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šešiasdešimt trečiuoju šimti
ninku į vykdomų vajų įsijungė
Stasys Vidmantas,
Melrose Park...........$100.00
Stasys Vidmantas yra akty

vus tautinių organizacijų veikė
jas ir jaunimo veiklos rėmėjas.
Nuo pat atvykimo į šį kraštų yra
nuoširdus Dirvos bičiulis ir kiek
viena proga materialiai paremia

mūsų darbų.
mai Egiptui atvers galimybes čiai nežinomi. Tačiau Indonezijos
J vajų taip pat įsijungė:
gauti Pasaulinio Banko paskolų vyriausybė yra paskelbusi, jog
Antanas Kiesylis,
kanalui praplatinti ir pagilinti. ji numatanti sudaryti "keletu"
Chicago .................... $25.00
eskadrilių iš sovietinės gamybos
Jonas Citulis,
lėktuvų. Kaip spėjama, kiekvie
Cleveland .....................$25.00
noje eskadrilėje būsiu tarp 15 ir
IŠKILMINGAS NASSERIO
Petras Mockaitis,
SUTIKIMAS
25 lėktuvų. Ligšiol Indonezijos
Chicago .....................$10.00
aviacijų Sudarė maždaug 25 seni
Nasserio vizitas Maskvai, kaip
Su šiandien skelbiamais iš vi
B-25 tipo lėktuvai, likę iš olandų
numatoma, sustiprinsiųs rusų ir
so gauta .................... $13,638.95
valdymo laikų.
Balandžio mėnesio vidury švie-1 Cukrinių runkelių pasižadėtas arabų ryšius.
Dar būtinai reikia
$6,361.05
Susitarime
su
Jugoslavija
nu

Jo sutikimas Maskvos aerodro
timo ministerija patvirtino bū- vidurkis — 160 cnt. (1935-39
me buvo labai iškilmingas, daly matoma pirkti šaudmenų ameri
simas Lietuvos moksleivių uni- metais — 204).
formas, kurios per ateinančius1 Linų pluošto — 3,2 cnt. (1935- vaujant komunistinės hierarchi kinės gamybos Garand M-l šau
ŽINIOS IŠ
jos viršūnėms, įskaitant prem tuvams už 60 mil. dol. Tuos šau
dvejus-trejus metus turės tapti 39 metais — 3,6 cnt.),
tuvus
galima
laisvai
pirktis
pa

privalomos visose pradinėse, sep-: Privačiuose sklypeliuose žmo- jerų Chruščiovų ir prezidentų
AUSTRALIJOS
tynmetėse ir vidurinėse mokyk- nės augina tik bulves, bet nesėja Vorošilovų. Tūkstančiams darbi saulinėje rinkoje.
*
• Lituanistiniai kursai suorga
lose. Ligi šiol tų mokyklų moki- nei grūdų, nei linų, nei cukrinių ninkų ir studentų buvo duotas
Indonezijos
sukilėliai
skelbia,
niai uniformų neturėjo: jų ne- runkelių, tad jie statistikoje ne pusės dienos atostogos, kad jie
Dainininkas Arnoldas Voketaitis, ‘daugelio TV programų dalyvis nizuoti Adelaidėje. Paskaitos
jog
jų
daliniai
užėmę
Marotai
buvo. reikalaujama dėl stokos galės šių vidurkių pakelti taip, padidintų Nasserį sutinkančiųjų
— Arthur Godfrey Show, Arlene Francis Show ir kt., gegužės vyksta kas savaitę Lietuvių na
sala
Rytinėje
Indonezijoje
ir
pa

medžiagų. Tik vadinamosios Dar- kaip pakelia pieno gamybos sta "mases”.
mėn. 24 d. 6:30 vai. dainuos Dirvos vakare, Clevelande, Slovenian muose.
ėmę
didelį
amerikiečių
statytų
Pirmųjų paskaitų apie rašyti
bo Rezervų mokyklos, adminis- j tistikoje.
Nasseris padėkojo rusams už
Auditorium.
aerodromų.
Tai
pirmas
didesnis
nės lietuvių literatūros pradžių
truojamos iš Maskvos (rengian
pagalbų 1956 m. Suezo kanalo
sukilėlių
laimėjimas
po
to,
kai
balandžio 11 d. skaitė P. Pusdeščios kvalifikuotus darbininkus
kivirče ir pareiškė: ”Aš esu įsi
vyriausybininkai
pradėjo
Vid.
ris. Balandžio 24 d. L. Pakalnis
įmonėms), turėjo uniformas, pa
tikinęs, kad šis vizitas padidins
GERĖJA
SANTYKIAI
ŠEIMOS
SIELA
Sumatros
ofenzyvų.
Abu
fron

skaitė apie Kristijonų Donelaitį
našias į caro laikų moksleivių.
mūsų kraštų draugiškumų”. So
tai
yra
1,800
mylių
atstume.
SU EGIPTU
(Didis pasaulis mažame kaime),
vietų Sąjungoje Nasseris išbus
Numatomosios uniformos ne
EMILIJA CEKIENk
) gegužės 9 d. Pulgis Andriušis
bus panašios į tipiškas rusų mo-l Tų pačių dienų, kai Nasseris] 18 dienų,
Motina — tas žodis visiems
kyklų uniformas. Jaunesniųjų j iškilmingai buvo sutiktas MaskTeisingai ji vadinama šeimos kalbės apie Lietuvos girių dainių
tiek Įprastas, kasdien ir nuola siela ir nuo jos didžiausia dalimi — Simanų Daukantą.
VISAM
mokinių palaidinukės ir vyres ! voje, Romoje buvo pasirašyta
tos kartojamas, o ji pati vaikų priklauso šeimos laimė. Niekas
Lietuvių kalbos kursų pradėjo
niųjų švarkai bus atlenktomis svarbi sutartis, kuri pagerins
SOVIETAI
NENORI
laikoma ir jaučiama tokia kas kitas negali tiek suprasti jaut A. Gavelis. Jam talkininkauja
apykaklėmis, iš po kurių buš Egipto santykius su Vakarais,
TARPTAUTINES
dienine būtinybe, todėl namuose rios kūdikio sielos ir į jų tiek Z. Geruiaitis.
matomi lininės medžiagos marš- JAV diplomatų nuomone, ta su
KONTROLĖS
lieka visai nepastebima, net už įsijausti, kaip motina.
Į kursus užsiregistravo 22 jau
kiniai, o prie tų bus prisegami tartis turėsianti paveikti Nasse• JAV, Britanija ir Prancūzija
kaklaraiščiai (ne rišami). Moki- rį, kad jis neatsidurtų visiškoje
Sovietų Sųjunga atmetė JAV paruošė naujų notų Maskvai. Jo mirštama, tartum koks automa Ji, davusi kūdikiui gyvybę, nuoliai.
niai, kurie bus pionierių organi- sovietų įtakoje.
• Melbourno Soc. Moterų D-jos
1 planų tartis dėl poliarinės zonos je atmetami komunistų reikala tas, kuris nematomai reguliuoja duoda jam ir pirmuosius auklė
visų
šeimos
gyvenimo
judėjimų.
zadijoj, turės raudonus kakla
Sutartis buvo pasirašyta tarp1! kontrolės per Jungtines Tautas. vimai, kad Lenkija ir Čekoslo Ir tik jos netekus, pirmiausia jimo pagrindus, suteikia tai, ko pravestame vajuje Vokietijoje liraiščius. o ne pionieriai — lietu-1
joks kitas mokytojas, jokia mo kusimes surinkta 295 austr. sva
Pirmadienį prez. Eisenhoweris vakija būtų įtrauktos į viršūnių
Egipto
atstovo
el-Emary
ir
Sue

viškas juosteles, (Lietuviškos co kanalo bendrovės direktoriaus Ja^ku kreipėsi į ( hruščiovų, pra- konferencijos paruošiamuos i u s vaikai, šeima, o vėliau ir visuo kykla nesugebės suteikti.
rai. Didžiausių sumų — 80 sv.
juostelės kaklaraiščiams plačiai gen. Picot. Pasiekus susitarimų gydamas paremti JAV pasiūlymą pasitarimus Maskvoje. Prancū menė bei visa tauta pajunta,
Ir jos rūpestis nesibaigia, vai surinko Antanaitienė.
vartojamos ir oficialių asmenų. dėl Sueco kanalo kompensacijų,'
• Jurgis Kalakonis, Mūsų Pa
tarptautinės inspekcijos zų užs. reik. ministerija Paryžiu kaip svarbias ir didžiai reikšmin kams paūgėjus, jis lydi savo vai
gas
pareigas
ji
ėjo.
Ano^t
F.
WeNet penki deputatai į Maskvos3 JAV iždo departamentas netru-. sutemų ir tuo sumažinti baimę je pareiškė, kad už tai Vakarai
kus, kol mirtis užmerkia moti stogės redaktorius, po 8 savaičių
berio, ranka, kuri laimina, tvar nai akis. Ji naktimis budi prie intensyvaus gydymo išleistas iš
sovietų yra oficialiai nusifoto kus atšildys Egipto investicijas (k'l betikėtos lėktuvų atakos.
sutiks su rusais viršūnių konfe
ko ir ugdo, širdis, kuri myli ir sergančio kūdikio, ji rūpestingai ligoninės, tačiau darban grįžti
gra fa v ę su tokiais kaklaraiščiais, i .
Sovietų delegatas Sobolevas rencijos reikalu kalbėtis pavie
L ....
, J Amerikoje, siekiančias 30 mil.
jų tarpe ne tik Paleckis, bet ir dol., kurios buvo užšaldytos po ] JT Saugumo Taryboje tų pasiū- niui per savo ambasadorius. kenčia, aukojasi besąlyginiai — paslėpusi ašaras, baimę ir nera dar negali. Jis tebeserga širdies
bus tik tada suprasta, kai ilge mumų palydi sūnų į karų ginti vožtuvų sutrikimu — praeitais
rusas kompartijos CK sekreto kanalo užgrobimo.
lymų smarkiai iškritikavo saky- Anksčiau Vakarai priešinosi to
sys pašauks iš kapo motinos tėvynės, taip pat su motinišku metais persirgto Azijo?s gripo
rius B. šarkovas).
_
. damas, kad visiškas susitarimas kiam rusų pasiūlymui.
vardų ...
jmanomas ne JT Nusigink.
rūpestingumu išleidžia dukrų į komplikacija
Berniukų uniformos spalva I Toliau JAV vėl pradės teikt.
•
Indijos
premjeras
Nehru
pa

bus rudai pilka. Mergaičių — ru- J ekonominę pagalbų Egiptui, ku-; lavinimo Komisijoje, bet tiktai
Mūsų tėvynei atgavus nepri marčias. Motina jautriausiai per • Sydnėjaus skautu "Aušros99
da su„ juodais žiurstukais, pana- ri. buvo aprobuota prieš ketve-' viršūnių konferencijoje, kuri reiškė valdančiajai kongreso par klausomybę, Lietuvos skautai gyvena vaikų laimę ir nelaimę. tuntas ruošiasi pirkti nuolatinę
iai, kaip buvo Lietuvos Wri-k!“s met“s- ta{!au|,]u;tra^a2y' vyksianti "lygybės pagrindais”, tijai, kad jis norįs atsistatydin bene pirmieji įvertino motina, Ji lygiai myli gerų ir blogų vaikų stovyklavietę Ingleburne — 7 Vi
šium su Sueco įvykiais 1956 m. I Aštri jo kalba rodo, kad rusai ti, tačiau nebūtinai tuoj pat. Jam įvesdami į savo organizacines ir lygiai rūpestingai juos globo- akro žemės.
klausomybės laikais.
Komercijos departamentas leis yra pasiryžę JAV rezoliucijų, ve jau įgrisusios premjero pareigos, šventes ir motinos dienos minė-! ja, o motiniška meilė, globa bei
ir jis norįs tapti "individualiu jimų — ne gegužės, bet gruodžio rūpestis reikalingi ne tik vaikui,
MAŽINA BIUROKRATŲ
eksportuoti Egiptan didesnį kie tuoti.
garbę, dabarties stiprybę ir atei
piliečiu”. Nehru, 69 m., šias pa 1 dienų, labai kukliai jų pagerb bet ir kiekvienam žmogui.
SKAIČIŲ
kį įvairių prekių, jų tarpe sunkiv...
,
,
Maskvoje Gromyko paskelbė, reigas eina nuo Indijos nepridarni, stengdamiesi tų dienų jai
Kai kurį nors asmenį ištinka ties vilti.t Jos davė ramius ir
Iš I •asvalio rajono finansų sky- vezimių ir padangų, kurios gal,
amerikiečiai pasiūlę
dausomybės paskelbimo prieš parodyti dėkingumų, kokį nors nelaimė, pirmiausia nusigrįžta darbščius artojus, stropius dųrinspekcijos)
;1 dėlto, jog jiems
__ x..„i
ipekcijos) ne- būti naudojamos ir karo ir tai-^tik
riaus (mokesčių
(
"reikių žval aštuonetų metų.
bininkus, jos davė mokslininkus
draugai,
o
paskui
mylimoji-mysimbolinį
malonumų
suteikti,
nes
seniai buvo atleisti šeši tarnau kos reikalams.
gybos duomenų apie sovietų teir valstybės vyrus, tėvynės gy
tojai. Taųbuvo padaryta "pradė Privati amerikiečių organiza-, ritorijų”. Jis iš naujo apšaukė
• Britų lakūnai bombarduoja motinai iš vaiko daug juk nerei- limasis, vėliau broliai ir seserys, nėjus, nesigailinčius aukoti gy
jus mažinti finansų skyriaus cija CARE galės gauti per vy JAV bombonešių skraidymus čiabuvius sukilėlius, apsupusius kia. Tai kų ji duoda vaikui, jos gi motina lieka visados kartu,
vybės už jos laisvę ir aimę.
etatus”.
Affriro fortų Adene. Britai skel ir vaikų nuomone, yra tik men- niekada nenusigrįžta, niekad ne
riausybę žemės ūkio produktu "provokaciniais”.
Lietuvė motina išliko tvirta,
Kiek tame skyriuje tarnauto perteklių siuntoms į Egiptu. Tos
bia, jog apgulime dalyvauja apie kas paprastas ir būtinas dalykas, pasmerkia, nes jos meilę lydi benepalaužiama ir ištikima savo
jų dar liko, neminima, bet iš visų dovanų siuntos, prieš jas nu
1000 čiabuvių, remiamų Jemeno o kų motina gauna teigiamo iš galinė auka. Poeto žodžiais taidealams ir lietuviškajam įsitiki
vaiko — laiko svarbiu, vertingu riant:
aplinkybių matyti, kad ne ma traukiant, siekdavo iki 40 mil.
kariuomenės.
nimui visais laikais. Skolos jai
Tik motinos meilė tauri,
ir maloniu įvykiu, didele savo
INDONEZIJOS
giau, negu buvo atleista. Pasva dol. per metus. Ir žemės ūkio de
• Kardinolas Stritch, amputa švente.
amžina, neišpirksime nei brangiausiomis
lio rajonas teapima vos daugiau partamentas greičiausiai vėl pra LAKŪNAI MOKOMI
vus jo dešinę rankų, sveikstųs ir
dovanomis, jei nevykdysime jos
Ji vasarų žiemų žaliuoja,
kaip ketvirtadalį buvusio Biržų dės Egiptui pardavinėti kviečius
Tik po kiek laiko, supratus
EGIPTE
esųs geros nuotaikos.
Ji gydo ir maldo giliausius per šimtmetį skiepytų savo vai
apskrities, o Biržų apskrities sumažintomis kainomis.
motinos reikšmę ir pareigų kil
Indonezija pasiuntė savo la
skausmus, kams idealų.
mokesčių inspekcija sugebėdavo
• Allen W. Dulles, JAV žval numų, jos dienų ėmė švęsti ir
Šalia to, kaip numatoma, Bri kūnus Egiptan, kad jie išmoktų
Tikėkim, kad dabartinės ir pa
Nuskaidrina varganų sielų.
išsiversti vos su keletą tarnau
gybos viršininkas, pareiškė, kad visa Lietuvos visuomenė, tų di-1
tanija ir Prancūzija užmegs dip naudoti čekų ir lenkų gamybos
Lietuvės motinos nuopelnai čios jauniausios lietuvės motinos
toj ų.greitas sovietų ekonominis pro džiųjų šventę nukėlė į gražiausių
lomatinius santykius su Jungti naikintuvus ir bombonešius.
Ryšium su tuo atleidimu aiš
gresas iškėlęs Amerikai labai metų laikų — pavasarį, kai žemė yra didesni už daugelio kitų tau taip pat neįstengs palaužti gyve
ne Arabų Respublika, kaip dabar
Ši apmokymo programa yra dimtų problemų. JAV Komerci pražysta grožiu ir džiaugsmu, tų, nes jos širdy ilgai ruseno lie nimo audros, nežiūrint, ar ji gy
kėja ir kitas reiškinys: atleidžia
vadinama Egipto ir Sirijos uni- dalis anksčiau paskelbto susitami tarnautojai, kurie baigę spe
jos Rūmų suvažiavime jis pa kai visų širdys naujai atgimsta, tuviška ugnis ir brendo mūsų vena laisvam pasaulio krašte, ar
ja.
Tas
žingsnis
atidarys
kelius
'
rimo,
pagal
kurį
Indonezija
pirks
cialias' mokyklai, o paliekami
skelbė, kad šiuo metu sovietų pirmų gegužės sekmadienį, nes tautos atgimimas, todėl ji ir ver- priespaudą kenčia už geležinės
uždangos ar Sibiro taigose attie, kurie baigę tik pradžios mo tiesioginei tų kraštų prekybai su sprausminius MIG tipo naikintu- ekonominis augimas esųs dvigu kaip gegužės mėnuo, taip ir mo- ta ypatingos pagarbos.
Egiptu
ir
padidins
prancūzų
ir
vus
iš
čekoslavakijos,
Iljučin
titina yra gyvybės pradas, o gyvy-1 Jei po ilgų vergijos metų ir plėšta nuo vyro ir savo vaikų. Jei
kyklas ir darbo pramokę pačiobai didesnis, negu Amerikos.
anglii
turistų
skaičių
Vid.
Rypo
bombonešius
iš
Lenkijos
ir
bė kiekvienam žmogui yra bran-1 spaudos draudimo laikų, Lietu-, ji šį sunkų jai skirtų likimo ban
j^ įstaigoje. Atleistieji protes
•
Sovietijos
premjeras
Chruštuose.
šaudmenis iš Jugoslavijos.
tuoja, kad jų mokslas nueina nie
giausias turtas. Be gyvybės nėra va atgavo laisvę, tai tik lietuvės' dymų ryžtingai atlaikys, dar ilSvarbiau tačiau, šie susitariTikslūs
perkamų
lėktuvų
skaičiovas
Kieve
pradėjo
naujų
puokais, bet ir vietos komitetas ir
gyvenimo, be gyvenimo nėra motinos dėka, išauklėjusios daugi gus amžius lietuvės gimdytojos
lietuviškos dvasios ištvermingų - motinos vardas bus minimas di
finansų ministerija jiems atsa
žmogaus, o be motinos nėra
džioj pagarboj ir tik per jų vėl
karių ir vadų.
ko, kad diplomuotiems būsiu len
nei gvybės nei žmogaus.
Mūsų motinos davė ir dorų atgausime mūsų visų motinų —
gviau darbo gauti, o bemoksliai
tautos žiedų, mūsų praeities Tėvynę Lietuvą.
neturėsiu kur dingti.
limų prieš buv. premjerų Malenkovų. Jis pareiškė, kad MalenkoPLANUOJAMAS DERLIUS
vas esųs atsakingas už daugelį
Balandžio mėnesio vidury įvy
sovietinio žemės ūkio nesėkmių
kęs žemės ūkio pirmūnų suva
Stalino laikais.
žiavimas priėmė nutarimų — pa
sižadėjimų šiais metais pasiekti
Lietuvoje vidutinio grūdinių kul
NEW YORKAN ATVYKSTA
tūrų derliaus kolchozuose ne ma
TAUTINĖS SĄJUNGOS
žiau kaip 9-10 centnerių (dvigu
PIRMININKAS
bų, t. y., po 100 kg.), o sovchozuose — 11 centnerių. Tatai liu
Tautinio Kongreso reikalais
dija, kad toks derliaus vidurkis
1958 m. gegužės 5 d. New YorLietuvoje dar nėra pasiektas. O
kan atvyksta Lietuvių Tautinės
1935-39 metų tas vidurkis Lie
Sųjungos Pirmininkas inž. Euge
tuvoje buvo daugiau kaip 12 dvi
nijus Bartkus, čia jis susipažins
gubų centnerių.
su V. Abraičio ir J. Ginkaus va
Bulvių šiems metams pažadė
dovaujamų komitetų jau atlik
tas gauti derliaus vidurkis —
tais Kongreso parengiamaisiais Komikas Bob Hope, savotiškas "geros valios ambasadorius’', svei110 centnerių kolchozuose ir 120
darbais, tarsis su komitetų pir- kinasi su JT ambasadoriumi H. C. Lodge JAV laikraštininkų sucnt. sovchozuose (1935-39 metų Oberstraublingo miestelio gyventojai (Vokietijoje) pradėjo pasiruošimus pavasario šventei. Ne mininkais ir kitais tautininkų važiavime, New Yorke. Tarp jų stovi Herbert Hoover jr. (kairėje)
vidurkis — 117 cnt.).
šamas stulpas vėliavai yra 100 pėdų ilgio ir sveria 2,205 svarus.
veikėjais.
I
ir R. E. Berlin, Hearsto prezidentas.

LIETI VOS NAUJIENŲ ATKANKA

Lietuvos moksleiviai
bus vei uniformuoti
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• "Kultūra egzilėje" festivalis
įvyks gegužės 12-18 dd. Chieagos

TT .
, T.
•
Universitete. Jį rengia Chieagos
Universiteto Lietuvių Klubas n
santara.
Festivalio programa yra ši:

WATERBURY
MOTINOS DIENOS
MINĖJIMO

Veikalui pastatyti yra specia-^ y
liai pakviestas gabus režisorius • Brooklyne I
Ipolitas Tvirbutas. Dekoracijos balandžio 21 d
dailininko A. Kurausko.
Į kasimas Dariaus ir Girėno pa-( Un-to Sočiai Sciences Rūmuose.

Valiulienė, Ritonė Tonkūnaitė ir
Premjeroje vaidins šie akto- minklui statyti. Iškilmėse daly- Gegužės 14 d. 8 vai. lietuvių dai Jonas Gaidys praneša, kad Mo
REDAKCINE KOLEGIJA:
V Bakūnas (Los Angeles), P. Bastys (Toronto), E. Čekienė (Brooklyn), riai : Zita Kevalaitytė, Stasė Kietinos Dienos minėjimas WaterA. Musteikis (Detroit), R. Mieželis (Chicago), J. P. Palukaitis (Cleveland), laitė, Ona Mironienė, Elena Petburyje įvyksta gegužės 11 die
J. Paplėnas (Chicago), V. Rastenis (Brooklyn) ir St. Santvaras (So. Boston). rokaitė, Julija Cijunėl'ienė, Jonas
ną, t. y. antrą gegužės sekma
K L E C T
E L E C T
Kelečius, Julius Balutis, Edvar
dienį.
das Radvila, Balys Račkauskas,
Minėjimas pradedamas 11 vai.
HUGH F.
EDMUND J. TURK
Stasys Petkus, Juozas Skoman
ryto pamaldomis šv. Juozapo pa
tas, Stasys Bernotavičius ir Mo
rapijos bažnyčioje, kurių metu
CANDIDATE
FOR
tiejus Stelmokas.
momentui pritaikintą pamokslą
COUNTY COMMISSION
Vaidinimai įvyks gegužės 3 d.,
sakys prel. M. Krupavičius.
Balys Gaidži ū-n a s
STATE REPRESENTATIVE
šeštadienį, 7:30 v. v. ir sekma
Oficialioji minėjimo, dalis įvyks Well ąualified for this office by
dienį, gegužės 4 d., 4 v. p. p.
3 vai. p. p. šv. Juozapo par. di-! twenty Jjve -vetrs experience as
Deputy Treasurer
TW0 YEAR TERM
fanatiškai ginti, ypač šiais, visotižiojoje salėje. Kalbės pedagoBalandžio 27-ą dienų, Ameriai kio apgaudinėjimo laikais, mes k(,s Liet
k|ub<) pata|pose
gas prof. šerkšnas iš Hartfordo. I
DEMOCRATIC PRIMARY
Daug kur vyksta pirminiai
DĖMOCRATIC
PRIMARY
MAY
6,
1958
Meninę
programos dalį atliks Ii-J
nieko
gero
nelaimėsim
ir
savo
j
V
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ko
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tuviy
žurnalistų
S-gos
rinkimai i atsakingas .JAV pa
MAY, 6, 1958
tautinės pareigos neatliksim New Yorko skyriaus narių susi
tuanistinės mokyklos mokiniai ir
reigūnų vietas. Ir mes, lietuviai,
Mes neatliksim ir tos šventos pa
vietos skautai bei skautės. Mo
rinkimas, kuriame paskaitą skaivieni aktyviau, kiti pasyviau, dareigos, kurią išsinešėm iš savo
kinių programai vadovauja mo- Tonkūnas. Scenos paruošimo dar
lyvaujam. Remiam tai vienus, ,,
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tėvynės, kada ją užgriuvo šun
kytojai: Kleinaitytė, Kleinaitis bams vadovaus stud. G. žemaita i kitus kandidatus,
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kios okupacijos ir kada mindami
pianas ūki ai gaivių atnešu
E L E CT
ir Petruškevičius. Skautų pro- taitis.
SI, kad JI lt' neužmirš
musu
reikil-į
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‘ . . . paskutine savos tėvų žemes pe- daugiau liaunos, iki sioi tuo ici
gramai vadovauja Tonkūnaitė ir
A. Paliulis
ltl,
atsisės i» dą,
1
v 1. •
I •
tiPM i 1*1 ] oi 110 n
iv izii
*’ kadau musu Halsais
pažadėjom
laimėtojais
jon KtUU nipkA^
mtKas nesirūpino
tai itep*L^.*.'*r*
W WW W •
tas atsakingas vietas.
Isugrįžti
------ .xx.
bėra didelė spraga, pro kurią praJOHN J. MONROE
Mieliau mums remti tokius
THE COSPOMOLITAN DEMOCRATIC LEAGUE
lenda daug tokių, kurie mūsų
Mums
rinkiminiais
reikalais
kandidatus, kurie yra mūsų kilproblemomis visiškai nesirūpiną.
OF CUYAHOGA COUNTY
mės, kurie mūsų lietuviškam gy- Mitinai reikia nuoširdaus ben.....................................
urges you lo vole for the fol!owing candidates' at the M
venime vra aktyvūs, ir kiekvie-'dradarblavlmQ
su kltb taut«
Kmk.miniai meta! atėję, kau
COUNTY COMMISSIONER
Democratic Primary
na proga lietuviškuosius reika- j veikėjais, ypač tų tautų, kurios didatų daug siūlosi, bet mums
ius paremia. Bet labai gaila to- įgyvena tas pačias problemas hr reikia pasirinkti tik tokius, ku
MAY 6, 1958
DEMOCRATIC PRIMARY MAY 6, 1958
Anthony .1. Celebrezze
kiu lietuviškuiu kandidatų, ku- susiduria su tokiais Pat klaus>- riu ne
bet <la,'bu mus« ,
FOR GOVERNOR
rie lietuviais pasidaro tik rinki- mais- kllrie ir mums kas(,ien
reikalus Paremt». Už tokius tikį
John W,. Donahey
miniams reikalams. Teisingai P»- Bendras mūsų visų rinkim)- ir kviečiame balsuoti!
FOR LIEUTENANT GOVERNOR
vienas mūsų skaitytojas juos pa
l’aul F. Ward
vadino "rinkimų meto lietu
FOR ATTORNEY GENERAL
viais", nes esą, po rinkimų jų I
Andrew C. Pulką
Julius J. Petrash
jau vėl niekad su lietuviais ne
FOR OHIO SENATE FOUR-YEAR TERM
pamatysi. Nebepamatysi iki se
Charles C. Pintner
brauk J. Svoboda
Leo Swietnyowski
kančių rinkimų, kol vėl prireikia
FOR OHIO SENATE TWO-YEAR TERM
mūsų balsų.
EOR STATE REPRESENTATIVE
Remiam ir tokius kandidatus, ■
Edward
A. Cipra
Charles VV. I.azzaro
kurie yra kitų tautų kilmės, bet
Frank E. Fa gan
Anthony P. Lysouski
pilnai supranta mūsų reikalus ir
William Gintner
David Matia
įvairių mūsų tautinių švenčių
Joseph J. Horvath
Anthony F. Novak
metu visad dalyvauja mūsų diJohn Kovach
Frank R. Pokorny
Charles
R.
Laurie
dėsniuose susirinkimuose. Jie
Francis I). Sullivan
Stephcn
A.
Zona
dažnai pasako ne tik mūsų rei
Judge, Court of Common Pleas, Cuyahoga County
kalus ginančias kalbas, bet ir
Saul P. Danaceau
— Term Ending January 2, 1961
vieną kitą konkretų darbą atlie
Ernest J. Ilalambeck — Term Ending January G, 1961
ka, tuo įrodydami tikrą dėkingu
After careful consideration by the seventeen nationality
mą už jiems duotą paramą. Tais
groups represented m the Ccsmopolitan Democratic
darbais jie užsitikrina ir toli
League, these candidates vvere endorsed for their outstand
mesnes mūsų simpatijas.
ing ability and are highly rėccmmended to the voters for M
Daug blogiau su tais kitatau
their support.
čiais kandidatais, kuriems mes
Charles C. Pintner, President
w wofc .O. Jb.w dlb w w f w »
taip pat esam reikalingi tik iki
rinkimų. Kai rinkimai pasibai
gia, mes vėl jų nematom iki kitų
rinkimu. Jie vis neturi laiko pas»
mus atvykti, kada mes rengiam
šventes, kada lietuviai demons
truoja ir savo tautinius siekimus
ir parodo savo dvasinius kūry
bos sugebėjimus.
Neabejotina, kad pirmuosius,
kurie moka mūsų reikalus su
prasti ir nori su mumis nolatinius ryšius palaikyti, mums rei
kia remti. Gi antriesiems, mes
turim turėti drąsos pasakyti, kad
mes nesam už skvernų tampomos ’
kokios skersgatvių mergaitės, ir
tokiais kandidatais mes visiškai
nesidomim.
Garantuos rūpinimąsi...
Neabejotina, kad dažnas iš
• Išlaikomais pamestais vaikais
mūsų turim savas simpatijas ir
vienai iš esamų čia demokratų
• Reikalingais pagalbos ligoniais ir invalidais
ar respublikonų grupių, todėl
rinkdamiesi kandidatus, už ką
• Sergančiais tuberkulioze
atiduoti savo balsą, pirmiausia
po jas ir pasidairom. Kartais
• Patalpos reikalingomis šeimomis
taip dairydamiesi
atleidžiam
tiems kandidatams vienas ar ki
tas nuodėmes, kurias jie yra pa
darę ar tebedaro, manydami, kad
partinė drausmė to iš mūsų rei.
”
I
kalauja. Ne, šiuo požiūriu, mums
lietuviams, kada mes turim tiek
šis 1.7 mil levy .yra paprastas ATNAUJINIMAS.
daug sunkių savo tautinių lais
Jam nenraejus. apskritis nrarasty per 16 mil. dole
vės problemų, reikia kiek kitaip
rių iš federalinių'ir valstybės fondų.
žiūrėti. Mums reikia tokių demo-|
kratų ir respublikonų kandidatų,
bar tūkstančiai "reguliaraus” gasolinio vartotojų galės gauti
.Jis jau čia! Visos? Sohio statyse! Naujas Extron gasolinas, kuris
naujų jėgų ir didžiausių mylių skaičių su Extron ... už "regu
S iš 10 automobilių suteikia stiprių octane jėgų ir didelį mylių
kurie visoms galimoms priemo
skaičių.
liarių"
kainų!
nėms mums padėtų paskutinia
PAKEIČIA SOHIO X-TANE
DAR NAUJIENA: KARBIURATORIAI LIEKA ŠVARŪS!
jam kare padarytas didžiules
Naujasis Sohio Extron pakeičia garsų Sohio X-tane, nuo seniai
Naujasis Extron teikia svarbių gerovę jūsų karbiuratoriui. Jis
klaidas atitaisyti, kurie mums
labiausiai perkamų gasolinų Ohio valstybėje.

Šią savaitę,.

MILLS

'-ir.

APSKRITIES SVEIKATOS
■

SOHIO SKELBIA NAUJĄ EXTRON*
-REGULIARIOS KAINOS GASOI INĄ/KURIS
SUTEIKIA OCTANE JĖGA 8 IS1O MAŠINŲ!

IR GEROVES LEVY
ATNAUJINIMĄ

JOKIO MOKESČIŲ
PADIDINIMO
BALSUOK

padėtu ne rinkiminiais pažadais,

bet porinkiminiais metais vyk
domu laisvės darbu.
Šiuo požiūriu mes turim būti
dideli realistai ir savo tautinių
reikalų ginimo fanatikai. Jei mes
patys nemokėsim savo reikalų,

VISIEMS I’UEMIUM IK ”KEGUI.AIt” NAUDOTOJAMS

išvengia užsikimšimo. Išlaikydamas švarų karbiuratorių ir ge
riau dirbantį, Extronas garantuoja švelnesnį veikimų ir didesnę

Dabar tūkstančiai gasolino vartotoją galės pereiti prie naujo

laisvę nuo kliūčių. Extron laukia jūsų artimiausioje Sohio stotyje!

Extron ir sutaupyti pinigus su kiekvienu sunaudotu galonu! Da

Trademnrk application pending

JŪS GAUNATE

DAUGIAU

4.

TIES

(SOHIO)

ŽENKLU... PER SOHIO MOKSLĄ!

PRIMARY ELECTION TUESDAY, MAY 6, 1958
Citizens’ Committce FOR RENEVVAL
oi the County Health and AVelfare Levy
William I. Ong, Chairman

I

►DIRVA* Nr. 33

Kelionė į Pacifiko kraštus (27)

Sustojame Havajuose
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan
2276 mylios nuo Samos salų tuose dar tebematyti didelės sky
ligi Honolulu ... Ir taip per pus- lės. Paklausiau, kodėl jos neuž
penktos dienos pagaliau pasie taisytos? Ogi, atsakė, tyčia pa
kiame Havvajų salas.
liktos atsiminimui...

Nuo laivo denio tuoj pamato
me mus belaukiantį seną draugą
-2^ JAV aviacijos pulkininką su
žmona, atvykusius uostan mūsų
pasitikti. Per valandą atlikus
muitinės formalumus, pulkinin
kas su savo Lincolnu mus greit
nugabena į viešbutį. Pulkinin
kas ir jo žmona, kol jiedu tebe
gyvenu Illinois ir Ohio valstybė
se, daugelį metų yra buvę mūsų
svečiais Tabop Farmoje. Dabar
jis trejiems metams atkeltas at
likti kitas tarnybines pareigas
Ilavva juose. Susitarėme, kad dar
tą piitį vakarą kartu praleisime,
o šeštadienį pulkininkas mus ap
vožiąs po Oahu salą, kur yra
Honolulu miestas.
' Tai, kas vadinama Hawajais,
susideda iš aštuoniu salų, kurių
didžiausioji turi Havvajų vardą,
ir taip pavadintas visas salynas.
Apvažiavome per šimtą mylių,
kad nors paviršutiniškai susipažintume su salų gyvenimo būdu.

Visur, kur galima, tirštai apgy
venta.
Nameliai tačiau visai kitoki,
negu kitose matytose Pacifiko
salose: tik vienas kitas statytas
iš palmių, o kiti iš tikro medžio
ar kitokių medžiagų. Matėm di
delius plotus cukrinių švendrių
ir didžiausius laukus ananasų
(pineapples).
Taipgi sustojom apžiūrėti
Schofield barakus, kur įruoštos
dideliausios kareivinės, smarkiai
nukentėjusios per Pearl Harbor
japonų užpuolimą. Paskui mums
buvo aprodyta laivyno prieplau
ka su milžiniškais įrengimais,
paskui ir aviacijos stovykla.
Aviacijos cementiniuose pasta

Grįžę į pulkininko namus ir
kiek atsigaivinę, išvykome į ka
rių klubą vakarienei. Tai gražus
pastatas kalnuose, iš kur matyti
visas Waikikii (kur mes apsi
stojome) ir taip pat Honolulu
miestas. VVaikikii su puikiomis
maudynėmis yra turistų centras,
o Honolulu — komercinis cent
ras. žiūrint nuo kalno, vaizdas
labai puikus, ypač kai įsižiebia
šviesos.
Stalą turėjome valgyklos pa
kraštyje, tad viskas buvo maty
ti, kaip ant delno, šis puošnus
klubas yra Amerikos armijos ka
rių išlaikomas (Army Officers
Club), turi puikią aplinką. Ta
čiau negalėčiau pasakyti, kad
ten mums pateiktas maistas bū
tų buvęs geriausios rūšies ir pa
ruošimo ... Išvykome 10 vai.
vak., kai į klubą pradėjo sausa
kimšai rinktis kariškasis jauni
mas ...
#
*
♦
Man nebesinorėjo smulkiau
kitas salas apžiūrėti, žmonių,
kaip minėjau, čia visur yra tirš
tai, gyvenimas verda, kaip Mia
mi Beach, Floridoje, visur žioplinėja turistai, kaišioja nosis ir
triukšmauja. Kartas nuo karto
ir mudu, ”seni australai”, einava

į jūrą pamirkyti savo griešnus
užpakalius ir kiek pasikaitinti
bambą prieš saulę.
Bet, kai susibroliavau su lie
tuviška spauda, tai net ir Ha
vajuose man nebėra daug laisvo
laiko. O dar maniau, kad čia tai
jau pailsėsiu ir patinginiausiu!...
Reikia rašyti tuos prakeiktus
įspūdžius ir atsiminimus iš kelio
nės. Pasižadėjau Margučiui, Dir

VOTE FOR AND SUPPORTl

MichaelV. Di Šalie
!

for

GOVERNOR

į
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vai, Lietuvių Dienoms ir net
Australijos Mūsų Pastogei...
Jeigu taip, tai, matyt, teks mesti
ūkininkavimą ir pradėti laikraštininkavimą. O kaip žinoma, laik
raščiams rašydamas, nebe ką užūkininkausi... Taip ir barškinu
mašinėle, tai rytą, tai vakarais.
Norom nenorom teks išbūti čia
savaitę ar tris.
Bet norėčiau keliais sakiniais
supažindinti su Hawajais tuos,
kurie čia nebuvo apsilankę ...
Hawajų salos buvo prijungtos
prie JAV 1898 metais ir 1900
metais pasidarė Amerikos teri
torija. Ne nuosavybė, ne koloni
ja, bet savotiškai administruo
jama teritorija. Salos išsiskleidžiusios 375 mylių ilgyje. Plotas
— 6,435 kvadratinės mylios. Sa
lų istorija įdomi ir turtinga nuo
tykiais, bet nemanau jos atpasa
koti. Gyventojų dabar yra 530,
891, o sostinėje Honolulu gyve
na 267,775 dūšios. Klimatas la
bai malonus, visada vidutinis,
temperatūros vidurkis apie 75
laipsniai. Sausio ir vasario mė
nesiai yra lietingi, protarpiais
smarkiai palyja, protarpiais tik
papurškia toks neva lietus, bet
drėgmės nejusti, kaip Miami,
Floridoje. Dienos metu saulė ge
rokai padegina, tačiau pavėsyje
malonu, o dažnai papučia ir vaivinantys vėjeliai.
•
•
•
Išvykstant iš Chicagos, mano
giminaitis dantistas Raymondas
Bartz pasisakė turįs Hawajuose
draugą daptistą Dr. Yoshiski
Harunaga, japoną. Susisiekiau
su juo, ir vieną vakarą jis mudu
nusivežė į tikrą japonišką resto
raną. Užėję j antrą aukštą prie
menėje turėjome nusimauti ir
palikti savo batus ir tik su koji
nėmis tyliai nušlepenome į mums
paskirtą privatų kambarį. Atsi
sėdom ant grindų prie stalelio,,
ir prasidėjo mūsų aptarnavimas.
Beje, pirmiausia atnešė šiltoką
šlapia skudurą. Mūsų palydovai
paaiškino, kad juo prieš valgant
reikia apsišluostyti rankas, ir tai
be abejo visai geras paprotys.
Aptarnavo dvi labai grakščios
japonės, apsirengusios japoniš
kais tautiniais kostiumais, pagal
japoniškus papročius. Kada pa
tarnauja, tai pirma atsiklaupia
ir padavinėja valgius, o paskui
viena atsisėdo prie netolimo sta
lelio ir pradėjo prie mūsų akių
gaminti mums tam tikrą specia
lų valgį. Labai puiku ir viskas
mudviem labai patiko, tik bėda
buvo, kad viską reikėjo valgyti
su dviem pagaliukais. Mano Ge*

Gyvenu iš sąmojaus
ALFRED PERLES

3.
— Gerai. Kalbėkim apie "Metafizikos
klimatą”. Aš nevisiškai sutinku su jūsų sa
kiniu apie popasaulinę konsteliaciją. Galvo
jau apie tai visą naktį. Jis nėra taip tobulai
aiškus, kaip aš norėčiau girdėti jūs išsireiš
kiant
Borisas neryžtingai grįžo prie "Klima
to” temos. Tačiau jo mintys buvo kitur. Jis

reikia truputį išsiblaškyti.
Ir palikau jį vieną.
Grjžęs į Borghese vilą, mačiau, kad Bo
riso kambaryje šviesa tebedegė. Aš priseli
nau prie rakto skylutės ir pamačiau jį be pa
liovos vaikščiojantį po didelį kambarį. Jis
buvo užsivilkęs neaiškaus rudumo chalatą ir
atrodė, kaip sulysęs pranciškonas. Jis kažką
murmėjo, tačiau aš netikiu, kad tai buvo

buvo išsiblaškęs, pakrikęs. Nepajėgus susi

malda.

koncentruoti. Jis tik didelėmis pastangomis
Anksti kitą rytą kažkas stipriai, lyg pa
išsilaikė neklausinėjęs apie mano intimias mišęs, pradėjo daužytis į mano duris. Aš
žinias biržos srity, žinoma, jam nebuvo leng įlindau į chalatą ir atidariau. Buvo Borisas,
va. O aš nė puse burnos neprasižiojau dau kuris susijaudinęs mojavo vienu lapu iš Pa
giau apie Wall Streetą. Kad prie dvasinių

kančių pridėjus dar ir kūniškų nemalonumų,
vakarienei jam daviau gabalą katienos. Su
špinatais. Borisas kramtė mėsą lyg sveti
mais dantimis; jis buvo visiškai netekęs ra
mybės.
Pabaigęs valgyti, jis tarė:
— O kaip šiandien su kinu? O gal reik
tų gerai nusigerti? Man reikia truputį išsi
blaškyti. Kaip jūs manote? žinoma, aš jūs
kviečiu.
— Labai gaila, Borisai, — atsakiau. —
Aš šiandien vakare turiu svarbų susitikimą.
Aš nebuvau su niekuo susitaręs, tačiau
žinojau, kad Borisas jausis daug nykiau, jei
atsisakysiu jo draugystės. Aš netinku būti
gailestingu samaritiečiu.
— Moteris? — paklausė Borisas. — Ne
nueik į pasimatymą.
— Negaliu, — atsakiau. — Man pačiam

ryžiaus laidos ”New York Herald”.

— Kas, po velnių, atsitiko? — paklau

siau.

— Jos pakilo! — šaukė jis. — Jos pa
kilo! — jo balsas skambėjo isteriškai.
— Kas pakilo? — paklausiau. Rytais aš
visada lėtokai susivokiu.
i
— Jungtinės Dujos, — sušuko jis. —•
Dviem punktais pakilo, kaip ir buvote sakę.
— Na, aš žinojau, kad jos kils, — pa
sakiau. — Ir dėlto nėra jokio pagrindo nak
čia miegančius žadinti.
Borisas buvo pervargęs. Aš galėjau ma
tyti, kad jis visą naktį nebuvo sumerkęs akių.
Jis buvo ant nervų pairimo ribos.
— Aš visą naktį nė akimirkos nemiego
jau, — kalbėjo Borisas. — Mano akys tur
būt vėl netvarkoj. Klausykite, Michaelį, man
labai gaila ,kad aš nepaklausiau jūsų pata
rimo. Aš galvojau, kad jūs tik norite man

nerolas skundėsi, kad jai tai Ia
bai sunku. Man buvo irgi sunku,
ir turėjo praeiti kiek laiko, kol
šiaip taip pramiklinau savo pirš
tus,
ši vakarienė mums buvo malo
ni staigmena. Nereikėjo nei
plaukti į Japoniją, norint pagy
venti japoniškoje atmosferoje,
pagal japonišką stilių ir papro
čius. Tiesą sakant, japoniško gy
venimo stilius jau savaime labai
jausti visuose Hawajuose, nes
daugiau nei pusė salų gyventojų
susideda iš japonų.

Po savaitės mūsų bičiulis pul
kininkas vėl mus pakvietė pava
žiuoti į jūrininkų klubą Pearl
Harbor, kurį savo laiku japonai
smarkiai subombardavo. Aplin
kui visur vanduo, klubo įrengi
mai ne perpuošnūs, bet skoningi.
Gi valgis taip, kaip... Tabor
Farmoje, buffet style: pasiimi,
ką nori, ir kiek nori. Valgiai ge
ri, daug geresni, negu Armijos
klube. Vakare prisirinko daug
svečių, ir prasidėjo programa.
Viskas persunkta Hawajų ir ki
tų Pacifiko salų stiliumi. Pirmo
je vietoje Hawajų hula-hula šo
kiai, tautiškos dainos ir egzoti
nė muzika, o vienas solistas šoko
Samoa stiliumi, šokiai smarkūs
ir smagūs, bet nei viena iš šokė
jų, kaip man atrodė, visgi nepri
lygo Tahiti salos šokėjoms. Po
to prasidėjo amerikietiški šokiai
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'rims mada yra karalienė, kurios
įsakymų aklai klauso. Ir tah%cį
narna nuo vieno kraštutinumo į
kitą: kartais gatvėmis vaikščio
davo beveik nuogos, tai "bikini”
VOTE FOR "MAYOR”
laikai, o dabar apsitabalojusios,
kaip statinės, ir tai vadinasi
muu-muu laikai.
Kasdien pavartau vietinį Ho
nolulu dienraštį... šiandien ma
tau, kad čia yra atvykęs pasisve
čiuoti Omahos skelbimų firmos
vadovas. Paveikslas ir aprašy
mas per tris skiltis. Paduotas ir
jo firmos vardas Omahoje,
Nebr., — Bozell and Jacob. Su
FOR
domino mane, kad šis ponas yra
V
kilęs iš Lietuvos ir, kaip rašoma
straipsnyje, praėjusio šimtme
čio pabaigoje kaip kūdikis imi
COUNTY COMMISSIONER
gravo Amerikon ir pradėjo biznį
1906 metais, kaip laikraščių iš
nešiotojas. Toks Lietuvos žyde
lis mums lietuviams yra kredi
tas ir nebijo pasisakyti, kad gi
DEMOCRATIC TICKET
PRIMARY — MAY 6, 1958
męs Lietuvoje. Kai tuo tarpu
bolševikų šnipai, kurie čia su
gaunami ir nuteisiami, mums
neduoda jokio kredito, kai apie
juos rašoma, kad jie gimę Vil
svečiams, ir mes, žilesnieji, pa įsimauti į palaidus sijonus ligi kaviškyje ar kitoje Lietuvos vie
traukėme namo.
žemės. Gatvėms šluoti tai visai toje ir net "lietuviais” kartais
Moterys Hawajuose yra išstū neblogas įrankis ... Tos mados pavadinami.
musios vyrus iš vienos "vyriš drabužis vadinamas muu-muu,
(Bus daugiau)
kos” profesijos: beveik visur ir jį plačiai naudoja visos kirpyklose kerpa, barzdas skuta spalvotos ir baltos — moterys.
Sensenbrenner, Columbus
tik moterysV.. Hawajų moterys Tas maišas labai gadina moters
burmistras, demokratų
dabar sugalvojo ir naują keisty išvaizdą, daro ją juokingą, ypač
kandidatas į gubernatorius,
bę madose. Gatvėje, viešbučiuo storosios moterys atrodo, kaip
yra gimęs Circleville, Ohio, 1902
se ar restoranuose jos pradėjo tikros statinės. Bet kągi, mote IX. 18 iš imigrantų tėvų. Jis yra

DAN JABLONSKĮ

biblijos mokytojas, JAV skautų
berniukų ir stovyklautojų mer
gaičių organizacijų vicepreziden
tas. 1954 m. buvo išrinktas Co-

PERRINKITE

JOHN J. CAPNEY
CUYAHOGA COUNTY AUTITOR PAREIGOMS, KURIAS JIS

PAVYZDINGAI ATLIEKA JAU ANTRĄ TERMINĄ

mokratų partijos principus. Drą

sus ir atviras, jis kovoja už dar
bą ir biznį, už tai, kas geriau

visos bendruomenės interesams.
Jis yra užsitarnavęs Jūsų bal
so, ir reikia, kad jis būtų išrink
tas Ohio gubernatorium. (Sk.)

Antrojo Pasaulinio karo metu su 374 Inžinerijos korpu
aktyviai dalyvavo Europos fronte.

Frank M. Gorman,

Jis buvo išrinktas Cuyahoga County Auditor pareigoms
1950 m. ir 1954 metais perrinktas antrajam terminui.

dabar baigiąs ketvirtąjį terminą

Ohio legislatūroje, yra advoka
tas iš profesijos, 36 m. amžiaus,
baigęs Harwardo ir Western Re

Jis yra daugelio organizacijų narys, vienas iš gabiausių
ir aktyviausių visuomenės veikėjų.

serve universitetus, II Pas. karo
veteranas. Jis reikalauja, kad

ATIDUOKITE SAVO BAISĄ U2 I0HN J. CARNEY GEGUŽĖS 6 I).
PIRMINIUOSE BALSAVIMUOSE

— Aš jums pasakiau. Nesirūpinkite per
daug, tik palaukite.
Ir su tais žodžiais švelniai išstūmiau jį
iš kambario.
Kai Borisą kitą rytą pamačiau, jis bu
vo visiškai pasimetęs. Netaręs žodžio, jis iš
tiesė man "New York Herald". Ten buvo at
verstas biržos pranešimų puslapis. Aš vėl
buvau atspėjęs: Jungtinė Dujų Bendrovė bu ,
vo trim punktais kritusi, Elektros Bendrovė
punktu ir penkiom aštuntosiom pakilusi. Aš
pažvelgiau į Borisą. Jisai verkė.
— Nesirūpinkite, — pasakiau švelniai.
— Jūs galėsite atsigriebti. Jei duosiu jums

gerą patarimą, ar galėsiu iš pusės dalyvauti ?
— Taip,__ sukukčiojo jis. — Ką aš tu
riu pirkti?________________ \
— Šiandien po pietų ndeisim pas jūsų
maklerį, ir aš jums pasakysiu, ką turite pa

sirinkti. Tačiau pirma man turite duoti savo
žodį, kad pelną dalinsimės pusiau.
— Tai nėra teisinga, — pasakė jis, —
kai visą riziką aš vienas nešu.
— Taip ar ne? — paklausiau.
— Taip, — atsakė jis.
Taigi po pietų nuėjom pas Kucux & Klan,
didelę biržos agentūrą Madeleine bulvare. Bo
risas ten buvo gerai pažįstamas.
Jis pristatė
i
mane ponui Klanui, kaip garsų poetą. Ponas
Klanas kiek nedrąsiai nusišypsojo, nes ne
žinojo, ką poetui reikėtų pasakyti. Aš visiš
kai laisvai jam tuojau pasakiau:
— Telegrafuokite į New Yorko biurą:
mes perkame šimtą Bethlehem Plieno akci
jų. Patvirtinimo iš New Yorko palauksime
čia.
Ponas Klanas žvilgterėjo į Borisą, ta
čiau tas tik nusišypsojo:

pasižymėjo veiklumu ir pažadų
Columbus išaugo iš 41 kv. mylios
į 84 kv. mylių plotą.
Jack Sensenbrenner visą am
žių buvo1 demokratas, tikįs į de

1933 m. jis buvo paskirtas Deputy County Treasurer ir
tarnavo, iki 1936 m. buvo išrinktas į Ohio Atstovų
Rūmus. Ten jis buvo mažumos lyderiu 1940 -1942 m.
ir dirbo eilėje komitetų.

nemalonumų pridaryti. Iš kur jūs žinojote,
kad akcijos kils?
•— Ar neužtenka to, kad aš žinojau, -Jpasakiau. — Ar negaliu aš ir savo paslaptėlių turėti?
— Ar jūs manote, kad jos rytoj it vėl
kils? —- skubiai pasiteiravo. — Ar nepatar
tumėte man kartą pabandyti?
— Tik ne su Jungtinėm Dujom, — pa
sakiau griežtai. — Jos rytoj kris trim ir
pusę punkto.
— Ar jūs esate tuo įsitikinęs? — nai
viai paklausė.
»
— Visiškai.
— Na, tad kodėl aš negalėčiau jom at
sikratyti.
__ Nes mano įkvėpimas yra labiau ak
tyvaus pobūdžio. Aš nesidomiu pardavimu,
o įdomuos tik pirktinu.
Tai buvo kvaila pastaba, ir Borisas, ku
ris nėra visiškas idiotas, regimai prarado
pasitikėjimą mano pranašystėmis.
— Jūs nieko nežinote apie biržą, — pa
sakė jis. — Jūs tik spėliojate. Niekas neži
no tų dalykų iš anksto.
Aš paėmiau iš jo rankos ”New York
Herald” Ir peržvelgiau kursą.
— Gerai, —♦ pasakiau, — tik kad jums
įrodyčiau, jog ir aš šį tą žinau, pasakysiu:
dujos rytoj trim punktais kris, o elektros
bendrovė pusantro punkto pakils. Aš nerei
kalauju, kad jūs pagal mano patarimą elgtu
mėtės, tačiau — žvilgterėkite rytoj j laik
rašti.■ i
— Jūs esate idiotas, Michaelį, — pasa
kė jis. — Jei Elektros Bendrovė kyla, turi ir
Jungtinė Dujų Bendrovė kilti. Abi yra vie
šosios tarnybos įmonės.

lumbus miesto burmistru.
Jo administracijos laikotarpis
išpildymu. Jam administruojant,

S'
John J. Carney yra gimęs Clevelande 1910. VI. 10 ir
baigęs teisės mokslus Western Reserve Universitete.

i
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Cuyahoga apskritis būtų iš nau
jo perdalinta j balsavimo apy
linkes, ir tuo būdu galėtų būti
tiksliau atstovaujama Iegislatūros įstaigose.
(Sk.)

— Tvarkoj, Klanai. Mano sąskaiton. Aš
tik noriu, kad mano draugas poetas gautų
pakvitavimą.
— Koks iš jūsų makleris? — pasakiau
aš ponui Klanui. — Nepasiūlote savo klien
tams nė cigarų.

Ponas Klanas pasiūlė mums cigarų. Aš
savajį padovanojau pasiuntiniui, nes cigarų
nerūkau. 'Mes patogiai įsitaisėme gilioje,
prieš kurso lentą stovinčioje sofoje ir ste
bėjome, kaip žibantys skaitmenys šokinėjo
prieš mūsų akis.
Kurį laiką Bethlehem Plienas tvirtai sto
vėjo ant 45 3/8; paskui nukrito iki 44 7/8.

Borisas apgniaužė mano ranką.
— Aš jau dėl jūsų idėjos praradau šim

tą dolerių. Jūs, neišmanėli! — prašnibždėjo.
Kitą akimirką Bethlehem Plienas vėl pa

kilo iki 45 3/8.
— Ligi šiol nepraradote nė vieno cento,
— pasakiau.
Patvirtinimo iš New Yorko reikėjo lauk
ti beveik pusę valandos. Ponas Klanas šyp
sodamasis priėjo prie mūsų.
— Pirkimas patvirtintas, — pasakė. —
Jūs gavote plieno akcijas po 46.
— Ką tai reiškia: po 46? — sulaikė jį
Borisas. — jos nebuvo pakilę per 45 3/8.
— Puiku, — pasakiau aš. — Telegra
fuokite į New Yorką: parduoti po 48^.

Mes ten pasėdėjome dar pusvalandį, ste
bėdami lentą. Bethlehem Plienas pakilo iki
46 3/4, paskui vėl nukrito iki 441/8. Borisą
apėmė panika. Aš ištempiau jį lauk, kai mūsų
akcijos vėl buvo pasiekusios 46.

(Bus daugiau)
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SOVIETŲ LEIDŽIAMI
PAŠTO ŽENKLAI

Verčiant pašto ženklų katalo
go puslapius, teko užtikti ir Ru
sijos pašto ženklams Skirtą dalį.
Tos dalies beveik neįmanoma ne
užtikti, nes propagandines mar
keles raudonieji leidžia ir leidžia.
Tačiau, ne tas jų gausus ženklų
spausdinimas sukėlė manyje
smalsumą ir net pasipiktinimą,
o tas, kad daugelyje vietų tie
Skyrių tvarko: Audronė Gelažytė, Algirdas Garlauskaą propa gandiniai "dokumentai"
Ingrida Stasaitė ir

Kęstutis

Gaidžiūnas.

liečia ir mūsų Tėvynę Lietuvą.

Peenemiundes baltieji pirštai
ELECT...

AVASHINGTONO
MASKVOS

CHARLES R.

LAURIE

I
DEMOCRATIC TICKET

State Representative

♦

World War II Veteran
Graduate Ohio State University
and Cleveland MarshalI Law School

Practicing Att’y in Cleveland since
1950

Štai, 1947 m. išleistoj pašto

LENKTYNĖS

šimtas V-2
48-ioms valandoms praslinkus į Nordhausen atvyksta ma
joras Hamill. Kai jis pamato nesunaikintas raketų dirbtuves, sii^)
ta iš pykčio. Nežinia kelintą kartą skaito svarbųjį įsakymą. Po
pierius jau gerokai apglamžytas. Nieko negalima padaryti! Aiš
kiai ir tiksliai nurodyta: Nordhausen priklauso, būsimai sovietų

zonai. Ką kariuomenė randa, to negalima nė sunaikinti, nė išga
benti. Viskas privalo būti sovietams perduota, kai US daliniai
Spindulėliai pamažu
šią sritį apleis.
priklausomybės dešimtm e č i u i Mickevičius, visi pakliuvę į lenKeičia gamtą. Kaip gražu!
Šis potvarkis ateina iš aukščiausios instancijos. Majoras
paminėti.
Dešimtmečiui???
Tai,
kų
žiaunas.
Tačiau,
lenkams
reiImsrys
Hamill žino kur ”šuo pakastas”. Tai vasario mėnesyje įvykusios
kėtų
kito,
atskiro
straipsnio.
velniai!
Jau
tikrai
pablūdo!
Aš
Pilnas gyvybės ir jaunystės
Jaltos konferencijos pasekmės. Stalinas tada išreikalavo iš Roose
Tais
pačiais
metais
Sovietija
pats
buvau
Vasario
16-sios
mi

sugrįžo gražiausias metų laikas
velto ir Churchillio sutikimą, kad Sovietų Sąjunga gautų bent du
išleido
šešiolika
ženklų
paminė

nėjime,
kur
buvo
paminėtas
ke

— pavasaris. Medžiai pradėjo
trečdalius vokiečių pramonės potencialo, kaip atlyginimą už su
ti
Sovietų
Sąjungos
Ūkininkysturias
dešimtmetis
Lietuvos
ne

skleisti pumpurus, pražydo gė
naikinimus Rytuose. Milžiniškosios dirbtuvės Nordhausene tėra
tės
Parodą.
Ant
vieno
ženklo
yra
priklausomybės.
lės: sniego x skambučiai, narcizai,
tik maža, bet labai vertinga rusams atiduodama dalis.
ir
Lietuvos
pavilijonas.
Bet,
štai,
Mes
visi
žinom,
kad
1950
me

tulpės ir miške mėlynakės žibu
Majoras Hamill turi laikytis įsakymo. Tačiau neoficialiai
ant
pašto
ženklo
vėl
užrašas
:
tais
negalėjo
būti
dešimtmetis
tės. Ir . paukšteliai, pažadinti
ir aukštiems fronto karininkams ”vieną akį užmerkus”, Hamill
L.
T.
S.
R.
Tos
santrumpos
nei
nepriklausomybės, nes 1940-siais
ankstyvųjų saulės spindulių,
išgabena apie 100 baigtų V-2, svarbius gamybai instrumentus ir
mes,
nei
laisvojo
pasaulio
tau

metais
Lietuvon
įsiveržė
Raudo

keletą traukinu su T ir Z kuru.
čiulba, klegena darnia harmoni
tos,
nepripažįsta
!!!
noji
Armija
...
ir
kaip
tik
tuo
ja, kuri kiekvieną anksti kelian
Stipriai saugomas krovinys, per Antverpeno uostą, keliau
metu mes praradome nepriklau Sekančiais metais (1956) iš ja į USA. Tai yra pagrindas būsimam armijos raketų centr^
tį taip švelniai ir darbingai nu
leistas ženklas irgi liečia mūsų Huntsville, kuriame vėliau dirbs ir Wernher von Braun.
somybę.
teikia, jog atrodo, visą žmogų
W
Tėvynę.
Bet,
šį
kartą,
negalima
Lietuviui visada liks Vasario
pripildo energija, gera nuotaika.
Platus šypsnys slenka pulkininko leitenanto Shabinsky vei
peikti
...
ženklas
atvaizduoja
16-toji,
ir
1918-tieji
metai,
kaip
Žmogus ir nenoromis tampa op
du. Jis trina rankas. Keisti žmonės tie amerikiečiai, — jis sam
tiek kieno tai apsirinkimas! Juk
mūsų
tautos
žymią
rašytoją
Že

tikrai
atžymėtina
sukaktis.
O,
timistas. Tokioj aplinkoj vyksta
protauja. štai jie pasitfaukė palikdami visai naujus garo kūjus.
nuo senųjų laikų mūsų herbas
maitę, Dabar pritinka pasakyti: Shabinsky rado juos stovinčius prie akmens skaldyklos, kurią
tuo
tarpu,
mes
turime
dėti
visas
buvo šaunus raitelis, su karo* ap
ir pirmieji pavasario darbai dar
Dabar
pastangas, kad tas "dešimtme Lauksime, kol bus Žemaitės at kaip tik apžiūri jo šoferis Nikolai.
ranga
ir
iškeltu
kalaviju,
jojan

žuose, soduose ar kiemuose.
pats laikas
Staiga Nikolai šaukia, tartum būtų patekęs į vokiečių ran
tis Tėvynės ginti. Mūsų herbas tis” nebepasidarytų į "dvidešimt vaizdas ant Nepriklausomos Lie
Mes jaučiame pavasarį ir mo
užsisakyti
tuvos
pašto
ženklo!
metį".
kas. Shabinsky skuba pas jį. Nikolai gestikuliuoja kaip laukinis.
buvo ir liks — Vytis!!!
Benito Nausėda Juodu apeina gręžiamą šulinį ir atsiranda prie įėjimo į tunelį.
1952-siais metais, na, ir vėl
1950 m. buvo išleisti trys ženk išleistas pašto ženklas vaizduo
Jame ant žemų vagonėlių guli ilgos torpedos. Taip jiems atrodo
lai, vėl liečią Lietuvą, šį kartą
LIETUVIUKAS
jąs
visų
"16
respublikų"
vėlia

iš pirmo žvilgsnio, bet kai Snabinsky tiksliau apžiūri, jis žino, kad
E L E C T
jokių nežinomų raidžių, jokių vas. Tarp jų ir Lietuvos — apa
"Tautos ateitis glūdi jos vaikų rado vokiečių raketą V-2.
penkiakampių žvaigždžių, o ta
tinis ruožas žalias, virš jo bal stiprybėje" — šis sakinys yra
čiau, du Lietuvos pastatai, ir ... tas (visai siaurutis) ruožas, o daug girdėtas, bet retai pailius
ADAM B. ERTLE
Sovietai viską gabenasi...
ant trečio ženklo ... portretas
virš jo ... raudonas — su dalgiu truotas. Pavyzdžiui, paimkim
Sovietų karinė policija, kuri dabar užėmė Nordhausen, at
CAN DID ATE FOR
kokios tai Marytės Melnikaitės... ir plaktuku ir penkiakampe lietuvį berniuką. Ką jis galvoja?
lieka visą darbą. Per kelias dienas prie tunelių išėjimų išauga
Kada tai esu skaitęs apie ją. .. žvaigžde. Kad juos kur perkūnas Koks jo gyvenimas.
kalnai dėžių. Rekordiniu tempu sovietai supakuoja viską: — quo
STATE REPRESENTATIVE
kad būk didvyriškai kovojo prieš trenktų! (atsiprašau). Lietuvos
žvilgterėjus paviršutiniškai paprastos vinies iki komplikuotos mašinos.
nacius, ir pasižymėjo "Tarybų trispalvė amžinai liks geltona, galima manyti, kad iš kitų jauNKVD majoras Jegorow prižiūri šią žaibinę akciją. Prie
REPUBLICIAN PRIMARY MAY 6, 1958
Sąjungoj". Kol kas, šie trys ženk žalia ir raudona__ be jokio dal ' nuolių jis visiškai nesiskiria. Ta
vienos dėžės pastato net atskirą sargybinį. Kai ji gabenama, va
lai
nieko
blogo.
Kaip
buvo,
taip
čiau ypatingi jo tautos bruožai žiuoja kartu ir jis pats. šioje dėžėje yra vertingiausias karo gro
gio, plaktuko, ir t.t.
WELL QUALIFIED AND EKPERIENCED
ir pažymi... Bet, palauk ... pa 1955 metai. Rusijos išleistas jį atskiria nuo kitų tautų jauni bis: visi planai apie tolimesnius V-2 patobulinimus.
žymėta, kad išleisti Lietuvos ne- pašto ženklas atvaizduoja Puš mo.
Maršalo Žukovo štabe Jegorow perduoda dokumentus pul
Jo motina, kaip ir milijonai kininkui Shostok. šis puikiai kalba vokiškai ir stebėtinai daug
kiną ir Mickevičių. Tai nieko
After 11 years, YVilliam S. Kannick is back in politics. Democratic ticket. Vote
blogo... tai net ir lyg pagerbi kitų motinų, kiekvieną rytą jį nusimano raketų gamybos klausimuose. Shostok šypsosi, kai po
r
for former 23rd ward counsilman.
mas mūsų Tėvynės ... Bet į akį kelia į mokyklą, o vakare vos planais randa konstruktorių pavardes. Kaikuriuos pasižymi, lie
YVILLIAM J. KENNICK
krenta šis ženklo užrašas: "Pa gali nuyaryti gulti. Tačiau tarp pia įtraukti kartotekom
FOR
minėti Sovietijos-Lenkijos Drau ryto ir tarp vakaro atsitinka
Kartotekoje esančius asmenis Sovietų Sąjunga nori lį
State Representative
gystės Dešimtmetį". Tai reiškia daug dalykų, kurie jam pelno kuria kaina turėti. Pulkininkas Shostok duoda savo agentai
YVm. Kennick is a Professor of Economics, and recent Lawyer for Ohio Unemployent
lenko darbas. Kaip ir Žalgirio garbingą vardą — "lietuviukas". atitinkamus parėdymus. Medžioklė prasideda.
Compensation Bureau appointed by Governor F. J. Lausche.
Mokykloje, svetimoje šalyje,
Mūšis, kaip Vilnius, tai taip ir
Wemher von Braun keliauja Bavarijon
tarp svetimų jis nesijaučia pri
Wernher von Braun keliauja pietų kryptimi. Pakeliui, n
slėgtas. Priešingai, mokytojų dė
mesys sukasi apie jį, nes jie ne pervargimo, užmiega jo šoferis. Automobilis atsimuša į tvo
supranta, kodėl ir kaip jis virši Brauno kairioji ranka virš alkūnės lūžta, viršutinė lūpa kn
ja kitus vaikus. Jie gerbia jį, nes juoja, bet jis pasiekia Harcą. Trumpą laiką Peenemiundės "snj
jis visiškai neslepia, kad jis yra genų centras” dirba Bad Sachsa vietovėje. Bet tuoj ir vėl 1|
lietuvis. Bet jis nėra išdidus. liaujama.
ON THF. HE’GHTS—CEDAR CENTfcR
DOVVNTOVVN—PUBLIC S9UARE
Von Braun ir jo bendradarbiai gauna SS generolo Kami
Faktiškai, turėdamas gerą vaiz
duotę, jis prie kiekvienos pro ler įsakymą persikelti Bavarijon —- ^’Alpių tvirtovėn”. Jie tu
gos pasakoja apie Lietuvą. Drau prisistatyti Hindelang vasarvietėm čia raketų darbuotojams p
gai jį laiko savo bičiuliu, nes jis ruošta pora vasarnamių. Von Braun gyvena su generolu Dor
visiem lygus ir nė vieno neišski berger ”Edelweisse”.
Vos dviem dienom praslinkus, be darbo ir tikslo kalnuc
ria.
Mokytojai jį nori visur pra sėdintieji mokslininkai, girdi iš radijo, kad Himmleris pasii
stumti į viešumą, nes jie mato, alijantams vakarų fronto kapituliaciją, švedų grafas Bernad»
kad jo talentams nėra galo. Ypa prašomas tarpininkauti. Tai balandžio mėn. 28 diena. Karas pi^
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tingai jie mielai prašo prieš visą tiškai baigtas. ”Baltieji Peenemiundės pirštai” daugiau nebep
klasę padainuoti lietuviškas dai sirodo.
Wernher von Braun ir jo kolegoms tikroji karo pabalį
nas. Drąsiai, skambiu gaisu, jis
traukia lietuviškas liaudies dai ateina tik gegužės mėn. 2-ą dieną. Amerikiečių šarvuočių priek
nas.
1 1 I $ niai daliniai stovi prie Landeek. Jaunas vyriškis važiuoja dvir;
Mokytojai ir draugai taip pat čiu jų pasitikti. Tai Wernher brolis__ Magnus.
Jis moka geriau angliškai, todėl jį ir pasiuntė. Ameriki
stebi ir gerbia jo tiesos meilę.
Sporte ir žaidimuose jis yra tis grandinis sulaiko važiuojantį. Grandinis Shneiher iš Shebo
pirmas. Kur po mokyklos pamo gan, ne iš karto suvokia, ką Magnus pasakoja, bet tiek jis s
kų mušamas beisbolas ar futbo pranta, kad netoliese yra vokiečių raketų mokslininkai. Tai yi
las, ten matytis ir jo blondinas ”very important" ir reikia tuoj pranešti vadui. Ir iš liesų, netruki
pakaušis. Viduryje žiaurių ame pirmieji amerikiečių karininkai stovi prieš Wernher von Brau
Naujausio
rikietiškų žaidimų, taip pat jis Pradedama vykdyti "Paperclip" akcija.
vyrauja savo jėga ir drąsa.
Rusai medžioja mokslininkus
marginio
Khi susivėlęs ir kruvinas jis
Berlyn-Weissensee, Sodų g-vė 34. Vieno penktadienio ry
grįžta iš tokių žaidynių namo,
jis tyliai kenčia skausmą ir tėvų ten skamba durų varpelis. Ponia Bernhard atidaro. Lauke sto
ir spalvų
papeikimus. Gal jis ir nėra idea vidutinio ūgio, puošniai apsirengęs vyriškis. Mandagiai nukel
lus berniukas, gal jis ir yra tru skrybėlę ir klausia šeimininko.
Ponia Bernhard kviečia svečią vidum Priebutyje pasiro,
putį padauža, bet jame teka per
galės trokštąs kraujas. Juk jo ir pats Bernhard. Jis teiraujasi, ko svetimasis pageidauja.
SPALVOS:
DYDŽIAI:
Trumpą laiką abu vyrai kalbasi vieni. Po to Bernhard n
ateitis yra Lietuvos ateitis. Ir
• Navy mėlyna
36 iki 44
jei jis kietai kovoja, jis kovoja ima skrybėlę, paltą, atsisveikina su žmona, pasako, kad už va^
• Rusva
dabar už savo kilmės garbę, gi dos vėl būsiąs namie, ir su svečiu išvyksta. Automobilis, juod.
trumpi, ilgi
vėliau kovos ir už visos Lietuvos SIS su sovietiniu numeriu, važiuoja Karlshorsto kryptimi.
• Ruda
Bernhard yra ramus. Ko gali iš jo norėti Raudonosios A
reikalus.
A. G.
• Pilka
ir reguliarūs
mijos Vokietijoje Vyriausioje Būstinėje? Jis jau yra kelis kart
apklausinėtas, pasisakęs, kad buvęs Peenemiundėje, kaip priešlė
M
A
RG
UTĮ
S
tuvinės artilerijos vyresnysis leitenantas ir davęs suprasti, jog
Abi May’s rūsių krautuves suteikia jums galimybę, kuriai nėra
palyginimo visame šiaur. rjtų Ohio! Elegantiški Dupioni šilko
vra pat3 seniausias Amerikos tą suprantąs apie ten vykdytus projektus, bet nevaidinęs jok
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek didesnio vaidmens. Pagaliau Bernhard buvo paliktas ramybėj
kostiumai, pagaminti iš 500 šilko ir 50% dacrono ... už kainą,
vieną mėnesį — yra gausiai ilius O šiandien? Kas įvyks šiandien?
kuri sutaupo jums pusę origlnalinės vertės. Garsus gamintojas
Štai jau platūs vartai. Pirmoji postų grandinė. Raudona
fruotas. turiningas, įvairus ii
atmetė šiuos kostiumus dėl labai mažų medžiagos ar pasiuvimo
miečiai. Automatai. Plačiuose takuose visur postai. Automobi!
skaitomas su malonumu.
BUNDANTIS PAVASARIS

kykloje. Pavasarinė nuotaika
veikia į kiekvieną mokinį indivi
dualiai ir bendrai į visą klasę ir
klasės aplinką.
Klasė darosi nerami ir palaip
sniui darbingumas krenta kas
dieną. Aišku, tai natūralu, nes
už lango bebundantis ir įvairiom
spalvom besiplosiantis pavasa
ris, melsvos ir putojančios ežero
bangos vilioja kiekvieną į lauką,
dalintis bendru džiaugsmu ir lai
me. Tad kaip puiku mokėti gam
tą mylėti ir ja džiaugtis. Mylėti
gamtą tyria širdim yra kiekvie
nos lietuvaitės dorybė, nes juk
mes esame gražios, lietuviškos
gamtos vaikai.
Ingrida Stasaitė

ženklų serijoj (paminint visas
16 "respublikų”) yra ir Lietuvai
priklausąs ženklas. Jame vaiz
duojamas neva "Lietuvos her
bas" — vainiku apsuptas 'pluoš
tas rugių, toliau kylanti saulė, o
gi pačiame vidury .... dalgis ir
plaktukas
su
penkiakampe
žvaigžde viršuj. Vainike raidės:
L.T.S.R.'
Tai negirdėtas dalykas ... dal
gis ir plaktukas su penkiakampe
žvaigžde? fr ką gi bereikštų tos
raidės . . . L.T.S.R.? Visada žino
jau, kad Vytis tai Lietuvos her
bas ... Galbūt klaidą padaro
pašto ženklų spausdyklos?
Jei ne spausdyklos klaida, vis

HONEST

CAPABLE AGGRESSIVE

MAY-

Puse

KAINOS

TROPINIAI VASARINIAI

b

KOSTIUMAI

trūktfmų, pašalino etiketes iv numušė kainą skubiam pardavimui.
Pasirink 3 sagų single breasted modelius visų populiarių spalvų!
The May Co.’s Basement Men’s Clothing Department —

Downtown and On The Heights

Eagle ženklai
sutaupo jums d augia
abiejose May’s
rūsių krautuvėse

Margučio adresas: 6755 So
VVeRtem Avė.. Chicago, III.
MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.
v

—--------- --
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sustoja. Palydovas atidaro Bernhardui duris. Taip mandagus jai

dar nebuvo joks rusas. O palydovas yra rusas, nors jis Berlyį
ir vokiečių papročius gerai pažįsta. Kalba veik be akcento. T
Bernhardo nestebina. Bet sekančią akimirką baimė surakina

sąnarius.
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Čiurlionio Ansamblis

pakviestas koncertams Į Baltimorę ir Detroitą.

5£p7lWK£SE
Į Clepelandą susirenka daugelio
JAV vietovių neo-lituanai
savųjų reikalų aptarti ir 3U clevelandiečiais bendrajam pobūvy
pabendrauti. Jų tarpe bus nema
žai ir tokių jaunuolių, kurie au
go- jau tremties kely, bet dėl sa
vosios žemės reikalų pasiryžę ne
mažiau dirbti, kaip ir tie, kurie
Nepriklausomoj Tėvynėj prieš
36-rius metus tų darbą pradėjo
našiai dirbti.
Sveikinam visus neo-lituanus
clevelandiečius ir Clevėlandan
«
atvykusius, sveikinam linkėdami
pačių geriausių sprendimų su
rasti ateities užsimojimams ir
darbams, sveikinam tvirtai tikė
dami, kad Jūs buvot geriausi
Dirvos bičiuliai ir tokiais visad
būsit.

KONCBKTAS

GORMAN

gegužės mėn. 4 d., sekmadienį, 7 vai. vak.

SEVERANCE CHAMBER MUSIC HALL
11001 Euclid Avė.

NAUJA

Visus clevelandiečius ir visus
Dirvos skaitytojus kviečiame iš
anksto tam vakarui-koncertui
rengtis. Mes laukiame svečių ir
iš toliau, nes tuo laiku keliai jau
bus geri, o šeštadienio vakaras
ilgas .. . Bus proga susitikti, pa
bendrauti, senas pažintis atnau
jinti ir naujas sudaryti.

COUNTY

PROGRAMA

Dirigentas — Alfonsas Mikulskis, kanklių vadovė — Ona Mikuls
kienė, solistės — Juzė Krištolaity tė ir Aldona Stempužienė.

COMMISSIONER

Bilietai gaunami: Dirvoje, Spaudos Kioske, pas V. Urbaitį (telef. UL 1-062G)
ir prie įėjimo.

D EM O C R A T

Bilietai jau parduodami Dir
Antrosios Bendruomenės
voje. Apsirųpinkit iš ankto, kad
apylinkės steigimas
Dirvos redakcija turėtumėt geS^snę vietą. Bilietų
kainos po $2.09, $1.50 ir $1.00.
Gegužės 4 d., tuoj po lietuviškų pamaldų, Naujosios Parapijos
KorpI Neo-Lituania ruošiamo
Moterų Labdarybės Draugija salėje įvyksta Lietuvių Bendruopobūvio ir valdybos posėdžio
gegužės mėn. 4 d. rengia motinų menės antrosios apylinkės steiproga
į Clevelandą žada atvykti neo-li- pagerbimo vakarienę Naujosios giamasis susirinkimas. Praneši
tuanų iš kitų vietovių. Centro Parapijos salėje. Rengimo komi- mą padarys centro vald. pirm.
valdyba New Yorke yra pakvie- stią sudaro: B. Drosutienė, M. Stasys Barzdukas. Ta proga lietusi posėdin dalyvauti Chicagos, Garmienė, O. Mikelionienė, J. tuviškų pamaldų metu giedos
Detroito, Rochesterio, Toronto, Čepienė, U. Grigonienė ir p. Mac- Aldona Stempužienė. Visi Nau
Montrealio ir Clevelando valdy- kevičienė. Pas jas ir galima gau josios parapijos lietuviai kvie
bus. Didesnio skaičiaus svečių ti įėjimo bilietus, kurie kaštuo- čiami šiame susirinkime gausiai
ja po $2.09. Pagerbimo vakarie dalyvauti,
laukiama iš Chicagos.
A t vykstantieji į Clevelandą nės pradžia 5 vai. p. pietų.
ALTo atstovų mėtinis
Vakarienės pelnas skiriamas
vyksta i kolegos C. Modestavisusirinkimas
čiaus butą — 686 E. 120 St. Tel. Naujosios Parapijos mokyklos
(35) įvyksta sekmadienį, gegužės 4
PO 1-3437, kur bus nurodytos statybai,
d., po pamaldų šv. Jurgio para
nakvynės vietos ir suteiktos ki
pijos salėje. Darbotvarkėje nu
tos informacijos.
matyti valdybos pranešimai,
Ęorporantai-korporantės kvie
naujos valdybos rinkimai, dele
čiami pobūvyje dalyvauti su
gatų į ^Amerikos Lietuvių Kon-J
spalvomis.
>
fe:“ >• '
gresą rinkimai, Birželio įvykių
15 naujų dainų,
minėjimo ir kt. reikalai.
Visos organizacijos, priklau
niekad Clevelande negirdėtų, at
liks Čiurlionio ansamblis šį sek
madienį, gegužės 4 d., 7 vai. vak.,

sančios ALTo Clevelando sky
riui,'prašomos atsiųsti atstovus

Severance Chamber Music Hali.

į susirinkimą

Lietuvis kandidatas į Ohio
Jau čia pat mokyklos diena
Tėvų K-tas primena, kad į ge-!
senatą
gūžės 10 d. 7 v. v. Lit. mokyklos
Labai yra malonu, kai vienam
rengiamą koncertą-balių, kuria- kitam mūsų tautiečiui pavyksta
me programą atliks muz. S. Gai-' pasikelti administracijos laiptais
levičius, sol. V. Verikaitis ir' aukštyn ir užimti aukštesnę ir
Grandinėlė pirmą kartą parodys atsakomingesnę vietą valdžios ’
"Pavasario žiedą ’. Bilietus jau įstaigose. Tas yra ne tik malonu,
dabar laikas nusipirkti. Jie gau-' bet ir labai naudinga mūsų jau
namį telefonu RA 1-0940, Spau- naJai kartai, kuriai galėtų ateidos Kioske, arba prie įėjimo nuo tyje nemaža padėti dabar vai
5 v. v. Visos vietos numeruotos.:džios ištaigose dirbą pionieriai
lietuviai.
Tokiu valdžios įstaigų kandiJuozas Leimonas,
iš Chicagos, buvo atvykęs į Cle- datu-pionierium Ohio senate yra
velandą, aplankyti susirgusį bro- Antanas B. Montvila (Anthony
lį Antaną, turintį savo kavinę B. Montville), kuris gražiai kalWilloughby rajone.
ba lietuviškai, yra baigęs šv.

WILBUR H. BREWER
STATE SENATOR

IIE IIĄS A FINE PERSONAL REPUTATION.

•

SINCERE AND IIONEST AND ISVWELL QUALIFIED

Čiurlionio Ansamblio namų

FOR THE OFFICE.

atidarymas numatomas birželio
mėn. pradžioje. Ansamblio na-Į
nuims prižiūrėti reikalingi šei
Eugene J. Sawicki,
mininkai. Pageidaujama vyres
nio amžiaus bevaikė šeima. Dėl advokatas, baigiąs trečiąjį termisąlygų prašomi kreiptis į An- ną Ohio atstovų rūmuose, šį karsamblio pirmininką J. Nasvytį, tą kandidatuoja į senatorius
CEdar 1-3452.
dvejiems metams.

MONCRIEF

PENKTADIENI, 8 VAL. VAK.
RENGIAMAS
O

Frank J. Svoboda,
siekiąs perrinkimo į Ohio. State
senatą, dabar baigia septintąjį
dviejų metų terminą Ohio legisiatūroje.
Jis 40 metų leido čekų dien
raštį American ir 10 metų buvo
miesto planavimo komisijos na
rys. Jį remia unijos ir demokra
tų partijos įvairūs komitetai. Jis
visą laiką kėlė dirbančiųjų reika
lus, siūlo padidinti pašalpas se
niems ir akliems. Jis yra nusi
pelnęs tautinių mažumų para
mos.
(Sk.)

VAKARAS
ĮVYKSTA LIETUVIŲ SALĖJE

Susipažinti su lietuviais kandidatais į Ohio
*
valdžios įstaigas.
DAINUOJA ĄŽUOLŲ OKTETAS
ĮĖJIMAS NEMOKAMAS
BUS SERVUOJAMAS ALUS NEMOKAMAI.

Visų metų

ORO VĖDINIMAS

ŠAUDO vasarą — ŠILDO žiemą
» .-i... if, ’V»5,rvnK-1

John J. Monroe
kandidatuoja į County Commissioner postą demokratų sąraše.

Mnncriof i'nrHavėją
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Virtuvės telef. yra pavasario valymo partneris
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Pobūvio planuotojas...
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American Lithuanian Civic Association
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DĖMESIO!

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.
900 LITERARY ROAI), CLEVELAND 13, OHIO

WiIIiam J. Kennick,
kandiduojąs į valstybės atstovų
rūmus, yra 1936 m. lankęsis Lie
tuvoje ir viešėjęs Kaune.
Savo programoje jis skelbia,
kad turėtų būti pertvarkyta Cle
velando viešųjų mokyklų siste
ma, padidinant iš tautinių ma
žumų kilusių mokytojų skaičių.
Šių mokytojų mokyklose dabar
yra 5%, o jiems priklausytų 60%
vietų.
(Sk.)

\

į

Lietuvę

ir į

Itusiję — drabužiams

J

avalynę, maistą ir kita.
GREITAS IŠSIUNTIMAS IR PRISTATYMAS GARANTUOTAS.

Siuntinių persiuntimo išlaidos, įskaitant ir muitą, apmokamos
čia pas mus, vietoje.

Žmonės, gyveną už Clevelando ribų, gali siųsti mums savo siun
čiamus daiktus paštu, pridėję daiktų sąrašą ir adresą, kam siuntinys
turi būti pasiųstas. O mes, paruošę siuntinį, išsiunčiame jį adresatui.
Pastaba: Idant negaišti miesto krautuvėse renkantis ir perkant
tekstilės medžiagas ar odas siuntiniams, siuntėjai galį rasti ir pasi
rinkti gerų, ypač eilutėms ir apsiaustams tinkamų tekstilės medžiagų
ir odų mūsų įstaigoje ir dargi žemesnėmis kainomis negu kur kitur.
Lietuviams — lietuviškas patarnavimas.

Darbo

valandos:

Kasdien 9-9 vai.; Šeštadieniais 9-7 vai.;
sekmadieniais užmiesty gyvenantiems 1-5 vai.
3ZS33ZSSSZSXS3SX332332233X2333ZZ3333333233S3ZZQL

kam b.

vientfs
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TWO YEAR TERM
ServcJ three terms as State Representative
Special Assist. to U. S. Attorney General, 1952
Member, Ohio UN-American Activities Comm., 1953-54
Attorney-at-law
Astive in Civic Affairs

X

EUGENE J. SAWICKI

Jo tėveliai atvažiavo, iš Lietu
vos. Motina yra kilimo iš Pane
vėžio, o tėvas iš Marijampolės.
Antanui Montvilai teko dirbti
gana ilgai aukštose advokato pa
reigoje N.K.P. geležinkelių ben
drovėje. Taip pat yra buvęs lie

Lėkščių valytojas ... taip, yra! '

šeimos.

Trys gaso pečjai. ‘Garažas. Dide
lis sklypas. Kaina greitam par
davimui.
Broker
WO 1-2377 arba vakarais
GA 1-5376
>

L. V. S. "Ramovės”
Clevelando skyrius kartu su bi-

rutininkėmis, gegužės 17 d.
(šeštadienį), 7 vai. vakaro, šv.

Jurgio parapijos salėje rengia
šeimyninį pobūvį kavutę-alutį.
Pobūvis turi tikslą: geroje nuo

taikoje savoje šeimoje praleisti

vakarą; sueiti į glaudesnį ryšį ir
tuvių studentų draugijos pirmi išsikalbėti rūpimais klausimais.

ninkas.

Pobūviui numatyta kultūringa

Nors gimė ir augo Clevelande, programa.
tačiau nepamiršo ir gražiai pra
Programoje dalyvauja ramo-

moko lietuvių kalbos. Daugeliui
ateivių yra padėjęs susirasti dar
bo ir šiaip morališkai bei me
džiagiškai juos parėmęs.
Antanas Montvila (Montville)
yra vedęs lietuvaitę ir turi sūnų
ir dukterį. Pastaroji yra baigu
si Clevelande universitetą ir mo
kytojauja Clevelando mokyklose.
Suteikdami šį žiupsnelį žinių
apie Antaną Montvilą (Mont
ville) mes manome patarnausią
lietuvių visuomenei, jei primin
sime, kad atėjo metas lietuviams
stengtis užimti politines valdi
nes vietas. Tai yra labai svarbu.
Tai žūtbūtinei kovai, kurią lietu
viai veda visame pasaulyje dėl
savo tautos teisės gyventi ir kur
ti laisvai savo tėvynėje.
Todėl gegužės 6 d., balsuoda
mi už Antano Montvilos (An
thony B. Montville) kandidatū
rą į Ohio senatą, mes tuo, pačiu
atliksime savo pareigas.

vėnai Bakūnas, Auginąs ir Kamantas, kuris parodys kultūrinį
filmą.
Gerbiamieji ramovėnai ir mie
los birutininkės — visi kuo gau
siausiai dalyvaukime pobūvyje,
bent trumpam laikui atsipalai
duokime nuo kasdieninių dienos
rūpesčių, sueikime draugėn ir
pasidalinkime mintimis.

Lietuvių Prekybos Namai —
Baltic Trading House
(6933 Superior) jau gavo rašo

mų mašinėlių lietuvišku šriftu.
Kadangi lietuvišku šriftu rašo
mų mašinėlių užsakymas trunka
keletą savaičių, tad dabar yra
gera proga jas įsigyti be jokio
laukimo.
Be to gauta Hohner armonikų
ir įvairių medžiagų siuntinėliams
į Lietuvą. Per mus jūs galite pa
siųsti ne tik savo sudarytus siun
tinius, bet ir standartinius me
džiagų ir maisto siuntinius.
Turime vokiškų radijo apara
tų, o norintieji įsigyti televizi
jas ar baldus gali gauti per mus
pigiomis fabriko kainomis.
Laukiame jūsų atsilankymo.

I. J. S AMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas,

7007 Superior Avė.

Du namai vienam sklype. Vie
nas namas vienos šeimos, -antras
— dviejų.
Giddings Rd., prie Superior.
*
Dviejų šeimų po 4 k. ir vo
nios.
*
šešių

\
•
•
•
•
•

arba tel. UT 1-8446.

GERI NAMAI

medžiagą, odas,

STATE SENATOR

Vincas Sakas turi galimybių
praplėsti savo krautuvę.
Suinteresuoti kreipkitės as
meniškai — 6924 Superior Avė.

TEL. TOwer 1-1461
Siunčia

FOR

.Gera proga įsikurti prekyboje

KVIEČIAME V1US ATSILANKYTI IR PARODYTI

LIETUVIŠKĄ SOLIDARUMĄ.

EUGENE J. SAWICKI

College and Law School.

REPUBLICIAN I’ltIMARY MAY 6; 1958

lima įsigyti Spaudos kioske ir,
jei liks, Severance Hali kasoje

Chairman, James R. Donahue

Jurgio High School ir, Cleveland

ELECT

r

FOR THE 2 YEAR TERM

Bilietus koncerto dieną bus ga

nuo 6 vai. vak.

ELECT...

ANSAMBLIO

ČIURLIONIO

DIRVOS
VAKARAS-KONCERTAS
įvyksta gegužės mėn. 24 d. Slovenian Auditorium salėje.
Programą išpildys televizijos
dainininkas Arnoldas Voketaitis, rašytojas-humoristas Anta
nas Gustaitis ir kiti, kuriuos pa
skelbsime vėliau.
,

Greta Ezella Theatre

Telef.: EX 1-3969. Bute; WA 1-2354

Prijunkite gražų, naują
telefoną jūsų modernioj
virtuvėj šį pavasarį. Už
sakykite spalvotą telefono
pratęsimui... sienos tipo
ar reguliarų

OHIO BELL MA 2-9900

9 SPALVOS
RUSVA
PILKA
ŽALIA
BALTA
GELTONA

RAUDONA
MĖLYNA
RUŽAVA
IVORY

JAKU

& SONT

FUNERAL HOMES
/

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
936 East 185 St.
EN 1-1763
KE 1-7770

1
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3IRVA

THE FIELD

Aedakcjjoft ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., (Sleveland 3, Ohio.
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS

LAIŠKAS Iš CHICAGOS

si penki elementai tebėra gyvi,
gal kiek esamų sąlygų nusilpnintas penktasis. Ir šiandjeninės lietuvybės šūkis ateičiai turėtų būti: išlaikyti, pritaikyti ir gaivinti:
• išlaikyti lietuvybę, kaip vei
kiančią bendruomenę, kaip
savitą kultūrinę sistemą,
kaip istorinį tęstinumą ir
kaip valstybinį sąmoningu
mą;
• pritaikyti litetuvybę realio
sioms šių dienų gyvenimo
sąlygoms, darant ją politiš
kai efektyvią ir ekonomiškai
pajėgią, gerai organizuotą ir
aprūpintą reikšming o Ą i s
masinės komunikacijos prie
monėmis ;
• gaivinti lietuvybę iŠ vidaus,
priimant ir skatinant tikro
sios kūrybos pastangas ir
sudarant joms dėkingas au
ditorijas, ypač jaunojoje
kartoje.

Telefonas: HEnderson

(buto telefonas: GL 1-3976).

JUOZAS BUTVILĄ

MUMS IR DARBO DIENŲ PERMAŽAI...

• Stud. Nemicko pasigedome
susirinkimuose. Bet už tai medi
cinos moksle jis iš pačių gabiau
sių gabiausias. Mes tuo didžiuo
jamės.
• Daug jaunų studentų, pri
klausančių kitiems susibūri
mams, pareiškė norą įsijungti į
neo-lithuanų eiles.

• Stud. Stasys Mažulis buvo
vyriausias šeimininkas payasaVEIKLA
Kai grįžęs iš studentu susirin-Yinio Pjūvio metu. Jam pritrūko
kimo atsiguliau savo sodelyje kišenių bekraunant pinigus. Kas
ant vešlios pievutės ir savo netilpo — pasirūpino jo padėjė
• Daug laiškų atplaukė iš visų
žvilgsnius paskandinau vyšnių jai: studentai Bernardas Juškus
pasaulio kraštų sveikindami Chi
medžių žieduose, ak, tada min ir Raimundas Kinderis.
STUD. NEO-LITHUANŲ

gyvenimu, nepamesti jaunatviš-1
ko idealizmo ir domėtis plačiuĮ
kultivrimjA gyvenimu. Tautinio
patriotizmo pagrindas yra ištikimybė sau ir savo tradicijai ir
būtinybė turėti savą individualų
charakterį, vengiant beveidžio
susmulkėjimo.

v O T E

JOHN V. DONNELLY

♦

FOR

Po kiekvienos paskaitos buvo
ilgai ir gyvai diskutuojama dėl
prelegentų iškeltų minčių. Dis
kusijoje dalyvavo ir studijų die
nas stebėję vyresnės kartos at
stovai: J. Bačiūnas, V. Alantas,
V. Kutkus ir kt.
šeštadienio vakare ponų Sims
namuose buvo surengtas pager
bimas Santaros didžiajam bičiu
liui J. Bačiūnui ir trumpa meni
nė programa.
Studijose dalyvavo, apie 50 as
menų, be detroitiečių, atvykusių
iš Chicagos, Bostono, Clevelan
do, Ann Arbor, Lafayette, Bloomington ir kt.
Studijų programai vadovavo

State Senator

• Tėvūnui Stasiui švedui ener cagoje taip veikliai besireiškian
timis nuklydau j savo tėviškę
ir ... rodos, girdėjau po laukus gingai talkininkauja stud. Leo čius korporantus. Va, kanadietis

Visuomeninės veiklos prasmės S. šimoliūnas, o jų rengimo ko
atskirus aspektus nagrinėjo; E. misiją, šalia jo, dar sudarė A.

išeinam j darbą didį, mums ir kaitė. Rudens metu vėl didelis kai norėtų jumis pasekti!...

Gedvila — vertybinį-moralinį ir puta ir J. šostakas.

(4-YEAR TERM)
PRACTICING ATTORNEY
CAPABLE

Tai

ko

nesekate!

Pradėkite

nuo vieno. 0 prie vieno jau gali-

MAY 6, 1958

Saul S. Danaceau,
kuris kandidaduoja į Court of
Common Picas teisėjus, šiuo me

tu yra Cuyahoga apskr. vyr. pro

• Dirva neo-lithuanai didžiuo
jasi. Jie paklojo šimtinę ir pa
siuntė. Sako. tai nepaskutinė.
Pasekite juos ir kiti.
• Stud. Eglė žemgulytė, kuri
po studiiinio darbo dabar ruo
šiasi moksliniam laipsniui, per
Margučio radiia gražiai papasa
kojo apie atsikūrusios Neo-Lithuaniios darbus bei užsimoji
mus. Kalba visiems patiko.
• Stud. Živilė žemgulytė ir

stud. Donatas Siliūnas pravedė
per Sophie Barčus radiją korp.
pirmutinio garbės nario kan.
Juozo Tumo-Vaižganto 25 metų
mirties sukaktuvių minėjimą. Jų
išsamiai paruošta paskaita klau
sytojus nepaprastai žavėjo. Pra
džia graži.
• Stud. Rima Kašubaitė, talki
ninkaujant studentėms korporantėms, paruošė šaunias vaišes
pavasarinio pobūvio metu. Ak,
už tai ir pelnas geras.

tus jam yra tekę dalyvauti dau

gybėje civilinių ir kriminalinių

Čia buvo pastebėta, kad šių
John V. Donnelly,
visuomeninę veiklą kliudo kandidatas į valstybės senato-

pradžia. Pirmyn, regu n kara- ne8Utarjmaj dažnai kylą iš tuš-Tius 4 metams. Demokratų sąralienės Elzbietos kraštai pasidi- čių asmeninių ambicijų, parei se
*- pirminiuose balsavimuose
jų dainų garsus atsiliepdami,
1958 m. gegužės 6 d.
kepsniai išliko sveikučiai.
džiuoja neo-lithuanais.
gos jausmo trūkumas — įtaka
studentai neo-lithuanai išeina į
Profesija: advokatas, bendroji
amerikinės
mokyklos,
kurioje
platų lietuviškos veiklos dirvoną
teisės praktika nuo 1954 m.
tas jausmas neskiepijamas, ir
Išsilavinimas: BS laipsnis
dirbti tautinį darbą.
migracinis kompleksas, .ryškus:John Carrol Universitete, BL iš
Jų užsimojimai dideli, pasiry
TAUTINIO SĄMONINGUMO
visų emigrantų veikloje, būtent, Clevelando Marshall Law School
žimo daug ir pasėta gera sėkla
35. Visą laiką gyve
palinkimas gyventi pareitimi, ne- nęsAmžius:
PROBLEMOS
atneš gausų derlių. Iš grūdo
Cuyahogos apskrity.
pastebint
realybės.
Karinė
tarnyba: JAV armija
išaugs aruodai. Išaugs jaunimas
Iš SANTARIEČIŲ STUDIJŲ DIENŲ DETROITE
1942-46, dalyvavęs N. Gvinėjos
svetimuose kraštuose išaugęs,
Kova už individualizmą
ir Filipinų frontuose.
bet neš tą patį šūkį ”Pro PaJauniausioji mūsų studentų iškėlę penkis ryškiuosius tau- buvo Dr. J. Kaupo paskaitos te
O r g a n i zacijos: Cuyahoga
tria!”, kuris prieš 36 metus pa organizaeija, Lietuvių Studentų tinio susipratimo elementus:
County, Ohio State and Ameri
ma. Jis pabrėžė, kad dabartinei can Bar Associations. Young De
skleistas Nepriklausomoje Lie Santara, per savo neilgą, paly
Basanavičius — sąmoningą
Vakarų kultūrai pagrindus yra mocratic Clubs of Cuyahoga na
tuvoje atliko savo tautai ir kraš ginti, gyvavimo laikotarpį yra
apsisprendimą-indentifikacidavusios graikų filosofija ir rys.
tui milžiniškus darbus. Juk idė jau atlikusi pažymėtinių darbų.
ją su tautine bendruomene;
"Prisiekia siūlyti ir remti įsta
krikščionybė, kurios vienintelės
jos, jei didžios, nemiršta kaip Kasmet rengiami Gyvosios Lie
Kudirka — įsipareigojimą iškėlė žmogaus, individo, vertę. tymus, kurie garantuos valsty
žmonės, dainavo tautos dainius tuvybės mėnesiai, kurių metu
organizuotai dirbti praktiš Toliau buvo nagrinėta individua bės fondus Cuyahogos apskr.
Maironis, Neo-Lithuania garbės nagrinėjamos ir pristatomos
kus, tautinei bendruomenei lizmo istorija: nuo graikų laikų paežerei paversti poilsio rajonu.
Už geresnius kelius ir pašalpų
narys.
svarbiausios to meto lietuvių
naudingus darbus;
♦ ♦ ♦
per viduramžius, renesansą ir li- padidinimą senatvės ir ligos at
kultūrinio gyvenimo apraiškos,
Čiurlionis — kūrybinį įsipa- beralizmo sužydėjimą, išskyrus vejais".
• Paskutinis studentų Neo-Lidailininkų parodos, lygiai, kaip
Piliečių Lygos laikomas gerai
reigojimą iš individualinių barbarų antplūdžio ir regreso
thuanu susirinkimas buvo gąu(Sk.)
ir politinėje srityje iš santariepergyvenimų išgautais sim paveiktus viduramžius, visi eta- kvalifikuotu.
sus ir c ar •ngas. Nutarta daly- čiė iniciatyvos išėjusios jaunimo
boliais gaivinti ir ugdyti pai didino ir plėtė žmogaus lais
vauti prie o\v vorko rengiamo peticijos, yra neeiliniai įvykiai
tautinę kultūrą;
vę ir teises.
je jaunimo stc’vkle.’'' kuri įvyks visos lietuviškos išeivijos gyve
Smetona — aktyviai dalySu mašinų ir technikos laikais
rugpiūčio mėn. °^tro;'' pusėje.
nime.
vaudamas ir vadovaudamas individui pradėjo grėsti nauji
Tam reikalui jau F’”*i^kta apie
šalia
dinamiškos
veiklos,
sanLietuvos valstybės atkūri- pavojai: žmogaus susmulkėji
600 dolerių. Dar trūksta A'O.
tariečiams yra būdingas gilinimui -r- politinį įsipareigoji- mas, susiniveliavimas ir suvie• Korporacijos informaci'.is
imasis į lietuvybės esmę, jos san
mą Lietuvos valstybei ir ne- nodėjimas. žmogus laisvę turi,
leidinys ruošiamas. Pirmutinis tykį su lietuvį supančia svetima
priklausomybei;
bet bijo ja naudotis. Stengiasi
straipsnį atsiuntė jun. Kęstutis aplinka ir sąmoningai apspręstą,
• Šalkauskis — intelektualinį prisitaikyti, pritapti prie aplinGaidžiūnas iš Clevelando. • Tai gilų patriotizmą. Tos problemos
įsipareigojimą lietuviškumo kos ir tuo nustoja savo indivigerai plunksną valdąs jaunuolis. iš įvairių aspektų nuolat nagri
turinį bei paskirtį analizuo- dualaus veido.
Planuojama leidinį išleisti 12
nėjamos santariečių metiniuose
ti ir suprasti.
| žvilgsnyje į ateitį buvo siūlypsl. papuoštą spalvuotu korpora
suvažiavimuose ir įvairiose daž
Šiandienėje lietuvybėje tie vi- ta domėtis žmogumi ir jo dvasios
cijos ženklu, gausiai iliustruotą.
niau rengiamose studijų dienose.
Laukiama straipsnių iš skyrių,
iš centro, iš Kanados, Australi
RE-ELECT...
Tokios studijų dienos buvo
jos, Anglijos, Venecuelos, Euro suruoštos praeitą savaitgalį De
YOUR FRIEND and SERVANT
pos ir kt. kraštų bei vietovių.
troite. Jų pagrindinė tema: tau
FRANK J. SVOBODA
Pirmuoju numeriu norima su tinis sąmoningumas ir jo kovos
sirišti su visais, po pasaulį iš dvasia. Programa buvo padalin
STATE SENATOR
Dan Jablonskį
blaškytais korporantais-tėmis. Ir ta į tris posėdžius su atskiromis
2 YEAIl TERM — DEMOCRATIC
penkis kartus buvęs išrinktas
redakcinis kolektyvas laukia pa paskaitomis.
Endorsed by The Cleveland Federation of
Newburg Heights meru, siekia
ramos. Nuo jūsų visu priklauso
Labor
demokratų nominacijos County
The County Political Action Coinmittee,
jo pasirodymas. Rašykite: Eglė
Commissioner postui. Jis pabrė
šiandieninės lietuvybės šūkį
The Demoeratie Cosmopolitan League,
žia, kad per jo administravimo
žemgulytė, 4315 So. Rockwell įdomios ir išsamios paskaitos iš
Democratic Ward Clubs and otlier civic
laikotarpį mokesčiai miestelyje
St., Chicago 32, III. Šiai, gerai vadoje suformulavo Vyt. Kavo
organization.
nebuvo padidinti, nors išlaidos
plunksną valdančiai studentei lis.
Has 14 years of Legislative
didėįusios.
talkininkauja kiti du kolegos, re
experience.
Jis yra pasiryžęs apskrityje
Nagrinėdamas tautinio susi
išspręsti
apsemiamų rūsių pro
dakcinio kolektvvo nariai: stud. pratimo istoriją, jis pabrėžė, kad
YOUR VOTE of CONFIDENCE
blemą, sustabdyti ežero užterši
Rima Kašubaitė ir stud. Stasys
will be appreciated.
mą, kad jis galėtų būti pilnai
Mažulis. Ir jie abu pritvrę laiko bėgyje žymieji lietuviai yra
naudojamas poilsio tikslams.
plunksnos darbininkai. Nors Ma
> •
(Sk.)
žulis linkės į felietonus, bet dar
be jis juokų nekrės. Lvrikei Eg
lei atspara realistė Rima.

kuroro pavaduotojas. Per 22 me-(

J. P. P.

Z. Rekašius — praktinį.

te pridėti kiek tik norite. Svarbu

QUALIFIED

DEMOCRATIC PRIMARY

skambant jaunimo-dainą: ”Mes nas Kalvaitis ir Daiva Blinstru- ir australietis rašo: ir mūsų vai Zabarauskaitė — psichologinį, U. Iljasevičius, J. Gilvydis, V. šebūrys juniorų įsijungs į kOrpodarbo dienų permažai ..
Taip kadaise dainavo broliai racijos eiles.
Stud. Balcerytė sudaužė į
artojai išėję plėšti žaliųjų laukų
šipulius mašiną beveždama paarimų, taip šiandien, tartum, į
vasariniam pobūviui maistą. Bet

FOR

bylų, jų tarpe garsiose Dr. S.

Shepherdo, N. Walkerio ir L.
Statlerio žmogžudysčių bylose.

S. S. Danaceau yra vienas iš
autorių ir pra vedėjų Clevelando
miesto charterio, kuris dabar pa
Michael V. DiSalle,
demokratų kandidatas Ohio gu grindinis Clevelando miesto įsta
bernatoriaus postui, skelbia, kad tymas.
turėtų būti pašalinta $65 senat
Mr. Danaceau yra pasiūlytas
vės pašalpos riba, pagerinti par
kai, užbaigta didžiųjų kelių sis Cuyahoga apskr. Demokratų
tema, įvesti pagerinimai psichi- vykd. komiteto ir apskrities de(Sk.)
(Sk.) mokratų lygos.
atrinėse ligoninėse.

BALSUOK PIRMINIUOSE DEMOKRATŲ RINKIMUOSE Už

SAUL S.

DANACEAU
For Ju^ge of Common Pleos Court
CHIEE ASSISTANT COUNTY PROSECUTOR
PRINCIPAL AUTHOR CLEVELAND CITY CHARTER
Endorsed by:

Cuyahoga County Democratic Executive Committee.
Cosmopolitan Democratic League of Cuyahoga County.
The Citizens League.

SAUL S. DANACEAU

BALSUOK

UŽ

JOSEPH J BONKOWSKI
CANDIDATE

FO R

COUNTY COMMISSIONER
DEMOCRATIC PRIMARY MAY fi, 1958

KVALIFIKUOTAS TARNAUTI VISIEMS žMONfiMS.

Sensenbrenner turi būti Ohio gubernatorius
LIAUDIES ŽMOGUS, JO KAIP COLUMBUS BUR
MISTRO, DARBAI RODO, JOG JIS KOVOJA DĖL
VISŲ ŽMONIŲ

E1ect

Atviras ir drąsus, burmistras Sensenbrenner tiki į pagrindinius
Demokratų partijos principus. Keletas viešų pareiškimų rodo jo
nusistatymą:

NUNZIO CALVO

”Aš nekenčiu lūšnynų, kur žmogaus dvasia žūsta. Jie (lūšnynai)
turi būti pašalinti iš mūsų miestų...” ”Aš tikiu, kad žmogus,
kuris kasa griovius, yra lygiai svarbus mums, kaip ir Jungtinių
Valstybių Prezidentas .. .”

STATE REPRESENTATIVE
REPUiBLICAN

Burmistras Sensenbrenner, demokratų kandidatas į gubernatorius,
nebijo užimti pozityvių pozicijų, liečiančių dirbančius vyrus ir
moteris. Jis yra

Veteran World War II
Che

UŽ NEDARBO PAŠALPŲ PADIDINIMĄ
UŽ PAGERINTAS SENATVĖS PENSIJAS
UŽ ĮTRAUKIMĄ DAUGIAU PRAMONES Į OHIO

Cleveland
Crust Compang

UŽ GERESNIUS KELIUS VISOSE VALST. BENDRUOMENĖSE
PRIEŠ TAIP VADINAMĄ "TEISĖS DIRBTI” ĮSTATYMĄ

R E T U R N ...

TWO-YEAR-TERM

THI BANK FOR ALL THI PIOPLI
HO U S

LAIMĖK SU SENSENBRENNER, BALSUODAMAS UŽ JT GEGUŽĖS 6 I). PIRMINIUOSE BALSAVIMUOSE

• REIKALAUK DEMOKRATŲ SĄRAŠO •

JOSEPH H. AVELLONE
STATE SENATOR

FA r OfV.

VVE VVELCOME YOUR SAVINGS
Member federal Oeposil Inturonce Corporotion

Member 98th,, 99th, 100, lOlst General Assembly

Sensenbrenner for Governor Committee

Arvln J. Alexander, Secretary-Treasurer

Ar įstojai į
VILTIES
draugiją?

/-X

.

|

Pro Labor Democrat

JOSEPH H. AVELLONE

