi, pasivė
linau. Pareik tu iš Ubagšilio, jei nori, kad
čia kas žingsnis vis baravykas.
— Nesiteisink, jau nesiteisink. Atšalęs
nuo Dievo ir nuo bažnyčios, Adomai, ir gana.
— Jau, brol, tegu kiekvienas savęs žiūri.
Tu kai numirsi, Agnieška, tai angelai tave
tikrai nuneš į dangų su visais tavo popieri
niais makaliukais taip, kaip stovi, — plauda
mas baravyko kotą, atsikirsdavo Adomas.
— Eik, jau eik, Adomai, tai jau nušne

— Adomai, Adomai, tai tu vėl sumoj ne parėmęs, o žiemą palaikai bobinčiuje sieną.

lyginsiu, tikrai atsilyginsiu, Adomėli.

— Ką jau tu čia primokėsi, ar^man rei
kia, juk vistiek dūmas per tą patį kaminą
eina, — numodavo ranka Adomas.
žiemą, kai pūga užversdavo palanges ir
užlygindavo kiekvieną taką, Adomas, anksti
atsikėlęs, prakasdavo sniegą net ligi pat šven
toriaus, nes Agnieška rytais bėgdavo bažny
čion. Jai ir vandens nereįkdavo nešti.
— olai naščius pasiėmiau, tai ir tau par
nešiu. Toks slidumas, dar koją išsisuksi...
”Vis ramiau, kai jauti, kad po tuo pa
čiu stogu dar kas nors gyvena, kad ir boba.
žiemą girdi paryčiais, kai priemenėj triūsia,
arba, klausyk, vakare gieda, taigi, lyg atro
dytų, kaip kita tavo pusė. O kai yasarą išeinu
iš namų, tai žinau, kad ir daržas bus tvar
koj, kad koki pusberniai tabako neišlaužys”,
kartais pasakydavo Adomas.
Agnieška irgi jautė, kad šalia to angelo
sargo, į kurį ji rytas vakaras melsdavosi, yra

kartais nei iš šio, nei iš to pasigirdavo Ado namuose, kaip ji sakydavo, vyras. Ypač ilgais
mas.

buvai. Na tigi, grybai svarbiau už šventas

Nei tu maldaknygių turi, nei rožančiaus.

mišias. Ar žinai, kad nuodėmė mirtina sek
madienį į bažnyčią neiti. Ašių tavo per šven

Kai rudeniop Agnieškos giminaitis atvež ginant vėjui palanges, būdavo daug ramiau.
— Nei aš moku skaityti, nei aš ką su
prantu. Dar kai senasis pamokslą sako, tai davo malkų ar šakų vežimą, Adomas sukirs
(Bus daugiau)

žiemos ir rudens vakarais bei naktimis, blazf
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PULKININKAS SU TRIM
PAVARDĖM

-T ’ I M• !

taria:
— Pulkininke VVachtel, apsaugos dėliai aš turiu jus su
imti. Jūs gausite šiuose rūmuose kambarį. Prašau tos patalpos
neapleisti. Viską kitą vėliau patirsite!
Generolui davus ženklą įeina karininkas — palydovas. Jis
išveda pulkininką Wachtel.
Tiesioginis telefono laidas tarp 3-ios oro laivyno grupės
šefo ir Obersalzberg kelias valandas yra užimtas. "Gimdomas”
vienas iš didžiausių Antrojo Pasaulinio karo maskavimo — priešo
klaidinimo planas.
Pulkininkas VVachtel tarnybiniai priklauso vien tik Vyriau
siajai Karo Vadovybei. Todėl Obersalzberg turi nuspręsti kas da
rytina. Geriausieji slaptosios žvalgyboj žinovai duoda savo pasiū
lymus. Slaptosios žvalgybos skyrius Arras, šiaurės Prancūzijoje,
gauna įsakymą sudaryti specialų štabą, kuris ateityje būtų atsakotningas už V-l šefo gyvybę.
Pirmuosius nurodymus atgabena žvalgybos pulkininkas-leitenantas Heidschuch. Vienarankis karininkas pataria pulkininkui
VVachtel nebesiskusti. Kartu jis padeda ant stalo ir kario knygutę.

— Nuo šiandien jūs nebesate pulkininkas Wachtel. Dabar
jūs vadinatės Martin VVolf. Pulkininkas Martin Wolf. Jums duotas
specialusis uždavinys lieka nepasikeitęs!
Pasiuntiniai įneša pulkininkui Wolf civilius rūbus, žval
gybos karininkas tęsia:
— Jūs turite teisę nešioti visų ginklų rūšių uniformas. Ir
nepamirškite barzdos!

Gare du Nord geležinkelio stotyje pulkininkas Wachtel su
tinka keletą savo štabo karininkų. Visi civiliais rūbais apsirengę.
Jie šypsodamiesi lygina gerai pasiūtus rūbus. Traukinys į Briu
selį jau pasiruošęs išvažiavimui. Pulkininkas Wachtel yra su ka
rine slaptąja žvalgyba susitaręs, kad jis Briuselyje aptars su ge
nerolu VVimmer, Belgijos-šiaurės Prancūzijos oro apygardos vir
šininku, V-l šaudymo punktų statybos planus Kanalo pakrantėje.
Tas pokalbis jau buvo numatytas dar prieš "priverstiną” nusilei
dimą Paryžiuje.

Briuselyje greitai sutariama. Pulkininkui Wachtel dar lie
ka pakankamai laiko aplankyti vieną artimų pažįstamų šeimą.
Šeimininkė nustebusi žiūri į civilį, kuris pristato kaip pulkininkas
Martin VVolf.
— Prašau, nieko neklausk !^
<

Danguje ir kariuomenėj viskas įmanoma ...
Karo aviacijos Bandymų komandos štabui Zempine-Usedom
saloje yra praneštas naujojo komendanto, pulkininko Martin VVolf
atvykimas. Pulkininkas, su vešliai augančia barzda ir vėl unifor
moje, prisistato savo karininkams. Jų veiduose nustebimas, kai
kurių išraiška net juoką sukelianti. Pulkininkas VVachtel lieka
rimtas:
— Aš esu pulkininkas VVolf, jūsų naujasis šefas!
Seni bendradarbiai supranta, kad yra kas nepaprasto įvykę.
Naujai priskirtieji karininkai ir kariai nieko nepastebi. Nė vienas
neklausia. Zempine yra visi, nežiūrint kurio laipsnio jie bebūtų,
įpareigoti ir pasižadėję viską laikyti didžiausioje paslaptyje. Pora
* eilinių karių, kuriems "Naujojo pulkininko” balsas ir eisena atro
do keistoka, rodo pirštu kakton, galvodami:
— Danguje ir kariuomenėje viskas įmanoma.

V-l turi anglams atlyginti

V-l auga. "Triūba” ant "paukščio” nugaros tėra trijų met
rų ilgio. Variklis sveria 138 kilogramus, bet jo varomoji jėga 350
kilogramų į kvadratinį centimetrą. Virš 600 kilometrų į valandą
greičiu, su 1000 kilogramų smarkiai sprogstančios medžiagos,
skrenda jie greičiau, negu geriausieji tuometiniai naikintuvai.
Obersalzberg ragina. Vokietija guli alijantų lėktuvų bombų
krušoje. 1943 m. liepos mėnesyje anglų didysis Hamburgo, puoli
mas. Pagal Dueppel metodą alijantai pradeda "round-the clockbcmbing”. Ant Hamburgo numetama 11,000 tonų bombų, ant
Essen 9,000‘, ant Koeln 8,000, ant Duisburg 6,000, ant Berlyno
irgi 6,000, ant Duesseldorf ir Nuernberg po 5,000 tonų. V-l turi
už tai atlyginti. Gruodžio mėnesyje turi pradėti veikti ”Rumpelkammer” (laužo, nebereikalingų daiktų patalpa) slaptažodžiu pri
dengtas planas.
Pasisekimų ir nusivylimų lydimas, atsargiai išsisukinė
damas iš anglų slaptosios žvalgybos sprendžiamų pinklių,Jpulki
ninkas VVachtel važinėja ir skraido tarp Peenemiundės, Briuselio,
F. ’vžiaus ir Cherbourgo. Pagaliau vieną 194,5 metų gruodžio mė
nesio e* 'mą keliamasi į Merlemont.
\
Iš visų oro pajėgų personalo sąrašų pulkininko VVachtel

*

į

; riarių.
Koritrolės komisijos narys J.
Baltrušaitis paskaitė tikrinimo
'al^j kuriame pažymima, jog pi-

nigiriiąi Reikalai įr organizaciniai
dėkurhentai tvarkoje ir padėkojo
valdybai už rūpestingą pareigų

Klausimuose ir sumanymuose
pabiros mintys pavaizdavo aiš
1970 East 84th St.
SW 1-2711
kų susirūpinimą; dėl rinkimų, po
kūrių, žinoma, kils arba puls or
ganizacijos ūpas, mažės arba
augs narių skaičius, bus sklan
dus arba kivirčų pilnas darbas
GREETINGS and BE$Tt WJSHES
sąrašy su kitomis vietos organi
zacijomis. Kalbėtojų stebėtasi viJ
auomėnės ne$iįdomavimu it lie
THE SWEET CLEAN
tuviškos spaudos neaktyvumu
dėl artėjančių Tarybos ir Pas.
DRY CLEANING CO. H
Lietuvių Seimo rinkimų.
<I
Priešingai Kontr. Komisijos ir
susirinkimo daugumos nuomonei,
COMPLETE LAUNDRY 'SERVICE
paskiri valdybos nariai viešai pa
reiškė, kad jie nesijaučia savo
Call... EXpresė 1-0100
•pareigas tinkamai atlikę. Prieža&tis — dirbant tris kadenci
jas iš eilės, jie atsibodo žmo
nėms. Norint naujos nuotaikos
ir iniciatyvos, reikalinga ir nau
Ak ronas — gumos pramonės sostinė jo kraujo. Nežiūrint pageidavi
Pastarosios Šešios įmonės per mų ir raginimų ,griežtai atsisa
Labai dažnai galima išgirsti
posakį, kad Akronas yra pasau 1957 metus,pardavė gumos pro kė beįeiti į valdybą. Rinkimai
atidėti... t , .
linės gumos pramonės sostinė. duktų ,už.tris milijardus 804 mi
Susirinkimas pastebėjo, kad k.
Tai patvirtina ir tik pasirodęs lijonu^ dolerių. Likusios penkios
pardavė tik už vieną milijardą komisijai nepakanka patikrinti
didžiausių

gumos

GREEJ1NGS and BEST W1SHES

NOTTINGHAM STEEL AND
ALUMI NIUM COMPANY

įmonių sąrašas, kuriame šešios
Vienuolika didžiųjų
įmonės yra Akrone.
įmonių taip rikiuojasi:
Goodyear pardavę už 1422 mili j(
Firestone
„
„ 1159
>
US Rubber „
874
>
.
•
f
H
Goodrich
„
„ 734
>

General
Dayton
Armstrong
Mansfield
Le Rubber
Sei be r Ii n g
Mohawk
(Pabrauktos

„

M

Tais pačiais metais į Akroną
atvyko Dr, Benjaminas Good
rich, kuris suradęs 19 akroniečių, sutinkančių duoti po 1000

dolerių, įkūrė pirmąją gumos

99

gumos aktyvi dalininkė organizacinio
darbo reikaluose. Taip pat pri
minta valdybos nariams, kad ko
misijos išvadas bei pastabas ne-!
aikyti sau asmeniškai. Jos rei-I
’ alingos organizaciniam darbui

J9

Pagyvinti

teisingai

ir

veiklos

rypčiai išlaikyti.
Susirinkimas iš apygardos
99
pirm. V. Dilio patyrė, kad Cent
99
ro Valdyba ir Taryba nekreipė!,
99
dėmesio į praeito metinio apyl.
99
susirinkimo rezoliuciją, prašan-:
99
čią įšpėti apygardas, kad nepa- i
99
kartotų panašių netaktų L. D. Į
/Tarnybos atžvilgiu, kaip buv.
T T4 ’»
Šiuo metu Akronaš;yra penk JĮąrtfovdo suvažiavime. Reika

321
.9
84
„
„
76
>
,,
„
60
„
„
49
9
4j
>
„
„
21
>
įmonės yra Akrone)

Ta proga keletas žinių apie
Akroną. Iki 1807 metų dabarti
nio Akrono miesto vietoje buvo
miškai, kūriudse gyveno indėnai
ir retkarčiais pasimaišydavo me
džiotojai. 1907 metais Juozas
Hartas prie Cuyahoga upės įkū
rė pirmąjį Middlebury kaimelį.
1825 metais pradėtas planuoti
kanalas, kuris jungtų Cuyahoga
upę su Ohio upe. Buvo tikra, kad
kanalas eis netoliese įkurto kai
melio.
Simonas Perkins ir Povilas
VVilIiams, pramatydami kanalo
reikšmę, įkūrė naują kaimelį —
Akroną.
1827 metais atidarytas kanalas atnešė naują gyvenimą į šį
ramų užkampį. Pradėjo augti
prekyba ir pramonė. 1863 metais
vokietis Ferdinandas Schumakeris įsteigė pirmuosius malūnus,
kurie šiandien žinomi ”Quaker
Oats” vardu. 1870 metais įkurta
Buchtel College, kuri išsivystė
į šiandieninį Akrono miesto uni
versitetą.

M

CLEVELAND, OHIO

4510 DIVISION AVENUE

AT 1-5100

X GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

SQUARE DEAL HOMES
*

HARRY FAGIN PRESIDENT

1082 Plainfield Road

EV 1-0225

GREETINGS and BEST WISHES

To All Our Friends and Patrons

CLEVELAND VAULT CO.

bajamūs it išlaidas. Ji turi būti

143 milijonus dolerių.

99

8616 BUCKEYE ROAD

CE 1-3538

GREETINGS and BEST WlSHES

l o the Lithuanian People,

THE LEONARD ELECTRIC MFG. CO.
3907 Perkins Avenue

HE 1-8736

tas 1 3a v{> dydžiu miestas Ohįo las svarbus,, tačiau rinktieji orValstybėje su 304,000 gyventojų. ‘gujiaf.nekreipia dėmesio į rinkė
A k rohė’'ir/apylinkėse yra apie jų pagefdaVimus ... Tikrai į rin
575 įmonės/' kuriose dirba apie kimus neskatinąs reiškinys.
93,000 darbininkų.
Rinkimų k-ja sudaryta iš I
Gumos įmonės sunaudoja apie Dilienės, V. Tiknio ir S. Kontw40% višos pasaulinės gumos, ša mo.
lia gumos pramonės Akronas yra
Susirinkimui pirmininkavo A.
žinomas Amerikoje, kaip di S. Trečiokas.
I. J.
džiausias centras tranfcportacijos
sunkvežimiais. Taip pat1 farsus
savo’malūnais ir automobilių ra
tų gamyba. ’
j
Kiti produktai, gaminami Ak
rone yra: žvejybos įrankiai, deg
• Santarvės skyrius turėjo
tukai, tnolio išdirbiniai, druska, męt.inį susirinkimą ir ta proga
medžio išdirbiniai ir chemikalai. savybėje buvo paminėta Vasa
Miesto įžymybė yra Goodyear rio 16. Buvo aptarta pr. metų
Zeppelin Doek. Tai didžiausias veikla ir ieškota būdų padėti žurpasaulyje pastatas, kuris viduje įalui Santarvė.
P, J.
neturi jokių kolonų.
Skyriaus nariai, kaip ir kitais
metais, aktyviąi dalyvavo Ro:hesterio visuomeniniame gyveįime. Išrinkta nauja valdyba. Sk.
| pirmininku vėl buvo perrinktas
H. žemelis. Valdybon dar įeina
Ab, nevvarko apyl.
A. Jančys ir J. Pupininkas.
METINIS SUSIRINKIMAS
• Radijo valandėlė paminėjo
įvy o kovo 9 d. Buvo negausus 3 metų sukaktį. Visuotinis radijo
ir nenūotaik’ingas. Ne toks, koki klubo narių susirinkimas išrinko
turėtų būti rinkiminiais metąis. įaują valdybą, kurios sudėtin
Valdybos‘.sekretorius I. Jatu abar įeina pirmininku P. Pui
lis ir ižd. V. Tiknys padarė pra dokas ir nariais : V. žmuidzinas,
nešimus aį>ie veiklu, iš kurių pa- 3t. Ilgūnas, B. Kriokys ir Kir-

ROCHESTER

įmonę. Baigiantis 19 šimtmečiui
Akronas jau buvo pagarsėjęs gu
mos produktais, šalia gumos žymėtiha:
1) apylinkė, veikdama tarp
produktų buvo gaminama ūkio
įrankiai, molio išdirbiniai ir mil vietinių lietuviškų organizacijų,
turėjo laikytis labai apdairiai,
tai.
pavardė išbraukiama. Tas padaryta ne vien besislapstant ar be
šio šimtmečio pradžioje Akro kad neiššauktų nereikalingų var
klaidinant "antrosios pusės” kolegas. Dar ir šiandien, praslinkus nas pradėjo smarkiai augti. Tarp žybų ir aštresnių nuotaikų. Mat,
1 enkiolikai metų, vokiečių Antrojo Pasaulinio karo archyvuose 1910 ir 1920 metų Akronas iš kitos Vietinės organizacijos turi
pulkininko VVachtel pavardė neegzistuoja.
69,000 gyventojų miestelio išau tuos pačius — kultūrinius ir
(Bus daugiau)
go į 209,000 gyventojų miestą. švietimo — tikšlus, kaip ir Ben-.
Tuo laikotarpiu į akroną atvyko druomenė. Daugelis lietuviu da
nemažai lietuvių, kurie, kaip ir lyvauja bent keliose tokiose or
kiti ateiviai, susidūrė su butų ganizacijose. Dėl tų priežasčių ir
•
GREETINGS and BEST WISHES
problema. Teko ne vienam mie eita lėtu žingsniui bet tikru.ke
goti vienoje lovoje keturiese, ir liu.
’ ;
To Our Friends and Patrons
2) Organizaciniai apylinkė bu
tai pamainomis. Kilo mintis
steigti lietuvišką koloniją. Tuo vo aktyvi- ir tvarkinga: dalyvau
tikslu buvo užpirkti žemės plo ta tarp-apygardiniuose Nuvažia
tai ant taip vadinamo Birutės vimuose New Yorke', apygardos
kalno. Užėję ūkinės krizės metai suvaž; Newarke, bendradarbiau
suardė visus gražius planus. Vie ta, apygardai rengiant koncer
SLATE ROOFING CONTRACTOR ni lietuviai išvyko į kitus mies tus ir vakarus. Apylinkė, kaip
tus, kiti skurdo čia pat. šiuo mo New Jersey Lietuvių Tarybos
tu iš viso užsimojimo belikusi narys, yra aktyvi rengiant Lie
3288 EAST 1301h STREET
SK 1-8139
Biruta gatvė ir šv. Petro para tuvos Nepriklausomybės niineji
pija, kuri jau tvarkoma teritori- ’ mus. Metų bėgy sušaukė du viniu, nebe‘tautiniu pagrindu.
sūbtlniuš stlriri'nkimus,’vieną iš

EMMETT

h

AA A

CUSTOM BUILT FORMICA SINK TOPS and BAR TOPS

Pulkinintaas-leitenantas šypsosi, kai Wachtel ranka braukia
per smakrą.
vienuolikos

Prašau, nieko neklausk!

’į'

J. & E. FABRICATING CO.

Keičia pulk. Wachtel pavardę
Pulkininkas VVachtel tuojau pašoka, kai generolas Koller

'
1,

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Frienda ąnd; Patrons

Valdyba turėjo l
pakar apyl. yra 60

MEADE

1

einas.

*

Radijo klubas vėl susiduria su
finansiniais sunkumais, nes ra
li jo stotis neleidžia toliau skelb
ei

biznierių

skelbimų,

tačiau

Best Wishes to Our /Friends and Patrons

M. WINOGRAD & COMPANY
MAURICE W1NOGRAD, Mgr.
2536 Euclid Avenue

Cl’Ierrv 1-3637

\

HOL1DAY GREETINGS

CLEVELAND STATIONERY SUPPLY
COMPANY
1260 WEGT 4ln STREET

SUperior 1-8460

BEST WISHES

Irom

MARVEL BOTTLSNC

energinga valdyba žada ir tą
liūtį nugalėti.

• Prapas Saladžius paminėjo
65 m. sukaktį. Tą proga vietos
Rąmovės skyrius pąruošė sukak

tuvininkui pagerbti vakarienę.
P. Saladžius visą laiką labai
iktyviąi dalyvavo Rochesterio
lietuvių gyvenime ir organizaci’ose. Todėl susilaukė daug gra
žių linkėjimų ir prisiminimui gaVo dovaną — lietuviško stiliaus
stalo lempą.
Vakarienę 'vedė A. Cieminis.
• žurn. H. žemelis skaitė Rochesterio lietuvių visuomenei
viešą paskaitą : "JAV ir Sov. Ru
sijos karinių jėgų palyginimas”.
Paskaitai buvo parodytas nemažas susidomėjimas. Ją ruošė vie
tos ’ SanthrVės skyrius.

915 GRANE AVĖ.

KR 1-4400

GREETINGS and BEST WlSHES
For a Pleasant Holiday

MOR-FLO HEATER COMPANY
MANUFACTURING HOT WATER HEATERS
AND PLUMBING SUPPLIES

2176 EAST 761h STREET

UT 1-2300

f
I

I

►

)

♦DIRVA* N r. 24

reikalams (iš virš $18,000.— ■*••*••* *•-*.

Gydytojas erdvese (5)

draugijos gauto metinio gryno
pelno), atsirandi tokių veikėjų,
kurie visom keturiom tam prie
šinasi. O draugijos įstatų 2 § sa
ko, kad draugijos tikslas yra rū
pintis kultūros ir sporto reika
lais.
Pakartotinai nutarta įrengti
trečiąjį draugijos turimų namų
aukštą. Valdyba sakosi, kad tą
darbą atlikti pavedė vienam kontraktoriui. Ir, žinoma, valdyba
apmokės jo patiektas sąskaitas.
Neteko patirti, kad ji tą darbą
būtų pasiūliusi kitiems kontraktoriams, kurie atrodo, tą darbą
atliktų žymiai pigiau.

SKRAIDYMO SĄLYGOS IR
AVIACIJOS MEDICIN
J. RAMUNIS, Capt. USAF (MC), Flight Surgeon
Skraidymas oro erdvėse žmo- mas, sukeltas nuolatinio judesio.
us, susidūrė ir su kita problema, l/Tai lygiai toks pat susirgimas,
susijusia su greičiu ir judesiu. koks pasitaiko važiuojant laivu
Tai klaidingas žmogaus pajuti neramia jūra ar vadinamas Tjūmas, klaidinga orientacija dėl ros liga”.
savo kūno, o kartu ir lėktuvo pa Kai kurie žmonės tokius sutri
dėties, erdvėse darant kai ku kimus pajunta net važiuodami
riuos manevrus. Kada žmogaus traukiniu ar automobiliu, šias
kūnas yra veikiamas kitokių "G" organizmo sutrikimui daug ge
jėgų, negu normalioji, įpras riau tinka angliškai naudojamas

Praeitais metais draugijos na
rių susirinkimas nubalsavo, kad
toji žemės traukimo jėga, tada "motion sickness” vardas. Lie
metinis finansinis pranešimas
jis visai praranda orientacijų, tuviškai tai būtų ”judesio liga”.
būtų duotas lietuvių kalba. Ta
kur yra toji žemė ir kokioje pa
Dabartiniu laiku nuo jos yra
čiau, nepaisydamas draugijos na
dėtyje jis patsai randasi santy visa eilė vaistų, kuriais gali pa
rių valios, buv. draugijos fin.
kyje su žeme.
sinaudoti keleiviai, linkę šią ligą
sekr. J. Kersanske ir vėl prane
Kiekvienas iš mūsų gerai ži sirgti. Plačiausiai naudojami
šimą surašė anglų kalba. Už ne
nome, kaip mūsų pojūčiai mus vaistai yra Merazine ir Bonaminarių nutarimo buv. fin.
aogauna jau ir pačioj žemėj, kai ne, abu gaunami vaistinėse ir be jau pilnu tempu ruošiamasi ne tik kelionei į mėnulį, bet ir grįžimui
nę. čia bandomi apsauginiai rūbai, kad sužinotų, kiek jie pa- 3ekretorlul Pareikštas papeikitik 'nes pakeičiame spindulinio recepto. Jie abu yra panašūs, tik į žemę
mas.
deda žmogui, kada staiga mažinamas greitis.
judesio greitį ar kryptį. Kada MERAZINE veikia greičiau, jau
Taip mes drauge dirbame vie
me greitai sukamės ratu, po to už pusvalandžio ar net greičiau;
aio ja sustojame, tada kurį laiką gi BONATINE pilnas veikimas
Retesnieji sutrikimai dar ma kas, B. Kontrimas ir A. P. Du noje draugijoje.
mums atrodo, kad mes sukamės pasireiškia tik daug vėliau, maž- žiau žinomi ir labai dažnai laiku rnas. Iš direktorių, susidarius
laug už valandos ar pusantros. nediagnuozuojami. Vieni n t e 1 ė nepalankioms asmeninėms darbo
priešinga kryptimi.
Panašų, tik daug stipresnį Bet BONAMINE veikimas taip bėda, kad kai kurie iš jų yra la sąlygoms, tuojau pasitraukė F.
jausmą Įgauna ir lakūnas, iš po pat tęsiasi nepalyginamai ilgiau, bai pavojingi gyvybei ir turi bū Zaleskas. Į jo vietą įėjo pirmasis
Didelis biznierius. Pačiame
sūkio išlygindama^ lėktuvą. Ta net iki 12 valandų, kai tuo tar ti tuč tuojau gydomi. Deja, jie kandidatas A. K. Šidlauskas.
Susižeidus draugijos sekreto-1 Miami miesto centre jau 16 metų
sai būna dar stipresnis, nes jo pu MERAZINE nustoja savo yra perdaug specifiniai, kad juos
pasiektas greitis veik visada bus efektyvumo po 3-4 valandų. Deja, būtų galima apibūdinti laikraš riui J, Lėkiui ir jam negalint ei- tvarko didelį, puošnų restoraną
ti pareigų, draugijos valdyba su ir gėrimų parduotuvę buvęs
nepalyginamai didesnis, negu nė vienu šios rūšies vaistų nega tyje.
Visos čia aptartos problemos direktoriais nutarė toms parei- pittsburghietis Chic Evans-Ivamums besisukant ratu. Visa tai li naudotis lėktuvo įgulos nariai
dar komplikuojasi ta prašme, nes jie slopina refleksų greitumą sudaro tik mažą dalelę tiesiogi goms laikinai skirti vicepirm. A. nauskaS- Jo biznis vadinasi Emkad jis dažnai Įgyja taip vadina ir kiek apslopina greitą orienta nio Fligth Surgeon darbo, nors Nevierą. Praeitame draugijas su- Pire Bar and GrilL Jis ved?s
jis su jomis ir dažnai susitinka. sirinkime buvo svarstomas narių Pittsburgho lietuvaitę, Oną Jamą Kampinį pagreitėjimą” (' li ciją.
Kitas dažnas susirgimas, tai
Apie Fligth Surgeon pareigas įneštas pasiūlymas,'kad "valdy- nušaitę- Ivanauskas atvyko Ame
nijinis pagreitėjimas” vadina
metais, pradžioje dir
mas, kada keičiamas greitis ne vidurinės ausies sutrikimas nuo ir uždavinius bei apie tą specialų bos nariui mirus, susirgus, atsi- rikon
keičiant judesio krypties. "Spin besikeičiančio oro spaudimo arba išmokslinimą, kuris reikalingas Itatydinus ar dėl kitų priežas- bQ anglies kasyklose, palaipsniš
dulinis pagreitėjimas”, kada kei ir tokios pat rūšies įvairiausių šiai specialybei įsigyti, parašy kų negalint eiti savo pareigų, jo kai verždamasis į biznius. Dirbęs
vieton kviečiamas per visuotinus paskiausia viešbučiuose Pitts
čiama judesio kryptis, bet nekei sinusu sutrikimai (sinusais šia siu kitą Jcartą.
•
.
>
vadinamos kaukolės
rinkimus daugiausia balsų ga- burghe, pagaliau įsitaisė $100,čiamas pats greitis. "Kampinis Į prasme
(Pabaiga)
vęs kandidatas”. Tai būtų vi- 00 vertės Empire užeigą čia.
(aiigular) pagreitėjimas”, kada kauluose esančios, oru pripildy
siems aiški tvarka, kaip ir dėl
Ivanauskas su žmona nęsiskikeičiasi ir judesio kryptis ir tos tuštumos, siaurais kanalais
greitis). šis pagreitėjimas (acce- Pasijungiančios su nosimi). Jie
direktorių.
ria nuo lietuvių, lanko jų parenleration) gana retai tėra sutin-! pasireiškia veik visada besilei
Čia ir iškilo draugijos valdybos gimus ir remia Lietuvių salę ir
kantas žemėj, bet jis labai su-ūžiant žemyn, bet kartais gal
netolerancijos jausmas: kandi- klubą.
AKADEMIJA
VAIŽGANTUI
klaidina žmogaus pojūčius. Jis pasireikšti ir kylant į viršų. Jie
datas į sekretorius buvo su pa* Ruošiasi didinti. Miami
PAMINĖTI
labai ir labai dažnai sutinkamas gaunami, kada skrendama turint
skutįnąja ateivių banga į šį kraš- Lietuvių salę išlaiko seni, senoTautinis Akad. Sambūris ir tą atvykęs V. Vakauzas. Taigi, sios išeivijos lietuviai, įsirengę
skraidant.
1 stiprią slogą arba kada dėl kitų
Taip pat reikia prisiminti, kad priežasčių nosis yra "užtinusi ALT S-ga ruošia Tumo-Vaižgan draugijos valdyba, net iš anksto «au centrą susieiti ir asimatyti.
veikiant išcentrinei jėgai, žmo- Jei tik įmanoma, tokiais atvejais to 25 m. mirties minėjimą-aka- nepainformavusi narių, kaip rei- Prieš penkerius metiįs ^pradėję
gaus kūnas pakeičia savo orien- nereikia keliauti oru,, nes sutri demiją balandžio mėn. 27 d. 3 kalauja draugijos įstatai, gusi- organizuoti salės bendrovę, su
taciją ir jam tada sąvoka "že- kimų bus sunku pilnai išvengti, vai. Tautinės S-gos namuose.
rinkimo metu įnešė kitą pasiūly- sidėję nuolat čia gyvenantieji ir
Minėjimo komitetą sudaro: mą, kad į vakuojančią draugijos kas žiemą į svečius atvykstanmyn ’ yra toji kryptis, kurią veiJie ypatingai dažnai pasitaiko
kia jo kūną liečianti "G” jėga. keleiviams, kada jie užmiega lėk- Bostono skyr. garbės pirminin valdybos nario vietą kandiddatą tieji, pasistatė naują, modernišSkraidant, kada tik bet kokios tuvui besileidžiant žemyn. Kad kas Jonas Kasmauskas, ponia parinktų pati valdyba su direkto- ką salę ir barą. Bendrovė šįmet
jau baigs išsimokėti paskutirtius
”G” jėgos yra išvystomos, jos šių sutrikimų išvengus, patarti Malėnienė, inž. J. Krikščiukaitis, riais.
veik niekada nėra išvystomos na žiovauti ir ką nors kramtyti inž. V. Izbickas — Ak. Samb.
Įdomu pažymėti, kad, diskusi- $2,000 savo skolos. Per penkis
tiesiai link žemės, bet beveik vi- (kas skraidė civiliniais lėktuvais, pirmininkas, inž. S. Malėnas* jų tuo klausimu pasiklausęs, ma- metus bendrovės turtas pašoko
sada tam tikru kampu su žemės tas pastebėjo, kad veik visa, lėk- Justas Vaičaitis — Tautinės Są tyt, jau čia gimęs jaunuolis pa- trigubai.
paviršiumi. Taigi, tokiose saly- i tuvui pradedant leistis žemyn, jungos pirmininkas, inž. J. Da- prašė balso ir angliškai pareišPaaiškėjo, kad ir salė ir didegose visada žmogaus pojūčiai jį keleiviams duodama kramtomoji čys, Ant. Matjoška, Romas Ja kė: jei valdybos pirmininkas lis baras jau yra permaži sve
šiūnus, Ignas Vilėniškis.
tvirtinąs, kad abu pasiūlymai čiam sutalpinti ir planuojama
klaidina. Kas tada atrodo "že- j guma.
Akademijai
numatyta
tokia
esąs tik vienas ir tas pats pasiū- salę ir barą didinti. Yra ir sumyn”, tas tik retu atveju bus
Vaistinėse galima gauti visą
eilę nosies lašų, kurie bent laiki- programa: pamaldos už Tumo lymas, tai kam gi pirmininkas manymų tą vietą parduoti ir įsiteisingas pojūtis.
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numoje nesuvokiame, bet visos
kitos mūsų krypties sąvokos yra
orientuotos į tą pagrindinę sąvo
ką "žemyn”. Pakeisk tik ją, tai
ir visos kitos sąvokos automa
tiškai pasikeičia.
Modernioje karo aviacijoje ne
vieną kartą atsitiko toks žemėj
sunkiai suvokiamas paradoksas,
kad lakūnas kurį laiką skrido
galva žemyn būdamas tikras, kad
jisai skrenda normalioje padė
tyje. Teks nesiorientavimas pa
lietyje pasitaiko labai dažnai, ka
da skraidoma nakties metu, ar
debesyse. Pojūčiai yra taip ne
paprastai stiprūs, kad lakūnui
labai sunku patikėti instrumen
tais. Jis mano, jog instrumentai
staiga sugedo (tokie atvejai pa
sitaiko!), arba atsitrenkia į že
mę, kol pajėgia tikrai suvokti,
ką jo instrumentai rodo. Man te
ko panašius pojūčius pergyven
ti pačiam, skrendant S-89 nai
kintuvu. Dabar galiu kiekvieną
skaitytoją užtikrinti, jog klai
dingi žmogaus pojūčiai yra tiek
stiprūs ir tiek realūs, kad net ir
su šia problema susipažinusiam
nepapfastai sunku juos nugalėti.
Šios problemos yra pačios pa
grindinės, su kuriom tenka kiek
vienam Flight Surgeon kiekvie
ną dieną susitikti. Šios gamtinės
erdvių sąlygos sukelia ir visą eilę
kitokių organizmo sutrikimų,
kuriuos būtų galima pavadinti
"erdvių ligomis”.
Viena iš anksčiausiai sutiktų
jų bene bus piktinimas ir vėmi-

vėlę šv. Petro bažnyčioje. Salėje randąs reikalo dar statyti juos rengti puošnesnėje miesto daly-

lengvina kvėpavimą. Jie taip pat prie gražiai iliuminuoto didelio balsavimui. Tačiau pirmininkas j e didesnes patalpas.,
lyg ir "pravalo” tuos siaurus ka- Vaižganto paveikslo,

minėjimo pastatė valdybos pasiūlymą bal-

IV 1-8877
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Gyvendami žemėj mes to pil nai "pravalo” nosies takus ir pa
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METAL EQUIPMENT CO.

2032 WEST 1051h ST.

AT. 1-8415

, Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

* Mano apsilankyti Clevelan-

nalus, kuriais sinusai bei viduri dalyviai iškilmingai padės gėlių, savimui ir, nė balsų neskaitęs, de. Dr. Tamošaitis su ponia ir jų
nė ausis jungiasi su nosies tuš transliuojant iš plokštelės Lietu pareiškė, kad jis yra priimtas, sūnus Vytautas planuoja ateiNarių pasiūlymas nebuvo bal- nančią vasarą apsilankyti Cletuma, ir padeda išvengti minėtų vos Karo Muziejaus iškilmes.
Iz. Vasyliūnas yra pakviestas suotas, ir neišaiškinta reikalau- velande, pasimatyti su savo paKomplikacijų.
j liktais draugais ir pažįstamais ir
Jei kas pradėtų jaustis, kad išpildyti atitinkamą kūrinį smui jama 2/3 dauguma.
Daug kalbama, net prikišamai paviešėti pas skvę dukterį Dr.
jo ausys yra lyg ir "užkritę” ku.
Tumo
gyvenimą
nušvies
iš
lėktuvui kylant ar leidžiantis,
per draugijos susirinkimus "mo Aldoną ir žentą Dr. William
užėmus nosį pirštu galais ir stip- New Yorko atvykęs A. Merkelis. komi” naujieji ateiviai demokra Lyon, kuris gyvena Euclide.
• Apsigyveno Floridoje. Tadas
S. Santvaras kalbės apie Tu tijos, bet patys "mokytojai"
iiąi pučiant, dalis oro gal galės
prasiveržti į vidurinę ausį bei mo-Vaižganto raštus. Jaunimas, apie ją permažai išmano arba są Tallat-Kelpša, gyvenęs iki šiol
dnusus, išlyginti spaudimą ir ga- p-lės G. Mačėnaitė, Dačinskaitė moningai laužo pačius demokra Chicagoje, clevelandiečio geneės išvengti komplikacijų. Nors r kt. skaitys Vaižganto raštų iš tijos principus. Įvairiomis pro- rcdo Kazi° 1 allat-Kelpšos brolis,
gomis verkšlenama, kad senieji atvyko į Miami, pasiryžęs apsius manevras ir yra kiek pavo traukas.
šalia
Tumo
paveikslo
bus
iš

veikėjai jau miršta, o jų vaikai gyventi. Čia gyvena jo jaunesni
jingas sveikatai, bet, reikalui
beveik neranda kelio įI lietuviš- vaikai, kuriuos globoja ir moko
asant, negaištant jį panaudoti. statyta jo raštų' parodėlė.
Bostono visuomenė kviečiama kas draugijas, kad naujieji atei amerikiečių šeima, mirus p. TalLaukti ir tikėtis, kad viskas sa/aime susitvarkys, kada su kiek Akademijoj dalyvauti.
viai nesi jungia į seniau čia įkur lat-Kelpšos žmonai.
Tą dieną, komitetas numato tas draugijas, bet, kai naujasis
• Vieši pas seserį. Operos dai
vienu aukštumos pakeitimu palėtis vis blogės, reikia žinoti, Vaižganto atminimą atžymėti ateivis, susidarius teisėtoms są nininkės Polinos Stoskos motina,
cad vėliau jau jokiais manevrais per Laisvės Varpo radiją.
lygoms, turėtų užimti draugijos Petronėlė Stoškienė, žiemoja
nebus galima jos atitaisyti. Lal Tumo-Vaižganto gražų ir di valdybos nario vietą, jam užtren Miami mieste pas savo seserį,
ui nesiimant tinkamų priemonių delį 2x4 pėdų paveikslą sutiko kiamos durys, nepaisant jokių veikėją Julę Styles. Dainininkė
sutrikimas būna nepaprastai parūpinti Jonas Kasmauskas. konstitucijų. Atrodo, kad drau Polina šio laiku gastroliuoja su
skausmingas ir be specialisto pa liuminacijomis rūpinasi Ant. gijos valdyba bijo naujųjų atei koncertais Vakaruose.
Svečias
galbos nepataisomas. Jis gali Bačiulis.
vių.
vesti prie nuolatinio apkurtimo
Praeitais metais draugijos
LIETUVIŲ
PILIEČIŲ
>ei daugelio kitų sutrikimų.
Kontrolės Komisijoje buvo J.
DRAUGIJOS
M A R C U s
b
Be šių eilinių, dažnai pasitai
Gedmintas, naujasis ateivis, ak
kančių, yra ir visa eilė daug rim valdybon 1958 m. išrinkti: inž. tyvus SLA veikėjas. Jo pastan vra pats seniausias Amen k
tesnių sutrikimų, kurie retai te A. J. Chaplik — pirm., A. Nevie- gomis, dirbant nepavydėtinomis lietuvių žurnalas. Jis išeina kiei
pasitaiko keleivių tarpe. Keista, ra — vicepirm., J. Lekys — sek., sąlygomis, pavyko išaiškinti įvai vieną mėnesį — yra gausiai i liu
>et net ir Amerikoje, kur taip A. Druzdis — ifn. sekr., J. Ar rių netikslumų.
truotas, turiningas, įvairus t
laug žmonių kasdien keliauja ci lauskas — ižd. ir Ch, Yuška —
Prie draugijos veikia jos re skaitomas su malonumu
viliniais lėktuvais, net ir gydy maršalka. Į kontrolės komisiją miama lietuvių šachmatininkų
Margučio adresas; 6755 So
tojų tarpe šie atmosferinių sąly pateko: J. J. Roman, dr. J. F. grupė, kuri savo laimėjimais gra
gų sukelti organizmo sutrikimai, Antanėlis ir St. Jakutis. Direkto žiai rąprezontuoja lietuvius ne Weetern Avė., Chicago, IH.
įėra.plačiai žinomi. Tuo man te- riais išrinkti: adv. J. J. Griga tik čia Bostone. Kai reikia jiems
MARGUČIO metinė prenume
<o daugelį kartų įsitikinti priva itis, dr.
Kąpocky, St- Grigana- skirti $35.— ar $40.-— kelionės rata $3.00.
liuose pokalbiuose.
vičius, A. J. Namaksy, F. Žales-į išlaidoms ar kitiems būtiniems
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KODĖL. TOKIA NELYGYBĖ?

krydžio reikalais kreiptis į Ant.
Saulaitį, j r., Aid Colonial Rd.,
Oakville, Conn.

Iš šių faktų aiškėja, kad žydai

• LK Šarūno draugovės Wa-

Palyginus žydu veiklą ir jų>

GREETINGS and BEST WISHES

laimėjimus su mūsų ir kitų pa-j pajėgia pralaužti geležinę uždan- terbury leidžiamos Mūsų Lapinės

To All the Lithuanian People

vergtų tautų pastangomis padė-lgą, kad jie susikalba su komu- kovo mėn. Nr. skirtas šv. Kazi

ti savo tautiečiams už geležinės i nistinėmis vyriausybėmis, jos
uždangos, tenka labai daug pa leidžia žydtj organizacijoms vie
šai remti vietos žydus, JAV
galvoti.
žydų laikraštis ”Jewish Ex- Valst. Departamentas talkinin
ponent” rašo, kad Lenkijos vy kauja arba pritaria jų veiklai,
riausybė yra įgaliojusi Jungt. pajėgia repatrijuoti žydus iš Si
Paskirstymo Komitetą (Joint biro ir Rusijos, jiems leidžiama
Distribution Committee) pradė emigruoti į kitus kraštus. Ar so
ti savo darbą — padėti žydams vietai paperkami, ar jų valdžia
įsikurti Lenkijoje. Esą numato yra žydų kontrolėje?
ma 1958 metais iš Rusijos ir Si Ar nevertėtų Pavergtųjų Tau
biro repatrijuoti 25,000 žydų ir tų delegatams pagalvoti apie sa
juos įkurdinti Lenkijoje, šiam vo taktiką? Gal geriau tartis su
planui, laikraštis pastebi, yra JAV žydais ir drauge veikti?
davęs pilną pritarimą JAV Valst.
A. Musteikis
Departamentas, ši programa pra
sidėjusi jau 1957 metais.

Toliau nurodoma, jog panašūs
sutikimai gauti iš Vengrijos ir
Čekoslovakijos vyriausybių.
Išeitų, kad žydai pajėgia susi
kalbėti su komunistinių kraštų
vyriausybėmis. Jos užsienio žy
dams leidžia teikti pagalbą per

SKAUTAT
• Kovo 1 d. balsų skaičiavimo
komisija patikrino LSS Tarybos

narių balsavimo vokus, renkant
Pirmijos Pirmininką. Tarybos
Pirmijos Pirmininku išrinktas v.

vietos žydų organizacijas. Ir at s. dr. Vytautas K. Čepas — 23

rodo, kad, galbūt, padeda Valst. balsais, antrasis kandidatas —
Departamentas. Jei jis nieko ne psktn. Eugenijus Vilkas gavo 9

padėtų, kuriems galams reikėtų balsus.
Departamento pritarimo? Tenka
• Worcesterio Neringos v-jos
daryti išvadą, kad Valst. Depar vietininke paskirta psktn. Ida
tamentas skiria tam tikrus fon šimulynaitė. Waterbury v. s. K.

dus ir veikia per diplomatus.

Žilinskienė pasitraukė iš vieti

Antras įdomus faktas yra tas,
kad žydai, teikdami komunisti
niuose kraštuose gyvenantiems
tautiečiams pagalbą, nemoka
muitų, kuriuos reikia mokėti
mums. žydams yra daromos nuo
laidos, kai tuo tarpu kitos tau
tos ir toliau spaudžiamos, žydai
masiškai grąžinami iš Rusijos į
anksčiau jų gyventus kraštus, o
kiti ir toliau vežami iš savo tė
vynių. Įdomu, kodėl apie tai ne
kalbama net ir JAV spaudoje?

ninkės pareigų. Naująja vieti
ninke paskirta vyr. skautė v. sl.
Ritonė Tonkūnaitė.

miero sukakčiai. Kartu atžymi
mos ir tokios sukaktys, kaip
Skautų Aido pasirodymas prieš

JULIUS J. PETRASH

35 metus (kovo 15 d.) ir Aušros
pasirodymas Ragainėje 1883 m.

kovo mėn. — prieš 75 metus.
• LSB Vyriausioji varžybų ko
misija išsiuntinėjo pirmąją var
žybų instrukciją. Joje apibūdin
ti LSB sukaktuvinių 1958-jų me
tų lietuviškojo skautavimo var
žybų tikslas, organizacija, varžy
bų dalykai bei jų vertinimas taš
kais. Varžybos vyksta nuo 1957
m. gruodžio 1 d. ligi 1958 m. lap
kričio 15 d. Varžybių laikas il Karinės mašinos taip ištobulintos, kad jos jau pajėgia ir j kalną,
gas, bet ir uždavinių daug.
kaip mulai anksčiau, įlipti, ši mašina, su 1000 svarų krovinio, kyla
aukštyn 60° kampu.
• Gegužės 17-19 dienomis To
ronte šaukiamas Kanados rajo
no skautų vyčių sąskrydis. Jam binimų iš to pačio asmens. Pir ji norinti sausainių nusiįpirkti,.
*
pramatyta plati ir įvairi progra masis buvo:
ma vyčiavimo temoms išnagri
New Yorke viena susirūpinusi
„Praeitą savaitę pirkau namą
nėti. Tomis pačiomis dienomis ir išvažiavau atostogų. Dabar šeimininkė klausė telefono infor
Toronte šaukiamas ię Kanados negaliu surasti savo namo. Gal macijoje, kiek ir kokioje tempe
rajono skaučių vadovių ir vyrės galit pasakyti, kur jis yra?”
ratūroje kepti penkių svarų mė
šiųjų skaučių sąskrydis.
sos gabalą.
Po
valandos
vėl
tas
pats
as

*
• Tarptautinis Skautų Biuras
persikėlė į Ottawą Kanadoje. Iki muo skambina:
Los Angeles mieste viena ope
„Narną
radau,
bet
negaliu
su

šiol jis veikė Londone, Anglijoje
ratorė paryčiui išgirdo malonų,
rasti
kur
pastačiau
automobilį
”
.
Šiuo metu plečiamas personalas,
bet nelabai blaivų balsą, prašan
kad efektingiau pasitarnautų
tį parodyti jam namus.
«
pasaulio skautų judėjimui.
Chicagoje vienas sargas ne
• Lietuvos Skautų Broliją 4C
Brooklyne viena moteris, ne
galėjo
užmigti,
nes
už
lango
ūžė
m. sukakties proga sveikino Da
galėdama išvažiuoti, skambina
kažkokia
mašina.
Jis
paskambi

nijos ir Estijos Skautų S-gas.
telefono tarnautojai: ”Dvi maši
no informacijai ir paprašė suži
nos pastatuos per arti ir aš ne
noti, kas už jo lango kelią triukš
galiu išvažiuoti. Prašom surasti
mą. Taip pat paprašė, kad įsa
jų savininkus ir paprašyti pava
Telef. tarnautojos kytų tam triukšmadariui nusi žiuoti”.
raminti.
¥
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For a Pleasant Holiday

JOSEPH M. SWEENEY

Sheriff
* a

Jungt. Tautų žmogaus teisių |
komisijoje žydų atstovas kėlė
klausimą dėl 20,000 žydų vaikų,
nacių laikais likusių našlaičiais
i" dažniausiai išauklėtut krikščioniškoje dvasioje.’ žydų atsto
vas Dr. Isaac Levvis prašė tuo
jau tą reikalą studijuoti ir tiems i
vaikams grąžinti gimtąją religi- Į
jąČia dar tenka pastebėti, kad, |
kai JAV surašymo biuras pa-!
skelbė, jog 1960 metais, vykdant I
visuotinį gyventojų surašymą, |
norima įtraukti ir religijos klau-.
simą, žydai tuojau priėmė rezo
liucijas prieš tokį biuro projek-j
tą, ir tas klausimas iš surašymo
blankų tuojau buvo išbrauktas.
Įdomu, kodėl žydai nenorėjo,
kad kas nors sužinotų, kiek yra |
išpažįstančių Izraelio tikybą, kai i
katalikai ir protestantai dėl to
nekėlė balso? Nors žydų JAV-se,
priskaitoma tik 5 mil., jų žodis
yra svarus, kai 30 mil. katalikų
nedaug ką tesako.
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For a Pleasant Holiday

CHIEF JUSTICE JUDGE
*

JOHN

• Balandžio 26-27 d. New Bri
tam, Conn. bus Rytinio rajono
vadovių suvažiavimas.
• šią vasarą įvyksiančiai At
lanto Brolijos rajono vilkiukų šaukiamos ir tokiai
♦
Salt Lake miesto telefonistė
stovyklai organizuoti ir vado
pagalbai...
Vykstant skaučių sausainių iš išgirdo verksmingą moters bal
vauti pakviestas s. M. Manomaipardavimui viena senesnė mote są: ”Mes ką tik susipykome su
Telefono tarnautojas šaukiamos
tis.
ris paskambino Nevv Yorko te vyru ir jis paliko mane. Paskam• Gegužės 30 — birželio 1 die ir tokiai pagalbai...
lefono tarnautojai prašydama, kinkit jam ir pasakykit, kad
nomis įvyksiantį skiltininkų sąs
Telefono informacijos tąrnau-LZ*
kad pasiustu nas ją skautes, nes grįžtų į namus”.
1958 metais iš Rytų Europos krydi globos Worcesterio Nevė- tojos gauna įvairiausių UŽRiRukraštų numatoma išleisti emi-lžio sk. tuntas. Sąskrydis norima simų. štai jų keletas:
gruoti'apie 80,000 žydų. Tuo tar-! pravesti gamtoje — 3-jų dienų
Netoli Baltimorės vienas tar
Best Wishes to Our Friends and Patrons
pu kitų tautų net ir pavieniams ] iškylos pavidale. Visais šio sąs- nautoja susilaukė dviejų skamasmenims neleidžiama išvykti
pas savo tėvus, vaikus, neleidžia
ma atstatyti suardytas šeimas.

A.A. A.,A,

J. BUSHER
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BEST WISHES

For a Pleasant Holiday
13107 ST. CLAIR AVĖ.

ST. CLAIR AUTO PARTS

UL. 1-5116

JUDGE B. D. NICOLA
6009 St. Clair Avenue

EX 1-4450

GREETINGS and BEST WISHES
COMMON PLEAS COURT

GREETINGS and BEST WISHES

VICTOR ADDING MACHINE CO.

To Our Many Friends

.

BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

R. B. BISCUIT COMPANY

3222 CARNEGIE AVĖ.

EX 1-4650

R. B. FAMOUS PRODUCTS

LOU1SVILLE TITLE

SOLD ONLY AT INDEPENDENT GROCERS

INSURANCE COMPANY

2515 BRIDGE AVENUE

CH 1-6400

GREETINGS and BEST VVISHES
To Our Friends and Patrons

Standard Buiiding

MAin 1-2075
.M

$100

$100

$100

$100

$100

• •

§

GREETINGS and BEST WISHES

■
y
J. H. Hass, Vice President and Treasurer

$100

KAS

THE ATLAS PAPER BOX CO.

BUILDING LABORER’S

v*

</>

o
o

NORI
LAIMĖTI?

1849 EAST 651h STREET

UTah 1-1191

Local No. 310

S NUOLAIDA §
o
o

<*001$

i

001$

001$

001$

001$

•

<y>
OoH*

1220 ONTARIO ST.

To Our Friends and Patrons
A

Ir Jūs galite šj galvosūkį išspręsti!
Kiekvienas, kuris žemiau spausdinamą galvosūkį teisingai išsprendžia, gauna $100.— vertės kuponą,
kuris Įskaitomas, periant iš Vokietijos importuotą radijo ir patefono kombinacijas.

JAMES O’TOOLE, SECRETARY

GREETINGS and BEST WISHES

JEZEK COMPANY BUILDERS

A

AhA «•»

GREETINGS and BEST WISHES

SĄLYGA: Iš žemiau duodamų raidžių sudėti vieną žodį.

Siųskite šį galvosūkio skelbimą (iškirptą) su savo
sprendimu iki šeštadienio, 1958 m. balandžio 5 d.,

D O L A I N A U

WY 1-0311

MANO SPRENDIMAS:

6 vai. vakaro,

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons

Vokiškų Radijo ir Siuvamųjų Mašinų Prekybai

AKIO

15400 Milės Avenue

tltCHIM C«.

5507 SUPERIOR AVĖ. • TEL.: UT 1-0088

Pavardė ir vardas
Adresas ir telefonas

BUDD

CLEANERS

FOR THE BEST CLEANING IN T0WN
12702 Shaw Avenue
Call — GL 1-7417

THE LAKE ERIE BUILDING
MATERIAL COMPANY
YOUR NEIGHBOR

ELMER
HOCKER, General Manager
»

1321 MAROUETTE '

HEnderson 1-5080

r
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* D I R V A *
Pas p. Sagius iš Kanados vieši
Mrs. Jeanne Larcher,
INUFSF Timmins. Ontario, televizijos stoilriLliinuUb tjes CFCL muzikos direktorė ir
programos paruošėja. Ji šio karo
Čiurlionio Ansamblio namu
metu yra daug talkinusi lietu
pirkimas,
viams pabėgėliams, su lietuviais
sutvarkius visus teisinius reika- ir dabar palaiko glaudžius rylus, taip pat nugalėjus kitas kliu- sius, lietuviu muzikos kūrinius
tis, jau baigiamas.
! įtraukia į savo programas. VieKovo mėn. 20 d. SLA Pildomo- sėdama Clevelande aplankė eilę
V Taryba Ansambliui pranešė, lietuvių šeimų ir tuo su lietuviais
kad paskala duoti jie vienbalsiai sudarė dar daugiau ryšių,
nutarė.
!
Dėl buvusių įvairių netikrumų Birutės Smetonienės mokinių
buvo sulaikytas Ansamblio nakoncertas
mams įgyti paskelbtas paskolų ir įvyksta ateinantį sekmadienį, koaukų vajus. Dabar tas vajus vėl Vo 30 d., 6 v. 30 min., Cleveland
vykdomas.
| Music School Settlement patalSLA, duodama paskolą pabrė- pose, 11125 Magnolia Dęive. Įėji- Dailininko A. Rakštelės parodoj,
žė, kad Ansamblio namų durys mas laisvas ir lietuviškoji visuo- kurią aplankė per \600 lankytoturi būti plačiai atidarytos vi- menė maloniai kviečiama atsilan- jų, buvo parduota 12 paveikslų.
Juos nupirko: inž. E. Bartkus,
soms lietuviškoms organizaci- kyti
gydytojai — J. Balčiūnas, A.
joms.
Juškėnienė, A. Martus, V. Ra
Artimiausiomis dienomis An Radijo metinis susirinkimas
samblis pradės kurtis jau savuo įvyks sekmadienį, kovo 30 d., 11 manauskas, Z. Sabataitis ir J.
vai. lietuvių salėje. Darbotvar- Sukurevičius, A. Mikoliūnas, J.
se namuose.
kėje numatyta naujosios valdy-i Virbalis, H. Kapny ir Čiurlionio
bos rinkimai ir tolimesnių radijo ansamblio namų papuošimo ko
Tautinės Sąjungos skyriaus
mitetas.
_
darbų svarstymai.
susirinkime
Wį)ie vykdomą Dirvos vajų ir nuKlubo nariai ir rėmėjai maloParodos metu dail. A. Rūkšmatomus persitvarkymo planus | niai kviečiame susirinkime daly- telė darė portretus: P. Babicko,
N. ir V. Braziulių, kun. Dziegopranešimą padarė B. Gaidžiūnas. vau^L
laičio,
F. Mackaus ir R. DegeSkyrius pasižadėjo dar aktyviau j
įsijungti i talka. Ir susirinkimo Clevelando Kultūros Darželio sienės.
metu į talka įsijungė nauji šimsusirinkimas
tininkai, kuriuos paskelbsime ki- įvyks kovo mėn. 26 d., trečiadieAR NEVERTA
tam numeryje.
Į nį, 8 vai. vak. lietuvių salėje.
PASVARSTYTI?
Vykdomos talkos, būsimo kon- gus padarytas pranešimas apie
greso ir vietos ALT reikalais Dr , Basanavičiaus ir poeto
Kartą darydamas svarbius nu
kalbėjo J. žiūrys, E. Karnėnas, lr .
. ,.
tarimus Amerikos garsus prezi
TJ. oSmetona,
.
TJ. KNasvytis,
t
.• V.
ir Orin-1
•
Maironio biustu1 statymą.
J 1
dentas Woodrow WILSON yra
tas, K. Budrys, K. Morkūnas iri
J* Brazauskas, pirm. išsitaręs, kad "visuomet naudo
kiti.
ju ne tik savo protą, bet ir tą,
šv. Kazimiero minėjimas
kurį galiu pasiskolinti’*.
Kovo 16 d. Clevelando skau Ta mintis yra labai reikšmin
tai ir ateitininkai minėjo šv. Ka ga investavimo srityje. Visi pa
zimiero 500 m. sukaktį. Iškilmės stebime esančią INFLIACIJĄ ir
pradėtos šv. Mišiomis, kurias at mūsų uždirbamų bei taupomų pi
neša vo kun. Ivanauskis, o pa nigų pirkimo galios mažėjimą.
mokslą pasakė kun. P. Dzego- Padėtis reikalauja rimtesnio ap
raitis.
svarstymo ir veikimo.
Po pamaldų parapijos salėje
Dauguma finansinių ekspertų
bu\o minėjimas. I askaitą aPle pj.jejna nuomonės, kad reikšminšv. Kazimierą ir jo epochą skai- gai sutinkamas INFLIACIJOS
tė mokyt. A. TamulLonis. ’a- pavojus tik pasirenkant tinka
skaita užtruko virš^valandos, bu mus investavimus. Paskutiniu
vo skirta suaugusiems ir jauni dešimtmečiu yra tiek Amerikoje
mo liko nesuprasta.

To Our Friends and Patrons

WiLSON PURE OIL
SERVICE STATION
8000 BESSEMER AVENUE

DI 1-9807

GREETINGS.and BEST W1SHES
To All the Lithuanian People

CARL NEWMAN
MASON CONTRACTOR
<50 Lioytl Road

.

Stogu
CT 4. taisymas
•/
MUTUAL FUNDS vra visiems
Dengiame naujus ir pataisome, taupytojams prieinami ir įgalina
senus stogus. Greitas pataisy- žmones dalyvauti Amerikos ga
mas apdraskytų stogų. Darbas linges industrijos pelnuose. Tuo'

pačiu

garantuotas.
I.ATVIAN ROOFING CO.

rizikos

momentas sumaži

RE 1-2705

-

Euclid, Ohio

GREETINGS and BEST W1SHES
To C ur L riends and Patrons

SLAGOR MACHINE & TOOL
COMPANY INC.

atvykęs į JAV iš Australijos pa
stoviam apsigyvenimui, Cleve
lande lankė savo gimines ir pa
žįstamus.

Vienas gyvybės draudimas pa
dengia visą jūsų šeimą ... net
Mikas Miežienis,
automatiškai kiekvieną naujai
ilgametis clevėlandietis ir nuo- prisidėjusi (po 14 amžiaus dieširdus Dirvos bičiulis, palaiky- nų) NE KIEK NEPADIDĖJANT
mui gerų kaimyninių santykių j
mokamą vieną draudimą!
(kilęs iš to paties krašto kaip ir
Skambinkit:
Dirvos redaktorius) redakcijai PAULINA MOZURAITIS,
atsiuntė dėžę skanių ledų. širAgentas
SK 1-2183
dingai ačiū.
iiiiimiiiHiiiiiiieiiiiUisiiKii; ii r r c ,

B. J. SAMAS JEWELER
9101 Sanduskv

VU 3-7788

GREETINGS and BEST W1SHES

Šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

7007 Superior Avė.

apdrauda ir pašalpa būtų stip_________________________ z
riausia, ir kad SLA narių reika- ___________________________ ) Vardas, Pavardė ............
lai būtų tinkamai apsaugo .ja m i,
J. S. AUTO SERVICE
būtinai reikia balsuoti už Albiną
Amžius ...........................................................
Sav. J. Švarcas
S. Trečioką, dabartini SLA Kon
Adresas ...................................... J...................
trolės Komisi jos narį, į SLA Cen
1251 Addison Road
Tel. HE 1-6352
tro Viceprezidento vietą.
K ING MERRITT & CO. INC.
ALBINAS S. TREČIOKAS
FOREIGN LANGU AGE I)EPT.
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v v.
391 Grand Avenue
dirha SLA naudai daugiau kaip
ENGLFAVOOD, New Jersey
30 metų. SLA seimuose jis buvo
AUTOMAŠINŲ
renkams j Finansų, Apšvietos
TAISYMAS
Petro Truncės,
ir Kontrolės komisijas, kur jis
Mašinų viršaus taisymas
kilusio iš Rokančių km. Daugų
pavyzdingai ė jo pareigas apie 15
ir dažymas; motorų, stab
parapijos, atvykusio Amerikon
metu. Jis taip pat be nertraukos
džių patikrinimas ir taisy
1929 m. ir gyvenusio Brooklyne,
y“a SLA 215 kuopos ir 5-io aps
mas, greičio dėžės ir kt. ma
N. Y., ieško iš Sibiro į Lietuvą
kričio vnpivhose daugiau kaip 30
šinos dalių įdėjimas.
grįžęs brolis Juozas. Jo adresą
metu. ID to. jis vra New Jersey
Parduodami amžini aku
pranešti prašoma A. Remeikai,
ir Ne\v Yorko valstybių nrinazinmuliatoriai.
1672 Carlyon Rd., E. Cleveland
tas apdraudos žinovas. Todėl visi
21 bours towing.
12, Ohio.
SLA nariai vra prašomi balsuoti
Antano Jonaičio, Jurgio s.,
už Albina S. Trečioką i SLA
Dienos tdef.: BE 1-G352.
ieško giminės iš Sibiro. Atsiliep
Centro Vireorezidento vietą.
Nakties telef.: LI 1-4611.
SLA Palangos Komitetas
•TaŽvi'Ar ti Dirvos redakcijai.

4iiiiimiaiiiibiiiiiimaaaiiiiiiiiiiiiBiaoiiiiiiiiliiiiBiHiiHiliiiiiiNiaiH&
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Kviečiu jus įrodyti, ką jūs patys galite ...
J

PASLĖPTAS GIRDĖJIMO

ROBBINS PLUMBING CO.
PLUMBING CONTRACTOR

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
išvežiojame į namus.

16305 Throckley

Phone LO 1-7737

ST. CLAIR. BAKCRY
Sav. O’Bell-Obelenis

GREETINGS and BEST W1SHES
1 o Our F riends and Patrons

JACOBSON FURNITURE CO.

J

kaip niekad

. ■

eu

Compleie Line of Furniture
Appliances and Television
2847 LORAIN AVENUE

WO 1-6287

6212 Superior Avenue
TcL EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra
1404 E. 66 Street
Te!. EN 1-4551
čia Jus gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos
produktus.

Kreipkitės į mus Ji būsit patenkinti

LIETUVIU KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ.

GREETINGS and BEST W1SHES

EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

hor a Pleasant Holiday

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet

A. PAUL TINCHER
HANDWRITING EXPERT

kurioje vietoje,

galite

klausytis

muzikos, lietuvių radijo valandėles. Visų laiką veikia televteijos apa
ratas. Penktadieniais veikiu lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

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

NATIONAL CITY BANK BLDG.
CH 1-2344—MA 1-7696
Evenings—WY 1-3666

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
GREETINGS and BEST WISHES

THE E. B. BROWN OPTICAL CO.

Į

PRIETAISAS

Greta Ezella Theatre

Telef.: EX 1-3969. Bute: \VA 1-2354

namas iki minimumo.

,
j Visą informaciją teikiame Re
1263 Churchill Rd. Dieną šaukti tuviškai bei angliškai be įpareiEN 1-212 \ gi vakarais III 2-5926 gojimų — Rašykite:

NATIONVVIDE’S
naujas

Adv. S. Balčiūnas,

tiek Kanadoje labai paplitęs in

vestavimas į investavimo fondus
— MUTUAL FUNDS.

IŠRINKITE A. S. TREČIOKĄ
SLA VICEPREZIDENTU
Kad būtų sutaupyta daugiau
pinigų ir laiko SLA narių naudai, kad SLA reikalai būtu atliekami gerai ir greitai, kad SLA

GREETINGS and BEST WISHES

Lietuvių Klubo Direkcija,
Išnuomojamas kambarys
paskutiniame savo posėdyje, ap vienam asmeniui. Gali naudotis
svarsčiusi esamą padėtį, nutarė kitais patogumais.
laikyti uždaras klubo duris kiekHE 1-8956
1 vieną dieną, kaip ir kiekvieną
7510 Lockeyer Avė.
(24)
li:illllllllllll9l]|||||||IGII!llllllllllllllllllllll
sekmadienį. Narys, norėdamas
įeiti, turės paskambinti prie du
J. CIJUNSKAS
rų ir parodyti nario kortelę.
Kiekvienas narys visad priva LAIKRODININKAS
lo su savim turėti nario kortelę
Taiso ir parduoda laikrodžius
ir ją prašant kiekvieną kartą pa apyrankes ir kitas brangenybes.
rodyti klubo tarnautojui.
Sąžiningas ir garantuotas dar
Clevelande gyvenantieji ir daž bas prieinamomis kainomis.
niau lankantieji klubą būtinai
753 E. 118 St.
privalo turėti nario kortelę. Sve
Cleveland 8, Ohio
čio teisėmis įsileidžiami į klu
Telef.: LI 1-5466
bą tik iš tuoliau atvykę.
i!lillllBI3l!IIIIIHIIKIi;RI!CCIHIi:iU:illll!l2il
Klubo Direkcija nuoširdžiai,
prašo visų narių laikytis šio pot- j
PRANEŠAMA ...
varkio.

Cleveland 24, Ohio

1132 Summit Dr.

P. J. KURSIS
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773.

REZIDFNCIJA: PENINSULA 2621

Norėdami pigiai pirkti namus mieste a<rba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimų įvai

Union Commerce Arcade

MAin 1-2428

riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio.

Patarnavimas ir išpildymas

garantuojama. KreipkitėB į mane telefonu arba asmeniškai.

HEARING

5

■
• Galite

girdėti

su

ABIEM ausim.

• Jokio gu/.iko ausyje. Jokio šniūro.
• Jokių

specialių

prijungimų

už

ausies.

• Duoda high fidelity girdėjimą.

• Stipri hearing aid paslėpta akiniuose.
Beveik nematoma triūbele nuneša gar
są j ausį.

Duodame KNYGA NEMOKAMAI supa
žindina su visais stebuklingais nuujais
patogumais geresniam' girdėjimui ir to
aparo paslėpimo, neįmanomo iki dabar.
Užeikite, pašaukite, ar rašykite šiandien.
Atsiųskite m-n

nemokamai knygelę apie

ra

■

• Nieko paslėpta plaukuose ar rūbuose.

šaukite Mr. NORBUTAS

........................................................................ • • •

MAin 1-5252
Adresas: ..........................................................

40<» Citizens Bkls.

850 Euclid Avenue

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Bekone lleuring Glasses.

Pavardė

BEST WISHES

......................... .................................Į

r
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FROM A FRIEND

Vėsinamas ora-s Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VViliiam 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

1

DIRVA

8

Nr. 21
kali. Tumo Vaižganto 25 metų priestatų, garažų — viską tau

THE FIELD

Aedakcijoii >r administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71'St., (Sleveland 3, Ohio.
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Telefonas: HEnderson

mirties sukaktuvių minėjimą.
Tam tikslui buvo kviestas 25
įvairių organizacijų atstovų pa
sitarimas. Atvyko 15. Nė vienas
laikrašfis neatsiuntė savo atsto
vų, išskyrus Dirvą. Dalyvavo vi
sų studentų Korp! ir organizaci
jų atstovai.
Minėjimą nutarta rengti ge
gužės mėnesyje. Tam reikalui su
darytas komitetas: pirm. kun.
Juozas Vaišnys, S. J., vicepirmi

parūpins Kostas Butkus. Ir, bro
lyti, pigumas nesvietiškas. Pa
mėginkite. Beveik pusiau pigiau,
negu kitur.
Reikia dekoratoriaus ar dažy
tojo — atvyks Vladas Vaitiekū
nas. Cemento darbus sutvarkys
Juozas Raudonis, vafidentiekį ir
kanalizaciją Feliksas Kairis, ši
limą ir skardos darbus Alfonsas
Stančiauskas. Nesirūpink ir dėl
elektros. Sutvarkys ir tą.

ninkas Aleksas Siliūnas (Korp!

Ir dar ką reikia pridurti, kad

GREETINGS and BEST WISHES

To the Lithuanian People
i»

R E - E L E C T

Noo Lithuania), sekretorius Liu visi yra prityrę savo srities spe

Operos dienos Chicagoje

mas buvo laiku pastebėtas ir iš

das Šmulkštys, jr. (Santara) ir cialistai.
*

v

nariai Benediktas Babrauskas
lygintas.
• Aną dieną aplankiau dail.
Choro paruošime daug darbo (Rašytojų Draugijos pirm.),
Vladą Vijeikį, turintį modernią,
įdėjo chormeisteris Alfonsas Ge Petras Jurkštas (šviesa).
Dar nepriklausomybės laikais J. Vaznelio pažanga tenka stepė" čas. Tiek vyrų, tiek moterų cho
Korp! Neo Lithuania valdyba, gražiai įrengtą spaustuvę. Sėdi
daugeliui užsieniečiu Lietuva, tis su kiekvienu nauju jo pasi- rai pasirodė kaip subrendę ir prie jau esančių komisijų, suda jis ir piešia su savo gražiąja duk
tai buvo opera, krepšinis ir Vol rodymu.
drausmingi vienetai. Geriau sa rė dar ūkio komisiją, į kurią įei ryte. Tai būsimoji tėvui dešinio
demaras. Kad lietuvis operai ir
Siebelio rolėje Aldona Stem- kant: subrendęs vienetas. Choro na : Mindaugas Jazbutis, Anato ji ranka.
Gražiai Vijeikis atlieka spau
tremtyje pasiliko labai jautrus, į pužienė buvo geresnė pirmąjį grupavimuose ir mizanscenose lijus Dapkus ir Jonas Juodikis.
itin ryškiai buvo galima pašte-j vakarą, nors vietomis buvo jau• Spaudos Komisija, kurią su dos darbus. Ir daug naujų kny
aiškiai jautėsi režisoriaus Kazio
bėti Chicagoje kovo mėn. 15, 16 čiamas bereikalingas forsą vi Oželio ranka. Net jauni ir nepa daro stud. Eglė žemgulytė, stud. gų ruošia spaudai. Apie vieną,
>■
ii’ 22 dienomis. Antrosios operos, mas. Antrąjį vakarą — atvirkš- tyrę baletmeisterio Simo Vėl Rima Kašubaite ir stud. Stasys labai įdomią, parašysiu vėliau.
*
*
Gounod "bausto”, pastatymu ; čiai: nekurias vietas ji net per- iausio šokėjai darniai buvo įjung Mažulis, nutarė pradėti leisti in
• Diplomuotas ekonomistas
rengėjai, Chicagos lietuviu vyrų daug sutylino. Ji chicagiečiams ti spalvoton minion.
formacijos leidinį, kuris bus skir
Juozas Jurevičius, kuris gerai
choras Vytis, įrodė savo didelį jau beveik sava, tai ji susilaukė
Pažymėtinas dailininko Vy tas visai korporacijai. Jie pra
valdo plunksną ir aktyviai reišentuziazmą operai, nesibaidyda- ypatingai šilto priėmimo,
tauto Virkau sugebėjimas iš pa dėjo ruošti medžiagą pirmajam
mi ilgo ir sunkaus darbo ir rvzi-į Algirdas Brazis, atlikęs Va skirų gabalu sudaryti tikrai įspū- "»™riui. Laukia paramos ir iš 1 kiasi spaudoje, paskendęs kny
kitų korp. vienetų. Chicagos pa gų krūvose, ruošia spaudai
kuodami didelėmis sumomis, gijentino rolę, kaip ir visada ža- dingą ir menišką scenovaizdį.
žiūrcvai tuos jų užsimojimus vėjo žiūrovus savo užtikrintai
vyzdžiu ir kiti korp. skyriai tu straipsnius apie pasiektus laimė
Operos
organizacinis
darbas
nuoširdžiai paremdami.
gera laikysena scenoje. Jo &alin- didele našta gulė ant vyrų choro rėtų tuojau sudaryti redakcinius jimus Nepriklausomoje Lietuvo
"Faustui” sutelktos beveik vi- go balso silpnybė yra ta, kad ja- valdybos narių. Ją šiuo metu su kolektyvus, skirtą informacijai je.
* *
sos stipriausios lietuvių balsinės nie beveik nėra vietos pereina- daro: Vytautas Rudžius (pirm.), medžiagą pasiųsti į Chicagą.
• Dr. Antanas Rudokas, kuris
Laukiama medžiagos ir iš Ang
jėgos, specialiai suorganizuotas | mosioms gaidoms.
Kazys Skaisgiris ir Vladas Stro
yra laikomas pietinėje Chicagos
moterų choras, pasamdytas maž
Salomėja Valiukienė sugebėjo, pus (vicepirm.), Leonas Vakse- lijoje, Australijoje, Kanadoje,
Venezueloje ir kitur gyvenančių dalyje vienas iš žymiausių akių
daug 25 profesionalų orkestras kad ir viename veiksme tepasirolis (sekr.), Vytautas Kupcikevispecialistų, vis labiau garsėja.
korporantų.
(kiekvienam muzikantui už re dydama, sukurti tikrai įdomų ir
čius (ižd.) ir Antanas Antana
peticijas ir spektakli teko mo pakankamai išbaigtą Martos ti
• Pavasarinis žydinčių gėlių Apie jį dažnai rašo ir amerikie
vičius (narys).
čių spauda, kuri tuo požiūriu bū
kėti po $8.00 į valandą), nuomoti pą.
"Fausto” pastatymas ne tik pobūvis, kurį ruošia Korporaci- dama santūri, vis dėlto jam ski
kostiumai (apie šimtui žmonių),
Studentą Vagnerį dainavęs prilvgsta, bet kai kuriais atžvil-1 į. ^eo lithuania, įvyks balan
ria gražiausius žodžius. Reikia
ir dekoracijos (skirtingos vi Valentinas Liorentas savo rolę
giais net pralenkia ne vienos šio džio mėn. gražioje ir jaukioje džiaugtis, kad tas stiprusis lietu
siems septyniems paveikslams). atliko nuoširdžiai ir parodė turįs
krašto operos kompanijos profe- Balio Pakšto svetainėje. Salė vybės ąžuolas aktyviai dalyvau
sionalu pastatymus.
specialiai naujai išdekoruota, o
daug gerų solisto duomenų.
ja ir visuomeniniame lietuviška^
• žmonės, sukūrę neužmirštamas
šiks eilutes rašantis matė tik
studentės ją išpuoš
valandas
Visur jautėsi jų ranka
pirmuosius du "Fausto” speklak- gražiomis gėlėmis. Bus įdomi me gyvenime.
Ypatingai dideli nuopelnai pri
ir vi?ki> virši’
Dirigento Aleksandro Kučiūno liūs. Teatleis už tai nepaminėlie-, mel;nl6
jauti
jauki
ir
linksma
korporanklauso vyrų choro vadovui Vla didelis operinis patyrimas aiš ji: trečiojo spektaklio Margarita
Partijos nutarimai . • •
dui Baltrušaičiui, atsakingam už kiai matėsi sugebėjime apvaldy (Juzė Augaitytė), Siebelis (Ro tiška nuotaika. J pobūvį žiida at
(Atkelta iš 1 psl.)
antrosios operos pastatymą. I ik- j įį
kelias bendras repeticijas ma Mastienė) ir Morta (Sofija vykti daug žymių svečių.
šiame pasitarime dalypavo kų ir tarybinių ūkių direktorių,
rai liūdna girdėti už poros savai-1 teturėjusius orkestrą ir choris Adomaitienė).
čių jį persikeliant į Nevv 5 orką. Į įus Kiekvienas mažas nukrypiKęstas Reikalas studentai: Daiva Blinstrubaitė, skyrių valdytojų, brigadininkų
Jo pasiges ir vyrų choras ir chiDanguolė Balcerytė, Rima Ka- bei fermų vedėjų sudėtį, paren
eagiečb ’.
šubaitė, Raimundas Kinderis, kant. . . prityrusius praktikus...”
Ilgai lauktas solisto Stasio Ba

RAŠAU IŠ CHICAGOS

ranausko, d-1' '-iv:
Faustą, debintas klausyt
n ’^vvlė. šią Neo-Lithuanai didelio darbo kelyje. — Kaip gi su ta šimtine
'D' skalės
ypatingai plačios buD
’• ' ovalią
 Dirvai?... — V. Šimkus įkūrė narnų gydymo kliniką. — Vi
reikalaujančią ir sunki
leikis ir Vijeikytė ... — Juozas Jurevičius rašo. — Dr. Antanas
solistas išpildė pasigėrėt in PaRudokas garsėja.
žymėtinas jo švelnus ir skaidrus
balso tembras ir didelė jėga, ypač
JUOZAS BUTVILĄ
aukštutinėse gaidose. Stokoda

mas operinio patyrimo, solistas
Ech, po Juozinių nebesulaikysi sius vyrai, ims žirnius barstyti,
gal k»ek perdaug šia jėga nau , povasario ve> no. Virš tėviškės o mes susirinksime juos . . .
dojosi ir kiek perforsavo pirmuo • laukų jau vieversėlis vyturuoja,1
* *
siuose dviejuose veiksmuose, kas pempės sveikina artoją. Ir tuoj
Menininkų klube daug studenturėjo kiek atsiliepti į vėlesniuo varlės predės kurkti... — gir- tų. Korp. Neo Lithuanija valdy
sius.
džiu balsus jaunų vyrų, skubau- ba sušaukė įvairiu komisijų paOperos premjeroje Faustą dai čių Marąuette parko gatvėmis, sitarimą. Ak, kiek čia gražaus
navęs latvių tenoras Valdemaras
Kaip malonu girdėti jaunųjų jaunimo, kokios gražios jaunoŠalna pasižymėjo muzikalumu ir žodžius, mininčius savo gimtąjį sios studentės ...
didesne operine patirtimi. Jo bal kraštą.
v
| • Aleksas Siliūnas pirmiausia
so tembras kiek šiurkštokas, me
Ir aš sakau jiems: ir tada pa- daro pranešimą apie ruošiamą
talinis.

Margaritos rolėje Janina Liustikaitė davė žymiai daugiau, ne
gu po pirmojo jos koncerto Chi

Mylimam tėveliui

cagoje buvo galima tikėtis. Kiek
vienoje savo arijoje ji buvo spal
vingai kitokia. Iki paskutinio
veiksmo, kuriame ji parodė tik
rai didelę savo balso galią ir tech
niką, Liustikaitės balsas sklei
dėsi palaipsniui. Gi paskutinėje
arijoje jis pasiliko švelnus ir gi
lus; nesijautė jokio forsavimo.
Vaidybiškai kiek perdėtas ir ne
įtikinantis pamišimo momentas
priešpaskutiniame veiksme. Vie
tomis kiek girdėjosi detonavi
mas.
Mefisto rolėje premjeros metu
girdėjome Stasį Citvarą, galbūt
sąmoningai rengėjų suporuotą su
V. Šalna ir pakeitusi Joną Vaznelį. ši partija iš Citvaro parei
kalavo kiek daugiau, negu jis
yra pajėgus duoti. Tai ypač buvo
ryšku arijoje "Vien tik auksas
valdo mus”

ir

serenadoje

Kalvaitis, Stasys Mažulis ir Do ir t.t.

natas Silifinas. Jie yra įvairių
komisijų nariai.
Pasitarimui pirmininkavo inž.
Jonas Jurkūnas. Teko nugirsti,
kad chicagiečiai Neo Lithuanai
žada šimtine paremti Dirvą. Ma
nau, kad nuo jų neatsiliks ir kiti
skyriai.
* *
• Papūtus pirmiesiems pava
sario vėjams, Marįuette parkas
pasipuošė nauju pastatu, kuria
me įkurta, kaip atidarymo metu
vhmas ameiikietis žurnalistas
pastebėjo, namu gydymo klinika.
Tai naujas Valerijono Šimkaus
užsimojimas. Jis subūrė labai
gausų statybininkų sambūrį, ir
atidarė tam reikalui labai puoš
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MONARCH FINER FOODS
QUALITY FOODS FOR OVER

100 YEARS
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CRANE COMPANY
PLUMBiNG SUPPLIES

6215 Carnegie Avenue

sokių naminių rūpesčių. Kas tik nės Armijos ir Laivyno karių

A. A.

VINCUI BIELSKUI mirus,
dantų gydytojai Albinai Brazauskienei reiškia gilią užuo

jautą
Elena ir Mykolas
GURECKAI

atsitiks namui, ko tik prireiks,
tuoj paskubėk į 2618 W. 71 gat
vę, ar paskambink ir tau pagal
ba tuoj bus suteikta.
Nori naujo namo — tau pasta
tys Valerijonas Šimkus. Reikia
sukrypusį atremti, pūvantį pa
gydyti, aukštyn iškelti, pasige
dai staliaus — Šimkus tau visus
rūpesčius sutvarkys.
Nori aliuminijaus langų, durų,

Margaritos langu. Jo sukurtas
Mefisto tipas — lengvas ir kiek
žaismingas.
Jonas Vaznelis sukūrė sunkes
ni ir rimtesnį, sakytumėm demoniškesni Mefisto tipą. Tam ge
riau tinka'T^jo povyza ir žymiai
stipresnis, platesnės skalės bal
sas. Pądmetimas su orkestru

nizacijomis, su miesto ir kaimo
darbo žmonėmis".
"Pakelti kūrybinių sąjungų —
rašytojų, dailininkų, kompozito
rių — vaidmenį vykdant parti
jos liniją literatūros ir meno sri
tyje ... kovoti prieš beidėjiškumą ir apolitiškumą . .. rašytojų,
kompozitorių, teatro darbuotojų
kūryboje”.
¥ *
Kompozitorių Sąjungos valdy
ba savo plenumo posėdyje jau at
siliepė į tą reikalavimą iškilmin
gu pažadu "aktyviai dalyvauti
kovoje prieš buržuazinės ideolo
gijos apraiškas ir savo menine
kūryba nešti į liaudies mases di
džiąsias komunizmo, tautų drau
gystės, kovos už taiką idėjas".
(Tuo pačiu metu Vakaruose
esantieji kompozitoriai vis dar
bandomi kviesti, kad grįžtų ir
"drauge darbuotųsi"...). LNA

pats

tarė nedirbantiems kompensacijos pratęsimo klausimus.

UT 1-2400

ryšius su visuomeninėmis orga

Dabar

pirmajami' veiksme kiek paveikė Prezidentas Eisenheweris, dalyvaujant Darbo sekretoriui Mitchell ir aštuoniu valstybių gubernatoIllinois, N. Carolina, N. Dakota, Vermont, Maine, California, Washington ir Arkansas, ap
solisto pasitikėjimą savimi, ta- riams

HE. 1-6868

"Ideologinėje" srityje:

".. . ryžtingai kovoti su bur
žuazine ideologija, buržuazinio
nacionalizmo ir šovinizmo lieka
nią įstaigą, kurią gražiai lietu nų pasireiškimais, demaskuoti
viškais raštais išpuošė dail. Vla kapitalistinės propagandos melą
das Vaitiekūnas. Dabar chica ir šmeižtą ...”
giečiai gali būti ramūs nuo vi
",. . stiprinti ir plėsti Tarybi

po

čiau ir tai laiku buvo išlyginta.

(Pagal taisykles, kolchozo pir
mininką ir valdybą renka jo na
rių susirinkimas, kitus pareigū
nus parenka išrinkta kolchozo
vadovybė. Tačiau partijos nuta
rime pirmininkus ir kitus pereigūnus "stiprinti” ir "parinkti"
įpareigojami šie šeši šeiminin
kai: LKP CK, Ministrų Taryba,
Žemės ūkio ministerija, partijos
rajono komitetas ir rajono vyk
domasis komitetas. Pačius kol
chozų "savininkus" partija už
miršo ...).

FRANK J. SVOBODA

laikas

užsisakyti
DI RV Ą I
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KOVAC REALTY CO.
Paul Miksys

LI 1-8758
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MSLLER JEWELERS
DIAMOND — WATCHES
WATCH BEPAIRING ALL TYPES RELIGIOUS GOODS
ROSARIES PRAYEK ROOKS CRUCIFIXES.

768 East 185th St.

KE 1-0225

