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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

Kas ir kaip Lietuvai ruošia
įstatymus

>

A. Cibas, atsakingasis sekreto
rius — J. Kumpis. Projektavimo
instituto ("Lietprojekto") direk
torius yra J. Dičmonas, to insti
tuto vyriausias architektas docentas A. Spelskis.

sklandymo mokykloj, 1936 me
tais, J. Pyragiaus mokinys Vy
tautas Dovydaitis šiuo metu yra
Pabaltijo sklandymo čempionas,
neseniai išbandė IJron’.a’is Oškinio sukonstruotą naujausį sklan
dytuvą BRO-12, ir tai esąs jau
25-tas sklandytuvo tipas, ku
riais V. Dovydaitis skraidęs.
Prieš kiek laiko-, kito konstruk
toriaus, B. Karvelio sklandytu
vu BK-4 Dovydaitis nusklendė
iš Kauno iki Anykščių, 130 kilo
metrų (apie 68 mylias).

įMENININKIŲ SUKAKTYS
Lapkričio 23 dieną Vilniaus
Nfi ŽINGSNIO BE MASKVOS PATVARKYMO. — NIUNKA Dramos teatre buvo paminėta
BANDO PRIEŠINTIS CHRUŠČIOVUI, BET TIK SMULKME dramos aktorės Emilijos Grike
NOSE. — NUMATYTOS ŠVIETIMO REFORMOS VISĄ JAU vičiūtės - Pakalnienės 60 metų
NIMĄ NUVARYS J FABRIKUS. — VILNIUJE ĮVYKUSIAM amžiaus ir 30 metų darbo teatre
SUVAŽIAVIME DALYVAVO 30 ARCHITEKTŲ. — VYRES sukaktis. (Mėgėjiškuose vaidini
NIŲJŲ MENININKŲ SUKAKTYS. — SKLANDYTUVU Iš muose ji buvo dalyvavusi jau
Iš Amerikos Lietuviu Tautinės Sąjungos centro valdybos posėdžio, įvykusio Chicagoje. Iš kai
KAUNO I ANYKŠČIUS. — VILNIUJ IR TOLIAU BUS LABAI nuo 1916 metų, lietuvių vakaruo VILNIUJ IR TOLIAU BUS
rės: J. Jurkūnas, I)r. J. Bartkus, A. Lapinskas, pirm. E. Bartkus, Dr. B. Nemickas, Dr. J. Pa
ANKŠTA
ANKŠTA.
plėnas ir M. Šimkus. Stovi: P. Vėbra ir T. Biinstrubas.
se Liepojoj. 30 metų sukaktis
Naujam septynmečiam plane
skaičiuojama nuo jos įstojimo į
Maskvos leidimu (ir įsaky-:je, visiems privalomoje darbo I Lietuvos Valstybės Dramos te per septynerius metus numato
mų), sovietinės teisingumo m i- mokykloje reikėtų nustatyti de- atrą, jau baigus dramos studi- ma pastatyti 14,000 naujų butų. I čius kelią j NATO aviacijos baKUR INVESTUOTI SUTAUPYTA
Bet
pagal
dar
balandžio
mėnesį
z
ėG
čia
jau
ištisas
mylias
tęsianisterijos sudaryta komisija ren- vynerių metų apmokymo laiką. ją). Sukaktis buvo atžymėta
DOLERĮ?
gia Lietuvai naujus civilinių ir §j nuomonė paremiama eile rim- specialiu spektakliu, garbės raš- paskelbtus projektus, artimiau- si tarp akmenų ir suaušusios labaudžiamųjų įstatymų bei teise- tų argumentų”.
tu iš valdžios ir aktoriaus S. sio meto statyboje butas reiš- vos formacijų provizoriškai atronos kodeksus ir teismų santvarChruščiovas pradžioj buvo siū- Petraičio straipsniu TIESOJE, kia: vienas kambarys, virtuvėlė dą skardiniai barakai, cementi- KADA GALIMA SUTAUPĄS INVESTUOTI J AKCIJAS. —
kos įstatymą. Atskirai nuo civi- lęg tik septynerius metus, pasTuo pačiu metu panašiai buvo ir vonia. Toki kuklūs viengun- niai angarai ir kiti pastatai, ku SAUGIAUSIA IK PELNINGIAUSIA INVESTUOTI J AUGAN
ČIAS BENDROVES
liniu įstatymų kodeksų rengia- kui sutiko su aŠtuoneriais.
I atžymėtos dar dvi sukaktys: 60 giški butukai-narveliai vadinami riuose "stovyklauja" apie 5,000
mi dar ir šeimos bei darbo ko
Chruščiovas siūlo alternatyvą metų amžiaus ir 15 metų dėsty- ’vienašeimiais butais", taigi į amerikiečių su savo lėktuvais
JONAS KAZLAUSKAS
deksai.
— lietuviškos ar rusiškos mo-Įmo J. Tallat-Kelpšos vardo mu uos turės kimštis vidutiniškai Dėl šitos iš tikrųjų stovyklavie
Kapitalas, įdėtas į banką prie tuotojo finansinės padėties ir
tės ir vyksta šaltasis karas tarp
Anot Albino Liko (sovietinio I kyklos, pagal tėvų pasirinkimą. zikos mokykloje Vilniuje muzi- bent po 4 asmenis.
37, padvigubėja po 23 metų. bendrovių, kurių akcijas perka
teisingumo ministro Lietuvoje), iš anksto žinant, kad lietuviškoj I kos mokvtojai Sofijai MatijošaiJei kasmet būtų pastatoma, | didžiųjų valstybių,
Pinigai, investuoti prie 5%, pa ma, jei norima pasiekti įdėto do
kodeksuose atsispindėsian č i o s (lietuvių dėstomąja kalba) mo- tienei ir 75 metų amžiaus akto- kaip planuojama, po 2,000 tokių
dvigubėja 14 metų praslinkus. lerio derlingo vaisiaus.
Keflaviko reikšmė
Lietuvos istorinės, ekonominės kykloj rusu kalba jei ir bus dės- rei Gigai Kuzminai-Dauguvietie- nitų, tai normaliai to užtektų
Gana vaizdžiai šio posto reikš- Santaupos, investuotos į progre Labai dažnai geras investavi
ir geografinės ypatybės, būsią toma, tai tik nenrivalomai. ir ten nei. Dauguvietienė (Dabar Ka- dviems tūkstančiams viengunatsižvelgiama į lietuviu tautos mokiniai jos neišmoks tiek, kad nadoi, JAV ir Australijoj gvve- gių. Bet laikantis sovietinio "su-|mę nupiešia Keflaviko komen- syvios ir augančofi bendrovės ak mo ekspertas, prieš patardamas
tradicijas bei papročius . . . Bet naskui jiems būtu leista aukš- nančiu Dauguvietyčių motina), glaudinimo principo", gali būti dantas. Jis paima virvutę ir iš- ėjas, auga greičiausiai: per 6-8 kokias akcijas pirkti, pasiteiraus
lemiamas rodiklis tiems kodek tesnio mokslo siekti ar geresni buvusi Petrapilio dramos teatro sukimšta net ir iki 8,000 asme- tempia ją ties žemėlapiu, vieną metus akcijų kaina dvigubai pa investuo<tojo asmeninių žinių:
šeimos padėtis, nekilnojamas
sams rengti, tačiau, yra Mask darbą gauti, — ir taip pat iš C’Aleksandrinkos") aktorė, nuo'nų. Vilniuje skaitoma apie 200,- galą pridėdamas prie taško, pa- šoka.
vos nustatyti "pagrindiniai dės anksto žinant, kad rusiškoj mo- 1920 metu gvveno Lietuvoj ir 000 gyventojų, ir jiems dar la- ženklinto Maskvos vardu, kitą
Taupymas banke yra papras turtas, gyvybės draudimas ir tu
niai", kurių kodeksus rengiant kvkloj nebus dėstoma lietuviu pradžioj dar dalyvavo kai kuriuo- bai stinga vietos gyventi. Vien —New Lorko. Siūlas, vaizduojąs tas. Investavimas į apartamen rimos banke santaupos. Jei in
jau dabar griežtai turi būti kalba, arba dėstoma silpnai, kaip se vaidinimuose Kaune. Panevė- natūralinis prieauglis kasmet tu- oro liniją tarp abiejų didžiųjų tą (žinant pagrindinę taisyklę, vestuotojo atsakomybė yra rei
laikomasi, nors jie oficialiai neprivalomas dalykas.
’V, Šiauliuose, bet vėliau buvo ri padidinti gyventojų skaičių miestų, kerta salą, nuo kurios kad apartamento kaina neturi kiamai apdrausta, — turi nuo
dar ir nepriimti. O pagrindi
Pedagogams ir visiems Lietu
scenos pasitraukusi. Po karo bent dviem tūkstančiais, o Vil į Maskvą yra 650 km. arčiau, ne būti aukštesnė, kaip 10 kartų savą namą, kurio pusė vertinant
gaunamos j metus nuomos) nė esama rinkos kaina, yra išmo
nė medžiaga tiems kodeksams voje tokia pasirinkimo perspek- grižo į scena, i rusu teatrą Vil nius auga ne vien tik natūrali gu į New Yorką.
1940-58 metais okupacinės! tyva, matvt, nepatiko. Ir Niun- niuje, kuriame tebedirba. Vai niu prieaugliu, ir būtų visai nor
Tada generolas paaiškina: sa ra komplikuotas. Mokėjimas j kėta; išlaikymą duodančio, šei
valdžios vadinamieji įstatymi ka, priešingai Chruščiovui, sam dino sukaktuviniame spektakly malu, jei Vilniau* gyventojų la yra svarbiausia tarpinė sto gyvybės ar kitas rūšies draudi mai asmens gyvybės draudimas
niai aktai, kuriu, pasirodo, pri protauja. kad (esamose sąlvgo je.
prieauglis siektų net ir iki 8,000 tis skrendant iš Amerikos į šiau mą yra reikalingas, bet nėra pel yra ne mažesnis, negu du kart jo
gaminta net keturios dešimtys se) būtina visus vaikus mokvti
kasmet. Nauji butai gali šiaip rinę Europą; NATG gynybos ningas. Tuo tarpu investavimas metinio atlyginimo; nelaimės ar
VYTAUTAS DOVYDAITIS
tūkstančiu, ir kuriu kodifikuotas rusu kalbos visose mokvklose.
taip priglausti prieauglį, o kur sistemai prieš rusų lėktuvus yra į akcijas reikalauja platesnio ži laikinio nedarbo atvejui yra ma
TEBESKLANDO
rinkinvs sudaro šešis tomus.
dėsis, kurie dabar negauna bu lemiamoji bazė; tas, kuris šią sa nojimo ir pastų d i ja vimo. inves- žas fondas — maždaug 4 mėne
taigi ir tose, kuriose dėstomoji
sių uždarbio banke ar paskolos
Ir "pagrindiniai dėsniai", ir kalba liks lietuviu. Be to. Niun
lą militariškai kontroliuoja, už
Pradėjęs
sklandyti
Nidos tu, ir kas pakeis grūvančius?
tie "jstatvminiai aktai", kaip ži ka — irgi priešino-ai Chruščio
kerta priešui kelią čia įsitvirtin reivio, nes niekas nesidomėjo to lakštuose, — akcijų pirkimas yra
noma. komažiausia teturi bendra vui — sako, kad "Lietuvoje vra
ti ir panaudoti ją šuoliui į toli kia nuošalia sala. Tik hitlerinei saugi ir pelninga vieta santau
su lietuviu tautos tradicijomis tradiciios pagrindinai mokytis KOVA DĖL ISLANDIJOS
mesnius atstumus.
Vokietijai okupavus Daniją ir poms. Nelaimingo atvejo fondas
apsaugo turimų akcijų vertę. Li
ir papročiais ...
vienos iš užsienio kalbu. Tr vargu
Todėl nenuostabu, kad Sovie Norvegiją, staiga pasidarė stra
gai, nedarbui užtikus, kai nėra
Projektu rengėjai — atitinka ar bus tikslinga Šių tradiciiu at
tų Sąjunga šiandien, keleriopai tegiškai svarbi, nes ją valdančio
(Perkelta j 6 pBl.)
PALIAUBOS TIK DĖL 8LOGO ORO padidinus salos reikšmę spraus- ji pusė galėjo kontroliuoti laivų
mu pakomisių pirmininkai yra sisakyti", kaip tą siūlo Chruš
Šie:
čiovas. Dar Niunka primena, kad
miniais lėktuvais ir atominiais iv lėktuvų susisiekimą tarp Rytų
TIKRIEJI ŽVEJYBOS KONFLIKTO UŽKULISIAI
Baudžiamojo kodekso — V. pastaruoju laiku Lietuvoje pra
ginklais, bando Ameriką iš jos ir Vakarų. Susitarus su begink
Deksnys (dabar sovietinio aukš dėta "mokyti Lietuvos TSR isto Pačiame šiauriniame Atlante,
išstumti. Ir visi stebėtojai su liais prieš vokiečių aviaciją is- VISAM PASAULY
Ataušusios lavos sala
čiausio teismo Lietuvoje vicepir rijos, ir geografijos". Mokoma,
dalimi įeidama į Ašigalio zoną,
• Sovietų slaptosios policijos
Iš pirmo žvilgsnio gali atro tinka, kad Maskvos pastangos landiečiais, 1940 metais Islandimininkas), Baudžiamojo- proceso žinoma "marksistiškai", bet vis
jon
įsikėlė
Anglija
ir
įrengė
Kef

vykdomos
energinga
ir
apsuk

yra Islandijos respublika. Čia dyti keista, kad iš viso, dėl salos
viršininkas gen. Ivan Sero v, ku
kodekso — V. Galinaitis, Mask tiek tai pamokos, kurių nėra Ru
laviko
aerodromą,
kurį
metais
šiandien visu aštrumu susikerta varžomasi; neapsakomai neder riai, ir kovos rezultatai dar labai
ris 1941 m. pavasarį vadovavo
vos Lietuvai skirtas prokuroras sijoj.
vėliau
perdavė
Amerikai.
Iki
ka

neaiškūs.
Vakarų ir Rytų interesai. Varžy linga, plika žemė nebūtų kovos
pabaltiečių trėmimui į Sibirą, nu
(Bacharovo auklėtinis, ilgą lai
ro pabaigos niekas nepasikeitė. šalintas iš posto "ryšium su per
Visi tie motyvai kalba už tai, bas pastebėsi net 70,000 gyven verta. Kokia neturtinga yra Is
Konfliktas dėl žuvies
ką buvęs padėjėju prie prokuro kad Lietuvoj būtinai reikia vieIslandija įsijungė į NATG, ir be kėlimu į kitas pareigas". Oficia
tojų (trečdalis viso krašto gy landija, galima pamatyti pro au
ro Bacharovo), Civilinio- kodek nerių metu daugiau pagrindinei
ventojų) turinčios krašto sosti tobuso — vienintelės susisieki Paskutinioji kovos fazė prasi ginklės valstybės vienintelis įna liame Maskvos pranešime tos
so — J. žėruolis, (dabar civili mokyklai, r.egu Rusijoj.
nės Reykjaviko gatvėse: žaislų mo priemonės, nes geležinkelių dėjo žvejybos konfliktu tarp Is šas į gynybos sistemą buvo Kef "naujos pareigos” nenurodomos,
nės teisės katedros vedėjas Vil
Po kelių dienu prabilo M. Bag krautuvėse, šalia primityvių ru čia nėra — langą: vos tik išvy landijos ir Britanijos, šiuo metu, laviko perleidimas NATG orga ir iš to reikia daryti išvadą, kad
niaus universitete), Civilinio pro donaitė, vienos iš didžiausių Vil
siškų lėlių — amerikinės kaubojų kus iš Reykjaviko, prasideda pli tiesa, ji yra atslūgusi, nes tris nizacijai, kurios vardu čia dabar ir Berijos įpėdinis pateko į ne
ceso kodekso — A. Kovalėlis (ir niaus mokyklų direktorė, kuri
malonę. Iš kai kurių šaltinių atei
uniformos, gausūs knygynai vi ki sustingusios lavos laukai, ap mėnesius žiemos audros nelei- įkurta JAV aviacijos bazė.
gi teismo vicepirmininkas), Dar devvnerių metų privalomos mo
džią
žvejoti,
tačiau
tikima,
kad
Nuo tos dienos Maskva pradė na gandai, kad jis būsiąs ištrem
sada pilni naujausių Maskvos ir traukti rusva samana, kurie tę
bo kodekso — S. Černiauskas kyklos reikalingumą įrodinėjo
New Yorko leidinių, pakaitomis siasi iki kurios nors žvejų apgy ji atsinaujins sausio pabaigoje, jo savo pasalingą veiklą, siekda tas į Azijos gilumą. Ligšiol visi
(teis. m-jos skyr. viršininkas). dar ir kitais motyvais, svarbiau
ir galbūt jau su lemiamomis pa ma amerikiečius išstumti iš Is sovietinės slaptosios policijos
koncertuoja amerikiniai ir sovie ventos vietovės.
Šeimos kodekso — A. žiurlys sia — kad moksleiviai ne per
landijos. Bet plačiau apie tai ki viršininkai po nušalinimo būda
tiniai simfoniniai orkestrai. Tik
Bet jei ta vietovė vadinasi sėkomis.
(teisių fak. vyr. dėstytojas). daug jauni būtu nuvaryti į fab
Ši kova, kuri gali pakenkti tą kartą.
vo "likviduojami".
Keflavik — taip pat skurdaus
Teismų santvarkos — A. Likas rikus, kur per jauniems būtų ža- tri jose Reykjaviko smuklėse, kur
NATO
gynybos
sistemai,
pa

šiandien jau retai beužsakinėja- žvejų kaimelio — autobusą pasi
• Senatorius Hubert H. Hum
(teisingumo min.).
’a ir sveikatai ir moralei — per- mas vietinis akvavitas, lenkiško tiks rimti policininkai ir smul tiems islandiečiams tereiškia tik
phrey, grįžęs iš Maskvos, pareiš
Jų parengti projektai turės greit išmoks rūkyti, gerti, ne
kiai patikrins visus dokumentus, žuvį. Bet žuvis islandiečiams at
ji
vodka
maišoma
su
amerikine
kė įsitikinimą, kad nervų karas
būti svarstomi 22 asmenų komi kultūringai kalbėti bedirbdami ginger-ale.
lig praleis pro vartus, atverian- rodo net esanti svarbesnė už lais
tarp sovietų ir JAV galįs tęstis
sijoje, paskui dar būsią išsiun varo suaugusiu.
vę. Tūkstančius metų, iš kartos
ilgą laiką, tačiau ginklų konflikto
tinėti susipažinti ištaigoms ir
Bet kad pilna vidurinės mo
į kartą, žuvis, ir tik žuvis, buvo
jis nesitikįs bent šio sovietinio
partijos organizacijoms.
kyklos kursą (iki brandos ates
kasdienė duona vikingų ainiams,
septynmečio plano periode.
tato) ateityje bebus galima
kurie
dar
ir
šiandien
ne
kiek

NIUNKA NESUTINKA SU
saigti tiktai nuo fabrikinio (ar
vieną sekmadienį ant stalo turi
Washingtone šen. Humphrey
CHRUŠČIOVU!
’auku) darbo laisvu laiku, su
mėsos, žūklės perteklius parduo
padarė pranešimą prez. EisenLapkričio 19 dieną TIESA pir *uo, atrodo, ginčvtig nedrįstama
damas į užsienius. 97% viso Is
hovVeriui apie savo kelionę į Mas
mą kartą Lietuvoje davė ženklą ir tam rengiamasi. . .
landijos importo, pradedant vai
kvą ir perdavė jam Chruščiovo
kad jau laikas pradėti girti
siais ir daržovėmis ir baigiant
įtaigotą "slaptą žinią". Ką toji
ARCHITEKTŲ
Chruščiovo sumanytąjį mokykh
vaistais bei mašinomis, buvo fi
"žinia" lietė, tuo tarpu neskel
reformos planą.
SUVAŽIAVIMAS
nansuojama iš žuvies eksporto;
biama, bet kai kurie stebėtojai
Po to pirmas žodį ėmė V.
Lapkričio 20-22 d. Vilniuje
saloje be avies kailių ir bulvių, Adm. Larazzabal, kelis mėnesius sako, kad ji buvusi propagandi
Niunka, trečiasis kompartijos vyko "Lietuvos Architektų Są
nieko daugiau neturima.
vadovavęs Venezuelą valdančiai nio pobūdžio pasigyrimas, jog
sekretorius Lietuvoje. Jis pra jungos" III suvažiavimas. Dis
juntai, praėjusį sekmadienį pra sovietai turį tarpkontinenlinę
dėjo nuo pareiškimo, kad planui kusijose apie architektų parei
Lemiama geografinė pozicija laimėjo prezidento rinkimus, balistinę raketą, skrendančią
"vieningai pritarė ne tik Lietu gas vykdant planus ir apie trū
Neseniai Islandija konstata krašto gyventojams prezidentu 8,694 mylias ir galinčią nešti
vos pedagoginė visuomenė, bet kumus dalyvavo per 30 archi
vo, kad ji šiame aviacijos amžiu išrinkus > prieš kelius mėnesius atominį užtaisą. Sovietai taip pat
ir plačiausi respublikos darbo tektų. Jų tarpe minimi ar
je turi dar vieną turtą: lemiamą Larazzabalo juntos nuverstąjį esą išvystę mažas, bet labai stip
žmonių sluoksniai", nors ir nie chitektas - skulptorius prof. J.
geografine poziciją. Aviacija, ša prezidentą Romulo Betancourt. rias (penkių megatonų) atomi
kas apie tai dar nebuvo išdrįsęs Mikėnas, arhitektas S. Stulgins
lia žūklės, tapo didysis pajamų Paaiškėjus rinkimų duomenims, nes bombas.
pasisakyti.
kis (kalbėjo apie trūkumus ma
šaltinis, neįsivaizduojamai pa Larazzabal šalininkai pradėjo
Baltieji Rūmai oficialiai tiek
Bet toliau Niunka pasisako žesniųjų miestų planavime ir
kėlęs ligšiolinį gyvenimo stan protesto demonstracijas. Betan tepaskelbė, kad Humphrey pra
štai kaip:
statyboje). Vilniaus vyr. archi
dartą.
court žada abiems pralaimėju nešimai tebesą studijuojami,
"Tačiau dauguma respublikos tektas tebėra J. Mikučianis, Klai Beveik kiekvieną rudenį Kalifornijoje siaučia milžiniški miškų
Visa prasidėjo II Pasaulinio siems oponentams pasiūlyti vie bandant nustatyti, ar jie nesą
liaudies švietimo darbuotojų lai pėdos — K. Černiauskas. Archi gaisrai, pridarą milžiniškų nuostolių. Nuotraukoje — neseniai karo metu. Islandija tada, kaip tas koalicinėje vyriausybėje, kad
propagandinio pobūdžio gąsdini
kosi nuomonės, kad pagrindinė- tektu Sąjungos sekretorius *—
ties Mali bu miesteliu s iau t usio gaisro vaizdas.
ir dabar, neturėjo nė vieno ka- išvengus tolimesnių neramumų. mai.
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• I)r. Rr. Nemickas, Lietuvių landą bus ką tik iš Europos at

Antros klasės siuntos privilegija
suteikta Clevelande, Ohio.
prenumerata metams, iš anksto
mokant $8.00. Įsteigtas 1915 metais.

Tautinio Sąjūdžio pirmininkas,
atvykęs iš New Yorko, gruodžio
4 d. Chicagoje dalyvavo Ameri
kos Lietuvių Tautinės S-gos cen
tro valdybos posėdyje. Aptarta
oendrinių organizacijų klausimai
ir kt. aktualijos. Be S-gos pirm.
Eug. Bartkauš ir centro valdybos
narių J. Jurkūno, J. Paplėno, T.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

Blinstrubo (jo bute posėdžiau

Du kart savaitinis, leidžiamas VIL
TIES. Amerikos Lietuvių Spaudos ii
Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui)
o907 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio.
Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande pirmadieniais h
ketvirtadieniais.

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Second Class Mail Privileges Au
thorized at Cleveland, Ohio.
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Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.

vykusio Jono Stonio pranešimas
apie dabartinį gyvenimą paverg
toje Lietuvoje. Prelegentas dar
prieš okupaciją buvo Valstybės
Radiofono Kaune pranešėjas-redaktorius, vėliau Vilniaus Ra
diofono direktorius, o pastaruo
sius kelis metus dirbo Amerikos
Balse Miuncheųe. Prieš išvykda
mas į JAV, turėjo galimybių su
sitikti ir kalbėtis su daugeliu iš
Lietuvos j| Vakarus atvykusių
lietuvių.
Įėjimas į pranešimą tik su pa
kvietimais.

ta) ir A. Lapinsko, posėdyje da
P. Bastys (Toronto), E. č'ekienė (Woodhaven), Ar Musteikis (Detroit), R. lyvavo S-gos prezidiumo narys
Mieželis (Chicago), J. P. Palukaitis (Cleveland), J. Paplėnas (Chicago), V. dr. S. Biežis ir centro komisijų
Rastenis (Brooklyn) ir St. Santvaras (So. Boston).
nariai dr. J. Bartkus, V. Kąsniunas, M. Šimkus ir Chicagos skyr.
oirm. P. Vėbra.
• Liet. Tautinės S-gos Rytų Apy
MARIJA VARNIENĖ DĖKOJA
• Dr. Rr. Kalvaitis, tautinių or gardos suvažiavimas Nevv Yorke
TAUTINEI SĄJUNGAI
ganizacijų veikėjas, iš Bostono ■ vyks gruodžio 13 d. Liet. Pilie
čių Klubo patalpose, Brooklyn,
Tariu padėkos žodį Amerikos prigimtis yra lėmusi būti pajė keliasi į Los Angeles, kur prieš
Lietuvių Tautinei Sąjungai už giausiais, savaimingiausiais gy kurį laiką įsikūrė iš Australijos N. Y. 4 vai. p. p., kuriame bus
tos Apygardos įsteigimo aktas,
didžią 1,000 dolerių auką, jos venamos aplinkos siurbėjais, atvykęs jo brolis J. Kalvaitis.
duotą mūsų mažiausiųjų lietu veltui pinsime svajingas viltis • Z. Rėk ašius iš Indianos, Br. Vinco Rastenio paskaita ”Tautininkai ir liberalizmas”, Leono
vių bendruomenės narių aukly- apie masinį "gyvosios lietuvy
Raila iš Californijos ir vienas Virbicko paskaita ir kt. Rytų
fcai. Iki šiol šie mažutėliai visų bės” išlaikymą.
anonimas iš Michigano buvo trys apygardą, kurio? pirm. išrinktas
mūsų buvo užmiršti taip, lyg jie
Einant naujausiais psichofizi pirmieji grąžinę Am. Liet. Taut.
Vytautas Abraitis, sudaro Nevv
nebūtų lietuviškosios visuome nės žmogaus plėtros tyrimų duo S-gos anketas, išsiuntinėtas na
nės nariai, lyg jie neturėtų jo menimis, kuriuos yra gavusi Dr. riams per skyrių valdybas. An Yorko, N?w Jersey, Waterburio
ir Philadelphijos Tautinės S-gos
kios reikšmės mūsųfr tautiniufr ir M. Montessori, aiškiai įrodoma, ketose yra įdomių minčių. Pridė
skyriai.
kultūriniu vertybių išlaikymo kad ne kuri kita plėtros pakopa, ta ir aukų Sąjungos reikalams.
uždaviniuose. Tarytum ne jiems o tik tas jautriausias mažasis
prigimtis būtų skyrusi savaimin vaikas yra įgalintas išsaugoti • Liet. Valstiečių Liaudininkų
gai pagauti ir išlaikyti tarmi motinos kalbos grynumą, tik jis Sąjunga prašo pranešti, kad jos
Greeting and Best VVishcs
nius protėvių kalbos plonumus, pajėgus išlaikyti tautos papro adresas tremtyje yra: Dr. Juo
tarytum ne jie būtų tiesioginiai čių savitumą, jei mes laiku jam zas Gudauskas, 8144 So. Green
l’o Our Many Friends
St., Chicago 20, 111.
paveldėtojai tėvų paliktųjų ir da tai patieksime.
Esu laiminga, galėdama jau • Gruodžio 21 d. (sekmadienį)
bar mūsų pačių naujai kuriamų
šiandien pranešti Tau, pagarbio antrą valandą po pietų įvyksta
jų tautinių lobių.
NELSON'S
Priimdama iš Tavo rankų tą ji Lietuvių Tautine Sąjunga, kad Nevv Yorko Lietuvių Prekybos
dosnią auką, jautrioji Lietuvių Tavo auka įgalina mane turimą Rūmų nariu susirinkimas Lietu
Tautinė Sąjunga, tariu Tau pri siaurą mūsų mažųjų auklėjamą vių Amer. Piliečių Klube, 280
Family Style Restaurant
klausant širdingiausią padėką ne židinėlį gerokai praplėsti. Maža Union Avė., Brooklyn, N. Y.
"v A
vien iš mano pusės, bet ir iš visų to. Tavo auka apgaubia mane
Tuoj po susirinkimo trečią vanuoširdžių patriotų, kurie viso gerąja viltimi, kad visuomenei
Private Parties — Banquets
mis išgalėmis rūpinasi lietuvy padedant, tas židinėlis greitu
Weddinš Anniversaries
bės išlaikymu išeivijoje. Tu pir laiku įsiliepsnos ir išsiplės į di menybės svorį tai aukai gauti
%
moji esi padėjusi kertinį akmeni deli ir pajėgų lietuvybės išlaiky Negaliu aplenkti nepadėkojusi
nuoširdžiai dar vienam senosios
į pačius lietuvybės rūmų pama mo židinį.
Open Daily—5 P.M.
tus. Tu pirmoji atviromis aki
Nūnai gautoji auka bus pa kartos ateiviui, būtent garbingai
Sundays 12 to 7 P.M.
mis pažiūrėjai į lietuvybės ug naudota auklėjimo priemonėms veikėjai poniai K. Katkevičienei.
dymo bei išlaikymo tikrovę, tar įsigyti ir pedagoginei aplinkai Ji uoliausiai išklausiusi vsą mo
tinoms skirtą paskaitų ciklą,
dama, ka*l be tvirtų pamatų sun sudaryti.
1422 ĄDDISON ROAD
šioje vietoje taip pat priklau stropiai įsijungė į visokeriopos
ku statyti patvarias rūmij sie
lUt
nas smėlėtame, vėjų gairinama so tarti gilios padėkos žodį seno paramos teikimą mūsų vaiku
EX 1 -4000
sios kartos ateiviui taurios dva čiams, taip pat karštai patarpi
me išeivybės plote.
Nesirūpindami priešmokykli sios lietuviui Juozui Račiūnui, ninkaudama ir kalbamos aukos
nio amžiaus vaikais, tais dar gy-1 kuris tiek buvo geras, kad neat išsirūpinime.
REDAKCINĖ KOLEGIJA:

Marija Varnienė

vais lietuviukais, kuriems pati sisakė panaudoti savo orios as-
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Pagražink savo miegamuosius tais geros
kokybes ir puošnaus marg nio NORMANO Y

MARTHA
DVIEJU

PUSIU

Pilno arba
dvigubo dydžio
• Sn«w White
• Anti(|iie VVhite
• Pink
Purų tii.se

• Yellovv
• Cocoa

Šie žavūs coionial tipo užtiesalai iš garsių ”Normandy” audyklų galimi

• Lankomis u baigti kutai
• Skalbiami, r r usitraukią

naudoti abiem pusėm, lengvai skalbiami. Jie sukurti tiems, kurie mėgsta

• I r-kamo dydžio
• ? c blunka

savo namus gražiai papuošti ... už galimai žemas kainas. Geros kokybes
iv puikaus ma .'ginio ... sąžiningai pagaminti.

• Gra aus Cape C: .1 marginio

Labai patogios ir gražios

Miracle Blend Raycn-Nylon-Acrilan

MIRACLE FIBER KALDROS

"CALVERT“ ANTKLODES

5.99

Pritaikinti pagalvėliai 2 už $3

Kaldra, po kuria jausitės
Šiltai, kaip krosnyje, ii
kuri tokia lengva. Pripil
dyta 2 svarais miracle fi
ber, kuris bus patva-us il
gam laikui. Apdengta ra
yon crepe, spausdintu gra
žių gėlių marginiu.

Jaukios, šiltos antklodės,
suderintos iš kelių medžia
gų, kad būtų šiltesnės,,
gražesnių spalvų ir leng
vesnės. Pasirink iš smėli
nio. vizavo, mėlyno, rau
dono, rusvo ir geltono at

spalvių.

Užsakymai paštu ir telefonu išpildomi, šauk CHerry 1-3900

The May Co.’s Basement Beding Department, Downto\vn and On the Heights

L

REDAKCIJAI

GREETINGS and BEST W1SHES

To Our Friends and Patrons
VIENOS ŠNEKOS
TĘSINYS

AMALGAMATED ASS’N. OF

Ik Blondino laiškas, išspaus
dintas 87-tam Dirvos numery,
skatina padaryti vieną pastabą
ir tęsti vieną šneką.
Pirma
pastaba.
Keliuose
’ Svarstymų” skyriuose, o ypač
minimam laiške, buvo vienokiu
ar kitokiu būdu pastebėta, kad
šiuose laiškuose mano reiškia
mos nuomonės susumuoja Lietu
vių Studentų Santaros nusista
tymą įvairiais ten paliečiamais
klausimais. Kad nedaugėtų tuo
reikalu nesusipratimų, noriu pa
stebėti, jog, nežiūrint "sampratų ir žodyno” panašumų, mano
reiškiamos nuomonės nėra tos
jaunimo organizacijos pažiūrų
išpasa kojinius.

... O dabar šnekos tąsa. Ma
niau, kad 81-am Dirvos numery
išspausdintas mano laiškas bus
paskutinis pasisakymas Darbo
žurnalo vertinimo reikalu, kaip
jis buvo iškilęs "Svarstymuos”.
Bet, atrodo, taip nebus. O tai
prastai, nes tą, ką norėjau pasa' kyti, jau esu pasakęs.

ST. & E. RY.
Harry Lang — Secretary

740 SUPERIOR AVENUE. W.

BEST VV1SHES
To Our Friends and Patrons

MOR-FLO HEATER COMPANY
M 4NUFACTURING HOT WATER HEATERS
AND PLUMBING SUPPLIES
2176 EAST 76th STREET

To Our M; .nv friends

Pacitavęs ištraukas iš J. Kiznio straipsnio, įdėto paskutiniam
Darbo numery, p. B. klausia, ką
aš apie jas manau. Bet kam ma
nęs klausti? Nei tada ėmiaus, nei
dabar turiu ūpo analizuoti Dar
bo žurnalą pastraipsniui. Tas, ži
noma, neatima galimybės tokiai
gimnastikai, tačiau man, ne vie
nas ar kitas straipsnis, o pats
įvykis, pats žurnalas buvo dė
mesio centre. Aš manau, kad
man pavyks išryškinti skirtumą.

Man atrodo, kad lietuvių ben
druomenėj prarasta idėjinė pu
siausvyra, kaip ir pilnutinės idė
jinės sklaidos —tos pažangos
sąlygos — svarba, skatina mus
griauti užtvankas, stabdančias
neramiųjų vandenų tėkmes. Nes
tada, kada konvencionaliosios
minties normos pavirsta koky
bės standartais, tada dvasinė herezija suranda savo tikrą vertę
ir heretikai tampa šventieji.

kūtavoti”, t. y. nebūti šykštūs
prideramos pagarbos taip pat ir
mūsųfr socialistufr viltims. Tai bus
tik naudinga mūsų pačių svei
katai, šiandien įsistovėjusių ma
dų kiek pagadintai. Iš kitos pu^ės, tiek asmuo, tiek sąjūdis turi
būti pagarbos vertas.
Darbo žurnalas — vienas in
kelių nekonformistinės minties
kanalų — yra vertas dėmesio dė.
jo užsiangažavimo atgauti pra
rastą pusiausvyrą. Jį teks ver
tinti atsižvelgiant į tai, kiek j<
puslapiai bus ištikimi jo dėklą
racijoms ir kiek jie atitiks inte
lektualinės etiketės reikalavi
mus. šiuo metu jau įžiūrimas
pastangas būčiau linkęs vertinti
atsižvelgdamas ne į prasčiausius
o į vertingiausius tų pastangų
liudininkus. Tad štai moralė:
oponentui — "benefit c«f doubt.’
Visada.

UT 1-2300

BEST V71SHES

METAL EQU2PMENT CO.
2032 VVEST 1051 h ST.

AT. 1-8415

GREETINGS and BEST WISHES
l o Our Friends and Patrons

THE

UNIVERSAL CLEANING
& DYEING CO.

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

Plant—1218-30 East ilsPSt.

HE 1-8100

GREETINGS and BEST W1SHES

Mes turim, sakyčiau, ”papa-

EAGLE ŽėNKLAI JUMS SL PAIJPO
fd' b

IŠ LAIŠKŲ

lo Our hrienis and Patrons

THE RED P. THOMAS CO.
General Insurance
Bcrnie R ull sec’y

8718 Carnegie Avc.

SVV 5-G0G6

GREETINGS and BEST W1SHES

1 o All 1 he Lithuanian People

EDMUHDS TCOL COMPANY
3238 St. CIair Avenue

PR 1-2832

L. Jaunius

BEST V/ISHES

SK IRSTYMAS į
KAIRĘ IR DEŠINĘ
SVARSTYMUOSE S. Rudis į
kairę nubloškė visus žmones be
religijos, ateistus ir antireligininkus, o dešinėn — visas tuos,
kurie mažiau ar daugiau laikosi
religijos dėsnių.
Toks grupavimas į kairiuosius
ar dešiniuosius vien tik pagal re
liginius įsitikinimus nėra tinka
mas ir, svarbiausia, yra nepil
nas. Nei šiandien, nei seniau
monės nesitenkino vien religija
ar be jos. Jau romėnai reikalavo
"duonos ir žaidimų”. Tie reikala
vimai žmonėse gyvi ir šiandien,
ir jie apima visus žmonių mate
rialinius ir dvasinius poreikius.
Nagrinėjant bet kokią ideologi
jos sistemą, būtina atsižvelgti
taip pat ir į ekonominių, sociali
nių, kultūrinių problemų sprend'mus, nes be šių komponentų jo-

’ ’’a ideoloyinė sistema nebūtų
pilna.
A. Musteikis, Detroit, Mich.,

To Our Friends and Patrons

MONONGAHELA & OHIO COAL

COMPANY
CII. 1-5380

1900 Euclid Avenue

GREETINGS and BEST W1SHES

To Our Friends and Patrons

EMMETT

MEADE

SLATE ROOFING CONTRACTOR

3288 EAST 1301h STREET
--------

------------------L.-----

SK 1-8138

* D I R V A * Nr. M

lietuviškų atitikmenų. (Būtų ge
rai, kad mūsų kalbininkai at
kreiptų į tai dėmesį ir per Gim

Vytine per Dėdės Šamo katilą

KERTU PIPTI-PIPTI...

tąją Kalbą ar kitokią spaudą pa

VYT. ALANTAS

Andai išgirdau savo kaimyno
Pašakarnio
kieme
mašinos
^u>ringstančius čiaudulius. ŽvilgWerėjęs pro langą, pamačiau sa
vo draugą besėdintį už vairo ir
besigaluojantį užvesti motorą.
Išėjau pažiūrėti, kas atsitiko:
sakau, gal pagalba reikalinga.

Pašakarnis mane pamatęs rik
telėjo:
— Avaju? Trajinau išsibeikiuoti iš bekjardo, bet motoras
sustakino ir velniaižin kodėl ne
galiu prastarduoti. Kertu piptipipti iš viskės bonkos, kad ir tu
nieko nepapeši. Nori patrajyti?
— Klausyk, ar tu jau iš pat
ryto būsi paėmęs?
— šerap, nonsencas! Į galiū
nus iš ryto aš neraninu ir saliūnykės nekisinu, nes už vieną kisį
gali savo paketą praliūzyti ir
dar ko gera ji tau feisą savo
rankute

suspoilys . ..

Velnias,

timose mokyklose (kaip, kur ir
kada ji ten buvo dėstoma), pa
liečia lietuvių kalbą neparapinė
se ir parapinėse mokyklose, su
mini lietuvių kalbos išleistus va
dovėlius ir, pagaliau, knygos pa
baigoje prideda "sulietuvintų”
angliškų žodžių žodyną, kuris
apima daugiau kaip pusę kny
gos. žodžiu, visa 366 psl. knyga
paskirta lietuvių kalbos reikalui
nagrinėti mūsų išeivijoje. Jo nu
šviečiamas laikotarpis apima be
veik 80 metų.
Kalbėdamas apie literatūrinę
kalbą, autorius patiekia visos ei
lės Amerikos lietuvių rašytojų
raštų ištraukų. Pro skaitytojo
akis praslenka mūsų atmintyse
tebesą gyvi ir primiršti vardai,
kaip tat: Dr. J. Šliūpas, šernas
— Juozas Adomavičius, A. Ali
šauskas, D. T. Bočkauskas, kun.
A. Burba, A. Lalis, kun. A. Kau
pas, J. Laukis, B. Vargšas-Laucevičius, V. Nagornoskis, kun. J.
žilius, J. Kmita — kun. K. Ur
bonavičius, Kalėdų Kaukė — K.
Jurgelionis ir kiti.
Iš Dr. A. Margerio knygos su
žinome ir apie kai kuriuos ano
meto mūsų literatūros faktus.
Sakysime, ar šiandien daug kas
bežino, kad 1921 m. buvo išleis
tas "Amerikos lietuvių darbininkų-rašytojų tvarinių rinkinys",
pavadintas Atžala? Į didelę, 349
psl., knygą buvo surinkti 189
poezijos ir prozos 16 rašytojų
kūrinėliai. Neabejotina, kad tai
buvo savotiška ano meto Ame
rikos lietuvių rašytojų kūrybos
antologija.
Taigi, kaip minėjau, didžioji

tiektų mums panašių angliškų
žodžių lietuviškus pakaitalus).
Bet ateiviai ėmė vartoti ir to
kius "skolinius", be kurių galėjo
puikiausiai išsiversti. Kažin ko
dėl jie į savo šneką ėmė brukti
auzus, šiušius, kičenus, emes ir
pan. šio reiškinio jokiomis kal
binėmis priežastimis nei paaiš
kinti nei pateisinti nebeįmanu.
Atrodo, kad mūsų tautiečiai ėmė
darkyti savąją kalbą dėl tautinio
susipratimo bei savigarbos sto
kos. Gal čia bus nepaskutinį
vaidmenį suvaidinęs ir psicholo
ginis momentas? Juk "grynoriui”, pasisavinant jau prigijusį
žargoną, buvo smagu švystelėti
prieš anksčiau atvykusius tautiečus savo "pažanga”. Mat mes,
lietuviai, linkę "prisitaikyti".
Būtų įdomu sudaryti statistiką,
kiek naujųjų ateivių nuėjo tais
pačiais keliais, kaip kad mūsų
broliai prieeš keliasdešimt me
tų ...

^tarderis nevorkina. Jei geras
Hrrentas esi tai pašauk garadžiu,
tegul, gadem, tą džionką iš vie
tos pamuvina.
— Palauk, palauk, iš kur tu
tą žargoną ištraukei?
— žargonas! Juokauji, frente, ne žargonas, o mūsą senelių
pati tikroji šnekta šiame krašte,
kaip ją užrašė Dr. A. Margeris
savo knygoje. Skaitei?
— Dar ne.
— Paskaityk, pamatysi.
Tą patį vakarą aš ėmiau sklai
dyti Dr. Algirdo Margerio stam
boką knygą ilgu pavadinimu:
Amerikos lietuviai ir angliškų
skolinių žodynas. Sklaidydamas
galvojau, kad jei mes pasiraug
tume po senus buvusių ir esamų
redakcijų, leidyklų arba priva Dr. Margerio knygos dalis, 229
čių visuomenės veikėjų archy- psl., paskirta angliškų skolinių
vus, tai nustebtume suradę po žodynui.

dulkių sluoksniu savotišką pra- teisingai

programa, iškilo jo reta ir dva gum, ar jis būtų ubagas ar po
siškai tvirta asmenybė, kuriai nas, nenumarinama asmenybė
nemaža įtakos turėjo to laiko ar dvasios elgeta. Tik vienas sto
MAAU
'
E. ČEKIENĖ
lenkų skelbiamas realizmas-pozi- vi arčiau dangaus, kitas toliau.
Įspūdingai dr. Vincą Kudirką šalinėms aplinkybėms, tautų is tyvizmas. Kudirka siejosi su po Vienas iš tokių buvo ir V. Ku
paminėjo Santara-Šviesa New torija keičiasi. Tauta gali išnyk zityvistais liberalais ir toks išli dirka.
Yorke, Sheraton-McAlpin vieš ti ir vėl suklestėti, nes lemtin ko visą laiką. Laisvė buvo pa
Gražios išvaizdos, gyvo tem
buty, gruodžio 6 d., kur apie 160 guoju tautai momentu dažnai iš grindinis principas.
peramento, didelių ir daugelio
susirinkusių turėjo progos iš kyla gyva asmenybė, kuri nužy Jis ėjo ne revoliucijos keliu, talentų. Linksmas, pilnas sąmo
klausyti dviejų kalbėtojų: dr. J. mi jai tikrąjį kelią ir neleidžia bet pirma norėjo apginti lietuvių jaus, puikiai šoko, grojo, daina
Pajaujo ir dr. K. Ostrausko.
giminę nuo pavergimo ir pareng vo ir buvo visų dėmesio centre.
dvasiniai sužlugti.
Pirmasis apibūdino V. Kudir Lietuvai gyvenant ant dviejų ti ją kovai už tautos laisvę. Tam
Vien už Lietuvos himną muzi
kos laikus ir jo idėjinę aplinką, pasaulių ribos, turėjo keistis ir skirta jo visa publicistika, kurio kos istorijoj ir literatūroj liko
o antrasis jo asmenį.
jos istorija, kuri iš dalies pri je nesimato revoliucinės propa 'įamžintas. Tačiau, plunksna bu
Dr. J. Pajaujis tarp kitko pa klausė Rytų ir Vakarų kraštų is gandos. Jis suprato, kokiai audi vo jo pagrindinė ir stipriausia
brėžė, jog, veikiant įvairioms pa- torijai. Čia jis priminė carinės torijai kalba ir žinojo, kaip ruoš sritis. Rašė daug, įvairiom te
Rusijos kėslus į lietuvių tautą, ti dirvą būsimai tautos laisvei. mom ir visa darė skubėdamas.
Gerai Dr. A. Margeris padarė, rusifikaciją mokyklose, kol pa Tačiau kartą lenkui dvarinin Buvoi ir aktyvus visuomeninin
kad sudarė tų barbarizmų žody galiau buvo išbrauktas iš geo kui Chlebinskui, bandančiam Ku kas, visų mėgiamas, bet neišven
nėlį. Tai bus savotiškas doku grafijos ir pats Lietuvos vardas. dirką nuo jo pasiryžimų atkalbė gė ir priešų, kuriuos paliesdavo
jo aštri plunksna.
mentas ateičiai, žinoma, tas žo Tarptautinėj politikoj tuo lai ti, įsikarščiavęs sušuko:
Su tėvu santykiai buvo šalti
dynėlis nėra pilnas, nes taip ku nebuvo matyti jokių prošvais — Ateis laikai, tiesos žodis
"skolinantis", t. y. paimant ang čių, jokios pagalbos kovoje prieš karalius nuo sosto nuvers, jų ka dėl prieštaravimo tėvo norui į
lišką žodį iš tarimo ir priker Rusijos leteną. Ir tomis beviltiš rūnas po kojų sumins. Lietuva kunigus eiti. šie santykiai buvo
net kaimynų matomi, kai šie užgiant prie jo lietuvišką galūnę komis sąlygomis atsirado opti sužydės!
Dėl pasaulėžiūrinių skirtumų klausdavo, kodėl dukterų nelei
arba pridedant priešdėlį, galima mistų, stojusių kovoti ir ėmusių
visą anglų kalbą suvaryti į tokį tvirtai tikėti Lietuvos laisvės at prasidėjo srovinė diferenciacija, džia į mokslus, Vincas už tėvą
"skolinių" žodyną. Juk, pav., ga statymu. Tada brendo ir V. Ku tačiau Kudirka visur pabrėžda paskubėdavo atsakyti, kaip gi
lima ir taip pasakyti: patekink dirkos sąmonėje tautinės vieny vo, jog tėvynės reikalas yra vie leis, juk jos į kunigus eiti negali.
V. Kudirkos būdo tvirtumą
lempą ir paputink ją ant teblio... bės ir kovos dėl tautos laisvės nas ir aukštesnis už ištikimybę
partijoms.
itin parodo jo atsivertimas iš
Prelegentas apibūdino ir ano lenkiškos dvasios į lietuvišką,
Visi, kurie paragavo gaivinančio
laiko pažiūras į liberalizmą, ku kas reikalavo kieto jo apsispren
ris, anot jo, aukštojo klero buvo dimo. Taip pat jo būde buvo
skonio, vienintelio Amerikoj
laikomas baisiuoju baubu, di Įgimtas nepaprastas darbštumas
džiausia ir mirštama nuodėme, ir pareigingumas.
ugnim virinamo alaus, sako
socialiniu ateizmu ir t.t.
Po paskaitų, žodžio meninin
Nors V. Kudirka skyrė daug kas aktorius Henrikas Kačinskas
laiko ginčams su dvasiški ja, bet padeklamavo "Lietuvos Tilto at
gi niekad nepamiršo bendrosios siminimus" ir smuikininkas Tz.
kovos ir mokėjo su jais bendra Vasyliūnas atliko keletą lietuvių
darbiauti.
kompozitorių kūrinių akompoDr. J. Pajaujis, pastatęs klau nuoiant sūnui.
simą, kokia gi grupė yra arti
Minėjimo iškilmingai nuotai
miausia Kudirkos idėių tęsėja, kai sudaryti daug prisidėjo me
sakė, jog jis nebūtų tilpes nei į niškai dekoruota jauki salė su
vieną partinę grupę, jei ir 70 didžiuliu V. Kudirkos portretu,
metų būtų sulaukęs, būtų likęs kuris paskolintas iš Chicagos dr.
toks, koks buvo.
V. Kudirkos minėjimo rengimo
Paskaita buvo kruopščiai pa komiteto.
ruošta, iškalbingai klausvtojams
Minėjimą pravedė Gina Pure-

KUDIRKA PRIKLAUSO VISIEMS..

perduota, tačiau poroj vietų, vis lvtė. Dalyvių tarpe, kurių dau
dėlto neapsieita be politinių ten giausia buvo jaunųjų, matėsi ir
dencijų.
mūsų didžiųjų organizacijų at

Nežinau, ar autorius

juos

vadina

"skon

Dr. Kostas Ostrauskas, jauno stovai: &en. kons. J. Budrys,

ėjusių dešimtmečių mūsų išeivi niais". Veikiau jiems tiktų bar
jos kultūros ir nekultūros pasau barizmų vardas. Savo įvade į žo

sios kartos kalbėtojas, gyvai LLK pirm. V. Sidzikauskas, LNT
apibūdino Kudirkos asmeni. Jis pirm. V. Rastenis, VLIKo pirm.

liuką. Neabejotina, kad ten mes dyną autorius teisingai pastebi,

nažvmėio jo žmop-iška prigimti, dr. A. Trimakas, PLB Tarybos
o kiekvienas žmogus iki tam tik pirm. J. Šlepetys su žmonomis

rastume daug medžiagos, nušvie kad tie skoliniai lietuvių kalbai

čiančios vakarykštės mūsų išeivijos kartos kultūrinį, tautinį,
visuomeninį bei religinį veidą. Ir,
turbūt, nelabai tesuklysiu paste
bėjęs, kad Dr. Margeris, para
šydamas ir išleisdamas savo
knygą, bus metęs platų šviesos
pluoštą į mūsų išeivijos kulturos istoriją aplamai ir lietuvių
kalbos dalykus paskirai praeituose dešimtmečiuose Amerikoje. Iš pradžios jis kalba apie savo pirmuosius įspūdžius jam atvykus į šį kraštą, ta proga gyvais pavyzdžiais pavaizduodamas
ano meto mūsų ateivių jau "su^amerikonintą” lietuvių kalbą.
Toliau jis plačiau sustoja ties
Amerikos lietuvių laikraščių ir
knygų kalba, lietuvių kalba sve-

buvę visai svetimi, "šalti, menkino ir teršė gražią (daug gražes

nę už amerikonišką) lietuvių kal
bą". (137 psl.).

AMERICA’S ONLY
FIRE-BREWED BEER

Taip pat negalima nesutikti su
autoriumi, kai jis sako, kad mū
sų ateiviams, patekusiems į nau-

(Fire-Brewed at 2000°)

ją pasaulį, tekę susidurti su to
kiais svetimais žodžiais, kuriems
nebuvo arba jie nežinojo lietuviškų atitikmenų. Pav., ar buvo
įmanu atvykusiam iš Lietuvos
kaimo ateiviui susirasti lietuviškus pakaitalus tokiems žodžiams,
kaip catchup, piecework, jury,
f ūse, bungalow, cash register ir
daugeliui kitų? Dėl to nėra ko
stebėtis, nes ir mes, naujieji
ateiviai, daugeliui amerikoniškų
žodžių neturime arba nežinome

ĮSTABŪS

Sv W<X*'t>«z X
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ro laipsnio yra chameleonas, jo ir kt.
charakteris lankstus, ivairus ir
Ši jaunuiu akademiku inicia
vingiuotas, žmogus lieka žmo tyva yra didžiai sveikintina.
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Vieną kartą paragavęs gaivinančio skonio, ugnimi vi

GREETINGS and BEST WISHES

rinamo Stroh’s alaus, mes manom, jums visada patiks.
Tat atsiminkit ir prašykit Stroh’s alaus.... 12 oz.

JOHN L. MEHELICH

buteliuose ir dėžutėse ir 32 oz. specialiose bonkose.
Fire-brewing

creates

the lighter, smoother,
more refreshing flavor
of Stroh’s beer.

DRAUGAI

AXEL MUNTHE
(37)

iltf F,

didėjančio sąmyšio aplinkui, ėjo savo keliu.
Ir kur tik jie pasirodydavo, mirtis pasitrauk
davo. Daktarui reikėjo didelių pastangų, kad
toliau pajėgus abejoti, nes prieš jo akis vai
denosi tikslas, kuris drąsiausioms jo mintims
atrodė ranka pasiekiamas.
Jokių abejonių nebuvo Don Dionysio lė
tose mintyse ,ir daktaras jau seniai buvo nu
traukęs bandymus senio triumfą numaldyti.
Epidemija pasiekė aukščiausiąjį punktą,
beveik kiekvienas namas neturtingųjų kvar
tale buvo apkrėstas, bet Don Dionysio prana
šystės ligi šiol dar nebuvo sukrėstos — Ma
donos dėl Buon Cammino gatvėje dar neįvy
ko nė vieno mirimo.
Daktaras išgirdo iš vienos kaimynės,
kad viename Orto dėl Gonte rūsyje mirštanti
moteris, o jos vyras dieną prieš tai ligoni
nėje buvęs avvelenato (užnuodytas). Prieš
Vakarą atėjęs, jis vargais negalais tegalėjo
prasiskverbti pro priešiškai nusiteikusią mi
nią, kuri buvo susirinkusi prie užkrėsto na
mo. Vyrą savanorių slaugytojų grupė beveik

Bet artėjo laikas, Neapolio vargšams ne
šąs patį didžiausią sunkmetį, laikas, kada už
sikrėtimai neturtingųjų kvartalų skersgat
viuose plito gaisro greitumu, kada žmonės
krito gatvėse, lyg žaibo paliesti, kada ligo
ninėse sergančiaisiais buvo perpildyti kori
doriai ir laiptai, kada beveik kiekviename na
me mirusieji gulėjo šalia sergančiųjų, kada
kiekvieną vakarą Portici autobusų procesija
išvažiuodavo į choleros kapines su mirties
dienine piūtimi, ir kiekvieną naktį didysis
holeros kapas pasipildydavo daugiau negu
tūkstančiu mirusių. Tuo metu atsitikdavo,
kad drebančios rankos griaudavo sienas, po
kuriomis naujieji laikai buvo paslėpę pirmųjų
šventųjų palaikus gatvių sankryžose, atsitik
davo, kad pamišusi minia užpuldavo katedrą,
idant jėga priverstų kunigus skersgatviais
nešioti San Gennaro, Neapolio globėją. Buvo
laikas, kada baimė pasiekė beprotybės ribas,
nusivylimas siautėjo pasiutimu, drebančio
se lūpose maišydavosi malda ir grūmojimai,
rankose, kurios neseniai buvo konvulsingai smurtu ištempusi į Sankt-Magdalena ligoninę,
apgniaužusios rožančių, sublizgėdavo peiliai. kur jisai miręs. Kai pora valandų vėliau bu
Daktaras ir jo draugas, nesumišdami dėl vo bandoma į ligoninę išgabenti naktį susir

Attomey

Jums patiks
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Dabar už vietines kainas!

And Member of Civil Service Commission

yra Šviesesnis

MA 1-2013

THI STROH BRIWttY COMPANY, DETROIT 2d, MICHIOAN

gusią žmoną, minia pasipriešino. Vienas žan
daras gavęs peilį į tarpupetį, kiti vos išsigel
bėję pabėgdami. Kaip paprastai, dėl visko
kalti buvo gydytojai. Daktaras jau girdėjo
garsiai kartojamus gerai žinomus malonybinius žodelius: "ammazzacani", "assasini",
"avvelenatori" (šunų žudikai, žmogžudžiai,
nuodų maišytojai). Visiems bandymams pa
žadinti pasitikėjimą nepasisekus, daktarui
neliko kitos išeities, kaip laukti Don Dionysio
atvykmo. Ir vos tik kunigas įžengė į namus,
kaip visada, visas dėmesys nukrypo į jį ir jo
Madoną, visi suklupo karštai maldai, toliau
nebekreipdami dėmesio į ligonį ir gydytoją.
Moterį jau buvu apėmusi stadium algidum, tačiau pulsas dar buvo tebejaučiamas.
Įgytos patirties padrąsintas, gydytojas pra
dėjo darbą. Vos tik baigus, širdis pradėjo
plakti netaisyklingai. Ir vos tik Don Dionysio
triumfuojančiu balsu spėjo paskelbti, kad ste
buklas įvykęs, prasidėjo mirties agonija. Tik
kraštutinėmis pastangomis daktarui pasisekė
širdies veikimą palaikyti tol, kol Madona dėl
Buon Cammino, visiems ten buvusiems įsi
jungus į iškilmingą procesiją, buvo išgaben
ta į saugesnę vietą. Kiek vėliau daktaras,
kaip nusikaltėlis, spruko savais keliais, pas
kui jis bėgo, kiek kojos neša, ligi Via dėl
Duomo kertės, kur jau nebegrėsė pavojus.
Tą naktį mirė trys jo pacientai. Jis darė
visa, kas galima, bandydamas Don Dionysio

sukliudyti nuo lydėjimo sekančią dieną, ta
čiau veltui. Visi ligoniai, kuriuos jis tą dieną
bandė gydyti savo naujuoju metodu, mirė,
jam matant.
Sparnai, kurie tomis vargo dienomis jį
buvo nešioję, staiga nukrito nuo pečių. Mir
tinai pavargęs vakare jis šalia Don Dionysio
žingsniavo namo. Kai jie ties Madonos dėl
Buon Cammino koplyčia vienas kitam palin
kėjo labos nakties, šviesos mirgėjime dakta
ras pastebėjo į savo draugo bruožus staiga
įsibrėžiantį mirties blyškumą. Senis susvy
ravo ir susmuko su Madona rankose. Dakta
ras nunešė jį į koplyčią ir paguldė ant šiau
dinio. čiužinio zokristijoje, kur senasis kunigas paprastai miegodavo. Jis atsargiai užkėlė
Madoną dėl Buon Cammino ant paaukštinimo
ir lempelėn įpylė alyvos. Don Dionysio ranka
parodė, kad jis norįs būti prineštas artyn, ir
daktaras pasuko jo lovą taip, kad ji atsidūrė
ties Madonos kojomis. "Come ė bella, come ė
simpatica", pasakė kunigas silpnu balsu. Pas
kui jis gulėjo tylus ir nejudąs, žvilgsnį nu
kreipęs į statulą. Daktaras visą naktį išsėdė
jo prie senio šono, o jo jėgos nyko, ir mirties
šaltis lėtai stingdė jo sąnarius. Atnašų švie
sos geso viena po kitos, ir vis sunkesni šešėliai
krito į Madonos dėl Buon Cammino koplyčią.
Pagaliau pasidarė visai tamsu, tik maža aly
vinė lempelė teskleidė krūpčiojančią švieselę
į blyškią vaškinę statulą ir sustingusią šyp

seną bejausmiam veide.
Kitą dieną daktaras gatvėje neteko są
monės ir buvo nugabentas į choleros ligoninę.

Nepalenkiama, kaip likimas, mirtis žingslvo tolyn į Madonos dėl Buon Cammino
tvę, į Vicolo dėl Monaco. Nes Vicolo dėl
maco buvo vardas, visam Neapoly sukėsiaubą ir pasaulio laikraščiuose išgarsi5, kaip vietą, kurioje epidemija baisiausiai
utėjo. Beveik ištisos gatvės išmirė, oficiapranešimai iš Vicolo dėl Monaco skelbė,
1 ten per valandą mirdavo daugiau, negu

Mažąją koplyčią, kuri gaivino senio sumi
šusias viltis, naujieji laikai sunaikino, nes
Vicolo dėl Monaco dabar nebėra.
Don Dionysio, nejausdamas skausmo, iš
savo prietarų pasaulio perėjo į didįjį chole
ros kapą. O antrasis, bejėgis kvailys, kuris
valandėlę buvo patikėjęs, kad sustabdysiąs
mirties triumfališką žygį, tebegyvena, tačiau
jo akys tebėra aptemdytos niūraus tikrovės
reginio. Netrukus ir jis nugrims į didįjį už
miršimo kapą, ir iš visų, kurie Vicolo dėl Mo
naco apylinkėje gyveno ir kentėjo, neliks nė
vieno — neliks nieko.
*
Tačiau už mažos tamsios koplytėlės už
dangos vis dar tebestovi Madona dėl Buon
Cammino su negyva šypsena bejausmiam
veide.
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DIDYSIS RŪPESTIS- VADOVĖLIŲ
STOKA
Iš mokytojų ir švietimo

rochesteriečiai

maitienės) sprendimu, pripažino mėn.

jį tinkamu lituanistinių aukštes
niųjų mokyklų 7-jų klasių moki
darbuotojų suvažiavimo niams. Vadovėlis daugiausia Chi
cagos Aukštesn. Lituanistinės
• Centro Valdyba, pasiremda mokyklos rūpesčiu ir lėšomis jau
ma Chicagos Apygardos švieti- spausdinamas.
• Tariamasi su Columbijos
no Tarybos pastangomis suda
rytos J. Masilionio parengtam U-to lietuvių kalbos lektoriumi
Z-tos klasės lietuvių literatūros Alf. šešplaukiu dėl jo parengtų
vadovėliui tikrinti Komisijos (I. lietuvių kalbos skaitymų pripa
Serapino, P. A. Bagdono, A. Ši žinimo tinkamais ir išleidimo.

surinko

10,000 dolerių ir pasiuntė BALF.
1956 m. sausio mėn. kun. J.
Bakšys, pairus sveikatai, nuo
klebonavimo atsisakė. Nuo to
laiko klebonu paskirtas kun. Pr.
Valiukevičius. Tai jaunas, labai
energingas, čia gimęs, lietuvis.
Nors Lietuvos nematęs, bet tau
tiniams reikalams nėra abejin
gas. Paklaustas, ar lietuvybė ir
toliau bus parapijai išsilaikyti
pagrindas, atsakė: kitaip ir būti
negali.
Lapkričio 30 d., apvainikuoti
50 m. jubiliejui buvo surengtos
iškilmės, kurios prasidėjo radijo
valandėle? Joje dalyvavo kun. Pr.
Valiukevičius, jo sesuo Valuk ir
H. žemelis. Tai originali trejukė,
kuri prieš 9 metus daug prisidė
jo prie radijo valandėlės įsteigi
mo Rochesteryje. žemelis ir Va
luk buvo ir pirmieji radijo pro
gramos sudarytojai ir pranešė
jai.

DETROIT
ŠAULIŲ STEIGIAMASIS
SUSIRINKIMAS

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

Pagal sutartinę JAV CV-bos
Gruodžio 6 d. įvykęs iniciato
ir Chicagos Apygardos švietimo
rių šaulių susirinkimas nutarė
Tarybos mintį aktualiesiems li
steigti Detroite Lietuvos Šaulių
tuanistinio švietimo reikalams
S-go<s tremtyje vienetą. Steigia
aptarti Padėkos savaitgalį, lap
masis šaulių susirinkimas įvyks
SURPLUS VALUE CENTER
kričio 29-30 dd., įvyko Chicag^gruodžio 21 d. 12:15 vai. Hispanos Unidos mažojoje salėje.
je JAV Lietuvių Mokytojų ii
Kviečiami visi buvę šauliai,
Švietimo Darbuotojų rajoninis
13107 ST. CLAIR AVĖ.
UL. 1-5116
šaulės, kariai, kovų dalyviai, ka
suvažiavimas. Tai pirmas lietu
ro invalidai ir visi lietuviai, ku
vių mokytojų suvažiavimas Ame
ROCHESTERIO LIETUVIŲ PARAPIJOS
riems rūpi Lietuvos laisvė ir pa
rikoje.
siryžę tęsti kovą dėl jos. Skait
Suvažiavimą pradėjo Chicagos
AUKISINIS JUBILIEJUS
GREETINGS AND BEST WISHES
lingai kviečiamas ir laukiamas
Apygardos švietimo Tarybos
jaunimas.
1908 m. yra oficiali Rocheste (mirė 1930 m., būdamas vos 45
pirm. J. Tamulis. Pirmininkavo
To Our Friends and Patrons
Visas informacijas ir pareiš
pasikeisdami prof. M. Krikščiū rio lietuvių katalikų parapijos m. amžiaus).
Antram parapijos klebonui J.
kimus įstoti į šaulių eiles galima
nas, kun. P. Patlaba ir mokyt. įsteigimo data. Tuo laiku lietu
vių čia buvo apie 700, tad natū- Bakšiui vadovaujant, buvo pagauti pas šaulį Joną Petrulionį
Misiūnas.
"Gaivoje”.
Kan. V. Zakarauskas sukalbė ralu, kad jų pastangos turėti sa statyta nauja bažnyčia, senoji
jo invokaciją. Suvažiavimą svei vo religinį-kultūrinį centrą pa paversta į salę ir mokyklą, įsteig
WE CARRY THE FINEST FOODS AT THE
KUDIRKOS MINĖJIMAS
ta dabar jau 8 skyrių pradžios
kino žodžiu J. E. vysk. V. Briz sisekė.
Lietuvių Studentų S-ga ruošia
Tos pastangos prasidėjo žy mokykla, pakviestos mokytojau
gys, Liet. konsulas Daužvardis,
L0WESTS PRICES
PLB vardu J. Kralikauskas, JAV miai anksčiau. Dar 1905 m. bu ti seselės pranciškonės, Kun. J.
Iškilmingose pamaldose daly Vinco Kudirkos 100 metų minė
LB Centro Valdybos pirm. St. vo įsteigta šv. Petro ir Povilo Bakštys, išbuvęs šios parapijos vavo ir pamokslą pasakė vysku jimą, kuris įvyks gruodžio 14 d.
26588 Lake Shore Blvd.
RE. 1-3250
Barzdukas, Liet. Profesorių Dr- Iraugija, kurios narių buvo vos klebonu virš 25 m., atliko didelį pas Kearney. Savo pamoksle iš 12 vai. Ilispanos Unidos salėje,
jos vardu prof. M. Krikščiūnas, 20. Sekančiais metais šios d-jos pastoracijos ir lietuvybės darbą. kėlė lietuvių pasiaukojantį dar i askaitą apie V. Kudirką ir jo
Skautų vardu I. Serapinas. Gau nariai nutarė įsteigti lietuvišką Savo paprastumu, tolerancija, di bą, įkuriant savo parapiją, kuri darbus skaitys rašytojas Marius
parapiją. Tada parapijiečių užsi dele energija apjungė lietuvius įnešė didelį įnašą Rochesterio gy Katiliškis.
ta sveikinimų raštu.
Priešpietiniame posėdyje PLB rašė 134 lietuviai. Beorganizuo- taip, kad apie parapiją spiečiasi venime.
Po paskaitos meninę programą
j
GREETINGS and BEST WISHES
Kultūros Tarybos pirm. J. Kra jant parapiją, daug darbo įdėjo visas lietuviškas gyvenimas.
atliks studentai.
Vakare svečiams ir parapijie
Maža lietuvių kolonija, su apie
likauskas paskaitė savo žodį Ben broliai černiai, A. Butrimas, J.
Visuoomenė kviečiama skait
druomenei, CV narys švietimui Rickis, V. Stankevičus, A. Stuč- 3000 narių, kartais pralenkia ir čiams abejose salėse buvo su lingai dalyvauti.
J. & E. FABRICATING CO.
didžiąsias. Kai po Antro Pasau rengti iškilmingi pietūs. BesivaiP. Balčiūnas referavo lituanisti ka ir kiti.
• Gabijos skautų, Baltijos
linio karo išblaškyti benamiai šindami išgirdome daug gražių
nį švietimą JAV-bėse ir Cleve
Iki 1910 m. pabaigos šv. Jur
skautai ir ASS ruošiasi jubilie
lando vysk. M. Valančiaus litua gio lietuvių parapijos nariams lietuviai šaukėsi savo brolių pa sveikinimų ir linkėjimų., parapiCUSTOM BUILT FORMICA SINK TOPS and BAR TOP8
B. U. jinei sueigai, kuri įvyks sausio
nistinės mokyklos vedėjas Pr. teko būti įnamiais prie kitos baž galbos, 1917 m. vien per birželio'jai ir jos vadovams.
18 d. buvusioje lietuvių svetai
Karalius skaitė pranešimą apie nyčios. Tų pat metų gruodžio
nėje.
mokinio laiką ir jo tvarkymą.
1970 East 84th St.
SW 1-2711
mėn. buvo baigta statyti ir pa
•
Ateitininkams
ir
skautams
Popietiniame posėdyje buvo šventinta parapijos bažnyčia.
LIETUVIU SUSIVAŽIAVIMAS FLINTE susikaupimo valandėlė įvyks
pranešimai: J. Kreivėno prad. Tais pačiais metais parapija ga
gruodžio 20 d. šv. Antano para
ni-lų lituanistinių klasių progra vo ir pirmą pastovų kleboną, juo
Lapkr. 27 d. Flinte, B. M. Gra rių. Kai kurie ne tik užsimokėjo pijos bažnyčioje.
mų ir vadovėlių reikalu, D. Ve buvo kun. Juozas Kasakaitis. Jis Žulių namuose, įvyko Saginaw, nario mokestį, bet ir paaukojo.
GREETINGS and BEST WISHES
ličkos aukštesn. lituanistinių mo pašventė visą savo trumpą gyve Bay City, Flinto ir artimesnių Išrinkta nauja Balto valdyba ku Pirmoji konferencija 7 vai.,
antroji
8
vai.
vakaro.
Praves
tė

kyklų programų reikalu ir J. nimą šios parapijos reikalams I apylinkių lietuvių susivažiavi rion įeina: Jonas Černius —
To Our Friends and Patrons
vas dr. Tomas žiūraitis, O. P.
Masilionio aukštesn. lituanistinių
mas, tikslu artimiau susipažinti pirm., Juozas Vaičiulis — vice- Klausoma bus išpažinčių.
m-lų vadovėlių reikalu. Vakare
ir pagyvinti lietuvišką veiklą. pirm., Stefa Krafčikienė — ižd.
• Vietos S. K. Kovas sausio
buvo stiv-mo dalyviams Chica
Keletą buvo ir čia gimusių vie ir Kunigunda Kodatienė — sekr. 17 d. ruošia vakarą. Programos
ARTHUR L. HALL
gos Lietuvių Mokytojų S-gos su
tinių
lietuvių.
Kun.
E.
Statkus,
iškelta
dar
daug
naudingų
HAVE MONEY
dalį išpildys vietos tautinių šo
rengtos vaišės.
kuris gyvena Roscommon, Mich. minčių ir ateityje numatyta kių grupė "šilainė”.
REALTY COMPANY
Rytojaus dieną buvo J. Krei
FOR
buvo tolimiausios apylinkės da į teigti Liet. Bendruomenės sky
• Vietos skautės ir skautai,
vėno parodomoji pamoka su dis
lyvis — atvykęs 150 mylių.
rių. Oficialioji dalis baigta Tau talkininkaudami vietos Savano
CHRISTMAS
kusijomis.
Šio sąskrydžio - susivažiavimo tos Himnu.
rių Kūrė.iu skyriui, dalyvavo su
12015 KINSMAN ROAD
SK 1-7378
Daugiausia rūpesčio sukėlė
iniciatorius kun. J. Kluonius, ku
vėliavomis
bažnyčioje
ir
rinko
Toliau
šeimininkei
M.
GražuNEXT YEAR
mokyklų programos ir vadovė
ris gyvendamas Chesaning, Mich.
lienci pakvietus kun. E. Statkų aukas kariams invalidams.
liai. Prašyta pasirūpinti, kad kuo
WITH
rado laiko ir gerų norų visus ap
• Lituanus vakaras, kurio me
sukalbėti maldą ir visus vykti
greičiausiai pagal peržiūrėtas iš
linkinius
lietuvius
susirasti,
ap

Cleveland Crust
prie vaišių stalo pasijuto jauki ninę programą atliko solistė Al
leistąsias programas būtų renBest Wishes to Our Friends and Patrons
lankyti, susipažinti pats ir suda
dona Stempužienė ir aktorius
šemyniškn
nuotaika,
lyg
visi
se
Thrift Account
gami mokykloms vadovėliai ir
ryti progą visiems tarpusavyje
niai pažįstami būtų. Niekas ne Algimantas Dikinis, praėjo sėk
For a Pleasant Holiday
skaitymai. Jų išleidimu prašyti
susipažinti.
skubėjo namo. Buvo ne tik ska mingai. žinoma, daugiau galėjo
STAKT NOW(
rūpintis Kultūros Fondą. Priim
Gražiam būriui susirinkus,
niais šeimininkų lietuviškais val būti visuomenės, ypač, kada ren
tos rezoliucijos apie stengimąsi
Save also for
šeimininkas B. Gražulis visus giais pasivaišinti, bet ir daug lie gėjai buvo mūsų jaunimas, ir
CARL NEWMAN
suvienodinti mokytojų atlygini
• EDUCATIOM • AUTOMOBILE
nuoširdžiai pasveikino tuo atida
tuvišku dainųc sudainuota ir net pelnas skiriamas vienam kilniau
• IMSURAMCI • VACATIONS
mą, meninius mokyklų pasirody
rydamas ši jaukų susivažiavimą.
sių tikslų — Lietuvos garsinimui
• HOME
• TAKES
pasišokta.
MASON CONTRACTOR
mus, įjungimą mokinių tėvų į
Kalbėdamas kun. Kluonius pa
kitataučiuose.
Už šį gyažų suvažiavimą-susišvietimo darbą ir kt.
Every Other Week
linkėjo, kad šis susirinkimas bū pažinimo progą visi pasiliko dė
• V. ir O. Vaitai lapkričio 27
Suvažiavime dalyvavo Detroi
DEPOSIT... ha ve...
450 Lioyd Road
tų nepaskutinis, o tik graži pra kingi iniciatoriui kun. Juozui d. pakrikštijo savo sūnų vardu
RE 1-2705
to, Clevelando ir Chicagos Apy
Euclid, Ohio
džia tolimesnio šios apylinkės lie
*2—H TlMtS.......... *50.
Kluoniui ir šeimininkams Baliui Algirdas. Krikštynose dalyvavo
gardos mokytojų, tėvų ir švieti
tuvių bendradarbiavimo. Visi
nemaža svečių. Otonas Vaitas
$4- „ 1UUS......... *100.
ir Marijai Gražuliams.
mo darbuotojų atstovai, Lietu
kalbėjusio.;i tai minčiai pritarė ir
K. Kodatienė yra medicinos gydytojas.
$10— ts TIMES............. *250.
vaičių Seserų Instituto atstovės
nutarė sekantį kartą rinktis Ne
ir centro valdybos atstovai.
priklausomybės šventės proga
GREETINGS and BEST WISHES
Suvažiavime dalyvavo apie 100
Saginaw mieste pas Bronių Kup
Che
asmenų.
činską.
Cleveland
Suvažiavimą reikia vertinti
Flinto Ralfo skyriaus įkūrėjas
ALLIED ELECTRIC SEWER
Mums būtinai reikia 500 naujų skaitytojų. Jie turi
Crust
Compnny
kaip tikrai labai naudingą JAV
ir ilgametis pirmininkas J. Čer
užpildyti mirusių senų skaitytojų eiles, jie turi padėti su
lituanistinių mokyklų ateities
CLEANING COMPANY
nius padarė pranešimą apie Bal
daryti ir sąlygas Dirvai dar dažniau išeiti. Nepadidinę savo
darbams.
fą kviesdamas visus prie šios
skaitytojų šeimos dar 500 naujais prenumeratoriais, mes
WE WRC0ME YOUR SAVINGS
R. P. Herschman Prop.
*
šalpos
organizacijos
prisidėti
Merb* Fidtral Oipoirt luvant* Cotpontoo
negalėsime Dirvos leidimo dažninti. Be visų mūsų skaity
• Chicagos Apygardos švieti
Tuoj pat Balfo skyrius tapo pra
ROTO—ROOTER SERVICE
tojų ir bičiulių talkos tas planas nebus įvykdytas. Tai žino
mo Taryba sutiko eiti šiai Cent
plėstas naujai įstojusiais 11 na
dami mes ir prašome:
WEST SIDE
EAST SIDE
ro Valdybos kadencijai centrinės
1. Užprenumeruokite Dirvą, kaip šventinę dovaną,
12910 Detroit Avė.
12824 Superior Avė.
Švietimo Tarybos pareigas. Iš
savo artimiesiems, kurie dar Dirvos neskaito.
BO 2-4500
MU 1-7722
Lietuvaičiu Seserų Instituto į tą
2. Paraginkite Dirvą prenumeruoti artimiausius sa
Tarybą Įeina šv. Pranciškaus se
vo draugus ir kaimynus.
serų vienuolyno Motina M. Alo
3. Priminkite visiems tautinių organizacijų nariams,
yza (Grove and McRoberts
kad jų pareiga patiems Dirvą prenumeruoti ir kitus raginti.
Roads, Pittsburgh 34, Pa.), Se
GREETINGS and BEST WISHES
4. Prisidėkite keliais aukos doleriais į fondą, kurio
serų Instituto sekretorė.
pinigais mes Dirvą užprenumeruojame likusiems Europoje,
• šv. Pranciškaus seserys
sergantiems ir į didelį vargą patekusiems.
Pittsburghe išrūpino iš Pennsyl
Visi, kurie atsiųs bent vieną naują metinį skaitytoją,
HILLCREST MEMORIAL
vanijos valstybės Švietimo Ta
galės laimėti: rašomąją mašinėlę, radijo aparatą, už $100.00
rybos teisę visose PennsylvaniPARK CEMETERY ASSOCIATION
lietuviškų knygų biblioteką ir eilę kitų dovanų. Visi nauji
jos valstybės aukštesniosiose
skaitytojai, Dirvą užsisakydami patys ar kiti jiems užsa
mokyklose — High Schools mo
kydami, gauna $2.00 nuolaidos ir metams moka tik $6.00.
kyti lietuvių kalbą su kreditu tų
Mes laukiame ir tikime, kad bendroje talkoje tuos
mokyklų mokiniams. Taigi da
Phone BE 2-0035
Aurora & Richmond Roads
500 naujų skaitytojų surasime. Tik tegul gruodžio ir sausio
bar Pennsylvanijos aukštesn.
mėnesiai būna paskirti Dirvos skaitytojų šeima didinti.
mokyklose gali būti dėstomos su
Talką vykdydami naudokite čia esančią atkarpą:
kreditais lotynų, vokiečių, ispa
ROOT BEER
nų, prancūzų, rusų ir lietuvių
GINGER ALE
kalbos. Pirmosios ta teise pasi
GREETINGS and BEST WISHES
naudojo pačios "kaltininkės” —
GRAPE
DELICIOUS
Prašau Dirvą 1959 metais siųsti:
v
FLAVORS 7
pradėjo dėstyti Pittsburgho šv.
CHERRY
Pavarde, vardas ------To Our Friends and Patrons
Kazimiero Aukštesn. Mokykloje
ORANGE
Adresas ----------------------lietuvių kalbą. Toje mokykloje
daugumas mokinių yra lietuvių

N

"SgRO’S STOP SHOPPE“

A

t-

DIRVOS TALKA

kilmės.

• LB Cicero fili.) Apylinkė

vasaros metu rengia priešmokyk
linio amžiaus vaikams vaikų mo
kyklą — aikštelę. Visi rezulta
tais labai patenkinti. Tos mokyk
los vedėjas kun. A. Vilkaitis.

BOTTLED BY THE CLEVELAND

BOTTLING
COMPANY

FROM A FRIEND

Prašomų siųsti Dirvų užsakė

(Duoti pilnų užsakytojo adresų)
Drauge siunčiame $_______mokestį.

3705 CARNEG1E AVENUE - EXpress 1-7665
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rftlNKESE
Dr. V. Kudirkos jubiliejaus
minėjimas

Amerikos Lietuvių Tarybos
Clevelando sk. valdyba gruodžio
13 d. 7 vai. vak., lietuvių salėje
rengia 100 metų gimimo jubilie
jaus minėjimą. Programoje: apie
Dr. V. Kudirką paskaitą skaitys
A. Augustinavičienė, meninę pro
gramą išpildys solistė Juzė Kriš
tolaitytė-Daugėlienė ir aktorius
J. Palubinskas.
Miesto Bibliotekos salėje Cle

velando amerikiečiai gruodžio 5
d. gausiu atsilankymu pagerbė

Lietuvos Himno autorių dr. V.
Kudirką. Parodykime ir mes
meilę ir dėkingumą Lietuvos ža
dintojui. Atidėkime kitus reika
liukus kitai dienai ir gruodžio 13
d. 7 v. v. atsilankykime į pami

BALFO PADĖKA

KUR INVESTUOTI...

Balfo

vykdytoje

rinkliavoje surinkta grynų pini

(Atkelta iš 1 psl.)

gų $2,000.00.

CLEVELANDO ALTo SKYRIAUS RENGIAMAS

atsargų, akcijos parduodamos Paramos reikalingųjų vardu
nežiūrint gaunamos kainos, nes reiškiame nuoširdžią padėką

DR. VINCO KUDIRKOS 100 METŲ

reikalas verčia.

Noras greitu laiku iš akcijų
praturtėti daugelį apvilia. Eili

GIMIMO SUKAKTIES MINĖJIMAS
įvyks gruodžio 13 d., 7 vai. v.
LIETUVIŲ SALĖJE.
Programoje p.

A. Augustinavičienės paskaita apie

Dr. Vincą Kudirką ir meninė dalis, kurią išpildys solistė
J. Krištolaitytė-Daugėlienė ir aktorius J. Palubinskas.

nis investuotojas gali kurį laiką
uždirbti perkant ir parduodant
akcijas, bet ilgesnio laiko, rezul
tatai bus neigiami. Pastovus ak
cijų laikymas ir gaunamų paja

DĖMESIO!
GLOBĖ PARCEL
SERVICE, INC.

piniginėje

mieliems aukotojams, aukų rin
kėjams, Lietuvių Radijo Klubui
(p. Juozui Stempužiui), kuris ne
mokamai ir noriai skelbė vajaus
iranešimus, mūsų spaudai ( Dir
žai, Draugui, Naujienoms, Darjininkui) ir visiems tiems, kuie bent kuo prisidėjo prie rink
liavos.
Aukotojų sąrašas

5
—1

PARENGIMŲ KALENDORIUS

1958 m.
Gruodžio 28 d., 3 v. p. p. Nau
Persiunčia Jūsų sudarytus josios parapijos salėje kalėdinė
naujų daikių siuntinius į Lietu eglutė. Ruošia šv. Kazimiero li
vą ir visas Rusijos sritis, apmo tuanistinė mokykla.
kant muitą siuntėjui. Gavėjas
1959 m.
nieko neturi piimokėti.
Sausio 11 d. 11:30 vai. Klaipė
Galima siųsti iki 44 svarų, jei
gu persiunčiami ?ji daiktai telpa dos krašto atvadavimo minėji
dėžėje, kurios d/dis nustatytas mas lietuvių salėje. Rengia LVS
JAV pašto taisyk ‘ių. Maistą kar Ramovės skyrius.
tu su rūbai siųsti neleidžiama.
Sausio 31 d. lietuvių salėje

mų iš akcijų investavimas į au $100.00 — Dr. Jurgis Balčiū Nepatikėkit saVv brangių siun vaidinimas. Rengia 68 Balfo sk.
gančias bendroves atneša lau nas.
tinių į neaiškias, i iūlančias tar
$30.00
—
Dr.
Jonas
Mačiulis.
Balandžio 11 d. Vysk. M. Va
kiamus vaisius, nes bendrovės
pininkauti rankas
$25.00
—
Petras
Tamulionis,
apsukri vadovybė yra pajėgesnė
lančiaus Lituanistinės mokyklos
Dr. Jonas Stankaitis, Dr. Juozas
Globė
Parcel
Sei ice Ine. siun metinis vakaras.
numatyti ateities augimo link
čia

mę, negu pavienis investuotojas.

su

Inturisto

įgaliojimais.

$20.00 — Dr. Martus, Dr. J. Siuntiniai pilnai apdrausti.
Gegužės 2 d., Slovenian Audi
Sandargas.
torium JAV ir Kanados jaunųjų
Renkantis bendroves nereikia
$18.00
— A. ir J. Augustina•
v
•
•
Siuntėjų
patogumui
turime
dainininkų konkursas. Rengia
būtinai žiūrėti kokį procentą in /iciai.

vilnonių medžiagų, odų. Dirva.
E. Juodėnas, A. ir V. Mauručiai. skarų, skarelių, batukų, šios pre
kąją visuomenę minėjime dalyvauti.
$11.00 — Kun. P. Dzegoraitis. kės parduodamos siuntėjams sa
PARDUODAMAS DVIEJŲ
$10.00 — J. A. Šiaučiūnai, Pr. vikaina.
ŠEIMŲ NAMAS
Meksandravičius, A. Juozaitis,
nėjimą.
Clevelando ALTo Skyrius
Adresas: 1313 Addison Rd.
i. Kazickas, Jos. J. Gražulis, E.
Neff Rd., prie bažnyčios, po šešis
ALTo Clev. Sk. Valdyba
Kersnauskas, Liet. Valgykla Kampas Superior ir E. 71st St. didelius kamb., du gaso pečiai,
’ Rūta”, S. ir H. Idzclevičius, Al.
Tel.: UT 1-0896
Naujos parapijos rengiamas
du garažai, gražus sklypas. Bu
Silvestravičius, P. Kliorys, P.
bažnytinis koncertas
vusiam savininkui išvykus į Flo
Stravinskas, J. Staniškis, D. P.
Nauja SLA 14 kuopos vadovybė skautų veiklos reikalai.
Mikaliūnai, V. Riekus, Z. Dau
ridą, namas parduodamas su vi
paminėjimui Jo šventenybės Po CJevelando SLA 14 kuopos
Visus tėvus bei skautų rėmė
tartas, Dr. J. Masilionis, Z. GoNELAIMĖ IR LIGA sais baldais. Už abu butus nuo
piežiaus Pijaus XII, įvyks atei- naujos vadovybės pareigūnų rin- jus ir bičiulius prašome būtinai
bis, Dr. V. Gruzdys, J. Janulis,
mos gaunama į mėnesį $310.
nantį sekmadienį, gi uodžio 14 d.,.
įvyko gruodžio 2 d. Kuo- susirinkime dalyvauti.
V. Valys, Dr. K. Ambrozaitis,
Liga ir nelaimė ištinka netikė
Šaukite Paul Mikšys, namų
Skautų Tėvų Komitetas
kun. V. Vilkutaitis, P. Alekna, tai. Todėl tu turi užsitikrinti,
4 vai. p. pietų. ................
pOS naujojį vadovybė sudaryta
•J. J. Račiai, Dr. D. Kesiūnaitė,
telef. LI 1-8758 arba office
Programa bus įvaiii ii įdomi. gu ma^aįs pakeitimais: Antanas
kad TAVO šeima butų apsaugo
Mull
Joseph,
Puškorių
šeima,
A.
Čiurlionio ansamblio vadovas Al- Praškevičius — pirmininkas, M. Clevelando Neringos skaučių
Kovac Realty
ta pagal Accident and Sickness
Bielskus,
A.
Alkaitis,
Dr.
D.
Detdntininkė psktn. Jūratę
960 E. 185 St.
KE 1-5030
fonsas Mikulskis gros Čelo.
I Trainiauskaitė — vicepirminingesys, P. N. Bielinis.
planą.
Laikūnaitę,
Dainininkė solistė Aldona Į kas> Vytautas Braziulis — pro$8.00 — Dr. J. Sukarevičius.
NATIONWIDE INSURANCE
Stempužienė ir Agnės Frizina į tokolo sekretorius, Marė Misči- jos pačios prašymu, lapkr. 27 d.
$7.00 — A. Gražulis.
J. CIJUNSKAS
COMPANY siūlo platų ligoninės,
$6.00
_
A.
V.
Aidis,
S.
J.
Ig

atleido
iš
"Živilės
”
dr-vės
drau(lietuvaitė), Vacius Jurgelis ir kienė — iždo sekretorė ir Antamedicinių, operacinių ir nedar LAIKRODININKAS
natavičiui.
gininkės
pareigų.
Jubiliejinėje
Elena Garnienė (choro narė) | nas gįmkūrtas — iždininkas. Iždo
$5.00 — N. A. Tamulioliai, A. bingumo pajamų draudimą že
Taiso ir parduoda laikrodžius
giedos bažnytines giesmes.
Į gobėjai: Mikalina Dunduraitė, Clevelando sk. sueigoje jai per
Smetona, Dr. A. Aželis, I. A. Šu momis kainomis!
apyrankes ir kitas brangenybes.
Visus geros valios lietuvius-es' M. Jonės ;r Stasys Mačys. Narių Neringos tunto įsakymus išreikš {vairumas akcijų pirkime yra linskai, K. Gaižutis, Dr. M. VaiDėl smulkesnių informacijų Sąžiningas ir garantuotas dar
maloniai kviečiame atsilankyti. 1 verbuotojai: J. Brazauskas, V. ta padėka už nepaprastai sąži- svarbus. Kapitalo telkimas į vie tėnas, S. Navickas, A. S. Barzbas prieinamomis kainomis.
Visas pelnas skiriamas para- Braziulis, S. Mačys, P. Mozūrai- niW. tvarkingą, lietuviško nu ną vietą, ar tai būtų bankas, ar lukai, A. Dailidė, H. Endrulis, skambinti:
M. Iešmantienė, A. Mikoliūnas,
753 E. 118 St.
tis, A. Praškevičius, M. Šukys. siteikimo ir skautiško patyrimo gyvenamas namas, vienos rūšies T. Graužinis, V. Stankauskas, P. PAULINA MOZURAITIS,
pi jos statybos fondui.
Agentas
Cleveland 8, Ohio
Daktarais kvotėjais: J. Abraitis, dvasioje vadovavimą "Živilės” draudimas ar viena bendrovė, Židonis, V. Bačiulis, E. Karnė
nėra
rekomenduodamas.
Jei
$300
Tel. SK 1-2183
Telef.: LI 1-5466
nas, C. Gendrich, A. L. TelyčėGruodžio 17-osios minėjimas D. Degesvs ir A. Martus. Atsto dr-vei per eilę metų.
Nauja živilicčių draugininke investuojama šiandien į žaliavų nas, P. Mikšys, B. Prikockienė,
Gruod io septynioliktosios mi vais į kitus sambūrius: A. Šim paskirta skitn. Jūra Gailiušytė. bendrovės akcijas, po šešių mė E. Varakojis, J. J. Pikturna, P.
nėjimas įvyksta sekmadienį, kūnas — Lietuvių Salės; V. BraClevelando Neringos sk. tun- nešiu kiti' $300 eina į raštinės lurgaitis, P. Lingaiiis, A. Ste
Uo
v
Šimkūnas
—
"Vi
gruodžio 14 d., 4 vai. po i>etų !zluIls ir
^imKU'*as V1
tininkė Jubiliejinėje Sueigoje mašinas gaminančią bendrovę ponavičius. M. Dunduraitė. J. Pi
voriūnas, V. Matulionis, V. šenDr. Algirdo Nasvyčio rezidenci- tie<'” draugijos, V. Braziulis .r
SAVINGS ! ’ ■ OPEN EVERY SATURDAY
per įsakymus pareiškė padėką Prabėgus 9 mėnesiams ar me bergps, V. Januškis, S. Melsbajoje, 1C823 Magnolia Dr.
J- Volteris — lietuvių Radijo
‘ EARN
UNTHSkoON^.? lU'h
tams norima suma pinigu įdeda
Sabataitis, S. Lazdit
Menine programą atliks jau-Kini o; V. Braziulis ir M. Dundu- psktn. dr. A. Juškėnienei už ma j chemikalų korporaciios ak kas, I)r.
u':. Z. Jankus, P. Kudukis, S.
paukštyčiu, globą IV Tautinėje
tė
—
Amerikos
Lietuvių
Ta
raitė
nieji neolithuanai ir pianistė Bi
Stovykloje bei patarimus vado cijas. Net ir tuo atveju, kai tu Mšėnas. Kasulaičiai, J. Gaška.
rybcs
Skyriui;
J.
Brazauskas
ir
rutė Augustinavičiūtė. Tfuitin.es
rimą didesnis kapitalas iš karti L Kubiliūnas, Ignatavičių šeima,
vėms.
J.
Misčikas
—
Tautybių
Kultūri

H. Clair Shoe Store, Dr. J. AbSąjungos skyriaus pirmininkas
4
ar
10
tūkstančiu,
investuoja

Psktn.
M.
Dabrikaitei
už
są

Julius Smetona padarys sukak niu Darželių. Nauja vadovybė žiningai ir gerai eitas clevelan- ma po dali i skirtingas bendro ’aitis, A. Mackevičius, J. Jaku
bauskas, F. Pečiulaitis, J. Kriš
pareigas pradės ci.i po metinio
čiai pritaikytą pranešimą.
ves,
leidžiant
prabėgti
6
mėnetolaitis, J. čiuberkis, J. Švarcas.
ACCOUNTS
I kūmos svzii i'ikimo. kuris įvyks i kiškiu skaučių reprezentacinio
Lietuviškoji visuomenė malo 1959 m. sausio 6 <1. 7 valandą i vieneto vadovės pareigas IVisiams ar metams po kiekvieno B. Paulionis, A. šeštokas. M.
IMS vi PI. f J TO
HOME AND
sausio
>10.000
Vinclovas, J. Gudėnas, A. Ruk
niai kviečiama į minėjimą atsi
REMODELING LOANS
investavimo.
Tautinėje
Stovykloje
tuntininkė
vakare
lietuvių
salės
svetainėje.
šėnas,
J.
Barniškis,
J.
Jonynas,
' i'-'T-V
.-.'j į (U
c. ,
■;
,
lankyti. Apie dalyvavimą prane
oareįškė viešą pagyrimą.
K.
S.
Žiedonis,
J.
B.
Vasaras,
J.
Komisas, mokamas už perkaša skyriaus pirmininkui J. Sme
Vvr. skitn. A. Gelažytei už pa maš* akcijas, nėra didelis. Už 10 M. Mikonis, V. Civinskas, R. Če
Skautų tėvų susirinkimas
tonai, tel. ER 1-4675, valdybos
pulis, V. Kasakaitis, A. V. Palūvyzdinga' epas ūkio vedėjos pa
nariams arba "Dirvai”, tel. HE įvyks šį sekmadienį, gruodžio 14 reigas IV TS pareikštas viešas akcijų, kainuojančiu po $50 ten nas, R. Veitas, B. L. Veitas, A.
d. 11 v. 30 m. lietuvių salės apa
ka mokėti $13, — vienas procen Nasvytis, V. Brizgys, P. Žilins
1-6344.
oagyrimas.
tas visos sumos plius $6, jei ak- kas, P. Maželis, P. Titas, P. Bal
Minėjimą rengia Tautinės Są tinėje patalpoje.
i. J. SAMAS JEWELER
čiūnas,
J.
Jasinevičius,
V.
PaluBus
svarstomi
svarbūs
mūsų
cijos yra registruotos NeW Yor
jungos Clevelando skyrius.
Pranešimas
ikoi biržoje (New Vzv-v
cfMr.u binskas,
Minkūnas,
J. y
MiščiVe k Stock
,<as p GlV.
.uoais
. A Ba’|ys
Bi.
Pranešame, kad nuo gruodžio
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
3 d. atidaryta Balfo drabužiu Evchange). Jei nėra. komisas Hunas. A. Karklius, B. Gaidžiū
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovaną
SIUNTINIAI I LIETUVĄ
nas, K. S. Karpius, B. Snarskis,
’andėliai pas p. U. Idzelb 1251 gali būti truputį aukštesnis.
pasirinkimas.
V. Šalkauskas. L. Staškūnas, R.
E. 84 St. ir pas K. Gaižutį, 953
Siunčiame įvairaus turinio siuntinius: vaistus, maistą, tekstiles
(Bus daugiau — bendrovių B. Dabrikas, M. Mickevičius. O.
Maud Avė.
medžiagas, odą, avalinę ir kitus dalykus. Kainos žemos ir greitas pa
7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre
B. Maželiai. J. Balbatas, A. Na
Prašom aukot Balfui drabu-' sąrašas ir pasirinkimo būdas vickas,
tarnavimas.
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
F. Navickas. S. Jakubs
Paduodame kai kurias prekes iš mūsų kainarašČio. Kainos su
ius!
Balfo valdyba perkant akcijas).
S. Laniauskas. kun. K. širvaitis,
muitu. Jei siuntinys ne standartinis, o prekes lamstų pačių išrinktos,
V. Rociūnas. S. Matas. B. Briz
tai reikia dar pridėti licencijos ir persiuntimo išlaidas. J Lietuvą siun
gys. E. įlenda, A. D. Masilionis
tiniui 22 sv. — $7.50, o 44 sv. — $10.00. 1 Sibirą dar spec. primoka
F. Saukevičius, B. Steponis, T.
už kiekvienus 22 sv. $1.40.
JUOZO MIKOMO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO {STAIGA
Butkus, B. Aras. Dr. A. J. Vili
P. J. KERSIS
mas,
kur*
A.
Goldikovskis,
P.
čiVaistai:
$6.50
gas, A. Banis, V. Vinclovas, L.
Vit. B ccmpl. 1000 tab.
609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio
Streptomycin 10 gr.
$2.60
EAST
SHORE
REALTY
Banis,
E.
Gasparaitienė.
kun.
B
1.20
Isoniazi l (rimifon)
Vit. B 100 tab.
OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Ivanauskas,
V.
šumakaris,
J.
T.
100 tab. 50 mg.
4.60
1.65
780 E. 185 St. Telef. IV 1-6561. Namą telef. MU 1-2154
Vit. B-6 10 amp.
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
Derighter,
J.
Smetona,
E.
PAS
500 tab.
3.50
Vit. B-12 10 amp. 50 meg. 1.35
kitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
Croocks, A. Buknis, A. Kaspera
Cortisone 5 mg. 100 tab.
6.90
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
3.50
Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes tarpi
Vit. C 1000
vičius, J. Stimburys. V. Stepo
Prednison (Meticorten)
1.90
ninkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs pageidaujat.
Vit. B-12 25 meg. 100 tab.
navičius, Dr. P. Stungys, P.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas
l mg. 100 tab.
5.75
šikšnius,
S.
Chodakauskas,
S.
garantuojama.
Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
2.50
Vit. K 1000 tab.
Prednisolone (Sterane)
Namus
įsigysi
—
niekad
nesigailėsi!
Rvdelienė, A. Vaitaitis. A. Spi1 mg. 100 tab.
8.00
3.50
Vit. PP 1000 tab.
nkaitis, A. B. Karklini, B. V.
Achromycin 10 tab.
2.85
7.50
Multivitaminai 1000 tab.
čvvai, A. Laikūnas, V. Apanius.
Cardiaz.ol 100 tab.
2.00
Reserpin (Serpasil)
V. Mazoliauskas. P. Banionis, P.
ACTU 5 smn. plius 5 solv.
2.75
Mozuraitis, V. Senkus, J. Stra
1.75
25 mgm. 100 tab.
Largactil (Thorazine)
100 3.20
LIETUVIŲ KLUSAS
vinskas,
J.
Marcinkevičius,
V.
Turime šimtus kitų vaistų. Užsakinėti galima su ar be recepto.
Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką
Amšiejus, M. J. Bindokas, S. Ku6835 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-1143
TEKSTILES MEDŽIAGOS: įvairių rūšių. Vilnonės vyr. kos
dokas, J. Mason. J. Damušis. S.
tiumam už 3^ yrd. nuo $13.25.
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia
Pladvs, K. Atkočaitis, V. MasSandartinis siuntinys C3: vilu. medžiag. paltui ”Lond. coat.”
’eusVas, P. Skardis, J. Žukas, K.
nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.
išvežiojame į namus.
pilka 3‘Ž2 yrd. kostiumui, viln. medž. (angliška) 3!^ yrd. (tamsiai pilka
Morkūnas. J. Juozaitis. Jakubs
Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi
su dryžėm) ir boston tamsiai mėlyna 3 Va y. Viso (su persiunt.) $51.50.
Funoral Heme, I. Janavičius, Dr.
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis
Standartinis odos siunt.: oda ir priedai 5 porom batų (16 pėdų
\. Baltrukėnas, J. Vaičaitis, K.
ST,
CLAIR
BAKERY
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visą laiką veikia televizijos apa
odos, 4 Va sv. padų, 214 sv. vidpadžių. 10 p. odos pamušalo) visi $40.00.
Žilinskas.
Sportiški vyr. batai (tufliai) — $9.50. Moteriški bateliai — $10.90.
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.
(Bus daugiau)
Sav. O’Bell-Obelenis

Rengėjai maloniai kviečia visą Clevelando lietuviš

vestuotas doleris į akcijas atne
ša; padalo — dividendo dydis
bet kaip akcijų vertė laikosi
Viena bendrovė moka didelius di
videndus, bet akcijų vertė stovi
vietoje. Tuo tarpu antra korpolacija išmoka mažesnius dividen
dus, didesnę dalį pajamų įdeda
į modernias laboratorijas, geres
nes gaminimo priemones bei
naujus produktus ir ios akcijų
vertė nuolatos kyla. Už dividen
dus mokoma du pajamų mokes
čiai: vienas bendrovės, antras
dividendo gavėjo. Kai korpora
cijos pelnas yra investuojamas
pačios korporaciios. ji tik temo
ka pajamų mokėsti, akcininkų
pinigai yra bendrovės, vadovybės
fdedami į produktingą darbą.

$15.00 — Dr. K. Pautienis, Dr. gerų

3‘;%

►

Akordeonai 120 bosų 7 registerių su persiunt. — $280.00.

Antroji mūsų krautuvė yra

1104 E. 66 Street

Tel. EN 1-4551

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausiu^ mėsos
produktus.

Kanaraščiai, patarnavimas ir informacija lietuvių kalba.

ORBIS Export & Import

Tel. EN 1-6525

6212 Superior Avenue

Maisto standartiniai siuntiniai:
Cukraus 30 sv.
$14.25
Lašinių 21 sv. ir cukraus 21 sv. $30.50
Kiaul. taukų 11 sv., cukraus 11 sv.
Cukraus 4 4 sv.
22.00
miltų 11 sv. ir lašinių 8 sv.
31.50
Kiaul taukų 20 sv. 21.00
Cukraus 9 sv., ryžių 11 sv., miltų
Lašinių 22 sv.
21.40
v9 sv. ir taukų 11 sv.
28.50

£

Kreipkitės j mus h būsit patenkinti

2258 So. Sacramento Avė., Chicago 23, III. Tel. EI 7-5362.
Darbo vai. nuo 9 iki 6 p. p.

4414 So. Rockvvell St., Chicago 32, III. Tel. YA 7-2445.
Darbo val. nuo 9 iki 8 p. p.
3570 YV. Vernor (Gaiva), Detroit 16, Mich. Tel. TA 5-9783

Darbo vai. nuo 9 iki 9 p. p.
2f00 «lst, Kenosha. Wisc. Tel. OL 4-2373.

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti
• Vasaros VĖDINIMĄ

• žiemos ŠILDYMĄ

MONCRIEF
i

I f,

Y f I

N ’

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI
Kada jūsų namai arba ra
<andni tampa sunaikinti arbi
uigadinti ugnies, kreipkitės
°. J. KERŠIS, dėl apkainavimo
'<o visada reikalauja apdraudo;
kompanijos pirm, negu išmok?
už nuostolius.

P. J. KERŠIS,
609 Society for Savings Bldg.
Telef.: MAin 1-1773

O

r

I O

N
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Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

Rezidencija: PENINSULA 25?

JAKUTIS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VViliiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
3e5 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue

EN 1-1763

936 East 185 St.

KE 1-7770

I
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THE FIELD

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6907 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas:
HEnderson 1-6344. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

PER VARGA, DARBA IR
PASIRYŽIMĄ Į GARBĘ

Prof. Juozo Raukčio 60 metų sukakties proga
A. RUKUIŽA
Mūsų kultūrininkui ir moksli
ninkui, profesoriui Juozui RaukČiui gruodžio 26 d. sukanka 60
metų amžiaus. Sukaktuvininkas
daugeliui Tautiečių pažįstamas iš
jo darbų ir asmeniškai, bet ma
žiau težinomas jo gyvenimo ke

lias.
Juozas

Rauktys

yra

miškų apsaugos katedros ir Arboretumo vedėju. 1942 į Miškų
mokslų fakulteto tarybos išrenkarnas prodekanu ir 1943 pakeliamas e. ordinariniu profesonum.
Vilniaus universitete, be den
drologijos, medžio anatomijos ir

gimęs miškų

apsaugos

paskaitų,

J.

mo komisija, Vasario 16 gimn. nariai ir kviestiniai p. Belkevibūrelio vedėjas, Archivaras ir
Revizijos Komisija.
Baigiant šiuos metus, kiekvie
na komisija ar pareigūnas turi
savo darbo apyskaitas parengti
iki sausio 10 dienos ir pateikti
V-bai ir Revizijos Komisijai, kad
metiniame susirinkime sausio 17
dieną būtų pilnas šių metų veik
los vaizdas.
Šie metai buvo darbingi, bet
numatyti darbai nebuvo pilnai
atlikti, todėl sekančių metų val
dybai teks nemaži uždaviniai:
namo remontas ir skyriaus veik
los 10 m. sukakties minėjimas.
*
Skyriaus vadovybė pasveikino
inž. E. Bartkųc. ir I). Pulkauninkaitę jų sužiedotuvių proga.
*
Skyrius rengia Naujų Metų
sutikimą, norintieji dalyvauti
registruojasi ir iš anksto susi
moka įėjimo mokestį iki gruo

raštyje, Literatūros Metraštyje
1954 m. Chicagoje ir eilę straips
nių Mūsų Giriose, Girios Aide,
Lietuvių Enciklopedijoje. Ret
karčiais rašo ir „Dirvoje”.
Lietuvos miškus ir augaliją
liečiančių straipsnių yra virš
200. Spaudai turi taip pat pa
ruošęs studiją apie Liepą Lietu
voje ii* surinkęs Lietuvos gyven
viečių pavadinimus, kilusius pa
džio 21 dienos — tiems vietos
gal augalu vardus.
Miškų d-to vadovybė, žinoda rezervuojamos.
«
ma J. Raukčio sugebėjimus bei
darbštumą, 1938 pakvietė jį dirb Skyrius numato ir iš anksto
ti Miškams tirti komisijoje, pa praneša, kad paskutinį šeštadie
skirdama savarankiškai vado nį už prieš užgavėnes savo na
blynus.
vauti miškų apsaugos sekcijai. muose rengs Užgavėnių
♦
Gyvendamas Vokietijoje daly

čiaus gražiose patalpose.
Minėjimą pradėjo- ir jam vado
vavo pirm. Stašaitis. Garbės prezidiuman pakvietė: A. Mantautą, — šaulių S-gos pirm., savanorį-kūrėją Janonį ir prelegentą
J. Vaičaitį. Po J. Vaičaičio žo.džio, kuris objektyviai peržvelgė
Lietuvos kariuomenės teigiamas
ir neigiamas puses, išvadoje pa
reikšdamas, kad Lietuvos kariuo
menės negalima kaltinti už tai,
kad ji neatliko savo užduoties
ginti Tėvynę, bet ji save patei
sino.'Jai nebuvo duotas įsakymas
įvairiais momentais veikti ir
priešintis. Dėl paskirų asmenų
veiksmų negalima kaltinti visos
kariuomenės.
Savanoris Janonis buvo apdo
vanotas ir pagerbtas.
Būrys aktyviai nagrinėja na
mo įsigijimo reikalą, net sudary
ta speciali komisija. Siunčiami
siuntiniai Punsko lietuviams.

docento p., pavesdama dėstyti vo vokiečių organizacijos ”Der

tumo . . . nekreipdami dėmesio į lietingą orą. Ir be nuovargio! Ligšiol ge

dendrologijos ir miškų apsau Deutsche Dendrologischen Ge-

riausias DUJŲ džiovintuvas tepadaro tiek maža išlaidų — tik centą už vie
ną pakrovimą — su DUJOMIS.

kukėta. /s i2rer.’.:r.mas dccentu,

PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF WATERPROOF FABRIC COLLARS
AND CUFFS

Main Office and Faciory — 413-15 Huron Road
413 HURON ROAD

CH 1-7723

GREETINGS and BEST W1SHES

To Our Friends and Patrons
t

EUCLID IGNITION COMPANY

Call IV. 1-2222

TORONTO^

•f

selschaft” narys ir jos 1934 m.
Metraštyje išspausdino studiją:
Die Verbreitung der Weissbuche
(Carpinus betulus) in Litauen.
Be to prof. J. Rauktys išspausdi
no savo straipsnius 1927 ir 1941
žemės ūkio akademijos Met-

i To Our Friends and Patrons

1062 East 185th St.

, KLB Toronto Apylinkės Tary
1898 gruodžio mėn. 26 d. Matai Rauktys suorganizuoja ir veda
bos posėdyje, įvykusiame lapkri
čių k. Švėkšnos vis. Tauragės Arboretumą Vingyje.
čio 30 d., pirm. J. Senkus, dary
aps. Trejų metų amžiaus, kartu
1944 liepos mėn. artinantis
Prof. Ignas Končius išėjo iš damas pranešimą, suminėjo visą
su tėvais, nusikėlė gyventi į tė prie Vilniaus rusų komunistų ar vavo taip pat miškų terminolo
eilę negerovių, kuriomis esą ben
vo paveldėtą ūkį Pocių k. Skai mijai, jis pasitraukia į tėviškę, gijos žodyno paruošime, Hanau ligoninės ir ilsisi pas savo sūnų druomenės valdyba negalinti
tyti ir rašyti pramoko namie. Pocių kaimą, ir rugpiūčio 9 d., DP stovykloje miškų technikų Middlebury, Conn.
džiaugtis.
1906 mokėsi Švėkšnos dviejų kartu su šeima atsiduria prie kursantams skaitė paskaitas.
A. Dumšaitė paskirta Bosto Taip patv darė pranešimus P.
klasių parapinėje mokykloje.
Drezdeno, miškininkų stovyklo
(Bus daugiau)
Lelis — finansų ir V. Bačėnas
no Universiteto Slaugių mokyk
Turėdamas palinkimą mokslui je Bastei vietovėje.
los mokytoja. Ji prieš 2 metus šalpos reikalais.
— tėvų buvo leidžiamas į Palan
Vokietijoje ilgesnį laiką gy
Buvo pageidavimas įtraukti į
Bostone yra baigusi slaugių mo
gos progimnaziją. 1914 prasidė veno Bambergo DP stovykloje.
darbų eigą Tautos Fondo atstovo
kyklą.
jus I Pasauliniam karui Juozas Be to taip pat Garmish-PartenBOSTON
pranešima, bet nebuvo reikiamai
*
jau buvo ketvirtoje klasėje, bet kirchen, kur buvo stovyklos ve
susidomėta. St. Šalkauskas, re
BALFo Seime iš Bostono teda
progimnaziją buvo evakuota.
dėju bei gimnazijos mokytoju.
Iš ALT S-gos skyriaus valdy
vizijos komisijos vardu daryda
1915 m. vokiečių kariuomenei Taip pat ir Mittenvvalde. Į JAV bos posėdžio 1958. XII. 3. — Sky lyvavo tik 2 atstovai: A. Andru- mas pranešimą, paminėjo, kad
artėjant prie Švėkšnos, jis kar atvyko 1949 m. rugpiūčio 9, ap riaus pirmininkas valdybos posė lionis — Boston, J. Zaranka — jie nors ir tikrinę Tautos Fondo
tu su daktaro Juozo Rugio šeima sigyvendamas W o r č e s teryje, džiuose visada kelia įvairius Norvvood.
atskaitomybę, tačiau jų many
pasitraukė į rytus. Mogileve dr. Mass.
klausimus, duodamos progos pa
mu, tai buvę ne jų kompetenci
J. Rugio globojamas ir remiamas
Per 35 metus kieto darbo Lie- sireikšti įvairių k-jų pirm-kams,
BROCKTON
joj. Ta pačia proga buvo perrink
baigė šešias klases gimnazijos.' tuvoje ir emigracijoje sukaktu juos įvesdamas į v-bos posėdžius.
ta valdyba. į kurią įėjo-: kun. P.
1918 grįžęs į Lietuvą randa mo vininko nemaža nuveikta moks Šiame posėdyje, be v-bos narių,
L. Š. S-gos Martyno Jankaus Ažubalis, St. Dapkus, A. Kuolas,
tiną mirusia ir tėvo sukurta nau- linėje, kultūrinėje ir visuomeni
dalyvavo: Namo remonto k-ja, būrys Brocktono lapkričio mėn. P. Lelis, B. Saplys, J. Senkus ir
ją šeimą.
nėje dirvoje. Pirmasis mokslinio Namo Tvarkymo taisyklių komi 30 d. surengė 40 m. Lietuvos ka L. Tamošąuskas. Revizijos ko
Per trumpą viešnagę namuose turinio darbas, kuriame aprašo sija, Spaudos-Informacijos vedė riuomenės sukakties minėjimą. misija, susirinkusiems prita
vieną dieną, uogaujant miške, mas žemės ūki > akademijos iš jas, Naujų Metų sutikimo rengi- Minėjime dalyvavo šaulių būrio riant, palikta ta pati.
pamotės,
įptarus su tėvu, žemės ūkio technikumo paveldė
buvo išn iks!
noras, kad Juo- tas medelynas, atspausdintas
v' *-•= <A
Ą<;>xvxv?x*x;x£x;xvxvxv£x$xv&\dd-5xžv’.\\*x-x,?s’.v’*’vx*x*x
zas vyktų i k. ’"igi i p ^minariją. j Žemės ūkio akademijos Metras
ami-ltyje 1924-26 m., yra iš jo stuBet jam, nuo nu.,
IH
1 "
atsi-Į dentavimo laikų. 1925-26 m. jis
lusiam gamtą, ler.g
b;
?x:Š: x
’ ną Į r’yrė skroblo (rarpinus betusakyti, pasisakant Il'.’.s) išsiplėtimo ribas Lietuvoje.
studijuoti gamtos mokslus.
1920 m., sunkiai materiališ- j Šio darbo rezult ai su daviniais
kai versdamasis, baigia Panevė- ir išvadomis jo patiekti žemės
žio gimnaziją. Tuoj pat buvo pa- ūkio akademijai o santrauka pa
šauktas kariuomenėn, kur pa- skelbta Žemės f'kyje (1928 m.
skirtas į Karo ligoninę sandėli- 2-3 Nr.). Miškin skystės kabineninko ir knygininko pareigoms, ui paruošė (lenk -(Jogines kolek
Vakarais lankė privačius paišy cnas.
A. Rukuižos kviečiamas ir 1928
bos kursus. Daktaro K. Oželio
buvo raginamas studijuoti medi m. paskirtas į Aukštesniąją miš
ciną, bet Juozą traukė gamtos kų mokykla mokytojauti, ten
mokslai ir, baigęs karo tarnybą. dirbo iki 1936 m. Per tą laiką
1922 įstojo į Lietuvos universi spėjo pagrindinai susipažinti su
teto gamtos-matematikos fakul profesiniu darbu ir tarnyboje
teto agronomijos-miškininkystės pažengti nuo miškų urėdo pava
skyrių. Miškų departamento duo duotojo) iki mišku urėdo — re
dama stipendija sudarė palan vizoriaus administracijoje ir nuo
mokytojo iki mokyklos direkto
kias sąlygas studijoms.
1924 agronomijos - miškinin riaus pedagogikoje.
Gyvendamas ir dirbdamas
kystės skyrius prie Universiteto
buvo uždarytas ir įsteigta že Alytuje, gražių pušynų širdyje,
mės ūkio akademija Dotnuvoje, daug laiko pašventė miškų ty
kurios 5 semestre Juozas tęsė rimo darbams. Mokomosios miš
pradėtąjį mokslą. 1924 spalio kų urėdijos medelyne tyrė egzo
mėn. prof. P. Matulionio jis pa tinės augalijos aklimatizavimo
kviečiamas jaunesniuoju labo eigą ir galimybes augti mūsų
rantu miškininkystės katedrai, krašte. Nustatė Lietuvoje au
dendrologijos kabineto medžia gančių guobų lietuviškus pava
gai ruošti ir pratimo darbus ves dinimus. Tyrimo tikslams lengvo
ti. Žemės ūkio akademiją baigia smėlio dirvoje užveisė įvairių
i įgS Ii
1928, įgydamas diplomuoto miš veislių vaisinį sodą. 1937 ištyrė
kininko laipsnį.
kovos būdus su masiškai užplū
June ir Fred MacMurray sako —•
Už gautą stipendiją turėjo dusiu Sudvajų mišką kenkėju
stoti Miškų d-to tarnybon ir ta piūkleliu balzganuoju (LophyKaip lengva savo žmonai padovanoti
po paskirtas Aukštesniosios miš rus pallidus). 1938 panašiame
kų mokyklos Alytuje mokytoju tyrime dalyvavo Tytuvėnų miš
ir Dzūkų miškų urėdijos urėdo ke, pasirodžius kenkėjui verpiDUJINĮ džiovintuvų Kalėdų proga
pavaduotoju. 1929 toms pačioms kui vienuoliniam (Ocneria mopareigoms perkeltas į įsteigtą nacha).
Tik pasirink vieną iš ekonomiškų DUJŲ džiovintuvų ... ir jis jūsų! Mažas
Mokytojaudamas Miškų mo
prie mokyklos Mokomąją miškų
įmokėjimas. Jūs net galite mokėjimus prijungti prie mėnesinių dujų sąs
urėdiją. 1936 m. iš A. Rukuižos kykloje paruošė spaudai ir 1938
kaitų !
perėmė Aukštesniosios miškų m. Mišku d-tas išleido gausiai
mokyklos direktoriaus ir miškų iliustruotą 412’ psl. Dendrologi
Lengva jums ... ir jūsų žmonai! Ji gali užmiršti apie šlapių skalbinių karevizoriaus pareigas. 1939 m. ją. Lietuvos augalijos reikalu
binėjimą
Žemės ūkio akademijos profeso bendradarbiavo su šveicariečiu
i . . . virvių tempimą . . . priklausymą nuo oro atmainų. Su ekonomišku DUJŲ džiovintuvu gausite skalbinįus sausus, minkštus, snieko bal
rių taryba išrinko J. Rauktį e. botaniku dr. G. Kelleru. Bu
gos kursą. O taip pat vesti miš
kų apsaugos kabinetą.
1910 miškininkystės skvrių iš
Žemės ūkio a kadmi'jos Dotnuvoje nukėlus į Vilniaus universitetą matematikos gamtos fa

,k. GREETINGS and BEST WISHES

GREETINGS and BEST WISHES

For a Pleasant Holiday

VARCO SHEET METAL
FABRICATION CO.
EDVVARD VLACK President

480 South Green Road

Call IV. 1-6895

GREETINGS and BEST WISHES
To All the Lithuanian People

THE CONELLY REALTY CO.
VVALTON & ALEXANDER (VVALTON HILLS)

PE 2-3245

GREETINGS and BEST WISHES

BUILDING LABORER’S

Local No. 310
JAMES O’TOOLE, SECRETARY
1220 ONTARIO ST.

BEST W1SHES

To Our Many Friends

ST. CLAIR AUTO PARTS

EX 1-4450

6009 St. Clair Avenue

GREETINGS and BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

THE MILNER WALLPAPER AND
PAINT CO.
6122 EUCLID AVENUE

HEnderson 1-2707

Best Wishes to Our Friends and Patrons

For a Pleasant Holiday

AURORA RESTAURANT
Famous for Steaks, Lobster, Spaghetti, Ravioli, Excellent
WE CATER TO WEDDINGS & SHOWERS

Kodėl neįsigyti DUJINĮ džiovintuvą šiandien?

%

THE EAST OHIO GAS (A) COMPANY

11316 EUCLID AVENUE

RA 1-1010

