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Prieš 700 metų per Lietuvą
aidėjo džiaugsminga žinia: Di
dysis Lietuvos Kunigaikštis
Mindaugas vainikuojamas kara
lišku vainiku! Iš visų plačiosios
Lietuvos kraštų, per milžiniškus
ir sunkiai praeinamus miškus,
visais keliais bei keleliais, ke
liavo didžiūnai bei paprasti žmo' nės j Liškiavą, ano meto suvie
nytos Lietuvos sostinę, pasvei
kinti galingą Valdovą...
Lietuvių Tautinės Sąjungos
šaukliai, nūdien kviečią visus
Šiaurės Amerikos geros valios
tautiečius,' birželio 20 ir 21 die,nomis, keliauti į Washingtoną,
į JAV sostinę, kad po svetimu
dangum pagerbtų Lietuvos vie
nytojo bei valstybės kūrėjo. Ka
raliaus Mindaugo karūnavimo
prisiminimą. Tomis dienomis ai
dės Washingtone lietuviškoji
daina ir muzika, žiūrovų žvilgs
niai kryps į lietuviškos dailės
kūrinius,- svetimieji susipažins
su Lietuvos praeities didybe bei
nūdienių lietuvių dvasinės kul
tūros turtais...
"Lietuva, nustelbs visus .ki
tus birželio 20 dienos 'įvykius,
žinomų amerikiečių komite■ tas. pryšaky su vicepreziden
tu Nixon’u, kaip garbės pir
mininku, h} vakarą globos lie
tuvių meno ir muzikos festi
valį.. Lietuva, atidavusi savo
duoklę Vakarų civilazacijai,
minės savo valstybės įkūrimo
700 metų sukaktį...”
Taip rašo VVashingtono Times
Herald. Taip rašo ir kiti pasaulio
politikos sostinės, IVashingtono,
dienraščiai. Jau tūlas, laikas kai
Washirigtono laikraščių pusla
piuose beveik kasdieną spausdi
nami pranešimai apie didžiąją
lietuvių šventę.

•

šventės reikalu vyksta dažni pa
sitarimai pas Lietuvos ministe- Meškerės stambioms žuvims
Rytinės Vokietijos komunistų
rį. Povilą žadeikį. •
Prieš savaitę ten įvyko adv. ("Socialistinės Vienybės”) par
Olio iniciatyva sušaukta Wa- tijos politbiuras viešai, prisipa
shingtono spaudos konferenci žino, kad "buvo padaryta klai
ja, kurioj dalyvavo net per 40 dų”, kurias dabar norima atitai
laikraštininkų bei spaudos foto syti. Tuo budu žmonių gyveni
grafų. Spaudos žmonės buvo su mas Rytinėje Vokietijoje page
pažindinti su Karaliaus Mindau rėsiąs ...
go šventės reikšme. Ta pačia
Nuo šiol jau žadama ne tik
proga jie buvo plačiai supažin nebespausti privatinių ūkių, bet
dinti ir su dabartine Lietuvių juos net gi remti. Mokesčių rin
tautos tragedija. Sekančią die kimas būsiąs palengvintas ir bū
ną po konferencijos pasirodė ra siančios teikiamos paskolos pri
šiniai apie būsimą šventę ne tik vatiems pirkliams bei verslinin
VVashingtono, bet ir kitų did kams. __ Į Vakarus pabėgusieji
miesčių spaudos puslapiuose. kviečiami grįžti:' jiems ne tik
Korespondentai tą žinią greit žadama viską atleisti, bet ir
paskleidė po visą šiaurės Ame grąžinti visą jų konfiskuotą
rikos kraštą ...
nuosavybę, leisti toliau verstis
Šventės organizatoriai kviečia tuo pačiu užsiėmimu, kaip anks
pasitarimams ir meniškosios čiau, be jokių priekaištų dėl pa
programos dalies vadovus, šiuo bėgimo. Keliavimas ne tik pa
metu VVashingtone "reziduoja” čioje rytinėje zonoje, bet ir į
dailininkas prof. Vytautas K. Vakarų Vokietiją bei iš jos, bū
Jonynas. Jis tvarko Lietuvių siąs labai palengvintas: giminės
Dailės Parodą. Paroda ruošiama galėsią lankyti vieni kitus. Pa
tam pačiam Statler Hotel, kur galiau paskelbta "taikos sutar
įvyks ir visas šventės minėji tis” ir su Evangelikų Bažnyčia:
mas. Prieš kelias dienas Wa- ji daugiau nebebūsianti perse
shingtone lankėsi ir muzikas Al kiojama, nubaustiems dvasinin
fonsas Mikulskis, "Čiurlionio” kams bausmės būsiančios suma
ansamblio vadovas, šventės or žintos, evangelikų jaunimo or
ganizatorių iškviestas pasitari ganizacija nebebūsianti varžo
mui dėl muzikinės dalies pro ma, jos nariai, už priklausymą
gramos bei susipažinimui su prie tos organizacijos išvaryti
koncertų vietomis. Jis taip pat iš mokyklų, galėsią vėl į mokyk
dalyvavo minėtam Washingtono las grįžti.
spaudos atstovų konferencijoj
Ypač daug dėmesio kreipiama
pas Ministerį Povilą žadeikį. Ta į pabėgusius. Net gi "buožėms”,
proga jis susipažino ir su įta t. y. stambesniems žemės savi
kingais amerikiečių spaudos dar ninkams, jei tik jie sugrįš, ža
bininkais. Ta pažintis neabejo dama grąžinti visą žemę ir su
tinai bus naudinga ateity vyk teikti paskolų, kad jie galėtų
dant "Čiurlionio” koncertines iš pradėti ūkininkauti, o tokiais
kilas.
(retais!) atvejais, kur nebebū"Būdamas VVashingtone su šią galima sugrąžinti paimtos
■Yadv. Antanu Oliu aptarėme ir žemės, jie būsią pilnai atlyginsutarėme muzikinės progra ti už nusavintą turtą.
Washingtone šiuo metu vyks
. •
*
mos dalį. Mūsų programa su
ta karaliaus Mindaugo šventės
ruošos baigiamieji darbai. Wasidės iš trijų dalių: a) banTuo pačiu metu Austrijoje
shingtone dažnai matomi advo . keto metu, b) Katedroje laike taip pat panaikinta susisiekimo
pamaldų ir c) Sekmadienio kontrolė tarp sovietinės ir va
katas A. L. Lapinskas — Lie
tuvių .Tautinės Sąjungos pirmi koncerto. Banketo koncertas karinių zonų. Tiesa, tas panaiki
ninkas ir advokatas Antanas
susidės iš šių kūrinių: JAV nimas kiek įtartinas. Girdi,
Olis, Chicagos Sanitarinio Disir Lietuvos himnai, kuriuos "kartais” gali būti tikrinami do
trikto prezidentas, šio įvykio
išpildys "Čiurlionio” mišrus kumentai ir daromos kratos au
svarbiausias organizat orius.
(Perkelta į 2 psl.)
tomobiliuose ar kitose susisie-

i

Cleveland, Ohio

.)

kimo priemonėse tikslu patikrin
ti, ar nevežama ginklų ... Nie
kas nėra tikras, kuo toks pa
tikrinimas gali pasibaigti.
Taip pat .ir diplomatinių san
tykių srityje su Austrija Mask
va staiga pareiškė norinti už
megzti juos normalius ir siun
čianti ambasadorių.
Tai vis naujos meškerės stam
biosioms "žuvinis”, kurių lau
kiama susirinksiant Bermuduo Taip atrodė vakarinio Clevelando gatvės, praūžus stipriai audrai, kuri padarė virš $50,000,000 nuo
se. Tai, greičiausiai daroma
stolių.
"karo kurstytojui” Church'illiui
toje konferencijoje paremti, kad
jis galėtų pasakyti: "Matot, ar
• •
aš nesakiau, kad bolševikai atei
na į protą ir virsta angelais!
Nedarykim ir nesakykim nieko,
kas juos nuo to mielo pasikeiti
mo nubaidytų!”

Prancūzijos negalavimai

* •

DIDŽIAUSIA NELAIMĖ — PARTINIS SUSISKALDYMAS. — DAR BLOGIAU — PARTIJO
SE NĖRA DRAUSMĖS. — VYRIAUSYBĖ BEMATANT SUKLUMPA, KAI PALIEČIAMI KIŠENIAUS REIKALAI... — KRIZĘ AŠTRINA INDOKINIJOS KARAS IR NESUTARIMAI
DĖL UŽSIENIŲ POLITIKOS

Churchillio pozicijoms dar la
biau sustiprinti, Maskva staiga
sustabdė jau gerokai pavarytus
darbus Ruegeno saloje (tiesiai
į šiaurę nuo Berlyno, priešais
Švedijos pietinę dalį), kur buvo
užsimota statyti didžiausia (dar
Hitlerio svajota) karo laivyno
bazė. Gal pritrūko "kvapo” tai
statybai, bet sustabdoma tokiu
laiku, kada labai patogu tą iš
naudoti, kaip taikingumo įro
dymą.
,

Korespondencija iš Europos
Kol ši korespondencija pasieks
"Dirvos” skiltis, galimas daly
kas, kad Prancūzijos vyriausy
bės krizė jau bus laimingai i>asibaigusi. Bet lygiu būdu nebūtų
nieko nepaprasto, jeigu iki to
laiko būtų nuversta dar viena
vyriausybė. Per aštuonerius me
tus, kaip galioja esamoji valsty
bės konstitucija, Prancūzijoje
prie valdžios vairo išbuvo jau 17
vyriausybių, kurių viena išsi
laikė tik tris dienas ... Tai bu
vo radikalo Queuille vyriausy
bė. Bet tas pats Queuille laiko ir
kitokį rekordą. Prieš tą jo ne
sėkmę buvusi jo valdžia suge
bėjo išsilaikyti net su viršum
ištisus metus. Tai jau Prancūzi
joje seniai bematytas įvykis!

Prieš pirmąjį pasaulinį karą ras valstybinio gyvenimo sritis
apie Turkiją buvo sakoma, kad derinančių ir kraštui vadovau
tai esąs Europos ligonis. Gegu jančių veiksnių.
žės mėn. pabaigoje žinomam
Galėtume ištisus tomus pri
prancūzų politikui Paul Rey rašyti apie Prancūzijos valsty
naud buvo pavesta sudaryti nau binio gyvenimo negeroves, ku
ją vyriausybę, tačiau jis nega rias esame patys patyrę per
vo parlamento daugumos. Jis iš dažną buvojimą šiame savaime
dėstė savo valdymo programą ir patraukliame krašte. Bet šiuo
’ .
tą proga apibūdino nūdienę metu sustosime tiktai ties reiš
Prancūziją kaipo Europos ligo kiniais, kurie privedė prie pa
PREZIDENTO ŽODIS
nį. Toks išsireiškimas prancūzo skutinės krizės.
PABALT1EČ1AMS
ausims nėra perdaug malonus,
Didžiausia Prancūzijos nelai
Birželio įvykių minėjimo su
tačiau jis vaizdžiai nusako liūd mė yra partinis susiskaldymas.
sirinkimui New Yorke Preziden
ną tikrovę.
Negana to, kad ten jokia partija
tas Eisenhov/eris atsiuntė ori
Kažkoks prancūzų politikos neturi žymesnės persvaros, jei
ginaliai pasirašytą • tokį laišką:
kadaise yra išsitaręs, kad ”gou- gu neskaityti komunistų, kuri
Priimkite mano šilčiausius ir
verner c’est prevoir” (valdyti kaipo stambiausia vienalytė ma
pilnus užuojautos'^sveikinimus
reiškia numatyti). Deja, j;yi sė viską daro, kad tiktai pasun
proga jūsų susirinkimo paminė
daug metų Prancūzija yra to kinus Prancūzijos būklę. Dar
ti tragiškiems 1940 ir 1941 me
kioje padėtyje, jog ten vyriau blogiau, kad nei viena partija
tų įvykiams, kada Sovietų Są
sybė ne tik neįstengia "numa nepajėgia įvykdyti savo eilėse
ATSTOVŲ RŪMŲ PIRM.
junga, sulaužydama iškilminghs
tyti”, bet ji iš viso nepajėgia tokios drausmės bei susiklausy
pasižadėjimus sutartyse, užgro
nė "valdyti”. Koks gi gali būti mo, jog jos atstovai parlamen
J. W. MARTIN ATSAKO į
bė Baltijos respublikų, Estijos,
valdymas, jeigu ministeris neiš te vieningai pasisakytų tuo ar
ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS
Latvijos ir Lietuvos, kontrolę ir
būna savo kėdėje vidutiniškai kitu klausimu. Susiskaldymas
TELEGRAMĄ
tada, nelegaliai įjungusi tuos
nė šešių mėnesių? Jis neturi lai eina pačių partijų eilėse, tad
Žurnalistų Sąjungos pirminin ko nė kaip reikiant sušilti.
kraštus į Sovietų Sąjungą, ėmė
jokia vyriausybinė dauguma il
deportuoti ir likviduoti daugybę kas V. Rastenis praėjusį ketvir
Bet tuo pat metu turime pa gesniam laikui nėra įmanoma.
jų piliečių. Tos agresijos, ir te tadienį išsiuntė tokio turinio te daryti vieną kitą pastabą. Kaip Šiandien, sakysime, dalis tautos
roro neteisybės paliko gilų įspū legramas, adresuotą Atstovų minėjome, per aštuonerius me respublikonų balsuoja vienaip, o
dį Amerikos žmonėms. Jis atsi Rūmų pirmininkui J. W. Mar- tus pasikeitė net septyniolika rytoj jau kitaip. Tas reiškinys
spindi mūsų pastovioje politiko tin ir Darbų Tvarkos Komiteto vyriausybių, tačiau per tą patį pastebimas visose partijose.
je, tęsiančioje nepriklausomų pirmininkui Leo E. Allen: "Dau laiką užsienių reikalų ministeri Pav., kai Paul Reynaud išdėstė
Pabaltijo respublikų diplomati giau kaip trijų dešimčių lietu jos priešakyje pakaitomis tebu savo programą, iš 75 radikalų
nių atstovų pripažinimą, ir mū viškų laikraščių redaktoriai ir vo du asmenys: RobertSchu- balsavo už 46, prieš 13 ir susi
sų puoselėjamoje viltyje’, kad tie bendradarbiai susirūpinę laukia man ir Georgės Bidault, kurie, laikė 15; iš 89 tautos respubli
Jūsų akcijos dėl Rūmų rezoliu be to, priklauso tai pačiai tau konų pakėlė rankas už 38, prieš
kraštai vėl gyvens laisvi.
cijos 231, kurią yra patiekęs tos respublikonų partijai. Jau 14 ir susilaikė 22; buv. gaulisNuoširdžiai
Dwight D. Eisenhower kongresmanas Kersten.
iš to .fakto matyti, kad bent jau tai atidavė savo balsus taip: už
Lietuviai, kaip ir latviai bei užsienių politikos srityje nuola 37, prieš 1 ir susilaikė 36'. Par
estai,- kaip tik rengiasi minėti, tinis vyriausybių kaitaliojimasis lamentarų dalis nesijaučia su
tryliktą sukaktį nuo įvykiti, ka neturėjo tokių pražūtingų'pada varžyti bet kokios partinės
da jų kraštų nepriklausomybė rinių, kaip iš pirmo žvilgsnio drausmės. Priklausydami tai
jėga ir klasta buvo užgniaušta. I ga]j atrodyti. Antra vertus, vienokiai, tai kitokiai luominei
Vilties namams savo auka at Jungtinės Amerikos Valstybės
Prancūzija gali eiti kaipo pa bei kitokiai grupei, jie tuojau
siuntė:
yra vienintele tų žmonių viltis. vyzdys valstybės, kurioje "val pat pakelia ranką prieš vyriau
Kriščiukaitis K., Boston $5.00 Tos vilties palaikymo galimybė
A
do” valdininkai. Ministeriai atei sybę, jeigu ši sumano kokią prie
Shaw John, Brooklyn ....... 5.00 dabar Jūsų rankose. Leiskite
Į,
š
na ir išeina, o valdininkų apara monę, kuri pažeidžia ar bent jau
Varneckas VI., VVaterbury 2.00 pranešti gerą naujieną, leiskite
tas lieka, šis reiškinys turi ne paliečia jų atstovaujamos gru
Noakas E. Dr. Ozone Park 5.00 pasakyti jiems, kad jų viltis
h/v?
. '"*•>
k
abejojamų teigiamų pasėkų, nes pės interesus. Parlamentas pa
įg-'
i j j
Vyšniauskas K. Dr., Canton 5.00 netuščia. O ištisos tos tautos
jo dėka valstybėje laiduojamas virto tarp savęs kovojančių gru
S" (
Juodis Aldona, Cleveland 2.00 bus dėkingos amžinai.”
tam tikras valdymo tęstinumas. pių atstovybė, kurioje nebesi
Pugher Vincas, Cleveland 2.00
J žurnalistų Sąjungos pirmi- Bet tokioje sistemoje atsiranda mato bendros valstybinės gairės
•
Butch Walter, Homestead 5.00 ninko V. Rastenio telegramą J.
sustingimas, nes nebėra atski(Perkelta i 5-tą pusi.)
Abelkis P., Chicago ....... 1.00 W., Martin atsakė tokiu raštu:
Charzauskas Stepanija,
"Aš turiu Jūsų telegramą dėl
Chicago ...................... 5.00 vadinamos Kersteno rezoliuci
jos, kuri yra Darbų Tvarkos Ko
VISAM PASAULY
mitete. Jūsų pažiūros yra nau
VILTIES
• Pietryčių Aziją sunkiai palietė ilgai užsitęsusi sausra.
dingos sprendžiant tą reikalą:
DRAUGIJOS
Ir man bus malonu aptarti su Daugeliui kinų gręsia bado mirtis.
• Čekoslovakijoje, po paskutinio kronos nuvertinimo —
Komiteto nariais. Su maloniau
NARIAI
sia pagarba aš esu nuoširdžiai komunistinio dirbančiųjų apiplėšimo, prasidėjo" darbininkų sa
Į Vilties Draugiją pastaruo Jūsų”.
botažiniai sukilimai. Tokių sukilimų būta didesniuose pramonės
ju metu įstojo:
Šia proga mes norime, dar centruose: Brrio, Prahoj, Pilsene ir kt. Yra daug aukų.
Kriščiukaitis K., Boston $10.00 kartą priminti visiems lietu
• Korėjoje raudonieji atvedę į fronto linijas naujas kinie
Noakas E., 'Ozone Park $10.00 viams, kad visi dėtume pastan čių jėgas, pradėjo labai stiprų puolimą ir padarė įsilaužimus.',
•Mes kviečiame bendraminčius gas, jog Kersteno rezoliucija
• Rusija vėl paskyrė Juguslavijai savo ambasadorių Vasily
I ir Dirvos skaitytojus stoti į Vil- būtų pravesta, Lietuvos okupa Aleksevič Valkov.
,
Vaizdas Panmunjon derybų stovykloje, kur siekiama taikos ir vėl daromos komunistams nuo-i ties Draugiją ir savo įnašu remcijos aplinkybės oficialiai ištir
• Kolumbijoje sekmadienį įvyko perversmas. Valdžios prie
laidos. Derybos einą, o komunistai,
komunistai pradėjo naują puolimą.
puolimą.
.
ti tautinę spaudą. <
tos ir sovietinė klasta iškelta. ky atsistojo gen. Pinilla. Užsienių politika nesikeisianti.
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Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui),
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande kas ketvirtadienį.
Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klasės
siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta
tymų.
Prenumerata metams iš anksto:
Jungt. Amerikos Valstybėse $5.00,
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.
Atsk. Nr. kaina 10 centų.

Tautinės Sąjungos
skyriuose
'

*1:

•;/

*»

TAUTINĖS SĄJUNGOS
1) iieikalinga parodyti JAV
SUVAŽIAVIMAS KANADOJE valdininkams, kad lietuvių tau

dvigubinamos. Simfoninis Or
kestras kartoja J. Gruodžio
simfoninę poemą "Lietuvoje”
ir V. Jakubėno "Legendą”.
Chorui diriguoja A. Mikulskis,
solistė Vincė Jonuškaitė, Sim
foninį Orkestrą diriguoją Je
ronimas Kačinskas”.
Muzikinė programa, išskiriant
giesmes Katedroj, bus išpildo
mos puošniame Statler Hotel
Prezidentai *Ballroom salėje. Su
sidomėjimas Karaliaus Mindau
go švente Washingtone, A. Mi
kulskio pranešimu, esąs labai
didelis. Ypač didelį susidomėji
mą bei jautrų pritarimą šventei
rodąs Ministeris Povilas žadeikis. Ministeris šventę vertinąs
kaip reikšmingą mūsų tautinės
kultūros įvykį Washingtonę, ku
ris neabejotinai daug prisidėsiąs
prie amerikiečių simpatijų Lie
tuvai plėtimo bei gilinimo. Čiur
lionio ansamblio vadovas A. Mi
kulskis, bendradarbiaudamas bu
adv. A. Olių, sakosi, buvęs nu
stebintas jo organizaciniais ga
bumais, jautria orientacija ir ki
tų nuomonės vertinimu.
Į šią didelę lietuvių šventę
VVashingtone visi mūsų meni
ninkai rūpestingai ruošiasi. Ją
stebės ne tik tūkstančiai suva
žiavusių mūsų tautiečių, bet
šimtai įtakingų Amerikos poli
tikų, visuomenininkų, spaudos
darbuotojų, pramonininkų.
Visi lietuviai, šūkiu — Ei, pa
sauli, mes be laisvės nenurim
sim! — ir kviečiami j VVashingtoną.
Vytautas Braziulis

ta turi garbingą praeitį iri kad
lietuviai, su pasididžiavimu mi
ni 700 metų karaliaus Mindaugo
karūnavimosi sukaktį.
2) Reikalinga kitataučius įti
kinti, kad lietuvių tauta pergy
veno šimtmečius kitų pavergta,
pergyveno baudžiavos laikus be
savos spaudos, bet turėjo pa
kankamai stiprios dvasios ir jė
gų išlaikyti savą kalbą, kultūrą,
meną ir t.t.
3) Reikalinga pademonstruo
• Dr. A. Rudokas, neseniai Phi- vadovauja pastorius H. Hellti
pasaulio didžiūnams (kurių
ladeiphijoje baigęs specialius stern, PLB Vokietijos Krašto
daug
randasi IVashingtone), kad
IŠKILMĖS
WATERBURY
optįįčįg'i tobulinimosi kursus Valdyba gavo 10.000 DM pašal
Amerikos ir pasaulio lietuviai
augšėiausiu pažymiu iš visų da pą Vasario 16 Gimnazijos na
Amerikos Lietuvių Tautinės niekad nepaliaus kovoję prieš
lyvių, kurių buvo apie 20 iš mams Huettenfelde įrengti. Pa Sąjungos VVaterbury skyriaus
dabartinį komunistų smurtą ir
įvairių JAV valstybių, vėl akty storius H. Hellstern prieš kurį pirmasis metinis piknikas įvy
viai įsijungė į profesinį ir visuo laiką pats asmeniškai lankėsi ko birželio 7 d. Linden Parke, kovos, kol Lietuva būs laisva
ir nepriklausoma valstybė.
Krašto Valdyboje ir buvo išsa Union City, Conn. Nors lietus
meninį darbą Chicagoje.
4) Reikia išreikšti tinkamą
miai su gimnazijos reikalais su daugumą žmonių sulaikė, bet
• Dr. G. J. Bylaitis, baigęs me
padėką ir Amerikos vadovybei,
pažindintas. Savo rašte dabar virš keturi šimtai gerų patriotų
dicinos mokslus Bonnoje ir Chi
kad Amerikos Sostinėje Wajis nurodo, kad Šveicarijos evan atsilankė. Kalbas pasakė: Mies
cagoje išlaikęs valstybinius gy
gelikai džiaugiasi, galėdami ir to majoras Raymond E. Snyder, shingtone, Lietuvos valstybės
dytojo egzaminus, dabar specia
iš savo pusės paremti tą gražų Rev. Roger B. T. Andreson, Wa- vėliava laisvai tebeplėvesuoja.
lizuojasi lllinois universitete
MJC
PLB Vokietijos Krašto Valdy terbury Corporation Councel
nervų ir smegenų ligų srityje.
bos sumanymą. Inf.
George J. Crocicchia, ALTS Cen
• Bibliografui, Knygų Lentynos
• Lietuvių Teisininkų D-jos, tro pirmininkas adv. Antanas
redaktoriui A. Ružancovui, šių
Australijos skyriaus, visuotinia L. Lapinskas iš Chieagos. Pasta
metų rugpjūčio mėn. 12 d. suei
me susirinkime išrinkta nauja rasis pasakė labai įspūdingą
na G0 metų amžiaus sukaktis.
valdyba šios sudėties: Jonas kalbą ir ragino visus atsilanky
ti į sąskrydį IVashingtone bir
(Atkelta, iš 1-mo pusi.)
• Visuomeninkas A. Gilvydis, Kalvaitis, Liudas Martinkus ir
želio 20-21 dienomis. Į sąskrydį
choras,
drauge su WashingtoMečys
Rudzenskas.
Į
rev.
ko

iš Detroito, kaip ir praėjusią
reikia atsilankyti dėl šių prie
no
Simfoniniu
Orkestru, diri
misiją
išrinkti:
Elena
ReisonięTAUTINIŲ
visą vasarą, gyvens Macatuvoj,
guojant Alfonsui Mikulskiui;
nė, Vitalis Linkevičius ir Leo žasčių :
KORPORACIJŲ
Mich. — Hotel Macatatva.
"Čiurlionio” choro dainos; An
nardas Garbaliauskas. Susirin
SAMBŪRIS
• Osnabruecko valstybinė vo kimui pirmininkavo Vladas Po
drius Kuprevičius fortepijonu
REMIA, KAS REMTINA
kiečių berniukų gimnazija at žėla, sekretoriavo Vytautas Fleišpildys keturius kūrinius;
CHICAGOS
Taut. korp. Sambūrio sueigo
siuntė Vasario 46 gimnazijai dzinskas.
Washingtono Simfoninis Or
GYDYTOJAI
je,
buvusioje Chicagoje birželio
mokslo vadovėlių.
kestras išpildys kompozito
• • "Amerikos Lietuvių Vardy
6 d., dalyviai pasipiktino, patyrę
riaus
Juozo
Gruodžio
"Lietu

Tel. ofiso VIrginia 7-6583
• Mažlietuvių rezistentas žur nui”, kurį leidžia "Lietuvių Die
apie kai kurių mūsų laikraščių
Rezidencijos REpublic z7-7868 .
voje" ir kompz. Vlado Jaku
nalistas J. Grigolaitis dar tebe- nos”, klahsimų lapai ir jau su
bėno "'Legendą”, diriguoja laikymąsi Washingtone rengia
sigydo Gautingo sanatorijoje ir redaguotos ar surinktos žinios
Dr. S. Biežis
mo sąskrydžio atžvilgiu. Po J.
Jeronimas Kačinskas. Banke
numatoma, kad tenai jisai už išsiuntinėtos aprobavimui, grą GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valaičio pranešimo, iš kasos sąs
2201 West Cermak Road
to koncertinė dalis baigiama
truks dar ilgesnį laiką.
žintina iki liepos 1 d. Asmenys VAL.: 1-3 popiet ,ir 7-8 v. vak.
krydžiui remti paskirta $25, o
kompz. Juozo Žilevičiaus "Lai
dar apie $60 sumetė dalyviai.
• Šveicarijoje, senelių prieglau iki to laiko to nepadarę, nebus Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas,
svės Tėvynei numylėtai” ir,
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
doje, neseniai mirė prof. Jąku- įtraukiami į tos knygos pirmąją
Jautriai atsiliepta ir į neoliamerikinių kūrinių "God Bless
Rezid. 3241 W. 66th I’LACE
bėnas, eidamas bene 80-sius sa laidą.
America”, kuriuos išpildys tuano K. Drungos reikalą. Mavo gyvenimo metus. VLIKas į
PLB Europos kraštų atstovų
"Čiurlionio” mišrus choras su noma, kad jo operacijai, numa
jo laidotuves buvd delegavęs Dr. suvažiavimas šaukiamas birže Dr. Antanas Rudokas, O. D.
Simfoniniu Orkestru, diriguo tytai Šveicarijoje, bus surinkta
Tikrina akis ir pritaiko akinius
A. Gerutį, gyvenantį Berne.
apie $300.
lio 28-29 dienomis Hannoveryje,
jant Alfonsui Mikulskiui.
keičia stiklus ir rėmus.
Buv. Sambūrio sekretorius
• Jau kelinta savaitė sunkiai Vokietijoje. Laukiami atstovai 4701 S. Damen Avė., Chicago III. *
Katedroj,
laike
mišių, Pr. Sutkus, apie porą metų tar
serga VLIKo nario J. Norkaičio iš visų 9 Europos bendruomenių.
šaukite — YA. 7-7381
"Čiurlionio” mišrus choras navęs JAV medicinos korpe Ko
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad.
žmona.
giedos tradicinę mūsų giesmę rėjoje, papasakojo savo įspū
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad.
"Pulkim ant kelių”, kelius džius iš to egzotinio ir raudonų
• Iš Šveicarijos Evangelikų
tik susitarus
Patari-. kaimynui
Vittorio Pąllestrina kūrinius, jų siaubiamo krašto.
Bažnyčios šalpos Komiteto —
prenumeruoti
J. Gruodžio "Tėve Mūsų” ir
IIilfswerk der Evangelischen
Tel. offic’o ARmitage 6-0161
Naujos valdybos pirmininko
Juozo Dambrausko "Malda už K. Kasakaičio patiekta veikimo
Tel. buto GRaceland 2-9203«■
Kirchen der Schvveiz, — kuriam
DIRVĄ!
Tėvynę”,' diriguoja Alfonsas programa buvo priimta. Kitiems
Dr. Juozas Bartkus
Mikulskis, prie vargonų kom praėjusioje sueigoje išrinktiems
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pozitorius Jeronimas Kačins teko šios pareigos: vicepirm.- —
Norvest Medical Center
kas.
2336 West Chicago Avė.,
A. Stiklakiui, sekretoriaus —
Chicago 22, III.
Sekmadienio koncertas tu A. Rimavičiui, iždini — V. RėkVAL.: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad.,
rės pilną programą. "Čiurlio laitytei ir nario — S. Vidman
antrad., ketvirtad., penktad.,
nio” choro ir Andriaus Kup tui. Sueigai vadovavo M. Va
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais
12—4 p. p. šeštadieniais.
revičiaus piano programos pa- liukėnas.

Kanados Lietuvių Tautinės
Sąjungos pirmasis visuotinis
skyrių atstovų suvažiavimas
įvyksta liepos mėn. 4 d. Toron
te, Lietuvių Namuose — 235
Ossington Avė. Suvažiavimo
pradžia 9 vai. ryto.
Kanados Lietuvių Tautinės
Sąjungos nariai šiam suvažiavi
mui rūpestingai ruošiasi. Ir iš
JAV, kiek tenka patirti, ruošiasi
vykti eilė bendraminčių.

Washingtone

Lietuvių Prekybos Namai
Chicagoje
Viena moderniausių, lietuvių* vadovaujama, baldų ir
namų įrengimų prekybos įmonė, užimanti per 15,000 kv.

pėdų ploto.
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For a Pleasant Holiday
GREETINGS and BEST WISHES

PORTAGE MARKETS
7040 Wade Park Avė.

• ENdlcott 1-0144

7018 Superior Avė.

ENdicoit 1-2075

8702 Hough Avenue

RAndolph 1-2777

1407 Hayden Avenue

MUlberry 1-8550

To Our Many Friends and Patrons
HOL1DAY GREETINGS

METROPOLITAN BUICK,
INCORPORATED
i

1900 EAST 21st STREET

Phone: TOwer 1-3500

OHIO GREATEST BUICK DEALER

GREETINGS and BEST WISHES
To Oūr Many Friends

PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF WATERPROOF FABRIC COLLARS
AND CUFFS

Main Office and Faciory — 413-15 Huron Road
413 HURON ROAD
CH 1-7723

BEST WISHES

For a Pleasant Holiday

STAR
ELEVATOR COMPANY
i

Iki $100 už naudotą
šaldytuvą

EAST 38ih & KING AVĖ.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends

/

Baldai ir kiti namų įrengimai pristatomi iki 150 mylių

nežiūrint metų, firmos ar stovio

už Chieagos be jokių primokėjimų.

TELEFUNKEN RADIJO APARATAI
Europos'stotims klausyti, televizijos aparatai, rašomosios“

kai jūs perkate naujų 1953

THOMAS CHURCH SUPPLY CO.

CROSLEY

Complete Line of Rosaries, Medais on Chains, Votlve Lights
CHURCH SUPPLIES AND RELIGIOUS ARTICLES

SHELVADOR

mašinėlės lietuvišku raidynu.

HE 1-7900

ŠALDYTUVĄ

910 SUPERIOR AVĖ.

CH 1-3168

(Across froni St. John’s Cathedral)

, Kainos
prasideda nuo.
$1.90 į savaitę

Įmonė atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais
nuo 9 iki 9:30 vai. vak.
kitomis dienomis nuo 9 iki 6 vai. vak.,
sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. vak.

• Automatiškus
įšaldymas
• Nepalyginamas
Slielvador

• Atskiras skyrius
• Sviesto, šaldytuvas
■ • I’enkiy mėty
užtikrinimas

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS
»

*

.

3222-24-26 So. Halsted St., Chicago 8, III
Tel. Victory 2-4226

Evenings—Monday & Friday 'til 9 P.M

GREETINGS and BEST WISHES
To Oūr Friends and Patrons

WATERLOO HARDWARE & PAINT
COMPANY
■

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park Avė.

EX 1-0911

We Cary a Complete Line of Hardware Supplies
Fl.OOR SANDERS POR RENT
• ’. ;>
We Give and Redeem Eagle Stamps

16009 WATERLOO ROAD
.■ : . •' -7
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KE 1-1300
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1953 m. birželio
x

, Liūto kauki

Istorija keičiasi

Jei kas mano, kad istorija N. Zininas jau turėjo sumanymą
Angliškai kalbančiame pasau
kartojasi, tai bent jau sovietuo naudoti nitrogliceriną artilerijos
BRONYS
RAILA
vienybės
socialiniame
gyvenime
■YV
lyje britų istoriką Arnoldą J.
niekad nebuvo ir nebus. Laisvas ise ta nuomonė tikrai netinka: šoviniams ir povandeninėms mi
r
Toynbee daugelis dabar skelbia
ir mąstantis „žmogus visuomet ten istorija nesikartoja, bet kei noms gaminti, ir pradėjo reika
gar- už karališką Lietuvą (iš bėdos), teiksis . į bendraminčių partijas, ,čiasi.
esant žymiausiu ar bent gar
lingus bandymus, padedamas V.
siausiu istorijos tyrinėtoju gy- kiti už respubliką.
Štai Didžiojoj Sovietų Enci Petruševskio. 1863 metais Petir jos gali būti teigiamas socia
1711111
Nepriklausomoje Lietuvoje, linio gyvenimo reiškinys.
vųjų tarpe. NTn-Lnnninn
Nežinočiau, ar«« taip
klopedijoj, jos pirmojoj laidoj, ruševskis pirmasis pradėjo ga
yra iš tikrųjų, bet visdėlto jo ianot geros Maironio poemos,
Bet čia eina reikalas apie išleistoj 1928 metais (tomas IX, minti nitrogliceriną dideliais
prisiveisė tiek partijų, klausimus, kaip visa tauta, visa pusi. 801) apie dviratį buvo taip kiekiais (daugiau kaip po tris
istorijos Studiją (A Study of tuojau
'
History) gal būtų naudinga pa "kaip blusų” (pas vargšą už nacija atsiliepia į jos girdimus parašyta:
tonas) ir vartoti jį kasyklų pra
Priėjo ligi to, kad grėsmės ir pavojaus iššūkius.
skaityti ne vien dykaduoniams, marškinių).
i
"Dabartinio dviračio plrmata- monėje (Verchne-Uspensk ka
Tegu ne visus šęšius storus to vienoms atrodė reikalinga kitas Ar ji atkreipia į juos vyriausią ko išradimas priskiriamas XVI syklose, 1867). Jis taip pat pa
mus, tai bent atskirai išleistą nuversti prievarta ir "tautinę dėmesį, eina jų pasitikti vienin šimtmečio kinams. Bet išradi gamino dinamito pirmuosius pa
” palaikyti jėga. Bet gai ar bent solidariai, — ar pa mai, kurių dėka dviratis pasiekė vyzdžius. Nobelis, kuris klaidin
jų santrauką viename irgi ne- vienybę
'
nįoname tome. Vien jau dėl to, vienybės niekad nėra be vieųjn- skęsta mažai ką bendro su tuo savo dabartinio laipsnio,, buvo gai laikomas dinamito išradėju
^Pd ir lietuvis kartais kiek pa gos ir išnokusios tautinės sąmo turinčiuose tarpusavio ginčuose, padaryti XIX amžiaus išradėjų ir pirmu nitroglicerino vartoto
mąstytų apie civilizacijų gimi nės. Buvo daug nemirštamo pa pameta dešimtmečių kelią dėl (Dreis, Dalselle, Lallemand, Mi- ju, žinojo apie Zinino darbą ir
bet atsiliepimas į rau kelių mėnesių takelio, tuo pati chelin ir kt.); prancūas Michaux tuo pasinaudomas pasiūlė pavar
mo, augimo ir žlugimo dėsnius. daryta,
'
A. J. Toyribee ilgai ir kone donojo Kremliaus iššūkį nebuvo sumažina savo atsparos jėgas ir 1885 metais išrado pedalus. Iš toti smogiamąjį detonatorių
palengvina priešininkui veikti. radus rutulines gulyklas, reteži- sprogimui sukelti.”
šimtais istorinių pavyzdžių rem toks, kaip suomių ...
* »
damasis įrodinėja, tarp kitko, • Amerikos lietuviai, tų visų
Susitelkimo ir solidarumo gra nę tramsmisiją ir gumines pa
Dar labiau istorija keičiasi
tokį dėsnį: civilizacijų susikūri- faktų akivaizdoje, taip pat ne žiųjų ir tauriausių akimirksnių dangas, dviračiai galėjo būti
.me sąveika tarp iššūkio ir atsi turėtų pagrindo keltis į puiky būta. Be jų Nepriklausomybė ne pradėti gaminti plačiu mastu vadovėliuose. A. M. Pankratovos istorijos vadovėlyje viduri
liepimo (challenge and response) bę. Kai Tėvynė nešė caro vergi būtų buvus iškovota. Bet tie 1880-1890)”.
Bet antrojoje tos pačios enci nėms mokykloms, išleistame
yra pats svarbiausias iš visų jos jungą, kai reikėjo sutelkti taurieji akimirksniai greit iš
veiksnių... Vadinasi, jei tavo nių jėgų žiebti išsilaisvinimo blanksta, jie užmirštami ir, kaip klopedijos laidoje, VII tome 343 1938 metaię, apie XIX šimtmečio
tautą ar'tavo giminę kaimynas viltį, — taip, Amerikoje ji buvo taisyklė, pirmiausia užmirštami puslapyje (tomas išleistas 1949 Kaukazo herojų šemilj, kovojusį
ar koks kitas priešininkas "iš žiebiama. Bet drauge su ja, nuo •tų, kurie tėviškės žemės po savo metais), dviračio istorija jau at prieš caro invaziją į Užkaukazį,
rodo- visiškai pasikeitusi:
buvo taip rašoma:
šaukia”, pradeda grąsinti, pulti, Dr. Šliūpo ir kun. Burbos laikų, kojomis nebemindžioja.'
"Dviratį išrado rusas darbi
"Šemilis buvo'didžiai inteli
spausti ir žlugdyti, tai tavųjų ar kartais ne daugiau buvo gaiš Man nebereikia kalbėti, koks
ir tavo likimas priklauso nuo to, ta laiko ir gadinta kraujo, idant chaosas, tuščiavidurės ambici ninkas Artamanovas, kuris pa gentingas vyras, gabus vadas ir
kaip tu "atsiliepsi”. Jei ta grės- tautiečiui įkalbėti, kad "yra Die jos, fantazijos ir tarpusavio darė keletą dviračių, iš kurių geras karys. Jis gerai pažinojo
. mė, kad ir didžiausia, tavęs ne vas”, arba jį įtikinti, kad "nėra barniai yra lydėję lietuvių trem vienas buvo išstatytas Maskvos žmones, įrodė puikų savo orga
išgąsdins, o priešingai, sukels Dievo”... Mažai kas pasikeitė: ties politinius sluogsnius ir va parodoj 1801 metais. Caro val nizacinį talentą kalnuotuose ra
tavyje valią nepasiduoti ir pa panašias misijas dabar ima uo dinamuosius "veiksnius” per pa džia Artamanovą už tą išradimą jonuose kovodamas prieš caro
budins naujas jėgas labai akty liai atlikinėti jūsų clevelandietis staruosius aštuonetą metų; Tai paleido iš baudžiavos. Vakaruo kolonizaciją. Jis siekė sujungti
viai gintis, tai tu prieš tą grės p. Stravinskas.
jau daug kartų pasakyta visų se dviratis pasirodė daug vėliau. gentis ir įkurti nepriklausomą
Paskaičius vien SLA istoriją,
mę" atsilaikysi ir ko gero dar
visokių kartota, ir to liudinin Pirmieji modeliai buvo be peda valstybę. Tuo laikotarpiu šemisavo užpuoliką nurungsi, ar jis puikiai matyti, dėl kokių daly kas yra kiekvienas, kas domėjo lų ir važiuotojas mašiną turėjo lio veikla buvo nukreipta ne tik
vaidyti pasispirdamas kojomis. prieš carizmą, bet ir prieš vieti
būtų svetimų žfllonių giminė, ar kų buvo rietasi per .dešimtme si.
F. Fišeris, 1850 metais, pirmasis nį feodalizmą, ir ji buvo demo
", nepalankių gamtos sąlygų visu čius. Net tokia organizacija,
Be abejo, mes visi dar nemi pavartojo pedalus”.
kaip iš esmės apdraudos ir kaikratinio bei progresyvaus pobū
ma, ar ir pati "Dievo rykštė”.
kurių bendrųjų tautinių reikalų rėme, mes dar labai gyvi, mes
* »
džio.”
Bet jeigu tu tinkamai "neatsi
administravimas užsienyje, tu vis tariamės, po konferencijas
O
štai
dinamito
istorija
I-oj
Bet štai to paties vadovėlio
liepsi”, tai gali žinoti, jog anks
rėjo skilti į "katalikišką” ir "li važinėjame (arba jas sabotuo enciklopedijos laidoj (X tomas, 1950 metų laidoje šemilio istori
čiau ar vėliau
sveikas din
berališką” — tautinę, vėliau dar jame) ir planuojame, ne sykį, 1928 metų):
ja jau visiškai kitokia:
gęs ...
ypač kaip savo konkurentą ap
"darbininkišką”,
"Anglijos ir Turkijos remia
”
1756
metais
Leblondas
ban
Tokio dėsnio suradimas, tiesą
Prancūzai sako, kad "pinigai statyti ir paskui jį, kaip sabo- dė padaryti paraką be sieros. mas šemilis paskelbė Hazavatą,
sakant, ne kažinkokia naujiena.
nesmirda”, — bet mums jie vi tažninką ir kenkėją prieš visuo 1778 metais Bertholetas ir La- arba šventąjį Karą. Norėdami
Daugelis tai nuo seno žinojome
menę pasmerkti.
sokiais skoniais kvepėjo.
voisier maišė Bertholeto durską. išplėsti savo kolonistinę politiir žinome, tačiau, kadangi,tai
•
*
♦
Taip, mes gyvi ir, žiūrėk, vis su paraku. 1846 metais Schone-■ ką ir išnaudoti atsilikusias kalnuolat pamirštame, pakartoti
Visi žinome, kad raidiškos dar atsiliepiame į raudonojo beinas išrado pirokseliną. o ki■ nieęių tauteles, Prancūzų ir Anabėcėlę gal nebūtų kenksminga.
Kremliaus iššūkį. Man tačiau tais metais Sobrero išrado nit• glų šnipai aplankė kiekvieną olą
Nes tas dėsnis labąi svarbus
įspūdis, kad tartum į liūto rogliceriną. 1864 metais Nebe-■ Juodosios Jūros pakrantėje, še
lietuvių tautai, ypač dabar. Tei
kauksmą atsiliepiame tartum ljui pasisekė pagaminti dinami milio vadovaujamas judėjimas
sybė, britų istorikas jį pritaiko
Greetings and Bęst Wishes
žiogų čirškimu. Kaip svetimose tą. Apie 1880 metus prancūzų nebuvo nei tautinio išlaisvinimo
civilizacijų gimimui aiškinti,
To Our Friends and Patrons
užkrosnėse išsiblaškę žiogai ar inžinierius Vielle išrado bedūmi- nei demokratinio pobūdžio. Prie
mums betgi dalykas yra dar
gal kartais, kaip anie garsieji nį paraką”.
šingai, tai buvo reakcinis ir na
rimtesnis. Rusija ir bolševizmas
Brėmo miesto muzikantai.
cionalistinis judėjimas, apmoka
Bet
antrojoj
enciklopedijos
mums metė praeityje ir šiandien
Nekalbu, kaip Tėvynės vaikai laidoj (VII tomas, 1949) dina mas anglų ir otomanų kapitalo,
meta tokį "iššūkį”, kad jeigu DR. A. N. BERGER
atsiliepė į raudonojo okupanto mito istorija jau taip atrodo:'
ir buvo nukreiptas prieš kalnų
mes per tam tikrą ribotą laiką
kriokimą. Tik atrodo, kad jiems
”1854 metais rusas chemikas tautas”.
Op+ome+rist
tinkamai "neatsiliepsime”, tai
nebuvo laiko ilgai "tartis”, ir jų
mūsų tautai bus pastatytas gy
vienintelis "veiksnys” buvo vie
vybės ar mirties, laisvės ar ver
ningai priešintis..
KARO NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO
gijos, garbingo savarankiško gy BROKEN LENSES QUICKLY
•
*
»
KLAUSIMAS LIETUVAI
venimo ar sutirpdymo ir išnai
Mūąų atsiliepimo svoris, tū
REPLACED IN OUR OWN
kinimo klausimas ...
ris ir intensyvumas priklauso
Jau buvo spaudoje pastebėta, mas pretenzijos dėl tokio turto
Dabartinėmis aplinkybėmis
nuo mūsų pačių.
LABORATORY
kad pasėkoje susitarimo tarp negalėtų būti sėkmingas ypač
tai yra svarbiam negu lietuviš
Nelaikyčiau jokiu pažemini Vakarų Vokietijos Vyriausybes dėlto, kad nebūtų galima nuokos ar net romiškos civilizacijos
10545 EUCLID AVENUE mu, jei mes pasivadintume sa Bonnoje iš vienos pusės, Ame stolius patikrinti, kol Lietuva
kūrimo reikalingumas Lietuvo
ve šiandien tik žiogais. Jeigu to rikos, Anglijos ir Prancūzijos tebėra sovietų okupacijoje. Jei
je. Nužudytieji ir sutirpusieji
kiais Dievas sutvėrė ar kuo nors Vyriausybių iš kitos, — kurios turtas yra ar yra buvęs pačioje
GArfield 1-1556
jokių civilizacijų nebekuria.
ant mūsų užsirūstinęs tokiais čia veike Alijantų vardu, buvo Vokietijoje, ypač vakarinėje zo
.
pavertė, tai čia jau Jo malonės susitarta dėl prieškarinių skolų noje, tai tokia pretenzija atro
FREE PARKING
ar bausmės dalykas, — kaip atlyginimo Vokietijos kredito dytų realesnė, nors čia spren
Maskva mums pradėjo grą
Rear of Fenway HaŲ
turbūt pasakytų dabartiniai riams. Greta tų prieškarinių Vo džiamoji galia priklausytų Vo
sinti nuo penkioliktojo šimtme
gausūs mūsų pilitinių užkrosnių kietijos įsipareigojimų jos kai kietijos įstaigoms.
čio. Vėliau savo grėsmę ji įvyk
L. P. ž.
teologai.
dė.
mynams buvo spaudoje taipgi
.
Daugiau nei šimtą metų, per
Nelaikyčiau niekam pažemini paminėta ir antrojo pasaulinio
visą devynioliktąjį šimtmetį, di
mu ir tai, kai tenka šaltai ir iš karo nuostolių klausimas. Da
7 DAILININKŲ
džiuma lietuviškų žemių buvo
tolo kalbėti, kaip nerūpestingai bar jau yra ši problema tiek
PARODA
caristinės Rusijos okupuota.
savo senesnės ■ ir dabartinės is paaiškėjusi, kad jokio susitari
Greetings and Best Wishes
Lietuvos-Lenkijos valstybė prieš
torijos bėgyje mes praėjome ir mo karo nuostolių atveju nėra
Birželio 6 d. Pranės Lapienės
padalinimus dar buvo pakanka To Our Friends and Patrons praeiname pro tą tokį aiškų ir padaryta bendrai ir kiek tai lie vasarvietėje — Stone Brook,
mai stipri ir galėjo Maskvos "iš
geležinį Arnoldo J. Toynbee dės čia Lietuvą. Pretenzijas dėl ka drauge su vasarvietės atidary
šūkiui” pasipriešinti. Bet to nero nuostolių valstybiniu mastu mu, buvo atidaryta ir 7 daili
nį.
^■darė, nes, kaip sakoma, joje
žinau, jog pas mus įprasta nesant galima kelti, Lietuvos ninkų paroda. Atidarymas bu
nebuvo pasipriešinimo vienybės
susiriečiant rėkti, jog "mano oficialios įstaigos užsienyje re vo susirinkę 400 žmonių. Pa
DAVIDSON
ir krašte nebuvo tvarkos. Tos
partija” visuomet teisingai da zervuoja teisę Lietuvos Vyriau rodoje savo {kūrinius išstatė:
pačios, priežastys, kaip ir vėliau,
rė,„o tilę "tavo partija” visuomet sybei tą klausimą iškelti ateity Adomas Galdikas, Petras KiauMOTORS, INC
kaip tam tikra prasme ir da
lėnas, V. K. Jonynas, Vytautas
klaidingai prisidirbo ... Tie par je.
bar ...
tijų "gerieji darbai” ar "nusi
Išimties kelių, jei kas iš Lie Kašuba, Aleksandra Kašubienė,
. Po šimto metų, lietuvių pasiPranas Lapė ir Romas Viesulas.
YOUR.
kaltimai” man čia nerūpėjo.. Yra
. priešinimo ' pastangos Kremliui
atvejų, kai reikia'kalbėti ir sa tuvos piliečių arba kuris komi Parodos atidarymui išleistas
. vis. barstėsi, vis nelengva buvo DODGE — PLYMOUTH kytis, kaip darė, daro ar turėtų tetas būti! galėjęs pareikšti.pre specialus katalogas. Katalogui
tenziją Vokietijos okupaicnei tekstą parašė Aleksis Rannit.
• • "'bendrą kalbą” surasti. 1905
daryti visa tauta.
DĖALER
Kiekvieną ir .paminėtųjų svar valdžiai ir būtų gavę pažymėji
. metų revoliuciją vieni palaikė
Stone Brook parodą tvarko
besnių laikotarpių būtų galima mą, kad "pretenzija buvo įteik
i ir joje .stipriai- dalyvavo. Kiti ją
Aleksis Rannit ir V. KiąulėnieCOMPLĘTE
smerkė ar nuošalėje laikėsi.
plačiau patyrinėti istorijos arba ta, tai remdamosi tais dokumen
nė. Paroda jau ;susilaukė palan
1917 metų Petrapilio lietuvių
dabarties akiračio žvilgsniu. Aš tais pilietis gal ir galėtų savo
kių vertinimū ir amerikiečių
SERVICE
FACILITIES
seime dėl dar nenudobtos meš. tai paliksiu geresniems žino pretenziją, pats savo atsakorpy'
'
'įps kailio savybėje taip Jjuvo
vams' ir .gal kitiems kartams. be, kelti dabar, nelaukiant iš spaudoje.
_ įsiginčyta, kad vieni likosi sa
Norėčiau paliesti1 visai kitą pa laisvintos Lietuvos Vyriausy
lėje, b kiti protestuodami išėjo. 3140 WEST 25th STREET vyzdį :'— pasiklausyti, kaip ęha- bės akcijos. Bendrai, dabar ten
DIRVĄ
. Lietuvos Taryboje Vilniuję,
llenge_-response dėsnio šviesoje ka pabrėžti, kad jei karo'apystor
prieš skelbiant 1918 metų Vadabar suskamba yienas mūsų vose sužalotas • ar sunaikintas
LAUKIA
sarios. šešioliktosios deklaraciją,
dvasinis, tiksliau • literatūrinis Lietuvos piliečio turtas yra bu
būta ginčų ligi suskilimo: vieni
■ atsiliepimas.
vęs pačioje .Lietuvoje, tai keliJŪSŲ TALKOS!

OUR SINCERE GREETINGS
For a Pleasant Holiday
To Our Friends and Patrons

'!;■

PURE OIL PRODUCTS CO
PURE OIL PRODUCTS

1850 COLTMAN ROAD

GArfield 1-1830

For a Pleasant Holiday
GREETINGS and BEST WISHES

CLEVELAND AMBULANCE
SERVICE, INC.
Remember the Maroon and Cream Colored Cars

with the Men in White

Cailed and Recommended by Cleveland’s Leading
Physicians and Surgeons
ENdicott 1-0770

GREETINGS
To Our Many Friends and Patrons

MIKE SIMONELLI TRUCKING CO,
CITY-WIDE SERVICE—HOURLY CONTRACT
BASIS
MA 1-8347

850 DECATUR COURT

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

UPT0WN PRESCRIPTION DRUG
STORES
PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY
RA 1-2700
MU 1-3600
IV 1-9252

10543 Camegie Avė.
10431 St. Clair Avė.
18599 I^ike Shore IJlvd.

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

STUDNEY’S GULF SERVICE
STATION
THE EINEST SERVICE |NT0WN
SUPERIOR AVĖ. • (Corner of East 66ih 4 Si.)
Sveikiname malonius draugus ir rėmėjus

SUPERIQR BODY & PAINT CO.
Frank Cvelbas, Sav.
n.
Automobilių maliavojimas ir'viršaus taisymas
6605 St. Clair Avęnue
ENdicott 1-1633
Greetings and Best IVishes to Our Friends & Patrons
•»

TAYLOR VARIETY STORE
>

.

6711 ST. CLAIR AVĖ. ,

•

.

•

HE 1-4161

paskelbta stovykloje. Užsiėmi
prieš bolševikų valdžią ir ragi
nęs juos sukilti. Tuo reikalu aš
mams numatoma kasdien po £5
valandas/
būk tai atėjęs ir j kapines. Pa
prašiau, kad man keliamą kal
Mieli skautai bei vadovai,-vos
Iš L.S.B." Vadijos Toronte vyksta stovyklautojai bus pasi kelios savaitės - liko iki mūsų
tinimą konkretizuotų ir įrodytų
(Tęsinys iš pereito numerio)
tuvos darbuotojų reikšmę. Baž Tardymui buvau iškviestas faktais.
’
‘ . gautomis. žiniomis jau arti 100 tikti Niagara Falls stotyse. didžiojo sąskrydžio, — atidėki
"Po seimo rinkimų iš Linku nyčios kaip niekada' perpildytos, jpirmuoju. Pirmieji klausimai bu
— Ach, faktų — tų mes tu Brolijos narių yra užsiregistra Stovyklos vadovybė pakartoti me viską į šalį ir stropiai ruoš
vos rinkiminės apylinkės, kurio o Vilniuje Aušros Vartuose kun. vo, ar aš neturiu giminių bei rime pakankamai, — ramiu to vę dalyvauti jubiliejinėje -sto nai ragina pranešti atvykimo kimės j Niagarą!
— SKS —
je kandidatu buvo išstatytas mi Alfonso Lipniūno pamokslų pa- pažįstamų Amerikoje, Anglijo nu’ nutęsė tardytojas ir staiga vykloje prie Niagaros (Kanado laiką bei stovyklautojų skaičiuj
nimas Balys Baranauskas, kaipo siklausyti plaukia ir tie, kurie .je, Vokietijoje ir kituose vaka prasivėrus durims aš pamačiau je). Stovyklautojų sąrašai plau kad iš anksto galėtų parūpinti
ORGANIZUOJAMI JORŲ
iš tos vietos kilęs, į Šiaulių Sau religiniams klausimams jau se- :riniuose kraštuose. Kodėl negy prieš savo akis du surakinto kia iš New Yorko, Los Angeles, jiems transporto priemones per
BUDžIAI
venu savo tėvo namuose ir ar mis rankomis vyrus. Vienas iš Omahos, Montrealio ir Ūjt. vie vežti stovyklon. šias žinias pra
gumo Apygardą buvo pristatyta niai buvo abejingi.
Prisimintini 1940 metų lap turiu kokį nors kilnojamą ar jų buvo apiplyšusiomis kelnėmis tovių. Laukiama, kad neliks nė šoma pranešti iki birželio 20 d.
ištyrimui gana didelis skaičius
L.S.B. Vadija pritarė Jūrų
balsavimo lapelių, kuriuose prie kričio mėn. 2 dienos vėlynių va nekilnojamą turtą. Į visus šiuos ir senu karišku mundiru, antras vieno skautų vieneto šiaurės stovyklos viršininko adresu: Sk. Skyriaus vedėjo jūr. sktn.
Balio Baranausko pavardės bu karo įvykiai Kaune. Į kapines klausimus, su trumpais paaiški gi apsirengęs kiek švariau ir Amerikos kontinente, kuris ne Mr. K. Grigaitis, - 994 Dundas B. Stundžios iškeltam sumany
vo prierašai:
"Chuliganas”, suplaukia tūkstantinės minios nimais, atsakiau neigiamai. Ta darąs daugiau inteligento žmo pasiųstų savo atstovų šion sto St., W. Toronto, Ont., Canada. mui steigti atskirą jūrų skautų
"ž.vdberniį* ir 1.1. Lapelių su žmonių — daugiausia jaunimas. čiau tuo viskas nesibaigė. En gaus įspūdį. Kada mano tardy vyklon.
3) Stovyklautojai, atvykę į sto šaką vyresniojo amžiaus jūrų
panašiais įrašais buvo gausu ir Visi jaučia, kad Vėlinių vakaro kavedistų buvau nugabentas į tojas kreipėsi į juodu bu klausi
Jau yra paruošta smulki sto vyklavietę, tuojau privalo re skautams. Jie bus pavadinu
nuotaika yra apgaubusi visas gretimąjį kambarį, kur pradėjo mu, ar aš jiems nesu pažįstamas vyklavimo programa, gaminar gistruotis stovyklos štabe. Vie JŪRŲ BUDŽIAIS. Jais bus j(|
iš kitų apylinkių.
šio gyvenamo meto dienas. To lupinėti nuo pirštų nagus, ba- ir žinomas, šie nei kiek neabe ma meniška Jubiliejinės Stovyk netais atvykusius stovyklauto rų skautai, ar jais nebuvę, neAš tuo parodau, kad:
1. Prieš rinkimus gyventojai dėl norisi hors prie savo tautie tyti adatomis ir mušti lazdomis jodami atsakė, kad mane gerai los gairelė ir kt. Pasktn. V. A. jus, registruoja vieneto vadas; jaunesni kaip 21 m. amžiaus
buvo terorizuojami areštais, ne čių kapų prabilti nuoširdžia lie bei pistoletų rankenomis. Man pažįsta kaip agitatorių prieš so Mantautas atsiuntė Vadijai pavieniai — registruojasi pa asmens, Fasiruošimu, progra
kalbant jau apie spaudą, pra tuviškąja giesme ir malda. Bet, atsisakius "prisipažinti”, buvau vietų valdžią ir raginantį dary kruopščiai paruoštą sk. vyčių tys.
momis bei tradicijomis ši šaka
kalbas, įvairiausius gandus ir NKVD nesnaudžia. Suūžia maši pritvirtintas prie kažkokių tai ti Lietuvoje sukilimą. Iš pra darbo programą, kuri sk. vy
būtų panaši į skautus vyčius.
ant kiekvienos kertės ir stulpo nos ir slaptosios policijos agen narų ir žvėrišku įnirtimu muša džių žiūrėjau į man nematytus čiams žada neprastą ir pras 4) Stovyklavimo programa: Budžiui dėvėtų atskirą unifor
Zūžrašus: "kas nebalsuoja — bal tai griebia kiekvieną, kas dar mas iš naujo. (Nagų lupinėjimo veidus apstulpęs ir nebežinoda mingą stovyklavimą. Padaryti
Birželio 30 d. — atvykimas ir mą ir būtų, kaip ir skautai vy
suoja už liaudies priešus", "nei nesuspėja dingti nakties tam ir mušimų žymes nešioju dar mas ką aš į tai turiu atsakyti. stovyklos vartų bei papuošimų stovyklos įrengimas.
čiai, pavyzdys jaunesniesiems,
ir šiandien). • Kiekvienu metu, Tik susiorientavęs, kad tai esa projektai.
vieno balso liaudies priešams” soje.
Liepos 1-4 dienomis stovykla šis sumanymas, be abejo, su
ir pa n;
Jubiliejinės Brolijos stovyklos vimas. Stovyklavimo metu nu stiprins jūrų skautų gretas ir
Vienas iš tos nakties liudi kada aš pareikšdavau NKVD ma tų pačių enkavedistų, kurie
pareigūnams nors ir menkinusį turėjo vaidinti mane pažįstamą viršininkas informuoja būsimus
2. Kalėjimuosna talpinami as ninkų J. K. mums liudija:
matyta — liepos 1 d. — 10 vai. kartu sumažins nubyrėjimą pa
pasipriešinimą žodžiu, susilauk ir liudyti apie mano antibolše- stovyklautojus: 1) Stovyklon iškilmingos pamaldos; 10:30 vai. sireiškiantį, jų tarpe, vyresnio
menys buvo be jokio prasikalti
.. Pasprunkančių tarpe į
mo ir neturint jokios inkrimi gatvę išėjau ir aš. Vos spėjus davau vis naujas ir vis stipres vikiškas agitacijas, savo gyny- savomis susisiekimo priemonė stovyklos atidarymas. Liepos 2 amžiaus sulaukus. Šis projek
nuojančios medžiagos. Tai buvo paeiti iki V-tosios valst. gimna nes smūgių atakas. Supratau, mąsi tęsiau toliau. Kada ryto mis
vykstantieji
kviečiami d. __ 20 vai. iškyla į Niagaros tas, pasitelkus jūrų skautų są
prasilenkta su veikiančiais Lie zijos, Vytauto prospekte mane kad geriau yra daugiau patylėti. jaus dieną apie pietus buvau orientuotis pagal žemėlapį, ku krioklį. Liepos 4 d. — 14 va), jūdžio specialistus, vystomas j
tuvos įstatymais ir nuostatais. pralenkia du vyrai ir atsigrįžę Grasinimai, kad būsiu tuojau grąžintas pas savo bendrojo li ris bus atspausdintas' birželio vadovų sueiga, kurioje dalyvau konkretesnius rėmus ir buB pri
3. Buvo leidžiamos paskalos, pareiškia, kad aš esu areštuotas. sušaudytas, buvo eilinis grąsini- kimo draugus, ant kojų nebepa mėn. "Skautų Aide" (Nr. 6). ja skautininkai, dvasios vadovai, statytas Brolijos Vadijai tvir
kad nebalsavę neteks tarnybų Nieko jiems nepasakęs, nutariau mas, prie ko visiškai pradėjau stovėjau.
Stovyklavietė, vadinama "Nia akademikų sk. valdybų nariai ir tinti.
bei darbo ar kito pragyvenimo bandyti grįžti atgal. Tuomet aš priprasti. Taip iš eilės visus tris
ftėka įmonės darbininkų ir gara Falls Boy Scouts Camp”, pirmininkai, draugininkai,. šk.
šaltinio. Balsuojant buvo ant užpakalyje pastebėjau jau tris kartus buvau apklausiarrfas ir po tarnautojų, su kuriais eilę metų yra 8 mylios nuo Niagara Falls vyčių dr-vių ir būrelių vadai,
spauduojami gyventojų pasai. NKVD agentus, kurių vienas to vėl iš naujo mušamas. Kadą teko drauge dirbti,. rūpesčio ir Miesto, llš Niagara Falls, Ont., laivų vadai ir jų pavaduotojai.
DIRVĄ UŽSISAKYTI
4. Balsavusiųjų nuotaikas pa įrėmęs į mano petį pistoletą pa-1 pagaliau buvau įstumtas į fote kolektyvinio prašymo, iš NKVD važiuoti per Queenston mieste 20:30 vai, stovyklos uždarymas
rodo minėti įrašai. Reikia turė kartojo:
lio išvaizdos kėdę, pajutau, kad nagų buvau paleistas, čia turė lį (esantį už 5 mylių nuo Nia ir 21 vai. laužas. Liepos 5 d. — galima ir šiandien, nėra reikalo
esu purtomas stiprios elektros jau pasirašyti du raštus. Pir gara Falls). Nuo Queenston sto- stovyklos likvidavimas ir išvy
ti galvoje, kad juos buvo labai
— Tamsta esi areštuotas'...
sunku padaryti ir
srovėj Tuo metu pirmą kartą mas, kad niekam niekada nepa vyklavietėn 3 mylios į šiaurę. 2) kimas namo. Užsiėmimų progra
Nieko kito neliko, kaip tik ei
kiuojama laisvės
apalpau. Po kurio laiko atsipei sakosiu kur esu buvęs ir kas Traukiniais ir autobusais at- ma ir smulki dienotvarkė bus
pabaigos!
ti kur buvo'įsakyta. Buvau at
kėjęs visiškai nesiorentavau kur su manimi buvo,daroma. Už šio
dar daugiau.
vestas į prie kapinių esantį di
esąs ir negalėjau pratarti žodžio. pasižadėjimo neištesėjimą grėsė
5. Pats Balys Baranauskas
džiulį garažą. Jis buvo tiek pri
vaizduoja tipišką "liaudies seiKada iš naujo pradėjo apklausi- augščiausioji bausmė be jokio
pildytas areštuotųjų, kad vos
’ nėjimą, buvo jau rytas. Į tar teismo, kaip valstybinės paslap
mo" atstovą. įrašai apie jį lape
buvo buvę kapinėse. Tai buvo
domąjį kambarį įėjo kapitono ties išdavikui. Antrasis raštas
liuose buvo įrašyti neįgudusią
apie 10 vai. vakaro. Netrukus
< rbininkų ir ūkininkų ranka,
laipsnio enkavedistas. Jis pa turėjo reikšti padėką, kad aš
atvažiavo keletas lengvų maši
. as išreiškia pačios mūsų visuo
žvelgęs į mane, paklausė už sta lieku didžiai dėkingas socialisti
nų, kurios po 3-4 asmenis gebelo sėdintį NKVD valdininką:
menės to meto nuotaikas”.
nei sovietų vyriausybei, jog ma
no į centrinius NKVD rūmus.
Tai vaizdelis iš Šiaulių apy
—
Ką
su
šiuo
kalės
vaiku
da

ne ištardę rado nekaltu ir 1940
19 asmenų grupė buvome pa
gardos. Panašių galėtume pa
metų, lapkričio mėn. 7 d. 1 vai.
talpinti į vieną rūmų kamerą. rysite
teikti ir daugiau iš-kitų Lietu
30 min. (naktį) paleidžia į lais
Aš išgirdau atsakymą:
Netrukus atėjo vienas NKVDi
vos vietovių. Sveikoji ir galvo
vę.
Eis vinegretui...
pareigūnas pasiteirauti, ar kas
janti mūsų visuomenė suprato
Netoli namų, manęs laukė ma
iš mūsų nemokame rusų kalbos.
Po trumpos pertraukos praJūsų patogumui
Jūsų šeimai ir Jūsų namams
padėtį ir ją atitinkamai vertino.
no
pusbrolis, šis man pranešė,
naujo.
Tokių suimtųjų tarpe atsirado dėjo apklausinėjimą iš
Nežiūrint visų grąsinimų ir pa
keletas. Tame skaičiuje buvau Dabar pagrindiniu klausimu bu kad į savo butą neičiau, nes ten
žadų atsisakiusius dalyvauti
79c ”Simtex” Samforised
vo tai, kad aš agitavęs žmones esu laukiamas dviejų vyrų, ku
ir aš.
balsavimuose
priskirti
prie
rie yra uždraudę mano šeimos
"liaudies priešų” kategorijos,
nariams išeiti iš namų (pusbro
pagal turimus davinius, balsuo
lis gyveno už sienos). Jo paklau
tojų nuošimtis buvo ne didesnis
sęs užsukau pas . pažįstamus ir
To Our Friends and Patrons
kaip 35-50'/.
ten išlaukiau iki sekančio ryto.
BEST WISHES
Liepos mėn. 1G d. skelbiant
(B. d.)
• Kelnėms
balsavimo rezultatus krašte ir
• Trumpoms
užsienyje žinių agentūros pra
kelnaitėms
STRONG - KENNARD COMPANY
• Marškiniams
nešė, kad "lietuviškoji liaudis”
• Užuolaidoms
savo pareigą atliko su didžiau
BEST WISHES
• Staltiesėms
siu antųzijazmu atiduodama sa
• Maudymosi
vo balsus net 95,51',i. čia ten
To Ali Our Friends
kostiumams
ka pastebėti vienas grynai so
• Vaiky
2041 EAST 9th STREET
vietiškas "deimančiukas”. Bal
drabužiams
• Daugeliui
savimai turėjo vykti ir baigtis
kity dalykų
liepos mėn. 14 dieną. Kadangi
Leonąrd Electric
balsuotojų skaičius pasirodė
ypatingai mažas, komunistų par
Mfg. Co.
GREETINGS and BEST WISHES
šis yra denims sezonas! Populiari medžiaga, nes
Labai mėgstamos, nes gražiai plaunasi. Įspaus
tijos buvo įsakyta juos pratęsti
ji plaunasi taip lengvai, duoda tokį patarnavimų
tas apdirbimus yra toks gražus ir ilgai užsilaiko.
To Our Friends and Patrons
dar vienai dienai, t. y. vykdyti
ir niekuomet nesusitraukia! Ji yra sanforized.*
Visos
yra nesutraukiamos ir garantuojame neir liepos 15-tąją. Bet per kaž
Labai žema kaina už šiy puikių rūšį. Spalvų pa
blunkama spalva. Vasaros populiariausia plau
kieno neapsižiūrėjimą ši balsa
sirinkimas. Pasisiūk ir sutaupyk! Ilgiai 1 iki 8
WILSON HI-SPEED
nama medvilny! Labai speciali kaina už šiy lū
yardų.
vimo termino prailginimo žinia
šį! Pasisiūk ir sutaupyk!
*
Nesusitrauks
daugiau
kaip
1%.
nebuvo laiku ir visur pranešta.
SERVICE STATION
Visų nustebimui kai kurie Lon
The May Co.’s Bascment Yard Goods Department
dono laikraščiai liepos 15 dieną
3907 Perkins Avenūe
paskelbia "liaudies seimo” Lie
8000 BESSEMER AVENUE
tuvoje rinkiminius rezultatus
tuo pačiu balsavusiųjų procen
HEnderson 1-8736
tą, kuris buvo skelbiamas .liepos
mėn. lG-tąją, t. y. rinkimams
Kūdikių "Beacon" pritaikyti lopšio dekiai — lygios
Kūdikių naujos medvilnės
pasibaigus.
spalvos su rayon apsiuvimu. 86x52". --------------------------- 3.99
BEST WISHES
CRAWLERS
Nežiūrint kuriais savo paža
69c iki 89c kūdikių Flanelette marškiniai arba Kimonos
Kūdikių medvilTo
Ali
the
Lithuanian
Peopl
— maži netikslumai. Rausvas ar mėlynas apsiuvimas.
dais ar programomis komunis
.
nūs raštai ir atUŽDIRBK
Visi balti.___ ____ ____ _______________ 59c ar 2 už $1.00
I 1
spausti klėtkuotai dar bandė raminti Lietuvos
CONCRETE PIPE CO., OF OHIO
■
£i Craivlers visoKūdikių pritaikytos lopšio paklodės — padarytos iš
gyventojus ir pasaulio opiniją
II
sc nauj e s n ė s o
tvirto 80 kvadratinės medvilnės geram nešiojimui_____ $1.00
, nuteikti sau palankia prasme,
' |
spalvose. Dydžiai
OLD
MILĘS
ROAD
29c-39c
be
rankovių
vasaros
marškiniai
—
geros
rūšies
gyvenimas okupuotoje Lietuvo
9 iki 18 mėnesių.
balti vasariniai marškiniai. Dydžiai 2 iki 4.
4 už $1.00
LO 1-5367
je ėjo pagal Kremliaus išdirb
Garsūs "Taylormade” kūdikių medvilnės marškiniai —
tus planus ir direktyvas.
TAU PYDAMAS
vien baltos medvilnės su, ilgomis ar trumpomis rankovėm 2 už $1
Gyventojų areštai ir teroriReg. 3.95 "Curity” Gapze skepetaitės — visiškai
29c kūdikių kultos
■ žavimas • vyko visą okupacijos
...jau 101 pietai
minkštos Ir greit džiuvanėios-________:______ __ 2.94 tuzinns
/
medvilnės
metą. NKVD tampi; padėties
GREETINGS and BEST WISHES
2.35
"Baby
Mpe
’
"
Birdseye
skepetaitės
—
27x27
”
,
viešpačiu ir tikruoju krašto šei
Sportines kelnaitės
užtikrinto saugumo
puikioj rūšies, įrišta į celiuloizų. ___ :_________ 2.34 tuzinas
mininku. Bet lietuvis ir skau
For a Pleagant Holiday
Reg. 1.68 kūdikių plastikos padpškaitės — lygios spalvos
džiose valandose lieka kantrus
mėlynos ar rausvos, aptvėrimui, ar augštai kėdutei
ir ištvermingas. Mokyklose papadupkaitės. ......_____________________ -.____________ 1.39
. trijotai ųiokytojai jiėško kelių
JUDGE FRANK D. CELEBREZZE
IK tHI CIIT oCCltVliAHO
Kūdikių baltos medvilnės iškimštos paduškaitės —
Jos „yrą tiktu! baltos
jaunimui daugiau pateikti žinių
127 i’ublic Sųuare
MUNICIPAL COUHT
18x34", maži netikslumai, nešiojimo galimybė .
medvilnės, dvigubo sto
iš garbingos, lietuvių tautos is
Founded in 1844 >
neapsunkinamai.
_____________ _________ 2 už $1.00
rio. Dydžiai .2-4-6.
torijos, iškeliant mūsų kuni
Member Fedtral Deposit.Insuranca
The May Co.’s Basement Infant’s Wear Department
gaikščius ir atgimstančios LieCorporation

DENIMS

Kūdikių vasaros reikmenys

įrtttetįj

4 ■ 51

Nr. 25 * 1953 nu birželio 18 d.

GINČAI SU MASKVOS
TARNAIS

•
(Atkelta iš 1-mo pusi.)
ir vadovaujamos valios. Vedama
savo rūšies visų kova prieš vi
sus, įsigalėjo tam tikras liberum
veto, kuris savo laiku daugiau
sia prisidėjo prie Lietuvųs-Lenkijos valstybės sužlugdymo.
Būtų neteisinga teigti, kad
per debatus parlamente nenu
skambėtų kilnių minčių ir pa
triotinių šųkių. Bet stinga sais
tančio susiklausymo ir sugebė
jimo bendruosius valstybės in
teresus pastatyti augščiau gru
pinių reikalų. Dalis parlamen
tarų jaučiasi tarytum blogos rū
šies advokatai, kurie gina savo
klientų interesus, o ne jieško
visiems privalomo teisingumo.
Tokiomis aplinkybėmis jokia
valdžia neįstengia įvykdyti gi
lesnių reformų, o kraštas Vis
labiau smunka. Kai svarstoma
valstybinė sąmata ir kai klausi
mas eina dėl mokesčių ir subsi
dijų, vyriausybės bematant su
klumpa, nes paliečiama opiausia
vieta — kišenius. Tad dažniau
sia besvarstant biudžeto reika
lus ir finansines reformas vy
riausybės atsiduria be daugu
mos, joųis tokiomis aplinkybė
mis nelieka kitos išeities, kaip
pasitraukti.
Tuo pat metu valstybės iždo
deficitas mėnesis iš mėnesio au
ga, nes vyriausybės negali imtis
griežtesnių mokesčių bei kitų
finansinių reformų. Pav., papaskutinioji Renė Mayer vyriau
sybė galėjo tesėti savo finansi
nes prievoles tik Prancūzijos
Banko (Banųue de France)
trumpalaikio avanso dėka, ku
ris siekia 80 milijardų frankų."
Birželio pabaigoje vyriausybė

Redakcijon atėjo du laiškai,
tą patį reikalą liečiantieji, bet
juose išdėstytos visiškai prie
šingos nuomonės. Ir tuose laiš
kuose liečiami ginčai su Mask
vos tarnais, esančiais "Laisvėje”
ir "Vilnyje".
Laiške iš Detroito sakoma:
"Komunistinėje "Vilnyje” "kas
dien pilna iškraipytų visokiau
sių žinių, užtemptų ant Krem
liaus kurpaliaus. Jose niekinama
Lietuvos praeitis, iš kailio ne
riantis giriami komunistai, mai
šomi su žeme lietuviai veikėjai.
Kodėl Jūs į tuos "Vilnies" šmeiž
tus nereaguojate?”
Laiške iš Brooklyno rašoma:
"Net pyktis ima, kada matai
"Vienybėje”, "Darbininke”, ir
ypač Grigaičio "Naujienose”,
nuolatinius ginčus su Maskvos
tarnais, įsikūrusiais "Laisvėje”
ir "Vilnyje”. "Darbininkas” net
tiek sumaišo lietuviškus reika
lus, kad spaudos apžvalgoje mi
ni komunistinius ir nekomunis
tinius laikraščius, kaip lietuvių
spaudos balsą. O apie "Naujie
nas" tai nėra nė kalbos, nes ten
beveik kiekvieną dieną rasi peš
tynes su vilniečiais ar laisviečiais, ištikimais Maskvos tar
nais, Gerai darote, kad juos vi
siškai ignoruojate.”
Minėtuose laiškuose paliesti
jautroki reikalai. Jau vien iš tų
laiškų matyti, kad lietuviai dar
nėra suvienodinę pažiūras j mažos prasmės naujakurio žo
Maskvos tarnų pastangas, ypač džiai: "Gavau butą! Sudiev
jei tos pastangos perduodamos "beismontui”. Prašau pakeisti
gimtąja mūsų kalba. Vitui į jas adresą”.
reaguoja, kiti laikosi nuomones,
Mes tikime, pagal laikus ir pa
kad nėra jokios prasmės ginčy pročius, kad po metų tas mūsų
tis su Maskvos tarnais. Jei jau geras skaitytojas, jau vėl bus
ginčytis, tai gal geriau su pa- pažengęs laiko laiptais ir jau
čiu ponu, negu su jo tolimu tar- turėtų vėl parašyti, laišką, šį
. nu, už virvelės kraipomu.
kartą tokio turinio; "Sudiev nuo
Dirva iki šio laiko laikėsi to mojamam butui! Nusipirkau
kios taktikos, ir ateity jos mano namą. Prašau pakeisti adresą.”
laikytis, kad su mažais, bet aki
Ir kodėl-taip rašom? Gi todėl,
plėšiškai nusiteikusiais Mask
kad
dažnai gaunam panašius
vos tarnais, nėra jokios prasmės
laiškus,
su naujais savininkais
vesti kalbas, jas savoj spaudoj
lyg ir populiarinti. Mes laikome, mes drauge džiaugiamės, kad
kad "Vilnies" ir "Laisvės" bal palengva gerėja mūsų reikalai.
sas yra Maskvos balsas ,kad tai Mes taip pat tebemanom, kad
nėra jokie lietuvių ginčai su lie tie nauji savininkai taip pat ne
tuviais, bet nuo lietuvybės vi užmiršta ir lietuviškos knygos,
siškai nutolusiųjų ir svetimiems ir lietuviško laikraščio, ir bend
nuėjusių tarnauti pareiškimai, rai visokių lietuviškų reikalų.
dažnai vienokiom ar kitokiom
vertybėm iš anų aruodų apmo
kėti.
Kad "Darbininkas” tokius da
lykus sumaišo, mes taip pat ste
bimės. Gal kartais "Darbinin
kui" taip atrodo, kad jei jau ne
jo nuomonė, tai ji jau maždaug
tinką pažeminimui, gal kartais
ir greta "Vilnies" ar "Laisvės”
pastatant. Bet "Darbininkui”
valia elgtis kaip jis išmano, ir
skaitytojams taip pat dėl tų
reikalų turėti savas nuomones...
Kita kalba dėl "Naujienų”
ginčų ir ginčelių. Va, 136 ir 137
numeryje, jau ginčijasi vaka
rykštis "laisvietis” su savo bu
vusiais bosais. Va, ten buvę anų
' dienų draugai, kartu "veikę”,
kartu revoliucijas darę, dabar
nevienodai žiūri į anų dienų,
kartais tik vakarykščių, darbus,
žodžiu, dažnai atrodo, kąd tai
buvusių savų su savais, o kar
tais ir mažai kuo besiskirian
čių, pasipiešiojimai; Iš tų nuo
latinių ginčų su "laisviečiais” ir
"vilniečiais” galima tik tokią
išvadą padaryti, kad ten baisiai
daug giminių..., o kaip tada
tokiems sū tokiais nepasikalbė
ti...

SUDIEV BĖ1SMONTUI.
Prieš metus iš Chicagos- atėjo
laiškas,' kuriame buvo įrašyti- ne-

AR ZINAI?
turės naujų išlaidų 100 miliardų
sumai, nors padengimo nėra. Re
nė Mayer jau buvo susitaręs su
amerikiečiais dėl off-shore už
sakymų 100 milionų dolerių ir
dėl avanso 50 milionų dolerių
sumai finansinės pagalbos 19531954 metais sąskaiton. Deficito
likutį buvo tikimasi padengti vi
daus paskolos pagalba. Tačiau
amerikiečiai pastatė kaipo sąly
gą, kad parlamentas priimtų
Mayerio sanacijos programą. Ją
besvarstant, Vyriausybė suklu
po.
Prancūzijos negalavimai įgau
na kroninį pobūdį. Krašte vieš
patauja apatija, gyventojai nu
stoja pasitikėti politine vadovy
be. Merdėjimas viešpatauja po
litikoje, bet. jis plinta ir ūkio
gyvenime. Antoine Pinay bandė
sustabdyti infliaciją, bet ir jis
ilgai neišsilaikė prie vyriausy
bės vairo. Jo defliacinė politka
stabilizavo kainas, bet privedė
prie kai kurių pramonės šakų
gajnybos susiaurėjimo. To pa
darinys buvo arba darbininkų
atleidimas, arba darbo laiko su
trumpinimas, kas savo ruožtu
sumažino darbininkų pajamas
Nuo to pirmoje eilėje nukęntėjc
žemės ūkis ir prekyba. Kilo vi
sa eilė streikų.
Prancūzijos gyvenamą viso
keriopą krizę dar labiau paaš
trina karas Indokinijoje, be to,
nesusitarimai dėl užsienių poli
tikos linijos. Opozicija prieš Eu
ropos gynybos bendruomenę nė
ra sumažėjusi, šios sutarties
ratifikavimas vis labiau delsia
mas, Europos kariuomenės su
darymas darosi dėl prancūzų
opozicijos vis labiau problema
tiškas. Nors Robertas Schumanas ir Georgės Bidault priklau
so tai pačiai partijai, bet kiek
pirmasis yra Europos vienybės
eutd'žiastaąį tiek pastarasis lai
kosi šiuo atžvilgiu santūriai.
Kas Prancūziją išves iš kri
zės? Vis labiau darosi aišku,
kad tiktai vyriausybė, apimanti
visas partijas (išskyrus komu
nistus), turėtu pakankamai au
toriteto ir sugebėtų įvykdyti
reikalingas reformas. Tokia
"tautinės vienybės" (union na
tionale) vyriausybė Prancūzijo
je praeityje ne vieną kartą su
sidarydavo, kai kraštui kildavo
pavojus. Žilagalvis prancūzų po
litikas Herriot dar prieš 30 me
tų išsitarė: "Sūnūs turi suras
ti bendrą kalbą prie sergančios
motinos lovos”.
Apie prancūzus sakoma, kad
jie pasirodo didvyriškai pavo-

1867 metais Amerika sumo Kažkuris tarptautinis insti
kėjo Rusijai už Aliaską 7.200.- tutas skaičiavo," kiek laiko už
000 dolerių, arba 2 centus už trunka ąu namų apyvokos dar
bais namų šeimininkės. Pasiro
akrą.
¥
dė, kad daugiausia dirba vokie
1901 metais Connecticut vals tė — 118 valandų į savaitę, po
tybė bene pirmutinė išleido įsta jos seka prancūzė su 115 savai
tymą, nustatantį didžiausią leis tinių valandų. Amerikietė už
tiną greitį automobilistams: 12 trunkanti tik 63 valandas.
¥
mylių į .valandą apgyventose
Amerikoje tebeveikia įstaty
vietose ir 15 mylių kitur. Tas
pats įstatymas reikalavo susto mas, draudžiąs indėnams par
ti, jei arkliai automobilio baidė duoti "ugnies vandenį (alkoho
si.
lį).
*
- ♦
Georgia
yra
vienintelė JAV,
San Jose, California, miesto
savivaldybė šiais metais nusta, kuri leidžia balsuoti sukaku
tė, kuriose to miesto gatvėse siems 18 metų.
¥
net gaisrininkai negali važiuoti
Spėjama,
kad
1975 metais
greičiau kaip 10 mylių į valan
JAV
važinės
65
milionai
auto
dą.
mobilių ir 20 milionų sunkveži
¥
Amerikos, kariuomenės vado mių.
vybė įsakė visiems savo žinybos
šoferiam kas 2 valandos susto
ti 10 minučių poilsiui. Rezultate
kariškų mašinų susisiekimo ne
laimių skaičius sumažėjo 50%,
*
Tvirtinama, kad Anglijoje
kasdien suvartojama 10 milio
nų tablečių aspirino. Taigi, kas
dešimtas anglas nuryja 2 tab
letes kasdien.
¥

A. PAUL TINCHER
HANDV/RITING EXPERT
J

Expert on all Questions on Forgeries. — Age of Ink

Paper, Typevvriting, Court Photographs
NATIONAL CITY BANK BLDG.

CH 1-2344—MA 1-7696 *

Evenings—WY 1-3666

Best Wishes to Our Friends and Patrons
B. OF L. E. AUDITORIUM
Corner of St. Clair & Ontario St.

Suitable for Lectures, Plays, Moving Pictures with Sound
Effect. — Seating capacity 1,200—800 on first floor and
400 in the balčony. Convenient transportation facilities.

Frank W. Chopp, Mgr.

Phone: CH 1-0733

¥

Balandžio mėn. 1 dienai kraš
te buvo 23.256.000 televizijos
aparatų.

«

Vienos IVisconsino vidurinės
mokyklos mokiniai bando ‘ surinkti vieną milioną penų. Pir
miausia jie nori pamatyti, kaip
tokia krūva atrodo, o vėliau ati
duoti surinktus pinigus ligoninės statybai.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

DR. G. H. SCHEVE
OPTOMETRIST
EX 1-2989

1732 EAST 55ih STREET

¥

jaus valandą, bet pakrinka nor
malaus gyveninio sąlygose. Ne
tenka abejoti, kad Prancūzija
gyvena sunkios krizės laikotar
pį. Ar prancūzų dauguma tą pa
vojų jaučia ir ar ji yra pasiry
žusi daryti atitinkamas išvadas,
galima tiktai .spėlioti. Viena aiš
ku, kad Prancūzijai reikia ir
valstybės konstitucijos refor
mos, nes dabartinėje santvarko
je žymia dalimi glūdi esamų ne
galavimų šaknys. Savo laiku
gen. de Gaulle-' buvo pasišovęs
reformuoti Prancūzijos konsti
tuciją, tačiau kaip sykis šį pa
vasarį jis, pralaimėjus jo sąjū
džiui per "komunalinius rinki
mus, iš aktingos politikos pasi
traukė. Ir šis prancūzų karys,
didvyriškai kovojęs karo metu,
nepasirodė augštumoje "norma
laus” gyvenimo sąlygose.
Kol nebus įvykdyta gilių re
formų Prancūzijos viešajame
gyvenime, šis kraštas, kuris pa
gal savo geografinę padėtį, že
mės gelmių turtus ir palankias
klimatines sąlygas galėtų gy
venti ištekliuje,. deja, pasiliks
Europos ligonis. Juo dažniau
vyriausybės kaitaliojasi, tuo ma
žiau gyvenime kas pasikeičia ...

žmogus, sugalvojęs antrąjj
pieštuko galą aprūpinti trintuku, audėjas II. Lipman, uždirbo
apie 100.000 dolerių, žinoma, ne
audykloje, o su trintuku.
¥

Keliaujant lėktuvu, galima
rūkyti cigaretes, bet draudžia
ma rūkyti cigarus.
•
Vidutiniškai 500 vokietaičių
kas mėnuo išteka už amerikiečių
karių. 1952 metų antrąjį pusme
tį, vadinas, per šešis mėnesius,
tik 56 anglai kariai vedė vokie
taites.

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

ELECTRO PROCESSING COMPANY
PLATINC AND SURFACE TREATINC
EX 1-1154

4615 SUPERIOR AVENUE

¥

Atominės Energijos Komisi
joje kiekvienas rašomasis stalas
turi priede du krepšiu popie
riams: pilkos spalvos — papra
stam popieriri ir raudonos —
slatiems popieriams. Raudonųjų
krepšių turinys pirma turi būti
sudraskomas į smulkius gaba
liukus, o po to sudeginamas.
¥

Rekordiniai vedybų metai
JAV buvo 19-16-ji. Tais metais
krašte susituokė 2.300.000 porų.
Praėjusiais metais į moterys
tės "stoną” (lietuviškai taisyklingiau — pančius) įžengė 1.540.000 poros.
Vr.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

JOE LATINA & SON PLASTERING CO.
4438 TAMALGA DRIVE
South Euciid, Ohio

EV 1-2407

BEST WISHES
To Our Many Friends
THE LAKESIDE STEEL IMPROVEMENT
COMPANY
HEnderson 1-9100

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday.

INDUSTRIAL STEEL FABRICATORS
877 ADDISION RD,

GREETINGS and BEST WISHES
1-1280

STEEL FABRICATORS CO
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skambino keletu savo naujų kū
rinių. Birželio, susirinkimas
įvyks šio mėn. 28 d. 5 vai. po
pietų ponų Misiūnų bute. Dis
VEDA ALGIRDAS BIELSkUS
kusinį pranešimą padarys mo
K. S. KARPIUS
kyt. Šeštokienė, kuri kalbės apie
Amerikos mokyklas, šiuo metu
LSK
ŽAIBO
LENGVATLETĖS
Stellai
Walsh
atrodo
užtikrintas,
SĄSKRYDŽIO
Baltimorėje gimė-ir Ameriji lanko City'College, norėdama
—
šlAUIL
OHIO
MEISTERĖS
tai
50
m.,
atsižvelgiant
į
staigų
PROGA
<os Himnas, "Star Spangled
įsigyti Master’s laipsnį.
t
E.
šikš
’
n
įūtės
pradžios
greitį,
ga

Banner”, laike Britų užpuolimo
Birželio 13 d., Clevelande įvy
*
PHILADELPHIA,
li
būti
labai
abejotinas.
Elvyra
tvirtovės,
1812-14
Baltimorės
ko AAU (Amateur Athletic
BALTIMORE,
•Bendras visų trijų Pabaltijo
kare. Himno autorius F. S. Key. Union) šiaurės Ohio distrikto šikšniūtė studijuodama fizinį
AVASHINGTON
Tautų birželio įvykių paminėji
auklėjimą
Ohio
Statė
universi

Nors taip nuošali nuo visko vyrų ir moterų lengvosios atle
mas įvyko birželio 13 d. PatrioArtimiausios Amerikos SOS- —‘ 220 mylių nuo New Yorko, tikos pirmenybės, kuriose daly tete Columbus yra padariusi
tie salėje. Kalbą pasakė latvis
stiprią
pažangą
lengvojoje
atle

tinei lietuvių kolonijos yra Bal 350 mylių nuo Clevelando ir apie vavo ir 8 LSK žaibo atstovai —
Dr. T. Fetler, gi meninę dalį at
tikoje,
ką
rodo
jos
pasiekti
lai

timore, apie 40 mylių ir Phila- l650 mylių nuo Chicagos, — ši 7 moterys ir 1 vyras. Mūsų mer
liko visų trijų tautybių meni
delphia, apie 130 mylių. Abu ’"pietų” kolonija tautininkams ginos šiose pirmenybėse pasiekė mėjimai pereitą šeštadienį, S.
ninkai. Lietuviams atstovavo so
Ohio
pirmenybėse.
Esant
geram
miestai guli šiaurrytine krypti- ibuvo labai artima, visada turė gal net nelauktą staigmeną, lailistė Florence Korsak ir St.
orui
reikia
tikėtis,
kad
E.
šikšjo
ir
turi
artimų
bičiulių,
dar

mi nuo AVashingtono, per juos .
mėdamos komandinėse varžybo
Šimkaus vardo vyrų choras.
eina traukiniai iš VVashingtono buotojų, kurie atsiliepia į kiek se pirmą vietą ir kartu pereina niūtei, turint tokią gerą konku
Praėjusiais metais paminėjimą
renciją,
pavyks
prabėgti
geriau
į New Yorką. Philadelphia nuo vieną pastangą pravesti dides mąją taurę. Pagrindinis koman
už Lietuvos rekordines pasek vedė lietuviai, šiais metais —
New Yorko 90 mylių. Iš New nius lietuviškus darbus.
dos ramstis buvo Elvyra šikš
IVashingtono kolonija. Pačio niūtė, laimėjusi 50 ir 100 yardų mes. Be Stella Walsh ir žaibo latviai, kitais metais vadovaus
Yorko į IVashingtoną apie 220
L. A.
je sostinėje, lietuvių kolonija, bėgimuose pirmąsias vietas. Ji lengvatlečių, šiose varžybose ža estai.
mylių kelio.
Baltimorė,- anų laikų anglo susidarius daugiausia iš ”atei- 50 yardų prabėgo per 6,3 sek. da dalyvauti dar ir keletas iš
lordo Baltimorę.-vardH, yra se vių” į Washingtoną, jaunosios ir 100 yd. per 11,9 sek. šalia šių kitų Clevelando klubų pakvies
PIKNIKAS
nas miestas; iper^Baltimorę ir kartos profesionalų, valdiškų rungčių E. S. laimėjo antrąsias tų sportininkių. Vyrų varžybose,
BROCKTONE
Philadelphia yra atvažiavę daug įstaigų tarnautojų, kurie suva vietas šuolyje į tolį su 16’5” šalia mūsiškių, yra pakviesti da
senosios kartos lietuvių išeivių žiavę į sostinę daugiausia iš ry (5,01 m.) ir rutulio stūmime su lyvauti ir Clevelaųd Turners
Tėvų dienoj, sekmadienį, bir
į Ameriką. Reikia pasakyti, kad tinių valstybių. Tik mažas bū 31’7*/-’” (9.64 m.). Antroji sėk lengvatletai.
želio 21 d., Liet. Radio Korp. pir
Apie
šias
varžybas
rašo
Cle

j tuos du uostus eidavo prasti, relis buvo nuolatinis. Jaunoji minga taškų medžiotoja buvo
mam- piknike, Brockton Fair
prekiniai laivai iš visų Vokieti karta daugiausia buvę parapijų Stefa Juodvalkyte, laimėjusi pir velando didieji dienraščiai iš Grounds, Brocktone, bus įdomi
jos uostų. Tais laivais mūsų imi chorų nariai ir šiaip geri para mą vietą rutulio stūmime, pa keldami lietuvių sporto klubo programa.' Bus renkami — <tigrantai turėdavo ilgas, vargi pijiečiai. čia, jų tarpe įsisukus sekme 35’1” (10,70 m.), be to, aktyvumą šioje šakoje. Visi yra piškas lietuvis tėvas ir duktė,
nančias keliones, važiuodavo po gabiam kunigėliui, mokėjo tau dar antrą vietą disko ir trečią prašomi įvertinti mūsų sportuo angliškai sakant, Father and
tris savaites, mėnesį laiko; per tininkų darbus nuneigti. Tuo jie jieties metimuose. Neblogai mė jančio jaunimo pastangas ir Daughter Contest.
tą laikotarpį jūrose pasitaiky atsižymėjo labiausia minėtų Mi tymuose pasirodė E. Kajackaitė kviečiami kuo gausiau atsilan šoks virš 100 tautiškų šokių
davo prastų orų, ir todėl dauge sijų laikais, kai visiems Ameri ir jauniausioji komandos dalyvė kyti j šiąs varžybas. Pasirodyki- šokėjų, vadovaujant Onai Ivašme prieš svetimtaučius, kad lie
lis rašydavo Lietuvon savie kos lietuviams reikėjo dėti pa J. Laikūnaitė.
tuviška visuomenė domisi savo kienei. Gros" Al Stevens orkes
stangas
dirbti
Lietuvos
labui.
siems: ”Jei per okeaną galėčiau
tras, bus laimėjimai ir įžangos
Mergaičių
klasėje
klubą
atsto

sportine veikla.
pėsčias pareiti, grįžčiau tėvynėn ”Washingtono Lietuvių Draugi
dovanos.
•
*
*
tuoj, bet laivu važiuoti baimė ja” Misijas ignoravo, net kai ku vavo tik 1 dalyvė, Aid. Makū
Bostono Miesto Mayoras,
naitė,
laimėdama
trečią
vietą
Birželio 7 d., LSK žaibo leng
rie boikotavo, nors savo tarpe
ima ...”
John B. Hynes, kuris yra pa?
šuolyje
į
tolį,
pasekme
13
’
8
”
vatletai
atidarė
sezoną.
Buvo
Ir per New Yorką važiuojant, ta draugija rodė patriotinę dva
kviestas dalyvauti šiame didžiu
kur ateidavo geri, dideli laivai, sią, su Lietuvos ministru Žadei (4,17 m.). Vyrų klasėje taipogi varžomasi tik vyrų ir jaunių liam išvažiavime, skiria puikią
vienintelis
žaibo
atstovas
Alg.
grupėse. Esant nekokiam orui
mūsų lietuvius žydai agentai ap- kių skaitėsi. Tos draugijos tokia
dovaną tėvo ir dukters varžybų
gaudavo, paimdami už laivakor laikysena buvo grynai anti-taū- Liutkevičius šuolyje j augštį už pasekmės buvo vos vidutinės. Iš laimėtojams. Teisėjais bus ži
ėmė
4
vietą,
peršokdamas
5
’
9
”
gerespių pažymėtina Alg. Liut
tes brangesniais laivais, o ke tininkiškos akcijos išdava to ku
nomi . lietuviai profesionalai,
leivius pasiųsdavo mažais lai nigėlio ir kelių jam pritarian (1,76 m.). Techniškas pasekmes kevičiaus šuolis į augštį 5’81/4” biznieriai ir veikėjai.
disko, beisbolo sviedinuko ir jie (1,73 m.) ir C, iMųtiejūrio 100
vais. Kiti ir šiandien nežino, kad čių asmenų.
Lietuvių Radio Korp., kurios
Nesutarimų pasėkoje buvo ties metimuose pranešime vė m. bėgimas —-.11,6 sek.
buvo didelių laivų. Ir daugybė
yra
pirmoji ir seniausia lietu
lietuvių, vien dėl baimės keliau įkurta kita — Baltijos Tautų liau.
viška programa Naujoj Angli
ti jūra, atsižadėjo Lietuvon ap Draugija, kuriai vadovavo gerų
joj, per savo vedėjus Steponą
RUNGTYNĖS STELLAI
silankyti nepriklausomybės lai norų lietuvis, nemokąs lietuviš
S.
VENCLAUSKIENEI
ir Valentiną Minkus, kviečia vi
WALSH PAGERBTI
kai kalbėti; Ta draugija apėmė
kais.
sus, iš toli arti, dalyvauti šiame
PAGERBTI,
POBŪVIS
Natūralu, kad tais laikais lietuviu^, latvius, estus ir, ro šį ketvirtadienį, birželio 18 d.,
smagiam metiniam išvažiavime.
WATERĘURY
dos,
suomius.
Be
rengiamų
tų
daug lietuvių ir liko gyventi Phi6 vai. vak., Patrick Henry High
ladelphijoje ir Baltimorėj. Ir tautų nepriklausomybės minėji School stadione, Arlington Avė.
Pirmojo lietuvių teatre (1899
taip tuose miestuose išaugo di mų dar stengėsi tas tautas at prie E. 123 St; (ten kur buvo m. Palangoje) vaidintojai, žinodelės lietuvių kolonijos, savo stovauti amerikiečių tarpe.
PRANEŠIMAS
žaidynės pereitą vasarą), LSK majai visuomenės veikėjai, auk
laiku vaidinusios svarbų vaid Sostinė Washington turi arti Žaibas rengia lengvosios atleti lėtojai ir didelių_laijdaringų dar
ESPERANTININKAMS
menį mūsų išeivijoje. Philadel- miliono gyventojų, kurių didelę kos rungtynes garsiajai Ameri bų vykdytojai p. Stanislavai
Šiaurės Amerikos Esperan
phijoje ir Baltimorėje leista vi dalį, kelis šimtus tūkstančių, su kos bei pasaulio rekordistei, V e n c 1 a u s k i'&n e i (kilutininkų
lyga E. L. N. A. 1953
sokių pakraipų laikraščiai, vesta daro federaliai valdininkai ir lengvatletei Stella Walsh-Wala- šiai iš Šiaulių) pagerbti ruošia
metų liepos mėn. 2-5 dienomis
valdiškų
įstaigų
tarnautojai.
Vi

smarkios srovinės kovos. Ten
siewicz, dabar trumpam laikui mas pobūvis VVaterbury, Conn., šaukia kongresą.
mokslus išėjo ankstyvesnieji si valdininkai Washingtone net atvykusiai j Clevelandą pagerb š. m. birželio mėn. 20 d. — šeš
Kongresas vyks 4 dienas Mamūsų profesionalai dar prieš šio nesutelpa, daugybė gyvena už ti.
tadienį nuo 6 vai. p. p.
dison mieste, Wisconsin valsty
Potomac
upės
Virginia
miestuo

šimtmečio pradžią.
Rungtynių programa. Mote Į pagerbimo pobūvį kviečiami bės , sostinėje. Kongreso t mokes
Philadelphijoje leista socialis se ir miesteliuose, kurie taip pat
rims: 50 m., 100 m., rutulys ir' p. S. Venclauskienės giminės, tis 3 doleriai — prašomas siųs
išaugę,
nustatyti
naujais
gyve

tų partijos organas "Kova”, ku
diskas. Vyrams ir jauniams: artimieji, pažįstamieji ir kiti, ti ir tų bendraminčių, kurie ir
ris pirmo pasaulinio karo metu namais namais. Kita dalis val
100 m., 1000 m., j augštį ir ru kurie norėtų drauge su šia se negalės kongrese patys daly
kovojo prieš Amerikos stojimą dininkų gyvena Marylande, Bal
tulys.
Dėmesio centre, žinoma, niausia Waterburio tremtine vauti, bet moraliai ir materialiai
timorės
linkui,
kurie
beveik
pri

į karą ir pabaigoje, paėmus ko
«
bus
moterų
50 m. ir 100 m. bė paviešėti,
parems šį darbą.
munistinę kryptį, valdžios buvo jungia tas kaimyninių .valstybių
gimai, kur mūsų meisterė Elvy
Norintiems pobūvyje ■ daly Lietuviai esperantininkai, no
dideles
sritis
prie
Kolumbia
Dis

uždarytas. Jos štabas išlakstė,
ra šikšniūtė atrodo sudarys vauti pobūviui ruošti komisija rintieji nors ir dieną kitą pra
jie vėliau pradėjo komunistinę trikto.
pasiųs specialius kvietimus.
leisti gražiame, keturių ežerų
akciją. Socializmas lietuvių tar Po pilietinio karo, kurio me stiprią konkurenciją Stellai
apsuptame
universiteti n i a m e
Walsh.
Jei
100
m.
laimėjimas
Užsirašyti
prašoma
iš
anksto
pe kaip ir išnyko, liko socialistų tu, 1864 metų liepos pradžioje,
mieste
(arba
tik pareikšti soli
ir
galimai
greičiau
tremtinių
sąjunga su 19 narių ir pora va pietiečiai.buvo užgulę sostinę ir
darumą)
gali
registruotis par
draugijos
adresu
(P.
O.
Box
64,
dų. Kiti sukomunistėjo. Tik nuo ją saugojančias tvirtoves, apsi apimąs Respublikos augimą iki
siunčiant
kongreso
mokestį šiuo
Waterbury,
Conn.)
arba
tiesiog
gynus
ir
taikos
metui
grįžus,
1930 metų socialistai vėl atsi
šių dienų, su daugybe meno pas komisijos prezidiumo na adresu: Mr. Glenn P. Turner,
griebė, kai jiems pavyko komu Washingtonas pradėjo augti turtų, yra Smithsonian Institu
nistus apmauti jų "bendrame kultūros ir mokslo srityse, čia tas. Didelis ir impozuojantis yra rius (A. Malakauskas, A. Gylie Chairman Local Congress. Comfronte” ir socialistai įsikibo įl išaugo garsūs universitetai — Nacionalinis Meno Muziejus, tu nė, E. Vaitkevičius, A. Paskevi- mittee, Middleton, Wisconsin,
U.S.A. Laukiama svečių iš Ka
SLA, kuris negali jų ir dabar George AVashington Universite- rįs garsių dailininkų, ypač eu čienė ir V. Liaukus).
nados ir Mexicos.
Tuo
pačiu
draugijos
adresu
tas,
Amerikos
Katalikų
Univer

atsikratyti.
ropiečių, kūrinių.
Ta pačia proga pranešu espesveikinimai
Philadelphijoje visada radosi sitetas, Georgetown Universite Visko, kas gražu, puošnu, di gali būti siunčiami
» ?
.
rantininkams
įdomius adresus:
ir
kt.
karštų tautininkų-patriotų, bet tas (jėzuitų), Pranciškonų vie dinga AVashingtone, čia nė ne
Pobūviui ruošti komisija 1) Esperanto League for North
jie buvo pavieniai veikėjai, ne nuolynas, katalikų kolegija mo bandau surašyti. Geriau tas vie
America, 3801 18th Avė., Brookgalėję prasimušti savo veikla, terims, negrų universitetas, eilė tas pamatyti, negu tik jų vardus
lyn 18, N. Y. ir 2) "Heroldo de
nors visada paremdavo tautinin privatinių kolegijų ir teisių bei žinoti. Nors ne viską, bet svar
Esperanto” atstovas U.S.A. Mr;
kų reikalus savo aukomis ir dar meno mokyklų; medicinos cent besnes ir įdomesnes vietas, tikiu,
IŠ
LOS
ANGELES
D. E. Parrish, 328 West 46th
bu. Jie daug prisidėjo prie ren rai, valdiškos karo, laivyno ligo Sąskrydžio dalyviai, kaip ren
giamų Lietuvių Misijų į Wa- ninės, laboratorijos ir t.t. Kata gėjų numatyta, turės progos
Naujai išrinktoji ALT-bos Street, Los Angeles 37, Califėrshingtoną 1945 metais, ir pajėg likams Washingtone taip įsistip pamatyti.
Los Angeles skyriaus valdyba nia.
šis pranešimas daromas as
davo atlaikyti savo frontą iki rinus, protestantai pradėjo klas
pasiskirstė pareigomis taip: C.
Kitame numeryje pažymėsiu
menine
iniciatyva.
tam tikro laipsnio lietuvių or tingai skelbti, būk norima ir
Lukšis — pirm., B. Gediminas
apie istorines vietas ir Virginia
Jonas Dagys
ganizacijose.
popiežių parvežti Amerikon.
ir Dr. P. Pamataitis — vicevalstybę, su kuria buvo susijęs
Labai impozontiškas Italijos
Baltimorės kolonija, taip pat
ankstyvų Respublikos dienų gy pirm,, L. Valiukas — sekr., J.
turėjus ir socialistų ir nihilistų Renesanso architektūros sti venimas ir kuri davė, visą -eilę Kojelis — kasin. ir M. Aftukielietuvių lizdus, kur bandyta leis liaus yra Kongreso Knygynas, prezidentų. Ypatinga, kad tokį, nė ir F. Masaitis — valdybos IŠTIKUS GAISRO
ti tų krypčių laikraščiai, ir' P. su apie 10,000,000 knygų, mili- pat skaičių prezidentų; ar gal nariai.
■ '
NELAIMEI
Grigaitis Baltimorę norėjo pa onais rankraščių’ ir dokumentų. ir vienu daugiau, vėlesniais lai
Kada jūsų namai arba' ra
daryti savo tvirtove, kur jis Jų tarpe ir viešai išstatyta Ne kais šiai šaliai , davė Ohio vals BALFo Los Angeles skyrius kandai tampa sunaikinti arba
bandė redaguoti, socialistų -laik priklausomybės Deklaracija ir tybė, kuri Respublikai kuriantis pradėjo piniginį ir rūbų vajų. sugadinti- ugnies, kreipkitės
raštį- ("Pirmyn”, 1913 m.), bet ankstyva, ranka rašyta, Res dar buvo nežinomas, laukinis Visi prašomi aukoti ■ dienos už P. J. KERŠIS, dėl apkainavidarbį ir- drabužių.
neturėdamas pritarėjų prieš publikos konstitucija.
mo, ko yisada reikalauja apindėnų kraštas.
apie .35 metus persikėlė Chic'aKnygynas yra į rytus nuo
draudos kompanijos pirm, ne
Gegužės .-mėn. Kultūrininkų gu išmoka už nuostolius.
gon. Ir ten užvaldė bendrovės Kapitoiiaus, tik per gatvę. .Ti
KLAIDOS ATITAISYMAS
pradėtą leisti laikraštį "Nau kiu, kad sąskrydžio dalyviai tą
• • Sambūrio susirinkime, kuris
• P. J. KERŠIS
jienas". Baltimorėje gyveno ir knygyną pamatys. Tikrai verta ’• Jurgio Wasjiingtono pamink įvyko Lašų finte, pranešimą pa 716 Society for Saving Bld.
las yra ne 55 pėdų, kaip praėju darė muz. J. Bertulis teina:
mirė anų laikų patriotinių-isto- aplankyti. “
•
■ .
Telef.: MAin 1-1773. ;
siam numery pa
paskelbta, bet 555 "žodžiai muzikoje ir muzika žo Rezidencija: PENINSŲLA 252h
rinių dramų rašytojas Nagoror- Mieste yra eilė privatinių mumu- šiam
džiuose”, Ta pačia, proga’ panauskis.'
ziejų. Pats didžiausias muziejus, pėdų, augščio.
.•
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Nr. 25 * 1953 m. birželio 18 d.

PARDUODAMAS
GERAS NAMAS

ČIURLIONIO ANSAMBLIS

VISIEMS ĮDOMUS, NUOTAIKINGAS

PAMINĖTI BIRŽELIO
TRĖMIMAI

Clevelande birželio trėmimų
minėjimas tęsėsi dvi dienas.
Praėjusį šeštadienį buvo iškil
mės šv. Jono Katedroje ir spe
ciali radijo programa amerikie
čiams. Sekmadienį apie 1000
clevelandiečių susirinko minėji
mui į Lietuvių Darželį. Gaila,
kad nebuvo garsiakalbių ir iš
kilmes girdėjo tik nedidelis skai
čius susirinkusiųjų. Koncerti
nėj minėjimų daly pasirodė
pianistas A. Kuprevičius ir Čiur
lionio ansamblis.
RADIJAS PAMINĖJO
TRĖMIMUS

Per penktadienio pusvalandį
Lietuvių Radijo Klubas taip pat
paminėjo trėmimų metines. Mi
nėjimo per radiją programą
pradėjo ALB Clevelando apylin
kės pirmininkas St. Barzdukas.
Ta proga buvo suminėti bolševikmečiu kankinti bei kalinti lie
tuviai, kurie šiuo metu gyvena
Clevelande.
Tą patį vakarą, 6 vai. 30 min.
WSRS radijo stotis perdavė
amerikiečiams klausytojams pa
sikalbėjimą su Radijo klubo pir
mininku J. Stempužiu apie 1941
m. birželio įvykius Lietuvoje.

Į WASHINGTONĄ

Visi čiurlioniečiai ir su čiurlioniečiais vykstą į Washingtoną, autobusais išvyksta penkta
dienį, birželio 19 d. 7:30 vai.
vakaro nuo šv. Jurgio bažnyčios.

Birželio 23 d. 7 vai. čiurlioniežių patalpoj kviečiamas Lietuvių
Bendruomenės švietimo ir Kul
tūros Tbrybos narių ir apskritai
visų Clevelando švietimo bei
kultūros darbininkų susirinki
mas. Darbų tvarkoj — kultūri
nio darbo ir jo organizavimo
klausimai. Laukiama gausaus
atsilankymo. Atskirų pranešimų
nebus.
SOCIALINIO SKYRIAUS
.
SUSIRINKIMAS

Globos, šalpos ir apskritai so
cialiniams klausimams apsitarti
birželio 25 d. 7 vai. čiurlioniečių
patalpoj šaukiamas Lietuvių
Bendruomenės socialinio sky
riaus susirinkimas. Susirinkime
bus renkama ir pastovi šio sky
riaus vadovybė.
TAUTINĖS SĄJUNGOS
PIKNIKAS

Tautinės Sąjungos Clevelando
skyriaus rengiamas Jonų, Pet
rų ir Povilų piknikas įvyks bir
želio mėn. 28 d. gražioje pikni
kam rengti vietoje — 25000 Euclid Avė. Geras privažiavimas,
daug jurtos. Esant ir blogesniam orui — gera salė.
Visi rezervuakitės laiką tą
dieną praleisti įdomiam pikni
ke.

SKAUTŲ RĖMĖJŲ PADĖKA

Liet. Skautų Tėvų ir Rėmėjų
valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems, darbu, daiktinėmis do
vanomis ir piniginėmis aukomis
užtikrinusiems Tautinių Rūbų
vakaro pasisekimą. Iš vakaro
gauta $482.39 gryno pelno, kuris
paskirtas mūsų skautų veiklai
paremti.
GRAŽIAI ATSTOVAUJA
LIETUVĄ

Danutė Jurgutavičiūtė, lan
kydama Patrick Henry mokyk
lą, atkreipė mokytojų dėmesį į
lietuvių tautinius rūbus ir. šo
kius. Mokyklai švenčiant Ohio
valst. 150 metų sukaktį, buvo
paminėta Lietuva ir pabaigoj,
Danutei 'vadovaujant, pašoktas
"Kalvelis”, šventėje dalyvavo
apie du tūkstančiai žiūrovų.
VESTUVĖS

VIEŠNIA Iš FLORIDOS

Julė Styles, iš Miami, Fla.,
nenorėjo apleisti Lietuvių Sąs
krydžio Washingtone, ir per
Chicagą ir Clevelandą, aplinki
niais keliais, pasiryžo tame lie
tuvių suvažiavime dalyvauti. Ji,
"Auksinės žvaigždės’’ motinų
organizacijos narė (kurių sūnūs
žuvę karo metu)'iš Miami buvo
išrinkta delegate metiniam su
važiavimui Chicagoje. Jos sū
nus, leitenantas lakūnas, žuvo
lėktuvo nelaimėje antro pasau
linio karo metu.
Atlikus reikalus Chicagoje, ji
atvykę į Clevelandą pas Karpius
paviešėti. Aplankė Salasevičius
ir kitus savo pažįstamus, ir kar
tu su Karpiais išvyksta į Washingtoną.
Pas Karpius taip pat viešėjo
p. Karpienės pusseserės duktė
su savo .vyru iš Somersville,
Botsono. Jos motina taip pat
gyvena Floridoje.

Įdomi komiško sporto programa
GERAS ŠVEICARŲ ORKESTRAS. ĮVAIRIUS BUFETAS.
DAUG KITŲ MALONUMŲ.
VISI CLEVELANDIECIAI MIELAI LAUKIAMI SO

Tai pirmoji'tremtinė lietuvai
tė, kuri iš 900 Westei'n Reserve
University laidos šiais metais
. laimingai baigė Clevelando College.

TALIS STUDIO

Studijas baigė per dvejus su
■ puse inetų.

Bet kuriuo laiku, bet kokios

dabar jūsų kaimynistėj ’
7106 Superior Avė.
„ Tel. HĖ 2-0144 - '

rūšies foto.patarvimas Jums.
Modernūs portretai, vestuvių,
'Jkilmitj, valkų ir kitos, nuo'Taukos.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS
. Europinių

žurnalų ir filmų

žvaigždžių fotografas, dabtr
CLEVELANDE.

sezono uždarymo iškilmingas
aktas įvyks birželio 28 d. (sek-. Plytų ir čerpių. Holy Cross ir
madienį) 11 vai. 30 min. Lietu Our Lady of Perpėtual Help pa
rapijos. Netoli nuo Vilią Angelą
vių salėje.
ir St. Joseph augštesniosios mo
NAUJAS RĖMĖJAS " ' kyklos. Prie Glenville ligoninės,
»
I Iš 142 rėmėjų būrelio Cleve prie gero susisiekimo.
Pirmam augšte didelis svečių
lande išstojo Jonas Barniškis. Jo
vieton mielai įsijungė inž. Mal- kambarys, židinys, vdranda, val
canas. Džiugu, kad pasidariusi gomasis, virtuvė, prausykla ir
spraga tuojau buvo užpildyta kt.
Antram augšte trys puikiai
savanoriškai kito rėmėjo.
Būrelio vardu A, Jonaitis įrengti miegamieji, vonia.
Trečiam augšte didelis miega
ATLIEKA NAMŲ REMONTO masis, vonia.
Geras rūsys, gaso šildymas,
DARBUS
j
2
garažai.
Privačios paplūdimio
Visais reikalais kreptis:
teisės, šaukite:
J. Margevičiusi
KE 1-3855
(26)
7720 Melrose Avė.,

BEI DEKORAVIMO DARBAI
•

atliekami sąžiningai, greitai ir
pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tel.
HĖ 2-0683 (vakarais nuo 6 iki
11 vai.) arba — 1505 Addison
Rd.

Tel. RA 1-1136
SAVO ARTIMAISIAIS.

JIEŠKO BUTO

Nedideliai šeimai reikia 3
REIKALINGAS BUTAS
ĮĖJIMAS 50 C. JAUNUOLIAMS IKI 15 M. NEMOKAMAI.
kambarių buto. Pranešti:
Trijų asmenų (suaugusių)
1561 East 41 St.,
latvių šeimai skubiai reikalin
Rengia Tautinė Sąjunga
telef. EN 1-5303
gas 4-5 kambarių butas.
Pranešti telef. GL 1-2204 kas
REIKALINGAS BUTAS
dien po 6 vai. vakaro.
DU NAMAI
ADV. VINCAS PUGHER
Dviejų asmenų šeimai reika
lingas butas, be baldų. Abudu
sėkmingai baigė du kursus Tęst Sklypas didelis. 7018 Zoeter
dirba.
and Mėasurments, psichologijos Avė., pirmoji į pietus nuo Wade
PIX BEVERAGE
EX 1-1651
(26)
skyriuje. Dar liko vienas kursas, Park.
45 rūšių alaus — visoki gaivi
kurį mano užbaigti atostogų
9 kambarių vienos šeimos. 5
nantieji gėrimai,
metu.
miegamieji viršuj, 1 žemai, pa
vynas ir šampanas
Nors ir Įsigilinęs į naujus
PAVASARIS!
togus pirmas augštas.
(prancūziškas)
mokslus, bet nė nemano skirtis
Pavasaris yra naujų, sumanymų ir veikimo laikas.
su advokatūra, kurią praktikuo 4 miegamųjų, vienos šeimos,
Turime Baltos Meškos alų.
Pavasarį kyla noras pirkti, statyti, taisyti arba pagerinti
ja jau 30 metų.
užpakaly. 21 pėdos svečių kam Parengiama vestuvėms, baliams,
namus.
barys. Moderniai įrengta. Ap pobūviams. Nemokamas prista
Tiems visiems reikalams Lietuvių Banke galima
DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAS
žiūrėti bet kada. Parduoda sa tymas dieną ir naktį. Atdara ir
gauti paskolą lengvomis išsimokėjimo sąlygomis.
PARDUODA SAVININKAS vininkas.
trečiadieniais iki 1 vai.
Lietuvių Bankas per ilgą eilę metų turi didelį paty
rimą
ir
Jums geriausiai gali padėti.
Šaukite:
EN
1-7276.
5 ir 5 kambariai. Trečiam
6903 Superior Avė. EX 1-3311
augšte 1 kambarys. Geras pir
Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie
kinys lietuviams. Apžiūrėti 676
ta. Kiekviena knygutė apdrausta Federal Insurance Corp
East 91 St. šaukti telefonu:
iki $10.000.
•
,
LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ
BL 2-7010
Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai.
Trečiadieniais iki J.2^:00, šeštadieniais

IR SALĖ
LIETUVIAI DAŽYTOJAI
DEKORATORIAI

menininko priežiūroje darbus at
lieka greitai ir sąžiningai.
Namų dažymą ir vidaus deko
ravimą duoda metams išsimokėjimui.

16835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando
lietuvius įstoti ^Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.
Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.

THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS’N.,
HE 1-2198

6712 Superior Avė.

Cleveland, Ohio

Kreiptis telefonu: EX 1-4245
r

DĖMESIO LIETUVIAI!

*

East 117, netoli St. Clair, di
iRegina-Rimgailė Jonaitytė delis, vienos šeimos. Gaso šildy
šiais metais, birželio 7 d., baigė mas. Du garažai. Kaina $10.500.
Clevelandb Collegė ir gavo dip
Ray Nausneris
lomą. Ji studijavo Western Re- UL 1-3919
LI 1-9216
serve University Clevelando
11809 St. Clair
Gollege kalbas ir biznio dalykus.

Savo specialybėje jau gavo
darbą.

VIETOJ

Jeigu jums namuose ko pri
trūksta — atminkite lietuvišką
krautuvę — 6113 St. Clair gat
vėje. Ten rasite televizijos apa
ratų pradedant nuo $176.95;
puikių gazinių ir elektrinių vir
tuvių 94.95; siuvamų ir skal
biamų mašinų; šaldytuvų; oro
vėsinimo aparatų; įvairiausių
baldų: miegamųjų, valgomojo
kambario; virtuvės stalų ir kė
džių ir t.t.
Viską gausite jums prieinama
kaina. Skambinkit HE 1-8602
arba užeikite į 6113 St. Clair
Avė. Duodame „ilgam išsimokėjimui įnešus labai mažą sumą.
PARDUODAMI NAMAI
Duodame ir dideles nuolaidas.
Krautuvė atdara kiekvieną
East 81 St., netoli Superior,
10 kambarių namas. Didelis darbo dieną nuo 9 vai. iki 9 vai.
vak. Sekmadieniais nuo 1:30 vai.
sklypas. Dviejų augštų sandė
iki 6 vai. vakaro.
liai užpakaly. Geras amatinin
Sekmadieniais klausykite lie
kui dirbtuvei.
tuviškos
radijo programos nuo
Y
3 iki 3:15 vai. iš stoties WJMO,
East 94, netoli Superior, 8 kam
banga 1540.
barių vienos šeimos, naujas ga
so šildymas. Kaina $10.800.

SĖKMINGAI BAIGĖ MOKSLUS

Regina-R. Jonaitytė aktyviai
dirba su akademikėmis skautė-'
mis.

25000 EUCLID AVĖ. — GERIAUSIOJ GEGUŽINĖMS
z

Birželio 13 d. Antano Gar
maus ir Veronikos Sajauskaitės
vestuvinės apeigos įvyko Nau
josios parapijos bažnyčioje. Le
ono Kazėno ir Bronės PetruškeVAIKŲ GĖLIŲ ŠVENTĖ
vičiūtės vestuvinės apeigos įvy
ATŠAUKIAMA
ko šv. Jurgio parapijos bažny
Pranešama, kad Balfo 55 sk.
čioje.
prašant, vaikų gėlių šventė, ku
A. ■ ir V. Garmai povestuviri buvo numatyta birželio 21 d.
nėn kelionėn išvyko į Niagara
3 vai., atšaukiama.
Falls.
KULTŪRININKŲ
SUSIRINKIMAS

įvyksta birželio mėn. 28 d. Pradžia 2 vai. p. p.

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO

Pirkit pas savus
Amžinai nerūdijančio plieno

SUOPIS FURNITURE

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti
•Vasaros VĖDINIMĄ

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
—

MALONUS PATARNAVIMAS

6921 Wade Park

EX 1-0911

ŽEMOS KAINOS

• žiemos ŠILDYMĄ

MONCRIEF^SS!/
THE

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
lietuviškoje krautuvėje

HENRY

FURNACE

CO.. MEDINA, O.

P J KEHSIS
716 Socicty for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

I. J. SAMAS,

JEWELER

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

Greta Ezella Theatre

7007 Superior Avė.

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

I

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės į mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudoB-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymar
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

Pilnai padengta apdrauda

UTah 1-4515

WM DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue

ATIDARYTA NAUJA

Cleveland 3, Ohio

LEIMON ’S CAFE

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

VVIIkelis Fųneral Home

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai

Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
Aldona Wilkelis - Wirby

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant

Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

geram orkestrui

virimo puodus dabar gali

6202 SUPERIOR AVĖ.

HEnderson 1-9292

ma užsisakyti ir išsimokė
Z

tinai. , Mažas komplektas 4

dol. didelis 8 dol. mėnesiui.
Be nuošimčių.
b

VYTAUTAS PAŠAKARNIS

Cleveland Lustre Craft Co.
1219 East 61

Tel. EN 1-7770
Nemokamas demonstravi
mas. "
Ųriimami užsakymai

Pakviesk mūsų fotografą į
jūsų vestuves!
Mes padarysim jūsų vestuvių
fotografijas gražiai; sumaniai,
profesionališkai — kaip tik jūs
norite.
, '

EAST 79th STUDIO
1197 East 79 St. .
HE 1-3535

EX 1-6716

JAKUBS & SON
FU NĖR AL HOME
Vėsįnamas oras Jūsų patogumui"
Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

"Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojąi,

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Ėdha Avenue
ENdicott 1-1763

Lietuviu mokslininku

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: IIEnderson
1-6314. Redaktorius Balys GAID2IONAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

Mažos pastabos didžio žygio proga
i

Mūsų mokslininkai, priklausą
Lituanistikos Institutui (281
Olmstead Rd., Riverside, Jll.),
nors kiti ir labai nepalankiomis
sąlygomis, nenori mesti’ savo
mokslinio darbo. . Daugelis jų
jau turi paruošę po vieną ar
net kelis didesnius ar mažesnius

J. Bačiūno

Lietuvių žygis IVashingtonan
VL. ADOMAVIČIUS
je”. .. Reikalinga aiškiai nuro
yra sveikintinas visais atžvil
dyti jų gimimo vietas (Kosciuš
giais. lštiesų, Lietuvos valsty
Kai mane prisiminęs 60-tį me
kos — Naugarduko srity), ku
bės įkūrimo sukaktis yra svar dicinos pagalbą ir dėstęs lotynų rios, jų gimimo metu, kaip ir tų sulaukusį "jauną senį”, kaip
besnė už daugelį kitų minimų kalbą. Neteko girdėti, kad olan anksčiau, buvo Lietuvos Kuni sakoma, Komitetas surengė eilę
sukakčių. Džiugu, kad ji bus dai, anuomet sudarę New Yor- gaikštijos teritorijoje, o valdo programų: Amerikos Lietuvių
tinkamai—ir svariai Amerikoje ko didesnę gyventojų dalį, jį sa mi tie plotai buvo, kaip ir tada Tautinės Sąjungos Clevelando
vintųsi; turbūt jie turėjo pa — Kosciuškos ir Pulaskio lai skyrius pagerbė Cleveland, Ohio
paminėtaįz“
Aš čia 'tenorėčiau priminti po kankamai savų garsių vyrų ... kais, kaip ir dabar — rusų ... ir Chicagos skyrius atvyko į
rą mums opių dalykų, iškeltinų. Skulptorius 1J a r a n a u s - Iš anų laikų yra išlikę tikslūs Tabor Farm, Sodus, Mich., kitų
šios sukakties proga (o ši pro kas (Brenner). šį savinasi žemėlapiai su vietovardžių bei kolonijų lietuviai, vieni atvyk
vokiečiai, matyti, dėl suvokie- sienų pažymėjimais. Kaip sa dami, kiti laiškais ir telegramo
ga tam yra auksinė!).
1. Lietuva šio krašto mokyk tintos pavardės ... Die Neue kyta, unija su Lenkija tų sienų mis mane taip, gražiai prisiminė,
lų vadovėliuose bei kituose lei Zeitung 1946 m. tarpe žymių nebuvo panaikinusi. Vėlseni sie ir įvertino už tuos darbus, ku
diniuose minima dažniausia ga vokiečių, pasitarnavusių Ameri nų kaitaliojimai bei laikina len riuos, mano manymu, turėtų
na objektyviai ir mums drau kai (kaip Ch. Steinmetz ir kt.) kų (kaip ir rusų) okupacija čia dirbti kiekvienas Lietuvą ir lie
tuvius mylįs lietuvis — esu taip
giškai, tačiau, pasakyčiau, per mini ir Brenner, vieno cento reikšmės neturi.
parblokštas, kad nerandu žodžių
šykščiai ir, deja, beveik visad monetos kūrėjo pavardę, o tai
Tad, 1. Pabrėžtinas Lietuvos
visiems tiems geriems lietu
netiksliai, štai prieš mane mo ir yra lietuvis Baranauskas.
Lietuvos
generolai Tadas valstybės tęstinumas per 700 viams, toms įstaigoms ir orga
kykloms skirta knyga: Building
metų, nurodant, kad iki šimtme
nizacijoms padėkoti. Jaučiu, kad
onr \Vorld, 1948 m. leidinys (Ch. Kosciuška ir P u 1 a s tinės Rusijos okupacijos ji yra
Scribner’s Sons), keturių auto- kis. šiuodu savinasi lenkai.
rūpintis tais reikalais, už ku
buvusi didžioji Europos valsty
, rių kūrinys. Apie visas tris Pa Taip pat to įtakoje daugumoje
riuos esu augštai keliamas, bu
bė.
JAV
vadovėlių
bei
knygų
(kaip
baltijo valstybes tik tiek tepavo ne tik mano pareiga, bet ir
2. Nurodytina, kad keli didie privilegija. Veikiau atliekamu
sakyta: "These countries were ir augščiau minėtoje) parašyta,
once a part of Rusia, būt after kad jiedu gimę Lenkijoje, ar at ji, JAV nusipelnę vyrai, kaip nuo savo darbo laiku, norėda
World War I they became indė vykę iš Lenkijos. Laimė, Kos augščiau paminėti keturi, buvo mas nors kiek prie Amerikos lie
pendent republies. We do not ciuškos testamente, jo paties lietuvių kilmės/ Lietuvoje gimę tuvių visuomenės darbų prisi
have spare enough in this book yra parašyta "gimiau ■ Lietuvo- ir iš ten atvykę Amerikon.
dėti.
to tell rnuch about them, būt
Turiu pripažinti, kad kai ku
they are important. Many good
rie sveikintojai perdaug man
teikia garbės. Nuveiktųjų dar
Ameriean eitizens have come
from these lands”.
bų, be jų pačių paramos ir dar
bo, nebūtų buvę įmanoma atlik
Atseit, pagalvos skaitytojas,
ti. Man gaila, kad lietuvybei
jei jau sykį Pabaltijis yra bu
mes visi permaža dirhame. Gai
vęs Rusijos dalis, tai gal natū
la, kad ir pietai pergreitai bėga.
ralu, kad ir dabar vėl "grįžo”
Prisibijau, kad galime nesuspė
prie Rusijos ...
(Mūsų bendradarbio Šyeicarijoje)
ti atlikti to, ką esame užsibrėžę.
Apie Suomiją jau yra daugiau.
Todėl turime reikalus taip su
O apie Lenkiją — pusantro pus
lapio; pažymint, kad šioji isto Kai prieš su viršum du me Lietuvių Bendruomenės, VLIKo, tvarkyti, įrad po mūsų tuos dar
rijos bėgyje yra buvusi didelė nesiūs, aplankę kun. prof. dr. Vykdomosios Tarybos ir Mažo bus tęstu kiti; turime ugdyti
valstybė. Jei jau minėti istori Povilą Jakubėną, rašėme apie sios Lietuvos Tarybos vardu. darbininktįs ateičiai.
jos laikus, tai čia reiktų primin jį savo įspūdžius, nemanėme, Po to kalbėjo kun. P. Barnelis,
Gyvendami Lietuvos gyveni
ti, kad Lietuva, teritorijos at kad tai bus ir jo nekrologas. specialiai į laidotuves atvykęs mu Amerikoje, neturime tų prie
žvilgiu, yra buvusi žymiai dides Deja, taip visgi atsitiko. Tą pa iš Frankfurto ties Mainu. Ku monių, kurių reikia' lietuvybei
nė už Lenkiją, davusi Lenkijai čią dieną, kai Berne gavome nigas atsisveikino vėlionies 1 ar išlaikyti. Neturime nei to apa
ir valdovus, o unija ir vėliau "Dirvos” numerį su savo rašiniu timųjų, Evangelikų Reformatų rato, nei tų įstaigų. Bet turime
sekusi Rusijos okupacija Lietu apie profesorių, rengėmės vyk Sinodo tremtyje ir savo vardu, žmones, gyvenančius laisvame ir
nes jis kaipo prof. Jakubėno
vos žemių Lenkijai niekad ne- ti j jo laidotuves ...
mokinys
jam ypač buvo artimas. ekonomiškai pajėgiame krašte,
Prof.
Jakubėnas
mirė
Glarus
perleido (išskyriant porą ruožų,
Laidotuvėse
dalyvavo visi prie turime turtingos ir laisvos vals
unijos akte nurodytų, Ukraino ligoninėje gegužės mėn. 30 d.
tybės talką ir galinčius mums
je). Taigi, Lenkija tik Versalio Velionis visą paskutinį laiką iš glaudos įnamiai su vedėja pane pagelbėti amerikiečius. Sugebė
sutarties tebuvo padaryta di buvo Weeseno prieglaudoje, kur le E. Frauenfelder priešakyje. kime panaudoti visus tuos bū
desnės teritorijos valstybė, di savaime jautėsi neblogai. Į Gla Be to, evangelikų labdaros orga dus — ir lietuvybė Amerikoje
desnė negu bet kada ji yra bu rus jis. buvo nuvežtas dėl to, nizacija, išlaikanti prieglaudą, išliks gyva, o Lietuvai laisvę
vusi. Deja, Lietuva — nepropor kad ligoninėje buvo palankes buvo atstovaujama tremtinių taip pat atgausime.
cingai sumažinta ... Taigi, mi nės sąlygos, kai kuriems jo ne skyriaus vedėjos panelės von
Gražūs įvertinimai paskatina
nint istorinius laikus, reikalin galavimams pašalinti, kas per Selve.
daugiau dirbti, o priminimai am
Ant kapo buvo padėta daug žiaus verčia paskubėti trumpes
gas didesnis tikslumas, kurio kelias dienas ir pavyko. Buvo
dažnai trūksta Amerikos kny tikėtasi, kad jis netrukus vėl vainikų ir gėlių, tarp jų VLIKo niu laikotarpiu daugiau veikti.
gose, žinoma, ne dėl blogos va galės grįžti j Weeseną, bet visai ir Vykdomosios Tarybos, Švei Tuo atveju reikia mūs lietuvių
lios, o dėl nežinojimo. Mūsų už staigiai ir netikėtai jį ištiko šir carijos Lietuvių Bendruomenės veikėjų bent būtiniausiems dar
davinys ir būtų tuos davinius dies embolija, nuo kurios mirė. ir kt. Nebeišvydęs savo gimtojo bams. Tokiems darbams reikia
Atsiskyrė su šiuo pasauliu, ei krašto, nors jis to labiausia visų talkos, pasišventimo, aukų,
patikslinti.
2. Sukakties proga vertėtų damas 83-čius savo amžiaus me troško, šveicarų žemėje surado kantrybės ir ištvermės. Mums
amžiną atilsį dar vienas mūsų visiems bus maloniau ilgiau gy
plačiau nurodyti nors kelis žy- tus.
miųjų Amerikos lietuvių vardus.
Laidotuvės įvyko birželio 2 d. tautietis, mirties užkluptas iš vent, jhučiantis, kad savo viso
Pirmiausia, tai būtų šie keturi Bažnytines apeigas atliko evan- trėmime.
A. G. keriopu įnašu lietuvių tautai
Amerikai pasitarnavę lietuviai. gelikų-reformatu kunigas G.
siekti laimės, o Lietuvai laisvės
Dr. Karolis Kurčius Breit iš Ciuricho, pats gimęs ir
— būsime vieningai prisidėję.
(Kurtins) 1653 m. (taigi šįmet augęs Krime. Po pamaldų at
VASARIO
16
Dėkodąmas visiems mane
300 metinė sukaktis) apsigyve sisveikinimo žodį tarė Dr. A.
sveikinusiems ir visiems geros
GIMNAZIJOS
NAMŲ
nęs Ne\v Yorke, kur teikęs me- Gerutis, kalbėjęs Šveicarijos
valios lietuviams, su kuriais
ISTORIJA
esame surišti bendromis idėjo
Vasario 16 d? gimnazijai nu mis ir siekimais, linkiu viso ge
pirktus rūmus, 1852 m. pastatė riausio, o Lietuvai greitos ir.pastovios laisvės bei klestėjimo.
bankininkas, baronas RothschilJūsų visų,
das. Tačiau jis pats niekuomet
Juozas Bačiūnus ir jo
juose negyvenęs. 188G m. Roth\ Katmandu ■'
'
, "Generolas”
schildui mirus, jo duktė, baronesė Laura Therese Rothschild,
kartu su dideliu tėvo palikimu, von Heyl, kuriam pilis buvo ati
paveldėjo ir Rennhofo pilį. Vė tekusi pagal tėvo testamentą.
'
A
A
liau, 1889 m., ji šią, nuosavybę Kai 1952 m. kovo 31 d. baronas
pardavė už 313.000 markių Loe- voh Heyl mirė, pilis, kurtu su
wensteino princo Alfredo žmo parku ir miško dalimi buvo par
nai.
duota. Ją nupirko 1952 m. gruo
1917 m. vasario 23 d. Rennho džio 1 d. stambus Huettenfeldo
fo pilį nupirko Freiherr Corne- pirklys- Philipp Adam Rhein, iš
lius Wilhelm Heyl. Tų pačių kurio dabar PLB Vokietijos
Vienas iš anglų ekspedicijos dalyvių į Everesto kalnų — 1
metų rudenį pilyje apsigyveno Krašto Valdyba pilį įgijo Vasa
Hillary, naujazelandietis, pasiekęs 29,003 pėdų augštį.
baronas ’ Maximilian . Freiherr rio 16 Gimnazijai.
« .•■.
•• * . ■ *

Prof. P. Jakubėno
paskutine kelione

gaicutta o

veikalus, liečiančius mūsų lie
tuviškąją’ kultūrą.
Trumpumo dūliai čia sumini
ma bent dalies tų mūsų moksli
ninkų lituanistų kai kurie dar
bai: '
.

anian Geography (Istorinė Lie
tuvos geografija).
J. Puzinas, Vilniaus pilys.
A.. Salys, Lithuanian Word
Geography (Lietuvių kalbos žo
džių geografija). ’
A. Šapoka, Vilniaus miesto is
J. Balys,
1. Lithuanian Narrative Folk- torija.
songs (Lietuvių liaudies pasa V. Trumpa, Rusijos ekspansi
ja į Baltijos jūrą.
kojamosios dainos),
A. Vaičiulaitis, Apie lietuvių
2. Amerikos lietuvių dainos
rašytojus
(straipsnių rinkinys).
(tekstai ir melodijos),
3. Lietuvių mitologinės sak Beveik visi minėtieji veikalai
yra visai baigti ir paruošti
mės.
spaudai-; ir lietuviškai parašy
M. biržiška,
1. Karaliaučiaus universiteto tieji paprastai turi angliškas
prof. L. Rėzos akademiniai raš santraukas. Tų darbų skaičius
dar žymiai padidės, kai į Litua
tai,
2. Studentiniai Maskvos ir nistikos Institutą statuto numa
tyta tvarka bus pakviesta, dar
Vilniaus atsiminimai.
eilė mūsų mokslininkų bei spe
Vacį. Biržiška,
cialistų.
1. Aleksandrynas (lietuvių
Leisti lituanistiniams . dar
rašytojų biobiblografija nuo se
bams, kurie'instituto mokslinės
niausių laikų),
2. Senųjų lietuviškų knygų tarybos bus nuspręsti leisti, rei
kės nemaža lėšų, kurių telkimo
istorija.
L. Dambriūnas,’ Lietuvių kal tik pradžia tepradėta daryti.
Instituto lėšos sudaromos iš at
bos veiksmažodžių aspektai.
skirų asmenų ar organizacijų
M. Gimbutienė,
bei
kitų junginių įnašų (po 5,
1. Lithuanian Crosses (Lietu
10,
25
dolerius, metams ir 100,
vių kryžiai),
2. Priešistoriniai Lietuvos pa 500 bei 1,000 visam laikui), tei
kiančių jiems atitinkamus Litu
puošalai.
Z. Ivinskis, Merkelis Giedrai anistikos Instituto nario vardus.
tis, arba Lietuva dviejų amžių Kai kurie instituto veikalai ga
li pasirodyti ir pagal įnašinisąvartoje.
P. Jonikas, Pavardės lietuvių ninkų norą, atsiradus tokių me
studentų, XV-XVIII a. studija cenatų, kurių vienas ar keli su;
vusių V*. Europos universitetuo sidėję pasiimtų finansuoti kurį
instituto pripažintą leistinu vei
se.
kalą,
tuo būdu atsiskleisdami
A. Kučas, Susivienijimo Lie
tuvių R. Katalikų Amerikoje is lietuviškosios kultūros istorijo
je savo ryškųjį neužmirštamų
torija.
V. Maciūnas, Pennsylvanijos nuopelnų puslapį lietuvių tautai.

universiteto lituanistinių veika
lų katalogas.
J. Matusas, Lietuvos civilizazijos istorija iki XVI amžiaus
(straipsnių rinkinys).
K. Pakštas, Historical Lithu-

Ar jau
įstojai į
VILTIES
draugiją?

Paaiškėjo, kad Mažąją Lietu
vį VLIKe atstovaus Erdmonas
Simonaitis. ,.Jo antrininku bus
M. Gelžinis.
’
♦

V. Tarybos pirmininkas K.
žalkauskas iš amerikiečių įstai
gų išsirūpino dokumentų pratę
simą Europoje būti dar viene
rius metus.

VLIKo ir V. Tarybos pirmi
ninkų kadencija pasibaigia šių
metų pabaigoje. 1954 m. sausio
mėn. pradžioje, pagal dabar vei
kiantį nutarimą, turės panau
jinti savo mandatus.
Amerikos lietuvis A. Vaivada,
keletą metų Europoje ėjęą svar
bias pareigas ir artimai bendra
darbiavęs su VLIKu, pabaigoje
birželio, su šeima, grįžta į JAV.

ČEKOSLOVAKIJOS
APIPLĖŠIMAS
Čekoslovakijoj įvyko visuoti
nis gyventojų apiplėšimas va
liutos reformos būdu. Išleistos
naujos kronos. Mažai keičiantiems už 5 senas kronas duoda
ma viena, bet kas turi senų
kronų daugiau, tas gauna 1 nau
ją tik už 50 senų. Algos nau
jomis kronomis mažesnės penkis
kartus, t. y„ sumažintos 80%,
bet kainos sumažintos tik 31%,
Valstybės paskolų lakštai (o pa
skolos faktiškai buvo priversti
nės) paskelbti neturį vertės.
Darbininkams antvaląndžiai ša
lia 48 darbo valandų savaitėje
neatlyginami, nors jų "valsty
bės interesui” reikalaujama,
nenustatant ribos, kiek kada
kas antvalandžių privalo dirbti.

Ateik j

mūsų pusę —

mes turime GASO
šiukšlių dėžę!

kiemas gražiai atrodo
— be jokio kampo, kuriame būtų nešvari,
blogo kvapo dėžė šiukšlėms. Jūs galite
sodinti gėlės, pastatyti kėdes — net pa
statyti lauko krosnį — vietoj kur dabar
pilna musių, bakterijų ir palaidų' šunų.
Pamatyk, kaip malonų gyvenimą gali pa
daryt automatiška gaso šiuklšlių dėžė šią
vasarą — ir visus metus!

— kai jūs galite išmesti šiukšles, lieka
nas, viską kas tik dega... be išėjimo į
kiemą net ir blogiausiame ore. Gaso šiukš
lių dėžės veikimas yra švarus, tylus ir
saugus. Ir taip ekonomiškas, kad kainuoja
centus. Planuok įsigyti automatišką gaso
degintoją šį sezoną — greitai!

■
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Virš 30.000 šeimų East Ohio apylinkėj da•
•■.
. .
bar naudojasi patogiu gaso degintuvu.

