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Sąskrydžio dienos Wasliingtone
Dvasinės santarvės manifestacija. — Tokio gero
pasirodymo sostinėj dar nebuvo. — Įsidėmėtinas
Katedros rektoriaus pamokslas. — Priėmimas Lie
tuvos Pasiuntinybėje. — Didelis Čiurlionio ansam
blio Įnašas.
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Karo stovio ir mirties baus džias suprasti savo atsakingu
mės paskelbimas Berlyno Rytų mą, kokį turi dėl padarytų jų
nusižengimų.
sektoriuje ir tokiuose pramonės agentų
;
centruose, kaip Magdeburgas,
Tuo tarpu įsįtįkinta, kad su
Kai Amerikos ir Lietuvos nioje šį kartą dauguma yra ne Chemnitzas yra susijęs su vokie- jkilimas gerai ir rimtai suorga
himnų garsai iš lietuviško re mūsų pačių, ne lietuvių, bet žy čių komunistų partijos ir jos nizuotas vietinių pogrindžio or Rytu Berlyno demonstrantai nuplėšia Rytinės Vokietijos prezidento IVilhelm Piech raštinės iš
prezentacinio choro krūtinių ir mių ir įtakingų amerikiečių, pa valdomųjų organų likimu. Čia ganizacijų. Demonstracijos pra
kabą ir ją sudaužo.
kyla klausimas: ar paliks jiems !
Amerikos nacionalinės simfoni sidarė visiškai aišku, kad ir
sidėjo viename Rytų Berlyno
Maskva tą pasitikėjimą, kokį '
jos orkestro instrumentų, veda įvyko ir pavyko.
fabrikų. Po kelių valandų jose
ligi šiol jie turėjo? Berlyno neti
mi lietuvio dirigento rankos, ga Visi galimi ir suprantami
dalyvavo jau, dešimtys tūkstan
kėtos riaušės, kurios išsiplėtė ir
lingais. akordais užpildė milži abejojimai ar nerimavimai' dėl
čių darbininkų. Būdingi, matyti
tebesiplečia, parodė kiek trapus
iš anksto paruošti plakatai, skel
nišką VVashingtono Statlerio pavykimo faktiškai išsisklaidė
ir nepastovus yra vokiečių ko
bė demonstracijos tikslus: "No
viešbučio salę, pasigėrėjimas ir jau įžanginiame, grynai lietu
munistų autoritetas ir jų jėga.
rime suvienytos Vokietijos ir
nustebimas spindėjo iš iškilmin viškajame susirinkime, kuris
Ir dar daugiau: Berlyno riaušės,
Birželio 7 d. Italijoje įvyku- šaulio reformatorių" sąrašų, 1toji grupė, kuri surenka abso
gosios vakarienės dalyvių veidų įvyko Mayflomer viešbučio di kurios šiandien jau vadinamos laisvų rinkimų”. įsikišus rusų
siems
rinkimams jau iš anksto kurių nestinga per rinkimus nei liutinę
I
balsų daugumą, gauna
— lygiai lietuvių, lygiai ameri džiojoje. salėje. Jei skirtu laiku sukilimu ir pilietiniu karu, nes kariuomenei demonstracijos vir
buvo
teikiama
ne
tik
didelė
vi

vienoje
valstybėje,
tikrovėje
•
savotišką
premiją, būtent, jai
kiečių. Tai buvo iškilmingiausia daugelis dalyvių dar nebuvo su apėmė sr.ytį nuo Elbės iki Ode to sukilimais. Streikai skelbiami
daus, bet ir ne mažesnė užsienio Italijoje pasireiškė tiktai trys pridedama
]
15 "i viršaus manda-'
net
tokiose
vietose,
kaip
Leuna
Amerikos ir Lietuvos • s a n - skubę atvykti ir sąskrydžio ati rio upių, parodė taip pat, kad ir
politinė
reikšmė.
Europos
kon

srovės:
vidurio,
kairės
ir
deši:
tų
prie
gauto
atstovų skaičiaus.
t a r v ė s manifestacija.
darymas prasidėjo tik su apie Sovietų Sąjungos galia ir nepa- Werke netoli Hallės, kurie teikė tinente Italija su Prancūzija yra nės. Vidurio srovę pirmoje eilė- ;
Šis rinkimų įstatymo pakeitimas
benziną
rusų
kariuomenei,
esan

Nebuvo čia politinių deklara 220 dalyvių, į to paties posėdžio laužomumas nėra absoliutūs ir
I
priimtas, nepaisant smar
čiai Rytų Vokietijoje. 100,000 dvi didelės valstybės, kuriose je sudarė krikščionys demokra- buvo
cijų, nebuvo čia jokių savitar pabaigą salėje jau buvo apie 350 amžini.
įtampa
tarp
Vakarų
ir
Rytų
pla

tai,
libealai,
respublikonai
ir
so'
kaus
opozicijos pasipriešinimo,
Saksonijos uranijaus kasyklų
pinės pagalbos pasižadėjimų, bet įvairiausių lietuvių kolonijų at
čia srove išsiliejo ir į vidaus cialdemokratai. Kairiajam spar- 'kuris parlamente keliais atve
Stebėdami
spaudoje
pasiro

darbininkų
pasekė
jų
pavyzdžiu.
tai buvo dvasinio vieningumo, stovų.
džiusias įvykių nuotraukas su Bonnos • vyriausybė skelbia ge gyvenimą. Mat, tose valstybėse nui atstovavo komunistai ir so jais pasibaigė tiktomis mušty
•
•
supratimo ir įvertinimo jausmų
Maskva turi milionus savo pa cialistai, vadovaujami Pietro nėmis.
Dailės paroda buvo pirmasis nuostaba matome, kad daugu dulą dėl žuvusiųjų, šimtai su kalikų, kurie kritingu momentu
išsiliejimas.
Nenni. Pagaliau dešinėje vyravo
ma tų demonstrantų, kurie iš žeistų ir tūkstančiai suimtųjų
Bet dabartinių rinkimų rezul
Visi, kurie yra lietuvių viešų centrinių'1 iškilmių "patiekalas”. drįsta net fiziniai priešintis So darbininkų kenčia šiandieną tik nedvejodami yra pasiruošę iš monarchistai (Partito Naziona- tatai parodė, kad vyriausybės
Čia
pat
įvyko
ir
pirmieji
kontak

pasirodymų Amerikoje liudinin
vietų kariuomenei, yra jauni todėl, kad troško ilaisvės, be ku duoti savo tėvynę ir tarnauti le Monarchisto) ir neofašistai koalicijos dėtosios viltys nepa
kai, jau nuo senų laikų, vienu tai su iškilmių svečiais ameri mas. Tas jaunimas, kurį Sovie rios žmogus gyyenti negali.
kaipo vieši ar slapti Sovietų Są (Movimento Sociale Italiano — siteisino. Kadangi dėl anos įsta
balsu tvirtina, kad šitokio pa kiečiais (šalia parodos apžiūrė tai neseniai didžiuodamiesi rodė
jungos agentai. Prancūzų ko italų socialinis sąjūdis).
tymo naujovės dar. labiau įsisiū
Kiek tokios riaušės yra pavo munistų vado Maurice Thorez
sirodymo lietuviai Amerikoje, ir jimo vyko ir "cocktail-party”). komjaunimo eisenose, šiandieną
Nuo
1945
m.
italų
valdžios
bavo aistros, tai abi pusės vi
ypač jos sostinėje, dar nėra nie Kaip paprastai dailės parodose, plikomis rankomis plėšia šali jingos ir užkrečiamos, rodo ir paleistas šūkis, jog proncūzų ko branduolį sudaro krikščionys somis išgalėmis stengėsi, kad
opinijų
įvairumas
yra
neapskai

kad turėję, žinovai tvirtina, kad
gatvių akmenis ir meta į šau gautos žinios apie neramumus munistai niekada nekovosią demokratai (Democrazia Chris- nei vienas balsas joms nepra
ir daug kur butojantiems, daug čiuojamas ir neatvaizduojamas. dančius Sovietų tankus. Be to, ir pagyvėjusią'paaįdzanų veiklą prieš, raudonąją armiją, buvo tiana) su ministeriu pirmininku žūtų. To padarinys buvo nepa
regėjusiems amerikiečiams šis Pastebėta, kad visa eilė ameri riaušės vėl priminė pasauliui, Lenkijoje ir kituose satelitų pakartotas taip pat italų komu De Gasperi priešakyje. į vy prastai gausus dalyvavimas rin
vakaras atrodęs kaip iš dauge kiečių įdėmiai parodą apžiūrinė kad tautos anapus geležinės už kraštuose.
nistų vado Togliati. Tokiomis riausybės koaliciją dar įėjo li kimuose, viršijęs 90%.
lio, labai daugelio didžių paren jo ir gyvai diskutavo savo tarpe. dangos kenčia ir nežiūrint Smur Visi šie įvykiai Rytų Vokie aplinkybėmis ir už Italijos ribų beralai ir respublikonai, kurie
Rinkimų rezultatai skaityto
gimų išsiskirianti retenybė. Toks Koks vyravo įvertinimas, to pa to ir nepaprastos priespaudos, tijoje turi didelės reikšmės. Jie dideliu atsidėjimu buvo.sekama atstovavę laicistiniam vidurio
jams, be abejojimo, jau žinomi.
tirti
neteko.
Bet
svarbu,
kad
bu

didelis meninių-kultūrinių jėgų
išsaugojo savyje nepalaužiamą parodo, kad "proletarų” valdy italų rinkiminė kampanija. Vi sparnui, ir socialdemokratai, at
(Perkelta į 8 pusi)
sukaupimas į vieną programą vo suteikta progos bent šiek tiek dvasią ir ištikimybę gimtajam ‘ mas yra galutinai įkyrėjęs pa sus pirmoje eilėje įdomavo, ar skilę nuo socialistų, kurių vadas
pamatyti,
ką
mūsų
dailininkai
tikrai retai kada tegali pasitai
kraštui, jo laisvei ir nepriklau vergtuose kraštuose ne tik "ka Maskvos sėbrai toliau pajėgs pa Nenni . nuėjo sėbrauti Maskvai.
kyti. Ne veltui kaikas išsitarė, kuria. Tiesa, kaip įvadinė iškil somybei.
pitalistų agentams”, bet ir pla didinti savo įtaką įtalų tautoje. Tuo tarpu kai kairioji opozicija
kad, jei jau norėtum jieškoti mių dalis, dailės paroda liko lyg
MŪSŲ
čioms darbininkų masėms ir jos Pažvelkime į Italijos partinį turėjo parlamente apie trečdalį
priekaištų tai manifestacijai, tai ir kiek nustelbta, toliau nuo dė Įvykiai Rytų Vokietijoje pa jau drįsta tai viešai, parodyti. pasiskirstymą. Formaliai pasku atstovų, neofašistai ir monar
mesio
centro
...
saulio spaudos labai rimtai ver
VEIKLA
galėtum rasti nebent tik tą, kad
tiniuose rinkimuose dalyvavo 73 chistai ligi šiol tautos atstovų
* ♦
tinami. šis sukilimas esąs pir Matome, kad nežiūrint visų ko partijos, o per 1948 m. rinki
tai t>uvo meninėmis gerybėmis
rūmuose tebuvo atstovaujami
Ir Čiurlionio ansamblio kon- mas tokios rūšies bandymas So munistų pastangų užgrobtųjų
perdosnus vakaras, kad sunko
mus jų buvo net 99. Tačiau di visiškai nereikšmingų frakcijų.
tautų
nepavyko
savo
naudai
per

Birželio 16 d. VLIKo pirmi
certas,
kuriame
dviėjose
(lainovietų pajėgumą satelitiniuose
ka viską iš karto net aprėpti są
auklėti. Taigi kilus karui "rau delė sąrašų dalis buvo įteikta
Kaip paprastai, per rinkiminę ninkas M. Krupavičius ir Vykti.
se
kaip
solistė
dalyvavo
V.
Jokraštuose.
Po
jūrininkų
sukili

monėje.
nuškaitė, ir lietuviškos simfoni mo <Kronštate, po Pilietinio Ka donieji” negali pasitikėti savo vien tiktai rinkikų klaidinimo kampaniją sunkiausia buvo vy Tarybos pirmininkas K. žalSekant užsimojimus, kurie bu jos, J. Kačinsko diriguojamos ro ir ūkininkų pasipriešinimo užnugariu. Visa tai gali turėti tikslais. Didžiosios partijos ty riausybės koaliciją sudarančių kauskas išvyko į Romą pasitar
vo pranešinėjami sąskrydį be bei vieno iš žymiausiu Amerikos kolektivizacijai 1930 m., SSSR didelės įtakos Sovietų Rusijos ir čia prieš rinkimus sudaro neva partijų būklė. Tuojau po karo ti su min. St. Lozoraičiu. Be ki
partinius susigrupavimus, ku
rengiant, dažnam skverbėsi min orkestrų atliekamos, ir A. Kup valdomose rihose nebuvo tokio
Vakarų santykiams ir atskleisti riais siekiama klaidinančiais pa krikščionys demokratai įgavo ta ko, ten norima išsiaiškinti,
tis: ar ne perplačiai užsimota, revičiaus, pagaliau visa iškil masto pasipriešinimo. Iš kitos
vadovaujamą svorį tiek Italijo kokių žygių turėtų imtis diplo
ar įvyks, ar pavyks ... Bet ap mingojo pobūvio organizacija pusės šie įvykiai išsklaidė mitą, naują lapą busimojoje pasaulio vadinimais suskaldyti priešingo- je, tiek Vokietijoje,, iš dalies ir matai, ką turėtų atlikti VLIKas
| sios pusės balsus. Be įvairių ”pa- Prancūzijoje. Jų žmonės De ir ką mūsų visuomenė, kad būtų
žvelgus pilnutėlę salę, kurioje kiekvienam lietuviui kėlė malo kad satelitinėse valstybėse So politikoje.
tik keletas ar keliolika iš 700 nų jausmą, kad dėl nieko, kuo vietai savo kariuomenės neturi.
Gasperi ir Dr. Adenaueris atsi pasidalinta uždaviniais ir pats
parengtų vietų atsitiktinai ne čia pasirodome, netenka rausti, Tos "nematomosios” karinės pa
stojo savo krašto vyriausybės darbas koordinuotas.
buvo užimtos dėl nenumatytų o priešingai — galima tik pasi jėgos staiga atsirado. Tik riau
priešakin. Ant jų pečių gulė vi
•
VISAM pasauly
aplinkybių vienam kitam svečiui gėrėti ir atsigauti dvasioje: štai šėms prasidėjus 300 Sovietų tan
sa nelengva pokarinio gyvenimo
D. Britanijos ministeris pir
• Dabartiniai Rusijos valdovai, darydami tariamas nuo normalizavimo ir atstatymo mininkas ir einąs užs. reik, minegalėjus atvykti, ir patyrus, ir mes tokius dalykus turim, ga- kų pradėjo veikti 'Berlyno gat
laidas, pranešė visoms diplomatinėms atstovybėms, kad jie tu našta. Kiekvienas stebėtojas nisterio pareigas Sir IVinston.
kad toje didžiulėje dalyvių mi(Perkelta j 8 pusi)
vėse, o šiandieną 150000 Sovietų
rės daugiau laisvės keliauti po Rusiją.
pripažins, kad De Gasperi vy Churchill per D. Britanijos už
karių- labai aktyviai dalyvauja
• Vakarų Vokietijos ministeris pirmininkas Adenauer krei riausybė atliko savo darbą pa sienio reikalų ministeriją atsiun
malšindami sukilimą.
pėsi į Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos vyriausybės atkreipti tenkinamai. Jos uždavinį, be tė Lietuvos ministeriui Londone
Pirmomis sukilimo dienomis dėmesį į rusų kankinamus Rytinėj Vokietijoj esančius vokiečius abejojimo, žymiai palengvino B. K. Balučiui padėką už jo, Lie
nei Vokietijos komunistinė val ir laiku daryti reikiamas išvadas.
milionai dolerių, kurie plaukė iš tuvos Diplomatų Kolegijos už
džia, nei Maskva neskelbė ko
Jungtinių Amerikos Valstybių. sienyje, jos šefo ir VLIKo var
•
JAV
vyriausybė
pasiuntė
specialų
atstovą
—
Walter
1
munikato. Tik užprotestavus
1
Robertson į Korėją išsiaiškinti su Korėjos prezidentu Syngman Bet ji iššaukė ir nepasitenkini du pareikštus sveikinimus su
.I
Bonnos vyriausybei ir Vakarų
mo, nes nepajėgė išspręsti dau linkėjimais D. Britanijos kara
Rhee, kad būtų nuoširdus bendradarbiavimas siekiant taikos.
I
atstovams, dėl kruvinų įvykių ir
• I
gelio socialinių klausimų. Kraš lienei Elzbietai II jos vainika
• Juguslavija Dunojum praleido karo metu prie Vienos
M
Sovietų kariuomenės kišimosi,
te visą laiką buvo priskaitoma vimo proga.
užsilikusius Rusijos karo laivus.
H
oficiozas
"Neues
Deutschland
”
r
/
’
*
maždaug du milionai bedarbių.
.#'(■
■
į
• lEgiptas, karininkų revoliucinės tarybos aktu, paskelb Taip pat lėtas žemės reformos
ir draugas Otto Grotewohl, ku
VT ■ “Informacijos 4. Tarnybos
ris būk jau esąs atleistas, aiški tas • respublika. Pirmuoju respublikos prezidentu paskirtas gen. vykdymas negalėjo patenkinti pastangomis į prancūzų kalbą
A •*.■
H
nasi, kad Sovietų kariuomenės Naguib, perversmo organizatorius.
žemės ištroškusių bežemių. Ita išversti "Mažieji Katynai”. Ver
"pagalba” . buvusi reikalinga.
• Žiniomis iš Berlyno, sovietai į kalėjimus jau sukišo per lija,kaip ir kitos Pietų'Europos timas peržiūrimas ir artimiau
*
Esą darbininkai svetimų valsty 5000 vokiečių patriotų, kantrybei pasibaigus išėjusių demonstruo valstybės, vis dar turi gausią siu laiku bus atiduotas spaudai.
bių agentų sukurstyti, "neturi ti prieš baisią priespaudą. Yra jau daug ir nužudytų. Laukiama biednuomenę, paprastai pase
pakankamai atsakingumo jaus masinių buvusių Wehrmąchto karininkų areštų.
kančią tuos, kurie jai daugiau
Iš Kolumbijos pranešama:.
mo”. Reikėjo taip pat sulikvi’ • Penktadienį, Sing Sing kalėjime, į elektros kėdę paso žada. Laicistinių demokratų da Lietuvių Katalikų Komiteto ir
duoti atsiųstus svetimų valsty dinti atomų šnipai Julius ir Ethel Rosenberg. Jie kalėjime išbuvo lyvavimas vyriausybėje kartu Kolumbijos Lietuvių Bendruo
bių karo "kurstytojus".
netoli trijų metų, Sekmadienį jie buvo laidojami vienose Long su krikščionimis demokratais,' menės narių kun. Myk. Tamo
[4
Penktąją sukilimo dieną Mas Island kapinėse. Į laidotuves komuriistai sukvietė apie 10,000 kurie koaliciajai davė toną, irgi šiūno, kun. Nikodemo Saldoko
susilaukė aštrios kritikos. Pa ir Dr. Stasio Siručio pastango
kvos laikysena pasikeitė. Ofi savo pakalikų.
cialiuose komunikatuose jau
• Maskya pareiškė nebepretenduosianti į Karšo, Andahąro galiau, kiekviena valdžia, išbu mis ir intervencija pagaliau bir
skelbiamos sukilimo vietos, o ir Artvino provincijas, esančias Turkijoje prie sovietų. sienos, vusi prie vairo ilgesnį laiką, ta želio 10 d. Kolumbijos vyriausy
Berlyno Rytų zonos komendan bet užtat vėl ragina Turkiją, kad ji reikalautų. Montreux konven rytum nublanksta, "susidėvi”.' bė sutiko oficialiai pripažinti ir
tas Dibrovy isteriškai kaltina cijos, revizijos dėl Dardanelų ir Bosforo sąsiaurių. Pagal tą kon Viso to pasėkoje vyriausybės, tvirtinti Lietuvos Konsulatą Ko
vakariečius, kad jie suorgani venciją, sąsiaurių tvarkymas vyksta .10. valstybių susitarimu. "koalicija, siękdama valdžios pa lumbijoje. Liętuvių . kolonijos
Rytiniam Berlyne, demonstrantų drąsinamu, policininkai vokie zavę šiuos įvykius tikslu išpro Maskva nori, kad sąsiauriai būtų .tvarkomi susitarimu tik tų tvarumo, dar senajam parlamen Kolumbijoje džiaugiasi šiuo po
čiai meta per langus savo uniformas ir persirengę civiliais rūbais, vokuoti karą Rytų Vokietijoje. valstybių, kurių sienos prieina prie'sąsiaurių, o tai yra, išskyrus tui „pasiūlė pakeisti' rinkimų litiniu laimėjimu Lietuvos nauJis ragina tris vakariečių, vai- pačią Turkiją, viemtik' vadinamosios satelitinės valstybės.
traukia į vakarus.
įstatymą ir įvesti nuostatą, kad dai.
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iš Chicagos jau skrido į Washingtoną. 1 Montažui talkininkavo Br. Jo
nušo vedamas vyrų choras, A.
Stephens moterų choras, pora
solisčių iš to choro, aktoriai G.
Velička ir J. Raudonis, akomp.
VI. Jakubėnas ir L. šimutis jr.
Dekoracijės VI, Vijeikio. Visu
moje neblogas, bet kiek ištęstas
montažas, iš dalies nukentėjo
dėl perdėto vieno deklamotuojo
balso taupymo ir rampos šviesos
nebuvimo.

Greetings and Best Wishes to Our Friends & Patrono

WESTERN & SOUTHERN LlFE
INSURANCE CO.
G. R. DICUCCIO, .MGR,

Laisvės vasaris ir vergijos barai jau bus įvykdę dar prieš
EUCLID &'GREEN SHOPPING CENTER
birželis nūdieniame laisvųjų lie 13 metų Suplanuotą normą —
18233
Euciid
Avė.
tuvių gyvenime žymi svarbiau- ištremti 700,000 Lietuvos gyven
•sius naujosios mūsų istorijos tojų. Turime rašyti, kalbėti ir
etapus. Ir tų diametraliai prie rėkte rėkti, reikalaudami teisin
šingų įvykių minėjimai sujungia gumo, — akcentavo Lietuvos
TUOJ ISIGYKIT
visas- mūsų pažiūras vienam tik konsulas.
J. Paplėnas
ŠIAS KNYGAS!
slui — Lietuvos Laisvei. Tasai
Adv. A. Oiis, Sanitarinio disvieningumas ir jautrumas di trikto prezidentas ir ALTo vice
Namai ant smėlio
Aušrelė (elementorius)
džiajam Lietuvos skausmui bu pirmininkas, faktais pavaizdavo,
J. Gliaudą_____
Step.. Zobarskas -____ -__ 2.25
Aukštųjų Šimonių Likimas
Nemunas
vo gerai pademonstruotas bir kad dabarties situacija Lietuvos
ANTANO NAKO
Ieva Simonaitytė------------- 3.50
St. Kolupaila ...
želio 13 d. Chicagoje Marijos vadavimo bylai yra nepalygina STUDIJA CHICAGOJE
Anglų kalbos gramatika
Neramu
buvo Laisvės Alėjoj
augšt. mokyklos auditorijoje.
mai geresnė nei buvo prieš kelis
J. Kukanauza__
2.00
B. Daubaras ____________
Kviestų
svečių
būrys
birželio
metus,
šiandieną
ir
tie
didieji
Gražios mokyklos 1300 vietų
Our Country Lithuania
Anderseno pasakos
auditorija kančių birželinėms JAV laikraščiai, kuriuose nėra 14 d. Lietuvių Auditorijoje, .Chi
V. Augustinas__________
__________ i............ •-............. 2.00
• Komunistinė spauda praneša, baltijo būkle, tiek baisiąsias de paminėti buvo per maža. Kai nė vieno lietuvio akcininko ir nė cagoje, turėjo malonią progą su
Anglų kalbos gramatika
Po Tėvynės dangum
kajd šiais nififais Medicinos In portacijas.
ALTo Chicagos skyriaus pirm. vieno lietuvio redakcijos perso sipažinti su Antano Nako For
1.00
V. Kamantauskas —
žodžiai vytės Nemunėlio.
stitutas Vilniuje išleido 157 nau
Paveikslai V. Augustino ..
Dr. S. Biežis akademiniu punk nale, deda įžanginius straipsnius tepijono Muzikos Studijos mo Aukso kirvis
•
"Laiškai
iš
Klaipėdos
krašto
”
.
jus gydytojus.
2.50 Petras ir Liucija
Juozas švaistas ....
Tokia antrašte "Frankfurter tualumu atidarė minėjimą, pa mūsų aktualijomis, o kongreso kinių pasiekimais. Trečius me
Romain Rolland _________
• Prof. J. Baltrušaičiui, akty Allgemeine” 1953. VI. 3 straips skutinieji dalyviai turėjo ten ir senato nariai, politikai ir vei tus egzistuojančios studijos pa- :Barabas
2.25 Pasaulio Lietuvių žinynas
Paer Lagerkvist ....
viai dalyvaujančiam lietuvių neliu nupasakoja, kad federali- kintis stovimomis vietomis pa kėjai kalba už mus. 'Jau meg žangą nuosekliai pavaizdavo 15 Baltasis
Vilkas
Anicetas Simutis_________
(viso studiją lanko dvi
,
kultūrinėje,, politinėje ir diplo nėje respublikoje gyvenantieji sieniais. Minėjimo motto, po O. praaugome savų, organizacijų ri-.mokinių
1.00 Princas ir elgeta
K.
Binkis
_____ _
matinėje veikloje, gegužės mėn. vokiečiai visdėlto kartais gauna Bieženės vadovaujamų himnų, bojamą veikimą ir išėjome |į gubai daugiau), programą pra Balutis
Mark Twain____________
5 d. suėjo 50 metų amžiaus. iš Klaipėdos krašto vokiečių laiš vysk. V. Brizgys nusakė invo- platesnius horizontus. Tai tei dėję nesudėtingomis liaudies
1.50 Pirmas rūpestis
J. J. Bačittno leidinys
Prof. J. Baltrušaitis gyvena Pa kus, iš kurių gaĮlima spręsti kacijoje — atnaujinti . pažadą singos mūsų taktikos vaisiai, — dainų melodijomis ir baigę sudė Baltaragio malūnas
Jurgis Jankus __________
pareiškė Oiis, — reikia tik, kad tingais preliudais ir noktiurnais.
2.50
K. Boruta________
ryžiuje.
apie gerus lietuvių ir vokiečių kovoti ir aukotis.
Pragaro
pošvaistės
ir kiti mūsų miestai, su gausio Studijos vyresnieji mokiniai Broliai Domeikos
santykius, apie jų savitarpę pa
V. Alantas _______________
Nenuilstamas
konsulas
Dr.
P.
• Lietuvių šalpos Draugija galbą, apie žemės ūkio sovieti
mis lietuvių kolonijomis, eitų parodė jam-ne tik gana gerą
L. Dovydėnas ___________ 2.50
Daužvardis, pasirėmęs ekspertų
Partizanai už gelež. uždangos
Prancūzijoje, vadovaujama p. zaciją. palikusią ūkininkui vos
tuo keliu.
techniką,-rtiet ir įsijautimą į Buriavimas ir jūrininkystė
Daumantas ________
nuomonėmis,
pareiškė,
jogei
iš
B. Stundžia —-_________2.00
Bačkienės, turi erdvias patalpas, vieną karvę ir daržo gabalėlį ir
Teisėjo Welleso pristatytas skambinamą kūrinį., šį kartą sa Didžiosios
Per
Klausučių ūiytėlę,
1940-41
m.
suimtųjų
ir
ištrem

atgailos
kurias padeda išlaikyti Tautinis apie kultūrinį bei religinį gyve
kongreso narys T. V. Sheehan, vo pažangumu išsiskyrė R. PenLiudas Dovydėnas
3.50
tųjų
40,000
lietuvių,
nedaug
iš

R. Spalis _________
Amerikiečių Europos Laisvės nimą. Deportacijos dar nesiliau
atskridęs į skaudų mūsų minė čyla su Aarono Preliudu ir Gur- Džiaukis gyvenimu
Pietų vėjelis
Komitetas. Reikalų vedėju yra jančios. Visai neseniai vokietės liko iki šių dienų, nes žinovų jimą iš Washingtono, apžvelgė lito Valsu 2-ms fortepijonams
O. Swett Marden___
0.70
Vytė Nemunėlis .
teigimu, bolševikinių vergų sto
Z. Zubrys.
buvusios išgabentos miškų dar vyklų sąlygomis žmogus vidu istorinius Lietuvos faktus, bol (su mokytoju), R. Vansauskąitė Doleris iš Pittsburgho
Paklydę paukščiai I
0.80
Stepas Zobarskas ..
Jurgis Jankus______
tiniškai galįs ištverti 10 metų. ševikų melą, priespaudą ir klas su Mozarto Rondo iš sonatos A
• Mūsų Šveicarijos •bendradar- bams į Rusijos gilumą.
Daili saulytė
dur
ir
J.
Jurgilaitė
su
G.
Tre

tą
Lietuvą
inkorporuojant
ir,
Paklydę paukščiai II
Trėmimai vykdomi perijodiškai,
bio Dr. A. Geručio žmona jau
0.50
, Jurgis Jankus .
ir turime rimto pagrindo būgš auditorijai trinukšmingąi prita čiokaite, pasakambinusios Sch.ul- Gyvačių lizdas
aštunta savaitė gydosi ligoni
zo
Rondino
2
fortepijonams.
Viriant,
pareiškė
įsitikinimą,
kad
Petras
širvokas
RUSŲ EMIGRANTU tauti, kad iki šio minėjimo barnėje. Linkini greitos sveikatos.
Francois Mauriac _______ 2.60
vieną dieną Lietuva ir vėl busi siškai bręstančios pianistės įspū
Juozas švaistas
VEIKLA
Gatvės Berniuko Nuotykiai
laisva, kaip yra laisva ši šalis.
dį paliko V. Tautvydais, labai
• šįmet suėjo 40 metų sukakR. Spalis ______ ______ 5.00 Pabučiavimas
Rusų emigrantai Vokieti
gražiai patiekusi E. Bacho Sol- Gimdytoja
J. Grušas ____
' tis nuo Igno šeiniaus apysakos
Kongreso
nariai,
kaip
T.
V.
CHICAGOS
Raudonasis siaubas
"Kuprelio” pasirodymo 1913 joje pastaruoju metu rodo gyvą
Sheehan, kurie skrenda pas mus: seggietto, Čiurlionio Preliudą, ir
Francois Mauriac _______ 1.75
GYDYTOJAI
Salik Vogulov ....
... 1.25
metais. Iki šio laiko jau išleistos veiklą. Gegužės 6 d. Muenchene
iš sostinės ir stebina mus savoi Noktiurną ir, mokytojo A. Na- Giesmė apie Gediminą
buvo
sušauktas
vad.
4-sis
rusų
, ko talkininkaujama, Saint-SaenB. Sruoga ir V. Petravičius 2.00 Raudonasis Tvanas
penkios "Kuprelio” laidos. Rašy
istorijos
žiniomis
apie
Lietuvą,
Tel. ofiso VIrginia 7-6583
emigrantų kongresas. Jį atida
Ignas šeinius __________ 3.5
tojas Ign. šeinius gyvena Švedi
nėra mums abejingi. Bet, kad jųi so Alžyro siuitos 4-ją dalį dviem Gintariniai vartai
Rezidencijos REpublic 7-7868
rė kalba rusų emigrantų Vokie
N. Mazalaitė________ ... 2.00 Raudoni batukai
joje.
(
pažiūra į Kremliaus' rėžimą yrat fortepijonais.
tijoje pirm. Dr. N, Fabricius; į
Dr. S. Biežis
. ■
• K*
Jurgis Savickis ____
Studijos steigėjas Antanas Gimtojo žodžio baruose
... 1.50
per humaniška, liudija kad ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• Tremties leidykla Vokietijoje prezidiumą buvo išrinkti ats.
1.50 Ramybė man
P. Jonikas __________
.
Nakas
Lietuvoje buvo žinomas
šis faktas: garbingasis kongres2201
West
Cermak
Road
Gyvulių ūkis
išleidžia Dirvos bendradarbio gen. Golubincevas, kunigaikštis
J. Kėkštas ..._______
manas T. V. Sheehan, Lietuvosį kaip teisininkas. Mėgo betgi mu1.00
George Orwell _____
K. Barėno novelių rinkinį.
Tr'ubeckoj, Dr. S. Joninas, Kre- VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Raguvos
malūnininkas
.
ziką,
lankė
Kauno
konservato

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. laisvinimo priemonių eilėje su
Haufo pasakos I ir II dalis
V. Tamulaitis ______
Šeštad4 tik nuo 1-3 vai. popiet.
• Didelis politinis savaitraštis venka, Mosičkinas ir G. Prasominėjo ir mūsų pareigą palai riją ir baigė jos fortepijono kla . ................................................2.75
Sudie, pone čipse
Rezid. 3241 W. 66th I’LACE
"Fortschriftt”, 1953 m. birželio lovas. Kongresą telegrama svei
kyti kontaktą'‘šū žmonėmis na sę su 2-jų metų pedagoginiu Kazimieras Sapieha
James Hilton ______ ... 0.75
12 d. laidoje Pabaltijo Gedulo kino Vokietijos vid. reik. min.
mie (Lietuvbjė^! Tai tik ,pa- skyriumi. Tremtyje muzikos pe
... 2.50 šilkai ir vilkai
B. Sruoga___ ___
Lehras,
be
to,
Muencheno
vyr.
Dr. Antanas Rudokas, O. D.■ brėžia .gilesnio bolševikinių val dagogikos srityje tobulinosi Karoliai
Dienai paminėti deda trijų skil
Runcė Dandicrin is_______ 1.00
Saulės laikrodžiai
čių straipsnį antrašte: "Mums burm. T. Wimmeris, užsienie Tikrina akis ir pritaiko akiniuB dymo metodų tyrinėjimo pras Salzburgo Mozartajume. Lygia
Guy de Maupassant_____ 2.50
čių
pabėgėlių
Vokietijoje
pirm.
keičia
stiklus
ir
rėmus.
Henrikas Nagyi __
einasi labai gerai...” Straips
mingumą pačiose JAV instituci- grečiai dirbo pedagoginį darbą, Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis__ ______ —__ 1.80 , San Michael knyga I
nyje atskirais posmais, su pa Dr. O. Pirkmaieris, šerbų tauti 4701 S. Damen Avė., Chicago Iii.’ jose. Tam gerai patarnautų kito švelnus jo būdas, pasiruošimas
Šaukite — YA. 7-7381
Axel Munthe_ -____
raštėmis "Sovietų botagas virš nės sąjungos atstovas Momeilo Priima:
mūsų bičiulio kongreso nario ir praktika leidžia rasti kelią į Kuprelis
vakarais 6 iki 9, šeštad.
San Michael knyga II
ir
kt.
Iš
lietuvių
stebėtoju
buvo
2.00
Ignas
šeinius
...
______
Pabaltijo”, "Du milionai sveti
Kersteno pasiūlytoji rezoliucija, įvairaus amžiaus ir labai skir
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad.
, Axel Munthe______
mųjų”, "Juodosios kovo dienos", nuvykęs VLIKo narys J. Kairys.
jei ji būtų priimta. ALTo pirm. tingo išsilavinimo mokinių sie Kalorijo? ir doleriai
tik susitarus
Vilius Bražvilius_______
2.00 šventieji akmenys
Ankstesnieji rusų emigrantų
"Partizanų kovos”, "Vargiai
L. šimutis minėjimo proga karš las, ir ne tik jose sužadinti mu Kryžkelės
Faustas Kirša _.
daugiau 59 nuošimčių”, plačiai kongresai yra buvę Stuttgarte,
Teb offic’o ARmitage 6-0161
tai ragino siųsti laiškus ir tele zikos pamėgimą, bet ir savųjų
A. Vienuolis________ ...
3.50 šventoji Lietuva
Tel. buto GRaceland 2-9203
pavaizduoja tiek šiandieninę Pa-1 Muenchene ir Frankfurte.
*
Jurgis Savickis
gramas į sostinę, prašant para tautinių vertybių meilę.
Konradas Valenrodas
šventoji
Inga
mos
tam
projektui.
Į
čia
pat
1.50
Adomas
Mickevičius
—
—
Mokinių
mamyčių
svečiams
Dr. Juozas Bartkus
A. Škėma _____
išdalintus vokus dalyviai kišo paruoštoje kavutėje gero darbo Keliai ir kryžkelės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2.50 Tarp žalsvų palapinių
Putinas ....__________
Norvest Medical Center
dolerius asmeninių dalyvių tele sumanytojui Ant. Nakui eilė
P. Kesiūnas ____
Kaimiečiai
I
d.
2336 West Chicago Avė.,
gramų išlaidoms apmokėti. Visą kalbėtojų (J. Gibaitis, G. Velič
3.00 Tėvų pasakos
Reymond ____________
Chicago 22, 111.
techniką sutvarkyti įsipareigo ka, J. Paplėnas, D. Velička, J.
A. Giedrius ____
Kelias į pasisekimą'
VAL.: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad.,
jo Chicagos ALTo skyrius, šias Senkus ir P. Rudys) palinkėjo
antrad., ketvirtad., penktad.,
Grabau - Grabauskas___
2.00 Tolimieji kvadratai'
J. GrišmanaUskas
eilutes rašant, šimtai telegramų, sėkmės, ugdant dvasines jauni Lietuvių Kalbos Istorija
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais
remiančių Kersteno sumanymą, mo pajėgas.
12—4 p. p. šeštadieniais.
Dr. P. Jonikas____ -___
3.00 Tautosakos Lobynas

Lietuviu Prekybos Namai
Chicagoje
Viena moderniausių, lietuvių vadovaujama, baldų ir

K. Binkis___ ,__________ 2.00

'

Loreta

Stasius Būdavas ______

pėdų ploto. ■

Lietuvių Tautos Kelias

175

TELEFUNKEN RADIJO APARATAI

CROSLEY

Europos stotims klausyti, televizijos aparatui,'rašomosios

SHELVADOR

mašinėlės lietuvišku raidynu.

ŠALDYTUVĄ

Lietuvių kalbos vadovas

Red. prof. Skardžius_____ 4.50

Kainos
$199.95
prasideda nuo
$1.90 į savaitę
• Automatiškas
įšaldymas
• Nepalyginamas
Shclvador

—— ------------------- j
• Atskiras skyrius
• Sviesto šaldytuvas
• l’enkiy metą
užtikrinimas

J. Balys

.. 2.50

Lietuvių poezijos antologija

3222-24-26 Šo.- Halsted §t., Chicago 8, III
Tel. Victory 2-4226

A. Giedrius '....._______ . 1.50

Lietuvių archyvas
Lietuvos Valstybes,
Konstitucijos

■

.

6921 Wadė Park Avė,

■

■

EX 1-0911
l

Balys Rukša____

Velykų pasakos
r< N. Butkienė ____

Česlovas Grincevičius __

Vincas Krėvė Mickevičius

«

M. Valančius

Vleneri metai ir viena savaitė
B. Gaidžiūnas .......—__ ^lio3.00
Varpai skamba
Stasius Būdavus

--- - -----------------...--------- 0.70

r.

Vyturėliai Laukuose

Vikt, Simaitis
Taupioji Virėja
B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis
(Jonas Andrūnas ir .Petras .
Svyrius) į.; 4— -—- 1.50

Lietuva tironų Pančiuose

Užuovėja

Mažasis Lietuviškai —
Angliškas Žodynas

, M. Katiliškis

Vilius Pėteraitis „_____ ... 2.00

Mėnuo vad. medaus

SUOPIS FURNITURE

A. Giedrius_ ..

J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

B. Pūkelevičiūtė ..

'

John Steinback

Lekučio atsiminimai (jaunimui) Vaikų knygelė

Metūgės.

įmonės'vedėjas JUSTAS L1EPONIS

Tarp pelių ir vyrų

Vidurnakčio vargonai

Lietuviškos pasakos

Bolševizmo: metai

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.

August Gailjt__

Ugnies pardavėjas

M. Biržiška ____________ 3.00

kai jūs perkate naują 1953

Tomas Nipernadis

Tėvelių pasakos

Pranas Naujokaitis _____ 2.00

nežiūrint metų, firmos ar stovio

luos
būt
riai
būti
šęs
kai

R. Spalis ______

A. Bendorius ____ ____

Lietuvių Literatūra

už Chicagos be jokių primokėjimų.

tojų
indt
rikų
tiiiė
teri:

1.80 Trylika nelaimių

Lietuva

namų įrengimų prekybos įmonė, užimanti per 15,000 kv.

Baldai ir kiti namų įrengimai pristatomi iki 150 mylių

mąs
Ir
svar
lai
laist
dva:
žmo
. gyv<
gias
dėl I
ja į
—-1
dva:
”ats
&
sriči
atžv
sias
mo
mūs
vain
mo
kiau
negi
čiau
kad
trisi
ginu
prie
ir į
sius
mūs
jų h
nuir
ninl
lova
rašė

J. Balys________

Lyrika

Iki $100 už naudotą

K
nori
mus
janč
”pai
atail
iššū

, A.' Vilainių ..

žemaičių krikštas
1.00
P. Abelkis . .........
žvaigždėtos naktys

N. Mazalaitė ______ -___ 2.50

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis —.

Žemaičių žemė

_ _ 2.00

Augustaitytė-Vaičiūniėnė

Žmonės ant vieškelio
Liūdas Dovydėnas -----

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite
DERVA.

naf

1953 m. birželio 25d.* Nr. 2«

Lietuviai dailininkai vasarvieteje
BRONYS RAILA

Nėwyorkiečiai gali pasidi
džiuoti Pr. Lapienės vasarviete
už 52 mylių nuo didmiesčio ribų.
P. Lapienė ne tik yra plačiai ži
noma visos eilės mūsų žinomų
jų kultūrininkų globėja, apie
šeimomis
šimtą
jų
' su
parsikvietusi
iš
Vokietijos
stovyklų,
bet
savo
gražią1 vasarvietę šiais metais
pavertė j mažą, bet reikšmingą
mūsų dailininkų paveikslų gale
riją. Birželio 6 d., atidarant va
sarvietę, atidaryta ir septynių
mūsų dailininkų paroda.

derninio meno atstovų, kūry
bos apibūdinimai ir kūrėjų bio
"Eltos” biuletenyje Nr. 16-me ma pripažinti joje atitinkamas
grafinės apibraižos. šio katalo
yra paskelbtas toks pranešimas; išimtis politiniams imigrantams
go 200 egz. pasiųsta Tarptauti
— "Eltos numery 13 (1953) iš komunistų pavergtų- kraštų;
nustotų buvę įdomūs.
nei Meno Kritikų Sąjungai Pa
straipsnis ”Į Lietu 4) Kaip tik šie pastarieji mo
ryžiuje ir dalis išplatinta ame
Jeigu juos naujos, ir būtent atspaustas
1
laisvinimo talką’’ pateko per tyvai kongresui padarė įspūdžio
rikiečių tarpe tVashingtond są
trečiosios kartos iniciatoriais vos
'
klaidą.
Paskelbtas Eltos Nr. 11 ‘ ir rezoliucija buvo grąžinta į
skrydžio metu. Tuo būdu šis
padaro tie požymiai, kuriuos
katalogas galės gražiai pasitar
pamini Girnius, tai tie požymiai ,(1953) VLIKo atsišaukimas komisiją, lietuvės delegatės bu
Kai tiktai piažytės nuotrupos, idalyviais pagausėjęs ir tiek vi- mažai būdingi. Jie toli gražu ne "Visiems Laisvojo pasaulio lie vo pakviestos j komisijos posė
nauti lietuvių meno reprezenta
nors kartais žavingai gražios, sokiariopai
i
pagražėjęs, jog są nauji. Nuo asmeninių aimanų tuviams" pasilieka galioje".
dį, ten buvo dar kartą išklausy
cijai svetimųjų tarpe.
mus čia tepasiekia, kaip kovo- žiningai
:
galėtume tvirtinti, kad visiškai buvo nusigręžęs jau pir Taip yra atšaukiamas URT ti jų motyvai ir rezoliucija buvo
Paroda P. Lapienės vasarvie
jančios Tėvynės vaikai savo stipresnių literatūrinių žurna masis mūsų poezijos klasikas- atsišaukimas,
apie kurį buvo pagaliau perredaguota, numa
:
tėje vyks ištisą vasarą. Taigi
"partizanų dainomis” dvasiškai liukų mes bemaž ir Nepriklau Kristionas Donelaitis, vėliau kalbėta
"Dirvos” 24 numeryje, tant išimtį politiniams imigran
'
vasarotojai ar laikinai sustoję
atsiliepė į bolševizmo vergijos somoje nesame daug turėję. Tai kad ir tas pats Baranauskas, B. K. Naujoko straipsnyje.
tams ir seno amžiaus bei kitiems
pas P. Lapienę, be vasaros ma
* h, ■
iššūkį, čia užsieniuose yra leng- džiuginanti mūsų kūrybinės gy kad ir Petras Vaičiūnas, na,
asmenims, dėl rimtų priežasčių
Parodoje matome šių dailinin lonumų (jūra, labai turtingos
• stebėti mūsų tremtinių dva- vybės manifestacija. Jei ji dar kad ir Kazys Binkis... O idėji Tame pačiame biuletenyje nepajėgiantiems įsigyti piliečiui
kų kūrybą: Adomo Galdiko, V. augmenija apylinkės, puikūs
j, meninį, literatūrinį reiški nerado reikiamo atbalsio mūsų nės poezijos charakterio tiek (11 psl.) yra rašoma, kad "Ame reikiamų kvalifikacijų; nuosa
K. Jonyno, A. Kašubienės, V. gamtos vaizdai), turi progos pa
mąsi.
kultūrinėje, užsienių visuome apsčiai esama mūsų lyrikoje, rikos didieji laikraščiai, ’N. Y. vybės netekimo motyvas nega
Kašubos, P. Kiaulėno, P. Lapės sigėrėti mūsų dailininkų darbais
Ir verta jį stebėti. Įdomu ir nėje, tai iš dalies gal dėlto, kad jog čia reikėtų vien vardų ke Times’, ’N. Y. Herald Tribūne’ lėjo būti priimtas dėmesin dėl
ir R. Viesulo. Vieni paveikslų ir susipažinti su jų naująja kū
svarbu įsiklausyti, kokie stimu Lankai turbūt dėl tam tikrų są lias eilutes prirašyti, paminit ir
; kt., rašydami apie Amerikos paprastos priežasties, kad net jau yra buvę išstatyti kitur, ki ryba. Iškeltina tai, kad P. La
lai apsprendžia mūsų tautos lygų turi spausdintis tolimoje Maironį ir Jakštą, ir Brazdžio- Moterų Klubų Federacijos suva ir amerikietės moterys, pasiro
ti gi parodoje matomi pirmą pienė, be pavyzdingai tvarkomos
didesnį dėmesį atkreipė dė, bežinančios, jog nuosavybė
laisvųjų skeveldrų kūrybinę Argentinoje, o ne kuriame stam nį, ir Kiršą, ir Janonį, ir Baltru- žiavimą,
!
kartą.
A. Galdikas parodoje da vasarvietės, dar turi tiek ener
dvasią. Kuo toji "dvasia”, mūsų besniame užsienio lietuvybės šaitį, ir Borutą, ir didelę dau- į1 daugiausia lietuvių atstovių komunistų 'užimtuose kraštuo
vė
keletą
peisažų, V. K. Jony gijos, pasiryžimo ir lietuviškos
žmogus, jaunesnis ar senesnis, centre. •
gybę kitų. Jei kaikuriuos iš jų (A. Devenienės ir kt.) rūpesčių se ir taip jau atimta ...
nas,
kaip
ir kitose parodose, kultūros ugdymo bei reprezen
. gyvena, ką jis kenčia, kuo džiau Grupėje intelektualiniu požiū pavadintume visuomeniniais, ar pasiūlytą politinių emigrantų
5) "Elta” biuletenyje minimi kreipia dėmesį savo naujais J. tacijos nuovokos. Jos vasarvie
giasi, ko nori, už ką kovoja ir riu, ypač kritikos dalyje, vy patriotiniais, ar socialistiniais reikalu rezoliuciją. Joje atkrei Amerikos laikraščiai dalyką ap
tėje Stony Brook, Long Island,
laisvojo pasaulio dėme rašė kaip tik šiąja, o ne "Eltos” A.V. atliktais darbais, ligšiol
dėl ko kapituliuoja, kaip reaguo rauja "žemininkai”, šiaipjau jų poetais, tas toli gražu nepama- piamas
'
dažnai rengiami ne tik mūsų
dirbęs
Chicagoje.
P.
Kiaūlėnas,
ja j savo ir savo tautos likimą, literatūrinė "pasaulėžiūra” atro žiną idėjinio charakterio jų kū sys į šiurpų jų tėvynių likimą”. atpasakotąja prasme, o ”N. Y.
persikėlęs į New Yorką, daly kultūros žmonių — rašytojų,
— toynbeeškai tariant, kaip jis, do labai plačių plotų, gerokai ryboje.
Apie tai plačiau buvo rašyta Times” net antraštėje pabrėžė, vauja bene pirmą kartą mūsų I dailininkų ir kt. — susitikimai,
dvasinis žmogus, meno kūrėjas nevienoda, siekianti nuo jau
Arba tos "asmeninės ' aima "Dirvos” 23 numeryje ir, kaip kad opozicijai prieš rezoliuciją dailininkų parodoje. Pirmą kar-' paskaitos, pobūviai. Vis dažniau
"atsiliepia”...
klasikinio estetizmo ligi pačių nos”. ... Poetų asmeninės aima tenai ir buvo papasakota, tuo vadovavo delegatė iš Queens, tą parodoje savo du aliejinius šioje vasarvietėje atsilanko bū
šalia dailės, muzikos, teatro moderniausių madų. This is
nos dažniausia būna sodri iš reikalu viskas buvo kaip tik N. Y., t. y. Pabaltijo Moterų Ta darbus išstatė jaunas dail. Pr. riais lietuviškasis jaunimas iš
sričių, — grožinė literatūra šiuo fine ... Bet jauti vieną kitą
rybos Lietuvių Atstovybės pir Lapė, sėkmingai besireiškiąs New Yorko. Pav. šį šeštadienį,
raiška daug bendresnių, giles priešingai. Būtent:
atžvilgiu yra bene pats ryškiau bendrą giją, kurią savo komen
1) . kalbamoji rezoliucija ne mininkė, kurios iškeltieji moty New Yorke iliustruodamas ame kons. Budriui globojant, lietu
nių ir platesnių aimanų (arba
sias ir būdingiausias atsiliepi taruose nusako ar bent mėgina
politinių emigrantų tėvynių šiur vai ir buvo laikraščio atpasako rikiečių knygas. R. Viesulas, viai studentai nevvyorkiečiai' pas
mo laukas. Grožinė literatūra surasti minėtasis "žemininkų” jie nelaikomi gerais ir istorijo pų likimą kėlė, o siūlė, kad būtų ti.
je išliekančiais poetais). Poetas
1949 m. Freiburge baigęs Meno P. Lapienę turės įspūdinga Jo
mūsų tautos teisę ir valią sa poezijos komentatorius Juozas
Taigi, matyti, "Elta” čia yra Mokyklą, šioje parodoje pasi ninių laužą.
yra juk savo laiko, jo sąlygų išleistas įstatymas, reikalaująs
‘
V. AI.
vaimingai gyventi, kaip atgimi Girnius, Girnius — turbūt ga
ir nuotaikų dalyvis ir žmogiš iš imigrantų arba per penkerius suklaidinta korespondento, kuris reiškia penkiais litografiniais
mo gadynėse, taip ir dabar ryš blausias iš mūsų vėlesniųjų fikosios prigimties reiškėjas, ar mėjus priimti Amerikos piliety "girdėjo skambinant, bet neži darbais. Abu Kašubai išstatė
kiau, tikriau ir stipriau parodys, losofų, o jo visuomeninėmis ir
ba toks, kuris priešinasi savo bę, arba, jei jie to nepadarytų, nojo katroj bažnyčioj", besirū keletą savo keraminių ir skulp
negu kas kita. Aš vis dar bū net politinėmis kritikomis (gai
pindamas sukurti kam nors ne
laikui, jo sąlygoms ir nuotai juos deportuoti;
tūros darbų. Su daugiausia dar
čiau linkęs prithrtii herezijai, la, retomis) aš jau nekartą tu
Greetings ands Best Wishes
koms. Dėl viso to jis "aimanuo 2) toji rezoliucija buvo ne būtų nuopelnų iliuziją.
bų pasirodė A. Galdikas ir V. K.
kad lietuvis geras poetas, bele rėjau progos gėrėtis. Jis duoda
Panašiai
yra
atsitikę
ir
su
tristas ar dramaturgas galin "žemininkų” ir iŠ dalies visų ja”. Ir aimanos yra- viena iš lietuvių pasiūlyta, o parengta Kanados "Nepriklausomoj Lie Jonynas.
To Our Friends and Patrons
gražiausių, stipriausių lyrikos rezoliucijų komisijos dar 1947
giau pareikš pasauliui protestą Literatūros Lankų poetinę ir
Gražiai sutvarkytoje parodo
žymių, pradedant nuo Senojo metais, bet lig šiol gulėjusi be tuvoj” tuo reikalu pasirodžiusia
prieš mūsų Tėvynės užgrobimą idėjinę sampratą. Jis kruopščiai
je iš viso išstatyti 39 kūriniai.
Testamento psalmių, senosios sprendimo ir tik šiais metais korespondento informacija, kur
ir įtikinamiau paskatins savuo ir srūulkiai ginčijasi su visais
Kadangi didesnė paveikslų da
tikinama,
esą
metų
metais
tąja
Graikijos, Italijos ir dabarties iškelta kongreso plenume;
sius ir svetimuosius suprasti "žemininkų" kritikais ir recenlis parodyti pirmą kartą, tad
rezoliucija
niekas
nepasirūpinę,
daugelio šalių poetų. Man atro 3) lietuvės delegatės, supran
NELSON'S
mūsų nacionalinių ir žmogiškų zantais, skirsto mūsų poeziją į
dytų net gerokai keistas toksai tama, tą rezoliuciją nerėmė, o ir tik dabar kanadiečių įgalioti parodos surengimą tenka vertin
jų laisvės teisių atstatymo būti generacijas ir aiškina jų pobū
ti
kaip
pažymėtiną,
ne
tik
vie

nė,
kaip
archangelas
iš
dangaus
geras ir jautrus lietuvių trem jai pasipriešino, iškeldamos vi
numą, negu ... VLIKo Pirmi džius ...
su kardu, pasirodžiusi ir paša tinės reikšmės, įvykį mūsų kul
ties poetas, kuris dabartinėmis są eilę motyvų:
ninkas ,ar Petras Karvelis, Vac Tiarai, tikrai labai atsiprašau,
mūsų, jo paties ir visos tautos a) A. Devenienė, kuri-ten da linusi didžiausį pavojų... Iš tūros gyvenime. Parodą organi
Family Style Restaurant
lovas Sidzikauskas, ar tūlų laik bet.-toje J. Girniaus polemikoje,
aplinkybėmis ir gal pasaulinė lyvavo kaip Pabaltijo Moterų tikrųjų ši rezoliucija, išgulėjusi zuojant daugiausia yra pasidar
raščių ministeriu vadinamas E. kaip ir ŽEMĖS antalogijos įvade
mis aplinkybėmis visam tam Tarybos Kanados skyriaus įga komisijoje keletą metų, viešu bavęs Aleksis Rannit. šis meno Private Parties — Banquets
Turauskas...
aš niekaip negalėjau išsivaduoti nei pasipriešinimo skelbtų, nei
mon tik dabar tebuvo iškelta. krit.lkas taip pat yra skoningai
liotinė, teigė, kad imigrantai iš
Tačiau 'didžiuma mūsų rašy nuo tam tikro linksmo įspūdžio. šventos kovos aistra degtų (kad
Tad tik dabar ir tebuvo proga suredagavęs šios parodos kata
Wedding Anniversaries
tojų ir poetų "kovoja už laisvę” Man rodos, tai būtų visiškai tas ir tik dvasine), nei iš kitos pu komunistų pavergtų kraštų, pri prieš ją pasisakyti. Kad kana logą anglu kalba. Be darbų ka
ėmę Amerikos pilietybę, netek
industriniuose viso pasaulio fab pats, jeigu aš, kaip tūlų kultū sės jau nė trupučio bent ”nepadiečių įgaliotinė prie to pasisa taloge įdėti visu septynių
sią nuosavybės teisių į jų pa
rikų kampuose, o Lietuvą raš rinių ir politinių temų žurnalis- aimanuotų”...
kymo prisidėjo, labai gerai, tik: dailininkų, žymiųjų lietuvių moliktą turtą (I?) ; be to, ji nurodė,
tinėse vaduoja veiksnių minis- tas-publicistas, pradėčiau nagri
Sundays 12 to 7 P.M.
ne visai gerai, kad, pasigyrimo
»
♦
•
teriai prakalbomis, atsišauki nėti, pvz., Lietuvos agronomi Aną kartą paminėjęs Toynbee kad seno amžiaus imigrantai ga tikslu, skelbiami nebūti dalykai.
lį nepajėgti išmokti pakankamai
vien kaip gabus astronomas, bet
Closed Mondays
mais ir informacijų biuleteniais jos problemas. Suskirstyčiau išryškintą iššūkio - atsiliepimo
kalbos, kiek reikia pilietybei
jis turėjo daug nuopelnų ir ki
Tai ne koks pyktis ar pavydas, lietuviškus agronomus į genera dėsnį civilizacijų tarpimo rung
gauti; pagaliau pabrėžė, kad
tų mokslų srityse, taigi ir tos 1422 ADDISON ROAD
tai tik mūsų gyvenimo nuogo cijas (yra pagrindo). J pieno tynėse, specialiai norėjau patir
Amerikos pilietybė turėtų būti
sritys norimos iškelti ir parody
fakto pastebėjimas. Tokia yra ūkio ir daržininkystės sritį pa ti, kaip gi mes čia atsiliepiame,
KOPERNIKO
METAI
priimama iš meilės, o ne iš prie
ti Koperniko genialumą.
EX 1-4000
nuo seno valstybiniuose reika žvelgčiau tarptautinės teisės kada mums toks iššūkjs dabar
LENKIJOJE
Dr. J. Januškevičius
luose nusistovėjusi tvarka, tur akimis. Bekono ir viščiukų ūkį yra gal pats stipriausias. Kaip volės ;
b) L. Bieliukienė, Pabaltijo
būt gera tvarka, ir mes jos tik pasvarstyčiau Lietuvos laisvi’ atsiliepiame dvasiškai ? ...
Šiais metais suėjo 480 metų
Moterų Tarybos Lietuvių AtS.nuo

garsaus mokslininko M. Ko
riausiai nepakeisime. Jei kas nimo uždavinių požiūriu. Ir ša žemininkų interpretarius man
stovybės pirmininkė,
iškėlė
perniko gimimo. Kadangi dėl
būtų pasikeitę, jei būtų įsimai lia to, dar sustočiau ties bulvių1 tiesiogiai (nors ir kita dingstišiuos motyvus: pokariniai emiKoperniko kilmės yra nemažai
šęs nors kiek geresnis politiš ir įvairių pašarinių medžiagų1 mi) atsako į klausimą:' jo poe
■ grantai iš komunistų užimtų
ginčų tarp lenkų ir vokiečių, tai
kai literatūrinis skonis, tai vie ugdymo metafizika ...
Toks tai "atsigręžė Į metafizinį žmo
• kraštų yra greičiau politiniai lenkai pasiskubino šiuos metus
nas iš paskutinių VLIKo atsi naujas maceiniškas pažvelgimas gaus prasmės laike klausimą”.
■ pabėgėliai, o ne paprasti imiLenkijoje paskelbti M. Koperni
šaukimų į tautą nebūtų buvęsi į dalykus gal ne vieną sudomin- Jie nusigręžė nuo aimanų ašarų
1 grantai; jie drauge su Ameriko metais.
užbaigtas vyskupo A. Baranaus• tų, ir galbūt rasčiau grupę šali- sūrumo ir nuo kovos aistrų pa
• kos vyriausybe ir visuomene tiKai vairas pradeda
ko eilėraščiu: "Kad tu, gude,, ninku net agronomų tarpe.
šėlimo į "nevisuomeninį” susi■ ki, kad jų tėvynės bus išlaisvin- M. Kopernikas yra gimęs 1473
•
»
»
nesulauktum ...” Tas publicis
neklausyti, pasuk į ten kur
mąstymą žmogaus prasmės1 tos ir jie galės grįžti namo; jie metais vasario mėn. 19 d. Torne. Jo tėvas — Niklas Koppertinis eilėraščio posmas turi la Nesupykite, leiskite pajuo- klausimais mūsų gadynėse ar iš
matai didelį raudoną
’ petys į petį su Amerikos organig, buvo pirklys ir sūnų Myko
bai gerų intencijų ir tokioje re■ kauti... O po to, pacituoti la viso. Jie susirūpino metafiziniu
šaldytuvą. Sustok ...
1 nizacijomis dalyvauja kovoje
lą paliko dešimties metų am
dakcijoje buvo aktualus net bai rimtą J. Girniaus išvadą:
pailsėk .. ir vėl būk
žmogaus prasmės požiūriu.
prieš komunizmą, kurioje jie
prieš 50-70 metų. Tačiau, atsi "Žemininkai, nors iš įpročio
žiaus.
Po
tėvo
mirties
Mykolą
kaip naujas.
Tai klausimai, kuriems spręs■ kartais yra naudingesni pasi
žvelgiant j mūsų poezijos forma taip pat dažnai pravardžiuoja ti geriausiai tinka filosofiniai
globojo jo dėdė, Varmijos vys
likdami politiniai egzilai, negu
linį ir dvasinį progresą, jis yra mi individualistais, iš tiesų vi metodai, ir tai mokslų sritys,
kupas L. Watzenrode. Jis ir lei
būtų tapę Amerikos piliečiais;
do Mykolą į mokslus Krokuvos
labai silpnas, jau nekalbant apie sai nusigręžė nuo paskendimo vadinamos filosofija, metafizi
Amerikos pilietybė yra privile
galinčius įkilti nesusipratimus asmeninėse aimanose, nes atsi ka, etika, teologija ... Poezija
universitete. Jis yra baigęs as
gija, tad reikalavimas priimti
dėl gudų, kurių šiandien niekas gręžė į metafizinį žmogaus pras gali apimti tas problemas, savo
tronomijos, bažnytinės teisės ir
ją privalomai ją lyg ir degra
maskpliais, juo labiau maskvi- mės laike klausimą. Suteikia šis priemonėmis perkelti jas j gyvą
medicinos mokslus.
duotų, lyg ir sugretintų su ko
niajs bolševikais nebelaikome, atsigręžimas žemininkų kūrybąi žmogų ir parodyti, kaip jos vei
Pradžioje gyveno Tizanenburmunistinių kraštų pilietybe, ku
"jKuūrint to, nors kaikurie lais- idėjinės poezijos charakterį ir kia. Bet jei rašytojas nuo gy
rios daugumas nenori, bet kuri ge, ten eidamas kanauninko pa
l^ų gudų nacionalistai mums tuo pačiu padaro juos naujos ir, vojo gyvenimo ir literatūrinių
priverstinai žmonėms primeta reigas, vėliau grįžo pas dėdę ir
irgi vėl grasina...
būtent, trečiosios kartos inicia uždavinių nusigrįš į mąstymą ma ; šiais motyvais buvo siūlo čia padarė pirmąją apibraižą
• ■» . •
toriais” (Lit.-Lankai, 2 nr., 19 apie metafizinę žmogaus pras ma rezoliuciją arba atmesti, ar- pasaulio sistemos. Po dėdės mir
Prieš metus šioje vietoje man psl.).
ties jis vėl tęsė mokslus. Jo
mę (kad ir eilėraščiais ar apysa
yra tekę kalbėti apie keturių
Jei tie tvirtinimai nebūtų vien komis), jis dažniausia netik ra
svarbiausias mokslų darbas yra
mūsų jaunesniosios kartos poetų Girniaus asmeninė nuomonė, o šys blogus, nereikalingus eilė mąstyti, bet ir’ metafiziškai kur ”De revoliutionibus orbitim coir vieno jų eilėraščių interpreta išreikštų visos grupės literatū raščius, bet darys žalą ir lite ti, jis atliktų tokį nereikalingą elestium”. Jis padarė tada visą
toriaus rinkinį, vardu ŽEMĖ. rinį ir idėjinį -credo, su didžiu ratūrai,' ir filosofijai. Visai su darbą, kaip siuvėjas užsimanęs perversmą astronomijos moksle.
Tai buvo gražus rinkinys ir ga apgailestavimu turėčiau pasa tikčiau su J. Aisčio duotu pa muzikantiškai siūti, ar muzi
Nors M. Kopernikas buvo vo
biai bręstančios mūsų naujosios kyti, jog tokia Literatūros Lan vyzdžiu: ir žibalas, ir vynas, kantas užsimanęs siuvėjiškai kiečių kilmės, bet kadangi stu
poezijos manifestacija.
kų "samprata” man atrodytų atskirai paėmus, labai geri ir groti.
dijavo lenkiškame Krokuvos uni
Kiek vėliau Argentinoje bu ir klaidinga ir drauge kreipianti naudingi produktai, bet juos su Jeigu toks tebūtų mūsų dva versitete ir tuo buvo susiarti
vo ątspausdintas neperiodinis mūsų tremties literatūrą žalin maišius, gauname ne taip jau sinis atsiliepimas į Kremliaus nęs su lenkais, lenkai jį savirią'leidinys LITERATŪROS LAN ga linkme. Nuomonė'žiauri, bet malonų skystimą...
iššūkius, — mes galime pralai si, ■ Dabartinė Lenkijos Mokslų
KAI, lygiai tos pačios penkiu- tik pažiūrėkime...
Šio klausimo nemokėčiau ke- mėti, nors ir daug metafizinių Akademija' šiuos metus Lenki
redaguojamas (K. Bradū- Pirmiausia, individualisto žo liais žodžiais išnagrinėti. Bet ; žmogaus prasmės laike klausimų joje paskelbė Koperniko metais.
nas, J. Kėkštas, H. Nagys, A. dis ir prasmė juk neturėtų būti jį atsako antraštėje panaudota būtume išsprendę. Esu nusimi Rugsėjo mėn. įvyks visa eilė
Nyka-Niliūnas ir J. Girnius). laikomas "pravardžiavimu”. Jei liaudies vulgari talaluška: nu nęs ir nesigėdydamas asmeniš paskaitų, kurias skaityti kvie
BOTTLED UNDER AUTHORY OF THE COCA.COLA COMPANY BY
•Neseniai pasirodė ir antras Li žemininkai ir jų draugai nei sibodo man jau siūti — muzi kai aimanuoju. O sekančius kar čiami ir kitų kraštų mokslinin
' CLEVELAND COČA-COLA BOTTLING COMPANY
teratūros Lankų numeris,- savo trupučio nebūtų individualistais, kantu noriu .būti.. . Jei poetas tus
mo mėginsiu smulkiau pasidai- kai.
;
"Cok." I* a reglalered Uade mark.
° 195J, THE COCA-COLA COMPANY
:
-Rife
svoriu pasunkėjęs, vėl naujais tai kaip rašytojai jie visiškai užsimotų netik metafiziškai! ryti
M. Kopernikas pasižymėjo ne

Atsigaivink su Coke...
važiuok saugiai
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VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

Lietuviai Trans-Mississippi pirmenybėse

B. KAZIMIERAITIS
tau juos su kitais, aukštaisiais
Paprastai kiekvienas periodi
generolais, nenugalimu o s i u s. pasakoja P. Tautvaisa — pirmenybių laimėtojais
nis leidinys, laikraštis ar žurna
k
Tvirtus,
kaip apklotus sniegu . Birželio mėn. 5-7 dienomis,
las, su pačiu pirmuoju numeriu
kuris lošia garsiame Nem York
stengiasi pasirodyti prieš7 skai nio autorius būtų nuosaikiau ir •ąžuolynus. Nė vienas jų neturi Davenport, Iowa, 'susitiko 75 Marshall šach. klūbe, patekau
tytojų ne tik savo programomis aiškiau nusakęs tai, ką norėjo rūmų. Nė vienas jų neturi pul šachmatininkai iš 27 valstybių. į visai kritišką padėtį. Lentoje,
ir šūkiais, bet ir juo patraukles pasakyti, be galybės palygini kais vergų. Nė vienas jų ne Jų tarpe ir 5 lietuviai: Tautvai- tiesą sakant, mano partija bu
nio turinio. Kas ten bus toliau mų, be poetiškų Barono kūrybos praturtėjo iš karo, pardavinė šas, Karpuška ir Zujus Chica- vo puiki, bet akyse figūros
— laikas parodys, bet pirmasis sodinimų į graboriaus vežimą ir dami kraują”. Mano pabraukta! gos "Perkūno” sp. klūbo, Wini- ėmė mirguliuoti, peštis kaip
numeris turi būti visų apie jį t.t., \už taiklią teisybę, tikras B. K.).
kaitis — Chicagos lietuvis ir žvirbliai ant tvoros. Grįžau į
Anuomet stebėjausi, o šį kar Janus iš Burlington, III.
besibūriančiųjų jėgų tirščiausias esu, dėkotų ne tik tas vienas
viešbutį, prisileidau vonią šalto
tą dar labiau stebiuos, kai ”Lit.
telkinys! Gyvenimas kartais iš pats Baronas.
vandens ir pasinėriau bent pen
Trans-Mississippi
pirmenybės
Bet man šį kartą ypač rūpi Lankai” spausdinasi L. Arago
tų pastangų ima ir pasišaipo.
ketai minučių. Po to, figūros
kitas dalykas — tas "Lit. Lan no eiles ir dedasi nekralogą ki — tai stambiausias JAV MidŠitaip bus atsitikę, atrodo, ir
jau stipriai laikėsi šachmatų
West
metinis
šachmatų
turny

kų” didysis liberalizmas. Jeigu to prancūzo komunisto — Pau
su "Literatūros Lankais”: ant
lentoje ir prie pakilusios nuo
ras.
Tik
visų
Amerikos
valsty

mano atmintis neklysta, Louis liaus Eluardo.
rasis numeris jau žymiai stip
taikos laimėjimas nebesudarė
bių
"Open
”
pirmenybės
savo
ap

Aragono eilėraščių savo metu
Turėdami garbės gyventi Eu
resnis už pirmąjį ir ryškesnio
problemos. Tuo būdu su savo
imtimi
pralenkia
šį
turnyrą.
To

yra spausdinęsis "Tr. Frontas”. ropos orbitoje, mes čia be jo
veido (o tas veidas bus — di
Kažkaip tiko prie veido: aną kios mūsų valios kartais nuo dėl man buvo įdomu ką nors iš 5% t. iš 6 išlindau į turnyro
džiulis liberalizmas, net iki ko
priešakį.
žurnalą juk vairavo Cvirka, karto net iš dviejų šaltinių (su girsti ir iš paties ”šach. kara
munizmo garbinimo!).
liaus
”
Pov.
Tautvaišos.
Maniau, kad turėsiu ir vėl su
Venclova, Korsakas. -Netikiu, sovietišku pašto ženklu, o kar
Nekalbėtume apie "Lit. Lan kad labai tiktų prie "Lit. Lan tais taip pat su mums prieglobs — Papasakok, kaip pats pasi sikirsti su naujai "išteptuoju”
kus", nes antruoju numeriu jie kų” vairuotojų K. Bradūno, H. tį teikiančios valstybės, vadinas, darei Trans-Mississippi šachma Chicagos meisteriu Turjanskiu,
jau tvirčiau pastatė kojų ir pa Nagio, Nykos-Niliūno, Dr. J. iš sovietų ambasados!) gauna tų meisteriu — tariau jam į bet prof. L. C. Young iš Madirodė, kad apie juos susitelkęs Girniaus žydrių akių Louis Ara- me visokio velnio, pradedant nugarą įremdamas kažkieno ir son,' Wisconsin, puikia figūros
jaunimu save laikus būrelis pa gon, kurio poemą "Kalėdų ro laiškais, raginančiais grįžti na kažkur siunčiamas medines ša auka sudaužė Turjanskio pozi
siryžęs žygiuoti ir gyventi. Tas žės" jie spausdinasi. Man rodos, mo, baigiant "Tiesa” ir "Tėvy kes.
cijas ir privertė jį kapituliuoti
būrelis, žinoma, toli gražu ne čia bus kažkoks piktas nesusi nės balsu”. Vakar aš skaičiau
— Pirmame rate, brolyti, už- per 20 ėjimų. To pasėkoje Turvisas supermoderniųjų tenden pratimas, nes po Stalino mirties, "Tiesoje” iš ”Pravdos" perspaus matavau Baldvvin per 15-tą ėji jansky atkrito pustaškiu. Vie
cijų (šį karta tokiu pristatomas kai Picasso nukrypo nuo "socia dintą didelį straipsnį apie Vla mų, partija trūko tik % vai., bet nintelis, kurs pajėgė surinkti
Leonas Lėtas su "moderniais” listinio realizmo” linijos ir tru dimirą Majakovskį. Šiandien ga Il-me patekau į keblumus. Loš 51/2 t. buvo Eastman, daugkarti
eilėraščiais ... "sauso sniego putį savaip papaišė mirusį "tė vau ’Lit. Lankus” ir skaitau la damas prieš latvį Pupils iš Ne- nis Michigan valst. ir Detroit
mašalos sušalusių lūpų gelmėje vą ir mokytoją” (gaila, kad lie bai šiltą nekrologą "vienam iš braskos laimėjau pėstininką par meisteris. Su juo ir susitikau
prašančiam atmest troškinan tuvių spauda, rodos, niekur ne- didžiausių mūsų šimtmečio poe tijos baigmėje, tačiau neradau žūtbūtinėje kovoje dėl pirmos
čias neišsivėrimo pasalas" ir t. persispaudino šito Picasso pieš tų” — Paul Eluardui (net su kelio "prasilaužti”, o'sąžinė ne vietos, dėl Trans-Mississippi
t.). Sakau, nebekalbėtume, nes to Stalino, bent juokų skyriu fotografija tas nekrologas, o leido sutikti su lygiomis. Tada šachmatų meisterio titulo.
čia ir Nyka-Niliūnas, ir Radaus je!), L. Aragon turėjo aiškintis "Tiesoje” Majakovskis fotogra — sąžinės nuraminimui — pa
Šią paskutinę partiją pravekas, ir Rimbaud, ir Baudelaire, ir teisintis prieš prancūzų ko fijos nebuvo, nors ir tas vadi aukojau du savo pėstininkus ir
džiau labai užtikrintai. East
ir Lorca, ir Landsbergis, Mekas, munistų partijos viršūnes, nes namas didžiuoju).
visai ramiai priėmiau lygias. Po man vienintelė viltis tebuvo ,—
Kafka, Staniškis, Girnius, o kri jis yra vienintelio Prancūzijos
Prisipažinsiu, kad mūsų žmo to, įveikiau Schvvartz ir Pensyl- tai aštrus mano laiko trūku
tikos skyriuje literatūra valoma komunistų partijos leidžiamo li gus turi užsidirbti duoną fabri vanijos meisterį McLellan.
mas: turėjau daryti 17 ėjimų
nuo pseudokritikos. Tik pora teratūros ir meno reikalams ke, o jeigu jis dar nešioja kvai
Kitame rate susitikau su Chi- per 5 minutes, painioje, suraiz
pastabų gal bus ir ne pro šalį. skirto savaitraščio "Les Lettres lą galvą, ant pečių ir paskui pra cagoje gimusiu lietuviu Winigytoje padėtyje. Bet aš nepa
Kritikos skyrius toks pat drų- Francaisses” vyr. redaktorius sėdi ligi po vidurnakčių, dar su- laičiu. Vyrukas gerokai primir dariau Mr. Eastman lauktos
sus. J. Girnius suveda sąskaitas ir prancūzų komun. partijos sirasdamas kitokio darbo, tai šęs lietuvių kalbą, bet pasilai klaidos, o priešingai, jpyniau jo
rytą jis gali būti truputį pana kęs, sakytum, žemaitiškas būdo karalių į neišnarpliojamą mati
su "žemės” 'antologijos kriti centrinio komiteto narys.
kais, L. Miškinas draugiškai ap
"Lit. Lankų” redaktoriai, sa šus į neišsipagiriojusį. Gal dėl ypatybes. Patekęs į blogą padė nį tinklą. Tai ir nulėmė Transžvelgia H. Nagio ir P. Andriu- kykim, galėjo nežinoti šito pran to ir aš truputį užsimiršau, pa tį, jią pademonstravo tolį atkak Mississippi čempionato likimą.
šio kūrybą; Landbergip išteisina cūziškai komunistinio inicidento, matęs šitokią pagarbą Eluardui, lų gynimąsi, kad vos ne vos per
Turjansky, visai nepaveiktas
"Paklydusių Paukščių” J. Jan galėjo nežinoti net Aragono už ir staiga pradėjau versti "Lit. 70 ėjimų pasiekiau pergalę. Ši
katastrofiško
pralaimėjimo prieš
kų, A. Sietynas siūlo išimti iš imamosios vietos partijoje, bet Lankų” puslapius, jieškodamas partija mane taip "išpumpino”,
prof.
•
Young,
paskutiniame ra
apyvartos Maironio "Pavasario per ilgus metus jų ausų nega ano straipsnio apie Majakovs kad jau sekančioje — prieš lat
balsų" Romos laidą už prastas lėjo nepasiekti bent girdas, kad kį... Ne, pasirodė, aną vaka vį Pamiljens (Brooklyn, N. Y.), te įveikė Minnesotos ir pernykš
tį Trans-Miss. meisterį Curt
iliustracijas, ir dar šis tas, tik L. Aragonas yra vienas vado rykštį buvau skaitęs ... "Tie
Brasket. Su 6 taškais. Turjans
soje
”
,
o
šitą
žurnalą
redaguoja
ypač krinta į akis Bruno Barkū vaujančių prancūzų komunistų,
no- (slapyvardžiu?) pasirašytas o jo poezijos modernusis miglo K. Bradūnas ir jo draugai, nors, sidairyti į lietuvišką komunisti ky liko 2-je vietoje.
Aloyzo Barono abiejų knygų tumas visiškai suprantamas, nes atsimenu, vienu metu (paskuti nę poeziją? Draugas Teofilis Til
Dažnai Sustoju pasikalbėti su
("žvaigždės ir vėjai” ir "Debe Aragonas gyvena Prancūzijoje, nėm dienom) Juozas Keliuotis vytis, ana, gavo stalininę pre Pov. Tąutvaiša, pasižiūriu kaip
redagavo "Kultūrą”! Jeigu ma miją, draugas Ant. Venclova jis prakaito ir dulkių primirku
sys plaukia pažemiu") vertini ne Rusijoje.
mas. Jame iškelta nemaža gra
Kartą stebėjaus "Aidais”, kai ne būtų sumaišęs ne miego trū gavo, o šitoje "švietimo” reika sius marškinius pakeičia sau
žių ir teisingų minčių, kurios iš jie išsispausdino čilėno, buvusio kumas, o kokie nors šizofreniški lams mums siunčiamoje litera sais. Darbas dar nepalaužė jo
tiesų tiek Baronui, tiek iš' viso senatoriaus komunisto, pabėgu nervai, tai taip ir būčiau nubė tūroje buvau užtikęs visiškai geros nuotaikos.
mažakraujyste sergančiai mūsų sio iš savo krašto, Pablo Neru gęs, lyg kiškis, skandintis: štai padoriai parašytą Sal. Neries
Jul. Susmaras
naujajai prozai galėtų išeiti į dos poemą. Gyvendamas savo jau Amerika, kur sėdi mūsų di eilėraštį, tik, tiesa, ne tokį mig
sveikatą. Tik visa to straipsnio krašte, tiesa, Neruda jaunystės dieji jauni poetai ir "Lit. Lan lotą, kaip Eluardo ar Aragono,
nelaimė bene bus ta, kad jis, metais (ir dabar jis dar nėra kų” redaktoriai, - jau bolševikų nes rašytą jau bolševikų laikais.
DIRVĄ UŽSISAKYTI
greičiausia, rašytas poeto, todėl senas) rašė "moderniškai”, o valdoma, nes, žiūrėkite, tie savo
Tiesa, savo deklaracijoje lan
visos teisingiausios mintys ne emigracijoje garbina Staliną, žurnale jau štai ką gieda!
kininkai buvo pasisakę prieš galima ir šiandien, nėra reikalo
tiek remiamos ir iliustruojamos Molotovą ir Visus tos 'rūšies
Jei jau. lankininkai iš tiesų to patriotizmą, taigi Eluardo ar
!
kūrybos faktais, kiek skandina šventuosius (štai ištrauka vie kie dideli liberalai, kad neskiria Aragono pakeitimas Sal. Neries laukti nei metų, nei mėnesio
mos žodžių jūroje ir dėl to nu nos tokios poemos: "Ten yra žydo nuo elino ir komunisto nuo gal kieno būtų palaikytas patri
stoja savo svorio. Jei to straips Molotovas, Vorošilovas, aš ma- šizofreniko, tai ko jiems nepa- otizmu ...
pabaigos!
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Yra tam tikra rūšis moterų, kurios,
sulaukusios dvidešimtuosius metus, staiga
pasipuošia nuostabiu spindinčiu grožiu, sa
kyčiau, jaunatve pražydi. Tartum gamta
vienu mostu norėtų privilioti savo parinktajai partnerį. Tačiau tos svaigulio dienos
nėra ilgos ir, lyg sezonui pasibaigus, likusi
jaunatvė jau pilka, be vilionės, kaip tas iš
plautas, nublukęs audeklas.
Emilė Račiūnaitė buvo moteris, kuri
skleidžiasi palengva, iš vidaus minčių ir gi
lios sielos brandinama. Ir nors tas grožis
neturi to rėžiančio blizgesio, 'bet savo ra
mybėje yra tiek patvarus ir toks amžinas,
kad, kartą pajutus jį, nebeimanoma nuga
lėti ir jis sunkiasi vis giliau, kol meilė pra
žysta.
Ak, mylėjau aš! Ir sapnuos ji man vai
denos-, ir laike įtemptų studijų išsivogdavo
mintis pas ją skrisdama, ir savieji namai
vargino, savųjų veidai įkyrėdavo, o visa pri
gimtis taip ir verždavosi pas mylimąją, kur
viskas nušvisdavo, ekstazėje paskęsdavo. .
.Deja, ne aš vienas taip galvojau. And
rius Varnėnas lygiai nuo jos nesitraukė, o

R. SPALIS
ji mus abu stebėjo vis nesiryždama, bijoda
ma apsirikti, svarstydama, valingai žaboda
ma besiveržiantį savo jausmą, kad jį visa
jėga vėliau atiduotų pasirinktajam. O tuo
tarpu, dažnai su Varnėnu susitikdami, rodė
me viens kitam šaltą mandagų šypsenį ir
elgėmės lyg tikri džentlmenai.
Kartą, kai nugulusi birželio šiluma tin
giai. plavinėj.o begrimštančios saulės šešė
liuose,
visi
trys keliavome toli už miesto
1
'.
Panemunės šile, kur ’ tarp medžių raibavo
belūžtą. Nemune spinduliai ir plaukė gaivi
nanti vėsuma.
. ■
Buvau laimingas kaip niekad anksčiau,
nes jau kelintą kartą pagavau jos šiltesnį
man mestą žvilasnį ir jos ranka kažkaip sa
vaime atsidurdavo manojoj, bet kalba, ži
noma, buvo santūri. Juokavome, pasakojome
švelnius anekdotus, deklamavome, eilėraš
čius ir ėjome paskui Varnėną, kuris, išsukęs
iš tako, vedė šilu kažkur Panemunės link,
karts nuo karto kišenėje barškindamas' pi
nigais.
— -Andrius gegutę vilioja, nemaniau,
kad jis toks prietaringas, — juokavo Emilėj

LIETUVIŲ DIENOS
Iliustruotas mėnesinis žurnalas, leidžiamas lietuvių
ir anglų kalbomis, užsisakytinas visiems.
"Lietuvių Dienos” duoda kiekviename numeryjo per 40
puošnių, įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio
lietuvių gyvenimo ir veiklos,
"Lietuvių Dienų” kiekviename numeryje skaitytojas ras
įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės
medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.
"Lietuvių Dienos” turi angliškų skyrių, parašai po nuo
traukomis duodami ūbiems kalbomis, todėl šis žurnalas
prieinamas ir čia gimusiems bei kitataučiams.
"Lietuvių Dienų” vienas numeris siunčiamas susipažini
mui nemokamai, prisiuntus savo adresų. Metinė prenu
merata 4-00 dol. Administracijos adresas: "Lietuvių Die
nos”, 92Q4 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.
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žiūrėkit augliai ir žemai, toli ir plačiai,
jūs nerasit nieko panaiaus, kas prilygtų
ELEKTROS geram pirkiniui.
Pavyzdžiui, nuo 1939 pragjvenimo kaina
Clevelando apylinkėj PAKILO 91%. Ta- .
čiau tuo pačiu metu, bendra ELEKTROS
viennto, siunčiamo j Jūsų namui ii llluminating Co., kaina SUMAŽĖJO 20%.
Jūsų didesnis naudojimas darbą taupan
čių modernių elektros jrongimų, bendromis
lllumlnatingi Copany 5000 vyrų ir moterų
pastangomis, padarė ij gerą pirkinj daug
■eresniam gyvenimui — tai ELEKTRAI
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Ve^eprict-forkome ūse

— Abejoju, kišenėje sagos skamba, — nutrūko. Nebuvo laiko galvoti. Laikiau mer neišsikapstys.
Stojo tyla, lyg poilsis po baisaus išgyve
papurčiau galva.
ginos rankinuką ir, nieko kito rankoje netu
nimo.
— Labai klystat — gerą biznį padariau, rėdamas, atkišau jį besigindamas. Jutau,
— Koks tu stiprus, Andriau, — dar iš
kad vieną ir kitą kartą šuns dan— užprotestavo konkurentas.
baimės
drebančiu balsu vos girdimai pra
į
mano
pirštus, bet
pasiekė
— Virvę pirkot, — nekaltai paklausiau. tys
šnabždėjo
Račiūnaitė, — tu apkandžiotas,
šaukiau
nekreipiau,
o
dėmesio
— Ne sau, — metė į mane šyptelėjęs, tai
parodyk
savo
ranką.
Račiūnaitei, kad bėgtų, tačiau jinai.
— bet biznį galėsiu parodyti, einame.
— Niekis, Emile, keletas brūkšnių!’
Padaręs keletą žingsnių, Varnėnas pri paniškos baimės pagauta, stovėjo lyg priau
Ji visa virpėjo ir akys buvo pilnos ašarina
klaupė — batas jam atsirišo. Pasinaudojęs gusi, nedrįsdama pasijudinti, tuo tarpu šuva
ta proga, pagriebiau Račiūnaitę už rankos ir jau šoko man ant krūtinės, kai kažkas jį Be žodžių padėjo ranką ant jo peties lyg tefW
bėgte patraukiau su savimi, norėdamas užgriuvo ir akimirka pamačiau Varnėno ran jieškodama stiprybės.
■ .
dingti iš vyro akių, o kadangi kalvelės kaip ką, spudžiančią šuns snukį.
— Didvyris esi, Andriau.
grybai viena po kitos dygo, nebuvo sunku ’
— Bėkit, — šūktelėjo jis.
— Šiaudinis. Joks žygis nugalėti šunį,
pasislėpti, todėl išdykaudami lėkėm, šauk- •
Instinktyviai pagriebiau Emilę ir neat juk ne liūtas buvo.
.— Tu
__ kuklus,
__ __ , Andriau. Tik dabar pradarni besivejančiam, kuris, gerokai atsili sigręždamas nėriau atgal į mišką, šokdamas
kęs, pametė mus iš akių. Netikėtai kalvelės už kalvelių už krūmų ir tik kai krūtinėje. ,
(ave- pažinti,•
i
.'
-< ' - " ‘
.pasibaigė ir išsitiesė lygesnė vieta, nukirsti trūko oro,; kada pakankamai toli' buvome
— Neperdėk, Emile, aš to nemėgstu.
nugenėti medžiai,'krūvos plytų ir išvalytas nubėgę, sustojome ir, atgavę kvapą, pasibai Truputėlis šalto kraujo, truputėlis greitos
plotas, matyt, namui statyti.
sėję sužiūrome vienas į kitą.
orientacijos ir viskas.
— Viešpatię, Andrius!-šuva jį sudras
' — čia galėsime pasislėpti, tegu pajieško,
— Ahdriau, būk gerutis, parodyk savo
kys ! •
— šnabždėjau traukdamas į aikštelę.
ranką, perrišiu.
Bėgome nesidairydami kai staiga urgz
— Aš grįžtu, — susipratau ir apsisukęs
Tačiau jis buvo užsispyręs, nešidas^.
damas išpuolė vilkų veislės didžiulis šuva, padariau keletą žingsnių, kai iš tolo pamatė įkalbamas ir, paėmęs ją po ranka, pasak^9
kuris, virvės už kaklo trukdomas, pakibo’ me jį atskubantį. Jo plaukai buvo suvelti, damas įvairius niekus,.juokavo tartum vis
purvinas švarkas ir marškiniai, dešinioji ką pamiršęs ir tik kartais iš surauktų anta
čia pat ties mumis.
./
Račiūnaitė klyktelėjo mesdamasi į mane, ranka giliai paslėpta kelnių kišenėje.
kių ar netikėtai palūžusio balęo jutome, kad
1 ■— Kur šuva?
aš atšokau žingsnį atgal, tuo tarpu įnirtęs
ne' veltui laiko ranką kišenėje.
/
•
■.
— Įkišau į būdą ir: pristūmiaū balkį,
šuva dar kartą visu svoriu įsitempė ir virvė
(Bus daugiau)
.
.
■
/ •
v
...
J

o jei gauna 16% baltymų davi
nį, tai padeda 178 kiaušinius.
Norint, kad vištų ūkis būtų
pelningas reikia, šalia kiaušinių
Jau aštuonis metus kai ku tijoje savo aukų, šiam tikslui vi
tienos pardavimui. Daugiausia gamybos, dar auginti viščiukus,
AR PELNINGAS VIŠTŲ
V. BARTKUS
kiaušinių suvartoja: New York, juos penėti, pjauti ir paruošus rios lietuvių, šeimos skursta Vo sos aukos kuo greičiausiai bus
AUGINIMAS?
kietijoje lageriuose. Sunki ir persiunčiamos ir naudojamos
Chicago, Philadelphia ir Bosto
Amerikos lietuviai. pragyve- dėmesį.
<
Deja, tenka pripažinti,
Daugiau kaip 85% visų JAV nas, o daugiausia kiaušinių ga rinkai- parduoti,■ nes čia taip niūri lagerių aplinkuma juos išimtinai vaikų stovyklų reika
nimą pelnosi, didžioj daugumoj, su
i labai retomis išimtimis, kad
kaip ir kiaušinių gamyboje: ga
ūkių augina vištas. Paukščių
mina: lova, Nebraska, S. Doko- mintojas gauna apie 1/2 kainos, slegia, o toks gyvenimas yra lams. Taip pat visų aukotojų pa
sunkiu darbu fabrikuose. Jų už- mūšų
i
spauda yra "kreivas gy
ūkį sudaro : 90% vištos, 7% ka
darbiai retai teprašoksta viduti- venimo veidrodis". Joje labai
ta, Kansas ir Minnesota. Ap kuria krautuvėje moka vartoto palikęs ypač gilių pėdsakų vai vardės siunčiamos j Vokietiją,
lakutai, 2% antys ir 1% žąsys.
skaičiuojama, kad 20% metinės jas. Normaliai paukštienos sva kuose, dėl ko jie yra nusilpę, ■ kad vaikučiai žinotų, kieno dė
. nius, o labai dažnai tėra žemiau dažnai
i
parodoma dirbtinai paJei didžiausios pajamos gauna
vidutinių. Jei mūsų dirbančiųjų didintoj
i
proporcijoj kuris nors
kiaušinių gamybos yra sunau ras augintojui duoda apie 4 cen mažakraujiai ir neatsparūs įvai ka jie galės pasilsėti ir atgauti
mos iš pieno ūkio, o antroje vie
rioms ligoms.
sveikatą vasaros stovyklose, ly
Amerikoje bent 10,000 pajėgtų mažas,
i
nereikšringas ir iš viso
dojama pačių ūkininkų, apie
toje pajamų atžvilgiu yra kiau 15% yra parduodama tiesiog tus.
savo uždarbius pakelti tik 10 et. nerodytinas
i
gyvenimo reiškinėArtėjant vasarai, susirūpinta giai aukotojams bus praneštos
Vištų
mirtingumas
taip
pat
valandai, jų metinės pajamos lis,
I o paslepiama tai, kas paski lių ūkis, tai visai aiškiai trečio vartotojams, 5%’. sunaudojama turi labai didelės įtakos j vištų ir šįmet, kaip ir dvejais pasku pavardės visų vaikų, kurie jų
ji vieta ūkio pajamų didumo
padidėtų virš $2,000,000. Neten- ram
•
lietuviui, bendruomenei ir
perinimui ir apie 60% metinio ūkio pelningumą. Jei vištų mir tiniais metais, duoti bent 400 aukų dėka šią vasarą stovyk
ka aiškinti, kad tai turėtų tei- Lietuvai būtų labai svarbu ma atžvilgiu tenka vištų ūkiui. Pel kiaušinių derliaus eina per pirk tingumas siekia 25%, tai vįštų lietuvių vaikų pastovyklauti laus.
giamos įtakos ir bendriesiems tyli. Prisiminkim tik kaip daž ningiausia ūkio šaka yra pieno lių rankas. Pelningumui padidin ūkis bus nuostolingas, nežiūrint miške, kur jie būtų sočiau mai Pirma vasaros stovykla nori
lietuviškiems reikalams — kraš nai ir kiek daug vietos mūsų ūkis, antroje vietoje yra mėsinių ti reikia vengti tarpininkų, dėl į tai, kad visos kitos sąlygos ir tinami, kaip lageriuose, ir gy ma pradėti liepos 10 dieną. Nuo
galvijų ūkis, trečioje kiaulių
to laisvinimo kovai, lietuvybės spauda
i
skiria savo skiltyse nie
to yra svarbu susirasti gerą rin geriausiai yra išpildytos. '
vendami gryname ore, vien lie Amerikos lietuvių duosnumo
ūkis,
o ketvirtoje vietoje vištų
išlaikymui ir kt.
kam nenaudingai polemikai, as
ką, kaip pavyzdžiui; pristatyti
šalia viso to ūkio pelningumą tuviškoje aplinkumoje, sustip priklauso, kiek vaikų Vokietijo
ūkis.
kiaušinius tiesiog į ligonines, kelia: jei augintojas parduoda rėtų kūnu ir dvasia.
žymi dalis mūsų dirbančiųjų meniniams "atsiskaitymams”,
je galės stovyklauti.
Tačiau nežiūrint, kad vištų viešbučius ir restoranus.
galėtų pereiti į brangiau apmo tariamai "kritikai" ir kitiems
kiaušinius perykloms, jdi par Sielovada, skautai, vargo mo
klausimams. Ar ūkis nėra pelningiausias, lygikamus darbus įmonėse ir įstai- mažaverčiams
'
Pasirinkimas tinkamos vištų duoda viendienius viščiukus, jei kyklų mokytojai, artimai koope Aukas, pažymint, kad jos ski
gose, jei turėtų aiškesnę nuovo nebūtų spaudai, skaitytojui ir nant su kitomis žemės ūkio ša veislės taip pat kelia ūkio pel parduoda mėsinius viščiukus ir ruodami su BALFo įgaliotinio riamos vaikų stovykloms Vokie
ką apie esamą darbo rinką, jei bendrai lietuviškam reikalui komis, vištų ūkiu daugelis ver ningumą. Tad kuri gi vištų veis jei parduoda veislinę medžiagą. įstaiga Vokietijoje, numato šią tijoje, malonėkite siųsti:
pasistengtų įsigyti betkurią spe-. naudingiau, jei ji* atsipalai čiasi, nes čia, pradedant ūki lė yra geriausia? Iš tikrųjų nė Norint turėti pelningą vištų vasarą pravesti 4 stovyklas lie United Lithuanian Relief Fund
of America, Ine.
nuo minėtų "gyvenimo ninkauti, nereikia didelių kapi ra geriausios vištų veislės, tik ūkį reikia susipažinti su JAV tuvių vaikams. Į stovyklas bus
cialybę, jei geresnius darbus tu- davusi
1
105 Grand St.,
rintieji tautiečiai jiems pagel- •atspindėlių”, daugiau vietos talo. Jei vidutinis JAV ūkis yra gali būti geri ir blogi vištynai esamais vištų ūkio tipais, kuri/? priimami vaikai nuo 8 iki 17
Brooklyn 11, N. Y.
lietuvių ekonominėms apie 200 akrų ploto, tai vištų tarpe įvairių vištų veislių. Veis čia susiformavo per eilę metų metų, neatsižvelgiant į tikybos
betų savo patarimais ir reko- skirtų
■
ūkiui pakanka pusės to ploto; lės pasirinkimui lemiamos reikš ir pasirinkti iš jų tinkamiausią skirtumą. Vaikai išbus stovyk
mendacijomis. Daug lietuvių ga problemoms spręsti?
lėtų pereiti į visais laikais ir vi Mūsų laikraščiai atliktų savo jei kitoms ūkio kryptims reikia mės turi rinka. Nežiūrint kokios turimoms sąlygoms.
lose po 20 dienų. Vieno vaiko
suose karštuose geriausiai ap pareigą, paskyrę nuolatinę vietą didelių ir brangių trobesių, tai veislės vištos laikomos, bet jei
VASARIO 16
1. Vištos laikomos, kad aprū išlaikymas stovykloje, įskaitant
mokamą darbą — prekybą, pra lietuviškai ekonomikai. Tos eko vištų ūkiui pakanka mažesnių jos per metus padeda 70-80 kiau pintų ūkį kiaušiniais ir vištiena. kelionės išlaidas geležinkeliu,
GIMNAZIJOS ,
monę, amatus ir kitus laisvuo nomikos turinį sudarytų, svar ir pigesnių; jei gyvas invento šinių, tai apmoka tik pašarus,
kainuos apie $12.00. (Tikimasi
MOKYTOJAI
2.
šalia
miestų
arba
pačiame
sius verslus, jei daugiau nusi biausia, klausimai, vedą mūsų rius kitur yra brangus, tai viš kurie sudaro tik pusę vištų iš
gauti geležinkeliu 75% nuolai
mieste
baterijose
laikomi
ir
au

šio
meto
VASARIO 16 gimtų
ūkiui,
palyginamai,
pakanka
manytų apie šias darbo sritis ir tautiečius Į GERESNĮ DARBĄ.
dos).
laikymo išlaidų. Jei 4 svarų viš
nazijos mokytojų sąstatas:
jei susilauktų moralės ir mate- Tai reiškia — į geriau apmoka mažos vertės gyvojo invento ta-per metus sudeda 200 kiau ginami mėsiniai viščiukai rinPatys tėvai neįstengs vaikų
kai.
rialės tautiečių paramos.
Antanas Giedrius-Giedraitis,
mą ir sveikesnį darbą įmonėse, riaus..
šinių, tai tuzinui kiaušinių ji su 3. šalia miestų arba pačiame išleisti į vasaros stovyklas ir jų
r
direktorius, dėsto lietuvįų kal
Kad vištų ūkis būtų pelnin naudoja 5 svarus pašaro, o 4
Daugelis lietuvių dirba svei įstaigose, prekyboje ir amatuo
tenai
išlaikyti.
Jie
patys
vos
mieste baterijose laikomos de
bą; O. Dirvelis-Kyzelbachas, vi
katai kenksmingą darbą nakti se, į specialybės darbą, į inteli- gas, vištų augintojas turi mėg svarų višta padedanti 100 kiau
dančios vištos, o jų kiaušiniai ginasi nuo bado. Sudarydami
cedirektorius, švietimo tarėjas,
mis ir šiaip nehigieniškose są gentinį — protinį darbą. Klau ti šig ūkio šaką, būti gerai su šinių per metus sunaudoja 8.5
vaikams
sąlygas
nors
kelioms
tiesiog pristatomi vartotojams.
dėsto vokiečių kalbą; Kun. Dr.
lygose. Sveikata — didžiausias simai įdomūs ir aktualūs, jiems ja susipažinęs, gerai žinoti pauk svaro pašaro vienam tuzinui
Čia parduoda ir pjautas vištas. savaitėms apleisti niūrius bara
Antanas Paškevičius, kapelio
žmogaus turtas. Turint galvoje gvildenti turime daug gabių, ščių bei pašarų kainas ir turi kiaušinių padėti. Nežiūrint to
4. Ūkiai laikantieji 50-100 de kus ir praleisti laiką gražioje
komunistų beatodairos naikina kompetentingų ir gerų norų tau vesti tikslią sąskaitybą.
kios veislės višta bebūtų, ji turi dančių vištų, kad aprūpintų ūkį gamtoje, tuo pačiu palengvintu nas, dėsto tikybą ir lotynų kal
mą mūsų tautą, kiekvieno lietu tiečių, tad Redakcijoms nebūtų
Labai svarbu vištų ūkį turėti padėti apie 150 kiaušinių per kiaušiniais ir paukštiena ir kad me vaikams ir jų tėvams jų gy bą ; Alfonsas Krivickas, dėsto
meno dalykus; Dr. Edvardas
vio emigranto sveikata Limpa sunku sutelkti šiai skilčiai ben šalia gerų rinkų, nes tas kelia metus, kad apmokėtų jos išlaiky
iš jų gautų pajamų smulkioms venimą. Todėl tėvų ir vaikų akys
Seika, dėsto chemiją ir gamtos
ir tautos didžiausiu turtu. Lie dradarbių kadrą. Tuo keliu ei ūkio pelningumą. Visiems yra mo išlaidas ir duotų pelno. Jei
vėl
nukrypo
į
Amerikos
lietu

išlaidoms.
mokslus; J. Jurkaitis, dėsto ma
tuviai, perėję į sveikatai ne nant, bendromis pastangomis, gerai žinoma, kad dideli miestai višta tuzinui kiaušinių sunaudo
5. Ūkiai laikantieji 100-500 vius: padėkime savo aukomis
kenksmingą ar mažiau kenks mūsų spauda taptų vienu rim yra gera rinka kiaušinių ir viš- ja 4.5 svaro pašaro, tai ji per
tematiką ir vokiečių kalbą; S.
tas
stovyklas
pravesti.
Ypač
dedančių vištų, kad paremtų
mingą darbą, prąilgintų savo čiausiu lietuvių ekonominio kimetus duoda 76 centus pelno, o ūkį pajamomis, čia vištos yra Amerikos lietuvių jaunimo or Antanaitis, dėsto matematiką
darbingumo amžių, o išlaisvinus limo varykliu.
ganizacijos ir lietuviškų mo ir fiziką; Ą. Gasnerienė, dėsto
ke, Baltimorėje ir IVashingtone. jei tuzinui kiaušinių padėti ji kaipo šalutinė ūkio šaka.
Lietuvą — pateiktų daugiau pa
kūno kultūrą mergaitėms, mer
sunaudoja
8.3
švarus
pašaro,
tai
Pradžios mokyklos mokiniui už
6. Komerciniai vištų ūkiai ar kyklų vaikučiai turėtų ateiti
jėgos, būtinos krašto atstaty
per metus dudda tik 2 centus ba vištynai, kur vištų augini Vokietijoje esantiems vaiku gaičių bendrabučio vedėja; O.
gerinusį
rašinį
skiriama
100
dol.
V LIETUVIAMS
mui.’ *-■
pelno. Iš to aršku, kaip svarbu mas yra pagrindinis šeimai.
čiams į pagalbą ir jiems parink Gešventas, dėsto kūno kultūrą
pinigais.
MOKSLEIVIAMS
■benilukams, bendrabučio vedė
Daug mūsų inteligentų, įvai
Konkurso skelbėjos pageidau žinoti vištų augintojui tie ir vi Baigiant kalbą apie pelningą ti aukų.
rių sričių specialistų ir profesio Pabaltijo Moterų Tarybos Lie ja, kad tame rašinyje būtų pa sa eilė kitų dalykų, kad vištų vištų ūkį reikia padaryti šias BALFo centro valdyba krei jas ; T. Knopfmileraitė, dėsto vo
nalų, dirba savo specialybei sve tuvių Atstovybė New Yorke šio liesta tema iš Amerikos laisvės ūkis būtų pelningas.
pias į visus Amerikos lietuvius kiečių ir anglų kalbas žem., kla
išvadas:
sėse; K. Motgabis, dėsto muzi
timą darbą fabrikuose. Tuo bū mis dienomis gavo iš General kovų prieš ir per Nepriklauso Kad vištų ūkis būtų pelnin
1. Vištų ūkis turi būti apie ir prašo kiekvieną pagal išgales
du, žlugdoma netik brangiai Federation of tVomen’s Clubs mybės Deklaracijos paskelbimo gas reikia apie pusę pašarų už 100 akrų ploto.
skirti vaikų stovykloms Vokie- ką ir geografiją; A. Petkevičius,
dėsto biologiją ir istoriją; O.
įgyta specialybė, bet ir inteli pranešimą apie tos organizaci metą, visa tai surišant su Ame siauginti savo ūkyje, nes ūkyje
2. Dedančių vištų laikyti ne
Vehrenkamp, dėsto anglų kalbą
gento dvasinis turtas, jo svei jos ruošiamą rašinio konkursą, rikos demokratinės santvarkos užsiauginti pašarai yra per pus
mažiau kaip 1500.
vyresnėse klasėse ir V. Snarskata. O juk nieko kito nebus kuriame kviečiami dalyvauti ir išsivystymu.
pigesni negu perkamieji. Pavyz 3. Vidutinis vienos vištos per brangiausi kiaušiniai.
taip pasigesta išlaisvintoj Lie lietuviai moksleiviai. Kreipia Rašinys neturi būti ilgesnis džiui, perkamieji vištų pašarai
kis, parengiamosios klasės mo
turi
7.
Perinamų
kiaušinių
metus padedamų kiaušinių skai
tuvoj, kaip inteligentinio darbi masi į pradžios ir highschool už 1.000 žodžių ir netrumpesnis kaštuoja 5 centai svaras, o ūky
kytojas.
skilti daugiau kaip 60%'.
čius nemažesnis kaip 150.
ninko, įvairių sričių specialisto. mokinius, kuriems už' gerinusį už 800 žodžių, žinoma, parašy je užsiauginti, .— per pus pi
8. Vištų prieauglis laikyti ne- /■
4. šalia pareįuodamų kiaušinių
šie ir panašūs pavyzdžiai ro rašinį, tema: "Ką Amerika man tas angliškai, perrašytas maši gesni. čia tenka pripirkti tik turi būti parduodama mėsinių mažiau kaip 80%.
Seniausias ir gražiausiai ilius
do, kad mūsų ekonominė būklė reiškia?”, skiriamos dvi premi nėle arba ranka, tik gerai įskai baltymingus pašarus, druskos viščiukų.
9. Bendras vištų mirtingumas truotas lietuviškos minties žur
jos.
nėra patenkinama. Ji turėtų bū
toma. Rašinius siųsti iki 1954 ir vitamininius pašarus. Labai
5. Į vištų ūkį investuojamas neturi viršyti 20% visų vištų,
nalas.
ti veržliai gerinama. Tai labai
Highschool mokiniui, laimė m. sausio mėn. 1 dienos šiuo svarbu, kad vištos gautų pakan kapitalas turi būti nemažesnis arba 25%. dėsliųjų.
svarbu lietuviui, lietuvių bend jusiam pirmą vietą, skiriama adresu: Americanism Depart- kamai baltymų joms skiriamuo kaip 10.000 dolerių.
10. Kiaušinių vertė turi būti
ruomenei ir Lietuvai. Tad visų nemokama kelionė aplankyti is ment, General Federation of se daviniuose. Pavyzdžiui, jei
MARGUTIS
6. Daugiau 25%' kiaušinių višmūsų pareiga pasirūpinti, kad torines vietas Philadelphijoje VVomen’s Clubs, 1734 N. Street, vi?ta .g,™na 12% baltymų davi■ tos -turi padėti spalio-gruodžio per pus didesnė už sužeriamų
pašarų vertę.
Įsteigė kompozitorius
lietuviai kiltų ekonominiam gy (Independence Hali), New Yor- N. W., Washington 6, D. C.
nį, tai ji padeda 148 kiaušinius,, mėnesiais, nes tuo laiku yra
11. Virš 20% pajamų turi su
venime kiek galima greičiau ir
A. VANAGAITIS
daryti iš parduodamų mėsinių
ąugščiau. Tai būtų įmanoma tik
viščiukų.
Kaina metams $3.00
bendrom jėgom šalinant šį eko
12. Daugiau kaip 60% dedan
nominį kilimą trukdančius ir
Susipažinti siunčiamas
čių vištų'turi sudaryti jaunos
stiprinant jį skatinančius veiks
dovanai.
vištelės.
nius. Tik jungtinėmis jėgomis
6755
So.
Western Avė,
13. Daugiau kaip 1000 vištų
įmanoma atlikti didesni darbai.
Chicago 36. UI.
Siekiant lietuvių ekonominio
skirti vieno žmogaus priežiūrai.
Agr. A. V.
kilimo, turėtų būti panaudotos
visos esamomis sąlygomis pri
einamos ir efektyvios priemo
nės. Jų yra daug ir įvairių. Kai
kurios jų, didesniu ar mažes
niu pasekmingumu, jau yra ban
BEST W1SHES
domos ir mūsų Bendruomenių
veikloje. Tačiau pati svarbiau
To Our Friends and Patrons
sia, pati efektingiausią priemo
For a Pleasant Holiday
nė — mūsų spauda — vis dar
paliekama nuošalyje. O juk
spauda galėtų ir turėtų būti vie
nu didžiausiu mūsų ekonominio
gyvenimo varykliu.
Sakoma, kad spaudą yra gy
venimo veidrodis. Jei taip, tai
ji turėtų parodyti mūsų gyveni
mo svarbiausias sritis, tinka
Weddings Our Specialty
moj proporcijoj;’Priešingu atvej u spauda būtų kreivas veidro
dis. Gyvenimo turinio didžiau
CAREFUL, COURTEOUS DRIVERS
sią dalį suddro ekonominė sriFULL INSURANCE COVERAGE .
’ tis. ši sritis yra” ir pati svar
biausia, nes nuo jos pareina, žy
mia dalimi, ir visas- kitas, mūsų
gyvenimas — tautiniai politinis,
‘kultūrinis ir socialinis. Tad 'bū
tų nuoseklu reikalauti, kad mū
sų spauda ir skaitytojų ekono
miniam būviui- sk,irtų deram*
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Vokietija mus šiuo metu jungia
taip pat interesų bendrumas.
Antroj kalbas daly jis aiškino,kad bolševikai, sulaužydami .su
Ir šįmet, birželio 13 d., birže
LIETUVOS SKAUTŲ
mis negalėjote..Per tas 2-3 sa lio' įvykių minėjimo susirinki Birželio 14 minėjimas Stutt- tartis ir iškilmingus pareiškiS. KARPIUS
— Steinhaldenfelde buvo muB, naudodami smurtų, provo
BROLIJOS VYRIAUSIOJO
vaites ypatingai tautinio auklė mas nebuvo toks gausus, koks garte
‘
SKAUTININKO
jimo prasme' daug gero galima turėtų būti trijų tautybių susi surengtas estų, latvių ir lietu kacijas ir apgaulę, okupavo PaVirginia.
Virginia, 40,815
LIETUVIŲ SĄSKRYDŽIO
ATSIŠAUKIMAS
padaryti, bent' iš, dalies išlygi rinkimas. Atrodė, kad bent lie? . vių kartu, susitarus visiems baltijos kraštus ir juose laikosi
ketv. mylių didumo, prieina prie
WASHINGTONE PROGA
nant ta žalą, kurią jauniesiems tuvių senesnieji ir naujesnieji trims apylinkių pirmininkams. tik baisaus teroro pagelba. Kvie
Broliai Skautai!
Atlanto rytuose ir turi puikius, Mielieji
'
yra padariusi svetimoji mokyk ateiviai lyg ir rungtyniauja vie Lietuviams katalikams pamaldos tė lietuvius būti vieningais, o
Kitos svarbios vietos prie sos- ,
smėlėtus, negilaus vandens kran štai vėl prasideda gražiausias la. Dėlto prašau ypatingą dėmesį!
buvo 11 vai. ir evangelikams 12 visus pabaltiečius artimai ben
tinės \Vashingtono yra Annatus. Gyventojų turi apie 3,318,- Siu metu skautavimo laikas — atkreipti į jaunųjų taisyklingų ni su kitais, kurių ' mažiau vai., kurias atlaikė kunigas But
dradarbiauti.
polis — Karo Laivyno akademi 700. Senoji kolonistų sostinė bu
ateis ... New Yorke toks ne
ja, apie 40 mylių į rytus nuo vo Williamsburg, ant pusiausa- mūsų vasaros stovyklos. Tat ne- lietuvių kalbos vartojimą, pra- lemtas skirtumas tarp "mūsų” kus ir kun. Jurkaitis. Į minėji Po kiekvienos kalbos buvo gie
mų susirinko apie 150 žmonių.
likime ne vienas dulkėtame mie- šau prbgramuo.se duoti kaip gaIVashingtono. Baltimorės lietu
lio tarp dviejų upių, netoli At ste. Išjudinkime visas savo skil- lint daugiau lietuviškų dainų ir ir "jūsų” vis dar negalutinai iš Dalyvavo gudų, ukrainų ir lenkų damas tos tautos himnas, kuriai
vių kolonija turėjo daug reika
nykęs
...
šį
kartų
,
neatsilanky

tautybei priklausė kalbėtojas.
lanto. Dabartinė sostinė — Richlų su Annapoliu, kadangi Balti mond, su 240,000 gyventojų,! tis, būrelius ir valtis į šią di-į žaidimų, laužuose — mūsų tau- mo rungtynes "laimėjo”, rodos, atstovai, o taip pat vietos vo Susirinkimas priėmė atitinkamų
kiečių katalikų ir evangelikų
džiųją vasaros šventę po Vieš- tosakos ir praeities vaizdų, pamorės patriotų lietuvių pasidar
buvo pietiečių atsimetėlių kon- patieą dangum, čia bus deguo-i mokyti lietuviškos maldos tuos, senesnieji ateiviai .»..
kunigai ir vokiečių visuomenės protesto rezoliucijų. Minėjimas
bavimu, prie sostinės rūmų, prieš
federalistų sostinė pilietinio ka nio pavergusiems plaučiams, kurie Viešpatį svetimąja melsti' Antras nejaukus momentas atstovai. Į garbės prezidiumų baigtas deklamacijomis. Iš lie
20 metų pasodintas Lietuvos ro metu, (1861-65 m.). Ir čia
minėjime buvo tai, kad, kai es buvo pakviesti: estų atstovas p. tuvių pusės deklamavo vargo
darbo ir saulės sumenkusiems pradėjo,
nepriklausomybės
atminė i a i buvo visas sukilėlių centras.
tai programoje turėjo savo di Tollasson, latvių C. T. pirminin mokyklos mokiniai E. Vormaitė,
raumenims ir sielai džiaugsmo
ąžuoliukas, kuris dabar turėtų
džiulį vyrų chorų, latvių daly kas dr. šildė, VLIKo Vykd. Ta L. Skeivelas ir G. Lipšytė.
Du žymiausi žmonės Ameri skaisčioje, lietuviškoje ■ šeimoje. Mieli skautų tėvai ir rėmėjai!
būti jau gerokas medis.
Minėjimas dalyviams padarė
vavo stiprus mišrus choras, lie
kos kolųnistų nepriklausomybės Tegu skamba lietuviška malda
Ne viena mūsų stovykla nėra tuvių choras buvo tik įrašytas rybos narys p. Gelžinis ir, .kaip gilų įspūdį.
K. B. J.
Grįžkime į vakarus, ir perėję kovų metais, kurių vardai eina ir daina* svetimoje padangėje.
apsiėjusi be Jūsų rūpestingos ir programoje, bet jo nebuvo... labai nuo bolševikų teroro nu
Potomac upę į Virginia valstybę, per knygų knygas, buvo taip pat Tegu plevėsuoja išdidi lietuviš
duosnios rankos. Ir šiais metais, Paskutiniu momentu padėtį gel kentėjęs p. Šukys.
pasidairykime-ten. Virginia rei Virginijos piliečiai. Pirmas Pa- ka trispalvė, reikšdama mūsų
kai nušvis laužai, mes Jus vėl bėjo V. Jonuškaitė, kuri padai Po įžangos žodžių, kuriuos pa DETROITE LANKYSIS
kia skaityti istoriškiausia U.S. trick Henry, 1775 metais savo nepalaužiamą tikėjimą į laimin
su pagarba minėsime ne vienų navo susirinkimo temai gerai sakė p. Janevičs, tylos minute
PREZIDENTAS CH.
valstybe. Ji pirmutinė anais lai kalba sukėlęs kolonistus į kova gą mūšų brangios Tėvynės atei
turėdami savo tarpe. Dėkoju parinktas keturias dainas. Kai buvo pagerbti bolševikų nužūdykais galingos Britanijos koloni už laisvę ir nepriklausomybę. ti!
KALINAUSKAS
tieji,
kankinamieji
kalėjimuose
Jums, brangieji, už pasitikėjimų estų ir latvių chorai pagiedojo
ja Amerikoje, kur išaugo visa Žymiausias tų dienų oratorius,
ir
vergų
darbo
stovyklose
paSusivienijimo
Lietuvių Ame
vadovais, už patarimus ir už savo himnus, susirinkusiems bu
anų laikų Amerikos aristokrati kolonistų veikėjas, Patrick Hen Mieli br. vadovai, dv. vadovai
baltiečiai.
rikoje, lietuvybės vajaus proga,
viską,
ką
gero
lietuviškai
Skauvo nejauku: nejaugi skirstysi
ja, iš kurios, nepriklausomybę ry pasakė savo karšta kalbų ir skautininkai!
tijai esate padarę. Tik dirbdami mės net be Lietuvos himno ? Bet Kalbas pasakė dr. šildė, Tolla CLA 352 kuopa rengia vajaus
iškovojus, jauna valstybė gavo 1775 metais, prieš britus engė Diena iš dienos daugiau jau
drauge galėsime pakelti tų di ir čia, latvių ir estų chorų prie- sson ir Gelžinis. Pirmieji du piknikų-gegužinę birželio 28'die
aštuonis prezidentus: pats pir jus, pareikšdamas, — "aš pasi čiame poveikius to dvasiško ge
dįjį mūsų visų rūpestį- — išlai šakin išėjus V. Jonuškaitei ir kalbėtojai plačiau nušvietė bol nų Birutės darže. Kad piknikų
mutinis — Jurgis VVashington; renku laisvę arba mirtį!” Ir tas nocido, kurio aukomis yra jau
kyti savo vaikus Lietuvai,
pradėjus himrją, visi salėje buvę ševikų vykdytų ir dabar tebe padarytume įdomesniu ir susi
trečias — Thomas Jefferson; įžiebė ugnį dėl nepriklausomy nieji lietuviukai augą svetimoje
Visiems geriausių stovyklų! lietuviai susiprato greit prisi vykdomų terorų ir rusifikacijų vienijimo vardų iškeltume, ren
ketvirtas — James Madison; bės. Britairiiei Patrickų Henry aplinkoje. Mes jaučiame kaip
Pabaltijo kraštuose. Kvietė vi gėjai j tų piknikų pakvietė Cen
B u dėk im e !
jungti ir skirstantis neteko taip
penktas — James Monroe; de nei kitus tada nepajėgė suimti negailestingai plėšiami iš jaunų
sus įsijungti į kovų dėl Pabalti tro prezidentų iš Boston, Mass.
vyr.
sktn.
Stp.
KAIRYS,
jau
labai
žemai
nuleisti
akis
...
vintas — W. H. Harrisėn; de ir nubausti.
jų širdžių lietuvybės ženklai —
jo ir kitų bolševikų užgrobtų
LSB Vyriausiasis Skautininkas
SLA. prezidentas C. J. Kali
šimtas — John Tyler; dvyliktas
Kitas — Benedict Arnold, pa lietuvių kalba ir dvasinės ver
Spaudos konferenęijoje nese kraštų išlaisvinimo. M. Gelžinis
nauskas
j Michigano valstybę
— Zachary Taylor (jis mirė sižymėjo kaip išdavikas. Ir Ame tybės, kurioms amžiais buvo iš
niai iškelta mintis, kad ateinan išryškino pabaltos kraštų iš1850 m.). Po to, Virginia daVė rikos istorijoje jo vardas taip tikimi mūsų tėvų tėvai. Kas SMAGIOS IŠKYLOS BOSTONE čių metų didžiosioms viešoms1 laisvinimo perspektyvas dabar pirmų kartų atvyksta, todėl
tik W. Wilsonų — 27-tą prezi pat visose knygose pažymėtas. šiai bangai pasipriešins, jei ne
Sulaukę gražių pavasario die demonstracijoms reikia pradėti tinėje politinėje situacijoje. Jis SLA nariams ir Detroito lietu
dentą, pragarsėjusį I pasaulinio Užtenka bent kam prikišti Be mūsų auklėjimo organizacijos, nų Bostono skautai ir skautės rengtis jau dabar, o ne keletą• nušvietė trijų didžiųjų politinius viams bus malonu susipažinti.
karo metu.
nedict Arnold vardų — ir visi kas drąsiai atstatys krūtines jos suskato dažniau ištrukti iš mie■ savaičių prieš, galbūt yra pro-■ tikslus, kuriuos jie sieks Bermu- ’ Į' minėtų piknikų yra pakvies
Arlington kapinės. Skersai žino ką tai reiškia. Jis pradžio- triuškinančiai jėgai, jei ne Jūs, sto triukšmo ir dulkių į gamtų.■ tingiausia priemonė išvengti to-■ dos konferencijoje, o taip pat, tos visos aštuonios kuopos, esanT
Potomac upės, į krantų iškilus,, je pasižymėjęs kovose prieš bri- mielieji, Tautai taip svarbaus Biržęlio 6-7 d. Bostono liet, vie-■ kiai negarbingai netvarkai.
ko dabartiniu metu siekia So čios Michigano valstybėj. Taip
tininkijos skautai sėkmingai da
patenki į Arlington Valstybinesi tus. Net sumanęs ir siūlęs už- darbo savanoriai.
vietų Sųjunga. Siekiant mūsų pat tikime svečių iš Toledo ir
NEW YORKO MOTERŲ
Kapines, Ten laidojami žymesnii pulti ir Kanadų. Buvo paskirtas
kraštų išlaisvinimo JAV yra Clevelando.
Vasaros stovyklos yra mūsų lyvavo vietos skautų 2-jo So.
valstybės žmonės. Bet preziden• Rhiladelphijos gynėju, paskui didžioji, proga duoti savo ber Boston-Roxburyi districto dvie
KLUBO SUSIRINKIMAS
F. Motuzas, Kuopos Pirm.
mūsų stipriausia atrama. Su
tai ne visi ten palaidoti. Pvz.,, komandierium Wes Point ir kt. niukams tai, ko miesto sąlygo- jų dienų iškyloj’s.*-t-'Camporee,
Miltone, Camp Sayre stovykla Birželio 27 d., šeštadienį, New
Ohio prezidentas Taft, buvęs vė■ Kuo tai nepasitenkinęs, susirišo
vietėje. Šia Camporee pravedė Yorko Moterų Klubas šaukia
liau Augščiausiojo Valstybės su britais perėjęs jų pusėn. Ar
T E R R A ATPIGINO KNYGAS
to districto vedėjus sktn. L. J; susirinkimą, kuriame kviečia
Tribunolo pirmininkas, palaido nold su britų laivynu atplaukęs
VASARA, ATOSTOGOS GAMTOJE — TAI GERIAUSIA
Končius. Buvo pravestos inten mos dalyvauti visos Didžiojo
tas tose kapinėse, gi civilinio užpuolė ir išdegino Richmond
New Yorko lietuvės. Susirinki
PROGA PRISIMINTI LIETUVIŠKĄ KNYGĄ. KIEKVIE
syvios varžybos .tarp , iškylau
karo laimėtojas generolus pre miestu. Britai jam davė geneNA ŠIŲ KNYGŲ ĮDOMI, VERTINGA’IR BŪTINA JŪSŲ
me
dalyvaus
ir"l{glbės
jau
iš
jančiu skilčių, Įtarias laimėjo
zidentas Grant palaidotas Netf FbloMeitenanto laipsnį ir laikė
Vokietijos tremties laikų pa
KNYGŲ LENTYNOJE
Bostono
latviai
skautai.
Yorke. šiose kapinėse palaidotas Londone kaip Amerikos reikalų
žįstama Pabaltijo Moterų Tary
1. Marius Katiliškis, Užuovėja, apysakos ............... $3.50
ir Kaune žuvęs amerikietis Įeit. specialistų.
Birželio 7 d! smągią iškylų į bos darbuotoja, viena jos ini
2. Antanas Škėma, šventoji Inga, novelės ........... 2.50
Harris.
Po pilietinio karo, Virginia
Franklin Parkų turėjo Bostono ciatorių ir pirmoji jos pirminin
3. Dr. P. Jonikas, Lietuvių Kalbos Istorija..... .'......... 3.00
Augštai krante, iš kur matosi tik 1870 metais priimta atgal į
Baltijos vietininftlffig DLK Bi kė dr. Marija Žilinskienė. Ta
4. Putinas, Keliai ir Kryžkeliai, poezija ................... 2.50
visa sostinė, greta Arlington Kongresų. Tai žemės ūkio kraš
rutės skaučių draugovė. Joms proga ji keletui dienų atvyksta
5. Kazys Binkis, Lyrika, poezijos rinktinė............... 2.00
kapinių, yra suvalstybinti dva tas, 68 nuoš. jos viso ploto už
vadovavo draugininke vyr. skil- iš Cleveland, Ohio. Toliau kal
6. Prosper Merimee, Kolombą, romanas ................... 2.25
ro rūmai, buvę pietiečių pilieti imta žemės ūkiui. Po 1900 metų
tinin. Dalia Barmdtė.. Pravestas bės antroji tos Tarybos pirmi
7. August Gailit, Tomas Nipernadis, romanas ....... 2.50
nio karo vado generolo Robert pradėjo augti miestai ir dau
įdomus skautiškas žaidimas, ninkė adv. Birutė Novickienė,
8. Francois Mauriac, Gimdytoja, romanas ............. 1.75
E. Lee. Tie rūmai paversti mu giau atsirado pramonės.
parko griuvėsiuose su apetitu kuri ligi šiolei sėkmingai tai or
9. Luigi Pirahdello, Pirmoji Naktis, novelės ........... 1.50
ziejum, kur publika gali lanky
suvalgyti atsineštiniai priešpie ganizacijai vadovavo- New Yor;
10! L. Dovydėnas, Broliai Domeikos, romanas ........... 2.50
Gaukit
žemos
kainos
tis. Suvalstybinti ne ta prasme, 30,000 KOMUNISTŲ
čiai ir ristele su prasidedančiu ke, bet paskutiniu laiku dėl svei
11. Kazys Boruta, Baltaragio Malūnas, romanas ........ 2.50
Farm Bureau automobilio
kad pietiečiams pralaimėjus ka KNYGŲ
lietučiu
grįžta
namo.
katos
pasitraukė.
Dabartinė
pir

12. Balys Sruoga, Kazimieras Sapiega ....................... 2.50
rų, generolų Lee privertus pasi Senatorius McCarthy pasakė apdraudų — sutaupykit iki
mininkė Ligija Bieliukienė pa
13. Balys Sruoga, Giesmė apie Gediminą................... 2.00
20%.
Vienoda
ir
pastovi
DLK
Gedimino
vilkiukų
drau

duoti, jo dvaras būtų buvęs kon prezidento Eisenhower’io paskir
darys pranešimą apie General
14. Guy de Maupassant, Karoliai, novelės................... 2.50
bendrovės
politika
...
grei

govė,
gegužės
paskutinį
sekma

fiskuotas. Ne. Tas padaryta su tam U.S. komisijonieriui Vokie
Federation of Women’s Clubs
15. Axel Munthe, San Michele Knyga I....................... 2.50
tas,
draugiškas
patarnavi

dienį
iškylavusi
Camp
Sayre,
sitarimu su giminėmis po jo tijai, James B. Conant, buvu
16. Axel Munthe, San Michele Knyga II
.............. 2.50
mas. Tai antras didžiausias
birželio 9‘d. su draugininku vyr. Washingtone įvykusį Kongresą,
mirties,
siam Harvardo universiteto pre
kuriame
ji
atstovavo
Tarybų.
17.
Paer
Lagerkvist,
Barabas,
romanas
.................
2.25
skiltn. Vyt. Strolia aplankė Bos
Visų prezidentų ir istorinių zidentui, kad jo manymu, Co auto apdraudėjas.
New Yorke Moterų Klubo pir
KITŲ LEIDYKLŲ LEIDINIAI
Šaukite:
tono
planetariumĄ
ir
moksloasmenų gyvenami namai Ame nant nėra tikęs tai vietai, ku
18. J. Simonaitytė, Aukštųjų Šimonių Likimas ....... 3.50
technikos muziejų. Mažiesiems mininkė operos solistė Vincė Jorikoje pasistengiama suvalsty riai paskirtas, ir kad jis tose
nuškaitė-Leskaitienė praneš apie
19. A. Baronas, Debesys Plaukia Pažemiu ............... 2.50
žingeiduoliams
daug
džiaugsmo
binti Kitų tokius namus paima pareigose neatlieka savo darbo
klubo darbus'ir planus. Susirin
20. Šatrijos Ragana, Sename Dvare .................... ....... 2.00
suteikė
to
muziejaus
eksponatai
globoti jų vardo organizacijos, tinkamai.
PIRKDAMI T E R R O S LEIDINIŲ Už 10 DOL. AR
— gyvas apuokas, mašinų vei kimas įvyksta Baltic Freedom
kurios prižiūri ir išlaiko visuo Senatorius McCarthy, komu
DAUGIAU, GAUNATE TERROS KNYGOS KLUBO NA
kiantieji modeliai it pn. Po šios House, 131 E. 70th St. (Lexingmenei juos lankyti.
nistinės veiklos tyrinėtojas se
RIAMS TAIKOMĄ 30% NUOLAIDĄ. PASINAUDOKITE
išvykos vilkiukai pasivaišino le ton Avė. kampas, IRT LexingPAULINA MOZURAITIS
Jurgio IVashingtono dvaro nato komisijoj ė" paskelbė, kad
ŠIUO PAPIGINIMU, IR NETEKS SKŲSTIS MŪSŲ KNY
dais ir prisiminę Vokietijoje pa ton Avė. požeminis local prive
13706 Benwood Avė.
užsieniuose,
daugiausia
Vokie

rūmai yra toliau į pietus, apie
GŲ BRANGUMU.
silikusius lietuvius skautus, su ža iki 68 gt., iš čia tik du blo
Telephone: LO 1-7795.
16 mylių nuo Washingtono, taip tijoje, kur Conant paskirtas
UŽSAKYMAMS ADRESAS:
dėjo savo kuklias aukas Vyriau
kai). Klubas kviečia dalyvauti
pat Potomacupės krante. Visas j tvarkytLU.S. reikalus, Amerikos
T E R R A
siojo Skautininko paskelbtam
Statė
Departamento
pinigais
Washingtono dvaro centras suv
748 W. 33rd St.
GEGUŽĖS MĖN-p GERAJAM visas lietuves nevvyorkietes ir
pastatais ir atstatytais gėlynais pripirkta, kitos net išleistos, gų degintoju”.
Chicago 16, III.
DARBELIUI. Visi Bostono praneša, kad paskirų kvietimų
globojamas specialios moterų 30,000 komunistinių knygų, ko "Knygų deginimas” nuaidėjo skautų vietininkijos. vienetai nebus siuntinėjama.
munistų ir komunistuojančių ir prezidento Eisenhower lūpom, bei skautininkai prisidėjo prie
draugijos.
parašytų ir jos užpildo U.S. iš kai jis kalbėdamas Dartmouth šio gerojo darbelio — Vokieti
Jurgio Washingtono rūmuose laikomus informacijos centrus
Universitete (N. H.) universi
kasmet lankosi tūkstantinės mi užsienyje. Kai McCarthy parei teto studentų mokslo baigimo jos Rajono liet, skautų Vadeivai
išsiųsta kukli parama šios va
nios žmonių. Jurgis Washington kalavo tas knygas pašalinti,
proga studentams padarė pasta
ir jo žmona, netoli savo rūmų, Conant sutiko, kad jas reikia bų apie "knygų deginimų”, tie saros stovykloms paremti.
— SKS —
jo paties nurodymu, pastatyto pašalinti, bet tai turėję būti pa sioginiai senatoriaus McCarthy
je koplyčioje yra ir palaidoti.
daryta patylomis, netriukšmau neįvardindamas, bet pasakyda
mas jauniems Amerikos pilie
Apie 200 mylių į pietvakarius jant.
Kali senatorius - paklaūsė ar čiams, kad "nebijokit eiti į skai IŠTIKUS GAISRO
nuo VVashingtono, prie Charlotteville, yra bene didžiausi iv Conant būtų priešingas, kad to tyklas ir skaityti knygas. Taip
NELAIMEI
puošniausi rūmai trečiojo pre kios knygos būtų laikomos uni tik* mes komunizmų nugalėsim
•
Kada
jūsų namai arba ra
zidento — Thomas Jefferson, versiteto knygyne, Conant at — pažindami jį”...
Eisenhower toliau pasakė, kad kandai tampa sunaikinti arba
kuris buvo Nepriklausomybės sakė, visos McCarthy įvardintos
Deklaracijos autorius. Jo ranka komunistinės knygos yra Har Amerika turi teisę turėti kny sugadinti ugnies, kreipkitės
tas istorinis dokumentas, žąsies vardo knygyne, reiškia paties gas apie komunizmų lengvai P. J. KERŠIS, dėl apkainąviplunksna, parašytus. Jefferson Conant supirktos jam tame uni prieinamas komunizmo studen mo, ko visada reikalauja aptams, ir tos knygos' privalų bū draudos kompanijos pirm, ne
buvo ir naujos respublikos kon versitete vadovaujant.
stitucijos ' kūrėjas, labai gabus Kai senatorius McCarthy, se ti laikomos vietose, kur jas ga gu išmoka už nuostolius.
• žmogus. Jis buvo ir -mechanikas, nato pritarimu, išreikalavo tas lėtų prieiti kiekvienas ... .
P; J, KERŠIS
LIETUVIŲ DiENOS PIKNIKE Linden Parke, Union. City, kurį surengė Waterburio Tautinės
Šie prezidento žodžiai, be abe
ir architektas, ir inžinerius, ir knygas iš U. S. informacijos
išradėjas,' ir politikas, ir visuo centrų užsienyje išimti, Ame jo, paskatins komunistus pasi 716 Society for Saving Bld. Sąjungos skyrius, buvo susirinkę per 500 svečių. Nuotraukoj matomi, iš kairės į dešinę: S. GeoTelef.: MAin 1-1773;
naitis, Rev. R. B. T. Anderson, burmistras R. E. Snyder, Dr. M. Colney, ponia R. E. Snyder ir C.
menės veikėjas. Rūmai ant aug- rikos radikalai, komunistai n rūpinti užversti Amerikos vie
Rezidencija:
PENINSULA
2521
Bogųšas. Stovi iš kairės: V. Šmulkštys, Tautinės Sąjungos pirmininkas A. Lapinskas, Mrs. and
komunistų
sumulkinti
piliečiai,
šas
skaityklas
komunistinėmis
štoko kalno, jau kalnuotoje Vir
Mr. George J. Grojcičchia ir Dr. P. Vileišis.
pradėjo skelbti McCarthy "kny- khygomis.
ginia dalyje.
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PARDUODAMI NAMAI
'

VISIEMS {DOMUS, NUOTAIKINGAS

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
EMILIO SKUJENIEKO
SEZONO UŽDARYMO
SUKAKTIS
ISK1LMINGĄS AKTAS
Lietuvių Latvių Vienybės
įvyksta šį sekmadienį, 11 vai. Clevelando skyrius liepos mėn.
30 min. (birželio 28 d.) Lietuvių 4 d. 7 vai. Bohemian Nati'onal
salėje.
Hali patalpose (4939 Broadway

Siame tradiciniame akte kvie
čiami dalyvauti ansamblio glo
bėjai, rėmėjai, gerbėjai ir visa
lietuvių visuomenė. Atskirų
kvietimų nebus.
Ansamblio Valdyba

Avė.) rengia rašytojo Emilio
Skujenieko 50 metų amžiaus su
kakties minėjimą.
Dalyvaujantieji praneša: A.
Mikoliūnui, telef.: HE 1-8267.

{vyksta birželio mėn, 28 d. Pradžia 2 vai. p. p.
,
25000 EUCLID AVĖ. — GERIAUSIOJ GEGUŽINĖMS
VIETOJ

{domi komiško sporto programa.
GERAS ŠVEICARŲ ORKESTRAS. ĮVAIRIUS BUFETAS.

DAUG KITŲ MALONUMŲ.

LANKĖSI ARCH. J. MULOKAS

I

PARDUODAMAS
GERAS NAMAS

East 81 St., netoli Superior,
Plytų ir čerpių. Holy Cross ir
10 kambarių namas. Didelis
Our
Lady of Perpetual Help pa
sklypas. Dviejų augštų sandė
liai užpakaly. Geras amatinin rapijos. Netoli nuo Vilią Angelą
ir St.-Joseph augštesniosios mo
kui dirbtuvei.
kyklos. Prie Glenville ligoninės,
¥
prie gero susisiekimo.
East 94, netoli Superior, 8 kam
Pirmam augštė didelis svečių
barių vienos šeimos, naujas ga kambarys, židinys, veranda, val
so šildymas. Kaina $10.800.
gomasis, virtuvė, prausykla ir
kt.
Ray Nausneris
Antram augšte trys puikii^
UI, 1-3919
LI 1-9216
įrengti miegamieji, vonia.
11809 St. CIair
Trečiam augšte didelis miega
masis, vonia.
Geras rūsys, gaso šildymas,
TALIS STUDIO
2 garažai. Privačios paplūdimio
teisės, šaukite:
dabar jūsų kaimynistėj
KE 1-3855
(26)
7106 Superior Avė.

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO

BEI DEKORAVIMO DARBAI

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

\

1

GOOD NEWSI

OUR SAVINGS INTEREST
RATE DOUBLED

VISI CLEVELANDIEČIAI MIELAI LAUKIAMI SU
Effective from
Vykdamas iš Chicągos į WaTel. HE 2-0144
July 1, 1953
shingtoną, arch. J. Mulokas bu
SAVO ARTIMAISIAIS.
Tautinės Sąjungos Clevelando vo sustojęs pas savo gimines —
JIEŠKO. BUTO
Bet kuriuo laiku, bet kokios
’formerly 1%
skyriaus rengiamas Jonų, Petrų Varekojus ir ta proga lankėsi
Nedideliai
šeimai reikia 3
rūšies foto patarvimas Jums,
ĮĖJIMAS 50 C. JAUNUOLIAMS IKI 15 M. NEMOKAMAI.
ir Povilų piknikas įvyksta jau Dirvos redakcijoje.
kambarių buto. Pranešti:
Modernus portretai, vestuvių,
šį sekmadienį — birželioA mėn.
‘Jidlmlų, vaikų Ir kitos nuo1561 East 41 St.,
Rengia Tautinė Sąjunga
'rauko*.
28 d.
'
IŠVYKO Į PRANĖS
telef. EN 1-5303
FOTOGRAFIJOS MEISTERIS
LAPIENĖS VASARVIETĘ
Pikniko vieta labai graži, pa
Europinių žurnalų ir filmų
V. Alseika ir F. Mackus ■ iš
togūs įrengimai, gera salė esant
žvaigždžių fotografas, dabar
REIKALINGAS BUTAS
vyko savaitės atostogų į Pranės
CLEVELANDE.
ir blogesniam orui.
LATVIŲ JONINĖS
YNI BANK fOB AUTHI PIOPLIJ
LASZLO
KONDOROSSY
Dviejų
asmenų šeimai reika
vasarvietę
Stony
Nors pikniko pradžia skelbia Lapienės
Latviai ir šiais metais — OPERA,NAKTIS PUŠTOJE
lingas
butas,
be
baldų.
Abudu
Brook.
f
ma 2 vai., bet norintieji visą
WE WELCOME YOUR SAVINGS
Roundup Lake Park — rengia
dirba.
PIX BEVERAGE
Muzikos sezono uždarymo pa
dieną praleisti gamtoje, gali į
MDtUR
DtKUT lASIMMCf CCtfOlUTM
Jonines.
Joninės
įvyks
birželio
EX
1-1651
(26)
DR. V. KUDIRKOS
X i ■irii ■ ■ mv i u im ■M—a—E=nni m !■imli &
skutinis veikalas, vengrų kom 45 rūšių alaus — visoki gaivi
pikniką atvažiuoti ir nuo 11 vai.
mėn. 27 d., pradžia 6 vai. vakaro.
pozitoriaus Laszlo Kondorossy
ryto. Yra patogūs stalai užkan- DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS
nantieji gėrimai,
Dr.
Vinco
Kudirkos
Draugijos
opera "Naktis Puštoje”, įvyks
džiams, daug vietos iškilauti.
vynas
ir šampanas
sekmadienį vakare, birželio mėn.
NAUJA REAL
Neturintieji savo mašinų pik narių susirinkimas įvyks liepos
(prancūziškas)
NAUJI BANKO PATVARKYMAI
mėn.
9
d.
8
vai.
vakaro
Lietuvių
niko vietą taip pat gali lengvai
ESTATE {STAIGA 28 d., Music Hali. -Diriguoja Ge
salėje.
Nuo birželio mėn. pakeistas Banko darbo laikas.
orge
Poinar.
Pasirodys
įvairių
pasiekti važiuojant iki Euclid
Turime Baltos Meškos alų.
Clevelando ir apylinkių lietu
Turto
rast.
A.
M.
Praškevičius
Pirmadieniais,
antradieniais ir ketvirtadieniais Bankas ati
tautų
žvaigždės.
gatvės galo einančiais autobu
Parengiama vestuvėms, baliams,
viams pranešama, kad atidaryta
darytas nuo 9:30 iki 2:30 vai. p. p. Trečiadieniai ir šeš
sais.
pobūviams.
Nemokamas
prista

nauja, lietuvio vedama Real
tadieniais nuo 9:30 iki 12 vai. Penktadieniais nuo 9:30 iki
tymas dieną ir naktį. Atdara ir
Piknike gros geras šveicarų NAUJA LIETUVIŲ RADIJO Estate įstaiga — 7032 Wade
DIRVĄ
PROGRAMA
9:30 ir nuo 4:30 iki 6 vai. vak.
trečiadieniais
iki
1
vai.
orkestras, organizuojama links
Park Avenue.
LAUKIA.
Taupytojai už indėlius nuo liepos mėn. 1 d. gaus
Sekmadieniais 3 vai. po pietų,
mojo sporto programa. Laimėto
6903 Superior Avė. EX 1-331.1
Kiekvienas gaus greitą ir teiJOSŲ TALKOS 1
2/2
7'.
įnešti indėliai iki liepos 10 d., procentą gaus nuo
per.
radijo
stotį
W.J.M.O.,
banga
jams bus įteikiamos dovanos.
singą patarnavimą. Todėl tu.rinliepos 1 d.
1540,
nauja
lietuviška
krautuvė
Visi clevelandiečiai, su savo
tieji ką parduoti ar mainyti, no
Bankas baigtas remontuoti, padidintos patalpos ir
artimaisiais, kviečiami šį sek duoda lietuvišką radijo progra rintieji namus ar ūkius pirkti,
labai patogus klijentams.
mą.
Programą
vedą
Edm.
čapLIETUVIŲ
KLUBO
SVETAINĖ
madienį praleisti — 25006 Eu
kreipkitės:
'J
clid Avė. įvykstančiam piknike. kevičius.
WADE PARK REALTY
Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie
IR SALĖ
Sekmadieninė lietuvišką radi
7032 Wade Park Avė.
ta.
Kiekviena
knygutė apdrausta Federal Insurance Corp
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS jo programa gražiai paminėjo
6835 SUPERIOR AVĖ.
Tel. HE 2-2922
iki ęio.'ooo.
REIKALAI
Birželio mėnesio išvežimus Lie Namų telefonas: E V 1-1952 š
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando
_ Lietuvių Enciklopedijos lei tuvoje. Programą pravedė Alek Savininkas A. Kazakevičius
lietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
THE SUPERIOR SAVINGS
dyklos ir redakcijos pastango sandra Sagienė ir Edm.- čapke(36)
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.
mis Clevelande sudarytas kolek vičius.
AND LOAN ASS’N.
Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
tyvas, kuris pasižadėjo talkinin
6712
Superior
Avė.
HE
kimus,
atšvęsti
vestuves,
rengti
vakarus
ir
koncertus.
Clevelando lietuviai kviečiami
NAUJIENA
kauti renkant prenumeratas ir
klausytis
sekmadieninės
lietu

Cleveland, Ohio
develandiečiams!
patiekti duomenis apie Clevelan
Kam kentėti vasaros karščius,
de bei Ohio valstybėje gyvenan viškos radijo programos. Jeigu
čius žinomuosius lietuvius, jų turėtumėte kokių nors pageida kada Jūs galite vėsiame kamba
vimų maloniai praneškite pro- ryje ramiai praleisti laiką, ge
GERESNĖS statybos kontraktoriai
įstaigas bei organizacijas.
gramos
vedėjui
telefonu
UT
rai
išsimiegoti,
ir
gerai
pasilsėti.
Kolektyvan sutiko įeiti; Ba
ĮSTATO MONCRIEF ORO VENTILIACIJĄ
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys
lys Auginąs, Aldona Augustina- 1-8363.
Skambinkite tel. HE 1-8602
• ŠALDO vasarą
• ŠILDO žiemą
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
vičienė, Stasys Barzdukas, Vy
arba užeikite j lietuvišką krau
PADĖKA
tautas Braziulis, Jonas Daugėla,
tuvę 6113 St. CIair Avė. ir mes
ŽEMOS
KAINOS
—
MALONUS
PATARNAVIMAS
T H E HENRY F U R N A C E CO. MEDINA, O
Dr. A. J. Kazlauckui už gegu jums pademonstruosime ir ap
Balys Gaidžiūnas, Aleksandras
žės
mėn.
20
d.
prityrusio
chi

6921 Wade Park
EX 1-0911
Laikūnas, Jonas A. Kasulaitis,
skaičiuosime kokio galingumo
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams ■
Jonas Rimašauskas, Vacys Ro- rurgo ranka sėkmingai padary oro šaldymo aparatas būtų Jū
lietuviškoje krautuvėje
tą sunkią vidurių operaciją ir sų namams reikalingas.
cevičius ir Juozas Stempužis.
rūpestingą
gydymą,
o
taip
pat
716 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
Lietuvių Enciklopedijos lei
Tų aparatų kainos nėra di- .
dykla praneša, kad pirmasis to prisiminusiems mane ligoje: p. dėlės ir įmokėjus mažą sumą
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
mas jau pradedamas rinkti. p. Balčiūnams, p.p. Giliams, p.p. pinigų Jūs turėsite patogiai vė- 'g
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesėiuoee, kreip
I.
J.
S
AMAS,
JEWELER
Drauge su pirmuoju tomu bus Varekojams ir ypatingai p. V. sius kambarius savo bute.
I
kitės į mace, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą jvaiišleistas ir visų prenumeratorių Juodvalkiui, parodžiusiam tiek
Taip pat jeigu dar neturite ;
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymar
abėcėlinis sąrašas. Todėl prašo daug nuoširdumo.
televizijos savo namuose, tai pa-'Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.
ma visų clevelandiečių, kurie no Širdingai dėkoja
sunaudokite mūsų birželio mė
pasirinkimas.
vet. gyd. Tadas Gečas nesio televizijų išpardavimu.
rėtų užsiprenumeruoti L. E.,
2
kreiptis į gen. jos atstovą V.
Jūs galite įsigyti puikų televi
Pilnai padengta apdrauda
UTah 1-4515
-Rocevičių, 1319 E. 89 St., tel.
zijos aparatą už labai pigią kai
7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre
PARDUODAMAS NAMAS
ną. Taigi skambinkite tel. HE
WM DFJ8BS PAINTING CO.
RA 1-9936 kiekvieną vakarą ar
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
Labai gražus, dviejų šeimų.
WM. DEBESIS
ba į augščiau išvardintus bend
1-8602 arba užeikite į C. & F.
Didelis sklypas, gaso šildymas.
International Stores, 6113i St.
radarbius.
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
12900 St. CIair
CIair Avė.
7526
Star Avenue
Cleveland 3, Ohio
Telef.
PO
1-5779
KONSULAS J. BIELSKIS IR
Mes pasistengsime kuo ge
ATIDARYTA NAUJA
PONIA
riausiai jums patarnauti. '
LEIMON ’S CAFE
Sekmadieniais klausykitės lie
iš Los Angeles, vykdami atosto LIETUVIAI DAŽYTOJAI
tuviškos
radijo
programos.
goms pas savo artimuosius į
DEKORATORIAI
Pittsburghą, lankėsi Dirvoje.
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
| Ta pačia proga konsulas papasa- menininko priežiūroje darbus at
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
" kojo daug įdomių įvykių iš pra lieka greitai ir sąžiningai.
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
Aldona Wilkells - Wirby
Pirkit pas savus
eities, Los Angeles lietuvių veik Namų dažymą ir vidaus deko
Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant
Pilnas laidotuvių patarnavimas
los, ir pasidžiaugė, kad į lietu ravimą duoda metams išsimokėAmžinai nerūdijančio plieno
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—
vybės darbą įsijungė daug nau- jimui.
geram orkestrui
Kreiptis
telefonu:
EX
1-4245
"jų jėgų.
“
virimo puodus dabar gali
6202 SUPERIOR AVĖ.
HEnderson 1-9292
VISI Į JAUKŲ
PIKNIKĄ-GEGUŽINĘ

SUOPIS FURNITURE

P J KERSIS

|

Wilkelis Funeral Rome

KE 1-9737

ma užsisakyti ir išsimokė

GREETINGS
For a Pleasant Holiday
To Our Frierids and Patrons

tinai. Mažas komplektas 4

dol. didelis 8 dol. mėnesiui.
Be nuošimčių.
VYTAUTAS PAšAKARNIS
•

1

'

:

‘

■ ■

r

WIEHN,S BAKERY

Cleveland
Lustre
Craft
Co.
■ 1 •
K.-,
»
** '

For GOOD Baked Goods—See WIEHN’S

Tel. EN 1-7770

1219 East 61

12429 ARLINGTON AVENUE

GL 1-3756

Nemokamas demonstravi
mas.
Priimami .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
FUNERAL HOME
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & Wilįiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojal

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue

ENdicott 1-1763
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(Atkelta iš 1-mo pusi.)
lim, pajėgiam! Ypač mums, iš
New Yorko, pergyvenusiems eilę silpnesnių už kitus viešų pasirodymų, tai ■ buvo nemažas
dvasinis atsigavimas.
Ir kaip nublyško visi tie priekabiavimai-priekaištėliai; kurių
girdėjome iš šen ten dėl to sąs
krydžio! Vargu kam dalyvavušiam, mačiusiam, begalėjo prasiverti lūpos, kad sakytų, jog
nereikėjo, nevertėjo. Kieno lietuviška sąmonė dar nėra galuti
nai užgožėta separatistinio ”klauninio” fanatiškumo, tas džiau.gėsi
padarytuoju darbu. O sun
•
ku iškęsti ir nepasistebėjus or
ganizatorių drąsa, plataus užsi
mojimo vaizduote ir organizaci
niais sugebėjimais per palygin
ti trumpų laikų tokį mūsų sąly
goms tiesiog milžiniškų užsimo
jimų įvykdyti.

1turėjo progos dalyvauti šešta
dienio
iškilmėse. Reikia pripa
'
žinti, kad ansamblis įnešė vienų
Jiš didžiausiu įnašų į šio sąskry
(džio pasisekimų. Jo istorijoje,

J ■

be abejo, šis pasirodymas (ge
rai pavykęs) kai yra bene kul
;
minacinis taškas iš visų ligšio
,linių pasirodymų, nes tai pasi
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 Kast 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderaon
rodymas Amerikos sostinėje,
1-6344. Redaktorius Balys GAID2IONAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).
ikaip daugelio sakoma — pasau
j
e
1
lio sostinėje ir pasirodymas prieš
apie ketvertų šimtų rinktinių šio
•krašto politikų ir visuomeninin
kų, susirinkusių iš įvairių Ame
rikos kraštų, su San Francisko
1940 metų birželio 15 d. bol
KAZYS KEMEžYS
šioji tada visoje Lietuvoje "Vil
ir Los-Angeles imtinai. Bet šių
ševikams užėmus Lietuvą, tuo
ties” spaustuvės rotacinė mašididelę progų čiurlioniečiai nepi
jau pradėtas bendras Lietuvos
na su stereotipo įrengimu paliko
giai ir pirko... Po 15 valandų
ūkio griovimas neaplenkė ir mū gų, kad ta skaudi "Vilties” senose patalpose. O, ten, netru
kelionės autobusu jie iš. karto
sų krašto gana augštai išsivys spaustuvės likvidavimo operaci kus, įsikūrė, kažkoks NKVD da
dalyvavo pirmojo posėdžio užda
čiusios poligrafijos pramonės. ja būtų atlikta kiek galima tei linys. Spausdinimo darbui atsi
ryme ("Lietuviais esame mes
Būdingiukad vos tik spėjus rau siniu atžvilgiu formaliai ir tvar rado įvairių kliūčių. Be to, tech
gimę”), skubėjo apžvelgti Wadonajai—kariuomenei okupuoti kingai. Viso to išdavoje "Spin nišku ir visais kitais atžvilgiais
shingtonų ir tiesiai į repeticijų, US
us Valstybės sekretorius John Foster Dulles korespondentams
kraštą ir pakeitus vyriausybę, dulio” bendrovė 1940 m. liepos buvo labai neparanku laikyti at
su
orkestru. Toliau iškilminga
¥
¥
pareiškė, kad Korėjoje antikomunistinių*belaisvių paleidimas yra
pirmiausia bolševikų akys buvo 2 d. gavo tokį akc. "Pažangos” skiroje nuo įmonės vietoje rota
sis koncertas. Rytojaus dienų
neklausymas Jungtinių Tautų vadovybės autoriteto. ’i'
Kad
sąskrydis
įvyko
ir
pavy

b-vės
likvidatoriaus
raštų
"Vil

cinę mašinų ir dar nuolatinėje
nukreiptos į lietuvių tautiško
pamaldos ir vėl koncertas, paga
sios spaudos leidyklą, akc. b-vę ties” spaustuvės perėmimo rei NKVD kaimynistėje, iš kurių ko, masiškai ir galutinai buvo liau ... kelias atgal. Jie atliko
■’
y
gana dažnai dirbančiam perso patvirtinta viešosios dalyvių opi tai, gaudami tik kelionės išlaidų
"Pažanga”. Jau birželio mėnesį kalu :
siektas praėjusį sausio mėnesį,
nijos
sekmadienį
prie
Washingnalui
tekdavo
patirti
nemalonu

buvo nuspręsta skubos keliu šią Akc. "Spindulio” b-vės valdybai.
atlyginimų. O prakalbėjo
pagaminus 9,896,627 tonas.
tono katedros, kai Rhode Island
bendrovę likviduoti ir tuo tiks
Finansų Ministro pavedimu mų. Mane pašalinus iš "Spindu Alėjos šaligatviai tapo kone va j amerikiečius jie už mus visus J
1
¥
lu buvo paskirtas tariamas jos siūlau Tamstoms perimti akc. lio” bendrovės, bolševikiškieji
ir prakalbėjo tokia kalba, kuria
landai
"okupuoti
”
lietuvių
"kerJungtinės
Amerikos
Valstybės,
spaustuvių tvarkytojai daug
likvidatorius, vienas revizorius
kiekvienas, lietuvių dar ir nepa-]
"Pažangos” b-vės spaustuvę, vi planavo, projektavo, tačiau veik mošautojų”. Visas katedros vi
turėdamos
savo
universitetuose
iš Viešojo atsiskaitymo įstaigų
žinęs, galėjo puikiai suprasti ir.
sas mašinas, šriftų ir kitokį tos metų bėgyje vis tik nepajėgė, durys per pamaldas buvo užim
apie 30,000 studentų užsieniečių,
ir įmonių inspekcijos.
supratęs Lietuvai tik palankiai
spaustuvės turtų, kuris surašy ar nesugebėjo, rotacinės maši tas beveik vien lietuvių. Opti
yra vienintėlė pasaulyje šalis,
nusiteikti.
Kaip žinoma, akc. b-vė "Pa tas pridedamame surašė. Visas
mistai
spėja,
kad
buvo
gal
net
taip svetinga.
• ¥
¥
žanga” turėjo gana nemažų su sąraše įvardintas turtas parduo nos iškelti iš NKVD aplinkos- ir iki tūkstančio.' Tiek, ar ne visai
*
Kovo
mėnesyje
Jung.
Ameri

jų
naudojamo
būsto
į
"Spindu

Tai yra tik bendrų įspūdžių
moderniomis mašinomis spaus damas už Lt. 782.854. Spaustu
tiek, bet minia buvo didelė. Jų
kos Valstybių plieno pramonė
Didžiausia prekyba JAV vyk
lio”
spaustuvę.
Tik
naujosios
dalis,
toli
gražu
ne
pilna
infor

tuvę "Viltis". Tuo būdu, toks vė perleidžiama Tamstoms pil
ypač papildė sekmadienį atvykę
pagamino daugiau kaip 10,000,- sta Ohio upės baseine, kuriuo
nepaprastas, skubus bendrovės noje eigoje, t. y. visas jos įren vokiečių okupacijos metu "Vil Baltimorės ir kitų artimesnių macija apie šį neeilinį įvykį lie
ties
”
spaustuvės
rotacinė
maši

tuvių ' gyvenime Amerikoje. Ti 000 tonų plieno, sumuodama vi praplukdomas didžiausias tona
likvidavimas, net nelaukiant gimas, visi neatlikti užsakymai
vietovių lietuviai. Kita tiek ar
na
buvo
tvarkingais
sumontuota
kiuosi, kad daugelis kitų dalyvių sus pasaulinius rekordus. Pa žas upinio laivyno.
bendros įmonių nacionalizacijos, ir, be to, su sąlyga, kad būtų
daugiau katedroj .buvo vietinių
¥
"Spindulio
”
spaustuvės
patalpo

dar daug apie jį įdomaus papa skutinis jos rekordas buvo pasudarė keblumų likvidatoriui su perimti visi spaustuvės darbi
amerikiečių. Kai tik' Čiurlionio
se
ir,
kiek
sųlygos
leido,
sėkmin

sakos.
V.
R.
Amerikos lakūnai, specialiose
likviduojamos bendrovės spaus ninkai ir visi tos spaustuvės
ansamblis,pradėjo "Pulkim ant
ar į vyriausybę įeis visos lig "išlikimo mokyklose” mokomi,
tuve. Todėl, turėdamas prieš kontoros tarnautojai. Kartu su gai naudota lietuviško spaus keliu”, iš abiejų pusių ^augelis
šiolinės koalicinės grupės. Ga kaip išsiversti, jei nelaimė juos
akis tokį uždavinį, dar birželio spaustuve likviduojamos ir įvai dinto žodžio reikalams.
akių nukrypo į chorų ir veiduo
limas. dalykas, kad bus bando ištinka negyvenamose srityse,
26 d. jis asmeniškai kreipėsi į raus popierio atsargos. Tat siū
se buvo aįąjūai regimas klaustur
ma įtraukti į vyriausybę monar- kur jie būna priversti nusileisti.
mane, kaip akc. "Spindulio” ben loma ir tų popierį perimti.
kas: "Kas, gi čia?” Katedros
• ••
chistus, apie kuriuos spiečiasi Mokinami maistui naudoti gy
drovės direktorių, siūlydamas
LIETUVIŲ EV.
rektorius prelatas netrukus pa
Remdamasis Finansų Minis
visas konservatyvinis elemen vates, vikšrus, driežus, lokustus,
tuojau perimti "Vilties” spaus
aiškino, kas čia! yra. Pamokslo
REFORMATŲ
tro įsakymu, prašau Tamstas
tas. Bet tuo atveju dešinieji so dėles ir jūros augmenis.
(Atkelta
iš
1-mo
pusi.)
tuvę savo žinion. Gavęs tokį papradžioje jis pasveikino Ameri
SINODAS
skubos keliu pasiūlytų spaustucialdemokratai,
iš vyriausybė
šį
kartų
parlamentas
susidės
iš
<
¥
siūlymą, dar tą pat diepų su
kos Lietųylų Tautinę Sąjungų,
"
i
vę
su
mašinomis
ir
kitokiu
turgreičiausia
pasitraukB.
Jie,
prie

590
atstovų^
kurie
pasiskirstė
|
u
šaukiau bendrovės valdybos poNepriklausomybės metais lie- kaip Was)Įiingtone vykstančių
JAV Oyo Biuras kiekvienų
tu nutarti įsigyti ir taip pat
pageidautų, kad vyriau dienų iš 5,000 užsienio radijo
taip: krikščionys demokratai šingai,
i
sėdį, kuriame, suprantama, jau
tuviai
ev.
reformatai
suvažiuo

lietuviškų
jiškilmių
rengėjų,
pa

perimti ten dirbančius darbinin
pasuktų kairėn ir kad į ko stočių gauna 25,000 pranešimų.
i
paaiškėjo bolševikų tebeprasidedavo iš visos Lietuvos į savo sveikino pamaldose dalyvavusį 262 (buvo 306), liberalai 14 (bu- sybė
kus ir kontoros tarnautojus.
alicijų
būtų priimti Nenni so Savo ruoštu, JAV materiologijos
vo
18),
socialdemokratai
19
i
dąs lietuviškų įmonių griovimas
metinius suvažiavimus — Sino Lietuvos Ministerj Povilų žadeiDėl šios spaustuvės Tams dus, kurie paprastai įvykdavo
cialistai.
,
,
(33),
respublikonai
5
(buvo
99),
'
bei naikinimas. Tačiau akc. b-vė
biuro stebėjimai, kartu su Karo
kį, padėkoju, iš CĮevelando atvytoms reikalingus papildomas ži per Jonines Biržuose. Po visų
pietų
tiroliečiai
3
(3).
Iš
viso
"Spindulys” juk buvo pusiau
Kaip ten bebūtų, parlamento Aviacijos Metirologijos Biuro
kusiems. čiųrlioniečiams ir išdės
nias skubiai suteiksiu.
karo ir mūsų tautos nelaimių tė klausytojams, kokia yra šių valdžios koalicija gavo 303 at rinkimų duomenys vaizdžiai pa pranešimais, siunčiami kitiems
valstybinė įmonė, kurios di
Akc. "Pažangos” b-vės dalis ev. reformatų atsidūrusi
džiausias akcininkas Finansų
iškilmių pfasmė, koki yra lietu stovus. Komunistai gavo 143 ir rodė, kad Italijoje politinė būk kraštams.
likvidatorius.
laisvajame pasaulyje vėl tęsė vių tautos nuopelnai žmonijai ir Nenni socialistai 75 vietas, iš lė dar nėra nusistojusi. Nauja
Ministerija. O "Pažangos” b-vės
Kaunas, 1940. VII. 2.
savo senąsias tradicijas.
likvidavimas neabejotinai ėjo
krikščionybei ir pabrėžė, kad viso 218. Ligšiol abi partijos jai vidurio vyriausybei teks pa
Didžiausias geležinkelių sta
turėjo 180 vietų, šį kartą ko
naujojo Finansų Ministerijos
"Spindulio” bendrovė, gavusi
Šiais metais yra šaukiamas lietuviai, buriuos likimas yra at munistuojantieji socialistai da kelti daug sunkumų. Prie lig tymo įkarštis JAV-se buvo 1886
generalinio sekretoriaus, vėliau, tokį naujojo Finansų Ministro
VI Sinodas tremtyje, kuris įvyks vedęs į šį. kraštą, šiam kraštui lyvavo atskiru sąrašu ir paly šiolinės komunistinės opozicijos metais, kada buvo pastatyta ge
Finansų Ministro J. Vaišnoro J. Vaišnoro vardu padarytų lik
Chicagoje, III. Salėm Ev. Re- yra reikšmingi. Ir ypač pabrėžei ginti jų laimėjimai yra dides dar prisidės dešinieji, ypač neo- ležinkelių linijų 12,879 mylių.
įsakymu .Taigi "Spindulio” ben vidatoriaus pasiūlymą, tikriau
Tai reiškia, jog nuotolis tarp
rormatų bažnyčios salėje, 6824 kad jie nebūtų toki vertingi, jei ni, .nekaip komunistų. Pagaliau fašistai.
drovei ir nebuvo kito pasirinki pasakius, įsakymą, nieko kito
gu jie užmirštų, kas jie yra, jei
So. Emerald Avė.
Tenka dar pastebėti, kad mo- San Francisco ir New Yorko
dešinysis
sparnas
atrodo
taip:
mo, kaip tik priimti "Pažangos" negalėjo bedaryti, kaip tik tų
Sinodas savo posėdžius pra gu jie užmirštų savo kultūrines monarchistų 40 ir neofašistų 29. niirchistai užsienių politikoje būtų buvęs sujungtas keturioms
b-vės likvidatoriaus siūlymą įsakymą vykdyti. "Spindulio”
dės birželio mėn. 27 d. 5t vai. tradicijas ir užmestų iš savo tė
nuo De Gasperi esmėje nesiski geležinkelio linijomis.
perimti "Vilties” spaustuvę. Bet bendrovė tuojau perėmė "Vil
*
po pietų ir bųigs sekančių diena vynės atsivežtus kultūrinius lo Rinkimai parodė, kad dau ria', tuo tarpu kai neofašistai
kadangi bis siūlymas buvo pa ties” spaustuvės administravi
bius.
giausia pralaimėjo ^vyriausybi yra priešingi Italijos dalyvavi
vakare.
Garsioji
General
Motors fir
reikštas žodžiu, bendrovės val mą savo žinion ir paskutinioji
nės koalicijos partijos, ypač lai mui šiaurės Atlanto karinėje
Tai
buvo
ne
tik
pamaldos.
Tai
ma
šiais
metais
turi
33 vicepre
Sinodo metu Kolegija pada
dyba nutarė, pavesti man gauti praktiškai jau nuo liepos 1 d.
buvo drauge ir vieša paskaita, cistinis jos sparnas. Krikščionys organizacijoje.
zidentus.
rys
pranėšimų
iš
savo
veiklos
iš "Pažangos” b-vės likvidato nustojo veikusi-. "Vilties” spau
informacija tūkstantinei ameri demokratai lieka stambiausioji
riaus tuo rųįkalu pasiūlymų raš stuvės mašinos daugiausia, kiek per pastaruosius metus, bus ta
kiečių miniai apie Lietuvą ir lie partija, bet ir jie neteko, su vir
tu su konkrečiais daviniais ir dar sąlygos leido, buvo tvarkin riamasi ev.. reformatus liečian
tuvius. Vienas stebėtojas išsi šum 10% balsų. Proporcingai
sąlygomis.
’
gai perkeltos iš dalies į "Spin čiais klausimais ir aptariamas
tarė, kad 'Washingtono katedros daugiausia laimėjo dešinysis
IS^THERErA-DIPLOMĄ, 4
Tačiau, suprantama, vienoks, dulio”
bendrovės
spaustuve tolimesnis veikimas. Birželio
rektorius, matyt, dar nėra pa sparnas. Tai sudarė šių rinkimų
IN;HISiLAYETTE?j
mėn.
28
d.
bus
laikomos
pamal

ar kitoks "Spindulio” b-vės tuo Kaune, iš dalies į jos naujai
tekęs Amerikos Lietuvių Tary staigmeną. Antrų netikėtumų
klausimu nusistatymas, t. y. no įsteigtą Vilniaus skyrių. Ilgai dos su šv. komunija ir konfir
: The Prudential will
bos jurisdikcijon; todėl jis ir, atnešė kairiųjų sugebėjimas ne
ras ar ne perimti "Vilties” spau niui, atliekamą spaustuvės per muojami nauji bažnyčios nariai.
drįso plačiau visą lietuviškų as tik išsilaikyti savo pozicijose,
guarantee funda for your
stuvę, nei kiek negalėjo pakeisti kėlimą užklupo bendra pramo
Posėdžiuose dalyvauja kuni piracijų klausimą paliesti. Pvz., bet ir net padidinti savo manchild’s education whether
susidariusios padėties. Tik kol nės jmoni'i nacionalizacija. Tuo gai, kuratoriai’, parapijų atsto
sako, Tautinė Sąjunga kalbėjo‘ datų skaičių. Būtų netikslu peryou are here or not.
dar pati "Spindulio' bendrovė .būdu,
uuuu, gailina
sanyn, normalionumauio-i vai ir svečiai. Sinodo metu visi
galima sakyti,
tik apie kultūrinius dalykus, lyg. dėti komunistų pavojų Italijoje,
nebuvo įvykių pakankamai su-[mis sąlygomis spaustuvės per- dalyviai bus pavaišinti pietumis
bijodama,'kad jos kas nepakal bet taip pat būtų nerealu už
krėsta, galima buvo dėti pastan- kėlimas nebuvo baigtas. Didžiau- ir’vakariene.
tintų ALT kompetencijos paver merkti akis prieš Maskvos sėbžimu ... Beje, visų buvo su pa. rų jėgą.
H. SALAKS,
sitenkinimu pastebėta, kad sąs Iš viso matyti, kad Italijoje
representative
>
per
paskutiniuosius
metus
vyko
krydyje visgi bent pusė ALT
FL 1-8626
Vykd. Komiteto dalyvavo: buvo, tam tikras radikalėjimas. Jau
ne tik A. Olis, bet ir M. Vaidyla. noji karta (apie 2 milionąi žmo
nių), kūri, pasiekusi 21’ metų
•
*
*
Apie 300 sąskrydžio dalyvių amžiaus, dabar pirmą kartų da
INSURANCĖ COMPANY OF AMERICA
po pamaldų apsilankė Lietu lyvavo rinkimuose, matomai pa
a mutval IV« Inturane* company
sidavė
kraštutinumams
ir
ati

voj e, t. y.» Lietuvos pasiun
IncorporaUd by thaSloH oi Naw Jm«y
•
tinybėje, kur p.p. "Žadeikiai su davė saVo balsus arba dešinie
HOME OFRCEt
NEV/ARK, N. J.
darė malonių progą Washingto- siems, arba kairiesiems. Senate,
Mr. H. Salaks, Agent
ne apsilankusiems tautiečiams kuris buvo renkamas ’. kartu su
Prudential Insufance Co.;
pabuvoti -nepriklausomos Lietu parlamentu ir kur rinkimų teisę
. 3403 Riverside Avę.
vos žemėjeį pasijusti 'namie. teturėjo balsuotojai, sukakę 25
‘ Cleveland 9, Ohio.
Apsilankiusieji už tų progų ir metų amžiaus, toks radikalumas
’ Prašau suteikti man smulkesnes informacijas apie
malonias i Vaišes p; Ministeriui, nepasireiškė. Vyriausybė sena
specialius polisus vaikų išmokslinimui užtikrinti.
p. žadeikienėi' ir jų Seimui padė te turės aiškių persvarą.
Mano vardas ir pavardė: ............... .’............ ................ ........
kojo skardžiu "Ilgiausių, laimin Savaime De Gasperi remian
čios partijos parlamente turi
gų ir laisvų, metų”. .
'
1
nedidelę daugumą. Neal^ejojaAdresas: ......
4
Sąskrydis pasibaigė antru vie jna, kad krikščionys demokratai
Telefonas:
Man žinoma, kad informacijos gavimas neuždeda jokių
Rusų tankai rieda į l’otsdąmer aikštę šaudyti į sukilusius berlyniečius. Veiksmuose dalyvavo apie šu čiurlięnio ansamblio koncer sudarys naujųjų vyriausybę,
tu, slęirt^ ypač tiems, kurie ne- Tačiau šiuo metui dar neaišku,
prievolių bei įsipareigojimų.
300 tankų ir dvi divizijos-kariuomenės.

Kaip buvo likviduota Vilties spaustuvė Kaune
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