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Anglija nori pakreipti Amerikos
nusistatymo
efektingos priemonės gink
Vienas iš svarbiausių
lavimuisi kontroliuoti;
klausimų čia yra Ryt. Vo
• Sovietinėje sistemoje kietijos pripažinimas, kuris,
galutinį žodį taria pats dik be abejo, bus pagrindiniu
tatorius, todėl nesą prasmės Eisenhowerio ir Macmillano
Vakarams siekti didelės pa pasitarimų objektu.
žangos užs. reik. min. kon
Pagal tradicijas, britai vi
ferencijoje.
sada buvo linkę pripažinti
Adenaueris, kaip toliau ir kalbėtis su priešingais re
pastebima, tai britų pažiū žimais sakydami, kad tai
rai pritaręs, bet tik po to, dar nereiškią pripažinimo ar
kai Macmillanas jį įtikinęs, pritarimo tiems režimams.
kad britai nepažeisią BonAmerikiečiai ligšiol sten
nos politikos šiais klausi gėsi išvengti pripažinimų.
mais ;
Ryt. Vokietijos atveju tą
• nepripažins komunisti klausimą dar komplikuoja
nio režimo Rytų Vokietijo savu metu padaryti Eisenje;
howerio pažadai stengtis iš
• nesusitars su sovietais laisvinti Rytų Europą, šiuo
sumažinti karines pajėgas metu, kaip diplomatiniai
Vokietijoje ir Vid- Europo stebėtojai pabrėžia, labai
je tokiu mastu, kad iš to nedaug valst. departamento
laimėtų komunistai.
atstovų tiki Rvų Europos
Berlyno klausimu tarp išlaisvinimu. Bet nuolaidos
britų ir amerikiečių pažiū reikštų JAV prestižo mažėrų nėra skirtumo. Britų ir jimą.
Kita vertus, Rytų Vokie
amerikiečių įgulos Berlyne
turinčios pasilikti. Bet jei tijos pripažinimas susilp
Vakarai norį iš sovietų iš nintų JAV pozicijas komu
gauti atitinkamų parantijų nistinės Kinijos atveju to
dėl laisvo priėjimo į Berly kiuose neapsisprendusiuose
ną. britai mano, kad jie tu kraštuose, kaip Indija, kur
rį padaryti kai kurių konce tas JAV nusistatymas labai
• Vokietijos suvienijimas
karštai kritikuojamas.
laisvais rinkimais arba ki- sijų.
tu panašiu pagrindu šiuo
metu nesąs realus ir Vaka
NAUJAUSIOS ŽINIOS
rams ne'pasiseks jo praves
ti;
• Nėra prasmės Vakarų
• Pavergtųjų Europos Vokietijos. Memorandumas
sąjungininkams savo politi
Tautų
Seimas įteikė memo įspėja dėl taip vadinamos
kos branduoliu pasistatyti
randumą AmeuKos, Angli sovietinės taikos programos
nepasiekiamą tikslą;
• Vakarai turėtų stengtis jos ir Prancūzijos vyriausy ir sovietų pastangų iš Va
pasiekti tokių susitarimų bėms, kuriame prašoma pa karų vyriausybių išgauti
su sovietais, kuriuose būtų rodyti reikalingą tvirtumą esamos būklės pripažinimą.
garantuotos pakankamos ir derybose su sovietais dėl Centrinėje ir Rytų Europo
je. Tai, sakoma memoran
dume, tik sutvirtintų sovie
tų įsiviešpatavimą tuose
kraštuose. Memorand ūme
dar pabrėžiama, kad Vokie
tija turi būti suvienyta
laisvų rinkimų keliu ir tai
kos sutartis turi būti pasi
rašyta tik su suvienytos
Vokietijos vyriausybe.
• Prancūzijos savivaldy
bių rinkimuose komunistai
iš 24,206 vietų prarado
3,752 vietas, socialistai pra
rado 6,237 vietas. Daugiau
siai pralaimėjo radikalai,
netekę 9,391 vietų. Laimėjo
gaullistai ir nepriklausomie
ji.
• Tibete šiuo metu vyks
ta ginkluotas sukilimas
prieš kinų komunistus, ku
rie yra šį kraštą okupavę.
• Iš Lenkijos komunistų
partijos pašalinta 200,000
asmenų, kaip skelbia politbiuro narys Zambrovski.
Nuošalioje kalvoje tarp
Marylando miškų, marinų
rūpestingai saugomoje ka
rinėje stovykloje, prasidėjo
britų ir amerikiečių pasita
rimai bendrai politinei lini
jai Berlyno krizės klausimu
nustatyti. Prieš atskrisdami į pasitarimų vietą, prez.
Eisenhoweris ir premjeras
Macmillanas aplankė Walter Reed ligoninėje tebe
santį valst. sekr. Dulles ir
su juo tarėsi ištisą valan
dą.
Macmillanas, praeitą sa
vaitę laimėjęs Adenauerio
pritarimą, kaip diplomati
niai šaltiniai tiki, bandys
Įtikinti prez. Eisenhowerį,
kad Vakarų valstybės tu
rinčios revizuoti savo nusi
statymą dėl Vokietijos su
vienijimo. Vakarų nusista
tymo modifikavimas turėtų
sudaryti bazę deryboms su
Chruščiovu viršūnių konfe
rencijoje.
Anglų pažiūra, kaip dip
lomatiniai komentat oriai
nurodo, esanti motyvuoja
ma :

KETURIASDEŠIMT
METŲ KOMUNIZMO
VAISIAI

PAŽANGOS RŪMAI KAUNE ir praeiviai kauniečiai
šių metų sausio mėnesio gale. Vietoj knygyno (Dirvos
bendrovės) ir Paramos galanterinės krautuvės, dabar yra
vaikams reikmenų krautuvė. Viduje ten dabar įkurdinti
trys Mokslų akademijos institutai.

Tokia antrašte vyko Hei
delbergo pilies karališkoje
salėje paroda apie komuniz
mo įvykdytas žudynes Ru
sijoje nuo pačios revoliuci
jos (1917 m.) iki šių dienų.
Buvo labai daug originalių
nuotraukų apie įvykdytus
žudymus Rusijoje ir vėliau
i komunizmo priespaudą pa
kliuvusias Pabaltijo ir kitas
valstybes.
Pati paroda buvo atida
ryta vasario 16, t. y. mūsų
Nepriklausomybės proga.
Paroda buvo surengta
Tarptautinio Komiteto Gin
ti Krikščioniškąją kultūrą
nuo bolševizmo. Atidarė Vo
kietijos sekcijos pirminin
kas Dr. Puender, kalbėjo
ministeris Lindrath, Aus
trijos pasiuntinys ir kiti

Lietuvių Agr. Sąjungos valdybos nariai — K. Ječius, A. Indreika ir B. Karazija
aptaria Lietuvos darželio trūkumus tarptautinėje gėlininkystės ir daržininkystės pa
rodoje Chicagoje.
Nuotr. B. Beržinio.

PENKIASDEŠIMTA ŽVAIGŽDE IAV VĖLIAVOJE
Reikėjo laukti 60 metų, kad Havajų salos taptų
50-ta Jungtinių Amerikos valstybe
Ramiajame vande n y n e
esančią Havajų salų grupę
Kongresas netikėtai greitai
padarė 50-ta JA valstybe,
nors tos privilegijos reikėjo
laukti 60 metų.
Aštuonių didesnių salų
grupė, esanti už 2,400 mylių
i pietvakarius nuo San
Francisco, nors atskiros sa
los turi savo vardus, vadi
nama bendru pačios didžiau
sios, Havajų salos, vardu.
Sostinė ir didžiausias pre
kybinis uostas Honolulu yra
Oahu saloje. Ta sala yra
604 kv. mylių dydžio, ir jos
vakarinėje pusėje yra taip
vadinama Perlų įlanka su
Perlų uostu, garsiu Pearl
Harbor, Amerikos karo lai
vyno baze ,kurią 1941 m.
gruodžio 7 d. japonai suplaišino. Oahu saloje susispietę
trys ketvirtdaliai visų tų
salų gyventojų.
Visos tos salos yra vulka
ninės kilmės, per milijonus
metų aukštais kalnais iški
lusios iš Ramiojo vandenyno
dugno. Havajų sala, pvz.,
4,030 kv. mylių ploto, nuo
okeano dugno iki vandens
paviršiaus turi 18,000 pėdų
aukščio ir aukščiausias jos
vulkanas yra iškilęs dar
apie 13,800 pėdų virš jūros
lygio. Kai kurie veikia ir da
bar, versdami iš žemės gel
mių karštą-degančią lavą ir
berdami aplinkui gausybę
pelenų.
Tų aštuonių salų bendras
plotas yra 6,435 kv. mylios,
ir nuo jų daug smulkių sa
lelių nusidriekia vandenynu
i šiaurvakarius (link Kini
jos ir Japonijos) dar 1,800
mylių, kas suteikia Ameri
kai daug tūkstančių kvadr.
mylių Ramiojo vandenyno
ploto ir priartina prie Toli
mųjų Rytų.
Salos turi daug plikų uo
lų ir kalnų ir džiunglių; tik
apie 300,000 akrų yra dirba
ma žemė, kurios 95 nuoš.
naudojami cukrinėms nen
drėms ir ananasams (pineapple) auginti. Apie 600.000
vietinių gyventojų minta
žuvimi ir tropiniais vaisiais;
šalia vietinių, ten dar gy
vena 60,000 karinio Ameri
kos personalo.

K. S. KARPIUS

tys. greta kitų visų savo
tvarkai reikalingu valdinin
kų.
Havajų žmonių kilmė
Kaip spėjama, Havajų sa
las apgyventi pradėjo neži
nomi atėjūnai, atsidanginę
iš kitų salų, prieš 1,000 me
tų. Jie buvę polineziečių kil
mės, kuriuos 13-14 šimtme
tyje kiti atėjūnai, atvykę iš
Tahiti salos, veik visai iš
naikinę. Polineziečiai, sako
ma, buvę Kaukazo rasės
žmonės, nežinomais laikais
pradėję plisti Pacifiko salo
se ir vėliau susimaišę su
malajiečiais ir geltonodžiais
rytiečiais.
Anglai keliautojai pir
miausiai užklydo Oahu salon apie 1792 metus. Kiek
vėliau jie pradėjo prekiauti
su vietiniais, ir ten apsigy
venę įvairūs perėjūnai ėmė
vietinius išnaudoti. Ieško
damas išsigelbėjimo kara
lius Kamehamela III 1854
metais užvedė derybas su
JAV, prašydamas Amerikos
globos, ir Washingtone ga
vo pritarimą. Tam karaliui
mirus ir tolesniems pasita
rimams nutrūkus, po 1875
metų karalius Kalakaua, at
silankęs Washingtone, pasi
rašė sutartį ir, Amerikai
paėmus Havajus savo protektoratan, prasidėjo ūkinis

salų kilimas. Ėmė dominuo
ti Amerikos kapitalo ir misijonierių religijos įtaka.
Valdovų šeimoms tai bu
vo pelninga. Tačiau prasi
dėjo bruzdėjimai prieš mo
narchiją, kurstomi pelnu su
sirūpinusių amerikiečių. Jie,
pagelbstimi konsulo ir karo
laivyno vado, suorganizavo
"Apsaugos Komitetą’’ ir
1893 m. pravedė sukilimą.
Karalienė Liliuokalani buvo
suimta ir uždaryta kalėjime
(kur per 9 mėnesius ji su
komponavo daug iki šios
dienos mėgstamų havajie
čių dainų).
Apie tai patyręs, prezi
dentas Cleveland sukilimą
pasmerkė ir pasiūlė karalie
nei grįžti į valdžią su sąly
ga, kad priešams suteiktų
amnestiją.
Įsteigta respublika
Bejėgė karalienė sutiko
su prezidento sąlyga, tačiau
jos priešininkai, vistiek nenurimę, paskelbė respubli
ką. Kai 1897 metais prezi
dentu buvo išrinktas McKinley, pažiūros Washingtone
pasikeitė ir 1898 m. praves
ta, didesnei amerikiečių
naudai, salų prijungimas
teritorijos teisėmis, su pa
žadu kada nors padaryti ly
giateise seserim JAV šei
moje. To teko laukti net 60
metų, bet tas salų gyveni
mo ir klestėjimo nesukliudė.
Vietinių polineziečių abėcė
lė susideda tik iš 12 raidžių :
a, e, i, o, u, ir priebalsių h,
k, 1, m, n, p ir v arba w.
Abėcėlę įsivesti jiems pa
dėjo krikščionys misijonicriai.
Salų gyventojų didžiausia
grupė yra japonai (38 nuo
šimčiai) ; po to seka čiabu
viai ir pusiau vietiniai, portorikiečiai, kaukaziečiai, ko
rėjiečiai ir dalis dar kito
kio mišinio.

(Nukelta į 2 psl.)

Tie gyventojai rinks vie
ną atstovą ir du senatorius
i Washingtoną. Iki šiol skir
tą gubernatorių rinksis pa

žymūs vokiečių visuomenės
asmenys.
Paroda tikrai verta dėme
sio. Ji bus rodoma dides
niuose Vokietijos ir kituose
Vakarų Europos miestuose.

. Darbščiosios Chicagos skautės, kurias matome viso
se iškilmėse: Kernavės skaučių tunto vadija su tuntininke
H. Plaušinaitiene.
a. Gulbinsko nuotr.
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Kasmet tos pačios klaidos
Visi sutariame, kad po
kiekvienos didesnės šventės,
kurion įtraukiama dauguma
sąmoningų lietuvių, verta
žvilgterėti
atgal;
pasi
džiaugti, kas gerai padary
ta ir prisiminti, ko nereikė
tų kitais metais kartoti.
Vienok, taip išeina, kad tai
atsimename, tik šventei pra
ėjus, nes kitais metais vėl
sąžiningai kartojame tas
pačias klaidas. Ir kartoja
me net jas viršydami.
Dabar, kada Vasario 16osios iškilmės praėjusios,
kada niekas nebegali saky
ti, kad tas klaidas primin
dami kenkiame pačiam rei
kalui, verta gi dar kartą jas
prisiminti, nes jos kasmet
mažina dalyvių skaičių ir
blukina pačios šventės reik
šmę.
Pirmoji, ir pati didžiau
sia klaida, tai tų minėjimų
ištęsimas iki begalinio nuo
bodumo. Kalbėtojai, kalbė
dami valandą ar daugiau,
kartoja visiems žinomus da
lykus. Menininkai, atlieką
programą, sudeda jon vis
ką, ką tik yra išmokę, o pa
tys rengėjai taip pat nori
pasakyti viską, ką tik jie
žino. Ir va, dėl šių priežas
čių, minėjimai išsitęsia. Ki
taip sakant isšitęsia todėl,
kad rengėjai sudarydami
programą neturi aiškaus
nusistatymo, per kiek lai
ko ji turi pasibaigti. O to
kių minėjimų programos
neturėtų užsitęsti daugiau,
kaip tris valandas. Gi kada
jos nesibaigia ir per 5 va
landas, tada susirinkusieji
pradeda nerimauti, vaikščio
ti, tada prapuola ir visas
šventės iškilmingumas.
Antra didžioji tokių šven
čių nuodėmė, tai rengėjų
noras pasirodyti, darant
pranešimus anglų kalba jos
pakankamai nemokant. Iš
eina lygiai panašus šventės
iškilmingumas, kaip ir Lie
tuvos miesteliuose, kada
gaisrininkai žydeliai, pakan
kamai nemokėdami lietuvių
kalbos, šventės iškilmingu
mą subanalindavo ir net ne
blogais anekdotais pavers
davo,
Keista, kada turime tiek
daug lietuviškojo jaunimo,
čia einančio aukštuosius
mokslus, labai gerai mokan
čio ir lietuvių ir anglų kal
bas, bet jie tokių pranešė
jų pareigoms neprileidžiami. Negi jau taip brangina
mos tos pareigos, kad ir čia
pasidarė nepakeičiam u m o
mitas, taip mus persekiojąs
ir kūrybingumą žlugdąs, o
neretai ir gėdą prieš kita
taučius darąs.
Trečia tokių iškilmių klai
da, tai vėlavimai programą
laiku pradėti. Dar atleisti
na, jei tokie vėlavimai skai
čiuojami minutėmis, bet kai
jau reikia skaičiuoti pusva
landžiais ir valandomis, ta
da vertai pasigirsta prie-

kaištavimai ir susirinkusių
jų pyktis. O dar blogiau,
kada patys rengėjai laiku
nesuskumba ateiti ir laiku
savo pareigas atlikti.
Ketvirta klaida, tai ren
gėjų noras pasigarsinti, kad
iškilmėse bus daug įtakingų
amerikiečių, bet nemokėji
mas jų tikrai į minėjimų
iškilmes atvesti. O kai ne
sugebama jų atvesti, tai ir
programos pranešinėji m a s
ar net invokacijos maldos
dviems kalbomis pasidaro
visiškai nebereikalingos.
Kai prisimini tas klaidas,
prisimeni jas kasmet besikartojant, tada atsimeni ir
tuos veidus, kurie tas pa
čias klaidas taip pamėgę,
kad nuo jau kaip ir negali
išsigydyti. Ar nereikėtų ir
naujų veidų, kuriems nebū
tų žinomos ir tos senos klai
dos?
Sunku pasakyti, kiek tų
klaidų priminimai padės
ateičiai, bet jei bent ir pora
minėtų klaidų ateinančiais
metais nebesikartos, bus šis
tas laimėta. Ir laimėta ne
tik mums pavieniui, bet ir
bendrajam reikalui.

Havajų salos...
(Atkelta iš 1 psl.)
Komunizmo vėžys ir ten
Salų gyventojai rasių at
žvilgiu savo tarpe nekovo
ta, tačiau baltieji gyvena
toliau nuo japonų, o tikrieji
čiabuviai stengiasi laikytis
nuošaliau nuo baltųjų ir ki
tų.
Havajų salos yra svarbus
prekybos laivynų mazgas,
todėl komunisto Harry Brid
ges vadovaujama galinga
uostų ir laivų darbininkų
unija kontroliuoja darbinin
ku judėjimą. Harry Bridges,
kurio unijos centras yra
San Francisco, kilme aus
tralas, Amerikos pilietybę
Įgijo, užslėpdamas savo ry
šius su komunistų partija.

• Aktualiausias mūsų
Skautų Brolijai šių metų
reikalas yra reprezentacinio
vieneto pasiuntimas į X-ją
Pasaulinę Džiambcrę Filipi
nuose. Lietuvos skautų kvie
timas į šią pasaulio jauni
mo šeimos šventę kartu yra
ir lietuviškos skautijos-eg
zistavimo pripažinimas.
X Pas. Džiamborė įvyks
liepos 17-26 d. Tokioms iš
vykoms paremti Brolijoje
yra taip vadinamas Džiamborės Fondas, štai artėja
Šv. Jurgio — Skautų Kan
kinių Diena. Jos proga tiek
skautukai, tiek jų vadovai
dės i tą fondą savo kuklias
aukas bendram reikalui.
Tokion talkon galėtume
mes visi ateiti — padėkime
Džiambores Fondui! Padė
kime mūsų pasiryžusiam
jaunimui iškelti trispalvę
Aziios padangėje. Aukoki
me lietuviškam Džiambores
Fondui. Aukas siųsti DF
sekretoriui sktn. Pr. Pakal
niškiui. 1331 — 16th St.,
Santa Monica, Calif.

J j deportuoti ir pilietybę
atimti valdžia bando jau 29
metų, ir tai parodo, kokia
bejėgė yra valdžia kovoje
su komunistais, nes jokiais
įstatymais, jokiais bandy
mais pilietybės iš jo atimti
iki šiol nepasisekė, ir Har
ry Bridges drąsiai savo įta
ką plečia ir didina.
Prisibijoma, kad jo Įtaka
gali būti lemtinga tų salų
kongreso atstovo ir dviejų
senatorių rinkimams.

Draugijos narių, kurie yra
vedę kitataučius. Tokie na
riai norėtų, kad jų vyrai ar
žmonos būtų draugijos na
riais.
Kadangi Draugija vado
vaujasi demokra t i š k a i s
principais, valdyba ir direk
toriai nutarė šį klausimą pa
vesti Draugijos nariams iš
spręsti. Visiems nariams
buvo raštu pranešta, kad se
kančiame susirinkime bus
svarstomas Draugijos įsta
tų pakeitimas, ”kad pilna
teisio Draugijos nario, ne
lietuvių kilmės vyras ar
žmona, būtų priimami pil
nateisiais Draugijos nariais,
tik negalėtų būti valdybos
nariais”.
Susirinkime šis klausimas
buvo gyvai svarstytas.
Draugijos pirmininkas in
žinierius Aleksandras Čap
likas turėjo sudrausti nekuriuos įkaitusius kalbėto
jus, kurie išėjo iš lygsvaros
ir pradėjo užgaulioti atski
rus Draugijos narius. Kada
visi norintieji pasisakė už
ar prieš, buvo nubalsuota
įstatų nekeisti. A. Čaplikas
neliko susirinkimo akivaiz
doje ”nešvariu”, kaip žinu
tėje pasakyta, Dėt jam gar
bė, kad sugebėjo sumaniai
ir bešališkai pirmininkauti.
Kada vietos Bendruome
nės skyrius nurodė reikalą
sušelpti Vasario 16 Gimna
ziją, Draugijos valdyba ir
direktoriai, savo susirinki
me kovo 10 d. nutarė pa
aukoti $50.00.
Draugijos nariai, balsų
dauguma savo susirinkime,
įvykusiam 1958 m. gruodžio
mėn., tarė savo žodį, kad
dabartinė vadovybė tinką
toms Draugijos pareigoms.
Jonas J. Romanas,
So. Boston

TĘSKIT SVARSTYMUS
Norėdamas ir toliau skai
tyti Jūsų gerai redaguoja
mą laikraštį, siunčiu ketu
ris dolerius (pasinaudoda
mas studento teisėm) DIR
VOS metiniam pratęsimui.
Malonu pastebėti, kad
DIRVA visuomet objekty
viai perduoda visas naujie
nas, neišskiriant nė pasau
linių, nė lietuviškųjų.
L. Jauniaus ir V. žiliaus
Svarstymai, kurie vienu lai
NELAIMĖ IR LIGA ku sukėlė gyvas diskusijas
DIRVOS puslapiuose, turė
Liga ir nelaimė ištinka tų būti tęsiami ir toliau.
netikėtai. Todėl tu turi už Prieš kelias savaites pora
sitikrinti, kad TAVO šeima laikraščio skaitytojų buvo
būtu apsaugota pagal Acci- užsiminę apie ”Svarstymų”
dent and Sickness planu.
nutraukimą. Tikiuosi, kad
NATION1VIDE INSU daugiau taip galvojančių
RANCE COMPANY siūlo skaitytojų tarpe nėra.
platu ligoninės, medicinių,
Svarstymus seku nuo jų
operaciniu ir nedarbingumo pradžios. Juose radau daug
pajamų draudimą žemomis medžiagos ideolo g i n i a i s
kainomis!
Dėl smulkesnių informa klaus imais. Paskutinieji
Vatikano Įvykiai irgi buvo
cijų skambinti:
objektyviai pristatyti. Tik
PAULINA
rai DIRVA daug nustotų,
nebespausdindama
Svarsty
MOZURAITIS,
mų.
Agentas
Linkėdamas daug sėkmės
laikraščiui pasilieku
13706 Benwood Avė.
Jūsų
CLEVELAND 5, Ohio
Leonas Narbutis,
Tel. SK 1-2183
Chicago

Geriausi sveikinimai mūsų draugams ir
visiems lietuviams

HUMEL
CONSTRUCTION. INC.

17706 Milės Avenue

Call MO 2-3000

GREETINGS and BEST WISHES
TOALL

SMITH'S RESTAURANT
SERVING THE FINEST FOODS

A Modern Cocktail Lounge

Wines - Beer - Liquor
WE HAVE COMPLETELY REDECORATED

222ND AND LAKE SHORE BLVD.
RE

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

ANDREWS MACHINERY
MOVING COMPANY

3815 Lakeside Avė.

Call

T2531

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

CARPENTERS DISTRICT
COUNCIL
CARL J. SCHWARZER, Prittident

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJĄ
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, IR KITAS RESPUBLIKAS.

GEORGE SHEWRING, Secreiary

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūšy firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
135 WEST 14th STREET
NEW YORK 11, N. Y.
Tel.: CHelsea 3-2583

Licensed by USSR

Atdara kasdien nuo 9-6;
Sekmadieniais nuo 94.

MŪSŲ SKYRIAI

900 Literary Road
CLEVELAND 13, OHIO
TeL TOwer 1-1461

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRamercy 5-7430

39 Raymond Plaza W.
NEWARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877

132 Franklin Avė.
HARTFORD, CONN.
Tel. CHapel 64724

332 Fillmore Avė.
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

308 W. Fourth Street
BOSTON 27, MASS.
Tel. ANdrew 8-5040

11339 Jos. Campau
632 W. Girard Avė.
DETROIT J2, MICH. PHILADELPHIA 23, PA.
Tel. TOwnsend 9-3980
Tel. WAlnut M878

Visais klausimais, ryšyje persiuntimo siuntinių Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės į vyriausią įstai
gą arba mūsų patyrusius, atydžius ir mandagius skyrių vedėjus, visi maloniai suteiks jums visus nuro
dymus. Pradžiuginkite savo gimines ir draugus nu siųsdami jiems siuntinį. Mūsų didžiulė firma turė
dama tūkstančius patenkintų klijentų 100% garantuoja pristatymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas
laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 7—12 dienų). Įstaigose yra pirmos
rūšies pasirinkimas maisto produktų, įvairių pramonės dirbinių, odų avalynės, laikrodžių ir kitokių
prekių pačiomis žemiausiomis kainomis. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite infor
macijų apie naujas muitų normas ir patarnavimus.

Best Wishes To Our Friends and Patrons

MEIRING MILLINERY

WE CARRY THE LATEST STYLE HATS
5724 Lorain Avė.
ME 1-2773

GREETINGS and BEST WISHES

TETALMAN PLUMBING AND

HEATING CO.

Atsiminkite, kad mes esame specialistai visa kame, kas liečia siuntiniu persiuntimą,

4021 SILBY ROAD

ER 1-5440

DIRVA

1959 m. kovo 23 d.
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Naujas dailininkas ateina
Albino Elslcaus paroda Bostone
Studentai santariečiai jau
bene trečią kartą Bostone
surengia dailės parodas.
Anksčiau matėm dail. Vie
sulo ir dail. žeromskio dar
bus, o kovo 14-15 d. jie
mums parodė dail. Albino
Elskaus tapybą ir vitražų
eskizus. Tapybos buvo pa
kabinta 20 paveikslų, o vit
ražų tik keturi. Be to, jau
pastatuose esą dail. Elskaus

EASTER
GREETINGS

to our
Lithuanian
Friends &

Patrons...

FEDEBAL
AND L O A N A S S N.
• 21510 Lorain, Fairview Pk.
< 2025 West 25th, Cleveland

SPECIAL
SATURDAY
OFFICE HOURS:
WEST 25th & LORAIN:
9:30 a. m. to 2:30 p. m.

FAIRVIEW PARK:

9:30 a. m. to 3 p. m.

vitražai buvo parodyti foto
grafinėse nuotraukose. Santariečių dailės parodos pa
prastai būna rengiamos
ALT S-gos namuose. Tų
darbų spiritus movens Bos
tone yra Vyt. Kavolis. Ir
prie dail. Elskaus parodos
rengimo jis yra prisidėjęs.
Šią parodą atidarė ir po
kalbi apie dailininko santy
kį su gamta, kurį pradėjo
dail. Elskus, gražai prave
dė stud. Leveckytė. Ne tuš
ti komplimentai, bet tikra
garbė Bostono santariečiams, kad jie serga savo
sios kultūros meile ir ilgesiu.
Pažiūrėjus dail. Albino
Elskaus
darbų,
galima
trumpai tarti: naujas daili
ninkas ateina. Iki šiol nei
vienas lietuvis tapytojas
nėra taip dirbęs. Elskaus
tapyba atstovauja abstrak
tinę dailę. Tai, berods, vie
nas paskutiniųjų žodžių
mūsų dailės gyvenime, jei
gu kai kurių M. K. Čiurlio
nio darbų nelaikysim abs
traktiniais. Jo spalvų gama
yra ypačiai aiški: žalia, mė
lyna, raudona, juoda, gelto
na. Atspalvių nedaug ir at
rodo, kad dailininkui tuo
tarpu jie nėra įkvėpimo
versmė. Bet tų aiškiųjų
spalvų deriniai akį traukia
ir jos neįskaudina. Priešin
gai, Elskaus žaidimas spal
vomis yra patrauklus ir
nuotaikingas, žinoma, tai
yra bandymai ir ieškojimai,
bet savaimingi, o todėl ver
tingi ir įdomūs.

M■

GIOVANNINO GUARESCHI---------------

Vėl praeina metai. Senstamą, ir tvankią gyvenimo
popietę yna malonu vėl pajusti jaunystės gaivumą ir pa
sinerti prisiminimų vonion. Pavyzdžiui, pagalvoti apie
pirmąją meilę. .
Šiandien esu storas, jau nebe vaikas, bet tėvas vai
ko, kurį reikia skaityti už tris. O kadais buvau grakštus,
kaip briedis, nerūpestingas ir nekaltas^
Buvo liepos mėnuo, ir aš išėjau pasivaikščioti kalnų
keliuku. Atėjau į žalią slėnį, kuris iki viršaus buvo pilnas
tylos. Ir moteris staiga pasirodė, lyg eilėraštyje: basa,
baltai apsirengusi, su akinančiaiabajtu skėčiu, kuris tru
putį aptemdė jos veidą..
Ji buvo aukšta ir patraukli. Ji sustojo prieš mane ir
maloniu, saldžiu balsu paklausė kelio į sodžių. Aš atsa
kiau jai, kad ir pats tenai einąs, ir pasisiūliau ją palydėti.
Pakeliui dama labai meiliai stebėjosi, kad aš, toks
jaunas, vaikščiojąs vienišas po tą melancholišką apylinkę.
Aš judėjau ne taip jau labai laisvai savo ilgose kel
nėse, nes aš labai laisvai suvalgydavau po puskilogramį
kaštanų ir po prausiamąjį dubenį sriubos du kartus per
dieną. Aš labai mėgau šv. Jono duoną ir džiovintus kaš
tanus.
— Aš nekenčiu triukšmo, — atsidusau. — Vienuma
žadina mano mintis?.
Malonus ir didingas sutvėrimas jausmingai manęs
paklausė:
— Labai daug galvojate?

v■

Tarp skausmų ir džiaugsmo prošvaisčių

Kai gavom žinią, kad Va
tikanas gręžia nugarą Lie
tuvos Ministrui, o per jį ir
Lietuvai, tai sujaudino ir
sujudino ir Venezuelos lie
tuvius.
Vienas lietuvis laiške Va
tikanui, tarp kitų dalykų,
parašė: ”Kai susigraudinę
neseniai laidojome Pijų XII,
prakilniausią mūsų laikų
Dail. Albino Elskaus pa žmogų ir didelį lietuvių tau
rodą Bostone dar būtų gali tos užtarėją, nė minties nema pavadinti uolų paroda, prileidomę, kad su Juo taip
nes visuose paveiksluose do pat užmūrysime į požemius
minuoja uolos. Kartais jos Vatikano kilniąją politiką
mėlynos, kartais žalios, ret lietuvių tautos, Lietuvos at
karčiais pilkos, kartais rau žvilgiu. Bet netikėtumas iš
donos, o kartais juodos, štai Vatikano atėjo ir jo akyir paveikslų pavadinimai: vaizdoje juntu savyje teisę
Uolos nr. 1, 2, 3, Nuo uolų, ir pareigą pareikšti, kad lie
Pajūris, Tylus pajūris, Tarp tuvių tauta, kurios 80 G yra
keistų uolų ir pan. Pats dail. katalikai, to neužsitarnauElskus, kalbėdamas apie ia iš švento Sosto, ypač kai
dailininko santykį su gam Lietuva gyvena savo nelai
ta, atvirai pasisakė, kad uo mių valandas”.
los tuo tarpu yra jo kūry
*
bos objektas, todėl kitų
Ir antras laiškas, rašytas
gamtos apraiškų jis nelie
čia. Uolų spalvos, jų forma dievotos lietuvės ir nuėjęs į
Vatikaną visos Venezuelos
cija, jas slegia šešėliai ir
visa aplinka, kurioje jos tū Lietuvių Bendru o m e n ė s
vardu, priminė Vatikanui
no, atrodo, patsai negyviausias gamtos prajovas, daili štai ką:
„Nelygintinas šiuo atve
ninkui teikia daug įkvėpimo
žaisti spalvomis ir nuotai ju yra Lietuvos reikalas su
Lenkija. Lenkiją gali atsto
komis. Į uolas jis žvelgia ne
realisto akimis, daugiau sa vauti prie švento Sosto kar
vo vidaus pojūčais, abs dinolas Višinskis, bet kasgi
trakčiai, o pati abstrakcija pakeis Lietuvos Ministrą
leidžia jam žaisti formomis. Girdvainį, jei Lietuvos ku-

PIRMOJI MEILE

__________

Tą uolų tematiką A. Elskui
įkvėpė Maino valstybės
gamta, ypačiai uoluoti jos
pajūriai. Anksčiau jis labai
nemėgęs mėlynų ir žalių
spalvų, bet Maino gamtos
poveikyje tas spalvas pamė
go ir dabar jų nebijo. Savo
nuotaikingumu ir spalvų
žaismingumu įdomesni A.
Elskaus tapybos darbai,
man atrodo, yra šie: Pajū
ris, Uolų ciklas (1, 2, 3),
Uostas, Tylus pajūris, Pra
švitus, Mažas uostas, Maine
ir Nuo uolų.
Albinas Elskus: Nuo uolų (aliejus, Jūratės JasėnaiKita naujenybė dail. A. tės nuosavybė), šis paveikslas buvo eksponuotas Bostono
Elskaus tapybos parodoj — parodoje.
visi paveikslai neįrėminti.
Pats dailininkas aiškino, "
kad tapybinis kūrinys turi čia piešinys yra drąsus ir
retų būti gyvi, šilti ir įdobėgti į erdvę, neturi būti
modernus, bet regimos ge mūs.
suvaržytas jokiu dirbtiniu
rai apvaldytos figūros, regi
Pasidžiaugę dail. Albino
aplanku, žinoma, tai yra po ma puiki vitražinė technika
Elskaus
kūrybos paroda
jūčio ir skonio dalykas. Kai ir kompozicija. Reikėtų tuos
Bostone,
linkėtumėm,
kad
kam paveikslo rėmai gali dail. Elskaus darbus pama
jis
uolose
nepradingtų,
kad
būti jo uždarymas nelais tyti pastatų languose, kad
jis
ieškotų
ir
atrastų.
Jau
vėn, o kai kam ir galutinis būtų galima daugiau apie
dabar jis yra stipriai savai
kūrinio išbaigimas.
i uos kalbėti. Atrodo savo mingas, o todėl dar kartą
Dail. A. Elskaus vitražai spalvų žaismingumu ir tų malonu tarti: naujas daili
St. S.
jau kitas pasaulis. Nors ir spalvų kompozicija jie tu- ninkas ateina.

(Laiškas iš Venezuelos)
nigai randasi arba tremty
je arba Rusijos kalėjimuo
se? — Todėl padėkit maža
jai lietuvių tautai jos nelai
mėje ir tai gerasis mūsų vi
sų Tėvas įvertins. Jo gi yra
pasakyta: ’ką gero padary
site savo mažajam broliui
— padarysite man’.”
❖

Rašėme, patys dar kartą
skaitėme ir liūdnai galvojo
me: mums, vargo pelėms,
reikia priminti švento Sos
to principus to rašto žino
vams Ir tai yra labai keis
ta. Argi dalykai tvarkoje
bažnyčios herarchijoj, jei
šiandien švento Rašto prin
cipai besaisto aveles, o vi
karai virto ir akli ir kur
tūs tiems principams?

Jei mūsų visų, giliai ti
kinčiųjų lietuvių Lietuvos
laisvės reikalu unisoninis
balsas grąžins girdėjimą
kurtiems, regėjimą akliems,
mes, tikriausia, būsime dė
ję stiprų žingsnį krikščioniškon brolybėn. Jei mūsų
balsas nepagelbėtų, atrodo,
tada tektų mums pergyvent
graudų verksmą prieš Visa
galį, kad suklupo savo pa
čiuose pirmuosiuose žings
niuose mūsų brolių pats
Vyriausias.

Aš ėjau, nulenkęs galvą, užgesusi cigaretė kabojo
mano burnos kamputy, o lazda, kurią neseniai buvau išsi
laužęs, daužiau skujas ir pakelėje augančių kadugių spyg
lius. Plaukų kuokštas kabojo ant mano smilkinio.
— Gal perdaug, — atsakiau su kartėlių ir dar labiau
nuleidau galvą. Ir atsimenu dabar, kad kaip tik tą aki
mirką atsimušiau galva į prakeiktą šaką, kuri klastingai
buvo pakibusi virš kelio, ir kurios aš, persipildęs skepticizrhu, negalėjau pamatyti.
— Ar jūs nelaimingas? — paklausė užjausdama da
ma, kai aš jaučiau ant kaktos augantį ne nežymų guzą.
Įniršęs tvojau medeliui lazda, bet nepataikiau, ir lazda
atsimušė į mano dešinės kojos kaulelį.
— Jeigu ir būtų laimės šiame nuostabiame pasauly
je, — sakiau ramiu balsu, nors iš skausmo vos nekaukiau,
— tai vistiek reikėtų mane laikyti’nelaimingu.
— Jūs būsite daug mylėjęs ir daug kentėjęs, — atsi
duso dama.
— Galbūt, — atsakiau aš.
Dama nustatė, kad aš esąs paslaptingas ir kitaip kal
bąs, negu kiti vyrai'.
Aš palikau damą prieš pat kaimą, prie vienos gražios
vilos tvoros.
— Dėkoju, mano pone... — pasakė ji šypsodamosi.
Ir atodūsis išpūtė jos nuostabias ir didingas krūtis, ku
rios tą akimirką taip pakilo, kad pusiau uždengė susiža
vėjimo vertą jos veidą.
Lazdos smūgis į kaulelį turėjo būti siaubingas; aš
tik didelėmis pastangomis tegalėjau žingsniuoti tolyn,
bet jaučiausi lengvas, kaip peteliškė. Aš buvau jaunas,
buvau Giovannino, tik Giovannino, grakštus, kaip brie
dis, ir moteris buvo atsidususi dėl manęs.
Kitą dieną ilgai slankiojau netoli vilos. Damos ne
buvo matyti, bet aš sukaupiau drąsą ir priėjau prie tvo
ros. Sodininkas, žmogelis su dideliais ūsais, silpnų kojų,

Visai ką kita galiu pra
nešti viso pasaulio lietu
viams iš gyvenimo Venezue
los Respublikos. Jos seimas,
neseniai išrinktas demokra
tiškiausiai, susirinkęs kovo
2, priėmė šaunią deklaraci
ją. Nenorėdamas užimti
perdaug vietos laikraštyje,
duodu tos deklaracijos pa
čią būdingiausią, įdomią ir
svarbią ištrauką:
„Venezuelos Respublikos
Seimas, imdamas dėmesin
tai, kad Venezuelos tauta,
savo nesugriaunama demo
kratiška sąžine, turi simpa
tijų visoms tautoms, kurios
kovoja dėl savo nepriklau
somybės ir laisvės,
nutaria:
1. Išreikšti Venezuelos
tautos solidarumą visoms
pasaulio tautoms, kurios ko
voja visuose pasaulio kon
tinentuose, kad gavus vals
tybinę nepriklaus o m y b e,
kad laimėjus demokratinę
santvarką ir užtikrintinus
pagarbą žmogaus teisėms”.
4. Kviesti visus demokra
tinius Amerikos Parlamen
tus glaudesnėn vienybėn
sustiprinimui demokratinės
sistemos, išnykimui kolo
nializmo, užtikrinimui eko
nominės nepriklausomybės
ir ivedamui santvarkos su
pilna pagarba žmogaus tei-

sems mūsų kontinente ir su
galutiniu to praplėtimu vi
soms žemės rutulio tau
toms”.
Ši deklaracija yra Vene
zuelos seimo persižegnojimas, pradedant darbą isto
riniu Venezuelai momentu,
kada Venezuela po 147 me
tų pirmą kartą pasiekia pil
nos demokratinės santvar
kos ir turi tokį seimą, ku
ris tikrai gali ir kalbėti ir
daryti tautos vardu.
Ši deklaracija virsta taip
pat pačiomis vyriausiomis
gairėmis tiems Venezuelos
atstovams, kurie dalyvauja
tarptautinėse organizacijo
se, diplomatams kituose
kraštuose ir visoms Vene
zuelos misijoms užsienyje.
Jei anksčiau tarptautiniame
forume mes džiaugėmės
puikui mūsų gynėju, Kubos
atstovu Dr. Nunez, tai šian
dien galime laukti morali
nės pagalbos ir iš Venezue
los atstovų, juo labiau kad
direktyva ginti pavergtas
tautas eina iš vyriausio įstatimdavystės autoriteto —
iš šio krašto seimo.
*
Argi nenuostabu ? — Tai,
ko dažnai nė ant kelių at
siklaupęs neišpr a š y t u m,
atėjus laimingai dienai,
gauni ir be prašymų, nei
kė priminimų, ši kartą de
klaracija yra paskelbta ma
žos tautos, bet užtat ji pa
brėžia šventąsias tautų tei
ses, todėl mes, lietuviai, tu
rim ’abai vertinti Venezue
los seimo kilnų žestą vi
soms pavergtoms tautoms.
Orinoko Krokodilas

Senosios Lietuvos legendų ir
padavimų rinkinys ką tik išėjo
iš spaudos. Čia surinkta Pau
liaus Jurkaus, Vinco Krėvės, Ne
lės Mazalaitės, Juozo Pronskaus,
Jono Remeikos, Šatrijos Raga
nos, Antano Vaičiulaičio, Vaiž
ganto ir Antano Vienuolio kūri
niais. Kieti viršeliai, iliustravo
dail. Ada Korsakaitė. Kaina
$2.00. Gaunama pas visus spau
dos platintojus ir leidykloje:

GABIJA
Straight Path Wyandach, N. Y.

sulinkęs ir su didele skrybėle ant galvos, tuo metu valė
ežias.
Aš negarsiai jį pašaukiau ir iškėliau dvi liras. Rau
donuodamas paklausiau jį, ar dama jau išėjusi.
— Ne, deja, ne, — sušnibždėjo žmogutis. — šiandien
į jos plaukus bus įsivėlęs koks velnias. Jau antrą kartą
ji man liepia valyti tas ežias.
Atsitraukiau sudiržusią širdimi; moteris kentėjo dėl
manęs. Tuo metu buvau jaunas ir garbingas, todėl nieko
nelaukdamas tuoj pat pradėjau ir aš kentėti. Aš slankio
jau aplinkui vilą, tačiau damos nemačiau, ir ta naktis
niekaip nenorėjo pasibaigti.
Rytą tuoj pat nuėjau prie vilos, ir draugiškas liki
mas panoro, kad tuoj pamatyčiau sodininką; jis grio
vyje, šalia sodo tvoros, prausė didelį šunį. Retkarčiais
gyvulys jį taip stipriai paspirdavo, kad jis nuvirsdavo.
Gerasis įsimylėjėlių Dievas dirbo mano naudai; aš priar
tėjau. sugriebiau gyvulį už diržo ir stipria ranka laikiau.
žmogutis man buvo labai dėkingas, ir ramiai galėjo
šuni trinkti. Pagaliau jis atsargiai apsidairė, paskui mal
daujančiu žvilgsniu pažvelgė į mane.
šuo turėjo antsnukį; aš įspraudžiau jo galvą į savo
tarpkojį ir nosine apvyniojau snukį.
— Pirmyn! — pasakiau.
žmogelis atsitraukė žingsnį atgal ir paleido tikslų
spyrį į gyvulio. užpakali. Aš tuo metu buvau jaunas ir
stiprus, be to, dar įsimylėjęs, tad būčiau ir liūtą sulaikęs
nuo riaumojimo. Tris ar keturias minutes laikiau šuns
snukį; paskui įsitikinęs, kad jis nurimo, paleidau.
— Ačiū, — pasakė sodininkas. — Prailginote mano
gyvenimą dvejais metais.
Aš paklausiau, ar malonioji ponia jau išėjusi, ir žmo
gelis pašnibždėjo man, kad ii išėjusi prieš pusę valandos.
Dabar jau turėjau sąjungininką.
(Bus daugiau)
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Akimirksnių kronikos

SAVO TEISYBĖS BEIEŠKANT
Pagalba iš būsimo premjero
Šių metų pradžioje per
skaitęs laikraščiuose, kad
naujasis Prancūzijos prezi
dentas gen. Charles de Gau
lle savo ministru pirminin
ku pasiskyrė buvusį sena
torių Michel Debrė, pagal
vojau, kad šį žmogų pasau
lio politiniai sluoksniai ma
žai tepažįsta, o daugumas
lietuvių apie jį nebuvo nie
ko girdėję.
Ir su šilima prisiminiau:
buvau turbūt vienas iš la
bai nedaugelio lietuvių, ku
riems teko turėti kokių nors
reikalų su Debrė, ir tikriau
sia esu vienintelis lietuvis,
kuriam dabartinis Prancū
zijos premjeras asmeniškai
yra suteikęs neužmirštamų
pagalbų...
Mūsų bėdos prasidėjo su
karo pabaiga 1944-45 metų
žiemų. Buvau tada sųmoningai ir gana vykusiai įstri
gęs vokiečių okupuotame
pietiniame Alzase prie Mulhouse miesto. Generolo de
Lattre de Tassigny armija
užėmė tų Alzaso dalį 1944
metų lapkričio antroje pu
sėje. Slegiami nacių grįžimo
baimės, vos keli kilometrai
nuo paties fronto zonos,
mes čia ištūnojome apie po
rų mėnesių, o 1945 m. sau
sio 15 d. trys lietuvių šei
mos (V. Rastenio, P. Janu
laičio ir mano) ir visi de
portuotieji ar pabėgėliai "iš
Rusijos” staiga buvome su
telkti į vienų vietų ir, kaip
"Sovietų Sų jungos pilie
čiai”, išvežti į pietų Pran-

BRONYS RAILA
eūzijos miestų prie Vidur
žemio jūros, Montpellier, ir
patalpinti į sovietinių enka
vedistų prižiūrimų lagerį.
Čia mums reikėjo tik pa
laukti kol atsiras laisvų vie
tų laivuose mus laimingai
išplukdyti į Odesų — į "di
džiojo rytų sųjungininko”
tėvynę.

Dalykai su mumis dėjosi
vietomis šiurpūs, vietomis
tragikomiški ir iš viso la
bai romantiški. Gal juos ka
da smulkiau aprašysiu, bet
ši kaitų tik pažymėsiu, kad
mums ilgiau pagudravo jus,
gavome legalius Prancūzi
jos užsieniečių pažymėji
mus su teise laisvai apsigyti ir visi — dingome iš lage
rio. Kovo ar balandžio mė
nesi lageryje likę mūsų ne

Prof. Georgės Matorė 1957 m. lankėsi Amerikoje ir
kelioms dienoms buvo apsistojęs Los Angeles pas B. Rai
lų. Fotografas inž. P. Gasparonis čia "pagavo” jį besišyp
santį, dalinantis atsiminimais apie vizitų pas M. Debrė.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
visiems lietuviams
THOMAS J. UNIK CO.
INSURANCE AGENCY
EVERYTHING IN INSURANCE

East 9th SL Pier Bldg.

TO 1-0200

BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons
MOR-FLO HEATER COMPANY
MANUFACTURING HOT WATER HEATERS
AND PLUMBING SLPPLIES

2176 EAST 76ih STREET

UT 1-2300

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday
AURORA RESTAURANT
Famous for Steaks, Lobster, Spaghetti,
Ravioli, Excellent
WE CATER TO WEDDINGS & SHOWERS

11316 EUCLID AVENUE

RA 1-1010

GREETINGS and BEST W1SHES
W1EHN’S BAKERY
For GOOD Baked Goods—See WIEHN’S
12429 ARLINGTON AVENJE

GL 1-3756

GREETINGS and BEST W1SHES
LENIHAN AND GORTON

INSURANCE
FRANK B. KIRCHNER
2001 Union Commerce Bldg.

laimės draugai, rusai, uk
rainiečiai, lenkai, totoriai,
besarabai ir kitokie, prie
varta ir be ceremonijų bu
vo išplukdyti per Marselį
Odeson. Neslėpsiu, — jų da
lis staiga smarkiai paraudo
ir su džiaugsmu išplaukė didžiojon tėvynėn . . .
Laisvė mums tai laisvė,
— bet kaip gyventi? Lage
ryje davė butų, dvigubų
normų cigariečių ir neblo
go maisto (sovietų piliečiai
paraudusioj Prancūzijoj ta
da buvo pagarboje!). O
laisvėje — nieko, žinokis
sveikas. Miestas pilnas
knibžda ispaniškų ir kitokių
pabėgėlių, ir nei buto, nei
darbo negausi. Bendrai, ka
ro nuniokiotoje Prancūzijo
je visur dar anarchija. O
pinigų ? Turime kiek vokiš
kų markių, bet jos čia be
vertės, ir tik viena kita
prancūziškų frankų, Alzase
išsikeistų ar išspekuliuotų
iŠ kareivių. Einantis Lietu
vos atstovo Prancūzijoje
pareigas ir Balfo ryšininkas
Dr. S. A. Bačkis, patyręs
anie mūsų, kaip "pirmųjų
išlaisvintų lietuvių” likimų,
tuojau mums prisiuntė pa
galbai po šiupsnelį frankų.
Betgi iie bematant tirpsta.
Išgirdome, kad netrukus
po mūsų išvežimo iš Alzaso,
ten visiems buvo keičiamos
vokiškos markės į frankus.
Ir neblogu kursu, po 15 už
markę, — bet mūsų ten jau
nebebuvo, o dabar keitimo
terminas buvo pasibaigęs.
Išklausinėjau visose kompe
tentingose Montpellier įstai
gose, — jokios pagalbos, jo
kių instrukcijų. Važiuok
ponas i Paryžių, gal ten ka
gausi. . .
Sukrapštęs paskutin i u s
frankus kelionei į ten ir at
gal, išsirūpinęs visus leidi
mus, pavasariop išvažiuoju
į Paryžių teisybės ieškoti.
Vežuosi 1250 vokiškų mar
kių — dalis pasiimta dar iš
Lietuvos, kita dalis uždirb
ta Mulhouse fabrike.
❖

TO 1-8989

❖

❖

Paryžiuje apsistoju pas
pažįstamų prieš karų gyven

tame viešbutyje. Ir tų patį
rytų, mažai temigęs, pra
dedu keliones lobiams įsigy
ti.
Vykstu, mano supratimu,
i tam tinkamas įstaigas.
Pirmiausia į Prancūzijos
valstybinį bankų. Atsaky
mas, kaip Montpellier: —
ponas, toks pinigų ^keitimas
Alzase buvo, bet dabar už
baigtas, mes nieko negali
me daryti be finansų minis
terijos patvarkymo ... Ei
nu ten, į Louvro rūmus, o
finansų ministerija — -tai
miškas su liūtais ir brie
džiais. Ir tu vargšas nei ne
bandyk prieiti prie iždo val
dovų. Kiek galėjau turėti
konferencijų, tai tik su du
rininkais ir pora raštininkų.
Jokios vilties! Esi karo pa
bėgėlis, tai kreipkis į Pa
bėgėlių ir Deportuotųjų mi
nisterijų — čia jos reikalas.
Susiieškau tų visai naujų
ministerijų. Aiškinuos vie
name departamente: ne, ne
čia, eik į kitų.
Trečių kartų nuvykęs
markių iškeitimo reikalais į
Pabėgėlių ir Deportuotųjų
ministerijų, jaučiu, kad jau
liežuvis man džiūsta burno
je, vėl ir vėl bepasakojant
savo visiems įkyrėjusių is
torijų.
Valdininkai kraipo gal
vas, užjaučia ir šypsosi. De
ja, nieko negalima padary
ti. Tik pagaliau, vienas val
dininkėlis staiga pakrapšto
pakaušį ir sako:
— Pamėgink pas genera
linį sekretorių vokiečių ir
austrų reikalams. Man ro
dos, kad jūsų reikalas jau
yra įvykių pralenktas, bet
jei kas gali padaryti išimtį,
tai tik ten.
Užrašo adresų, viršininko
vardą, ir tuoj važiuoju į tų
sekretoriatų ir pas nurody
tų asmenį — Debrė . . . Kaip
paprastai — durininkai, raš
tininkai, kortelės užpildy
mas ir — ateik rytoj 9 va
landa, šiandien ponas gene
ralinis sekretorius užimtas.
Ateinu rytoj, — pono se
kretoriaus nėra ir nežinia,
kada bus. Ateinu popiet: nė
ra ir nežinia, bet rytoj tik
rai bus. Ateinu vėl rytoj,
vėl nėra, ir durininkas žiū
ri į mane taip, kad nežinau,
ar jis pyksta ar tik juokia
si iš tokio kvailio, kuris
kažkokiu mizernu reikalu
nori trukdyti atsakingo -ir
aukšto valdininko laikų.
*
*
*
Staiga topteli mintis: ne
jaugi iš niekur negalima
gauti pagalbos?
Ir tik dabar prisimenu,
kad Paryžiuje turiu vienų
draugų, kurį ketinau vėliau
aplankyti, — Georgės Ma
torė, dabar profesoriaujan
tį Sorbonnoje. Išėjęs suran
du knygoje telefonų ir
skambinu. Atsiliepia jis
oats: — kaip? iš kur da
bar? juk keli metai nesima
tėme !
— Georgės. — sakau, —
be tavo pagalbos aš žuvęs.
Padėk nugalėti prancūzų
biurokratijos cerberius.
Popiet susitinkame ir abu
vykstame pas Debrė. Ma
torė eina pirmas, aš kukliai
užpakalyje. Vėl užpildau
kortelę, o jis valdininkui
žodžiu pareiškia;
— Esu Matorė, Sorbonnos profesorius. Yra labai
svarbus reikalas, liečiantis
ši poną . . .

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
JEZEK COMPANY BUILDERS
15400 Milės Avenue

WY 1-0311

GREETINGS and BEST W1SHES
OHIO IRON WORKS
INDUSTRIAL STEEL FABRICATORS
EX 1-7625

879 ADDISON RD.

GREETINGS and BEST WISHES
UPTOWN PRESCRIPTION
DRUG STORES
PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY
10543 Camegie Avė.
10431 St. Clair Avė.
18599 Lake Shore Blvd.
10605 Chester Avė.

RA1-2700
MU 1-3600
IV1-9252
SW1-2200

BEST WISHES

FROMA FRIEND
Our Sincere Greetings and Best Wishes
For a Pleasant Holiday

THE LINDSEY
SANITATION CO
SANITATION SERVICE
MAINTENANCE SUPPLIES

JANITORIAL EQUIPMENT
"FOR COMPLETE DEPENDABLE
SANITATION”

393 East 131st Street

MU. 1-8000

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday
JOHN L. MIHELICH

Attomey
And Member of Civil Service Commission
MA 1-2013

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
ARTHUR L. HALL
REALTY COMPANY
12015 KINSMAN ROAD

SK 1-7378

GREETINGS and BES I' W1SHES
For a Pleasant Holiday

(Nukelta į 8 psl.)

MONONGAHELA & OHIO
J. CIJUNSKAS
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas
brangenybes. Sąžiningas ir
garantuotas darbas prieina
momis kainomis.

COAL
1900 Euclid Avenue

COMPANY
CH. 1-5380

G eetings and Best \Vishes To Our Friends & Patrons

G. & E. DRY CLEANING
\VT-IERE YOU GET THE FINEST CLEANING

753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio
Telef.: LI 1-5166

12917 UNION AVĖ.

Call WA 1-7934
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AKADEMINIS GYVE NIMAS
---------

L.S.T. KORP! NEO LITHUANIA -------------

Redaktorius Kęstutis Gaidžiūnas. Redakcinis kolektyvas — Dalia. Maurukaitė,
Eglė žemgulytė, Benito Nausėda. Visą medžiagą siųsti K. Gaidžiūnas,
317 Corning Dr., Cleveland 8, Ohio.

Iš Neo Lithuania korporacijos iškilmių Clevelande, kur buvo senjorais pakelti trys
Vytautai: Staškevičius, Matulevičius ir Macevičius. Juostas įduoda pirm. C. Modes
ta vičius. Toliau matyti: Geležiūtė, V. Stankus, R. Sakalas, V. Karosaitė, R. žygaitė
ir kiti.
Dirvos nuotrauka.

MANO LIETUVYBĖ
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS
Kasdien mes girdime, kad
mes esame lietuviai, kad
mūsų pareiga Tėvynę mylė
ti, kad mes esame Lietuvos
vaikai.
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Vieni iš mūsų šiuos fak
tus priimame, kaip kasdie
ninį įvykį, kiti į tai žiūrim
lyg ir abejingai, tartum į
bereikalingą priedą, iš ku-

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends
CHARLEY’S BEER AND
WINE STORE
BEER—WINE—SOFT DRINKS
677 EAST 185TH St.
KE 1-4530

GREETINGS and BEST WISHES

THE GOLUB
FUNERAL HOME

rio išplaukia daug pareigų,
pasiaukojimo, ir dažnais at
vejais nemaža darbo.
Lietuvybės pilnas supra
timas yra plati vaga. Daž
nai ši vaga skiriasi. Skiria
si tarp mūsų — jaunųjų, ir
mūsų tėvų.
Mūsų tėvai, kurie ten gi
mė, augo, ir praleido savo
jaunystės dienas, žiūri į šią
problemą vienaip. Jie ten
jaunuolio akimis stebėjo vi
sa, kas sava. Tai įsirėžė į jų
širdis, į jų pergyvenimus.
Jie ten augo ir brendo. Kar
tu su jais augo ir Lietuva.
Tas viskas jiems buvo dau
giau, negu sava ir miela.
Tas jiems buvo kasdieninis
džiaugsmas, rūpestis, pra
laimėjimas ir laimėjimas.
Mums, kurie augom jau
pakeliui iš Tėvynės, kurie
augom pokario skurdžiose
stovyklose, kurie matėm
daug kraštų ir tautų žmo
nių, kurie kalbėjom ar kal
bam daugeliu svetimų kal
bų, mums lietuvybė dažnai
jau kitaip atrodo, negu mū
sų tėvams.
Daugelis iš mūsų Lietu
vos nepažinom, kaip ją pa
žino mūsų tėvai. Jos vaiz
dą mes susidarėme tik iš

tėvų ir vyresniųjų pasako
jimų, iš spausdinto lietuviš
ko žodžio. Mes negirdėjome
džiaugsmingo laisvo lietuvio
juoko, ir neregėjome pa
vergtojo tylios karčios aša
ros.
Ką reiškia Lietuvos lais
vė mums, kurie tos šalies,
mano ir tavo Tėvynės, vi
sai neatsimenam? Ką ji
reiškia mums, gyvenan
tiems šiame laisvės ir per
tekliaus krašte?
Aš manau, kad ji mums
yra nemažiau brangi, kaip
ir mūsų tėvams. Juk tai mū
sų tėvų, senelių, ir prosene
lių žemė. Juk tai mūsų visų
praeities^ istorija.
Čia augančiam jaunimui
yra dažnokai daromi užme
timai, kad mes angliškai
kalbam, kad nelankom lietu
viškų parengimų, kad permažai dalyvaujam visuomeninėie veikloje.
Didžioj daugumoj tai yra
neteisingi kaltinimai, per
dėti užmetimai! Jei tai bū
tų absoliuti tiesa, šiandien
mes neturėtume lietuvių
jaunimo organizacijų, ne
būtų lietuvių studentijos
spaudos, ir pagaliau nebūtų
mūsų organizacijos.
O kad mes čia esam, tai
yra mūsų pačiu buvimu ta
riamas naliudiumas. kad lie
tuviu jaunimas lietuvybei
nemirė ir mirti nes’rucšia.
Tiesa, gal mes negalim taip
dažnai deklamuoti tų tuščių
žodžių, kurie paslepia tikrą
Tėvynės meilę, ją paskan
dindami patriotiniam riks
me. Bet mes lietuvybę ne
mažiau išgyvenam. Kartais
užsidarę savo kambarėliuo
se mes permuštom, kodėl
turim būti lietuviais, ir ką
daryti, kad geresniais bū
tume. Kartais išbarti už vie
ną ar kitą smulkmeną, mes
ir kelio į tą lietuvybės va
gą vieni nebepajėgiame su
rasti. Ir džiaugsmas paima,
kada sueigoj, ar savųjų bū
ry vėl surandi atsakymą ir
širdy nešiojamą skausmą
gali paskandinti.
Ir šis mano pasisakymas
drauge yra ir mano lietuvy
bė, kuri mane veda į lietu
višką organizaciją, į lietu
višką laikraštį ir knygą, į
lietuvių tautines šventes.

DEŠINĖJE, KAIRĖJE AR

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday
JUDGE JOHN J. MAHON

COMMON PLEAS CCHJRT

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons
WILSON PURE OIL
SERVICE STATION
DI 1-9807

8000 BESSEMER AVENUE

HOLIDAY GREETINGS
THE E. B. BROWN

OPTICAL CO.
803 Union Commerce Bldg.

MAin 1-2428

GREETINGS and BEST WISHES
BUILDING LABORER’S
Local No. 310
JAMES O’TOOLE, SECRETARY

1220 ONTARIO ST.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

visiems lietuviams

HILDEBRANDT PROVISION CO.

ME 1-3700

3619 WALTON

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
JACK KLUM REALTY CO.

VIDURYJE?
EMIL GOLUB Prop.

4703 Superior Avė.

Filisteris K. NAUSĖDAS

EX 1-0357

GREETINGS and BEST W1SHES
CHATERBOX LOUNGE BAR
SERVING THE CHOICE WINES-LIQUOR-BEER
FISH FRYS EVERY FRIDAY
791 East 185th St.
IV 1-9573

GREETINGS and BEST WISHES
FORSBERG ENAMELING
COMPANY
5103 LAKESIDE AVĖ.

EX 1-9269

GREETINGS and BEST WISHES

VICTOR ADD1NG MACHINE CO.
3222 CARNEGIE AVĖ.

EX 1-4650

Dr. J. Paplėnas mėgina
Neo Lithuania aptarti „de
šinės” ir „kairės” prasme
(Dirvos 98 Nr.). Jis randa,
kad Neo Lithuania nėra nei
kairėje, nei dešinėje, bet
randasi viduryje, centre.
Man ši Dr. J. Paplėno
nuomonė pasirodė gana di
delė naujiena. Man atrodė,
kad mes neolithuanai visa
da save laikėme dešiniai
siais. Aš pats tokiu save lai
kiau nuo tų dienų, kai, dar
nebūdamas Korp! Neo Li
thuania nariu, susipažinau
su Korp! steigėjų mintimis,
išdėstytomis Korp! laikraš
tyje JAUNOJI LIEAUVA.
Paskaitęs tą korporacijos
”ideologijos sucentrinimą”,
susimąsčiau: ar aš klydau,
save ir kitus neolithuanus
laikydamas dešiniaisiais, ar
Dr. J. Paplėnas klysta? Jei
gu aš dešinysis (neolithuanas esu nuo 1920 metų),
tad kur Dr. J. Paplėno klai
da?
Man atrodo, Dr. J. Paplė
nas sumaišė du dalykus:
ideologinį ir klasinį (nuo
žodžio klasė, luomas) socia
linių junginių suskirstymą.
Kalbėdami apie kairę ar
dešinę, tai galvojame apie
ideologinį aspektą, bet ne
klasinį. Socialistai Prancū
zijos parlamente atsisėdo
kairėje, norėdami atsiskir
ti nuo nesocialistų. Ligi to
„atsisėdimo” nebuvo kai
riųjų, nė dešiniųjų. Nuo to
momento, kai socialistinės
grupės atsisėdo kairėje, tuo
pačiu jie visas kitas grupes

automatiškai pasodino de
šinėje, arba, geriau, kitus
privertė atsisėsti dešinėje.
Iš čia kairieji ir dešinieji.
Man atrodo, klausimas,
kas kairysis ir kas dešiny
sis, nėra painus. Kadangi
socialistai save „pasodino”
kairėje, o visus kitus priver
tė atsisėsti dešinėje, tad
mes neolithuanai, norėdami
žinoti, ar mes esame kairie
ji, turime atsakyti į klausi
mą: as mes esame socialis
tai ?
Mes žinome, kad socialis
tų ideologija yra marksis
tinė dialektika, tiksliau ma
terialistinė dialektika. Mū
sų gi ideologija yra idealis
tinė.
Mano supratimu Dr. J.
Paplėnas daro klaidą, ieško
damas kairumo-dešin u m o
kriteriumo organizacijų sie
kimuose socialinėje, ekono
minėje ar valstybinėje san
tvarkoje. Mano supratimu
vieninteliu kriteriumu pa1skiro žmogaus pažiūrų ar
kurios organizacijos, ypač
ideologinės, dešinumui ar
kairumui apspręsti, turi
reikšmės tik pažiūros į žmo
gų.
Atsakydami, kaip mes su
prantame žmogų, pasisaky
sime, ar mes esame dešinė
je ar kairėj, žinome, kad
materialistinė diale k t i k a
žmogų laiko materija, nors
ir protaujančia, gi mes žmo
gaus esminiu elementu lai
kome jo sielą. Materialisti(Nukelta į 6 psl.)

259 East 156 Street

jy 1-2901

BEST WISIIES TO OUR FRIENDS
AND PATRONS

EMMETT

MEADE

SLATE ROOFING CONTRACTOR

3288 EAST 1301h STREET

SK 1-8139

Geriausi sveikinimai draugams
ir rėmėjams
CONCRETE PIPE CO., OF OHIO
OLD MILĖS ROAD
MO 3-8733

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

JORDAN CAMERA &
SUPPLY STORE
3802 WEST 25th STREET

SH 1-5511

GREETINGS and BEST WISHES

TALIS STUDIO
7106 Superior Avenue

HE. 2-0040

DIRVA
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GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons
KINGSBURY COAL COMPANY
3EE US OR CALL US WE CARRY
THE FINEST IN COAL

WE GI VE EAGLE STAMPS

1635 EAST 39th ST.

CE 1-0200

10420 QUINCY AVĖ.

CE 1-0200

To Our Many Friends
BEST WISHES

PHYSICIANS
AMBULANCE
SERVICE
DAY AND NIGHT SERVICE
Patients Moved as
Doctors Prescribe
OXYGEN IN CASE OF EMERGENCY

Ali Cars Insured
Call Day or Nlght — CE 1-3344

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
!

THE CAR BUICK 1959

!

QUA BUICK, INC.
THE DEALER

10250 SHAKER BLVD.

RA 1-6000

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems
JCHN LARSEN REALTY

REALTORS
4169 Pearl Road

SH 1-3448

GREETINGS and BEST W1SHES
To Ali the Lithuanian People
THE LEONARD ELECTRIC

1959 m. kovo 23 &

NEO LITHUANIA...
(Atkelta iš 5 psl.)
nė dialektika žmogaus net
siekinius, jo idealus šiame
žemiškame gyvenime laiko
jo istorinių, socialinių ir
ekonominių sąlygų rezulta
tu. štai tik dėl šių pažiūrų
į žmogų socialistai, komu
nistai yra priėję prie mums
gerai pažįstamų ūkinių ir
socialinių eksperimentų, ku
riuose paneigta žmogiškoji
prigimtis, siekiant pakeisti
patį svarbiausi žmogaus
idealą, palikti savarankišku
kūrėju, žiauriausiomis tero
ro priemonės priverčiant
paklusti tiems eksperimen
tams, kad su laiku pasikeis
tų ir pati žmogaus prigim
tis.
Ar galimas vidurys tarp
socialistinio žmogaus supra
timo ir tos pažiūros, kurias
mes, neolithuanai, kartu su
Basa navičiumi, Smetona,
Maironiu ir Tumu Vaižgan
tu turėjome?
Taip, religija irgi yra vie
nas iš pagrindinių bruožų
dešinumui ir kairumui ap
spręsti. Kolegos, neišsisuki
nėkime, o kas išsisukinėja,
tas iškreipia mūsų ideologi
ją. Mes, neolithuanai, žmo
gaus religiją laikome pozi
tyviu veiksniu mūsų tautai
ir tuo pačiu mūsų korpora
cijai. Mūsų konstitucijoje,
ir tai net 1938 metų, yra
aiškiai pabrėžtas religijos
reikalingumas mūsų tautai,
mūsų tautos moraliniam ug
dymui. Neo Lithuania ne
buvo ir negali būti abejin
ga religinių tiesų atžvilgiu.
Neo Lithuania nėra vidury
je tarpe ateistų ir tikinčių
jų. Neo Lithuania yra tarp
tikinčiųjų.
Jei Neo Lithuania neuž
sidėjo sau prievolės kontro
liuoti savo narių religinę
praktiką ir nepasistatė sa
vo tikslu religinių tiesų
skelbimą, palikdama tatai
bažnyčioms, jų kunigams,
tas visai nieko nepasako
apie mūsų principinius nu
sistatymus tuo atžvilgiu,
kas yra pozityvu ir kas ne
gatyvu.
Smetona tiksliai pasakė,
kad tikėjimas yra dėsnis,
netikėjimas — išimtis, taip
kaip regėjimas yra dėsnis
ir aklumas — išimtis. Vidu
rio ir čia nėra ir negali bū
ti. Ir šiuo atžvilgiu neolithuanas yra tik dešinėje.
Jeigu Neo Lithuania religi
jos atžvilgiu būtų pasisakiu
si taip, kaip tai pasako Dr.
J. Paplėnas, mes savo tarpe
tikrai nebūtume garbės na
riais turėję Tumo-Vaižgan
to ir Maironio.
Principiniais klausim a i s
reikia kalbėti aiškiai. Pagal
Dr. J. Paplėną atrodytų, lyg
Neo Lithuania religijos at
žvilgiu yra indiferentiška.
Taip nebuvo. Neo Lithuania
religijos atžvilgiu buvo nu
sistačiusi pozityviai. Todėl
čia vidurio nebuvo ir nėra

Neolithuanas šiuo požiūriu
yra aiškioje dešinėje.
(Bus daugiau)
MŪSŲ VEIKLA
New York

Vasario 27 d. p.p. Paprockų rezidencijoje įvyko neolithuanų sueiga. Jos metu
buvo aptartas tolimesnės
veiklos planas. Nutarta leis
ti vietos laikraštėlį ir suei
gas daryti kartą į mėnesį.
Sueigų metu kiekvienas
korporantas turės paruošti
ir paskaityti referatus, lie
tuvių kultūros, mokslo, po
litikos bei ideologiniais klau
simais.
Sueiga praėjo labai jau
kioje nuotaikoje.
*
New Yorko numatyto
leisti laikraštėlio redakcinį
kolektyvą sudaro: Aldona
Noakaitė, Vytautas Vaitaitis, Virginija Sutkutė, Ire
na Vakselytė ir Algis šalpukas.
*
Kolegė Danutė Leskaitytė susižiedavo su Gediminu
Stasiukynu.
CLEVELAND

IŠKILMINGA SUEIGA

Vasario 28 d., Čiurlionio
Ansamblio namuose, įvyko
skyriaus iškilminga sueiga
ir Nepriklausomybės šven
tės minėjimas.
Sueigą atidarė pirminin
kas C. Modestavičius. Ne
priklausomybės šventei pri
taikytą paskaitą skaitė J.
Čiuberkis.
Sueigos metu trys jumo
rai buvo pakelti į seniorus
— Vytautas Macevičius,
Vytautas Matulevičius ir
Vytautas Staškevičius.

Po iškilmingos sueigos se
kė meninė programa, kurią
išpildė seniorai, juniorai ir
moksleiviai neolithuanai.
Iš seniorų, K. Gaidžiūnas
kalbėjo šešioliktosios Vasa
rio ir lietuvybės reikšmės
tema; A. Garlauskas kėlė
mintis apie lietuvių tautą.
Iš juniorų B. Augustinavičiūtė skambino pianinu,
V. Benokraitis grojo akor
deonu, A. Andolytė ir 'A.
Gasparaitis skaitė "Parti
zano laišką”.

Programoje dalyvavo ir
kiti moksleiviai neolithua
nai: D. Mackevičiūtė, L.
Musteikytė, E. Modestavi
čius, ž. Ramanauskaitė, I.
Gelažytė, V. Stankus, V.
Karosaitė, R. žygaitė, P.
Morkūnas, N. Grybauskai
tė, L. Juodytė, R. Sakalas,
R. Gaidžiūnaitė, D. Bružai
tė, R. Mackevičiūtė ir R.
Gulbinas.
Programą pravedė A. Mo
destavičius.
K, G.

MFG. CO.
3907 Perkiiis Avenue

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
THE ATLAS PAPER BOX CO.
J. H. Hass, Vice President and Treasurer
1849 EAST 65ih STREET

UTah 1-1191

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

visiems lietuviams

VIC’S GULF SERVICE STATION
THE FINEST SERVICE IN T0WN
VICTORAS SUMAS Mgr. WE GIVE GREEN STAMPS
SUPERIOR AVĖ. (CORNER EAST 66th ST.)

EN 1-9713

Gmtinjjs and Best. Wlshes to Our Friends and Patrons

C. C. R03INSON REAL ESTATE CO.
CE 1-2996

10005 CEDAR AVENUE

GREETINGS and BEST W1SHES
For a Pleasant Holiday
FEINER HOMES
NEW APARTMENT EROM

$105.00 to $135.00
20955 Ellacott Parkwav
Warrensville Heights
MO 2-9222

BEST W1SHES
To Ali the Lithuanian People
JOHN KOVACH

STATĖ REPRESENTATIVE

BEST W1SHES

IDEAL BU1LDERS SUPPLY
AND FUELCOMPANY
SH 1-1600

4720 BHOOKPARK

HOLIDAY GREETINGS
KATHERINE J. WELTER
REAL ESTATE
29025 Lake Shore Blvd.

^1 3-3800

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
NEWMAN PONTIAC MOTOR,
INC.
SALES AND SERVICE
SEE THE NEW OUSTANDING 1959

HE 1-8736

PONTIAC CARS
11628 Euclid Avenue

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Many Friends

Geriausi sveikinimai draugams
ir rėmėjams

R. B. BISCUIT COMPANY
R. B. FAMOUS PRODUCTS

2515 BRIDGE AVENUE

RA 1-9493

JOHN KNIFIC REALTOR
CH 1-3270

REAL ESTATE
JOHN & RUDOLF. ALL KINDS OF INSURANCE

GREETINGS AND BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

"SGRO’S STOP N SHOPPE“
WE CARRY THE FINEST FOODS AT THE

LOWESTS PRICES
26588 Lake Shore Blvd.
RE. 1-3250

IV 1-7540

820 East 185th St.
Akademinio skaučių ir skautų korporacijų sueigos
dalyviai. Joje buvo pagerbta M. Leknickaitė, baigusi gai
lestingųjų seserų mokyklą. Apačioj: A. šenbergaitė ir V.
Kamantas. Antroj eilėj: A. Gelažytė, B. Natkevičiūtė, R.
Vizgirdienė, M. Leknickaitė, G. Natkevičiūtė, V. Vaivadaitė, G. Mariūnaitė, R. Vizgirdas. Trečioj eilėj: V. Šen
bergas, B. Juodikienė, M. šenbergienė, J. šenbergas, A.
šenbergas ir Z. Zableckis. Ketvirtoj eilėj: A. Juodikis, R.
Minkūnas, A. Melinauskas ir P. Gelažis.

Greetings and Best Wishes to Our Friends
and Patronu
BUDO

CLEANERS

FOR THE BEST CLEANING IN T0WN
12702 Sbaw Avenue

Call — GL 1-7417
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ŠVIESAUS LIETUVIO IR KUNIGO NETEKUS
šie metai Omahos lietu
vių kolonijai tikrai nelai
mingi. Vasario pradžioje
Jj
palaidojome bendruomenės
B
choro dirigentą, o kovo 9 d.
palydėjome į amžinąją po
ilsio vietą lietuvių parapi
jos kleboną kun. Juozą Jusevičių. Mirė jis kovo 5 d.
Sioux City, Ia., nuvykęs ten
talkininkauti kun. Morkū
nui atlaiduose. Palaidotas
Šv. Marijos kapuose, Omahoje, dalyvaujant vietos ar
kivyskupui G. T. Bergan,
virš 50 kunigų ir gausiam
A. a. kun. Juozas Jusevičius.
būriui parapijiečių.
Kun. J. Jusevičius gimė
1899. XI. 12 Vilniaus kraš
te, Kalesninkų apylinkėje. Į 27 metus — taigi beveik
JAV atvyko su tėvais 1913 pusę savo amžiaus. Per šį
m. Kunigų seminariją baigė laikotarpį kun. J. Jusevičius
1927 m. Omahos lietuvių tikrai daug nudirbo pasto
parapijos klebono parei racijos, parapijos ūkio sri
goms paskirtas 1932 m. ko tyje ir lietuvybės išlaikyme.
Atvykęs į Omahą velio
vo mėn. Taigi, šiose parei
gose velionis išbuvo lygiai nis rado apirusią medinę

BEST W1SHES
THE KORNER ROOFING AND
SHEET METAL CONTRACTOR
S 2978 EAST 34TH ST.

Call MI 1-5045

BEST W1SHES
OMER W. SCHROEDER
GENERAL INSURANCE OF ALL TYPES
1105 CHESTER AVĖ.

Call PR 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES
A. E» HACKENBERG

INSURANCE AGENCY
GENERAL INSURANCE
2800 EUCLID AVĖ.

CH 1-0350

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People
ZALLER PURE OIL SERVICE
ASSESSORIES—REPAIRS—-TUNE—UP
TOWING SERVICE
700 EAST 200TH ST.
KE 1-9876

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
VINE FURNITURE CO.
FORMLY JACOBCON FURNITURE
WE CARRY A COMPLETE LINE OF FURNITURE
36115 VINE ST.
Phone WH 6-0288
WILLOUGHBY, OHIO

GREETINGS and BEST W1SHES

DONALD B. JOHNSON
FUNERAL HOMES
MARSHALL B. and JAMES H.

bažnytėlę, apsčiai skolų, o
parapijiečių tik 37 šeimas
ir,apie porą desėtkų vien
gungių. Gi mirdamas pali
ko : mūrinę bažnyčią, žy
miai praplėstą parapijinę
mokyklą, seselėms-mokytojoms patalpas, o ir parapi
jiečiu šeimų virš 500, vien
gungių apie 150.
Visa tai savaime neatsi
rado. Tai velionio energijos,
tolerancijos ir nuoširdaus
darbo rezultatas. Kun. J.
Jusevičius, kaip anas Šla
vantų tėvelis iš V. Mykolai
čio-Putino ”Altorių šešėly”,
jokiais požiūriais parapijie
čių nerūšiavo, todėl jis bu
vo visų mylimas ir gerbia
mas. Ir visi noriai jo užsi
motiems darbams talkinin
kaudavo.
Lietuviškiems reikalams
velionis buvo gana jautrus
ir už juos, kur galėjo, kovo
jo. Štai, atvykęs į Omahą
randa parapijinėje mokyk
loje bemokyto jau j a n č i a s
vokiečių tautybės seselesvienuoles. Siunčiamos dele
gacijos pas vietos vyskupą
(taip pat vokiečių tauty
bės), prašoma ir reikalauja
ma i lietuviškos parapijos
mokyklą paskirti ir lietuvai
tes seseles-vienuoles. Du
metus klebenta vyskupijos
durys ir — laimėta. Į para
pijinę mokyklą iškviečiamos
iš Chicagos seselės kazimierietės, o su jų atvykimu
mokvkloje įvedama ir lietu
vių kalba.
Ypač daug energijos, su
manumo ir pasišventimo
Kun. J. Jusevičius parodė
įKurrtmant lietuvius trem
tinius Umahoje. Iš viso čia
atvyko apie 700 lietuvių,
kurių didesnei pusei jis pa
rūpino darbo ir buto garan
tijas. Kiekvieno atvykstan
čio Jaukė, pats sėdęs į au
tomobilį, ar tai buvo anks
tybas rytas ar vėlyba nak
tis, važiavo į geležinkelių
stotį pasitikti. O kiek privažinėta po darbovietes be
ieškant naujiesiems atei
viams darbų. Ir taip pat pas
senosios kartos lietuvius be
ieškant butų?
Vis atvykstant daugiau
ir daugiau lietuvių, gauti
butą pasidarė gana sunku,
ypač šeimoms su mažame-,
čiais vaikais. Ir čia kun. J,
Jusevičius rasdavo išeitį.
Gelbėdavo tokioms šeimoms
gauti paskolą pradiniam
įmokėjimui nuosavam na;
mui užpirkti. Ir taip klebo
nas visais naujaisiais atei
viais rūpinosi ir nė vieno į
jį besikreipiančio neatstūmė.
Anomis kūrimosi dieno
mis būta ir daugiau entu
ziazmo kultūrinei veiklai,
negu jo yra šiandien. Tuoj

buvo suorganizuotas cho
ras, tautinių šokių grupė,
kiek vėliau ir vaidintojų
būrelis, šie vienetai dažno
kai surengdavo kultūrinius
parengimus, kuriuose kun.
J. Jusevičius mielai lanky
davosi jais gėrėdavosi ir
džiaugdavosi.
Domėjosi velionis ir orga
nizacine bei visuomenine
veikla, dažnai patiekdamas
gerų sumanymų ir jų įvyk
dymui mielai patalkininkau
damas. štai vienas jo su
manymas, kurį įvykdžius,
tikrai buvo pasitarnauta
Lietuvos bylai:
1951 m. rugpiūčio 31 d.
Vakare kun. J. Jusevičius
užtiko vietos dienraščio
World Herald vakarinėje
laidoje žinutę, kad naktį
1:30 vai. pro Omahą trau
kiniu pravažiuos Rusijos at
stovas Jungtinėse Tautose
— Gromyko. Tuoj jis šią
žinutę perduoda vietos Liet.
Tremt. B-nės pirmininkui,
siūlydamas raudonąjį sve
čią pikietuoti.

SETTLER’S
THE BEST IN HUNGARIAN CUISINE
FEATURING GYPSY DINNER MUSIC
WED. THROUGH SUNDAY

OPEN 7 DAYS A WEEK FROM 11 A. M.
TO 2:30 A. M.

12906 Buckeye Road

WA 1-4261

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

SOUTH SIDE FEDERAL
SAVING & LOAN ASSN.
SAVING DEPOSITS INSURED
UP TO $10.000

CURRENTINTEREST RATE 3W %
PERYEAR

Vakaras, krautuvės už
darytos, niekas neturi dide
lio formato braižybos popierio pikieto šūkiams įrašyti.
2184 Warrensville Center Rd.
Klebonas sėda į automobilį
ir važiuoja per Omahos
South of Ceder
spaustuves ieškodamas popierio. Ir randa. Po poros
AND OTHER OFFICES FOR CITY WIDE SERVICE
valandų braižytojai paruo
šia šūkius ir jau 1 nakties
FAirmount 1-1543
gražus lietuvių būrys "pa
raduoja” geležinkelių stotyje.
Sekančią dieną World He
GREETINGS and BEST W1SHES
rald pirmame puslapyje di
To Our Many Friends
delis straipsnis su pikieto
nuotrauka, šią nuotrauką
su pnaiškinimais persispau
L. GOTTLIEB
sdino ir kiti laikraščiai. O
vėliau lietuviškoje spaudo
CONTAINERS and RE-CONDITIONERS
je teko skaityti kad Gro-"
myko pikietavimą Omahoje
paminėjo ir kai kurie Vaka
VU 3-0075
rų Europos bei Pietų Ame , 01G5 PREBLE AVENUE
rikos laikraščiai.
Nesvetimas kun. J. Jusevičiui buvo ir spaudos dar
GREETINGS and BEST W1SHES
bas. Jis yra autorius šių re
liginio ir visuomeninio tu
To Ali the Lithuanian People
rinio knygelių: Mūsų ke
lias, Mūsų vaikų laimė, Die
vo ir artimo meilė, šventų
THE CONELLY REALTY CO.
mišių auka, Paguodos žodis
VVALTON & ALEXANDER
ligoje ir Geras parapijietis.
Bendradarbiaudavo ir spau
(WALTON HILLS)
doje pasirašydamas po
straipsniais ir žinutėmis
BE 2-3245
Vietinio slapyvardžiu.

Kartą, keliems naujaku
riams lietuviams šnekučiuo
jant su kun. J. Jusevičium
apie prieškarinį Lietuvos
gyvenimą, jis ir sako:
— Kai Lietuva vėl atgaus
laisvę ir jūs grįšite ten, ar
paimsite ir mane drauge?
— Mielai, sakom, klebo
ne. Jei tik važiuosi.
Deja, kun. J. Jusevičius
Lietuvos aušros ryto nesu
laukė. Jį priglaudė šio kraš
to žemelė.
J. P.

brangenybes ir laikrodžiai
ŠVEICARIŠKŲ LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

POVILAS VILKAS
WATCHMAKER & JEWELER
Ass. with Mr. R. BARNHART
Room 411
Ith Floor Schofield Bld.
Corner E. 9 & Euclid Av.
Liet. Prekybos Namai
MA 1-3528
6905 Superior Avė.
DARBO VALANDOS:
DARBO VALANDOS:
Pirmad.-Penktad. 9:30-6 v. šefit. nuo 10 v. iki 2 v.

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką ducną, tortus ir kitus skanumynus,
Prašant išvežiojame į namus.

GREETINGS and BEST W1SHES
To Ali the Lithuanian People
For a Pieasant Holiday
J U D G E
ANTHONY A. RUTKOWSKI
MUNICIPAL COURT

GREETINGS and BEST W1SHES
For a Pleasant Holiday
MILLER JEWGLERS
DIAMOND — WATCHES
WATCH REPAIR1NG ALL TYPES RELIGIOUS GOODS
ROSARIES PRAYEK ROOKS CRU<nFiXES.

768 East 185th St.

KE 1-0225

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems
KOVAC REALTY CO.

960 East 185th Street

KE 1-5030

ST. CLAIR BAKERY

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

Sav. O’Bell-Obelenis

visiems lietuviams

6212 Superior Avenue

Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street

BEDFORD, CLEVELAND, AND
THE SURROUNING TERRITORY

GREETINGS and BEST W1SHES

FRANK C. McGINTY

Tel. EN 1-4551

čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius
mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

FUNERAL HOME
8112 Superior Avenue

CE 1-4670
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SAVO TEISYBES BEIEŠKANT • • •
(Atkelta iš 4 psl.)
Po pernykščių sąmaisčių,
jis
.įėjo j de Gaulle vyriauTai jis pasako tokiu to
bę ir parengė naują penktonu, lyg būtų ne šiaip
orofesorius, o pats Pary
žiaus Akademijos rektorius.
Ir padeda! Mudu iš karto
įleidžia pas Debrė.
Už stalo sėdi jaunas, bent
už mane jaunesnis vaikinas,
visai neimponuojančios iš
vaizdos ir nepatikėtum, kad
jis ką gali. Negaišindamas
laiko, Matorė trumpai pa
aiškina mano reikalą ir pri
deda :
— Padarykite, kas gali
ma. šis ponas man gerai
nažistamas, tai ištikimas
Prancūzijos draugas ir lie
tuvių žurnalistikos Pertinax!...
Pertinax buvo labai žino
mas tarpkario laikotarpio
Paryžiaus dešiniųjų publi
cistas, ir šis iki begalybės
perdėtas ir visai melagingas
komplimentas mane pribloš
kia. Kada Prancūzija tokia
paraudusi, toks palygini
mas galėtų sukeltį apie ma
ne tik "fašisto” įspūdį.
Debrė šypsosi ir pagaliau
sako:
— Malonu ... ir įdomu.
Aš irgi mėgstu žurnalizmą.
Kai šią ištaigą uždarys, no
riu pradėti redaguoti laik
rašti.
Tada jau labai sklandžiai,
nes kaip poterius išmoktą
po daugybės kartojimų, iš
pasakoju savo istoriją ir
reikalą.
Debrė išklauso, nieko nesiteirauja, nekomentuoja ir
pagaliau tik paklausia:
— Kiek turite markių?
Bendras keitimo kursas bu
vo 15 frankų už markę, spe
cialiais atvejais po 20 fran
ku. Jums, kaip žurnalistui,
nritaikinsim 20 frankų.
Prancūzijai dabar dar dau
giau reikia užsienio draugų,
— užbaigia juokaudamas,
paima blanką ir pats užra
šo rezoliuciją.
Kitą dieną bankas iškei
čia visas mano hitlerines
markes, ir nedelsdamas iš
važiuoju į Montpellier, tris
dešimt penkiais tūkstan
čiais frankų turtingesnis.

sios prancūzų respublikos
konstituciją. O šiandien jis
Prancūzijos premjeras.
Jęi čia išpasakojau šią vi
sai mažą ir privatinę istori-

ją, tai tik dėlto, kad ji man
buvo labai svarbi ir didelė
anuo metu. O žmonės pa
prastai ilgiausia atsimena
tuos, kurie jiems padėjo ne-

laimėje. Aš nuo to laiko vi lietuvis, kuriam jis asme
sada sekiau Michel Debrė niškai padėjo likimo žaismų
kelia ir darbus ir nors kar varduose, kai buvo sunkiau
ta norėiau jam viešai padė sia ir veik nebelikę jokios
koti. kaip turbūt vienintelis vilties

KOVO 30 D. SAVAITĖJE
RUOŠKITĖS ŠVĘSTI SU MUMIS

it’s spring
collinvvood

per DIDĮJĮ ATIDARYMA

PERKELTO

COLLINVVOOD SKYRIAUS

;J:

sis

sis

Šis išimtinis įvykis man
padėjo sumažinti daugybę
to laikotarpio "tremties”
vargų. Dabar tai reikšti! tik
maždaug eilinio darbininko
vieno mėnesio algą, bet
anuomet tiek frankų dar
reiškė bent trigubai dau
giau. Su ta suma perkėliau
savo šeimą j Paryžių, ten
galėjome šiaip taip įsikurti,
ir iš tos sumos taupomas
"geležinis fondas” dar ilgai
mums gelbėjo kitomis šal
tomis liesomis pokarinio
Paryžiaus dienomis.
Tik vėliau patyriau, kad
šis vaikinas, generalinis se
kretorius vokiečių ir austrų
reikalams, nebuvo vien tei
singumą ir žurnalizmą mėg
stantis eilinis valdininkas.
Man išvykstant iš Prancūzi
jos, 1948 metais jis buvo
išrinktas į senatą ir ėmė
garsėti, kaip vienas iš gaullistii grupės vadi! ir pik
čiausias rąžimo kritikas.
Jis įvykdė ir savo prasi
tartą norą: vėliau ėmė leis
ti ir redaguoti dvisavaitini
laikraštį, vardu ”Le Courrier de la Colere” (Pykčio
Kurjeris) . ..

j

■

> y-
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NATIONAL BANK*“^

15000 ST. CLAIR AVENUE
SPECIALUS VAKARO
OPEN HOUSE
Pirmadienio vakare kovo 30
Nuo 5 iki 8 p. m.

UŽSIREGISTRUOKITE
laimėjimui didelių dovanų
Portable Dishwasher • Tiansistor Radio
Vaciium Cleaner • Polaroid Camera
Portable TV Sėt

SPECIALIOS DOVANOS
VAIKAMS
DVIRATIS
$25 TAUPYMO SĄSKAITOS
KALENDORIAUS BANKAI

and over 50 other big prizes

NEMOKAMAS
PAVASARIO FESTIVALIS
ATSIGAIVINIMAI

Pavasario Punch
Donuts
Karšta kava

Dabartinis Prancū zi j o s
ministras pirmininkas Mi
chel Debrė su sūnumis dvy
nukais.

• &

DOVANOS VISIEMS
• Rain Bonnets for the ladies
• Magic Sponges for the men
• Humming Lariats for children

DAUG VIETOS
MAŠINOM PASTATYTI

Atsivežkite visą šeimą

linksmam laikui

Atvyk kiekvienu metu, banko darbo valandomis, 9:30 a m. iki 2:30 p. m. nuo

pirmadienio iki penktadienio ir 4:30 p. m. iki 6:00 p. m. penktadienį

1959 m. kovo 23 d.
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GAMTOS SUKURTAS TILTAS VIRGINIJUJE
Kelis kartus per šį „Na
tūrai Bridge” važiavom, ke
liaudami į Floridą ir atgal,
tačiau, kad jis sukomercintas ir. labai reklamuojamas
bizniui, vis ignoruodavom,
kaip ir daug kitų reklamuo
jamų „įdomybių” ilgos ke
lionės pakelėse, įrengtų pa
sipinigavimui.
Šį kartą sustojom tą
„gamtos tiltą” pamatyti —
ir paaiškėjo, jog tai viena
iš septynių Naujojo -Pasau
lio įdomybių (kitos didžio
sios įdomybės yra: Niaga
ros krioklys, Yellowstone
parkas, Kentucky Mamoth
urvai, Dievų Darželis Koloradoje, Grand Canyon uo
lynai Arizonoje ir Yosemite
Slėnis Kalifornijoje). Ap
žiūrėjus tą natūralų tiltą,
visa komercinė pusė išnyks
ta ir atmintyje lieka tik tas
nuostabus vaizdas.
Iš Clevelando iki to til
to yra apie 500 mylių ke
lio, važiuojant Pennsylvaniios didžiuoju vieškeliu iš
kur pasukama į Virginiją,
126, 522 ir paskui U. S. 11
keliu Lexingtono linkui. Jei
nekreipsi dėmesio į dideles
reklamas, raginančias su
stoti apžiūrėti tą Natūralų
tiltą ir kas po juo slepiasi,
pervažiuosi juo, kaip pa
prastu kalnų junginiu į
aukštesnius kalnus pietuo
se, visai nejausdamas, kad
esi kokioje nepaprastoje
vietovėje.
Geologai nustatė, kad
gamta, triūsdama per mili
jonus metu, padirbdino šį

K. S. KARPIUS
didingą monumentą. Vienin
teliu savo įrankiu tame sun
kiame darbe gamta naudojo
paprastą kalnų upelį, kuris
išgraužė-išplovė apie 36,000
tonų akmens, atverdamas
kiaurumą, ir palikdamas
stiprų, amžiną uolos tiltą
tarp dviejų kalnynų. Kiauruma po tuo tiltu yra 215
pėdų aukščio, 90 pėdų ilgio,
ir pločio nuo 50 pėdų iki 150
pėdų plačiausioje vietoje.
Už tilto ribų, abiem pu
sėm upelio, eina stačios ak
menų sienos tos tarpkalnės,
kurią tiltas jungia.
Įspūdingesnis tos patiltės
vaizdas yra vakaro metu,
prožektoriais iš aukštumų
dalinai apšviestoje arkoje.
Jautiesi lyg temstant esąs
milžiniškoje katedroje —
tokioje didelėje, kokios žmo
gus rankos niekad nepasta
tys.
šešis kartus — tris kar
tus dieną ir tris kartus va
kare — toje „katedroje”
pravedama 45 minučių ilgio
programa; ji atliekama iš
tisus metus, nes ta dalis
Virginijos retai kada palie
čiama smarkesnių žiemos
šalčiu ir sniego.
Programa — pasaulio su
tvėrimas. Per garsiakalbius
kartojami tie šventraščio
sakiniai, kuriais, kaip para
šyta, Dievas per septynias
dienas sutvėrė dangų, žemę
ir žmogų. Po ištraukų apie
kiekvieną tvėrimo dieną se

GREETINGS and BEST WISHES
To All Our Friends and Patrons

ka tai dienai pritaikinta žy
mų kompozitorių muzika.
Lankytojams susėsti įreng
ti suolai.

Prezidentas buvo
,
savininkas
Pradėję Virginiją apgy
venti Anglijos kolonistai
16-to šimtmečio pabaigoje,
rado toje vietovėje indėnus,
turinčius savo šventovę. Tos
vietovės savininku pasidarė
Thomas Jefferson 1774 me
tais, nupirkdamas 160 akrų
žemės iš Anglijos karaliaus
Jurgio III už apie šešis do
lerius šių dienų pinigais.
Tai buvo tik pora metų
prieš 1776 metų revoliuciją,
ir vėliau Thomas Jefferson
du terminu buvo tračiasis
JAV prezidentas.
Jurgis Washington maž
daug 1750 metais, tarnavęs
Anglijos karaliui matinin
ku šiame kontinente, pir
mutinis išmatavo tą vieto
vę, ir iki šios dienos patil
tėje, akmens sienoje, tebė
ra iškalti jo inicialai ”GW„.
Atsikračius anglų valdžios,
jis buvo pirmutinis prezi
dentas.
Thomas Jefferson vėliau
pastatė toje vietovėje rąstų
namelį, kur atvažiuodavo jo
artimi draugai, kiti vėliau
buvę prezidentais, ir aukšti

ROXY BURLESK
2 HOUR MATINEES
2 ACT SH0W CONTINUOUS
1 TO 5 PM. EVENINGS 7 TO 11 PM
A NEW TRAVELING SHOW EVERY FRIDAY
SAT. NITE LATE SH0W AT 11:30 P. M.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
KENT FLORIST INC.
FLOWERS OF DISTINCTION
12432 Cedar Road
YE 2-8340 - 2-8341

Washingtono valdžios žmo
nės. Jefferson tada prana
šavo, kad jo Natūralusis til
tas taps pasauline garseny
be.
Kasmet Natūralųjį Tiltą
(geriau: patiltę) aplanko
šimtai tūkstančių žmonių.
Pačiu tiltu, U. S. 11 keliu,
pervažiuoja šimtai tūkstan
čių automobilių ir sunkveži
mių.

CLEVELAND HEIGHTS 6, OHIO
SPECIALISTS IN OVERSEAS GUARANTEED
FLORAL DELIVERIES

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
MAYFAIR DRAPERIES
CUSTOM DRAPERIES AND SPREADS
FA. 1-7533

2193 Lee Road

HOLIDAY GREETINGS

BEST WISHES
To All The Lithuanian People

KIFFERTOOL & DIE, INC.

FOR A HAPPy EASTER

SPECIAL MACHINE PRECISION BUILT

PROGRESSIVE LAMINATION DIES.

GREETINGS and BEST WISHES
To All the Lithuanian People

HELEN J. LYONS

CORSAGES, EASTER PLANTS,
SPECIAL ATTENTION TO
CHURCHES, CLUBS AND

ORGANIZATIONS

TRIANGLE FLORIST
CLERK
COMPLETE FLORAL SERVICE

OF MUNICIPAL COURT

GREETINGS and BEST WISHES

5801 Tillman

Call WO 1-2440-1-2

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

CRUKTON PIANO
MOVING & STORAGE
6514 St. Clair Avė

EN 1-7777

24 HOUR SERVICE CITY—WIDE

GREETINGS and BEST WISHES

WEDDING AND SPECIALIZING IN FUNERAL

CHIN’S RED DRAGON

RESTAURANT

DESIGNS

SERVING THE FINEST CHINESE

AND AMERICAN FDOD

FLOWERS FOR EVERY ACCASION.
CORSAGES. EASTER PLANTS
WEDDINGS — HOSPITAL, FUNERAI.S

18604 St. Clair Avenue

Call KE 1-8479

SEE US

THE SCHULTZ FLORIST

8021 SUPERIOR AVENUE
RA 1-3400

GREETINGS and BEST WISHES
SUZEY GALLAGER

COUNCILMAN
20th WARD

BEST WISHES
TETALMAN PLUMBING AND

HEATING CO.
4021 SILBY ROAD

ER 1-5425

Jei numatot
siųsti
siuntinius
Lietuvon,
pirmiausia
reikalaukit
TAZABU
kainoraščių!
TIK PER TAZAB LIETUVIŲ SKYRIŲ SIŲS
DAMI, tikrai aukštos vertės prekėmis paremsite ne
tik siuntinių gavėjus, bet taip pat Lietuvių Vasario
16 Gimnaziją, nes nuo kiekvieno pasiųsto Lietuvon
siuntinėlio, Tazab lietuvių skyrius moka pastovų, iš
anksto sutartą mokestį besimokančiam jaunimui Vo
kietijoje. Jūsų užsakyti siuntiniai nepabranginami
nė vienu centu!
Parašiusiems pasiunčiame išsamius lietuviškus
katalogus ir angliškų medžiagų pavyzdžius.
TAZAB, LITHUANIAN DEP., 1, LADBROKE
GARDENS, LONDON W. 11, ENGLAND.
(29)

3048 ST. CLAIR AVĖ.

PR 1-0190

GREETINGS and BESI’ W1SHES

LA MAR’S RESTAURANT
FOOD AT U'S FINEST AT MODERN PRICES

9501 Euclid .‘.ve.
11C6 Euclid Avenue

1-3070

PR *-3898

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons
LOUIS MILNER CO., INC.
WALLPAPER AND PAINTS
12511 St. Clair Avenue

GL 1-2688

GREETINGS and BEST WISHES
THE GRAND LAUNDRY CO.
COMPLETE LAUNDRY SERVICE

5911 St. Clair Avė.

1-5158
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Fantastiškiausi uždaviniai
GREET1NGS and BEST WISHES
To Our Many Friends
For a Pleasant Holiday
CLEVELAND TOOL AND DIE
COMPANY

1643 Eddy Road

LI 1-4040

GREETINGS and BEST^VISHES
To Our Friends and Patrons
EUCLID IGNITION COMPANY
1062 East 185th St.

-

Cal1 IV- i’2222

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

SURPLUS VALUE CENTER
13107 ST. CLAIR AVĖ.

UL. 1-5116

HOLIDAY GREETINGS
For a Pleasant Holiday
M. WINOGRAD & COMPANY
MAURICE W1NOGRAD, Mgr.

2020 Euclid Avė.

CHerry 1-3637

GREETINGS and BEST W1SHES
ST. CLAIR BUILDERS

&SUPPLYCO.
BUILDERS SUPPLIES—BRICK—CEMENT—LIME

20020 ST. CLAIR AVĖ.

KE 1-6000

GREETINGS and BEST W1SHES
d o Our r neneš and Patrons
THE FRED P. THOMAS CO.

General Insurance
Bernie JVZull sec’y

8718 Carnegie Avė.

SW 5-0366

GREETINGS and BEST W1SHES
To the Lithuanian People
USHER WASTE OIL SERVICE
2171 West 3rd St.

TO 1-1907

GREETINGS and BEST W1SHES
To Ali Our Friends and Patrons
LlhKART INSURANCE

AGENCY
GENERAL INSURANCE
18609 St. Clair Avenue
KE 1-4770

HOLIDAY GREETINGS

CLEVELAND STATIONERY
SUPPLY COMPANY
1260 WEST 4ih STREET

SUperlor 1-8460

BILIS JAU TARDOMAS
Mano likimas buvo užant
spauduotas tą valandą, ka
da Bilis pavogė lagaminus.
Jų iš Grand Centrai stoties
nebeatgavęs, jis dvi dienas
be pertraukos gėrė. Vėliau
atsiminė New Yorke turė
jęs draugą. Bilis surado jį.
G šis buvo du kartu sužeis
tas fronte dabar turėjo
svarbų postą ginklavimo
pramonėje.
Bilis iš karto jam papa
sakojo kažkokią išgalvotą
istoriją, draugas patikėjo,
ir jie pradėjo švęsti susiti
kimą. Girtuokliavimas vėl
tęsėsi ištisomis dienomis.
Nusigėręs Bilis pradėjo pa
sakoti apie U 1230. Draugas
netikėjo. Dvi dienas. Bet
Biliui nuolat tebekartojant
tą pačią istoriją, jis susido
mėjo
Tomas buvo patriotas, du
kartu sužeistas kare. Jei Bilio istorija tikra — jis yra
išdavikas. Bet pranešimas
FBI įstaigoms būtų drau
go, tikro draugo išdavimas.
Tomas tarėsi su pažįsta
mais. Visi įtikinėjo, kad jis
turįs eiti į FBI. Bilis, prisi
pažindamas ir išduodamas
tikrąjį agentą, galbūt tegausiąs tik keliolika metų
kalėjimo, ir tai būsianti
jam naudinga pamoka.
Tomas buvo įtikintas.
*
Valdininkai iš karto ne
rodė jokio uolumo. Jie leido
Biliui išblaivėti. O po to jis
iš karto palūžo. Jis tikėjosi
ištrauksiąs savo galvą iš
virvės kilpos.

— Aš norėjau grįžti, —
pasakojo jis. — Tai buvo
vienintelis kelias. O aš bu
vau ir tebesu amerikietis.
Agentas vadinasi Edward
Green. Labai pavojingas ...
FBI valdininkai nežinojo,
ar pneš save turėjo fantas
tą, ar tikrą šnipą. Šnipų, ku
rie iš pirmo žingsnio pra
dėtų prisipažinimus, pa
prastai nepasitaiko. Kažkas
keisto ir neįtikėtino.
Bet netrukus buvo suras
tos William Colepough by
los. Iš jų paaiškėjo, kad Bi
lis buvo dezertyras ir dėl
savo simpatijų naciams ne
pakeltas į laivyno karinin
kus. Aha!
Pavojus! Didysis pavo
jus! Surasti Edvard Green,
alias Erich Gimpel, pavo
jingą vokiečių šnipą! Kiek
viena laisvą valdininką pa
naudoti.
O tardymas buvo tęsia
mas toliau.
— Sakyk, kiaule, o tai
išlaušiu šonkaulį, — grasi
no storas valdininkas.
Su Biliu jau nebebuvo
švelniai elgiamasi. Joks
kraštas pasaulyje nesielgia
švelniai su išdavikais.

je. Jie keitėsi kas dvidešim
ti minučių. Tardymas tęsė
si ištisomis valandomis. Be
jokio pasigailėjimo, be užuo
jautos. Medžioklė jau buvo
prasidėjusi. Tik laikraščiai
dar nežinojo.
— Jau viską pasakiau, —
kartojo Bilis.
— Ar nepastebėjai kokio
įpročio, tik jam vienam bū
dingo?
— Ne.
— Pagalvok, arba mes
pagelbėsim prisiminti.
— Nieko nežinau.
Tardytojai priartėjo. Bilio veidas buvo sulysęs.
Akys įdubusios. Valdinin
kai jį vertė ištisomis valan
domis spoksoti į akinančią
šviesą, atsakinėti klausi
mus. Visada tuos pačius, tik
kartais draugiškai, kartais
piktai, kartais šaltai klau
siamus.
— O, atsiminiau, — pa
sakė Bilis. Jis atsiduso,
eralbūt tas prakeiktas kan
kinimas vieną kartą baigsis.
— Atsiminiau: kai jis kei
čia ninigus ir gauna grąžą,
smulkiuosius susipila į kai
riąja liemenės kišenę. Ne
naudoja jokios piniginės.
Valdininkas linktelėjo sakolegoms.
Naujas vokiečių šnino atnatinimo ženklas. Visoms,
noliciios stotims! Dėmesio,
Hėmesio! Spąstus siaurinti!
Snasfns man pagauti. Ame
rikiniu mastu. Be atodairos
į išlaidas, laiką ir žmonių
skaičių.
Be! aš pats tuo metu to
dar nežinojau.

PER KRIUKI
TRAUKIANT

Su lietuviška knyga, sa
koma, taip blogai, kad net
kunigai keikiasi.
*
Kai kurie gaidžiai mano,
kad saulė ryte teka vien tik
jų „kakarieku” išgirsti.
*
Rojuje, aišku, kopūstų su
žirniais nevalgysime.
Pasaulis— didinga dra
ma. Nieks nežino kada baig
sis, nė kur jos pradžia.
*
Nejau prietaringa davat
ka kai kada arčiau gyvo
sios tiesos stovi, negu moks
lo vyras?
Atliktas Kriukis

CHICAGOS
GYDYTOJAI
Tel. ofiso PRospect 8-1717
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis

— Kaip jis atrodo? Vie GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ną kartą sakei, kad jis auk
8148 West 63 St.
što ūgio, kitą sykį — vi Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
dutinio. Kaip iš tikrųjų?
TreČiad. ir sekmad. ofisas
Nemeluok!
uždarytas.
Bilis iš baimės negalėjo šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
kalbėti. Prašė cigaretės. Ji Rezid, 3241 W. 66th 1‘LACE.
buvo duota. Paskui jis penkiasdešimetąjį kartą atpa
Tel. ofiso EVerglade 4-7376
sakojo mano išvaizdą. Val
Tel. buto GRaceland 2-9203
dininkai jį gąsdino, tik tik
Dr. Juozas Bartkus
rindami, bet jis nemelavo.
Jis tikėjosi išliksiąs gyvas. GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
Norvest Medical Center
— Na, išsižiok! Koks jo
2336 We8t Chicago Avė.
ūgis? Ką jis mėgsta valgy
Chicago 22, I1L
ti? Ar geria? Ar kairiaran
kis? Daltonistas? Ar eina
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p.
i bažnyčią? Į naktinius klu
pirniad., antrad., ketvirtad.,
penktad.
bus? Ar turi nuospaudų?
— Tų visų dalykų neži Tik susitarus trečiadieniais.
nau, — atsakė Bilis.
— Tai ką tu žinai?
Telefonas:
— Jis ne kairiarankis?
Ofiso REpublie 7-5020.
— Ir?
Namų WAlbrook 5-3765.
— Mėgsta steikus. Geria
J. Ramunis, M. D.
degtinę. Geria daug, bet pa
kelia dar daugiau.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
— Toliau.
2557 W. 69th Street
— Jo angliškas akcentas.
(įėjimas iš Rockwell St.)
— Tai jau senai žinom.
"V ai.: kasdien 2-4 p. p. ir G-8 p. p.
Pasakyk ką nors naujo.
Lempos spigino Bilio akis. šeštadieniais:
2-4 p. p. ir 5-7 p. p.
Valdininkai stovėjo tamso

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

PARSONS AND PARSONS
MAKĖRS OF WATERPROOF FABRIC

COLLARS AND CUFFS
Main Office and Faciory — 413-15 Hvroa Road

CH 1-7723

413 HURON ROAD

GREETINGS and BEST WISHES

IMPERIAL LAUNDRY & DRY
CLEANING
8414 Hough Avenue

Call GA. 1-9067

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
visiems lietuviams

STANDARD FOOD MARKET
Pas mus maisto pasirinkimas geriausiai ir

kainos pigiausios

854 EAST 185th STREET

IV 1-5686

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Many Friends

L.

GOTTLIEB

CONTAINERS and RE-CONDITIONERS
8105 PREBLE AVENUE

VU 3-0075

GREETINGS and BEST W1SHES
GEO. H. PLANTE

General Agency
REPRESENTING
THE JOHN HANCOCK MUTUAL LIFE
INSURANCE CO.
MA 1-3360
2829 Euclid Avė.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
TEDDY BEAR STORE’S. INC.
746 East 185th Street

IV 1-8877

Geriausi linkėjimai mūsų draugams

ir rėmėjams

L. J. EFFERTH & ASSOC.
REAL ESTATE
1404 East 9th Street

CH 1-2898

GREETINGS and BEST WISHES
J. & E. FABRICATING CO.
CUSTOM BUILT FORMICA SINK TOPS
and BAR TOPS

1970 East 84th St.

SW 1-2711

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

THE UNIVERSAL CLEANING
& DYEING CO.
UNIVERSAL BRINGS YOU UNHURRIED
QUALITY
Cleveland’s Finest Cleaners since 1888

Plant—1218-30 East 71st St.

HE 1-8100

1959 m. kovo 23 d.

GREETINGS and BEST W1SHES
To Qur Friends and Patrons
ALLIED ELECTRIC SEWER
CLEANING COMPANY
Ę. P. Herschman Prop.

Pianistės Julijos Rajauskaitės
studijos mokinių koncertas
Pianistės Julijos Rajauskaitės-šušienės studijos mo
kinių koncertas įvyko kovo
mėn. 7 dieną, Highland
Park High School salėje,
Highland Park (New Brun-

ROTO—ROOTER SERVICE
WEST S1DE

EAST SiuE

12910 Detroit Avė.
BO 2-4500

12824 Superior Avė.
MU 1-7722

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People
R. B. CONCRETE PRODUCTS
COMPANY
CANNIN & AURORA ROAD

Bedford, Ohio

BE. 2-1945

Maldos iš Sibiro

MARIJA, GELBĖK! MUS
SIBIRO TREMTINIŲ RANKA
RAŠYTA MALDAKNYGE

Trijų miegamųjų
kolonial stiliaus, namas.
Yra gyvenamasis, saulės k.,
valgom., virtuvė su pusry
Kaina 1.00 dol.
čių prieškambariu. Naujas
Gaunama pas platintojus if gaso pečius. Dvigubas ga
Ateities administracijoj
ražas. East 177 St., prie
916 Willoughby Avė.
Nattingham. Parduoda sa
Brooklyn 21, N. Y.
vininkas.
Tel. GLenmore 2-2923
šaukti IV 1-0214.

S

MA 1-0440

AND

GREETINGS and BEST W1SHES

CLEVELANDE
ir apylinkėse
Nauja LB pirmos
apylinkės valdyba
Įvykusiam metiniam susi
rinkime j naują valdybą iš
rinkti: J. Virbalis, J. Kazė
nas, K. Karpius, Z. Dučmanas, J. Žilionis, A. Kubiliūnienė ir F. Mackus. Kontro
lės komisijon: V. Čyvas, E.
Karnėnas ir St. Lazdinis.

LOAN

COMPANY

CURRENT RATE 3J/2% ON SAVINGS
SAVINGS DEPOSITS INSURED TO
$10,000.00
813 E. 185th St.
IV 1-7800

Industrial

C. SAM DREYER PAINTERS
Clevekjrtd’s Beffer Paihte^; > . HE. U3750

Brush

Dirvos nuotrauka

T. CLAIR
AVINGS

O P T I C I A N S

Commercial

Dirvos spaustuvėj A. Praškevičius ir F. Saukevieius susipažįsta su nauja spausdinimo technika.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

STRONG - KENNARD COMPANY

2044 EAST 9th STREET

swic'k), New Jersey. Tai bu
vo pirmasis toks gausus Raiauskaitės mokinių viešas
pasirodymas. Program oje
dalyvavo per 20 mokinių iš
visų trijų grupių: pradedan
čiųjų, vidurinių ir pažengu
siųjų. Iš lietuvių šiuo metu
pasirodė Rūta Graudušytė,
Albinas ir Antanas Prižgintai, Jūra Strimaitytė ir Jū
ratė Veblaitytė.

Maldos originalios, jų pačių
kurtos, žavios minties gilumu
ir grožiu, auka ir kančia. Per
sunktos didele Dievo, tėvynės
ir žmogaus meile.
Išleido ATEITIS spaudė Immaculata Press, Putnam, Conn.

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
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25000 Euclid Avė.

6235 St. Clair Avė.

AN 1-1200

HE 1-5670

Mirė pulk. Petras Jurgaitis,
sunkiai sirgęs vėžio liga.
Buvo nuoširdus Dirvos rė
mėjas. Ramovės ir kitų or
ganizacijų narys. Mirė Cle
veland Policlinic kovo 19 d.
12 vai. naktį.

Spray

GREETINGS and BEST WISHES
HILLCREST MEMORIAL
PARK CEMETERY ASSOCIATION

Aurora & Richmond Roads

f
I
i

Phone BE 2-0035

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons
DOWD OLDSMOBILE.

EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija visus lietuvius ir jų draugus
kviečia nepamiršti 1959 m. lietuvių klubo.
Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klu
bas turi įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje,
galite klausytis muzikos, lietuviu radijo valandėlės. Visų
laiką veikia televizijos aparatas. Penktadieniais veikia lie
tuviškų Valgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas
1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352
Atidarą nuo ryto
S iki 7 v. v.

EAST SHORE REALTY

1S59 OLDSMOBILE EVER BUILT
2900 MAYFIELD ED.
FA 1-9100

AUTOMAšlNįJ
TAISYMAS

780 East 185th Street
Telef. IV 1-6561. Namų telef. MU 1-2154

Mašinų viršaus tai
symas ir dažymas; mo
torų, stabdžių patikri
nimas ir taisymas,
greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių Įdėjimas.
Parduodami amžini
akumuliatoriai.
2-1 hours towing.
Dienos tel.: HE 1-6352.
Nakties tel.: LI 1-4611.

Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes
tarpininkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs
pageidaujat.

GREETINGS and BEST W1SHES
from

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

ANTHONY CARLIN CO.
230 HANNA BLOG.

PR 1’3302

BEST V71SHES
To Our Mc;nv Friends
METAL EQUIPMENT CO.

Sutinku išnuomoti už
$110^ mėnesiui. Turintiems
santaupų būtų labai gera
mvestacija. Pav y z d ž i u i
$3,0c0 vietoj menkų banko
procentų duotų virš $500
pelno per metus.

kalendorius

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO
ĮSTAIGA

SEE THE MOST OUTSTANDING

Įmokėjus $300 — bėnesinis mokestis būtų $95. Įmo
kėjus $3,000 — mėnesinis
mokestis būtų apie $65,
įskaitant nuosavybės mok.
ir draudimą.

• Clevelando alumnų sky
riaus susirinkimas Įvyko
kovo 22 d., N. Abraitytės
bute, 4279 Ardmo.re Road.
Dėl apžiūrėjimo ir kitų
Buvo V. Kavaliūno paskaita informacijų kreiptis tik į
apie O. V. Milašių.
savininką A. Vaitkų
2135 — B Royal Dr.
Santa Clara, California
Geromis sąlygomis
parduodamas namas
PARENGIMŲ
Dėl išvykimo geromis są
lygomis parduodamas ge-

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ

rai išlaikytas 3 miegamųjų,
vienos šeimos namas, ra
mioje gatvėje — 694 E. 127
— Shaw Avė., lietuvių, šve
dų bei vokiečių kaimynys
tėje. Parketo grindys su ki
limais. dujinis šildymas,
garažas, nauji stogai, dide
lis sklypas su rožėmis, vy
nuogėmis ir įvairiais deko
ratyviniais krūmais. Tik 5
min. iki pradžios mokyk
los, arti Fisher ir A & P, lie
tuviškos krautuvės. Netoli
autoboso linijos 1, 3 ir 5.
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P. J. KERSIS

Balandžio 11 d. Vysk. M.
Valančiaus Lituanist i n ė s
mokyklos metinis vakaras.

Balandžio 18 d. Birutės
Draugijos kartūno vakaras
lietuvių salėje.
Gegužės 2 d., Slovenian
Auditorium JAV ir Kana
dos jaunųjų dainininkų kon
kursas. Rengia Dirva.
Gegužės 3 d. Akademinio
Skautu Sąjūdžio narių ir
artimųjų Motinos Dienos
minėjimas čiurlioniečių na
muose.
Gegužės mėn. 10 d. Jul.
Kazėno mokinių koncertas
N. Parapijos salėje.

609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio

I. J. SAM A S JEWELER

OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSLLA 2521
Norėdami pigiai pirkti namu< mieste arba priemies
čiuose. kreipkitės į mane, gausite •ogia kaina. Taipgi gausit
patarnavimą įvairiuose apdraudos insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgiėio. Patarnavimas ii- iš
pildymas garantuojama. Kreipkite-? Į mane telefonu arba
asmeniškai.

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanu
pasirinkimas.

7007 Superior Avė.

Greta Ezella Theatre

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

2032 WEST 105th ST.

AT. 1-8415

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons
Wm. H. BROWN REALTORS
17591 BROADWAY
MAPLE iHEIGHTS

MO 2-1400

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

JAKUBS & SON

SAVINGS
EARN

FUNERAL HOMES

SUPERIOR
SAVINGS

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licen^iiuoti laidotuvių direktoriai ir balsami.otojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
EN 1-1763

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

ACCOUNTS
INSURED TO
*10,000

936 East 185 St.
KE 1-7770

CORNER

-

HOME AND
REMODELING LOANS

68th sUPERIOR

AVENUE
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RVA
BAIGIAMIEJI EGZAMINAI
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Baigiantis 1958-59 moks
lo metams IX (baigiamo
sios) klasės moksleiviai va
sario 23-27 dienomis turėjo
brandos egzaminus raštu.
Jie rašto darbus rašė iš šių
dalykų: lietuvių kalbos bei
1 i t eratūros, matematikos,
vokiečių, anglų ir lotynų
kalbų. Egzaminus žodžiu
kovo 17 ir 18 dienomis lai
kė iš aštuonių dalykų, nes
prisidėjo visuotinė istorija,
Lietuvos istorija ir fizika.
Išlaikiusieji egzaminus gaus
Baden-Wuerttembergo Švie
timo Ministerijos atestatus,
duodančius teisę stoti į vi
sas aukštąsias mokyklas.
Kitos gmnazijos klasės
mokslo metus baigia kovo
25 d. Naujieji mokslo metai
(1959-60), kurie gimnazi
jai bus dešimtieji, prasidės
balandžio 13 d.

Norintieji naujai įstoti į
gimnaziją turi paduoti pra
šymus Mokytojų Tarybai,
pridėdami išeitojo mokslo
pažymėjimą (arba jo nuo
rašą), gimimo metrkus, ar
ba gimimo datos ir vietos
nurodymą ir pasisakyti dėl
lietuvių kalbos mokėjimo.
Neturintieji mokslo pažy
mėjimų turi išlaikyti egza
minus į tą klasę, Į kurią
kandidatas stoja. Prašymus
į gimnaziją įstoti reikia at
siųsti iki balandžio 8 die
nos,

švenčiant Vasario 16-tąją
buvo suvaidinta gimnazijos
mokinių R. čepulevičiaus ir
J. Naujoko parašytas trijų
veiksmų vaizdelis „Gyveni
mas ne knyga”. Vaizdelį
vaidinimui paruošė mok. A.
Krivickas.
*
Gimnazijos bičiulis N.
Seim, iš Norvegijos, kovo
mėn. 10-11 dienomis vėl
lankė gimnaziją.
Užsirašė 17 moksleivių
praleisti atostogas netoli
Oslo. Tai bus jau penkti me
tai, kai šio lietuvių bičiulio
pastangomis sudaroma ga
limybė mūsų mažiesiems
per gimnazijos vasaros atos
togas gerai pailsėti ir atsi
gauti. Jo pastangomis šiam
kilniam reikalui mūsų ma
žieji kainavo apie DM. 12,000,— kurias jis surinko iš
geraširdžių norvegų. Jau ir
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šiai kelionei jis yra surin
kęs DM. 5000,—.
Jis lietuviukais yra labai
sužavėtas. Stovykloje susi
rinkę įvairių tautų netur
tingi vaikučiai parodo savo
sugebėjimus sporto ir kito
se srityse ir, reikia pasa
kyti, kad mūsų mažieji vi
suomet laimi pirmąsias vie
tas.
Evangelikų Ratelis sve
čiui surengė iškilmingą pri
ėmimą, kuriame dalyvavo
gimnazijos direktorus Dr.
J. Grinius, mokytojai ir
mokiniai. Atidarymo kalbo
je, ratelio vadovas ir mo
kyt. Fr. Skėrys, pasveikino
svečią ir susirinkusius ir
padėkojo p. N. Seim už jo
nuoširdžias pastangas pa
dėti mūsų vargstantiems
vaikams. Pobūvyje buvo at
silankę be to ir Viernheimo
Ev. bažnyčios
dekanas
Trautmann ir keletas vokiš
kų laikraščių atstovų iš
Mannheimo.
Moksleiviai padainavo lie
tuviškų dainų, padeklama
vo eilėraščių ir pašoko tau
tinius šokius.
Svečias buvo atsivežęs
nuotraukų ir filmą iš Nor
vegijos gyvenimo, jos gra
žiųjų fiordų.
• TAZAB Bendrovės lietu
vių skyriaus, Londone, ve
dėjas yra gavęs minimos
bendrovės vadovybės suti
kimą, kad nuo kiekvieno per
tą skyrių pasiųsto siuntinio
Lietuvių Vasario 16 Gimna
zija gaus pastovią kuklią
sumą, nepaisant siuntinio
vertės ir nepaisant, iš kurio
krašto jis būtų užsakytas.
Minimos bendrovės vadovy
bė sutiko Gimnazijai išmo
kėti ir už tuos siuntinius,
kuriuos lietuviai pasiuntė
nuo š. m. vasario 1 d. ir ku
rie bus pasiųsti per visus
1959 metus.
Patikrinti, kiek per šį
skyrių pasiunčiama siunti
nių, pakviesta speciali ko
misija, kurioje sutiko daly
vauti šie lietuviai: kun. P.
Dauknys iš Londono, inž. A.
Adamonis iš Coventry ir p.
P. Bulaitis iš Londono,
Pirmasis išmokė j i m a s
Lietuvių Vasario 16 Gimna
zijai bus pervestas Vely
koms.

Židonis M., N. Haven 2.00
Svilas B., Detroit....... 2.00
Plechavičius P., Chic. 2.00
Douvan I., Cleveland 2.00
Dilys J., St. Catharines 2.00
Valiukėnas J.,
Rochester ............. 2.00

THE FIELD

Maurukas J. Dr., Elyria 2.00
čėsna K., Worcester .. 2.00
Saladžius J.,
East St. Louis .... 2.00

Kas ir kur?
• Tautinės Sąjungos seimas
šiais metais įvyks Detroite,
gegužės 30, 31 ir birželio 1
dienomis Sheraton-Cadillac
biešbutyje. Tuo pačiu laiku
įvyks ir Vilties Draugijos
suvažiavimas.
• Vokietijos Lietuviu Bendruomen is vadovybės rin
kimų komisiją sudaro: E.
Kasperavičius — pirminin
kas, K. Miškinis — vice
pirm., B. Skeirys — sekret.
ir nariai — B. Lukšaitis, B.
Miškelevičius.

• K. Drungai, Vokietijos
Lietuvių Bendruomenės pir
mininkui išemigravus i
JAV, dabar pirmininku iš
rinktas E. Simonaitis. Vice
pirm. yra V. Sutkus, sekret.
kun. J. Aviža, ižd. J. Stan
kaitis, o nariu Stp. Vykin
tas.

Čepukaitis V., Clev..... 1.00
Molis P., Detroit ....... 2.00
Satkevičius J.,
St. Catharines ..... 1.00

Kęsgailą S., Montreal 5.00
Baliutavičius M.,
Venezuela ............. 7.00

Klimas M. Linden .... 2.00
Memenąs K., Detroit 5.00
šeštokas V.,
Los Angeles ......... 2.00
Mitkus J., Detroit ....
Sadinauskas B., Phila.
Polgrimas P.,
St. Catharines .....
Biežis S. Dr., Chicago
Janušonis A., Chicago
Budrys V., Chicago ....
Balnionis J., Detroit....
Bruožis V., Cleveland
Musteikis K., Chicago
Lietuvaitės — Kanaukaitė ir Indreikaitė gėlių paro Jakubauskas J., Clev.
dos lankytojams Chicagoje teikia informacijų apie Lie Milius J., Cleveland ....
tuvos darželį. Originalus darželio stilius, mergaičių puoš Derus J., Thompson ..
nus tautinis rūbas, šį kampelį darė išskirtinu ir visų mė Gaudušas L., Lincoln
giamu. Prie lietuviškojo kryžiaus ir šio darželio tikroji Matjoška A.,
siela — agr. A. Indreikai.
Nuotr. B. Beržinio.
Dorchester ...........

• Kan. Juozas Meidus, bu
vęs Raseinių klebonas, da
bar valdys Kaišiadorių vys
kupiją. Jam leista apsigy remti komitetui. Jo dėką,
venti Vievyje, bet ne Kai Kalėdų švenčių proga buvo
šiadoryse. Vysk. T. Matu surinkta per $700.00 toš
lionis, Kaišiadorių vysku gimnazijos reikalams.
Aukotojų pinigais buvo
pas, gavęs leidimą gyventi
atremontuota gimnaz i j o š
Šeduvoje.
virtuvė, kuri vietos valdžios
• Amerikos Lietuviu Tau sanitarinės įstaigos parėdy
tinės Sąjunvcs Los Angeles mu laikinai buvo uždaryta.
ir Bostono skyriai atsiuntė
Daug aukotojų prašė sa
sveikinimus Vilties namy ir vo pavardžių neskelbti. Pir
spaustuvės atidarymo pro mieji i šią kalėdinę akciją
ga. Ačiū labai.
atsiliepė lietuviai studentai
paaukodami $29.21, BirutieMokyt. Antanas Gulbins- tės $35.00, Ona Vyšniaus
kas, kuris dažnai kalba per kienė $20.00, Algis Regis
•abi lietuvių radijo progra $20.00, Budrionis surinko
mas, kuris lanko veik visus $4n.35, Wabash stoties dar
lietuvių susirinkimus, juos bininkai $64.75.
Chicagoje neveltui kalba
fotografuodamas ir juose
prabildamas aktualiaisi a i s ma, kad kur pasirodo kun.
visuomeniniais klausimais, Sugintas ar Ant. Gulbinsdau'fc energijos ir sumanu kas, ten keliamas ir Vasa
mo parodo vadovaudamas rio 16 d. gimnazijos reika
Vasario 16 d. gimnazijai las.

REGISTRUOKITĖS J JAUNŲJŲ
DAINININKŲ KONKURSĄ
Dirva gegužės 2 d., Cle
velande, rengia jaunųjų dai
nininkų konkursą. Konkur
so laimėtojams paskirtos
trys premijos: pirmoji —
JMOU.uo, antroji — $2u0.00
ir trečioji — $150.00. Ren
gėjai taip pat numato kon
kursą laimėjusiųjų koncer
tus surengti ir kitose lietu
vių kolonijose.
Konkurse gali dalyvauti
moterys ir vyrai, nevyresni
kaip 28 m., iš anksto pra
nešę apie tai Dirvai, bet ne
vėliau, kaip iki balandžio
mėn. 18 dienos. Įsiregistruo
jant reikia pranešti balso
rūšį,, kur mokosi dainavimo,
tikslų adresą ir vieną foto
grafiją, tinkančią laikraš
čiui.
Visi konkurso dalyviai,
atvykę į Clevelandą, gaus
rengėjų parūpintą nakvynę
lietuvių šeimose ir čia ne
turės jokių išlaidų.
Konkurse dainininkai tu
rės padainuoti po tris savo
pačių pasirinktas dainas.

Viena iš jų turi būti lietu
vių kompozitorių kūrinys,
gi dvi kitos gali būti ir sve
timtaučių kūriniai. Dvi iš
trijų dainų turi būti dainuo
jamos lietuviškai, trečioji
gali būti dainuojama ir originaline kalba.
Visiems konkurso daly
viams bus parūpintas akom
paniatorius. Norintieji gali
ir savo akompaniatorių at
sivežti. Jei kuris iš konkur
so dalyvių numato sunkumų
kelionės išlaidas apmokėti,
apie tai tuoj praneša Dir
vai. Rengėjai stengsis ir
tuos sunkumus nugalėti.

Viena Toledo miesto ligo
ninių atsivežė tris gailestin
gąsias seseris iš Anglijos.
Ligoninės vadovybė nurodė
atsivežimo priežastį: jos su
tinkančios gyventi prie li
goninės ir esant nepapras
tam reikalui lengva prisi
šaukti, kai tuo tarpu ameri
kietės bijosi arti ligoninės
gyventi.

DIRVAI AUKOJO
Pratęsiant prenumeratą
Dirvą aukomis parėmė:
Jonynas F., Toronto $2.00
Itomlenskis M., Clev. 1.00
Mackevičius A., Clev. 2.00
Naujokas M., Chicago 2.00
žolynas P., Chicago .. 2.00
Dilba A., Philadelphia 2.00
Lepečka J., Cleveland 2.00
Germanas K.,
St. Charles ........... 2.00
Jonynas K., Cleveland 2.00
Pakalniškis K., Toronto 7.00
Sutkus P., Alton ....... 2.00
Gaudušas F., Chicago 2.00
Lalas P., Amsterdam 2.00
Mačernis P., Chicago 2,00
Gaurilius J., Chicago 2.00
Plytnikas A., Chicago 2.00
Borden J., Matteson .. 2.00
Marcinkevičius K.,
Cleveland............... 1.00
Baranauskas J., Clev. 2.00
Juodikis J., Chicago .... 2.00
Zdanis A., Hollywood 2.00
Machulis Pr., Brooklyn 2.00
Macijauskas VI., Clev. 1.00
Zitinevičius J.,
Worcester ............ I 1.00

2.00

Purvinas M., Chicago 2.00
Beleckas A.,
Amsterdam........... 2.00
Kalendra K., Toronto
Papartis T., Chicago ..
žemaitis J., Cleveland
Trečiokas A., Newark
Škėma J., Newark ....
Narbutis L., Chicago
Būgaitė G., Scranton
šošė A., Chicago .......
Namikas J., Chicago
Penikas J., Elmhurst
šumskis VI., Cleveland
Radzvickas L.,
Ann Arbor ...........
Bilvaišienė B.,
So. Boston ...........

2.00
2.00
1.00
2.63
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

1.00

Gaudušas J., Detroit
Šalpukas F., Flushing
Venclauskas M., Clev.
Janušauskas V.,
J. Cartier...............

2.00
3.00
2.00

Zaborskis F., Medina
Rauktys J.. So. Boston
žemaitis V., Chicago
Vaitkus A., Chicago ..
Rinkus J., Cleveland

1.00
2.00
3.00
2.00
5.00

1.00

Ačiū visiems už atsiųstas
aukas.

Daug kas mums rašo, kad Dirva pastaraisiais metais
labai toli pažengė ir pralenkė kitus lietuviškus laikraščius.
žinoma, tokius atsiliepimus malonu skaityti leidė
jams ir rėdai, yriams, bet reikia ir rūpintis, kad dar dau
giau būtų padaryta. O be naujų skaitytojų sutelkimo tai
nepadarysi. Tat ateikit mums į talką, nes vieni nepajė
giame šios kliūties nugalėti.
Jei tik išgalit, užsakykit Dirvą savo artimiesiems
kaip šventinę, vardadienio ar gimtadienio dovaną. O jei
turit kaimynų, kurie dar Dirvos neskaito, bet skaityti
galėtų, atsiųskit mums jų adresus. Jiems Dirvą pasiųsim
susipažinti. Tegul patys įsitikina ir apsisprendžia, ar ga
lės ateity be Dirvos išsiversti. 500 naujų skaitytojų vajų
vykdydami Dirvą metams duodame už $6.00.
Siųsdami naujo ar rekomenduojamo skaitytojo adre
są naudokitės šia atkarpa, ją atitinkamai užpildu:

Užsakau
Rekomenduoju Dirvą siųsti

miems, kad mūsų mylimas sūnus
(Vardas, pavardė)

Algirdas-Jonas Chmieliauskas,
35 m. amžiaus, po ilgos ir sunkios ligos, mirė Lenki

(Adresas)

joj kovo mėn. 2 d.

Už naują prenumeratorių siunčiu $...................

Skausmo prislėgti
tėvai Jadvyga ir Jonas,
sesuo Irena ir švogeris Ramūnas Bužėnas

(Mano adresas)

1

2.00
4.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00

GAVOME 202 NAUJUS
SKAITYTOJUS
Dar būtinai reikia 298

Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta

Leonardas Valiukas (dešinėje), Los Angles County
Republican Assembly vicepirmininkas, susitinka su sena
toriumi Hugh Scctt (vidury) iš Pennsylvanijos ir Res
publikonų Partijos Centro Komiteto nariu Edward Shattuck (kairėje) Kalifornijos respublikonų metiniame su
važiavime. Šen Hugh Scott buvo pagrindinis kalbėtojas
suvažiavimo pokylyje. Jis paminėjo, kad apie 80% visų
Pennsylvanijos lietuvių balsavo už jį 1958 metų lapkri
čio rinkimuose. Anot šen. Scott, jis visad pasiruošęs pa
dėti lietuviams.
Frank Selover foto.
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2.00
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