
i'konferencija-įvyks ba o mėn. pabaigoje šiuose bu v.
Tautų Sąjungos pastatuose. Net ir Maskva jau davė sutikimą

■' '

žymiai paaštrėjusios kovos 
Indokinijoje ir mūšis dėl Dien 
Bien Phu, prancūzų laikomos 
tvirtovės, pradėtas vadinti Že
nevos mūšiu. Mat, komunistinė 
politine strategija labjii glau
džiai derinama su karinėmis už
mačiomis ir nepaisant sunaiki
namų kareivių skaičiauš tą mū
šį komunistai nori laimėti. Ir 
jei tas mūšis būtų laimėtas, ka
riniai žinovai teigia, komunis
tams nukariauti visą Prancūzų 
Indokiniją atsidarytų kelerius 
kartus platesni vartai. Taip pat 
komunistinė kalba Ženevos kon
ferencijoj būtų išdidesnė ir daug 
daugiau reikalaujanti. Mūšio 
laimėjimas prie Dien Bien Phu 
yra dalinis mūšio laimėjimas ir 
Ženevos konferencijoje.

«
Tą padėtį labai gerai supran

ta pati Prancūzija, gerai padėtį 
įvertina ir Amerika. Staiga 
Amerikoje atsiradęs Prancūzi
jos kariuomenės štabo atstovas 
gen. Paul Ely yra ženklas, kad 
aptariama ne tik Amerikos pa
rama lėktuvais ir technikiniu 
personalu, bet taip pat ir bendri 
kovos planai. Oficiailiai praneš
ta, kad gen. Paul Ely tarėsi su 
JAV jungtinio štabo virširiinin- 
ku admirolu Arthur RadfOrdu 
ir pačiu prezidentu Eisenhowe- 
riu.

nistinių veiksmų vadeles, 
mažu, kad ir labai atsargiai, 
prancūzus spaudžiant, daugiau 
ir daugiau turi užsiangažuoti ir 
JAV. Ir greičiausia, jei ne JAV 
pagalba, Ženevos mūšis jau bū
tų senai pralaimėtas. Tai pran
cūzams dar kartą skaudi pamo
ka, kad reikia blaiviau vertinti 
ir Europos gynimo reikalus. Bet 
prancūzai pro buvusios didybės 
stulpus 
ties ir 
ugnim.

neįžiūri tikrosios padė- 
tebežaidžia pavojinga
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Paaštrėjus kovoms prie Dien 

Bien Phu, komunistai tuo pačiu 
metu užsuko visą propagandi
nę mašiną Prancūzijoje, kad 
gelbstint tvirtovėje esančius 
apie 10,000 karių ir Prancūzijos 
prestižą, reikia su komunistais 
jieškoti paliaubų ir jiems pada
ryti nuolaidas. O tos nuolaidos 
nesitenkina tik reikalais Pran
cūzų Indokinijoje, bet veda į 
Europą ir konkrečiai į Vokieti
ją. Prancūzai turi užtrenkti du
ris Vokietijos ginklo jėgos at
statymui.

¥

Vadinamo Ženevos mūšios au
kos didelės. Komunistai puola 4 
divizijų skaičium. Prancūzų jė
gos 4 kartus mažesnės, bet už
tat aviacijos jėga didelėj per
svaroj. Tvirtovė, kaip teigia ko
munistai, iš visų pusių stipriu 
lanku apjuosta. Ginklų ir žmo
nių rezervai ateina tik oro ke
liu. Todėl tvirtovės gynimas iš 
kiekvieno kareivio reikalauja 
didvyriško pasiaukojimo.

•

Kovos prie Dien Bien Phu 
daugelio laikomos Korėjos kovų 
tęsiniu. Pamažu, kad ir labai re
zervuotai, į kovas įsijungia tie 
patys svarbieji partneriai. Ko
munistams talkina Kinijos ka
rininkai ir kareiviai, ginklai 
ateina iš Maskvos ir Maskva 
savo rankose laiko visų komu-

Maskvos planai
Centrinėj Azijoj

Visoje eilėje Sovietinių res
publikų šiuo metu vyksta dides
nio ar mažesnio masto valymai, 
įvairiose srityse augštos parti
nės tarnybos pavedamos Sovie
tų armijos kariams. Galima spė
ti, kad naujieji Kremliaus žy
giai turi- ryšį su ūkinėmis prie
žastimis. štai tokiame Kazaksr 
tane, sovietų Azijos, pakraščio 
respublikoje, susirūpinta dau
giau tiekti mėsos, sviesto, javų, 
anglies ir naftos. Būtų klaidin
ga manyti, kad čia lemia tik 
ūkiniai sumetimai. Kai Krem
lius naujoms tarnyboms užimti 
siunčia gryno kraujo rusus ir 
jais pakeičia vietinės kilmės 
žmones, reikia manyti, esama 
kitų priežasčių.

Aišku, Maskva vėl susiduria 
su kylančiu Rytų turkų nacio
nalizmu. Valymai, kurie ligšiol 
įvyko Uzbekistane, Gruzijoje ar 
kitur, rodo, kad Kremlius vėl 
turi kovoti' prieš kitataučius. 
Maskva gerai žino, kad Centra- 
linės Azijos sričių gausios žalia- 
vės yra gyvybinės reikšmės vi
sai ^sovietinei valstybei. Krem
liui taip pat nepaslaptis, kad so
vietinė Centrinė Azija yra ap- 
gyvėnta turkmėnų kilmės tau
tų, kurių liędinirrias į rusišką 
komunistinę masę gali būti 
įvykdomas tik nepaprastomis 
pastangomis.

Penkios Sovietų pasienio sri
tys yra apgyventos daugumoje 
kazokų, uzbekų, kirgizų ir turk: 
menų. Įsigalėjus bolševikams, 
jie dėjo visas pastangas paverg
ti Turkestano gyventojus. Kaip 
ir kitose sovietinėse srityse, 
Turkestane kolchozų santvarkos 
įvedimas žemės ūkyje visiškai 
nuskurdino rytų turkmėnus.

Praėjus vykdyti penkmečio 
planus susidaręs ligšiol nebuvęs 
proletariatas miestuose. Tose 
Centralinės Azijos srityse yra 
įvykdyti negirdėti žiaurumai gy
ventojus perkeliant į Sibiro ty
rus. Vietoje iškeltų gyventojų
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apgyvendinti rusai. Nenuosta
bu, kad visoje Centralinėje Azi
joje rusų skaičius, šiuo metu 
siekia ne mažiau kaip 30% ru
sų, dabar jų priskaitoma 49%. 
Turkmėnai, tų žemių istoriniai 
gyventojai, vis labiau yra iš
stumiami neatlaidaus ir žiau
riausio bolševikinto ruso.

Per tris dešimtmečius Sovietų 
vykdyta bolševikinimo politika 
negalėjo panaikinti rytinių turk
mėnų pasiryžimo išlikti ištiki
mais ir priešintis sovietizacijai. 
Apie tai gali paliūdy^nuolati- 
niai komunistų raginimai kovo
ti prieš įvairius tautinius pasi
reiškimus tarp turkmėnų. Nea
bejotina, kad ir pastarojo meto 
valymai turi ryšio su pavergtų
jų tautų laisvės siekimais. Tai, 
kas vyksta tolimame Kazaksta- 
ne labai primena padėtį Lieu- 
voje ir kituose komunistų pa
vergtuose kraštuose. Visur bol
ševikai jaučia savo silpnąsias 
vietas ir jiems reikia susidurti 
su gyventojų pasipriešinimu 
Kremliaus pavergimo politikai.

kos atradimais beveik tuo pačiu 
laiku nepradės naudotis ir ko
munistai, kurie visą pasaulį iš- 
raizgę gerai' paruoštais šnipų 
tinklais.

Kada kovo mėn. 1 d. Eniwetok 
saloje buvo išsprogdinta nauja 
Amerikos vandenilio bomba — 
mes labai nedaug težinojome. 
Bet dabar, beveik po trijų sa
vaičių, kada ateina žinios apie 
to sprogdinimo padarinius — 
daugelis ima kraipyti galvas ir 
skaičiuoti kas atsitiktų, jei ji 
būtų numesta į VVashingtoną, 
New Yorką, Chicagą ar kitą ku
rį JAV didmestj.

Sprogdinimo metu nuo sprog
dinimo vietos buvę japonų žve
jai už 80 mylių paguldyti į li
gonines. Jų 2 milionų svarų žu
vų grobis užnuodytas. Japonų 
mokslininkai tvirtina, kad 
sprogdinimo pasėkų pradedama 
užtikti net už' 1450 mylių. Ir jei' 
tai ne baimės fantazija — mes 
esam atėję į tokią gadynę, kada 
keli šimtai lėktuvų gali visą že
mę paversti griuvėsių krūva.

Dabartinė vandenilio bomba, 
išsprogdinta Enivvetok saloje, 
buvusi 750 kartų galingesnė už 
sprogusias atomnes bombas Hi
rosimoj ir Nagasaky. Jos sprog
dinimo galią prilygina 15 mi
lionų tonų dinamito išsprogdini
mui.

Nėra abejojančių, kad susu
mavus visus naujuosius ginklų 
atradimus ir ankstyvesniųjų pa
tobulinimus, JAV ginklavimo 
pažangoje nepralenkiama. Tik 
daugelis abejoja, ar tais Ameri-

PAVERGTOJE 
TĖVYNĖJE

Per Lietuvos nepriklausomy
bės šventę Vasario 16- d. su
šauktasis Lietuvos kp VllI-sis 
suvažiavimas cerjtro komiteto 
nariais išrinko iš viso 84 komu
nistų, veikėjus ir 36 kandida
tus. Tačiau tarp jų žymų skai
čių sudaro ligi tol lietuvių ko
munistų gyvenime nepasižymė
ję ir negirdėti veikėjai rusai.

* .
Per visą vad. "lietuvių meno 

dekadą’’ Maskvoje nuvežtieji į 
ją įvairių sričių lietuviai meni
ninkai gavo tik "mokytis” iš 
rusų ir savo darbais įrodinėti, 
kiek iš viso per bolševikinės 
okupacijos laiką įstengė prisi
dėti prie okupuotos mūsų tėvy
nės komunistinimo bei rusini
mo. Į parodas, viešus pasirody
mus kom. cenzorių buvo praleis
ti tik tokie kūriniai, kuriuose 
buvo vienu ar kitu būdu nieki
nama Neprikl. Lietuva, jos pra
eitis, kovos dėl laisvės, žodžiu 
— visa tai, kas kiekvienam tau
riam lietuviui yra brangu. Vis
kuo buvo stengiamasi garbinti 
Maskvą, augštinti rusų kultūrą, 
reikšti padėką už Lietuvos oku
pavimą ir "negirdėtos laimės” 
įvedimą.

ŠIS DIRVOS NUMERIS
<

yra skirtas velykiniams preky
biniams skelbimams. Prekybi
ninkai panorėjo, kad skelbimai 
skaitytojus pasiektų bent tris 
savaites prieš šventes.

Argentinos prezidentas Juan 
Peron pradeda rinkimų kompa
niją. Prezidento rinkimai įvyks 

balandžio mėn. 25 d.

VISAM PASAL IA^

D.

Po teismo sprendimo dėl mirusių indėnų palikimo senatorius Arthur w' U’atkins (R) Utah. Sena
to indėnų reikalų vidaus komiteto pirmininkas tariasi \V;;'shingtone su indėnų.vadais (iš kairės):

Louis So Happv, \Vilbur Meninicke, Wilson Charlev ir Thomas J. Alhert

• Amerikos valstybių konferencijoj, Venecueloj, priimta 
rezoliucija, kuri taikoma Anglijai, Prancūzijai ir Olandijai, kad 
reikia baigti su kolonialine politika Amerikos kontinente. Ją nu
balsavo visi dalyviai išskyrus JAV, kuri susilaikė.

• Lenkijoj įvyko valdžios perstatinėjimai pagal Maskvos 
nurodymus. Premjeru paskirtas Cyrankiewicz, gi buvęs premje
ras Bierut komunistų partijos sekretorium.

• JAV kongrese 210 balsų prieš 204 atmetė pasiūlymą, kad
kiekvieno asmens neapdedama pajamų suma būtų padidinta iki 
$700. ' ’ ' ’

• Vakarų Vokietija Meksikoje atidaro savo pramonės ga
minių parodą. Jos atidaryti atvyko ekonominių reikalų ministeris 
Ludwig Erhard. Vokietija pastaruoju laiku labai intensyviai 
plečia prekybinius ryšius su visais kraštais. .. ■

• Amerkos bombonešiai lygiai prieš 10 metų — 1944 m. 
kovo mėn. 21 d. visiškai sudaužė milioninio Vokietijos miesto 
Frankfurto centrą. Dabar Frankfurtas vėl atstatytas ir jame 
gyvena daugiau .gyventojų-negu ano bombardavimo metu.

k • Austrija ir komunistinė Rumunija pasirašė $28,000,000 
prekybinę sutarti. • •

• Jugoslavijos oficialūs valdžios šaltiniai skelbia, kad iš 
kalėjimų paleidžiama vis daugiau dvasiškių. Kalėjimuose esą dar 
158 dvasiškiai. Jų tarpe yra 124 katalikių dvasiškiai, 32 ordodok- 
sų ir 2 protestantų

(Mūsų Europos bendradarbio)

Jau kelintas mėnuo Prancūzi
jos visuomenė ir spauda dide
liu užsidegimu svarsto proble
mą, kuri savaime yra būdinga 
mūsų gyvenamam laikotarpiui-. 
Kalba eina apie vad. kunigus- 
darbininkus.

Kas tai per institucija? — pa
klaus vienas kitas skaitytojas, 
gal kiek nutolęs nuo Europos 
reikalų. Kunigų-darbininkų in
stitucijos istorija yra tokia:

Prieš 12 metų kunigas Godin 
paskelbė knygą, pavadintą 
"Prancūzija — misijų kraštas?” 
Leidinyje konstatuojama, kad 
gausios gyventojų masės Pran
cūzijoje gyvenančios be jokio 
ryšio su Bažnyčia, ”be Dievo ti
kėjimo". šios masės turinčios 
būti iš naujo grąžintos Bažny
čiai. Kadangi jos nebeeinančios 
į bažnyčią, tai' Bažnyčia turinti 
j juos eiti.

Knygos autorius keliais at
vejais kalbėjosi su tuomet dar 
gyvenusiu kardinolu Suhard, 
kuris buvo žinomas kaipo įvai
rių reformų šalininkas. Jis su
šaukė prancūzų kardinolų ko
legiją, kuri neatidėliodama nu
tarė įsteigti Lisieux miestelyje 
specialinę kunigų seminariją. 
Jos uždavinys -buvo parengti 
klierikus naujiems uždaviniams, 
būtent; misionauti išimtinai dar
bininkijos tarpe. Išėję mokslus 
ir gavę šventinimus, kunigai- 
misionieriai buvo paskirti nau
jam darbui.

Naujieji misionieriai gavo 
"kunigų - darbininkų” vardą. 
Prieš ketverius metus Prancū
zijoje tas pavadinimas plačiai 
nuskambėjo. Vienoje Paryžiaus 
skalbykloje kaipo šoferis tar
navo kažkoks Boyer. Jo elgsena 
kėlė ne tik skalbyklos savinin
ko, bet ir pačių darbininkų nu
sistebėjimą. Jis negerdavo su 
darbininkais prancūzų mėgiamų 
"aperitivų”, jo niekas nematy
davo moterų draugijoje. Kartą 
savininkas pastebėjo:

"Tamsta gyveni kaip kuni
gas”.

”Aš ne tik gyvenu kaip kuni
gas. Aš esu kunigas”, — atsakė 
šoferis.

Skalbyklos savininkui tatai 
buvo nepaprasta'staigmena. Jis 
nieko geresnio nesugalvojo, kaip 
šį kuhigą-šoferį paleisti iš dar
bovietės. Kunigas pasiskundė 
darbo teismui. Jis, girdi, atlie
kąs savo darbą taip pat, kaip ir 
kiti šoferiai, todėl reikalavo jį 
vėl priimti atgal į skalbyklą. Dėl 
nesuprantamų priežasčių teis
mas kunigo-šeforio skundą at
metė.
- Tada apie aną bylą išsamiai 
rašė visa prancūzų spauda. 
Skaitytojai patyrė, kad tokių 
kunigų-darbininkų esama ir dau
giau. Jie dirbą kaip eiliniai dar- 

’blninkai Paryžiaus- priemiesčių 
fabrikuose, jie kasą anglis Pran
cūzijos šiaurėje, jie krauną lai
vus Marseille uoste, arba rauną

cukrinius runkelius dvaruose. 
Jie gauną tokį pat atlyginimą, 
kaip ir kiti darbininkai, jie gy
veną tokiose pat landynėse, 
kaip ir prancūzų darbininkų dau
guma. šalia savo tiesioginio 
sunkaus darbo šie kunigai-dar- 
bininkai atlikinėja savo misiją 
— grąžinti Bažnyčiai jai atša
lusius ar nuo jos nusigręžusius 
darbinirfkus ir jų šeimas.

Kaip minėta, anos bylos metu 
apie kunigus-darbinįngus plačio
ji visuomenė sužinojo' pirmą 
kartą. Bet darbininkijoje jie, 
palyginti, per trumpą laiką spė
jo gerokai pagarsėti. Savaime 
pripažįstama, kad naujoji insti
tucija pateisino jai dėtas viltis. 
Toji prancūzų tautos dalis, kuri 
su religiniu gyvenimu jau .ne
beturėjo nieko bendro, vėl buvo 
supažindinta su Dievo žodžiu. 
Naujosios dvasios kunigai, da
lindamiesi tuo pačiu nelengvu, 
likimu, kaip ir miesto proleta
riatas, įgijo darbininkų tarpe 
pasitikėjimą. Yra žinoma gau
sių atsitikimų, kai darbininkai 
buvo grąžinti Bažnyčiai.

Bet pastaikė taip pat ir žmo
giškų nesėkmių. Paaiškėjo, kad 
keturi kunigai-darbininkai ne
atsilaikė pagundai ir vedė savo 
darboviečių koleges — darbinin
kes. Dar blogiau, kad dalis ku
nigų pasidavė klasių kovos šū
kiams ir susidėjo su komunis
tais. ,

Jau iš anksčiau buvo žinoma, 
kad prancūzų komunistų partija 
fabrikuose turi savo "ląsteles” 
(celes), kurių vadovai irgi atlie
ka savo "misiją”. Jų uždavinys 
yra laimėti darbininkus komu
nistų judėjimui. Kai kuriais at
vejais kunigai-darbininkai pasi-

darė komunistų agentais. Ar tai 
per nenusivokimą, ar tai steng- 

. damiėsi įsiteikti savo kolegoms, 
keli kunigai-darbininkai susidė
jo su komunistų vadovaujamo
mis profesinėmis darbininkų są
jungomis, jie veikliai dalyvavo 
komunistų užmaskuotose "tai
kos” organizacijose ir 1.1. Kai į 
Paryžių atvyko šiaurės Atlanto 
Karinės Organizacijos (NATO) 
vyr. vadas, komunistai surengė 
protesto demonstracijas. Su po
licija įvyko susidūrimų ir muš
tynių, buvo suimti demonstra
cijų vadovai. Jų tarpe pasirodė 
esą keli kunigai-darbinihkai...

Buvo pastebėta ir kitokių ne
pageidaujamų reiškinių, susiju- 

i siu su kunigų-darbininkų insti- 
• tucija.

Panašių reiškinių akivaizdoje 
Vatikanas, matomai, nutarė įsi
kišti, kaip' spėjama, nuncijaus 
Paryžiuje intervencijos pasėko
je. Pereitų metų lapkričio mė
nesį visi trys prancūzų kardi
nolai — Paryžiaus Feltin, Lille 
miesto Lienart ir I.yono Gerlier 
__ buvo iššaukti į Romą. Dar 
kelionės išvakarėse Paryžiaus 
kardinolas Feltin atidarė pa- . 
minklą savo pirmatakui kard. 
Suhardui, kurio iniciatyva buvo 
iš viso įkurta pati kunigų-dar
bininkų institucija. Savo kalbo
je augščiausias prancūzų Kata
likų Bažnyčios pareigūnas išsi
tarė. jog jis esąs nusistatęs ir 
toliau dirbti velionies kardinolo 
Suhardo pradėtąjį apaštalavimo 
darbą. Bet kai visi trys kardi
nolai sugrįžo iš Romos, paaiš
kėjo. kad Vatikanas aštriai kri
tikavęs Prancūzijoje veikiančią 
kunigų-darbininkų instituciją.

(Perkelta j 8 pual)

Italija Amerikos 
indėnu kalniečių

.. . ■ ■ < . ■ -

turistams stato daug tokių namų, primenančių . 
trijų kambarių butas mėnesiui 
apie $45

namus. Juose 
kaštuoja
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Montrealio skyrius, Vyr. Atei
tininkų Montrealio kuopa ir Ka
nados Lietuvių Tarybos Montre
alio skyriaus v-ba.

Susirinkimui nuoširdžiai pri-! 
torus minėjimo-akademijos su-' 
ruošimo minčiai, iš visų šių or-i 
ganizacijų atstovų- ir buvo su
darytos minėjimui' ruošti komi
tetas. Komitetas iš savo tarpo 
išsirinko prezidiumą: pirminin
ku — kūr.-savanorį, nepriklau
somybės kovų karo invalidą ir 

| buv. seimo narį J. Viliušj, vice-j 
į pirmininku — K. Andruškevičių 
ir sekretoriumi — Kanados lie-į 
tuvių skaučių vadovę Ir. Luko-, 
ševičienę.

Minėjimas-akademija numa
toma suruošti tuoj po Velykų! 
švenčių.

1 
Lietuvą perdavė Žurnalistų Są- 
jungos-pirmininko V. Pasienio 
žodį, .skirtą buvusiam Žurnalis
tų Sąjungos 
leckiui.’ Tame 
pakartojo J. 
laišką, kurio

nariui Justui Pa- 
žodyje V. Rastenis 

Paleckiui rašytą 
šis. nors ir būda

mas komunistas. dėl komunisti
nės cenzūros, ųėra 
laiškas šeštadieni, 
buvo perskaitytas 
casting Co. 
stotis. Ta 
šeštadienį 
9:39 iki 10 vai. vakaro.

tarp nusipelniusių senų veikė
jų, bet tarp pavargusių darbi
ninkų .. .

• Stuttgarto vargo mokyklą,. 
Vokietijoje, lanko 10 mokinių.

| Tą vargo mokyklą remia chica-' 
■ giečių lietuvių būrelis, vadovau-
: jamas K. Pimpienės.

| SUSIRINKIMAS BALTLMORĖJ
! šaukiamas kovo mėn. 30 d. 8 

vai. vakaro Lietuvių salės pa
talpose —• 851 Hollins St. Visi 
nariai būtinai kviečiami daly
vauti, nes bus svarstoma daug 
aktualių reikalų. FEDERAL, HAZEL AND COMMERCE STREETS

YOUNGSTOWN, OH1O*

. ę

i
į 
I 

pražydau *

I
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1111 EAST 200ih STREET

IV 1-3800

HANKS MOTORS INC
I

17602 Detroit Atfenue

SEE THE NEW 1954
OLDSMOBILE

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

. i
FILMOS WATERBURY

f

■J.

i. ..............j
! ■ I

i Skyriaus iniciatyva brolių!
• Motuzų filmos bus rodomos ko-; 
vo mėn. 28 d. 2:30 vai. ir 5:30; 
vai. p. pietų — 48 Green St. sa-j

.Įėję.
i

gavęs. Tas’ 
kovo 20 d.j 
per Broad-;

tinklo 155 radijo, 
programa kiekvieną^ 
transliuojama nuo,

• Lietuvos konsulas Chicagoje 
Dr. P. Daužvardis parašė gražų 
laišką The Gary Post-Tribune 
redakcijai, kuris buvo kovo 10 
d. ir atspausdintas. Jame kon
sulas "P. Daužvardis dėkoja laik
raštininkui Oliver Starr, jr. už.ninko K. Andruškevičiaus pra- t _____ _____  ....___
jo rašinius apie Lietuvą ir lietu-! nešimo paaiškėjo, kad skyriaus nės žaidynės,' kurtose dalyvaus] 
vius. I v-ba per pereitus metus, nors! šeši lietuvių sporto klubai: Ur-j

j jr nesigarsindama, išvarė nema- banos studentų ”Lituanica”,i 
^jžą darbo barą. Skyriaus narių; Chicagos skautų tuntas, Chica- 

skaičius padvigubėjo. Skyrius gos "Gintaras”, Chicagos "Per- 
yra aktyviai įsijungęs į Montre- kūnas”, Clevelando "žaibas" ir

; alio lietuvių bendruomeninį ir vietinis "Kovas”, žaidynės pra-: 
*'| kultūrinį veikimą. , sidės kovo 27 d. 10 vai. ir vyksJ

,) ) ten a Re(]eemer sporto salėje,
, kampas Vernor Highway ir 
Junction.

Žaidynėse numatomas vyrų ir, 
jaunių krepšinis ir vyrų ir mo
terų tinklinis. Kaip visuomet 

’ taip ir dabar krepšinis bus pa
brėžtos, nes jis mūsų entuzias- 

į tiškų ir nenuilstamų sportininkų 
! dėka yra tartum virtęs lietuvių 
tautiniu sportu, nesykį iškelda
mas lietuvių vardą į tarptautinę 
areną. Mes, Detroito lietuvių 
komitetas sporto žaidynėms 
remti, džiaugiamės, kad Detroi- 
tui tenka garbė turėti sporto 
žaidynes vietoje ir kreipiamės į 
lietuvišką visuomenę, 
mi gausiai dalyvauti šitoje mi
sų nepaprastoje sporto šventėje.] 

Detroito lietuvių komitetas! 
sporto žaidynėms:

Kun. dr. I. Boreišis — šv. An
tano parap, kleb., V. Saladžius 
— Lietuvių Radijo Balsas, J. 
Mikaila — LB Detroito skyrius, 
P. Padolskis — Dariaus ir Gi-! 
rėno Klubas, S. šimoliūnas — 
Liet. Stud. S-gos Detroito sky
rius. V. Simutis — Detroito 

, skautai, Kodatienė — Detroito 
skautės, P. Misiūnas — Detroi
to sporto klubas "Kovas".

TAUTINĖS 
SĄJUNGOS 
SKYRIUOSE

MONTREAL, QUE.. Canada DETROIT
Kanados Lietuvių Tautinės 

S-gos Montrealio skyrius vasa
rio mėn 28 d. turėjo metinį su
sirinkimą. Iš Valdybos pirmi-'

ATSIŠAUKIMAS Į 
VISUOMENĘ

Kovo 27-28 dienomis Detroite! 
įvyksta Vidurio Vakarų sporti-Į

GREETINGS and BEST WISHES

* Anksčiau Chicagoje įniręs
prelatas A. Briška paliko turto; 
už .$330,000. Tą turtą, pagal tęs-* 
tamentą. padalino katalikiškoms * •- ‘
įstaigoms ir artimiesiems. Di-! kultūrinį veikimą, 
džiausią suma — $75,000 tenka*
Šv. Kazimiero Akademijai Ro-* Skyriaus v-bai, kaip ėjusiai 
moję. ’ Laik. Centro V-bos pareigas, ne-

I mažai energijos teko padėti or-!
• SLA kuopose vyksta rinkiniai ganjzuojant pereitais metais
centro vadovybės pareigūnų. Įjep0S 4 f| pirmąjį skyrių atsto
tais metais rinkiminė kotą vl] suvažiavimą Toronte. Susi- 
daug karštesnė. Dabartinė va-. rinkimas, užgvręs pereitu metu 
dovybė žada daug pagerinimų, v.bos perrinko ta pačia;
bet dar daugiau žada iš yadovy-. skvriaus v-bą ir kontrolės k-ją! 
:,ės anksčiau išstumtieji. Kaip. jr <įjems metams, tik vietoje 
vienas Dirvos bendradarbis tei-’persikėlusio gy^ j Toronta 
siniai pastebėjo, kova vyksta Kontrolės k-jos nario p. čėsėko

1 darinko p. J. Adomaitį.
Susirinkimas priėmė rezoliu- 

, ciją užginančią Pasaulio Liet. 
| B-nės Vokietijos Krašto V-bos 

" veiklą Vasario lG-tosios dienos 
gimnazijos rūmų įsigijimo rei- 

ikalu. Tam tikslui skyriaus na- 
! riai suaukojo per 19 dol. Paves- ! 
ta skyriaus iždininkui Z. Lapi- 

I nui artimiausiu laiku susirišti 
į su susirinkime negalėjusiais da
lyvauti skyriaus nariais, ir pri- ’ 

i jungus jų aukas, surinktus pi- ! 
nigus, su priimta rezoliucija, ' 
persiųsti Vokietijos-Krašto Val
dybai.

Valstybės Prezidento Antano 
Smetonos lC-ties metų mirties 
sukakčiai paminėti nutarta iš 
prijaučiančių tam tikslui Mon
trealyje veikiančių lietuviškų 
organizacijų sudaryti specialų 
komitetą, kad tuo būdu, patį mi
nėjimą - akademiją padarytų 
įspūdingesnį. Pamaldos už a. a. 
Prezidento Antano Smetonos vė
lę buvo 
"Aušros 
nyčioje 
Tėvo J. 
kytas gražus pamokslas. -

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso Vlrginia 7-6583 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Road
VA L.: 1-3 popiet ir 7-8 v. \ak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3211 W. 66th PLACE

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 1 

keičia stiklus ir rėmuB.
4701 S. Damen Avė-, Chicago Ui. 

šaukiu — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 Iki 9, šestad.
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus

Tel. offi.c'o AR mitą g e 6-0161 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center
2336 West Chicago Avė., 

Chicago 22, III.
VAU: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad.;
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 

12—4 p. p. šeštadieniais.

IŠ LOS ANGELES

I

f t

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HOLIDAY GREETINGS
TO YOU ALL ’

A

Dr. I. Kuras'Ramunis
• pec.-. KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS
VAI..: darbo dienomis 3-5 ir 6-8 v. v. 

ūsLyrus trečiadieniais 6-8 v. v.
aeštad. 10-12 v. r. — 1-3 v. p. p.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietos skyrius šaukia balandžio 

atlaikytos sausio 9 d. 3 d., šeštadienį, 7:00 vai. vakare 
Vartų” parapijos baž- parapijos salėje metinį susirin- 
tos parapijos klebono kimą. Kiekviena grupė ar orga- 
Kubiliaus. Buvo paša-. ni,žarija siunčia po du atstovus 

į visuotinius susirinkimus. Vie- 
Kovo 14 d. buvo sukviestas tos skyrius apjungia virš' 20 

organizacijų, atstovų pasitari-: įvairių organizacijų bei vienetų. 
Imas Prezidento A. Smetonos 10- Šiuo metu skyriaus valdybą su- 
, ties metų mirties sukaktuvių: 
! minėjimo-akto reikalu. [ pasita-į 
rimą savo atstovus atsiuntė, šios!

• Montrealyje veikiančios lietu-! 
viškos organizacijos: Kanados: 
Liet. Tautinės S-gos''Montrealio 
skyrius, Liet. Kar. Kūrėjų -Sa-i 

; vanorių 'S-gos Montrealio sky-į 
j'rius. Akademinis Sambūris; 
| Montrealio skautų tuntas, skau
čių "Neringos” tuntas, Kanados 
IJe,t. Bendruomenės .Montrealio

• ' Apylinkė, Mažosios Liętųvos Bi<

I

daro: pirm. Ch. ’ Lukšis, vice- 
pirm. — Dr. P. Pamataitis ir 
B. Gediminas, sekr. L. Valiukas, 
kasįn. J. Kojelis, valdybos na
riai — M. Aftukienė ir F. Ma- 
saitis. - ■

1075 BROOKPARK SH 1-7400

GREETINGS and BEST W1SHES
• . ’ -v*

SUN CRESTBOTTLING CO

IR
Dr. Jaras Ramunis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
V AL.: antrad. ir ketvird. 7-3^0 v. v. 

ieštad. 3-5 v. p. p. ir pagal ziuitarimą
'7156 S-AVestern Avė.

MEDICAI. CENTER
TEL.: Kabinėto BEpoblie 7-1168 .. Čiylių 'Liet. Atgimimo Są- 

• .Buto: VAlbrook 5-3765 jūdis, Katalikių. Moterų D-jos

v*.’

¥

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės vietos apylinkės visuoti
niame susirinkime, kuris įvyko 
kovo 14 d. parapijos ąalėje, pri
imtas 1954 metų veiklos planas. 

'Valdybos . paruošto „planą .susi
rinkimui patiekė pirm. j. Užda
vinys. • . . .

•"-•V. • 
Ay - *' ■

■ ■ ' -J*

BR0ĄDWAY 1-4400
■I

L

■
Best VVishes To Our Friends »nd Patrons
’ JOE PALTON CAFE

' WINES— LIQUOR—BEER ’ .
.7805 Superior Avmhc'.

? * Hfc 4-0355' ; 7 - ,
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Vasaros nakties aksomas
BRONYS RAILA

... Sudegink savo kūnų min
ties ugnimis. Atsiskirk nuo me
džiagos, kaip malką laužo lieps
na, jas suryjanti. Tuomet' tavo
ji dvasia iškils į amžinųjų prie
žasčių tyrųjį eterį, kaip erelis 
prie Jupiterio sosto... Aš tau 
atskleisiu pasaulių paslaptį, pri
gimties sielų, Dievo esmę ... 
Viena vienintėlė būtybė viešpa
tauja giliuose' danguose ir že
mės prarajoje, — griaudžiantis 
Zeusas, eterinis Zeusas. Jis yra 

^mintingasis patarimas, baisin
goji neapykanta ir švelnioji 

meilė. Jis viešpatauja žemės 
gelmėse ir žvaigždėtojo dangaus 
augštybėse: daiktų dvelkėsys, 
nesuvaldoma ugnis, vyras ir mo
teris, Karalius, Jėga, Dievas; 
Valdovas”...

Taip vienam savo mokiniui 
gal prieš tris tūkstančius metų 
kalbėjo Orfėjus. Tai legendari- 
nis senosios Graikijos dievažmo- 
gis, genialusis muzikantas, ku
rio melodijų pasiklausyti susi
rinkdavo ir pikčiausi girių žvė
rys. Jis buvo nusileidęs net į 
pragarų ir ten savo giesmėmis 
sužavėjo pogrindžio dievus, ku
rie sutiko duoti jam pasimaty
mų su jo mylimąja žmona Eu- 
ridike, mirusia nuo gyvatės 

• įkandimo per pačias vestuves...
• Tebėra ir šiandien keistų žmo
nių, kurie žavisi tomis legendo
mis (tan tarpan įskaitytinas ir 
šių eilučių autorius). Kaip nesi
žavėsi, kad Orfėjus buvo muzi
kas, poetas ir didelis filosofas, 
vienas iš svarbiųjų senosios 
Graikijos religijos kūrėjų. Kas 
moka prancūziškai, su malonu
mu ir nauda plačiau galėtų pa
siskaityti Edouardo Schurė’s 
palyginamosios religijos veikalų 
"Les Grands Imties”, kur duo
dami slaptosios religijų istori
jos bruožai apie Ramų, Krišnų, 
Hermesą, Mozę, Orfėjų, Pitago
rų, Platoną ir . Jėzų ... Tada at
siskleistų nuostabi didybė to 
šiais laikais jau pamirštamo 
dievažmogio.

riu syvų savo metafizinėse liau
kose.

t> I R V A

MOŠŲ DIEVAŽMOGIŲ 
ATŽAUIS

O lietuvių poezijoje — Orfė
jus atgimsta. Jau Henrikas Ra
dauskas jį ne kartų buvo užsi
minęs. O dabar Alfonsas Nyka 
Niliūnas visą savo naujausios 
poezijos knygų pavadino ■— ”Or- 
fėjaus medis”.

Neseniai ta knyga, M. Sau
liaus Chicagoje išleista, pasiro
dė rinkoje. Puiki, puošni eilė
raščių knyga, kurios išspausdin
ta tik 350 egzempliorių. Leidė
jas žinojo, kad tokiu vardu pa
vadinta knyga nebus plačiai 
perkama. Publika.juk eilėraščių 
negaudo. Gal kartais ir teisin
gai daro, kai daugumas mūsų 
lietuviškų eilėraščių yra arba 
silpni, ar per mandrūs, ar ne
įkandami dėl savo "moderniš- 
kumo”. Ir štai dabar — Orfė- 
jaus medis ... Negirdėjtisiam 
apie Orfėjų tai tuščia vieta. O 
girdėjusiam ir mėgstančiam, — 
aišku, kad lietuviškasis poetas 

. pasiima sunkią atsakomybę: 
. dainuoti, kaip dievažmogis ... 

Oho, tai ne juokas. Galima greit 
nulūžti.

^^Tad koks tas Nykos Niliūno 
eilėraščių medis? Kaikurios ša
kos po sunkia našta iš karto 
palūžo, bet kelios šakelytės. ža
lios ir skamba dainuoja, lyg Or- 

■ fėjaus arfos stygos.
Kalbant paprasčiausiai, dides

nė visos knygos eilėraščių pusė 
yra tokia sunki artilerija, jog 
skaitytojas rausis plaukus nuo 

. galvos. Tai eilėraščiai, kurie la
bai' sėkmingai pratina publiką 
neskaityti eilėraščių. Tai dau
giausia "baltųjų eilių” poemos, 
iš labai ilgų eilučių, sudėtos vie
nu ir monotonišku ritmu, pri- 

.^fcnštos sunkių vaizdų, simbolių 
daugiau ar mažiau plokščių 

filosofavimų. Neneigiu tokiai 
poezijai teisės ir nesistebiu jos 
retais rnėgėjaįSj bet aš tam 
maistui ' ‘

į bet aš tam 
virškinti, matyt, netu

"P.OEZIJA” IR "PROZA” 
KOLVERTOMIS 1

i
Duokime čia šios gelžbetoni- ] 

nės prozos vieną pavyzdį iš ii- , 
gos "Septintosios Elegijos”: ]

”Su milžinišku noru savo 1 
dvasią gyvu vandeniu ir ’duo- 1 
na atgaivinti aš įėjau į smuk
lę pro raudona lempa apšvies
tas duris. Prie sienos tebebu- ■ 
vo ilgas stalas — gelsvas ir 
nepasikeitęs, n e pasikeitęs, ■ 
amžinas kaip tamsiame pei- . 
zaže upė. Už jo sėdėjo nepa- i 
žįstamas žmogus, bet veidas ; 
man priminė kažinkokį gam- ( 
tovaizdžio fragmentą su eže- 
.ru, bažnytkaimiu ir kapinių 
tvora. Mergaitė geltonais sau- ' 
lėgrąžos plaukais ir veidu 
(saulės niekuomet nemačiusi 
saulėgrąža!) padėjo man ant 
stalo duonos ir vandens. Taip 
vėl aš pajutau laukus ir van
denį ir savo lūpom gėriau van
deni, ir savo rankom vėl Me
čiau laukus, šalia manęs vėl 
atsirado kažkuomet prie būg
no verkęs klounas (turbūt ne
bepajėgdamas prailgosios 
nakties pakelti); lange sėdėjo 
man kadais fantastiškas šalis 
pardavęs žydas (kažkas sva
jones perpigiai iš jo nupirko) 
ir šaltas žiburys prie durų, 
nepajėgęs iškovoti, kad būtų 
žemėje pakankamai šviesu”... 
(90-91 psl.).
Kad čia taip surašyto eilė

raščio nepalaikytumėt mano de
magogija, duosius tuoj kitą pa
vyzdį pajyginimui. Paimsiu jį 
iš mano ■ čia neseniai aptartos 
Kazimiero Barėno novelių-apy- 
sakų knygos "Giedra visad grįž
ta”, kur yra taip pat proza su
rašytas "eilėraštis” apie Me
dį:—

"O jei sueitume po ąžuolu, 
jei sueitume pažiūrėti, kur 
šešėlis krinta vidudienį, o kur 
pusdienių metu, kai kremta
ma duonelė, kur motina? Kur 
motina, aš jums' sakau, kur 
motina? O motina Pavande
nės kapuose. O kur Onė, kur 
Mataušas, šitas gaspadorius 
didysis, kuris stalą pasidirbo 
po ąžuolu ir ten pavaišindavo 
mus ir kietu sūriu ir alum? 
Jur jie?...

"Ak„ neklausk, neklausk!... 
Bičiuli, nesakyk nieko, nepra
verk burnos, nes aš nieko ne
žinau. Nežinau, koks likimas 
per audras ištiko namus, ži
nau, kad nebėra Kristinos — 
ją išvežė, kaip sugautų šunį, 
su vaikais, žinau, kad nebėra 

- motinos ...
"O kur kiti, o kur kiti?
”0 ar medis, šitas -medis, 

šitas drūtas, storom šakom 
medis, kurį motina išgelbėjo 
nuo kirvio ir nuo pjūklo, ar 
šitas ąžuolas didysis dar ža
liuoja?

"Taip, jis žaliuoja, nes ne
gali būti, kad jis nežaliuotų 
-r- šitas drūtas, storom šakom 
medis, kurį išgelbėjo mano 
motina.

"Jis žaliuoja, jis žaliuoja!”
Aš bijau, kad daugiau lyri

kos, nuotaikos, skambesio, vidi
nio ritmo, širdies ir minties yra 
Barėno prozoje, negu Niliūno 
eilėraštyje.

Ir tai labai rimtas reikalas, 
tai pavojaus signalas mūsų mo
derninėje poezijoje, ypač Nykos 
Niliūno aplinkoje. Neabejoju, 
kad jis juoksis ir manęs jokiu 
būdu nepaklausys, bet su di
džiausiu nuoširdumu norėčiau 
sušukti: Mielasai, siųski velniop 
tas taip sunkias filosofuojančias 
simfonijas ir kakofonijas, sona
tas ir fanfaronatas,' elegijas ir 
švelplegijas, o taip pat visas 
discobolos, velniobolos ir infer- 
nobolos... • ,

Nieko doro iš to ilgainiui ne
bus. Tai nuobodus dalykas po
ezijoje. Ir puobodžiausias skai
tytojui... Ir Vytautas Sirvy
das pagaliau pradės pykti.-

NILIŪNAS GALI, TIK 
■' NENORI

. Taip nesakyčiau, jei knygoje 
tebūtų -tik' tos vienos medinių 
ragų ir cementinių kontrabasų 
"simfonijos”,

Orfėjus.tuoj dumtų vėl į pra
garų, kaip patrakęs žvėris. Ta
da pasakyčiau, kad tokius "bal
tus”, "filosofuojančius" eilėraš
čius,'. matyt, lengvai rašyti ir 
kad poetas suka muilo putų 
putrų, nes nei gerų, nei. geres
nių eilėraščių nepajėgia para
šyti.

Bet taip nėra. Ir aš žemai imu 
kepurę prieš Niliūną už. jo su
moju: į rinkinį jis įdėjo kelio
lika eilėraščių, kurie aiškiai pa
rodo, koks jis stiprus poetas ir 
kaip gerai moka rašyti, tik ... 
ne visuomet nori, jieškodamas 
"naujų kelių”.

Negaliu išcituoti, bet tik pa
minėsiu eilėraščius, kurie gal 
kam atrodys paprasčiausi, bet 
kurie tikrai artėja prie Orfė- 
jaus muzikos, — tai Pavasario 
mergaitė, Vakaro fantazija, 
Fragonard, Embarųuement pour 
Cythere, Džiaugsmingos laido
tuvės, 
menu, 
rusiei

Kelionės daina, Aš atsį- 
Sodai, Transparence, Mi- 
angelai, Išduotas medis,

. * . • - ’ L
Sodoma, Danse macabre. 
kur dainuoja orfėjiškas poetas, 
o neį jo paties žodžiais tariant, 
"baltais marškinėliais aprengtų 
kurmių choras" (!).

Bet nuostabiausias Nykos Ni- 
liūno šedevras, arbamaster- 
piere, bent mano skoniui, yra 
eilėrąštis La Baigneuse (Besi
maudančio ji).

Tai tik aštuonips eilutės, bet 
negaila joms laikraštyje vie
tos:—

Kai didelės ir mažos žvaigždės 
spindi 

Ir gundo klysti per naktis toli, 
Mergaitė, kojas plaudama, 

sumindo 
Mėnulį ežero dugne, smėly, 

Ir miega, lyg koralas, iš 
vandens išplaukus, 

Karštam aksome vasaros 
nakties keistos, 

Planetos krinta į melsvus jos 
plaukus, 

Sietyns brolelis spindi ant 
kaktos.

Kas žavinga šiame tokiame 
paprastame, visiškai konserva
tyviame eilėraštyje? Labai daug 
kas, beveik viskas, o ypač 
na speciali savybė.

S*
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PERGALĖ PRIEŠ 
DAILININKUS

Atmetus dažnai nelaimingus 
filosofavimus, simbolizavimus ir 
keletą pamėgtų muzikinių ter
minų, — Nyka Niliūnas, mano 
nujautimu, yra' poetas, kuris 
daugiau už bet kurį kitų mūsų 
naujosios poezijos kūrėjų žiū- 

pasaulį dailininko, pie- 
akimis. Ir tai ne ko- 
jo maniera, bet gal 

jo prigimties esmė. Neat-

ri į
Sėjo 
kia 
pati
sitiktinai jo eilėraščiuose mini
mi dailininkų vardai ir tapybi
niai motyvai, bet ir visas žiūrė
jimas j vaizdų ar į simbolį, visas 
poetinės ir siužetinės medžiagos 
traktavimas, nuotykių, jausmų 
ir minčių apipiešimas, pasaky
tume, yra ’’dailininkiškas”. Ir

augščiau pacituotasis gražusis 
eilėraštis, kas gi yra kita, jei 
ne dailininko paveikslas, kompo
zicija, tik nupiešta ne,dažais ir 
ant drobės, bet žodžiais ir ant 
popierio? Ir pats jo pavadini
mas — La Raigneuse, Besimau- 
dančioji... — yra tradiciškai 
įprastas ir pamėgtas daugelio 
dailininkų motyvas.

Praėjusiais metais čia aptar
damas Literatūros Lankų žur
nalo poeziją, padariau žiaurų 
priekaištų ypač Nyliūnui, kad 
būdas ir metodas žiūrėti į po
ezijų ar dailininko, ar filosofo, 
ar sociologo akimis yra negeras 
— bevertis aniems menams ar 
mokslams ir dažniausia žalingas 
pačiai poezijai. Su savo Besi- 
maudančiąja dabar Nyliūnas lyg 
tarsi būtų davęs man atsaky
mą, kad tam tikrais išimtinais 
atvejais gali pasisekti ir toks 
metodas. — stiprus poetinis ta
lentas gali pergalėti meno žan
rų tvoras, ir tinkamas žodis ga- tik 350 skaitytojų...

Ii prilygti ar net pergalėti spal
vos intensyvumų.

Dar daugiau, — karštam ak
some vasaros nakties keistos, 
mergaitė paežerės smėlyje, lyg 
išplaukęs iš vandens koralas, 
prisisagsčiusi planetų į savo 
melsvus plaukus, su sietynu 
broleliu, spindinčiu kaktoje, šio
je nuostabioje mėnesienos tylo
je, kai didelės ir mažos žvaigž
dės spindi ir gundo klysti per 
naktis .toli, — šios besimaudan- 
čios paveikslas savo intensyvu
mu, bent man taip atrodo, pra
lenkia ne vieno dailininko pri
teptas besimaudančiųsias tiek 
iš anų praeities romantinių lai
kų, tiek ypač iš dabarties ab
straktinių ir skeletiniu gražuo
lių.

Ir todėl manau, kad Nyka Ni- 
liūnas yra geras ir labai pajė
gus poetas, kai jis eis tinkamu 
keliu, — net jei jis patiktų ir

Jr*
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Jusu Ilgėjantis Gyvenimas
JŪSŲ LIGONINES IR BLUE CROSS

kurias išgirdęs

eveik 10 metų padidėjo vidutinis gyveni
mo ilgis nuo 1930 m. Taip jūsų gyvenimas 

ilgėja, ir tai yra dėl medicinos mokslo pažan
gos ir dažnesnio ir geresnio ligoninių patar
navimo — daugumai mūsų prieinamo per 
Blue Cross planą.
1930 m. atsiradimas ligoninėj daugumai šeimii 
buvo finansinis sunkumas, taip sunkiai nu
galimas, kad dažnai buvo pavojingai atideda-

mas. šiandien Blue Cross įgalina jus turėti 
ligoninės patarnavimą — be rūpesčio dėl fi
nansinių sunkumų. Rezultatas — daugiau 
kaip dvigubai žmonių atlanko ligonines reika
lingam sveikatos pataisymui dabar, negu tai 
darė 1930 m. Jūsų ligoninės, pravesdamos Blue 
Cross planą, duoda žymią paramą ilgėjančiam 
gyvenimui, kuriuo mes visi labai domimės.
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IN CLKVILAND
Boofh-Mamorlgl 
Clavaland CHy 
Clavaland dink
Florine* Crlttonton Homa 
Ivdlc^GlenvIlle 
Evangaiical Daaconaa 
Falrviiv Park
Grace • •
Jiwiih Convaloecant 
■llitharon
Mt. finai

M SPONSORED BY THESE H OSPlTALSt
L

Palydink (
SI. A/.ili / ‘
Salnt Ann 
St. John't 
St. Luko't ,
St. Vlncopf Charify 
Mary B. Talbtrt 
Univiril.ty (Bablei and

Chlldrinf) Hanna Houia, 
Laktddo, Matornlty)

Woman's

4

H O S P I T A L r s

IN THE SUBURBS 
" Bay Viow Hospltal

■ Bodford Municipal 
Berta ComfflunHy 
Doctort 
Forui Hill 
Huron Road 
Garfield Haightt 
Marjimounl • / 
Lak«wood
Rainbow

IN kUMY COUNTIKU
Amhortt

' Aihtabula Ganeral 
Coroy i
Brown Mamorlat ' - 
llyria Mamarial ’ 
Conovo Momorlal į 
Si. Jottph't 
N*w Londor?
Allen Mtmorial - — _ 
laka County Momorid Į
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nalių ir verstinių, beletristinių 
ir nebeletristinių.

Kol kas dar nesiviškai paaiš- 
kėjęs tolimesnių leidinių planas; 
ir labai galimas dalykas, kad 
viena kita knyga bus perspaus
dinta iš Lietuvoje nepr. laikais 
išėjusiųjų,. Tik jau toliau bus 
bandoma duoti ir originalių ir 
naujų vertimų.

Jei lietuviai ateis į talką, pa
remdami šį sumanymą, štai ir 
bus pigioji biblioteka. O ta tal
ka — tai juo daugiau pirkėjų- 
narių, kurie pasiryžę ne tik 
minkštasuolius turėti, bet prie 
jų dar ir šviesos.

B. Kazimieraitis

PIGIOJI BIBLIOTEKA BANDO 
GINTI

mių” ir J. Steinbėcko "Tarp pe
lių ir vyrų”).

Dabar to pigiosios bibliotekos < 
sumanymo imasi londoniškė 
”Nida”. Jos aiškus pliusas yra 
tas, kad ji turi jau gatavą lie
tuvišką spaustuvę, dabar spaus
dinančią "Europos Lietuvį”, 
"Santarvę” ir net patarnaujan
čią kitataučiams.

Sumanymas, tiesa, ir šį kar
tą labai rizikingas. Pirmasis 
leidinys jau atspausdintas, tik 
dar neįrištas. Atspausdintas ge
rame popieriuje. Tai J. Sužiedė
lio pagal Chruščovą-Sokolniko- 
vą parašytas "Žalgiris”, Lietu
voje kadaise leistas taip pat pi
giąja biblioteka, bet dviem at
skiromis knygutėmis. "Nida” 
pasiryžusi paleisti tą dalyką 
vienoje smulkaus šrifto 128 psl. 
knygoje. Jos kaina svaro kraš
tuose bus tik 3 šilingai, o dole
rio kraštuose 1 doleris. Tokios 
kainos numatomos tik angliškų 
klubų pavyzdžiu organizuojamo 
klubo nariams, vadinas, nuolati-

• niams pirkėjams, kurie bus pa- 
i širyžę kas mėnuo imti po kny-
• gą, nes "Nida” pasiryžusi per
• įmetus išleisti 12 knygų, origi-

t

Ne taip seniai "Dirvoje” Dr. 
J. Balys kėlė pigiosios bibliote- 1 
kos leidimo klausimą, tvirtinda
mas, kad knygos vis dėlto per 
brangios ir kad dėl to daugelis 
nesiryžta jų pirkti. Pigioji bib
lioteka paskatintų gal ir tuos 
abejingus ir priartintų mus ar
čiau švedų.

Šiuo metu jau beveik paruoš
tas iššauti toks pigiosios bib
liotekos šovinys. Kiek jis pasi
seks, žinoma, priklausys nuo to, 
kiek susidomėjimo ir ryžtumo 
parodys tie lietuviai, kurie šian
dien knygų neperka ir kurių na
muose, kaip J. Balys sako, ne
smagu sėdėti tuose guminiuose 
minkštasuoliuose.

Tokia pigioji biblioteka orga
nizuojama — Didžiojoj Brita
nijoj, Londone. Savo metu čia 
buvo bandyta suorganizuoti 
draugijinę ar smulkių akcijų 
pagrindu leidyklėlę, bet jai ne
pasisekė suorganizuoti kiek dau
giau kapitalo. Tai buvo "Pra
dalgė”, išleidusi tik tris knygas 
(VI. šlaito "žmogiškąsias psal
mes”, R. Spalio "Trylika nelai-

To Our Friends and Patrons

DA1RYMEN ICE CREAM

COMPANY

3068 WEST 106th ST

GREETINGS and BEST WISHES

Model N-2O-2CP

1-7232
1-9182
3-4609

TITANINIS PORCELA-NO EMALINOTAS 
PAVIRŠIUS yra baltesnis, stipresnis ir 
patvaresnis. Lengvai valomas paviršius 
lieka gražus.
IŠBANDYTAS VEIKIMAS AGA bandymų 
laboratorijose užtikrina augščiausių vei
kimų, saugumų ir patogumų.

You'll never seorch for 

pots and pans with handy 

"PICK-A-PAN" COMPARTMENTS

> Exclusive Norge feature keeps 
your pots, pans and utensils 
ready for ūse. Kitchen tools, 
salt & pepper shakers, pot 
holder included.

SK 
RA 
VU
WY 1-1220

• NAUJAS, PATOGUS, BE DŪMŲ KEP
TUVAS sumažina kepimo laikų pusiau, ji 
yra balto porcelano.

• VIŠUJ PAILGA LEMPA SU LAIKRO
DŽIO signalinėm šviesom, specialiu jJun- 
jupgimu ir 4

TRY US FOR YOUR CLEANING 
YOU WILL BE SATISFIED

12914-16 Forest Avė. MAIN PLANT 
8139 Euclid Avė. MAIN PLANT
10603 Union Avė.
9201 East 131st St.
3045 Eaat 102nd St.

Mokėti $260.05
Convenient Terms

$319.95
Jūsų senas pečius $50

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

PEACOCK CLEANERS, Ine.
TAILORS — FURRIERS

<c

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

THE F. C. THORNTON COMPANY
SHEET METAL CONTAINERS AND CLOSING RINGS

6712-14 Union Avenue MI 1-1492

BEST WISHES
To Ali the Lithuanįan People 

For a Pleasant Holiday /*

17206 Milės Avenuer 
c

C & F International Stores
t

'i;
•- -Ą.

DANIEL R. CRAMER
GENERAL INSURANCE

!

V v

VADOVAS Į SVEIKATĄ
' ' ■ , , f

Geresniam sveikatos išlaikymui nauja knyga

BŪKITE SVEIKI
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis. Šioje knygoje 
aprašoma svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti 
sveiku ir ilgai gyventi.

Ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių šei
moje. Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojau užsisa
kykite.

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS,

3241 W. 66th Place, Chicago 29, III.
Telefonas: REpublic 7-7868

a// the 
Deluxe Features 
you’ve ever wanted!

Budgef-rleasing Low Price!

v. Elektriniu "Minit-Marter”.

Nauji MATCHLESS GASO pečiai sujungia 
automatišką krosnies, keptuvo ir viršaus už
degimą sU žinomu GASO virimo viršijimu ir 
ekonomija — tik 2 c. per dieną... vie
nas ketvirdalis kitų kury kainos už ne
palyginamos MATCHLESS rezultatus.

J

■ LIETUVIŠKA KRAUTUVE
$926 SUPERIOR AVĖ. V . .7 Telef. HE 1-8602

Atidalyta: darbo dienomis nuo<9:30 iki 9:30 vak, šventadieniais nuo 12:00 iki 8:00 vak. 
Šventadieniais mes patys apmokame taksus.

GREETINGS and BEST WISHES

To Our Many Friends

For a Pleasant Holiday

THE YODER COMPANY O

CLEAVELAND, OHIO

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuaniąn People

CORMAN INSURANCE AGENCY
GENERAL INSURANCE

1234 Cedar Road YE 2-8422

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

MARVIN HELF, INC
GENERAL BŪILDER AND CONTRACTOR

CARNEGIE antf lOflįh ST. SW 5-3000

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

THE MILNER WALLPAPER AND 
PAINT CO.

6122 EUCLID AVENUE HEnderson 1-2707

Best Wishes to Our Friends and Patrons

NATIONAL RUG CLEANING CO.
DIVISION of NATIONAL CARPET & FURNUTURE CO.
COUNTY WIDE PICK UP—PERSONAL1ZED CLEANING

.3615 Carnegie Avenue * EX 1-1252
MEMBER RUG CLEANING INSTITUTE

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

NEWMAN PONTIAC MOTO R, INC.
SEE THE NEW 1954 PONTIAC 

SALES AND SERVICE ,
11628 Euclid Avenue RA 1-9493

To Our Friends and Patrons
\ GREETINGS and BEST WISHES 

; WILSON PUREOIL
^SERVICE^STATION .

8000 BESSEMER AVENUE



Weddings Our Specialty
PARKER FULTON

COMMON PLEAS COURT išleistą

SW 1-5130išleistą

Republician Primary May 4, 1954

WILBUR H. BREWER

Next

JOE HARRIStlme

DISTINCTIVE MEN’S WEAR

10536 Euclid Avenue

remember

PR 1-60001105 Chester Avenue

Louisville Title Insurance Company

Standard Building MAin 1-2075

SEE THE BEAUTIFUL 1954 BUICKS

10250 SHAKER BLVD.

LOU MELISKA PONTIAC, INC

ON 1-50606603 BROOK PARK RD.
SUMWALT INSURANCE AGENCY

GENERAL INSURANCE

1010 Euclid Bldg.

WETHERED’S BAKERY

7022 Superior Avė.

1866 East 33rd St. 
Off Chester AvenueCANDIDATE FOR

STATĖ SENATOR

GREET1NGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

ON THE REPUBLICAN TICKET 
PRIMARY MAY 4, 1954

GREET1NGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

GEORGE V. 
WOODLING

SEE THE NEW OUTSTANDING 1954 PONTIACS COME 
IN AND SEE THEM

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian PeopL 

For a Pleasant Holiday

CLEVELAND RESERVE 
UNDERWRITERS, INC.

CAREFUL, COURTEOUS DRIVERS 
FULL INSURANCE COVERAGE

QUA BŪICK, INC

skiltn. Ant. Levinas ir Vyt. 
Bambrauskas. Dar vienas lapi
nas — paskiltn. Vytautas Kle
mas davė skauto vyčio įžodį. 
Pažymėtina, kad sk. vyčių sąs
krydyje Hartforde dalyvavo lai
mingas- skaičius — 13 lapinų. 
Lapinams ištvermingai vado- 
vauvauja pasktn. Algirdas Ba
nevičius. ’ — SKS —

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

B. Po spaudos atkovojimo:
1. Išleistą Lietuvoje.
2. Išleistą kitų kraštų lietu

vių.
Kiekvienas spaudinys ar ran

kraštis yra tinkamas, jei jis yra 
surištas su lietuvio vardu. Todėl 
reikia siųsti visą spaudą, kuri 
yra lietuvio parašyta bet kuria

SKAUTIŠKIEJI KURSAI
"Skautybės Kelio” žiniomis 

JAV Atlanto pakraščio vietovių 
skautų-čių vadovams-ėms ren
giami pradiniai vadovų kursai. 
Juosna kviečiami draugininkai- 
kės, jų pavaduotojai-jos ir ad- 
jutantai-tės, o taip ir vyresnio 
amžiaus skautai-tės.

I- ji šių kursų sesija bus š. m. 
kovo 27-28 dienomis Hartforde, 
Conn., lietuvių parapijos patal
pose (41 Capitol Avė.). Prade
dama kovo 27 d. 2 vai. p. p. ir 
baigiama kovo 28 d. 5 vai. p. p.

II- ji sesija bus vėliau (gegu
žės-birželio mėn.) kitoje vieto
vėje.

LAVINAMI SKILTININKAI
Clevelando skautų vietlninki- 

joje šiuo metu intensyviai veda
mi skiltininkų kursai. Juos lan
ko pasiryžusių skautų būrelis, 
kuris . sudarys . kadrus skaptų 
vienetuose. Kursuose dėsto viep
tos skautininkai. Jau skąitė pa
šnekesius skautininkai — Z. 
Dučmanas, V. .Kizlaitis, K. Pa- 
žemėnas ir V- šenbergas.’ Kur
sai vedimi pagal LSB. Vadų La
vinimo. Skyriaus paruoštą pro
gramą. •... < -

GREETINGS and BEST W1SHĘS 
To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

50 METŲ SUKAKTIES PROGA
šiemet švenčiame 50 metų su

kaktį, kai lietuviai atkovojo lo
tyniškomis raidėmis spaudą. 
Kad lietuviškas spausdintas žo
dis išliktų ateinančioms kar
toms, Pasaulio Lietuvių Archy
vas pasiryžęs surinkti ir sau
goti :

A. Draudimo metu 
spaudą:

1. Lietuvių spaudą 
‘Mažojoj Lietuvoj.

2. Lietuvių spaudą išleistą ki
tų kraštų lietuvių.

3. Rusų išleistą lietuviams ru
siškomis raidėmis — graž
danką (elementoriai, kan
tiškos ir kt.).

BATTERY EXCHANGE CO.
35.95 EXCHANGE VVITH YOUR OLD BATTERY

GAURANTEE FOR 1 YEAR

ŠV. KAZIMIERO SUEIGA 
NEW YORKE

Kovo 14 d. New Yorko skau
tų vietininkija atšventė Lietu
vos'skautų Globėjo šv. Kazimie
ro dieną. Sueigą atidarė ir vie
tininko sktn. A. Samušio svei
kinimą perskaitė R. Kezys. Kun. 
J. Pakalniškis sukalbėjo maldą 
ir sugiedota Marijos giesmė. Pa
skaitą apie šv. Kazimierą skaitė 
A. Bendorius.

Po to,, skautės ir skautai su
vaidino vaizdelį—"Dviejų Skau
tų Sapnas”. Režisavo mokyt. 
Banaitienė, dekoracijos — mo
kyt. Gerdvilienės, muziką pri
taikė — kun. J. Pakalniškis. 
Vaidino skautai-tės — Kliveč- 
ka, Arūnas, Reventas, Ingęlevi- 
čiūtė, Arūnaitė ir kt. Priedo 
skautė D. Audėnaitė paskambi
no pianinu. Programą vedė Ro
mas Kezys.

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

For a Pleasant Holiday

COMPLETE HOME REMODELING
MASON MUILDEftS • ATTIC REMODELING • KITCHEN 

REMODELING • PORCHES AND ADDITIONS
FHA no down payment 3 yrs. to pay

ROBERT MASON
: ►

W 4 R ‘ s 'TTT 11990

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

CANDIDATE FOR
STATĖ REPRESENTATIVE

parašytą spaudą; lietuvių išleis
tą spaudą bet kuria kalba. Tin
ka visokio turinio knygos ir 
laikraščių bei žurnalų komplek
tai ar jų dalys, spausdinti ir 
ranka rašyti.

Adresas: Pasaulio Lietuvių 
Archyvas, 2601 VV. Marąuette 

vyčių, būrelin įsijungė iš JAV Rd., Chicago 29, lllinois. 
kariuomenės grįžę — vyresn.1 PLA Direktorius
- ----------- ----------------- - .- r.:----------------------------

DAIL. V. VIJEIKIO AUKA 
STUD. SKAUTAMS

' Dail. vyr. skiltn. Vladas Vi- 
jeikis, kuris yra Chicagos Li- 
tuanfęos tunto laužavedys, įtai
kė $50 auką Dr. Vydūno vardo 
stud. skautų šalpos fondui. Fon
do valdyba jam reiškia nuošir
džią padėką.

SKAUTIŠKOS UŽGAVĖNĖS
BALTIMORĖJE

Baltimorės "Šatrijos Raga
nos” vyresniųjų skaučių būrelis 
surengė smagų užgavienių va
karą su- lietuviškais kepsniais — 
spurgomis, žagarėliais ir bly
nais. Suvaidintas "čigonų Ba
ronas”. Turėta daug svečių, net 
ir iš tolimesnių apylinkių, kaip 
Washingtonas.

VYČIAVIMO PRASMĖ
Tokia tema pašnekesį skaitė 

skautų vyčių sąskrydyje Hart
forde, Conn.,— vyr. skiltn. Kęs
tutis Kudžma. Jis šiuo metu 
New Yorke • Lietuvių Laisvės 
Komiteto pakviestas organizuo
ti liet, jaunimą Laisvės žygio —. 
Crusade for Freedom talkai.

TALKA AUŠROS TUNTUI
Skautų pradėtoji talka "Auš

ros" tuntui, Rennhofe, Vokieti
joje vis dar tebereikalinga pa
pildomų aukų. Kas nesuskubo, 
dar tebegali prisidėti savo auka 
prie skautiškojo būklo įrengimo 
Rennhofe.

Kartu pranešama, kad Vasa
rio 16 gimnaziion mokytojauti kalba; apie lietuvius kitataučių 
persikėlė Vokietijos Rajono Va-' 
deiva __ sktn. Adolfas Venc-
lauskas. Jo vardu siųstini pini
gai, šiuo adresu: (16) Lampert-' 
heim, Huettenfeld, Schloss 
Rennhof, Germany.

LAPINIŲ ŽINELĖS
Bostono "Senųjų Lapinų” sk.

Tarptautinis skaučių klubai 
*Iew Yorke įspūdingai paminėjo 
Tarpt. Skaučių Susimąstymo 
Dieną. Nepaprastą staigmeną 
Šventės dalyvėms padarė pa
saulio skaučių vadovės — Lady 
Baden-Powell dalyvavimas. Ji 
šiuo metu baigia apkeliauti 
JAV. Per tris mėnesius aplan
kė 54 vietoves, kiekvienoje skai
tydamas paskaitas. Baigusi sa
vo keliones po šį kraštą, ji su- 
grįšianti Europon. Ten aplan
kys Angliją ir Skandinavijos 
kraštus — Švediją ir Daniją, o 
taip pat aplankys ir Šveicariją. 
Vėliau grįšianti Kenijon, P. Af
rikoje, kur pastoviai įsikurusi. 
Kenija buvo skautybės sąjūdžio 
kūrėjo Lordo Roberto Baden- 
Powellio pamėgtas kraštas. Ten 
jis yra ir palaidotas Kenijos 
kalno papėdėje, kur mirė 1941 
m. sausio 8 d. . ’ ..... '

New Yorke skaučių šventėje 
dalyvavo per 50 atstovių iš 20 
tautų. Susimąstymo dienos apei
gas pravedė pati Lady Baden- 
Povvell, tardama atitinkamą žo
dį ir uždegdama žvakelę. Ją se
kė visų tautybių skautės. Pa
starosios, degdamos savo žva
keles, savo gimtąja kalba reiš
kė išgyvenamo momento min
tis. Ir čia jautriausios mintys 
buvo skaučių iš anapus geleži
nės uždangos kraštų — minėta 
pasilikusiųjų skausmas ir tėvy
nės ilgėsys.

Po iškilmingosios dalies buvo 
vaišės. Per jas skautės pasireiš
kė su dainomis bei tautiniais 
šokiais. Per vakarienę brangio
ji viešnia pjaustė didžiulį jos 
gimtadienio tortą ir vaišino 
skautes. Besikalbėdama su vyr. 
sktri. Emilija Putvyte ji prisi
minė mieluosius Palangoje vie
šėjimo laikus — 1933 m. vasarą. 
Ji taip pat prašė perduoti lie
tuvaitėms skautėms jos sveiki
nimus.'

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

FLOWERVILLE FLORISTS
Flow.ers for Ali Occasions

.Euclid Avė., Čorner Superior GL 1-6961

7 1 BE LIEPSNOS .

' \ ELEKTRINIAI
\ DŽIOVINTUVAI
kainuoja mažiau perkant... sutaupo 

darbo valandas skalbimo dieną
Kabinti skalbinius džiovinimui yra varginantis ir 
nemalonus darbas ... darbas, kuris pasidaro leng
vas kai jūs atiduodat jį moderniam, be liepsnos 
Elektriniui džiovintuvui.

Greitas, patikimas ir visiškai automatiškas Elek
trinis džiovintuvas sutaupo laiką, blogą nuotaiką ir 
energiją, išdžiovina skalbinius puikiai trumpu laiku 
su saugiu, lygiu karščiu. Drabužiai išeina švelniai 
išdžiūvę ir balti, paruošti padėti ar, jeigu norite, 
beveik sausi lengvam lyginimui.

Pasirenkamas trijų prieš vieną taupių visos vals
tybės šeimininkių. Elektriniai džiovintuvai kainuoja 
mažiau kaip kitos visiškai automatinės rū- 
šys, įskaitant įjungimą.

Tat padarykit šį .ne- fyL
patogumą su kabina- .
mom virvėm patogiu mm-----
nusiperkant dabar la- 
bai naudingą, be lieps- ['==~u---- ©"FjJ t 1
nos, Elektrinį džiovin- ~~ — -zm / | L, .
tuvą. 1^=^
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To Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holiday -
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SORN’S RESTAURANT

\ GREETINGS and BEST WISHES

d

1

6036 St. Clair Avenue
GERIAUSIAS MAISTO PATARNAVIMAS 

ŽEMIAUSIOM KAINOM
ATSKIRAS VALGYKLOS NAUDOJIMAS 

POBŪVIAMS\
" UŽSAKANT ŠAUKITE:

ENdicott 1-5214

% GREETINGS and BEST WISHES 

-To Our Friends and PatrPns

A. D. PELUNIS
SEK THE NEW 1954

DeSOTO— PLYMOUTH CARS

13123 Detroit Avenue BO 2-6433

GREETINGS and BEST WISHES

V To Our Friends and Patrons

' AMERICAN BOX CO

1900. West 3rd St. I SU 1-4900

\ GREETINGS and BEST WISHES 
\ To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

, tVEDDING GO4VNS
BRIDESMAIDS GOWNS FORMALS

BOULEVARD DRESS SHOP
15120 Lake Shore Blvd. IV 1-1160

viski parengimai būtų lankomi 
visų, nes kitaip mes lietuvybės 
neišlaikysime. Ypač į BALFo 
koncertą turime visi nueiti. Bi- 
letai nuo $3.00 iki $1.00. Kvie
čiame ir prašome nelaimingųjų 
vardu atlankyti šį-koncertų ir 
paremti BALFo labdaringų dar
bą. , ' M.IC

AR REIKIA GAUTI JAV 
pilietybę:?

Daugumas naujai atvykusių 
mūsų tautiečių, kuriems jau su
ėjo ar greitu laiku sueis 5 me
tai nuo atvykimo į šią šalį, abe
joja, ar tapti šios šalies piliečiu 
ar dar laukti’ kol Lietuva bus 
laisva.

Kai kurie patriotai kažkaip 
jaučiasi nejaukiai nes sako: at
sižadėti savo valstybės ir nu
traukti visus ryšius su Lietuva, 
atrodo lyg būtų savo tautos ir 
valstybės išdavystė. Paviršuti
niai žiūrint atrodytu lyg ir taip, 
bet tikrenybėje taip nėra. JAV 
įstatymai nei įsigyvenusios tra
dicijos neužgina savo piliečiams 
palaikyti ryšius su savo gimi
nėms bei gimtąją šalimi, nėuž- 
gina jokių šalpos darbų jei tik 
šio krašto piliečiai neįsivelia į 
svetimų kraštų politiką ar slap
tas tų šalių organizacijas. Ta
pus šios šalies piliečiu įsigyja
mos visos šios šalies piliečio tei
sės, beveik lygiai su čia girnų 
šiais: renkant šios šalies val
džios pareigūnus, gaunant val
diškus darbus ir t.t. Patapus 
šios šalies piliečiu galima daug 
daugiau padėti savo senajai tė
vynei jos sunkioje kovoje už 
sav.o gyvybę ir nepriklausomą 
gyvenimą.

Kaip pavyzdį mūsų naujai at
vykusieji gali paimti iš senosios 
kartos savo tautiečių, kurie, bū
dami šios šalies piliečiais, ne
nutraukė ryšių su savo gimtuo
ju kraštu ir labai daug prisidė
jo prie Nepriklausomos Lietu
vos atstatymo. Jie ir dabar la
bai daug kuo prisideda prie Lie
tuvos laisvinimo darbo. Taigi, 
pilietybę reikia gauti. Ir ją įsi
gydami nepamirškite ilgas, uo
deguotas, neištariamas pavardes 
sulietuvinti, o trumpas, grynai 
lietuviškas, neiškraipyti ir ne
bandyti suamėrikoninti.

Paimkime pavyzdį iš italų, 
airių ir kitų ir nesijauskime už 
juos mažesni. Jauskimės lygiais 
ir savos kilmės neišsižadėkime, 
nes šios laisvos šalies įstatymai 
mums to neužgina.

Pr. N-das

% Greetings to all Our Lithuanian 
Friends and Patrons

\ G. G. O’BRIEN INSURANCE
COMPANY

GENERAL INSURANCE

NEW.YORK
BIZNIERIŲ IR EKONOMISTŲ 

SUSIRINKIMAS
Kovo 14 d. Lietuvių Piliečių 

Klube, Brooklyne, įvyko New 
Yorko Lietuvių Prekybos Rūmų 
visuotinas narių susirinkimas. 
Jame dalyvavo per šešiasde
šimts narių ir svečių. Atidary
damas susirinkimą • Prekybos 
Rūmų pirmininkas Juozas Cin
kus trumpai nušvietė organiza
cijos tikslus ir vystomą veiki
mą. Jo organizacinio veikimo 
pastabos buvo susirinkusiųjų 
priimtos energingu plojimu.

šiam susirinkimui buvę nu
matyta eilė pranešimų, kuriuos 
dalyviai išklausė su ypatingu 
susidomėjimu. Ilgametis New 
Yorko Liet. Prekybos Rūmų va
dovybės narys Ksaveras 
Strumskis išsamiai papasakojo 
apie Amerikos lietuvių pirmuo
sius žingsnius biznyje, Anicetas 
Simutis nušvietė prekybos rū
mų istoriją ir suminėjo eilę sri
čių. kuriose lietuvių prekybos 
rūmai Amerikoje galėtų ir tu
rėtų išvystyti savo veikimą. Se
kretorius adv. Briedis papasa
kojo, kodėl į prekybos rūmų vei
kimą turėtų įsitraukti netik lie
tuviai biznieriai bei ekonomis
tai, bet taipgi laisvųjų profesi
jų nariai: advokatai, gydytojai, 
inžinieriai ir kiti.

WATERBURY
MŪSŲ PARENGIMAI

\Vaterbury lietuvių kolonija 
darbais vis gyva. Nors 
kaip ir kitur, darbai 
sumažėjo^ bet tikime, 
vėl pagerės. Tiesa, kaip 
eitais ir užpareitais
tais darbininkai skaitė uždar
bius šimtinėms j saivaitę, da
bar sumažėjo, bet dar galima 
gyventi.

734 Williamson Bldg. CH 1-5881
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BEST WISHES
To All the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

■ Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons 
‘ LEE DRUG CO.
PREŠCRIPTION SPEICAL1ST . '

15116 St. Clair Avė. . ' ‘ GL 1-2002 — 1-2003

Kadangi šio susirinkmo pa
grindiniu tikslu buvo ateities 
veikimo gairių nustatymas,, tai 
tais klausimais be jau minėtų, 
prelegentų dar kalbėjo T. Mit- 
chell iš Scarsdale ragindamas 
lietuvius biznierius, sukrusti. Jis 
netik pats įstojo nariu, bet taip
gi prirašė septynis, savo kolegas 
biznierius. • Gražių minčių pa
reiškė Pranė. Lapienė,' SLA se
kretorius Dr. M. Vinikas ir eilė 
kitų. Specialiai į surinkimą bu
vo atvykęs M. Gureckas net iš 
IVaterbury, Conn., kuris savo 
žodyje išreiškė džiaugsmą New 
Yorko lietuvių biznierių organi
zuotumu, pats įstojo nariu ir 
kartu žadėjo dėti pastangų, kad 
būtų atgaivintas prisnūdusių 
\Vaterburio Lietuvių Prekybos 
Rūmų veikimas.

Po susirinkimo nariai ir sve
čiai buvo pakviesti pirmininko 
Juozo Ginkaus ir Jono Galmino 
suorganizuotiems užkandžiams, 
kur dar ilgai buvo kalbėtasi vi
suomeniškomis ir biznieriškomis 
lietuvių problemomis.

čia, 
kiek 
kad 
pra- 
me-

*
Kovo 28 d., -18 Grėen St. salė

je, bus rodomos Brolių Motuzų 
pagamintos istorinės l'ilmos iš 
Lietuvos Nepriklausomybės lai- < 
kų: 1938 metais Vasario 16 die- 1 
uos minėjimas, iškilmės prie j 
Vytauto Didžiojo muzėjaus, de-. 
markacijos linijos sunaikinimas, ] 
kariuomenės įžengimas į Vilnių, 
pamaldos prie Aušros Vartų, iš
kilmės Gedimino kalne, Lietu
vos Laisvės Varpas ir kiti vaiz
dai.

Šios filmos \Vaterbury bus 
rodomos pirmą kartą, todėl ne
praleiskite gražios progos jas 
pamatyti. Filmos bus rodomos, 
du kartus —. kovo mėn. 28 d. 
2:30 p. p. ir 5:30. vai. vakare. 
Jas rengia, ir maloniai kviečia 
visus atsilankyti,. Tautinės Są-- 
jungofi skyrius'

Balandžio , 4 d. (sekmadienį) 
3:00 vai. p. p. šv, Juozapo pa
rapijos salėje įvyks BALFo kon
certas. Operos solistė Elzbieta 
Kardelienė, iš Kanados, išpildys 
plačią programą. Pianistas Smil
gevičius skambins pianu. . -

Visa lietuvių visuomene tegul 
rengiasi .tą dieną koncerte daly
vauti. Reikia,

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS PINIGINIS VAJUS

Vajaus pravedime rinkėjais 
dalyvavo: V. Kasakaitis, J. Gri
galiūnas, J. Vasiliauskas, M. 
Kalvaitis, V. Palubinskas, P. 
Bielinis, P. Zigmantas, S. Gol- 
šanskis, p. Kaunas, V. Palubins
kas, S. Lukaševičįus, A. Bag-

MA 1-68701836 Euclid Avenue

4290 Lee Road LO 1-1628

S330.000.Q00 įplaukųkad mūsii lietu- trėmirtiai 1941 me-

S

SHAKĖR PRODUCTS CO.
MANUFACTURERS AND DISTRIBUTOR? OF WARM 
' AIR HEAT1NG EQU1PMENT AND ACCESSORIES

GENERAL CONTRACTORS

THE MITZEL CO.

"Dirvoje” ir Spaudos 
V. Mrs.

A.a. Lietuvos Valstybes 
Prezidento

ANTANO SMETONOS
10 mėty mirties

minėjimas
Kovo men. 28 d. 6:30 vai. vakaro Public Auditorium

MAŽAJAM TEATRE

r- Kalbės P. J. Žiūrys ir Balys Gaidžiūnas

Meninę programą išpildys solistės: Juzė Krištolaitytė ir Aldona

Stempužienė (duetai), Antanas Smetona jr.r(pianas), akt. Petras

Maželis (deklamacija), Čiurlionio ansamblis ir kt.

Visi clevelandiečiai mielai kviečiami dalyvauti,

ĮĖJIMAS NEMOKAMAS

danavičius, A. Jonaitis, V. Jo- 
nuškis, D. šemėtaitė, D. Kižys, 
V. Bacevičius, M. Dunduraitė, 
S. Nasvytis, J. Stravinskas, V. 
Minkūnas, P. Praškys, H. Idze- 
levičius, J. Žukauskas, B. Žiugž
da, K. žydavičius, J. Mykalaus- 
kas, J. Puškorius, V. čyvas, 
"Dirva” — Redakcija, S. Čiur
lionytė, A. Makarskienė, Mrs. 
Magilienė, P.' Makarskas, J. 
Chaleckas, A. Telyčėnas, E. Pet
kevičius, K. Budrys, V. Vinclo- 
vas, K. Gailiušis, K. Lazdinienė.

Visiems, skyriaus valdyba ta
ria nuoširdų ačiū!

Po 100 dol. aukojo: Am. Liet. 
Bendr. Clevelando Apylinkė.

Po $50.00: J. Skrinskas, Ona 
ir Edvardas Karnėnai.

Po $43.50: ASDS "Šatrijos 
Raganos” Draugovė.

Po $30.00: "Ateities” Klubas, 
Dr. M. Vaitėnas, Dr. K. Pautie- 
nis.

Po $25.00: Dr. D. Kesiūnaitė, 
K. P., P. ir H. žiūriai, Dr. Ra-, 
manauskas, P. ir P. Balčiūnai, 
Lietuvių Stud. Sąjunga.

Po $20.00: Studentai. Ateiti
ninkai, Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Clevelando Skyr., P. ir N. 
Bieliniai, P. ir J. Staniškiai, V. 
ir J. Januškiai, Dr. J. Sukare- 
vičius, J. ir J. Daugėlai, S. ir J. 
Nasvyčiai.

Po $15.00: E.' Kersnauskas, 
V. Rocevičius, Dr. Abraitis su 
šeima, P. ir O. Skardžiai, J. Gri
galiūnas, A. Nasvytis, J. ir A. 
Augustinavičiai, K. ir A. šir-

kal-Mervin B. France, Sodiety for Savings prezidentas (kairėj) 
basi su T. AV. AValters,- Bank of Ohio prezidentu^ Neseniai- buvo 
nutarta inkorporuoti Ohio Banką į-Society for Savings. Ohio Ban
ko septyhios raštinės turėjo 52.3UO.OOO 'įplaukų ir 42.800.000 iš- 
laidų.'Dabar Society for Savings, perimąs visus to banko reika
lus, tapo keturioliktas savo dydžiu (iš 528) bankas Amerikoj su

AR MOKYTOJAS 
JONAS PRANAITIS 
BUVO IŠDAVIKAS?
Balandžio mėn. 4 d. 4 vąj. p. 

p.. Lietuvių sąlėje vaidins A. 
Škėmos dramą "Vienas ir kiti”. 
Ji buvo pripažinta ahtra geriau
sia drama Clevelando Kultūros 
Fondo skyriaus skelbtame dra- 
.mos konkurse. (Pirmąją premi
ją laimėjo irgi ‘A, Škėma). ',

Birželio 1

$12.00;
$10.21
$10.00: Liet. Teisininkų

P. ir J. Liūdžiai. 
S. Lukoševičius.

vinskai, J. Stravinskas, P. Stra
vinskas, V. ir V. Juodvalkiai, A. 
ir N. Gargasai, P. Drąsutis, J. 
Juozaitis.

Po $13.13: H. Macijauskas. 
Po - --------------
Po
Po

Skyrius, K. Žukas, E. Daplius, 
P. Drabičius, B. Praškys, J. 
Puodžius, G. ir C. Modestavičiai, 
P. Kliorys, H. Idzelevičius, Dr. 
J. ir V. Masiliūnai, V. ir A. Mik- 
nėvičiai, J. Žukauskas, S. ir S. 
Laniauskai, F. ir J. Jasiniavi- 
čiai, A. Luza, K. Seriikas, Z. 
Peckus, V. ir M. Kasakaičiai, J. 
Šamas, E. Janulevičius, J. Snieč
kus, P. Jurgaitis, K. Gasparai- 
tis, M. Venslauskas, Z. Gedris,
S. Pladys, V. ir D. čiurlioniai,
T. - Čiurlionis, S. Baranauskas, 
J. Rinkevičius, S. ir J. Lozorai
čiai, E. ir A. Mazys, V. ir J. 
Minkūnai, Dr. A. Miliauskas, J. 
Mikolauskas, I. Janavičius, R. 
Pauliukonis, Puškoriai, A. Al- 
kaitis, P. Tamulionis, A. Tamu- 
lionis, L. S. Ramovė Clev.’Sky-. 
rius, L. Banys, J. Chmięliauskas, 
J. ir A. Kubiliūnai, J. Pivoriū
nas, 4. ir A. Jonaičiai, M. Ru- 
daitienė, A. ir O. Mikulskiai, P. 
ir B. Graužiniai, A. Klimas, A. 
Koklys, A. Laikūnas, A. Spiri- 
kaitis, J. Margevičius, P. Sejo- 
nas, J. Naujokaitis, A. Mali
nauskienė, S. Golšanskis, O. ir 
P. Žilinskai, J. ir D. širvaičiai, 
E. Malcanas, A. ir V. Mauru
čiai, V. Palubinskas, E. ir V. 
Mazaliauskai, V. Palubinskas, E. 
ir A. Bridžiai, J. ię M. Švarcai, 
A. Kąrplius, S. ir I. Ignatavičiai, 
A. ir J. Kuzai, A. Bielskus, V. 
Bartuška, K. ir O. Karpiai, A. 
Garkauskas, K. Karosas, R. 
Nausner, A. ir V. Garmai, Dr.
J. Sandargas, D. ir J. (Judėna.i,
K. Lazdinienė, E. Petkevičius, 
K. ir Ji Sakalai, Kųdokai, A. 
Telyčėnas.

,(B. d.) 

tais. Mieste dieną ir naktį urz
gia enkaveįintų sunkvežimiai. 
Girdisi aimanos, keiksmai, kai- 
kada šūviai.

Į senos nebylės kambarėlį, 
nuo išvežimo slėptis, mokytojas 
Jonas Pranaitis susivadina Rim
vydą su žmona Irena ir du gim
nazistus. Mokytojas myli Ireną 
ir ji jam ne visai abejinga.

Besislapstančius pasiekia ži
nios apie enkavedistų siautėjimą 
visam mieste, pagaliau, net kai
myniniam name. Visus krečia 
siaubas, neviltis ir įtarimas, kad 
mokytojas yra išdavikas. Ar jis 
buvo išdavikas ?«'

Chicagos žiūrovai jau žino at
sakymą. Jie matė veikalą ketu
ris kartus. Koks jų įspūdis? Te
kalba jie patys.

"Autorių reikia nuoširdžiai 
sveikinti, davusį vaidinimą, ku
rį pamatęs, turi ką galvoti, turi 
apie ką diskutuoti; žiūrovą daž
nai apgaubia sovietiško teroro 
nuotaika ir sukandi dantis, tar
si pavojus būtų tau pačiam čia 
pat netoliese” (Laisvoji Lietu
va).

"Vaidinimas, kuris neapvylė. 
Norisi džiaugtis ir apie veikalą 
kalbėti ne dėl sentimento, kad 
šis vaidinimas savas, bet dėl 
meninio išgyvenimo, dėl tokios 
tikrojo spektaklio atmosferos, 
kurią sukūrė Škėma, Pilka, Va
lius, Valiūnas ir jų kolegos.

Retos mūsų scenoje pasirodė 
T. Valiaus dekoracijos, žymiai 
paryškinusios viso spektaklio 
nuotaiką". .

"A, Škėmos veikalas, kurį pa
siėmė režisuoti Stasys Pilka, šį 
.kartą susilaukė tinkamo ir vi
sais atžvilgiais nusisekusio pa
statymo”. (Naujienos). .

Spektaklis iš Pilkos rankų iš
ėjo tikrai įdomiai žiūrimas”. 
(Draugas, kun. V. Bagdavičiuš). 

Šitaip recenzentai sutiko "Vie
nas ir kiti’’ Pilkos pastatymą 
Chicagoje. Visų nuomonės ge
ros, ištisai geros. O ką pasaky
sime mes, Clevelando lietuviai? 
Bet pirnia pamatykime: Lietu
vių salėje, balandžio mėn. 4 d., 
4 vai. p. p. . ■ .

Biletai- 
Kioske.



i

Paute-

LEIMON ’S CAFE

KE 1-9737

Šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Slamps

EN 1-37647012 Superior Avė.

PIX BEVERAGE
45 NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBĖ!

VVilkelis Funeral Home

TALIS STŲDIO.
NAUJI ŠEIMININKAI

Cle- 
Lie- 
sky-

Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
vienam asmeniui su pilnu išlai
kymu.

8601 Kosciuszko Avė., 
telef. UT 1-6349

pasitarimas, 
visus daly- 
A. Trakis, 

Chicago 21,

I’AMESTAS LAIKRODIS 
tarp šv. Jurgio bažnyčios ir Ja
kubauskienės laidotuvių namų. 
Radusį pranešti telefonu:

UT 1-0589

■minėsi

■dano
i 

g;. i

731 E. 185 ST.
-X

Viskas papiginta 25G iki 5O',<'. už sukneles, megztinius, 
bliuskas, marškinius.

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai

ĮvairOg valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui

P J KEKSUS
609 Society for Savings Bldg.—CĮeveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1,1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2621

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesėiuoee, kreip
kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą ivai- 
,-iuoBe apdrauiius-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pitme niorgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

Mūsų prekybinė garbė paremta 40 melų praktika 
parenkant medžiagų rūšis ir už jas garantuojant.

Mes nelaikom antros rūšies medžiagų, o jų kainos 
žemesnės negu bet kurioj kitoj krautuvėj.

WOLFS FABRICS

I

2'/i% palūkanos.

VISI Į A-A. PREZIDENTO 
A. SMETONOS MINĖJIMĄ 
Jau šį sekmadienį, kovo mėn. i 

28 d. 6:30 vai. Public Audito- I 
rium Mažajam Teatre įvyksta ' 
a. a. Prezidento Antano Smeto
nos 10 metų mirties minėjimas. 
Visi clevclandiečiai minėjime 
kviečiami dalyvauti. Įėjimas ne
mokamas ir jokios aukos mi
nėjimo metu nebus renkamos. 
Plačiau skaityk 6 psl.

ALTo METINIS 
SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyriaus visuotinas 
metinis organizacijų atstovų su
sirinkimas kviečiamas ateinan
tį sekmadienį, kovo mėn. 28 d. 
11:30 vai. ryto Lietuvių salės 
patalpose.

Šiame susirinkime bus priim
tos visos piniginės ir darbo apy
skaitos ir renkama nauja sky
riaus valdyba.

Visos Clevelando lietuvių or
ganizacijos maloniai prašomos 
būtinai į šį metinį susirinkimą 
prisiųsti savo atstovus ir' ta pa-

LIETUVIŲ PASIRODYMAS 
PER TELEVIZIJĄ 

įvyko kovo mėn. 20 d. 8 vai. — 
9 vai. vakaro. Pasirodymo' ini
ciatorius Lietuvių Kultūrinis 
Darželis.

Įžanginį pasirodymo žodį pa
sakė Kult. Darželių sekretorė 
M. Mišeikienė. Meninę programą 
atliko solistės J. Daugėlienė, A. 
Stempužienė, pianistai B. Sme
tonienė ir A. Smetona, Čiurlio
nio ansamblio choras ir šokėjai. 
Kalbėjo, be jau paminėtos M. 
Mišeikienės: J. Bendleris, J. 
Smetona, Balašaitienė, Ambro: 
zė ir P. J. žiūrys.

Ši televizijos translialija, gar
sinant lietuvius ir Lietuvą, rei
kia manyti, nebus paskutinė.

PASIRODĖ JAUNIEJI 
MENININKAI

"Vaidilos” Teatras kovo mėn. 
21 d. surengė lietuvių literatū
ros ir baleto vakarą. Svečių su
sirinko per 200. Jaunieji meni
ninkai išpildė pusantros valan
dos programą: šoko ir deklama- 

i vo. Jiems talkininkavo ameri- 
čia proga susimokėti nario mo- kiečiai E Harris ir G Sotak- 
kestį.

Susirinkime svečių teisėmis 
maloniai kviečiami dalyvauti ir 
visi Clevelando lietuviai, kurie 
domisi ALTo veikla.

Skyriaus Valdyba

SUSILAUKĖ DUKTERS
Dr. VI. Ramanauskas ir ponia 

kovo mėn. 18 d. susilaukė penk
tojo įpėdinio — dukters.

¥

Petras ir Elfrida Januškevi
čiui vasario 7 d. susilaukė duk
ters.

tą.patarnavimą nežino nei kokia 
suma pagal šį planą buvo sumo
kėta ligoninėms už medicinos 
patarnavimus. Tat šekit tuos 
skelbimus.

PRADĖKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

Šių metų kovo mėn. 27 d. 6:30 v. po pietų, Lietuvių salėje, 
VI. Braziulio dramos studija kartoja J. Griniaus 3 veiksmų dramą 
"žiurkių Kamera”. . ,

Kurie neturėjot galimumo pamatyti vaidinimo vasario 21 
d., pasinaudokit dabar. Pamatysit, kaip bolševikai tardo lietu
vius kalėjimuose. ’

Jaunuoliai iki 16 metų nebus įleidžiami.
Biletų kaina: $1.50 ir $1.00.
Biletai gaunami Spaudos kioske, Dirvoje ir pas platinto

jus. Kasa bus atidaryta 5 vai. po pietų.
Rengia

Lietuvių Frontas

gauna

Santaupos apdraustos iki $10.000

THE HENRY’FURNACE-CO, MEDINA. O

Santaupos, atneštos prieš balandžio
t - •

palūkanas nuo balandžio 1 d.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

Clevclandiečiai DABAR gali pamėgti 
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ

MONCRIEF^SuS

BENDRUOMENES 
ŽINIOS

EKONOMISTŲ 
SUSIRINKIMAS

Balandžio mėn. 4 d. (sekma
dienį), 11:30 vai. apatinėje lie
tuvių salėje šaukiamas metinis 
Bendruomenės Clevelando lietu
vių ekonomistų susirinkimas. 
Susirinkimo darbotvarkėje nu
matyta pranešimai ir naujos 
Ekonominės Tarybos rinkimai. 
Visi, kurie daĮmisi ekonomine 
lietuvių- veikla bei jų susiorga- 
nizavimu, kviečiami gausiai at
silankyti.

CLEVELANDO LIETUVIAI 
LEIDŽIAMOJ KNYGOJ

CĮeveland Folk Arts Associa- 
tion baigia rinkti medžiagą sa
vo leidžiamai knygai, kurioje 
bus suminėtos visų Clevelando 
tautybių organizacijos, klubai, 
sambūriai ir kt. Reikia, kad toje 
knygoje nebūtų pamiršti ir lie- 
tuvai. Lietuvių Bendruomenė 
ėmėsi iniciatyvos surinkti me
džiagą apie lietuviškuosius vie
netus h- prašo visų organizacijų 
kuo skubiausiai siųsti visas in
formacijas (organizacijų, klubų 
ir pan. pavadinimas, pobūdis, 
valdybų sudėtis bei adresai, te-, 
lefonų numeriai ir pan.). Bend
ruomenės švietimo ir Kultūros 
Tarybos pirm. Dr. M. Žilinskie
nei: 1448 Cravvford Rd., Cleve- 
land, Ohio, tel. SW 5-5721.

Visą medžiagą prisiųsti iki 
kovo mėn. 30 hL, nes knyga- pa
sirodys spaudoje gegužės mėn. 
1 d. - Vyt. K.

Iš mūsų jaunųjų pasirodė: G. 
Gulbinaitė, E. Žilionis, N. ir G. 
Garlaitės, G. Mazoliauskaitė, A. 
Kižys, V. žilionytė, L. Kaspara
vičiūtė, R. žagarskaitė, A. Orin- 
tai-tė, P. Žygas, R. Končiūtė, M. 
Motiejūnas, Karosaitė,
nytė, švelnytė, žygaitė, L. Ja- 
niilevičiūtė, Vr. Malcanas ir pats 
vadovas Petras Maželis. Įžangi
nį žodį pasakė M. Žilinskienė.

LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS PAMALDOS

Kovo mėn. 28 d., 1 vai. laiky
siu pamaldas su Šv. Vakariene 
Hope.Ev. Liut. bažnyčioje, 2222 
Taylor St., Clevelande. Po pa
maldų bendras 
Nuoširdžiai kviečiu 
vauti. V-sen. kun. 
6105 So. Green St., 
Illinois.

tas aktualiais klausimais. Be to, 
valdyba tikisi, kad studentai 
aktyviai reikšis lietuviškoje bei 
amerikietiškoje spaudoje ir vi
suomeniniame gyvenime, tani 
skirdami nuo studijų atliekamą 
laiką. Taip pat studentai tikisi, 
jog ir lietuviškoji visuomenė su
pras studijuojančio jaunimo pa
stangas ir juos rems moraliai 
bei materialiai. Clevelando sky
rių šiuo metu sudaro virš 50 
studentų.

Antrąją susirinkimo progra
mos pusę sudarė meninė dalis, 
čia gražiai pasirodė stud. Re
gina Malcanaitė padainuodama 
solo keletą liaudies dainelių. Vė
liau savo "Studentų šakėmis” 
dalyvius palinksmino stud. Af 
Barzdukas ir stud. J. Vyšniaus
kas — to laikraštėlio redakto
riai.

Susirinkimui pirmini n k a v o 
stud. VI. Gilys. Visus surinkimo 
dalyvius pabaigoj gražiai pavai
šino šeimininkas V. Juodvalkis.

Clevelando ir Ohio gydytojai 
aukas a. a. daktaro K. Kerpės 
šeimai šelpti, kurie nenori tie
siogiai, prašom siųsti per dak
tarą M. Vaitėną (1346 East 66 
St., CĮeveland 3, Ohio).

BLUE CROSS
Dauguma žmonių arba visiš

kai nežino arba klaidingai gal
voja apie Blue Cross planą ir jį
pravedančias ligonines ir patar
navimą. Ta organizacija, ligoni
nių pritarimu, pradėjo paaiški
nančių skelbimų. seriją, kurių 
pagalba bus parodyta, kas yra 
ta Blue Cross organiza: ■ i. Dau
gelis galvoja, kad tos 
ir pati organizacija i 
padaro pelną. Kiti no.

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI
Du geri kambariai vienam ar 

dviems asmenims. Yra visi bal
dai. Gali naudotis virtuve: 

1489 E. 66 St.
Telef. UT 1-0589

JIEŠKO BUTO
Tarp Superior ir St. Clair jieš- 

komas 3-4 kąmbarių butas labai 
mažai šeimai.

Siūlyti: Mrs. Frank,
PO 1-0635

Hi-RTone!
at IOWE$T COST

New Hi-Fidelity 3 speed record 
changer ... radio phonograph with 
tone so full, so rich, so magnifleent 
that you wil! find a whole new world 
of pleasure in your rečords. You've 
got to hear it to believe itl Come in 
for a free demonstration today!

C. & F. INTERNATIONAL 
STORES

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ 
6926 Superior Avė.

Telef. HE 1-8602
Atidaryta: darbo dienomis nuo 
9:30 iki 9:30 v. vak. šventadie
niais nuo 12:00 iki 8:00 vakaro. 
Šventadieniais mes patys apmo

kame taksus.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

6712 Superior Avė. H

CĮeveland, Ohio

’ I. J. S A M A S , JEV/ELER
a šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
K Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
| pasirinkimas.
3 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
S Telef.: EX 1-3969. Bute: XVA 1-2354 •
S

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės- vadovybė kviečia visus Clevelando 

lietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.

Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.

SUOPIS FURNITURE

ERDMONAS SIMONAITIS
Žinomas lietuvių visuomenės 

veikėjas, Mažosios Lietuvos Ta
rybos Prezidiumo pirmininkas 
ir VLLKo narys atvykęs iš Vo
kietijos, Clevelande lankysis ge
gužės mėn. 2 d. E, Simonaitis 
bus pagerbtas atitinkamomis 
iškilmėmis ir skaitys Clevelando 
visuomenei paskaitą.

E. Simonaičio priėmimu 
velande rūpinasi Amerikos 
tuvių Tarybos Clevelando 
rius.

NAMŲ IR ŪKIŲ PIRKIMO 
PARDAVIMO ĮSTAIGA
Visi, kurie turite parduoti na

mus ir ūkius ar norite pirkti, 
pirmiausia pasiteiraukit mūsų 
įstaigoje.

ĮVADE PARK REALTY 
7032 Wade Park Avė.,' 

Telef.: HE 2-2922 
Sav. A. Kazakevičius,

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

6921 Wade Park EX 1-0911
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

DIRVOJE GALITE GAUTI 
ĮVAIRIŲ PLOKŠTELIŲ

Dirvoje yra gauta įvairių pa
tefono plokštelių: ankstesnių ir 
dabartinių įdainavimų.

STUDENTAI VEIKIA
Kovo mėn. 14 d. įvyko Cleve

lando lietuvių studentų susirin
kimas, j kurį gausiai atsilankė 
skyriaus nariai. Susirinkimo 
programą sudarė stud. Pr. Jo- 

• gos paskaitėlė apie studentų or
ganizacijos pobūdį, uždavinius 
ir valdybos paskirtį, kuri iššau
kė diskusijas.

Naujoji valdyba patiekė susi
rinkimui numatytą veiklos pla
nelį, iš kurio matosi, jog numa
toma reguliariai ruošti susirin
kimus, kviesti įvairius prelegen
tus skaityti studentijai paskai-

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžius, 
apyrankes ir kitas brangenybes. 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kalbomis.

6210 Dibble Avė., 
CĮeveland 3, Ohio 

Tel.: EX 1-0376

rūšių alaus — visoki gaivi 
nantieji gėrimai, 

vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Parengiama vestuvėms, baliams 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį. Ątdara t 

trečiadieniais iki 1. vai.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

EZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue EX 1-8653

DVIGUBAI ŽENKLŲ KAS ANTRADIENĮ

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue CĮeveland 3, Ohio

LEO’S CAFE
7501 ST. CLAIR „ "r^EN, 1-9425.

Atidarą nuo 8:30 ryto iki 2:30 nakties
ŠOKIAI PENKTADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ

•Patogi baliams — susirinkimams. Tolevižija, plokštelių
• ’ patefonas ir kitos pramogos.,

■ T v r k o ’ lietuviai.

dabar jūsų kaimynistėj
, 7106 Superior Avė.

Tel. HE 2-0144
Ęet kuriuo laiku, bet' kokios 
rūšies foto patarvimas Jums.

Modernu* portretai, vestuvių, 
'Jidimlų, vaikų Ir kitos nu»>. 
*rauąoi, ■

FOTOGRAFUOS MEISTERIS ’

‘ Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabar 
CLEVELANDE. ;

VYRAI! AR JUMS NESKAUDA KOJŲ? 
AR JŪSŲ BATAI YRA NEPATOGŪS? 

PAMĖGINKIT ARGU SU P PORT minkštus, 
išklotus masažinius batus

Puikus Velykiniu batų pasirinkimas 
Moterims ir vaikams

DVIGUBAI ŽENKLŲ ANTRADIENIAIS 

JAM'ES SHOE STORE 
7041 Superior Avė.

SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI. SODA.

MARNELL’S
7023 Superior Avenue

Saldainiai, Riešutai, Popkornąi
Čia susitikit savo draugus po pamaldų

- Geriausiu kava mieste,

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

. Delta E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs
.. . Lięensijuoti ląidotuvįų direktoriai ir balsamuotojai 
. ’ • . •, ■ t .».• \ \

25 „metai simpatingo ir rimto pa tarpa vimo
6621 Edna Avenue ĘNdieett



Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St.» Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6244. Redaktorius Balys GAIDŽIONAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

DIRVA
Ką žada SLA savo nariams

DR. S. BIEŽIS, daktaras kvotėjas

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje dabartinė Pildomoji Ta
ryba, tuojau po pereito seimo, 
įvykusio Clevelande 1952 me
tais. pradėjo svarstyti ir jieš- 
koti būdų praplėsti nariams 
esamas naudas ir įvesti naujų 
pagerinimų. Einant šiais sume
timais sekretoriui Dr. M. J. Vi- 
nikui buvo pavesta išstudijuoti 
ir apskaičiuoti SLA finansinę 
padėtį, kaip ir kokius pagerini
mus dabartinis SLA stovis leis
tų saugiai įvykdyti.

Kad tiksliai nustatytų kas 
galima ir saugu vykdyti, pir
miausia reikėjo ištirti ligoje pa
šalpos ir apdraudos jau turimus 
patyrimus, įgytus per daugelį 
metų. Tas pareikalavo ilgų stu
dijų: kiek laiko vidutiniai SLA 
nariai sirgo, daugiausia kokio
mis ligomis, kaip dažnai ir t.t. 
Turint šitokiusdavinius reikėjo 
irgi tikslia? apskaičiuoti kiek 
turimi ištekliai saugiai leidžia 
didinti naudas. Rūpestingai bu
vo atsižvelgta, kad neįvyktų 
klaidų, kurios ateityje galėtų 
daug nesmagumų sukelti. Atsi
žvelgiant į dabartinę SLA stip
rią finansinę padėtį buvo pla
nuoti ir kiti pagerinimai, ku
riuos netolimoje ateiyje bus ga
lima vykdyti.

Kaip pasėka tų visų studijų 
pereitam Pildomosios darybos 
posėdyje vienbalsiai nutarta re
komenduoti ateinančiam sLA 
seimui užgirti ir vykdyti šiuos 
septynis punktus, teikiančius 
daugiau ir didesnių naudų SLA 
nariams:

1. Pratęsti ligoje pašalpą nuo 
keturių iki šešių savaičių pilnos 
ir taip pat nuo keturių iki šešių 
savaičių pusę pašalpos. Vadina
si, vietoje aštuonių pakelti iki 
dvylikos savaičių, be Įtakėlimo 
duoklių. Be to, dar pakelti 25 '< 
ligoje pašalpas tiems nariams, 
kurie gydosi ligoninėse, taip pat 
nepakeliant duoklių.

2. Dabar ligoje pašalpa mo
kama tik iki dvylikos dolerių 
savaitėje. Pildomoji Taryba re
komenduoja ligoje pašalpą leisti 
esamiems ir būsimiems nariams 
net iki $100 savaitei. Duoklių 
pagrindas pasilieka tas pats 
kaip ir dabar, čia noriu paste
bėti, kad SLA duoklės mažes
nės, negu daugelio kitų organi
zacijų, įskaitant ir komercines 
apdraudų kompanijas. Tat tau
pumo sumetimas yra pigiau ap
sidrausti SLA.

3. Įvesti senatvės pensijos ap
draudą, j kurią galėtų įstoti 
nauji ir dabartiniai SLA nariai 
be amžiaus skirtumo. Ši nauja 
Susivienijimo apdrauda reiškia, 
kad kiekvienas narys, sulaukęs 
nustatyto amžiaus gaus apdrau
dos kas mėnesį tam tikrą jo pa
ties nusistatyta sumą ir pagal 
pasiskirtą amžių iki gyvos gal
vos. Pavyzdžiui, asmuo įsirašęs 
į šią apdraudą, sulaukęs G0 me
tų (jis pats gali nustatyti jau
nesnį ar senesnį amžių) gauna 
.kas mėnesį po 100 ar daugiau 
dolerių per visą gyvenimą. Mė
nesinę sumos apdraudą jis pats 
pasiskiria savo nuožiūra. Jei re
zervų liktų jam mirus, tai ba
lansą gauna jo pašalpgaviai. 
Vienaip ar kitaip jo sumokėti pi
nigai grįžta, kartais net su nuo
šimčiu. žodžiu, ši apdrauda už
tikrina nariui pastovias įplau-

. kas dar gyvam esant. Duoklės, 
lentelės ir Visa kita bus pasiūly
ti seimui tVilkes-Barre, Pa.

4. Nutarta SLA (apdraudos]

visų skyrių sumas padidinti iki 
lO.OOOi dolerių, kad tuo būdu 
prisitaikyti prie pakitėjusios 
krašto ekonominės padėties. Da
bar augščiausia suma apdrau- 
dai yra tik iki 5000 dolerių. Po 
seimo norintieji galės apsidrau
sti ir augštesnėms sumoms, nes 
dabar SLA tiek sustiprėjo, kad 
bus galima saugiai ir užtikrintai 
padvigubinti apdraudą.

5. Paruošti projektą sekančio 
seimo užgyrimui, kad SLA kuo
pos ar grupė kuopų didesnėse 
kolonijose galėtų gauti reikalin
gas paskolas lengvomis sąlygo
mis iš SLA centrinio iždo kultū
rinių centrų, klubų, vasarinių 
poilsio namų įsigyjimui ir įren
gimui. šis projektas ypatingai 
svarbus ir toli siekiantis. Dau
gelis kuopų neturi būtinai rei
kalingų patalpų susirinkimams, 
pobūviams ir t.t. Tai sudarytų 
lietuvių veiklai centrus, kurie 
nemažai prisidėtų prie lietuvy
bės išlaikymo.

6. Kaip žinome, ilgametės ma
žesnės vietinės draugijos ir klu
bai, likviduojasi daugiausia dėl 
nepatikrinto jų finansinio išsi
laikymo ir narių skaičiaus. SLA 
numato jas priimti grupinės ap- 
draudos pagrindu, šis naujas
planas išgelbėtų silpnesnes drau- jį užgyręs tuojau vykdys.

gijas, atstatytų tvirtą nepraras- 
tiną apdraudą ir patį Susivieni
jimą padaugintų nariais.

7. Įvesti SLA kuopų draugi
jos nariams (socialiems na
riams) apdraudą draugijos na
rių teisėmis ir taisyklėmis, kad 
SLA kuopų klubų, esančių prie 
kaikurių kuopų nariai galėtų 
apsidrausti Susivienijime.

, Tai šitokie dabartinės Pildo
mosios Tarybos programos 
punktai, kurie bus pasiūlyti sei
mui aptarti, užgirti ir priimti, 
čia padaviau tik sutrauktas 
mintis. Visos detalės bus išdės
tytos seime.

ši plati ir toli siekianti pro
grama, noriu pabrėžti, atsirado 
ne atsitiktinai. Kiekvienas 
punktas buvo tiksliai išstudijuo
tas, galimumai patikrinti ir tik 
tada prieita prie išvadų, kurias 
drąsiai rekomenduoja būsimam 
šią vasarą seimui. Dabartinė 
SLA Pildomoji Taryba randa, 
kad šios visos rekomendacijos, 
atseit planai, yra tikslūs, įgy
vendintini, reikalingi ir naudin
gi Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje narių gerovei. Pildomoji 
Taryba vyks j seimą su pilnu 
tikėjimu, kad SLA 48 seimas 
visą planą teigiamai išspręs

Prancūzijos kunigai...
(Atkelta iš 1-mo pusi.)

Ėmė sklisti kalbos, kad Ro
mai keliąs susirūpinimo kunigų- 
darbininkų tarpe pasireiškęs sa
varankiškumas, tradiciniu baž
nytiniu formų laužymas, pro
tarpiais net nepaklusnumas. Pa
sirodė, kad esamos laicistinės 
katalikų organizacijos, jų tarpe 
Katalikų Akcija ir katalikų dar
bininkų profesinės . organizaci
jos, ne visuomet galėdavusios 
užgirti kunigų-darbininkų veik
los priemones. Taip pat iš kle
bonijų tarpo atsirasdavę pasi
priešinimo. Tiek dogmatiniais,

Šį 
ir

J

DIRVA

pastebėti, kad gerokas būrys 
ligšiolinių kunigų-darbininkų ir
gi pareiškė savo nepasitenkini
mą dėl naujojo Vatikano pa
tvarkymo. Kelios dešimtys jų 
net viešai krifilųivo Romą, o 
ligšiol bene trys kunigai-darbi- 
ninkai pasiskelbė, nepaklausią 
nurodymams iš Romos ir toliau 
dirbsią ligšiolinį darbą. Pary
žiuje tuo klausimu buvo sureng
tas viešas mitingas, o komunis
tai kursto, esą Prancūzija tu
rinti atsižadėti Vatikano ir 
įkurti "tautinę" bažnyčią, kaip 
tai jau esą "liaudies demokra
tijose”.

Iš visa ko matyti, kad didelė 
ligšiolinių kunigų-darbi n i n k ų 
dauguma pasekė naujaisiais pa
tvarkymais. Jie šiuo metu turi 
savo veiklą pritaikyti naujiems 
reikalavimams. Lygiu būdu at
rodo, kad prancūzų vyskupams 
palikta gana toli einanti laisvė 
kiekvienu atveju patiems spręs
ti dėl kunigų-misionierių toles
nės veiklos. Bet tuo pat metu 
paaiškėjo, kad Bažnyčios vado
vybei teko imtis vienu kitu at
veju griežtesnių žygių. Pav.,
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trys domininkonų provincialai 
buvo atšaukti iš pareigų, keli 
kunigai' — laikraščių redaktoriai 
pašalinti ir t.t.

Kaip ten bebūtų, dėl kunigų- 
darbininkų ąukeltas .ginčas vis 
dar nėra nurimęs. V.

GREETINGS and BEST W1SHES 
To the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday
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ELECT
CHAS C. GOLDMAN

CANDIDATE FOR
JUDGE OF THE COURT OF

COMMON PLEAS
(Unexpired Term Ending January 2, 1957)

ABŲE CONSIDERATE HUMANE
THE ONLY JUDICIAL CANDIDATE OF LITHUANIAN 

EXSTRACTION

X I CHAS C. GOLDMAN
Election Tuesday, November 2, 1954

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

SUPERIOR DEPARTMEN 
STORE

COMPLETE LINE OF DRY GOODS

DOROTHY METCALF MANAGER

5501 Superior Avė, ENdicott 1-0400

*

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

MID-HEIGHT’S, INC.
”‘3 f ' t ► ,ir-
STUDĖBAKER DEALER

I

lįs trukti ne ilgiau kaip tris 
landas, o likusį laiką jie turį 
pašvęsti savo tiesioginėms dva
sininko pareigoms. Be to, jie ne
turį priimti tiesioginio atsakin
go darbo profesinėse darbininkų 
sąjungose, jiems nebeleidžiama 
gyventi skyrium, jie turį įsilieti 
į organizuotos parapijos gyve
nimą. Pagaliau, jie nebevadina- 
mi "kunigais-darbininkais”, o 
gauna naują pavadinimą: 
"Prancūzijos darbininkų misijos 
kunigai”.

Kaip iš Vatikano direktyvų 
matyti, ligšiolinių kunigų-darbi-

I

FEDERAL TAX INCLUDEIH

I I

SEE OUR COMPLETE LINE OF THE
NEW 1954 STUDEBAKERS

14307 KINSMAN RD. LO 1-7214

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

»

REX-BILL DRUG CO.
PRESCRIPTION SPECIALISTS

WE DEL1VER ANYWHERE

tiek praktiniais sumetimais Va-* n*nkų institucija iš pagrindų, re- 
tikanas nusistatė imtis griežtos formuojama. I 
reformos. Yra žinoma, kad visi 
trys prancūzų kardinolai karš
tai gynė kunigus-darbininkus. 
Jie siūlę būtinai palikti pačią 
instituciją. Tos pat nuomonės 
buvę kone visi prancūzų arki
vyskupai ir vyskupai.

Galima suprasti, kad tokiomis 
aplinkybėmis Vatikanui nebuvo 
lengva nusistatyti. Kaip atrodo, 
buvo pasiekta tam tikro kom
promiso, bet neabejojamai dau
giau nulėmė Romos pažiūra. Pa
gal naujuosius patvarkymus ku- 
nigai-darbininkai turį pirmoje 
eilėje veikti kaip dvasininkai, o 
tik šalia to galį būti darbininkai. 
Jų darbas įmonėje (fabrike) ga-

I | r ■

TAUTINIŲ KORP. SAMBŪRIS 
CHICAGOJE

š. m. kovo mėn. 27 d. (šešta
dienį) 7 v. v..Lietuvių Auditori
jos mažojoje salėje (3133 So. 
Halsted St.) kviečiama L. T. 
Korp! Sambūrio sueigą priimti 
pr. m. apyskaitai ir Sambūrio 
Valdomiesiems Organams iš
rinkti. ‘ '

Po; sueigos korporantiškas 
alutis. Visi Sambūrio nariai 
kviečiami dalyvauti. .

. L. T. Korp! Sambūrio. 
Valdyba

. Nors pati idėja 
pasilieka, bet institucija įlieja
ma j tam tikras organizuoto 
veikimo formas. Vatikane nu
rodoma, kad savaime pati insti
tucija esanti naujas padaras 
Bažnyčios gyvenipte. Tekę rem
tis ligšioliniais patyrimais, da
ryti išvadas iš laimėjimų bei 
negerovių ir suteikti naujai 
apaštalaviso veiklai tam tikrą 
statutą.

Naujosios direktyvos Prancū
zijoje sukėlė karštų diskusijų. 
Per ištisas savaites, net ištisus 
mėnesius ta tema vyravo priva
tiniuose 
išsamiai gvildeno spauda, apie 
ją buvo kalbama iš' parlamento 
tribūnos. Sukelta daug aistrų, 
prikalbėta reikalingų, o dar dau
giau nereikalingų dalykų. Savai
me suprantam^, kad ypač šia 
tema pasinaudojo slapti ar vieši 
Bažnyčios priešai. . Bet įdomu
z "................ ................................
Seniausias ir gražiausiai ilius 

■ truotas lietuviškos minties žųi

pasikalbėjimuose, ją

nalas.
MARGUTIS

Įsteigė kompozitorius 
A.'VANAGAITIS 

Kaina metams 33.00.
6755 So. Westem Av»

Chicago 36. BĮ
J

m
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Corner Ėast 55th & Payne Avė. HE 1-8208
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folfar for dollar, 
; feature for feature,

n for dollar, ~

Motorola TV outvalues them all! Brings you television's 
aiost powerful, most dependable picturel Come in!

it today, for sure!

New Vov» » l 
MotorolaCLO , I 

RADlO
u-u • oil I
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GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patroną

SGRO’S SQUARE DEAL MARKEI
WE CARRY THE FINĖST FOODS AT THĖ L0WEST 

PRICES
GET DOUBLE PICTURE DETAIL— | 

DOUBLE VALUE FOR YOUR MONEY! |
• New, Exdusive Doub/e-Power Picfurel |
• Exdusive Diiloncę Sclector Swilchl |
• Built-ln UHF-VHF Tuning Oplionoll |
• Full l-Year Warranly on Ali ParisI I 

I MODEL17T13 j 

\ For As. Little As I
\ PER

\ Jfe WEEK

26588 Lake Shore Blvd, RE 1-3250

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

THE WILLIAM LYNCH AGENCY
GENERALINSURANCB

17620 Lakę Shore Blvd, IV 1-4449

J

c-& F- INTERNATIONAL stores

lietuviška krautuve .
Atidaryta. A"' “ 1'8S"2

. • uarbo dienomis nuo 9:30 iki 9:30 vak. šventa-
cll®Pla}s .nuo 12100 iki 8:00 vakaro.

, nūdieniais mes patys apmokame taksus

t • ;

Greetings and Best VVishes to Our Friends and Patrons

Kamm’s Corner Body Ignition
. ALL WORK GUARANTEEP •

* •, ■ ii
15630 Lorain Avė. • . x. • CL 1-0995

- , - t* • r..'.--,11 ./i.ui-.ft L d
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Ženevos ežero pakrantėse
(Mūsų bendradarbio Šveicarijoje)

f

(Tęsinys iš pereito numerio)
Bet savaime-Ronos slėnio pa

kalnėse. gyvenantieji ūkininkai 
verčiasi sunkiai, jie laikomi 
vieni labiausia nepasiturinčių 
Šveicarijoje. Klimatas augštu- 
mose perdaug žiaurus, tad ypač 
jaunimas apleidžia gimtuosius 
kaimus ir jieško darbo miestuo- 

. se. Pasitaiko užtikti kaimų, kur 
jaunimo kaip ir visiškai nebe
matyti., Apleistuose namuose 
karšta kone vieni seniai.

Montreux kaipo poilsio jieš- 
kančių vietovė garsėjo jau iš 
seno. Kai pavartai sąrašą gar
senybių, kurios čia yra buvoju- 
sios, užtinki tokius vardus, kaip 
Leonardo da Vinci ir Napoleo
ną, Goethe ir Hugo, Richardą 
Wagnerj ir Igorį Stravinskį, 
Ruskiną ir Tolstojų, Shelley ir 
Lamartiną, Gandhi ir Vander- 
biltą. O jiu tų karūnuotųjų lan
kytojų!

Montreux pastatyta statula 
Austrijos imperatorienei Elž
bietai, kuri mėgo lankyti šią 
vietovę ir kuri žuvo nuo anar
chisto peilio smūgio Ženevoje. 
Čia pat įrengtas Krugerio var
do muziejus, viloje, kurioje gy
veno ir mirė pirmasis Pietų Af
rikos prezidentas. Lemano ežero 
peizažus paišė dailininkas mėgė
jas Sir Winston Churchill, kuris 
Pietų Afrikos laisvės kare sto
vėjo britų gilėse. O kiek-įerse- 
nybių yra gyvenę arba tebegy
vena Lemano ežero pakrantėse!

Lozana ir jos apylinkės yra 
priglobusios kone visus revoliu
cijų pasėkoje sostų netekusius 
Europos karalius, netolimame 
Morges miestelyje gyveno ir mi
rė garsusis lenkų pianistas ir 
politikas Paderevskis. Lozanoje 
savo laiku mokytojavo Adomas 
Mickevičius, ♦ čia pirmojo karo 
metu veikė Lietuvių Informaci
jos Biuras, daug nusipelnęs, be
garsindamas Lietuvos vardą, šis 
Biuras savaime buvo tokios sa
votiškos asmenybės, kaip Juozas 
Gabrys, kūrinys. Beje, Gabrys 
kelis dešimtmečius išgyveno Le
mano paežeryje, ties Vevey, kur 
prieš pustrečių metų mirė. Ana
me Biure yra dirbusi Jadvyga 
Tubelienė, o kurį laiką Lozanoje 
yra. gyvenusi Sofija Smetonienė.

''Lemano ežero paKrantėse yra 
gyvenę ir daug kitų žinomų 
mūsų tautiečių. Jau nekalbant 
apie Ženevą, apie kurią ryšium 
sff ten būsima konferencija teks 
plačiau parašyti ir kurioje trum
pesnį ar ilgesnį laiką yra gy
venę kone visi Lietuvos valsty
bės vyrai, dar prisiminsime dvi 
asmenybes, su kuriomis savo 
laiku esame buvoję Montreux: 
Dr. Ladą Natkevičių, paskutinį 
Lietuvos pasiuntinį Maskvoje, 
kuris vienu metu Lietuvai jit- 
stovavo tarptautinėje telekomu
nikacijų konferencijoje Montre- 
ux ir kuris paskutinio karo pa
baigoje mirė, Šveicarijos pasie
nyje, ir Jurgį Savickį, diploma
tą, ir rašytoją, su . kuriuo teko 
dirbti kartu Ženevoje. Kaip ma
tome, su Montreux ir Leiiiano 
paežerių yra susieta ir daugelio 
Lietuvos garsių, žmonių praei- 

. tis.
Iš .Montreux. dantuotas gele

žinkelis kopia į artimą Rochers 
de Naye kalno viršūnę, esančią 
2.045 metrų augštumoje. čia yra 
žiemos sporto centras; o pavasa
rį aplinkiniuose šlaituose pra
žysta • fniliardai narcisų, kurių 
balti žiedai lyg kilimu apdengia 
visos šios apylinkės pievas. Pa
keliui tenka, pravąžiuotį pro 
Caux miestelį, kur yra įsikūru-

si "Moralinio Apsiginklavimo” 
būstinė. Atsiminėme, kad čia 
prieš daugelį metų paskutinį 
kartą matėme ukrainų laisvės 
kovotoją pulk. Konovalecą, vė
liau žuvusį nuo bolševikų pro
vokatorių pakištos pragaro ma
šinos ...

Literatūros mėgėjas, be abe
jojimo, atsimins, kad Montreux 
papėdėje, kelis metrus nuo pa
krantės, ant mažos dirbtinės 
salelės, dar šiądien tebestūkso
Chillono pilis, kurią išgarsino Byrono poemos išgarsintą, Įįįlis
'įnrrlti nziatno Inrrlnc Rvvnnnt! čto A.1-.. — z: .. '___anglų poetas lordas Byronas. šis 
didelis dainius, kurio Įtaka lite
ratūroje buvo didesnė užsieny
je, nekaip pačioje Anglijoje 
(juo, tarp kitų, žavėjosi Ado
mas Mickevičius), šis nenuora
ma, kurio gyslose iš motinos 
pusės tekėjo karališkasis Stu- 
artų kraujas, šis gražuolis Don 
Juanas, bet tuo pat metu luo
šas, — jis 1816 metais- apsigy
veno Ženevos apylinkėje. Kai 
1937 m. kartu su pulk. Kaziu 
Škirpa, "tuometiniu Lietuvos 
nuolatiniu delegatu prie Tautų 
Sąjungos, jieškojome patalpos 
Lietuvos pasiuntinybei, gavome 
pasiūlymą išnuomoti ir vilą, ku
rioje prieš 120 metų gyveno lor
das Byronas. Tos vilos nepaėmė
me, nes j jos remontą būtų rei
kėję sukišti milžiniškus pinigus. 
Byronas su savo bičiuliu Shelley 
lankėse-Montreux, kur jiems bu” 
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THE CRANE COMPANY

PLUMBING SUPPLIES

6215 Carnegie Avenue

UT 1-2400 I

THE CANNON TAILORING CO

Suits and Topcoats Made-To-Order

124 ST. CLAIR AVENUE

CLEVELAND
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Visiems Mūsų Draugams ir Rėmėjams

Sani-Flush Visi Moderniniai
t

GREETINGS and BEST WISHES l 
To Our Friends and Patrons J 

For a Pleasant Holiday

BEST WISHES .
To Our Friends and Patrons

bo aprodyta Chillono pilis. Jaut
raus būdo, nuolat palinkęs už
sidegti kova už laisvę (jis ir 
mirė Graikijoje, per jos laisvės 
karą), Byronas išgirdo 6 metus 
pilyje kalintojo Ženevos laisvės 
kovotojo , Bonivardo istoriją. 
Per vieną naktį Byronas parašė 
”The Prisoner of Chillon”, poe
mą; kurioje užtinkame daug kil
nių minčių, bet kurioje maža is
torinės tikrovės. Bonivardas bu
vo ženevietis kunigas, kovojęs 
prieš prancūziškuosius Savojos 
grafus, kurie jį paėmė nelaisvėn 
ir nuo 1530 iki 1536 metų iška- 
lino Chillono pilyje. Tąis metais 
jį išlaisvino -berniečiai, o kuni
gas vėl sugrįžo į Ženevą, kur to
liau dalyvavo politikoje, bet 
taip pat buvo garsus pamėgimu 
smagiai pagyventi. Beje, jo pa
liktoji biblioteka padėjo pagrin
dą esamai turtingai Ženevos vie
šai bibliotekai.

Chillono pilis, kelis kartus 
restauruota, dar ir šiandien te
bestūkso prie pat ežero pakran
tės ir pro ją eina kelias, kuris iš 
pilies storų mūrų per kelis šimt
mečius buvo kontroliuojamas.

?.
v
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

6565 BROADWAY

MIchigan 1-9260

BEST W1SHES

To Our Many Friends

For a Pleasant Holiday
I

BARTH CORPORATION

lankoma tūkstančių žmonių. 
1953 m. ją vizitavo 158.000 lan
kytojų. Ypač uolūs lankytojai 
yra britai, kuriems Chillono ka
linys yra žinomas iš literatūros 
ir kurie pilyje neišsenkamu uo
lumu jieško akmeninio stulpo, 
prie kurio buvo prikaltas Žene
vos laisvės karžygis, o dar di
desniu atsidėjimu stengiasi su
rasti lordo Byrono ranka akme
nyje įrėžtą parašą.

Kai išėjome iš Chillono pi
lies, apgaubtos savotiška misti
ka, prieš mūsų akis vėl sužibo 
saulės spindulių nužerto Lema- 
no e?ero žydrūs vandenys, o 
anoje ežero pusėje, jau Pran
cūzijoje, tarp rūkų, lyg japoniš
kame paveiksle, dungsojo, tary
tum pakibę ore, Dents du Midi 
(Pietų Dantų) kalnų zigzagai. 
Vaizdas tikrai buvo didingas.

A. G.

BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

For a Pleasant Holiday

A P
SUPER MARKETS

The Great Atlantic & Pacific Tea Co,
I

GREET1NGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

CARPENTERS DISTRICT
COUNCIL

CARL J. SCHWARZER, Presideni

GEORGE SHEWRING, Secreiary

r- t

GERIAUSI LINKĖJIMAI

Patogumai

AR JUMS VISADA prireikia šveisti savo toiletą kada 
pasitaiko atsilankyti svečių, prieš jų atvykimą?

Tam patogus pagelbininkas šiądien yra SANI-FLUSH, 
geriausias disinfektantinis toileto įtalpos valytojas, 
toks modeminis kaip si minuta.

SANI-FLUSH išvalys jūsų toileto įtalpą chemikališkai, 
prašalins plėtmus ir nešvarias susidėjusias gliaumes, už
tikrins toileto įtalpą visai švarią, taipgi prašalins viso
kius kvapus, o tam nereikia pridėti jokio darbo. '
Visiškai saugus visokioms toiletų sistemoms. Veikia 
minkštame ar kietame vandenyje.

PARSIDUODA visur dviejuose. patogiuose didumuose. 
BANDYKIT musų išdirbamą MEL’O CLEANER ir van- 
dans minkštytoją,. tinka voniai, virtuvei ir skalbyklai-

CLEANER
UATtR SOOTCNER
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GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

CLEVELAND AMBULANCE
SERVICE, INE

Remember the Maroon and Cream Colored Cars 
with the Men in White

Caiied and Recommended by Cleveland’s Leading 
Physicians and Surgeons

ENdicott 1-0770

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

BUILDING LABORER’S
Local No. 310

JAMES OĮTOOLE, SECRETARY

1220 Ontario St.

GREETINGS and BEST WISHES

AMALGAMATED ASS’N. OF 
ST. & E. RY.

740 SUPERIOR AVENUE, W.

Harry'Lang*^ Sėdretary

Best Wishes to Our Friends and Patrons

B. OF L. E. AUDITORIUM
Corner of St. Clair & Ontario St.

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

Frank W. Chopp, Mgr. Phone: CH 1-0733

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

THE ATLAS PAPER BOX GO

J. H. Hass, Vice President and Treasurer

1849 EAST 65ih STREET UTah 1-1191

GREETINGS and BEST W1SHES
To Ali Our Friends

CLEVELAND VAULT CO

8616 BUCKEYE ROAD
CE 1-3538

IMIGRACIJĄ IR 
NATŪRALIZACIJĄ 
LIEČIĄ KLAUSIMAI
Klausimas; Esu svetimtautis 

(alien) priimtas pastoviam ap
sigyvenimui. Tačiau daug laiko 
teko praleisti užsienyje betvar
kant motinos biznį. Teko nu
girsti, jog naujajame imigraci
jos įstatyme yra nauji nustatai 
liečiu sąlygas gauti pilietybei. 
Kadangi noriu gauti pilietybę 
malonėkite nurodyti kas tai per 
nuostatai ?

Atsakymas: Pilietybei gauti 
sąlygos yra šios:

1) Išskyrus tuos kurie yra 
vedę JAV pilietį (ę), visi sve
timtaučiai privalo išgyventi iš
tisus penkis metus, kad galėtų 
prašyti pilietybės (at least five 
year immediately) ...

2) Kaip taisyklė, išvykimas 
iš JAV-bių ilgiau kaip metams 
laiko šią sąlygą panaikina;

3) Išvykimas iš JAV ilgiau 
kaip pusei metų, bet trumpiau 
negu metus, šių bandomųjų pen
kių metų laikotarpyje, panaiki
na pilietybės reikajaujamą pen
kių metų išgyvenimo sąlygą, 
nebent svetimtautis įrodo, jog 
jo pastovi gyvenamoji vieta te
bebuvo JAV.

4) Svetimtautis privalo fiziš
kai išgyventi nemažiau kaip 
pusę nustatyto 5 metų laiko
tarpio arba 30 mėnesių. Užsie
nyje išbuvęs ilgiau nei 30 mė
nesių neturi teisės prašytiš pi
lietybės-. Išimtys daromos vy
riausybės tarnautojams, kaiku- 
rių bendrovių ir tarptautinių 
organizacijų pareigūnams ir 
svetimtaučiams, kurie yra ište
kėję ar vedę Amerikos piliečius.

5) Svetimtautis privalo būti 
išgyvenęs nemažiau kaip šešis 
mėnesius be pertraukos valsty
bėje, kurioje jis paduos pilie
tybės prašymą.

6) Jis privalo būti JAV-se vi
są laiką nuo pilietybės popierių 
padavimo iki pat įpilietinimo 
ceremonijos.

Klausimas: Atvykau į šį kraš- 
I tą neimigranto viza gavęs dar
bą radaro įmonėje. Dabar norė
čiau pakeisti savo statusą į pa
stovaus imigranto remiantis 
"The Immigration and Nationa- 
lity Act of 1-952”. Manau, jog 
pagal šį aktą galiu tikėtis pir
menybės. Tačiau mano žmona 
ir sūnus tebėra užsienyje, o ma
no gimtojo krašto kvotą yra 
perkrauta. Ar jie gaus pirme
nybę atvykti pas mane?

Atsakymas: Taip. Valstybės 
Departamentas ii’ Imigracijos 
bei Natūralizacijos įstaigos su
tarė, jog jei profesonalas sve
timtautis atvyksta į šį kraštą 
remiantis minėtu aktu, tai - jo 
žmona ir vaikai gali vykti kar
tu. Akte nurodoma, jog jei as
muo yra įsileidžiamas suteikiant 
jam pirmenybę, tai jo šeima 
turi teisę vykti kartu su juo 
pagal tą pačią kvotą. Jūsų at
veju, žmona ir sūnus galės at
vykti nedelsiant jei jiems viza 
bus išduota nepraėjus keturiems 
mėnesiams nuo datos, kada bus 
suteiktas leidimas apsigyventi 
JAV-se.

Šis sprendimas taip pat ga
lioja, jei turįs pirmenybę asmuo 
yra užsienyje, o jo žmona ar 
vyras su šeima gyvena šiame 
.trašte, kaip neimigrantai. Tuo 
įtveju, skaitoma, jog jie 
vyko 
nvbe 
duos 
tušą,
,>o to kai specialistas "svetim
tautis yra . gavęs savo "pirme
nybės” statusą.

Klausimas: Gyvenu JAV-se, 
bet dar nesu pilietis, šiais me
tais planuoju aplankyti Kana
dą. Ar tūriu išsiimti pasą ir vi
zą, kad pereičiau per sieną?. Ar 
kitu atveju -turėčiau sunkumų 
grįžtant į JAV-bes?

Atsakymas: Jums nereikia 
nei paso, nei sienon perėjimo do
kumentų, kad galėtumėt išvyk
ti Kanadon ir grįžti atgal. Vals
tybės. Sekretorius ir Valstybės 
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A. PAUL TINCHER

HANDV/RITING EXPERT

Expert on aiI Questions on Forgeries, — Age of Ink 
Paper, Typewr1ting, Court Photographs

■>
\ NATIONAL CITY BANK BLOG.

CH 1-2344—MA 1-7696 Evenings—WY 1-3666

HOL1DAY GREETINGS

CLEVELAND STATIONERY SUPPLY

COMPANY

1260 WEST 4ih STREET SUperior 1-8460

BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

CARNEGIE EOUIPMENT COMPANY

2281 Scranton Rd MA 1-3270

BEST W1SHES
To Our Many Friends and Patrons

CHIN’S RED DRAGON RESTAURANT
SERVING THE FINEST CHINESE AND AMERICAN FOOD 

3048 ST. CLAIR AVĖ. ... PR Į-0I90

To Our Friends and Patrons 
GRĘĄTINGS and BEST WISHES

CLEVELAND FABRIC SHOP
13560 Euclid Avė. GL 1-8523

I

563 East 1851 h. St. off Lake Shore Blvd. IV 1-6832

Best Wishęs to Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holiday

COTTON CLUB BEVERAGES

SAVE CAPS FOR EAGLE STAMPS

HE 1-8030

Greetings and Best VVishes To Our Friends and Patrons

C. C. ROBINSON REAL ESTATE CO.
10005 CEDAR AVENUE CE 1-2996

I

"at
kartu” su turinčiu pirme- 
svetimtaučiu, jei • jie pa- 
prašyjną pakeisti jų sta- 
i.cvėliau kaip 4 mėnesius

----------- i-------------- -------------------------------
Greetings and Best Wishes to Our Friends & Patrons

contiHėntal sound picture co.
Manufacturers of Special Photographic Eęuipment

2015 Eait 65»h Street EN 1-5908

į OUR S1NCERE GREETINGS 
and

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

CUDNIK FUNERAL HOME
.1

1155 EAST 79ih STREET UT 1-1591

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

CAL1FORNIA FRU1T MARKET

THE FINEST FRU1TS AT THE LOWEST PRICES

7916 St. Clair Avė.

H. Cowan, A. Ilopaichan, Prop.

i'

i

f

HE 1-3877

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CLEVELAND CHAIN & MFG. CO.

Broadway and Henry MI 1-4200

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

CONCRETE PIPE CO., OF OHIO

OLD MILĖS ROAD

LO 1-53671
1

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

DROST & DROST *
2191 South Green Rd. EV 2-1300

Best Wi8hes to Our Friends and Patrons

DEPENDABLE SPRAY PAINTING Co.

1440 East 41st St. HE 1-4540

GREETINGS AND BEST WISHES
TO ALL

THE EXCELSIOR VARNISH W0RKS 
INCORPORATED

1228 WEST 74th STREET • AT 1-8600

Geriausi linkėjimai mūsų draugams ir... 
rėmėjams-

BICKART’S CENTER-MAYFIELD
POULTRY

BEST WISHES TO OUR FRIEDS AljiD PATRONS .

BIG BOUQUET FLOWER & GIFT SHOPPE
FLOWERS FOR EVERY OCCASION

480 East 2Q0th, SL . To Our Friends. and Patrons 
GREETINGS and BEST WISHES

9

4800 Prosnect Avė.

DISTRIBUTORS OF
EMERSON TELEVJS1ON AND RADIOS

Greetings apd Best IVįshcs To .Our Friends & Patrons

CAROFRAN BRIDAL SHOPPE 
7017i/2 Supėrior- Avė. EX 1-2828

EMERSON RADIO OF OHIO, INC

IV..1-1544

,4

* - -1443.4VAKKENSV1LLE CENTEIt Rl)
| šiaurę nuo Mayficid .

‘ PRISTATYMAS NEMOKAMAI

Greetings 'and Best Wishcs To Our Friends and■Patrons 
COTTAGĘ OF FLOVYERS 
FLOWERS FOR ALL (jCCASIONS’

Our personai attenlion given to cvery order laigė or small 
14603 DETRO1T AVENUE AC 1-2100
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A. MUSTEIKIS, Detroit

FARMERS PRIDE
Cut-Up Poultry Storos

Mercury Dealer

10318 LORAIN AVENUE

929 CHESTER AVENUE

— Open Sundays —

EUCLID BEACH PARKPRIVATE DINING AVAILABLE

HAROLD L. BARBER
THE EVANS ENVELOPE & TAG CO

DISPEN5ING OPTICIANfrom
HE 1-59191677 EAST 40ih STREET37 Years< Experience Filling Oculists Prescriptions

716 National City Bank Bldg.

ELECTRO PROCESSING COMPANY
HILDEBRANDT PROVISION CO PLATINO AND SURFACE TREATING

4615 SUPERIOR AVENUE EX 1-11543619 WALTON

1 4720 BROOKPARK MAin 1-2428803 Union Commerce Bldg.

GREETINGS and BEST WISHES

THE F. W. ROBERTS COMPANY

SLATE ROOF1NG CONTRACTOR •

SK 1-81393288 EAST 130ih STREET6219 Detroit Avė

SEE THE NEW 1954 MERCURY C ARS
THE FINEST MERCURY EVER BUILT

THE E. B. BROWN OPTICAL CO.

SAVING DEPOSITS INSURED UP TO $10.000
CURRENT INTEREST RATE 2'/zr- PER YEAR

Our Cut-Up Poultry is Excellent, yet economical, 
for your Dinner Parties or Banquets.—Ali poultry 
and egg$ come from our own farms direct to you.

grąžiname skolas su 
palūkanų procentais, 
televizijos aparatus 
vargstame ir vaikus

EMMETT MEADE

GAS — OIL and COAL FURNACES
750 EAST 152nd STREET G L 1-9063

H M. FERGUSON, INC

THE HUMPHREY CO.

OFFICĘ SUPPL1ES and EQUIPMENT 

SINCE 1890
WE FEATURE PENUAFLEX HANGING FILES.

642 SUPERIOR AVĖ., N.W. MA 1-1910

*

Skolą reikia
Lietuvių patarlė sako: "Skola 

be rona, neužgys”. Vadihasi, jei 
kada- ir ką nors esi pasiskolinęs, 
privalai tą skolą su palūkano
mis grąžinti, nes dabartiniame 
pasaulyje egzistuoja toks pa
protys ir ekonominis dėsnis. 
Skolų . būna visokių rūšių — 
piniginių, daiktinių, asmeninių 
(fizinio ar dvasnio patartanavi- 
mo) ir visuomeninių. Jei pasi
skolinai knjrgą — perskaitęs ją 
grąžink nors jau ir apdėvėtą; 
jei gavai pinigų — atiduok nu- 

k statytu laiku. Jei iš Vokietijos 
" skurdo tave atgabeno kuri gera

darė organizacija ar pavienis 
asmuo — grąžink jiems pada
rytas kelionei išlaidas. Ir grą
žink ne. susiraukusiu veidu, bet 
su dėkingumu.

Mes, jsigyję pastoges ar liuk
susinius ir nebūtinai reikalingus 
automobilius skolon, labai rū
pestingai 
nemažais 
Įgijame 
skolon ir 
varginame bežiūrėdami dažnu 
atveju tuščių ir net kenksmingų 
ypač jaunimui programų, o sko
las reguliariai atiduodame. Na
tūralus reiškinys, kad už pasi
naudotą daiktą atsilygini.

Taip mes elgiamės tik tuo at
veju, kai jaučiame ant savo 
sprando valstybės įstatymų ga
lią, sankcijas. Kai tik įstatymai 
mūsų nepaliečia, mes tampame 
neištikimais saviems skolinin
kams; nesvarbu, ai4 tai būtų pri
vatūs asmenys ar viešieji. Sko
lininkas nesuvaržytas atsako
mybės sankcijomis paskolos da
vėjo atžvilgiu tampa “ne tik ne 
dėkingas, bet, priešingai, net 
žiaurus ir nedraugiškas. Nevel
tui sakoma, kad jei nenori pra
rasti gerų draugų, neskolink 
jiems pinigų ir brangių indų.

Palikę nuošalyje privačias 
skolas, pamėginkime pažvelgti į 
visuomeninę didžiąją skolą, 
kurią esame užtraukę gyvenda
mi laisvoje Lietuvoje lietuvių 
tautos šeimoje, kurioje įgijome 
visas gerąsias tautos savybes. 
Mokslo įstaigos suteikė mokslą, 
kurį šių dienų šviesuoliai nau
doja, užimdami augštas parei
gas ir uždirbdami dar didesnius 
uždarbius. Tautos prieglobstyje 
Lietuvos ūkininkas kūrė savitą 
ir laisvą nuo baimės gyvenimą. 
Apskritai tariant, kiekvienas 
lietuvis savame krašte jautėsi 
šeimininku, lygiateisiu piliečiu 
tvarkyti savo ekonominį ir kul
tūrinį gyvenimą, jei tik jo 
veiksmai nesipriešindavo bend
riems tautos inteiesams. Paski
ras asmuo nebūtų galėjęs taip 
gyventi be visuomenės, kaip 
naujagimis negali išaugti ir bū
ti išauklėtas be šeimyninės ap
linkumos ir jos reikiamos glo
bos. Taigi, valstybės ir tautos 
globa yra ne kas kita kaip vi
suomeninė paskola kiekvienam 
jos nariui .nesvarbu kur jis be
būtų.

Iš to išplaukia visuomeninės 
ar tautinės skolos pareigos. Jos 
įpareigoja kįekvieną lietuvį grą-

žinti visuomeninę skolą, savo 
tautai, kuri. dabar kenčia nuo. 
Kremliaus bandytų ir kuriai la- , 
blausiai reikalinga parama, šios 
tautinės skolos našta, ne vieno
dai gula ant įpūsų pečių. Vie
niems ji yra nedidelė, kitiems
— gana svari. Vieniems ji leng
vai pajėgiama grąžinti ir ją 
grąžina be išsisukinėjimų, kiti
— tebemoka tik sumažintus pa
lūkanų procentus, treti nieko 
nebemoka ir pagaliau yra ir to
kių .kurie tapo- visuomeniniais 
kriminalistais, šie ne tik nemo
ka savo tautai tautinių skolų, 
bet išeina kovon bendraudami 
su priešais, šie pastarieji, atė
jus laįkui, bus pašaukti tautos 
teisman pasiaiškinti.

Visuomeninės skolos našta 
pareina nuo gautų vertybių. Sa
kysime, darbininkas gavo ma
žiausiai, ūkininkas užsitraukė 
daugiau, valstybės tarnautojas 
dar daugiau, šviesuolis-inteli- 
gentas daugausiai. Skolos grą
žinimas, išdėstomas pagal pasko
los didį ir pagal finansinį pajė
gumą ją grąžinti. Yra šviesuo
lių, kurie, nors ir turi grąžinti 
didelę paskolą, bet nėra pajė
gūs, nes dirba ne savo specialy
bės darbą ir menkai atlyginami, 
finansiškai nepajėgūs. Tačiau 
yra tokių, kurie pajėgia įsigyti 
liuksusinius namus, automobi
lius, kurie atostogas praleidžia 
kurortuose ir kurie grąžina voš 
nedidelius palūkanų procentus. 
Vietoj to, kad aukotų tautos 
reikalams šimtus ar tūksančius 
dolerių,' dabar pasitenkina kelio
lika ar keliomis dešimtimis. Jei 
mes jaustume tautinės skolos 
pareigas, šiandien visus įgytus 
lietuvių automobilius tuč tuojau 

• atiduotume tautos fondan kaip

IMIGRACIJĄ IR 
A NATŪRALIZACIJĄ 
W LIEČIĄ KLAUSIMAI

( Atkelta iš 2-o pusi.) 
Prokuroras panaikino šluos for
malumus norintiems apsilanky
ti Kanadoje. Tačiau ten vykda
mi svetimtaučiai turi turėti su 
savimi Alien Regištraion Card, 
kad įrodytų, jog jie yra teisėti 
Amerikos gyventojai. Įstatymas 
reikalauja, jog šitokias korte
les turėtų visi, vyresni kaip 18 
metų svetimtaučiai . kiekvienu 
metu. Naturalizuotieji piliečiai 
neurėtų užmiršti savo piliety-

• bės gavimo dokumentų. Svetim
taučiai betgi turi žinoti, jog 

•kiekvienas toks jų.sugrįžimas į 
JAV yra naujas įsileidimas, ga
lįs būti atšauktas padarius 
sikaltimą.

nebūtinas reikalingus liuksusL 
nius daiktus, be kurių lengviau 
kovotume dėl krašto laisvės. Bet 
kada "visuomenės ir . valstybės 
sankcijos nepasiekia mūsų, mes 
atsiribojame nuo tautinės visuo
meninės paskolos, mes jos at
sižadame, arba, geriausiu ap
veju, atiduodame tik tai, kas 
jau nubira nuo stalo — grašius 
ir sudėvėtus drabužius. Liuksu
sinis gyvenimas trukdo mums 
kovoti. Turtas mus prirakina.

Reikėtų išmėginti žydų tau
tos pavyzdį. Pagal jų šventą
sias knygas arba senąjį švento 
rašto testamentą, kiekvienas 
žydų bendruomenės narys pri
valo remti savo tautos narį, rei
kalingą paramos, šita prasme 
reikėtų mėginti ruošti mūsų 
tautinę bendruomenę. Tačiau 
pirmiausia reikia ir gerų pavyz
džių. Gerų ir didelių pavyzdžių. 
O tokius pavyzdžius gali paro
dyti tik šviesuomenė, ypač pa
jėgioji — vieni lėšomis, kiti 
veikla. Jei pasirodytų, jog nėra 
pavyzdžių, nėra tokių, kurie ga
li ir negrąžina skolos, o tik tuš
čiai kalba apie patriotizmą, lai
kas bus priėjęs iš naujo perver
tinti iki šiol įkainotas vertybes 
ir pažymėti naujas kainas pa- 
skyriems gyviesiams daiktams 
prikergiant specialias atiketes. 
Klaidžioti po miglas ir jose ki
tus murdyti nėra reikalo.

Bereikalo- J. Brazaitis "Ai
duose” aimanuoja, kada trem
tiniai grįžę į Lietuvą, "pirmieji 
patirs naujo nusivilimo iš 
karčios . gyvenimo tikrovės: jie 
bus daugumai nereikalingi ir ne
patogūs ir nustumti į šoną nau
joje gyvenimo eigoje? O juk jie, 
aukojęsi kovai už laisvę, buvo 
svajoję galėsią tarti gal net le- 

' miamą žodį laisvos Valstybės 
tvarkime." Mieli tautiečiai, argi 

1 ( Perkelta į 4-tą ptuL )

Our Sincere Greetings and Best Wishes 
To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES

HICKORY GRILL

GREETINGS and BEST WISHES

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

1270 Euclid Avenue 
10516 Euclid Avenue
3311 Broadview Road 
2057 East 4th Street 
16850 Lorain Avenue 
17122 Kinsman Road

PR 1-5390 
SW 5-7547

ON 1-1881 
SU 1-4853 
Wl 1-6505
SK 1-7228

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Many Friends 

from

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

THE HEIGHTS SAVING & 
LOAN CO

2184 Warrensville Center Rd. South of Ceder 
fAirmount 1-1543

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

HEILMAN 
FURNACE & APPLIANCE CO

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali Our Friends and Patrons

PR 1-1700

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

ME 1-3700

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our ‘Many Friends

IDEAL BUILDERS SUPPLY AND
FUEL COMPANY

Best Wishes to Our Friends ąnd Patrons

The Guardian Burglar Proof 

Equipment

We Wish Our Friends and Patrons a Pleaaant
' Holiday



GREETINGS and BEST VISHES

CHANDLER PRODUCTS
For a Pleasant Holiday

1491 Chardon Road

IV 1-4400BR 1-04308445 BROADWAY

CONTAINERS and RE-CONDITIONERSMember Federal Reserve Bank 4438 TAMALGA DRIVE

8105 PREBLE AVENUE VU 3-0075South Euclid, Ohio EV 1-2407

Member Federal Deposit Insurance Corp.

SAV1NG DEPOSITS INSURED

. WE CARRY THE FINEST CHOĮCE MEATS
GL 1-0278

8008 ST. CLAIR AVENUE HE 1-1335L'P TO $10.000
*■CHICAGO

LOUIS EISENBERG HARDWARE

We Carry a Complete Line of Hardware Suppliea

265 East 328th Street WI 3-1175 1169 East 79th St. EN 1-9381

DR. G. H. SCHEVE
MARVEL BOTTLINGOPTOMETRIST

MECHANICAL RUBBER GOODS
4936 PAYNE AVENUE EX 1-2989 8915 CRANE AVĖ.

BR 1-4400

BEST WISHES
GREETINGS and BEST WISHES

To Our Friends and Patrons
1

JORDAN CAMERA i SUPPLY STORE
4

SH 1-H113802 WEST 25th STREET

WO 1-2440-1-25601 TILLMAN

i

!u

L. GOTTL1EB

X

864 EAST 140ih STREET

LA GANKE & SONS STAMPING CO.

CORP.

4

We wi 11 inspect your furnace vvithout charge—Any 
make. Cleaning—Re-Cementing—Gas Conversions 

Boiler Repairs—New Furnaces Installed 
Time Payments

VVholesale Distributors

” BRIGGS KOHI.ĖR PLUMBING FIXTURES

3580 EAST 93 ST. BR 1-5600

JOE LATINA & SON PLASTERING CO.

A. A. FURNACE & BOILER CO.

J.&E. FABR1CATING CO.

Special Machine Precision Built Progressive 

LaminationDies

< ' Compressors, Lubricating Eąuipment

3865 CARNEGIE AVENUE HE 1-8867

THE MeKEE PLUMBING SUPPLY CO

SKOLĄ REIKIA 
GRĄŽINTI

/

To Our Friends and Patrons

600 BR0ADWAY LORAIN, OHIO

(Atkelta 16 3 psl.)

mes aukojamės kovai už lais
vę ? Ne. Auką turime kitaip ver
tinti. Auka yra tik tuo atveju, 
kada nustoji ką nors savo labai 
brangaus ir vertingo, kuris bū
tinai tau reikalingas ir kurio 
netekus jauti didelį vargą. Sa
kysime, jei šiandien lietuviai 
atiduotų visus turimus automo
bilius tautos fondui, tai dar ne
būtų jokia auka, tai maža vi
suomeninės skolos dalis būtų 
grąžinta, nes be jų mes apseg
tume ir nejaustume jokių nuo
stolių. Jei mes atiduotume visas 
savo sutaupąs ir pasiliktume tik 
tiek, kiek reikia tai savaitei pra
gyventi, jau būtų auka ir jau 
nemaža, nes rizikuotume užsi
traukti vargo naštą nedarbo at
veju.

Kai mes gyvename savuose, 
nors ir neišpirktuose, namuose, 
kai važinėjame savais "karais” 
ir atostogas praleidžiame ku
rortuose ar po šį kraštą bevaži
nėdami ir sau visokiausius sma
guriavimus medžiojame, mes 
nesiaukojame ir nekovojame už 
krašto laisvę.

Gyvenę laisvuose kraštuose, 
pertekę visokiomis gėrybėmis, 
lyginant su ištremtais j Rusiją 
į pasilikusius Tėvynėje, neturi
me jokios teisės į laisvos Lietu
vos tvarkymą. Mūsų pasiūlymus 
jie gali priimti ar atmesti, jų 
pareiga. Mes turime tik teisę'į 
kraštą grįžti kaip tos tautos ir 
to krašto nariai, nes krašto lais
vė bus atstatyta ne vien tik ten 
pasilikusių pastangomis, bet vi
so pasaulio istorinėje eigoje,- 
kurioje ir mūsų bus nedidelis 
įnašas. Kas galvotų apie atei
ties užimamas pozicijas, kas 
dabar ruoštųsi kovai dėl būsimų 
vietų, tas iš anksto turėtų būti 
visuomenės pasmerktas, nes la
biausiai užgautų kovojančius už 
krašto laisvę.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

FURNACE REPAIRS

BEST WISHES
To My Many Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

INTEREST RATE NOW 2% PER ANNUM

GREETINGS and BEST VISHES 
To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

MINĖS SPAUDOS LAISVĖS 
SUKAKTI

Lietuvių Bendruomenės Chi- 
cagoje Kultūros Taryba pasiry
žusi plačiai paminėti lietuvių 
spaudos atgavimo 50 metų su
kaktį. Minėjimo akademija nu
matoma balandžio 27 d. Be to, 
projektuojama lietuviškojo raš
to kelią pavaizduoti specialia 
paroda. Joje būtų patiekta lais
vųjų ir draudimo metų spaudos 
eksponatų ir meno kūrinių.

Informacijos komisijos na
riams šią spaudos laisvės . at
gavimo sukaktį savo programo
se paminėti jau pasižadėjo visos 
lietuviškosios stotys: Margutis, 
S. Barkus, šaltimieras, Budri- 
kas ir Banga.

Jau įregistruoti 8 JAV-se gy-. 
venantieji ąpąudos draudimo 
meto knygnešiai: Chicagoje — 
Kaz. Davidavičius, Ad. Drauge
lis, M. žičkus, Just. Kulis ir 
AJeks. Žalpys; Waterbury — O. 
Baltrušaitienė, S. Bostone — V. 
Leveckis ir Brooklyne — Am
brazevičius.

Numatoma surinkti visų jų 
atsiminimus. Kai kurie jau ap
klausti. Knygnešių registracija 
tebetęsiama. Neįregistruoti e j i 
knygnešiai arba apie juos ži
nantieji prąšomi atsiliepti bet- 
kuriam Informacijos komisijos 
nariui: k-jos. pirm. kun. dr. J. 
Prunskiun VI. Būtėnui,' Alg. 
Gustaičiui, Z. Juškevičienei, dr. 
J. Paplėnui, St. Semėnienei.

Knygnešių atsiminimai apie 
erškėčių kelią, kuriuo lietuviš
kas raštas keliavo į lietuviškią 
pirkią, ne tik-gali būti įdomūs 
kiekvienam lietuviui, bet ir'ga
lės vertingai patarnauti lietuvių 
kultūros-istorijai. J. P.

CUSTOM BUILT FORMICA ‘SINK TOPS and' BAR TOPS

7912 Carnegic Avė. SW 1-2711
Tremtyje mažyčiai anga be 

pieno, be mėsos, be sviesto 

dėk jiems savo auka

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

JOHN’S MEAT MARKEI

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams
• I VE

— C.

JAMES A. FLETCHER 
Reoltor

( HOLIDAY GREETINGS
THE KOEHLER RUBBER & SUPPLY

COMPANY

HOLIDAY GREETINGS
KIFFER TOOL & DIE, 1NC

.1 • ' ' . "

, Best Wi8hes to Our Friends and Patrons

KINGSBURYCOALCOMPANY
1635 EAST 39ih ST.^ . ‘ UT l-8D00\

SEE US OR CALL US WE CARRY THE FINEST IN COAL
WE GIVE EAGLE 3TAMPS

Tad. H. Smukler. Mgr.

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

BEST WISHES 
To 0ur Many Friends

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Friends and Patrons

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

M. WINOGRAD & COMPANY

MANUFĄCTURERS OF FINE FURNITURE
. MAURICE 1VINOGRAD, Mgr." ‘

2536 Euclid' Avenue » CHerry 1-3637
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Dail. Viktoro Vizgirdos sukaktis
sąmojingų ir taiklių sakinių 
apie įvairias sukaktis, pareiškė-: 

”Į šį susirinkimą aš nežiūriu 
kaip į mano jubiliejaus atžymė’ 
jimą, bet kaip į progą susirink
ti ir pakalbėti meno temomis. 
Mes, tremtiniai, atitrūkę nuo 
savo tėvynės, neturime natūra
lių sąlygų nei kultūriniam ben
dradarbiavimui, nei kūrybiniam 
darbui. Bostono Lietuvių Rašy
tojų Klubas jau kelinti metai 
laiks nuo laiko ištraukia mus iŠ 
fabriko dulkių, čia susirinkę 
mes atitrūkstame valandėlei nuo 
kasdieninės pilkumos. Tai yra 
labai džiugu. Kas domisi ne vien 
materialiniu, bet ir dvasiniu pa
sauliu,' tas puikiai supranta, ko
kį vaidmenį vaidina menas žmo
gaus gyvenime ir žmonijos kul
tūros išsivysyme. Mes matome, 
kad meno klestėjimo periodai 
visad sutampa laiko ir vietos 
atžvilgiu su mokslo ir civiliza
cijos pažangos laikotarpiais.

I •

Laikas bėga ir kiekvienam iš 
mūsų krauna ant pečių neleng
vą metų naštą, š. m. sausio 14 
d. savo artimųjų bičiulių tarpe 
50 mėtų amžiaus Sukaktį at
šventė ir dail. Vikt. Vizgirda, 
gyvenantis . Dorchester, Mass. 
Bostono Lietuvių Rašytojų Klu
bas Bavo nariui Vikt. Vizgirdai 
pagerbti vasario 6 d. Internacio
nalinio Instituto patalpose su
rengė iškilmingą susirinkimą ir 
vaišes. Kambarys, kuriame vy
ko posėdis, buvo papuoštas ke
letą dail. Vikt. Vizgirdos bū- 
gingesnių tapybos darbų. Lite
ratūrinę programos dalį atliko 
Daiva Nauragytė, paskalyda
ma keletą Bavo eilėraščių. Tai 
graži lietuvių poezijos atžala, 
talentingai besireiškianti savo 
lyrika mūsų periodikoj. Bostono 
Liet. Rašytojų Klube Daivos 
Nauragytės pasirodymas buvo 
nuoširdžiai pasveikintas.

Apie dail. Vikt. Vizgirdą ir jo 
kūrybą kalbėjo St. Santvaras. 
Iš tos kalbos mes patyrėme, kad 
Meno Mokyklą Vikt. Vizgirda 
baigė 1926 m. Kaune. 1927-1928 
m., kaip valstybės stipendinin
kas, jis studijavo tapybą Andre 
Lothe Akademijoj Paryžiuje. 
Drauge su kitais dailininkais 
1932 m. jis suorganizavo daili
ninkų kolektyvą Ars. To kolek
tyvo pasireiškimai lietuvių dai
lės gyvenime lygintini su Ketu
rių Vėjų veikla mūsų literatū
roje. 1936-1938 m. Vikt. Vizgir
da buvo Lietuvos Dailininkų 
Sąjungos pirmininkas. 1940-1944 
jis buvo paskirtas Vilniaus Dai
lės Akademijos inspektorium, o 
vėliau direktorium. Akademijoj 
dėstė tapybą iy piešimą. 1946- 
1949 buvo tapybos studijos ve
dėjas Dailės ir Amatų Institute 
Freiburge in Br. 1937-1950 dail. 
Vikt. Vizgirda dalyvavo lietuvių 
dailės parodose Latvijoj,, Esti
joj, Vokietijoj, Olandijoj-lir Netv 
Yorke, N. Y. 1938 Lietuvių 
Dailininkų Sąjungos parodoje 
jis gavo premiją už peisažą Vi
šakio Rūdos bažnyčia, 1948 Ha- 
nau parodoj, Vokietijoj, buvo 
apdovanotaB premija už kompo-l 
ziciją Iš darbo. Dail. Vikt. Viz
girdos darbai randasi M. K.' 
Čiurlionio galerijoj Kaune, Vii-] 
niaus Dailės muziejuje, Alkos1 
muziejuj Telšiuose, Aušros mu
ziejuj Šiauliuose, Rygos Dailės 
muziejuj ir privačiose kolekci
jose M. A. Finstlerio Londone ir 
K. Kohlbergerio Vokietijoj. 
Vikt. Vizgirda yra dirbęs ir 
kaip teatro dailininkas. 1932 m. 
jis padarė dekoracijas Valst. 
Teatre statomai Vyt. Alanto 
pjesei Užtvanka, 1953 Bostone 
K. Blaumanio Indranams, o šiuo 
metu dekoruoja A. Gustaitienės 
Bostone satomas P. Vaičiūno 
Tuščia pastangas.

Aptardamas Vikt. Vizgirdos 
kūrybą, St. Santvaras tarė:

”Dail. Viktoras Vizgirda lie
tuvių dailės gyvenime buvo ir 
tebėra gyva, judri ir kūrybinga 
asmenybė. Gal nebūsiu tikslus, - 
bet pamėginsiu dail. Viktorą 
Vizgirdą aptarti kaip kūrėją. 
Aišku, jis yra mūsų tapytojas 

‘ modernistas. Tačiau, kai taria
me modernistas, nesupraskime 
to kažkokiu nesuprantamu kraš
tutinumu. Vikt. Vizgirda yra 
nuosaikus ir išmintingas moder
nistas. Mes jį drąsiai galime 
vadinti ekspresionistu ir impre
sionistu. Ir ekspresionizmas- ir 
impresionizmas, tai tokios dai
lės srovės, kurios didžiais dar
bais jau yra įėjusios į žmogaus 
kūrybos istoriją. Tačiau dail.

. Viktoras Vizgirda yra savaimin- ■ 

. gas ekspresionistas, originalus 
impresionistas. Mums jis yra

. savas, lietuviškas. Jo tapybos 
tonai yra rūstūs, 'kaip mūsų tau
tos istorijos metai, ir tik ' ret
karčiais, labai saikingai, pfo 
tuos tonus prasimuša balta viz- 
girdinė spalva, tartum vilties 

’ • spindulys. Vikt. Vizgirdos pei- 
’ žažai skendi vakaro prieblaridę- 

je, jo dėstomi spalvų plėmai yra 
tiesiog, monumentalūs. Tačiau 
nestinga jo tapybai ir grakštų- (

mo. Mačiau jo vizijų sodą, kur 
medžių šakos išlankstytos ne
paprastu lengvumo. Gal fotogra
fijoj tokių sodo su tokiom vais
medžių šakom nerasim,, bet dai
lininkas tokį sodą matė ir mes 
jam turime tikėti. Savo kūryboj 
dail. Vikt. Vizgirda daugiau dė
mesio kreipia į spalvą, negu į 
formą. Betgi klystumėm, jei 
tartumėm, kad Vizgirda formds 
visai nepaiso. Tikrai stipri yra 
ir jo tapybos forma. Tik ją, tą 
formą, jis tiek naudoja, kiek jos 
reikia spalvų dėmėms išryškin
ti, kiek jos reikia paveikslo plo
te spalvinių dėmių kompozicijai 
sukurti. Vikt. Vizgirdos spalvos 
ne abstrakčios, bet paimtos iš 
gamtos — iš miesto nuošalaus 
kampo, iš medžiuose skendinčios 
atkrantės, iš žalios lietuvio so
dybos. Gamtos spalvos duoda jo 
kūrybai impulsą, sudaro sensa
ciją. Savo kuriamame vaizde 
Vikt. Vizgirda susimąsto. Gal 
todėl jo tapybos darbai, yra ku- Mes nežinome nei kultūringos 
pini susimąstymo, kupini gy
venimo rimties. Vikt. Vizgirda 
yra vienas originaliausių ir sa- 
vaimingiausių liet, peisažo ta
pytojų. Savo kūryba jis eina su 
laiku ir, nėra abejonės, jo dar
bai ilgus metus išliks gyvi lie
tuvių kultūros istorijoj.

Tokis yra Vikt. Vizgirdos kū
rybos trumpas aptarimas, kurį 
drįsau šia proga tarti, žinau, jis 
nepilnas ir nepakankamai tiks
lus, todėl prašau man atleisti. 
Apie Vikt. Vizgirdo kūrybą dar 
ne sykį bus kalbama. Ir kalbės 
tie, kurie yra kompetentingesni 
apie dailę kalbėti, šiandien mie
lam savo klubo nariui aš linkiu 
nepadėti teptuko, aš linkiu su 
ta pačia drąsa tikėti ne giliau
jančiojo, bet kuriančiojo žmo
gaus pergale”.

Dail. Vikt. Vizgirda^ atsaky- 
damas į St. Santvaro kalbą, be

X)

To Our Friends and Patroną

BEST WISHES

PHYSICIANS AMBULANCE

To Our Friends and Patrons
GREETINGS and BEST WISHES

For a Pleasant Holiday

SERVICE

DAY AND NIGHT SERVICE

Patients Moved as Doctors Prescribe

OXYGEN IN CASE OF EMERGENCY

Ali Cars Insured

Call Day or Nighi — CE 1-3344

YOUNG’S AMERICAN & CHINESE

RESTAURANT

Cantonese Family Dinners

Chinese Food To Take Out

OPEN DAILY 11:30 AM TO 1:00 AM SAT. TO 4:00 AM

2172 VVARRENSVILLE CENTER FA 1-9676

tautos, nei krašto, kurie netu
rėtų savito ir didelio meno.

Dailėje, muzikoje, literatūro
je kaip veidrodyje atsispindi vi
sos žmogaus dvasios, tikėjimo 
ir estetinės vertybės, kurių dė
ka visas žmogaus gyvenimas pa
sidaro prasmingas. Menas yra 
kiekvieno žmogaus artimiausias 
palydovas. Jis stovi arčiau mū
sų negu baldas, kuris yra kam
baryje, negu daiktas, kurį mes 
laikome rankoje. Nes jis išplau
kia iš mūsų ir mūsų gyvenimo 
aplinkos. Kaip bebūtų abstrak
tus, nors iki kraštutinumų, me
nas, visvien jo formų, spalvą ir 
turinį diktuoja mūsų vidaus 
pergyvenimai ir mūsų gyvenimo 
aplinka — gamta, kurios kiek
viename kampelyje glūdi pa
slėptas grožis, harmonija ir di
džių paslapčių pasaulis.

( Perkelta i 6-ta puiL)

To Our Friends and Patrons
BEST W1SHES

For a Pleasant Holiday

THE MURRY OHIO 
MFG. CO.

1115 East 152nd Street
t

UL 1-1100

GREETINGS and BEST W1SHES
For a Pleasant Holiday

9

PORTAGE MARKETS
i . » ’

L

7040 Wade Park Avė.

7018 Superior Avė.

8702 Hough Avenue

i. ■
1407 Hayden Avenue

<1

ENdlcott 1-0144

ENdlcott 1-2075

RAndolph 1-2777

MUlberry 1-8550

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

THE CENTRAL BANK CO
Member Federal Deposit Insurance Corp.

Member Federal Reserve Bank
Saving Deposits Insured Up To .$10.000 

INTEREST RATE N0W 2% PER ANNUM 
BR0ADWAY AT 20th ST.

LORAIN, OHIO

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams
T

DART REALTY CO.

4847 Turney Road VU 3-1555

GREETINGS and BEST WISHES

from

METAL EQUIPMENT CO
* 1

2032 WEST 105th ST. AT. 1-8415

GREETINGS and BEST WISHES
1

NOTTINGHAM STEEL COMPANY

CLEVELAND, OHIO

4510 DIVISION AVENUE AT 1-5100

HOL1PAY GREETINGS 
TO YOU ALL

NEO MOLD COMPANY

INDUSTRIAL ■ SAND BLASTERS

2183 EAST 18ih STREET CH 1-2225

•Greetings and Best Wishea To Our Friends and Patrons 
HALE’S RESTAURANT

. SERViNG THEFINEST foodš

6930 Superior Avenue - ... EX 1-9084

Į

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

NOTTINGHAM DEPARTMENT 
STORE

SHOES AND FURNISHINGS

18607 St. CLAIR AVENUE KE 1-0585

GREETINGS and BEST W1SHES 
For a Pleasant Holiday

OHIO IRON WORKS

INDUSTRIAL STEEL FABRICATORS

877 ADDISON RD. EXl-7625
•’ T

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holiday

O’BRIEN CUT STONE COMPANY

19100 MILĖS AVĖ, MO 2-6957

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF WATERPROOF FABRIC COLLARS

AND CUFFS

Main Office and Faciory — 413-15 Huron Road

413 HURON ROAD CH 1-7723

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

RETAI L CLERK’S COUNCIL

C. B. DUNLAY SEC’YS
2424 EUCLID AVENUE

T

BEST W1SHES
b

To Our Many Friends
* • * •

ROBERT GAIR COMPANY, INC.
* » 4 * *

. OHIO CORRUGATED B0X DIVISION 

10610 Berea Road . h MĖ 1-5300
y - '■

t



ST. CLAIR BUILDERS & SUPPLY CO HEnderson 1-8736
Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams 

JORDĄN RESTAURANT ,
WE SĘRVE THE FINEST CHOICE WINE—LIQUOR—BEER

9706 Euclid „Avenue RA 1-3522

BUILDERS SUPPLIES—BRICK—CEMENT—LINE
20020 ST.-CLAIR AVĖ. KE l-600Q

1954 m. kovo 25 d. * Nr. 13,

Kam tyčiotis?

WEST SIDE FEDERAL SAVINOS SMITH'S RESTAURANT& LOAN ASSOCIATION V. G. ap-

SERVING THE FINEST FOODSAR Savings Insured Up To

$10,000
Wines - Beer - Liquor

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

REALTY MORTGAGE SERVICE INC
BARTU N EKGENERAL INSURANCE

405 Prospect — Fourth Building MAin 1-5088CLOTHERS
13237 Superior, East Cleveland LI 1-7361

14958 St. Clair Avė.

6529 Union Avenue

RAY E. LANDERS 833 Procpect Avenue
SUperior 1-9322N. B. C. BUILDING

Dail. K Vizgirdos sukaktis

UT 1-8100

GREETINGS and BEST WISHES740

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

STANDARD FOOD MARKET

854 EAST 1851h STREET IV 1-5686

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

Leonard ElectricSUPERIOR BODY & PAIMT CO
Mfg. Co

3907 Perkins Avenue

2330 East 79th St.
V

BEST WISHES TO OUR FR1ENDS AND PATRONS

EAST 185th STREET
IV 1-2092

BEST WISHES 
To Ali Our Friends

STATĖ CHEMICAL MFG. CO
SANITATION BUILDING MAINTENANCE

THE FINEST SERVICE IN TOWN
SUPERIOR AVĖ. (Corner of East 66th St)

'Spėju, 
skaitytojui 

su šiais 
sau išva-

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

222ND AND LAKE SHORE BLVD,
RE 1-2787

A Modern Cocktail Lounge '

Grėetings and Best Wishes
To You Ali

Pas mus maisto pasirinkimas geriausiai ir 
kainos pigiausios

FINANCE YOUR
APPEARANCE

A MODERN TEN-PAY-PLAN

Greetings and Best Wishes To Our Friends. and Patrons 

HĘRMAN’S DELICATESSEN
,WHERE YOU GET THE FINEST IN DELICATESSEN

15104 KINSMAN ROAD SK 1-1376

COMPLETE LAUNDRY SERVICE
Call... EXpress 1-6100

GREETINGS
To Our Friends and Patrons

Frank Cvelbas, Sav.
Automobilių maliavoj imas ir viršau? taisymas

6605 St. Clair Avenue ENdicott 1-1633

Eųuipment and Cleaning Supplies

2435-45 Superior Avenue TO 1-7114

Plumbing,' Electrical Supplies, 

Glazing—Headquarters for 

Sherwin Williams Paints and 

Vamishes

DIRVA

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

SCRO’S SQUARE DEAL MARKET
We Carry the Finest Foods at the Lowest Prices 

26588 Lake Shore Blvd. '> RE 1-3250

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

KURTZ DRUG CO.
PRESCRIPTĮON SPECIALISTS

R. W. McLeod, Prop.
14715 Dėtroit Avė. ' BO 2-2200

x BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

21510 Lorain Rd.
ED 1-6800

HAMILTON INSURANCE 
AGENCY, INC.

GREETINGS and BEST WISHES 

To Our Friends and Patrons

ROBERTS - GORDON GAS FIRED 
HEATING EQUIPMENT

SVEIKINIMAI IR GERIAUSI LINKĖJIMAI 

Mūsų draugams ir rėmėjams

SHERWIN 
HARDAVARE CO GREETINGS and BEST WISHES 

To Ali Our Friends and Patrons
THE RELIABLE STEEL 

PLATE COMPANY

šių metų "Naujienų" 39 nu
meryje V. G. aprašo savo pasi
kalbėjimą su buvusiu Lietuvos 
žemės ūkio ministeriu p. Audė
nu. Įžangoje V. G. rašo 
kad ir "Naujienų" : 
pravartu susipažinti 
faktais ii’ pasidaryti 
das”.

Kai susipažinau su 
rašomais faktais, tai padariau 
išvadą, kad Audėnas tyčiojasi 
iš lietuvių tautos kančių. Ne
minėsiu visų Audėno pasakytų 
tendencingų minčių, kuriomis 
jis juodina nepriklausomos Lie
tuvos paskutinių dienų vyriau
sybę, bet minėtai išvadai pada
ryti, pacituosiu vieną Audėno 
atsakymą:

"1949 m. pavasarį buvau iš 
Bostono VVorcester sandariečių 
pakviestas per jų metinę vaka
rienę pasakyti kalbą. Kalbėjau 
daugiau apie tremtinius, nes tai 
buvo aktualiausia tema. Primi- 
niaUj kad lietuvių tauta dėl 
tremtinių yra nuo seniai nelai
minga. Paminėjau Adomą Mic
kevičių, Kosciušką, knygnešius, 
Šliupą, Grigaitį, Pajaujį ir ki
tus, ir net artimą p. Smetonos 
draugą prof. Voldemarą. Taigi 
tremtinių buvo visais laikais, o 
daugiausia dėl nacių ir bolševi
kų žiaurumo. Vėliau gavau ži
nių, kad ta mano kalba sukėlusi 
didžiausią pasipiktinimą vietos 
tautininkų eilėse. Atseit, teisybė 
nepatiko.”

Taigi matom, kad Audėnas 
nepriklausomos Lietuvos val
džios pritaikytas sankcijas Pa
jaujui ir prof. Valdemarui su
lygina su Adomo Mickevičiaus, 
Kosciuško, knygnešių ir kt. trė
mimais, kuriuos įvykdė carų 
žandarai.

Daugelis žino ir atsimena, kad 
Lietuvos valdžios organai, sau
gumo sumetimais, buvo įsakę 
prof. Valdemarui kurį laiką gy
venti Zarasuose, oTajaujui —

šakiuose, kur netrūko nei res
toranų, nei Valstybinės nei so
čiai ir riebiai užkąsti. Taigi ge
rai galim įsivaizduoti ir su
prasti; kokia.ta "tremtis” buvo. 
Todėl Audėnas, šalia lietuviškos 
"tremties", gretindamas caris- 
tinės ir bolševikinės Rusijos 
vykdomus trėmimus, mažina 
svetimųjų taikomus žiaurumus 
ir tuo nuvertina mūsų tautos 
kančias, kurias jai teko pakelti 
praeity ir dabar tebenešti tūks
tančiams lietuvių.

Manau, kad būtų klaidinga, jei 
betkas, kalbėdamas apie lietu
vių tautos sunkius išgyvenimus, 
imtų ir sugretintų Kražių sker
dynes su 1926 metų. Lietuvos 
socialdemokratų ir valstiečių 
liaudininkų koalicinės vyriausy
bės įvykdyta egzekucija Lietu
vos akademiniam jaunimui ka-

( Atkelta iš 5-o pusi. )
Menas atskleidžia mums gam

tos grožį ir žmogaus sielos gel
mes. Paprastais žodžiais, skai
čiais ar raštu mes galime per
duoti vienas kitam sausus ir ap
nuogintus gyvenimo faktus, bet 
tiktai meno kūrinyje mes gali
me atskleisti mūsų sielos gi
liausius užkampius.

Rembranto portretai šiandien 
j mus žiūri gyvo žmogaus aki
mis iš gilumos. Giocondos lūpo
se amžiams sustingo paslaptin
ga moters šypsena, iš gotiškų 
katedrų dvelkia viduramžių 
dvasia. Jeigu mes pažvelgsime į 
lietuvių liaudies menų, tai pa
matysim, kad jo kūrėjas, nors 
ir nebuvo ėjęs jokių meno moks
lų, nei matęs didžiųjų meno kū
rinių, bet gilaus religinio jaus
mo pagautas įkvėpė vaizduoja
miems dievukams tiek ekspre
sijos, kad tie nedidelio formato 
medžio gabalėliai prabyla į mus 
apaštalų ir šventųjų gyvonjis 
malonėmis ir kančiomis. Taip 
sukurtas lietuvių liaudies me
nas yra gražiausias paminklas 
tautai, kuri, kaip retai kur, bu
vo persiėmusi tokiu tyru ir gi
liu Krikščionišku tikėjmu.

Jeigu apie lietuvių tautos di
džia ir garbingą praeitį, be liau
dies. meno, mes randame duo
menų sugriuvusiosė pilyse, pi
liakalniuose, metraščiuose ar 
Vatikano archyv-ųosė, tai vis 
dėlto didžiausias ir gražiausias 
tai praeičiai pastatytas pamink
las yra Vilnius, kur 'amžinai 
dvelks architektūros šedevruose 
karalių ir didikų dvasia, o po 
bažnyčių skliautais vienuolių ip 
tikinčiųjų malda.

Kada Lietuva po ilgos vergi
jos atgavo Nepriklausomybę, tai 
vėl nepaprastu gajumu sukles
tėjo meno ir mokslo gyvenimas. 
■Per 20 metų iš kaimo bernęlių 

ro muzėjaus sodely ir . gatvėse 
Kaune. Tokiu gretinimu nuvęr- 
tintumėm Kražių skerdynėse 
nukentėjusių lietuvių skriaudas, 
sųmažintumėm rusų Kazokų pa
rodytus žiaurumus irgi kartu 
perdėtumėm anosios' socialistų- 
liaudininkų vyriausybės veiks
mus.

Iš kitos pusės savo tokiu' gre
tinimu Audėnas tartum nori pa
sakyti, kad anų laikų Lietuvos 
valstybės ' vyriausybė bausmių 
priemonėmis veik nesiskyrė nuo 
Lietuvos okupantų naudojamų 
bausmių. Tie, kurie pažįsta ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mą, gerai žino, kad Lietuvos 
saugumo priemones prilyginti 
okupantų žiaurumams, nėra nei 
mažiausio pagrindo. Bet mažiau 
žinantiems apie nepriklausomą 
Lietuvą, Audėno lyginimas tik
rai gali juos klaidinti ir sudary: 
ryti įspūdį, kad buvusi Lietuvos 
vyriausybė savo bausmėmis pri
lygsta okupantui.

Atrodo; kad Audėnas gerai 
žino, kad taip nebuvo, todėl ky
la klausimas, kuriais sumeti
mais jis suktai atvaizduoja Lie
tuvos vyriausybės saugumo 
priemones. Tokiu faktų vaizda
vimu nebus pasitarnauta nei 
Lietuvai, nei įstaigai, kurioj 
Audėnas dabar dirba nei tos 
partijos interesams, kuriai jis 
vadovauja. Mažiausiai to buvo 
galima tikėtis iš p. J. Audėno, 
kuris tos pačios, jo dabar že
minamos vyriausybė?, ministru 
buvo. Audėno taktika primena 
pasakėčią apie, asilą ir liūtą, ka
da liūtui baigiant paskutines 
gyvenimo valandėlės, įsidrąsinęs 
asilas spyrė į savo buvusį kara
lių ... L. Gluosnis

GREETINGS and BEST WISHES 
p To Our Friends and Patrons

HOLIDAY GREETINGS
To Our Friends and Patrons

STUDNEY’S GULF SERVICE 
STATION

ir piemenėlių mes išugdėm nau
ją, gaivalingą inteligentų me
nininkų ir mokslininkų kartą. 
Dabartiniai bolševikų okupantai 
gali išžudyti mūsų šviesuomenę, 
užslopinti mūsų menininkus, bet 
jie negali sunaikinti tų verty
bių, kuriais tie žmonės sukūrė. 
Ne politinių partijų protokolai, 
bet menininkų ir mokslo žmonių 
kūryba yra liudininkas, ką lietu
vių tauta padarė per Nepriklau
somybės laikotarpį.

Mes, kurie čia atvažiavome 
bėgdami nuo sunaikinimo, jau- ■ 
čiame pareigą toliau tęsti darbą, 
kuriam jgalipjimus turime iš 
praeities. Mūsų pareigos yra 
sunkios. Kaip nužemintieji ir 
pasmerktieji, mes pirmiausiai 
j ieškome pąguoclos vieni kituo
se. čia, manau, yra paslaptis 
mūsų susibūrimų, minėjimų ir' 
parengimų. ,Bet yra ir rezulta
tai. Išlindę iš fabrikų, mes nusi
valome kasdienybės dulkes ir 
stojame gretomis į kultūringų 
žmonių tarpą. Mūsų dailininkai 
parodė, kad jie gali reprezen
tuoti lietuvių meną bet kurio 
krašto bet kurioje parodoje. Mū
sų poezijoje ir prozoje yra su
kurta dalykų, kurie prilygsta 
pasaulinės. literatūros šedevrus. 
Jeigu mūsų rašytojų ir poetų 
kūrybos dar nedaug yra išversta 
į svetimas kalbas, tai tam yra 
priežasčių, kurias galime pa
vadinti pašalinėmis. Tą pat ga
lima pasakyti apie, kompozito
rius, muzikus, architektus, mok
slininkus, kurių ne vienas jau 
yra pripažintas augščiausių ir 
kompetentingiausių pasaulinių 
institucijų. Toksai yra menas It 
tokios yra menininkų pareigos.

■ Kas liečia mane, tai aš dar 
kartą dėkoju Rašytojų „Klubui, 
Ponioms ir Ponams. Aš nekal
tas, kad man 50 metų. Laikas 
bėga patsai”. • M. D»

THE SWEET CLEAN LAUNDRY 
DRY CLEANING CO.



D O W N F. R
VU9401 Sandusky

GREETINGS and BEST WISHES 
• To Our Many Friends

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

SOLD ONLY AT INDERENDENT GROCERS

2515 BRIDGE AVENUE CH 1-6400

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

SHEEHAN ROOFING COMPANY
SEE US FOR YOUR

• Roofing—Tinning—Siding

769 East 70th St. UL 1-1660

GREETINGS and BEST WISHES 
TO ALL OUR FRIENDS

THOMAS J. UNIK CO
INSURANCE AGENCY

EVERYTHING IN INSURANCE

Union Commerce Bldg. TO 1-0200

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends and Patrons

UNITED ERECTING COMPANY

4500 EUCLID AVENUE HE 1-3310

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

UNDERWOOD CORPORATION
SUNDSTRAND ADIHNG & CALCULATING MACHINES

1924 Euclid Avė. CHerr.v 1-6840

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

THE UNIVERSAL CLEANING
& DYEING CO.

UNIVERSAL BRINGS YOU UNHURRIED QUAL1TY
Cleveland’s Finest Cleaners since 1883

Plant—1218-30 East 71st St. HE 1-8100

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

VARCO PRODUCTS INC.
STEEL FABRICATORS

Edvvard Black, General Mgr.

480 GREEN RD. IV 1-6895

T
e

Best IVishcs To Our Friends and .Patrons 
for a Pleasant Holiday

SPEER’S LEADER DRUG
. PRESCRIPT1ON SPEC1AL1STS

Comer 93rd and St. Clair Avenue GL 1-5108

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons
■ < GĘORGE’S CAFE

SERVING T1IE FINEST CHOICE WINE—LIQUOIl—BEER

4101 Paync Avenue -EN 1-97G5

D I R V A

Mirė Magdutės pasakų rašytoja
Visa širdimi jaučiu, kad dau- i 

gumai Bosono ir'jo plačių apy- i 
linkių lietuvių, kurie jau 20 ar i 
mažiau metų klausosi Valenti- i 
Ros ir Stepono Minkų radijo, ši 
nesmagi žinia bus gilaus liūde- ; 
šio ir didelio gailesčio priežastis. , 
Tačiau toji žinia yra tikra — 
Magdutės pasakų rašytojas jau ■ 
nebėra. Ji mirė, ji išėjo į ana
pus š. m. kovo 12 d. vakare, 
Quiney ligoninėj. Ir męs, kurie 
dar liekame gyventi, jos nuosta
bių pasakų niekad daugiau ne- 
girdėsim, jos gyva išmintis ir 
gyvas žodis niekad daugiau ne
prabils j mūsų širdis. Gal tik 

I retkarčiais galėsime pakaroti 
tai, ką ji gyva būdama parašė, 
ką ji papasakojo tada, kai dali
josi šio krašto lietuvių džiaugs
mais ir sielvartais, kai visomis 
savo jėgomis stengėsi kodau- 
giausia šviesos atnešti į lietuvio 
pastogę.

Belgų poetas Meterlinkas mir
tį pavadino nekviestąja viešnia. 
Ir ji ateina žmogaus nelaukia
ma, nekviečiama ir neprašoma. 
Ateina mirtis senatvėj ir jau
natvėj, ateina ji vaikystėj ir 
net kūdikystėj. Nuo mirties bė
ga mažas neįžiūrimas vabalėlis, 
nemyli jos ir žmogus. Tačiau ji 

, yra mūsų saulėlydis, kurio nei 
Ii vienas neišvengsime.

Neišvengė tos paskutinės šio 
i gyvenimo valandos ir Magdutė. 

|! Daugelis Jūsų tą kukliu vardu 
L pasivadinusią moterį gerai pa- 
|j žinote. Tai Stefanija Kairiūkš- 
| tytė-Paltavičienė. Ji gimė 1880 
II m. ir mirė sulaukusi 74 m. am

žiaus. Tai buvo šviesi ir išsila- 
lvinusi moteris — baigusi far- 
llmacijos mokslus Maskvos uni- 
| | versi tete, atvykusią JAV, nepa- 

[ kęsdama carinės Rusijos prie- 
I spaudos Lietuvoj. Ji buvo’išti- 
I kima ir kilni palydovė ir talki- 
I ninkė savo vyro Mykolo Palta- 
I navičiaus, kai jis buvo pirmasis 
I bostoniškio Keleivio redakto- 
I riuš, kai vėliau jis redagavo ir 
I leido Amerikos Lietuvį Worces- 
I tery, Mass.‘, kai sielojosi šio 
| krašto lietuvių gyvenimu ir jo 
I rūpesčiais. Taip gabiai valdyda- 
I ma plunksną, velionė Stefanija 
I Kairiūkštytė-Paltanavičienė bu- 
I vo tvirtas savo vyro ramstis, 
|l didelis jo darbų paramos šalti- 
| riis.
| Magdutės pasakų rašytoja — 
| Stefanija Kairiūkštytė-Paltavi- 
| čienė yra Valentinos Minkięnės 
| motina, Stepono Minkaus uoš- 
| vė. Ji buvo uoli ir atsidėjusi jų 
l| lietuviškosios radijo valandos 
|| rėmėja, gyvoji tos valandos sie- 
| la, daugiau dešimties metų juos 
| savo raštais rėmusi.

| Magdutės pasakos, tai kasdie- 
| ninių mūsų rūpesčių, tai vadina- 
| mų aktualijų vaizdai. Tie vaiz- 
| dai būdavo trumpi, bet parašyti 
| aiškia ir gražia kalba, paremti 
| autorės studijomis ir mękslo ži- 
| niomis. Kiekvienas jų sudaryda- 
| vo atskirą, stilingą ir išbaigtą 
| vienetą. Magdutės pasakos 
| tikri šviesos krislai. Jei atsiras- 
| tų žmogus, kuris tas pasakas

surinktų — susidarytų graži ir 
nemaža pasiskaitymų knyga, at- • 
spindinti vienos moters sielą ir 
išmintį.

Bet Magdutės nebėra. Stefa
nija Kairiūkštytė-Paltanavičienė 
mirė. Ir jos pasakos guli gels
tančiuose rankraščių lapuose. 
Tegu tiems lapams bus gailes
tingi žmonės ir laikas. Gal, kai 
Lietuva kelsis, bus prisiminta 
šviesi ir tauri Bostono lietuvė 
bei jos palikti darbai.

Neabejoju, daugumas radijo 
klausytojų drauge su manimi 
šiandien reiškia gilią ir širdingą 
užuojautą Valentinai ir Stepo
nui Minkams ir visai jų šeimai.

Duktė ir žentas, taip pat kita 
velionės duktė su šeima tegu 
žino: jų motinai Magdutės pa
sakų rašytoja, mirė, bet jos raš
to darbai dar ilgai ilgai bus gy
vi mūsų atminty ir mūsų širdy
se. St. S.

BEST WISHES 
To Our Many Friends

To Our Friends and Patrons

Greetings and Best Wishes

CARTAGE CO.

1825 EAST 40TH ST.

EX 1-6810

AR NEUŽMIRŠIME?

GREETINGS ’
To Our Lithuanian Friends

And Patrons

>

The U. S. Wallpaper 

and Paini Co.

Kaip netoli šv. Velykos! Kaip 
greitai ateis tos dienos, kai mū
sų mažųjų rimtos akutės spo? 
sos į verdamus, dažomus mar
gučius, ir tos naktys, kai -jie 
neramiai miegos, sapnuodami 
visą galybę Velykų zuikučio do
vanėlių. Kaip kryštaus jie Ve
lykų rytą jas gavę! Ir mes pa
tys būsime apkrauti rūpesčiu, 
ruošdamiesi šią džiaugsmo die
ną tinkamai atšvęsti. Per visą 
savo ruoštą gal net nespėsime! 
pagalvoti, kaip šiemet Velykas 
sutiks tie lietuviai, kurie gyve-j 
na ne„ Bostone, ne Detroite, ne| 
\Vaterburyje, bet Augustdorfe, 
Detmolde, Memmingene ir 1.1. '

Pavartę Vokietijos lietuvių 
stovyklų statistiką, matysime,: 
kad nelaukia jų švenčių vaišės,: 
kad nemargins jie margučių,! 
kad tik labai retam vaikučiui 
dirbantis tėvelis atneš kokią, 
menką dovanėlę. Yra net per
daug skaudžiai 
Velykų šventės 
keli pavyzdžiai:

Pineberg: įš 
yra mažamečiai 
vininkai, 4 chroniški ligoniai. ■ 
Dirba tik vienas.

Augustdorf: iš 110 lietuvių, 
• 37 yra vaikai, 34 džiovininkai,1 

7 chroniški ligoniai, 9 invalidai,' 
4 seneliai.

Diepholz: 190 lietuvių tarpe; 
yra 65 vaikai, 30 džiovininkų.! 
11 chroniškų ligonių, 6 invali-| 
dai„ 6 seneliai.

VVehnėn: 395 lietuvių tarpe 
yra 132 vaikai, 65 džiovininkai, 
19 chroniškų ligonių, 1 invali
dai, 20 senelių.

Geesthacht-Spaakenberg: 152 
lietuvių tarpe' yra 35 vaikai,- 12 
džiovininkų, 24 chroniški, ligo
niai, 3 invalidai, 30 senelių.

Hamburg: 119 lietuvių, iš ku
rių 36 yra vaikai, 34 džiovinin
kai, 6 seneliai, 6 invalidai, 3 
chroniški ligoniai.

Gavėnios metas yra atsižadė
jimo, pasiaukojimo metas, šiuo 
laiku neturėtų būti sunku atsi
žadėti ar tai skanėsto, ar ne
reikalingo drabužio, papuošalo, 
ar pramogos, ir nusiųsti savo 
auką lietuviams Vokietijoje, nes 
jų rankose ji virs ne greitai 
dingstančiu malonumu, bet gy
vybę palaikančiu maistu. Savo 
aukas tuoj pat siųskime BALF, 
kad jos paniektų mūsų varge 
esančius tautiečius dar prieš šv. 
Velykas.

aišku, kokios 
jų laukia. Štai,

Lietuvaitė

4

ALSO FLOOR COVERS

6001 EUCLID AVENUE

HE 1-6944

M. K. ČIURLIONIO
KORINIŲ Andriaus Kup

revičiaus piano jskam- 
binimai kaštuoja tik 
85.00. -.- .

Siųskite pinigus:
DIRVA, 
1272 E. 71 ST. 
Clcvelii’nd 3, O

1
Greetings and Best Wishes

To My Many Friends

JUDCE

LEE E. SKEEL

COURT OF APPEALS

BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

KRITZER’S BAKERY

Finest Baked Goods and 
Dairy Products

14100 Kinsman Rd. LO 1-972?
Isser Kritzer, Prop.

Greetings and Best Wishes

MOSS FLOOR

COVERING CO

QUALITY LINOLEUMS

10529 St. Clair Avenue
GLenville 1-4368

T

BEST VVISHES

A. CORDON FURNITURE

COMPANY

2201 Superior Avenue
PR 1-2622

SLAGAR MACHINE & TOOL 
COMPANY INC.

To Our Friends and Patrons
BEST WISHES

STRONG - KENNARD COMPANY
O P T I C I A N S

2044 EAST 9th STREET

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

SURPLUS VALUE CENTER

4636 ST. CLAIR AVENUE EX 1-6749

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems 
Mūsų ęlraugams ir rėmėjams

Wm. H. BROWN REALTORS
17591 BROADWAY 

MAPLE HEIGHTS 
MO 2-1400

.'JT”
GREETINGS and BEST WISHES 

To Our Friends and Patrons

WATERLOO HARDWARE & PAINT 
COMPANY

We Cary a Complete Line of Hardvvare Supplies 
FLOOR SANDERS FOR RENT

We Give and Redeem Eagle Stamps

16009 WATERLOO ROAD KE 1-1300

GREETINGS and BEST WiSHES 
To Ali Our Friends and Patrons

THOMAS J. W A L D R O N
BOILER SETT1NG — FURANCE W0RK 

Over 40 Years Experience 
8220 BROADVVAY

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons 

S C O T T
5 AND 10 C. STORE

7036 Superior Avenue

Greetings and Best VVishes To Our Friends & Patrons

SIEGEL’S JEVVELRY AND GIFT SHOPPE
SEE US FOR WE IIAVE MANY GOOD VALUES '

972 EAST 123rd STREET

Greeting and Best Wishes to Our Friends and Patroną

STEVEN’S FLOWER & GIFT SHOPPE 
FLOWF.RS FOR ALE ACC'ASIONS

Our personai attenlion given to all orderis largo or small, 
12303 BUCKEYE ROAl) ‘ WA 1-4461

JOHNN.Y LENGEL, Mgr..

Greetings and Best Wiuhest to Our1 Friends & l’ątrons

SUPERIOR 69th RĘCRĘATION 6 ABC LANES 
SERVING THE FINEST CHOICE' WINE, LIQUOR, BEER •

EN 1-91J3
" Mat Paliska-r Carl Frank. JNgrs,

1 ■ ......... ........... . . ' I u I j

Greetings and Best Wishe9 to Our Friends & PatroM

TAYLOR VĄRIETY STORE
6714 ST. CLAIR AVĖ.



1951 m. kovo 25
. ■■.-•■ .

K. S. KARPIUS

t re-

NEW ORLEANS 
U ž G A V-Ė N I U 
K A R N A V A L A S 
I II M I E S T O 
ĮDOMYBĖS

Atvažiavę j New Orleans
čiadienį. prieš Užgavėnes, jieš- 
kojom savo develandiečių drau
gų Salasevičių, kurie išvažiavo 
savaitę anksčiau. Susitikom su 
jais sutartoje vietoje, prie mies
to rotušės. Kitokio adreso nei 
jie nei mes neturėjom, nes ne
žinojom, kur kurie sustosim. 
Salasevičiai jau buvo saule įde
gę. nes jiems pasitaikė šiltes
nio oro, negu paskiau buvo, ka
da mes atvykom.

Mūsų kelionė užtruko ketu
rias dienas, nes norėjom pama
tyti kai kuriuos žinomus, įsto

ję- rinius miestus ir įdomybes šiam 
Amerikos kampe, kur gal dau
giau neteks lankytis .

Tradiciniai Užgavėnių karna
valai jau buvo prasidėję. Jie 
pradedami paprastai dešimt die
nų prieš Užgavėnes, sekmadie
nį, ir tęsiami kas vakarą visą 
savaitę. Sekmadienį prieš Už
gavėnes būna paradai po pietų 
ir vakare, pirmadienį vakare, o 
Užgavėnių dieną — ištisą dieną 
nuo pat ryto iki vidurnakčio, ir 
įtraukia visus miesto gyvento
jus. Užgavėnių dieną surengia 
savo karnavalą-paradą ir juo
dieji miesto gyventojai, taip pat 
sutraukdami žiūrėtojų minias, 
vietinių ir suvažiavusių svečių. 
Juodųjų paradas pavadintas 
"Zuiti” vardų.

reiškia didelį biznį, nes sutrau
kia šimtus tūkstančių svečių, 
ypatingai kelias paskutines die
nas. Savaitę prieš Užgavėnių 
karnavalų viešbučiai ir visokie 
nakvynių namai pabrangina 
kainas dvigubai. Visos kitos 
kainos nepakeliamos. Ir maistas 
ir kitokios prekės prižiūrima 
nebranginti, kad svečiai nesi
jaustų aptūpsimi.

Paradai nesukomercinti. Kiek
vieno atskiro vakaro ar popiečio 
paradai yra miesto savivaldy
bės ir biznio organizhcijų kon
trolėje. Jie suruošti tik žmonių 
palinksminimui, ne reklamoms. 
Kitaip būtų jeigu kiekvienų ve
žimų įrengtų paskira biznio fir
ma: vieni reklamuotų alų, kiti 
degtinę, kiti maistų, kiti kito
kius savo gamybos produktus, 
kaip esti kituose miestuose. To 
nieko nematyt. Ir tai gerai. Kar
navalo kaštus, suprantama, pa
dengia biznio įstaigos, kurios iš 
suvažiuojančių svečių ir taip 
padaro biznį.

Senu papročiu, Užgavėnių 
dienų švenčiama. fltiigi ir ta 
diena nesukomercinta. Krautu
vės, visokie bizniai ir dirbtuvės 
uždarytos, jokios prekybos 
būna. Atdaros tik valgyklos, 
vinės ar alinės.

Pačią Užgavėnių dienų, į
radus ir į bendrų pasilinksmini
mą gatvėse, įsijungia ir vietos 
gyventojai, kurie per visų sa
vaitę būna užsiėmę. Be oficia
lių paradų, šią dieną kas tik no
ri, rėdosi, maskuojasi, ūžia, iš- 
kiln-,.ja.
’ Kaip visi taip ir mes, gal 
vieninteliai lietuviai visame 
mieste, nors to nenorėčiau tvir
tinti, įsijungę j linksmą nuotai
ką visur švaistėmės. Paskutinį 
vakarą, po paskutinio oficialaus 
parado, kada žmonės buvo išsi
lieję į gatves, ėjom garsiai lie
tuviškai kalbėdami.
girdim iš užpakalio mus kalbi
nant svetimą balsą, žiūrim, tai 
jaunas vaikinas, kuris klausia 
kokia kalba mes kalbam. Į jo 
paklausimą mes paklausiam, ko
dėl jis nori žinoti? Jis pasisakė 
studijuojąs ispanų, prancūzų ir 
italų kalbas, bet • pats esąs ru
munas, Antioch kolegijos, Ohio, 
studentas. Jis kaip ir mes pirmą 
kartą karnavale. Pasisakėm, kad 
ir mes iš,Ohio. Paaiškinom jam 
apie lietuvius ir Lietuvą.

Tokie svečiai mielai ■ priimami 
paraduose dalyvauti, padaro par 
radus puošnius, gyvus. Ir. jau
nimas turi kur plačiau pasirody
ti. Paraduose liepsnojančius ži
bintus vakaro metu neša bal
tais marškiniais apvilkti negrai.

Amerikoje įvairiais paradais, 
iškilmėmis priimta rinkti taip 
vadinamas "karalaites”. "Kara
laitėmis” vadinama todėl, kad 
tokiam tikslui gali pasitarnauti 
ir šiaip mergaitė, ne . būtinai 
turi būti gražuolė, nes už gra
žuolės titulų būna kartais karš
tų varžytinių. Gražuolių pasi
taiko daugiau, o reikia tik vie
nos. Kur reikalinga rinkti gra
žuolę, ten atsiranda ir gražuo
lių.

■ GREETINGS and BEST WISHES

FRANCES P. BOETON

CONGRESSMANy
22nd District

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

(B. d.)

To Our Friends and Patrons

Niagara
CAS-COAL-OIL

FURNACES

Kana valai

JOSEPH M. SWEENEY

SHERIFF

BESTW!SIIES - 
For Pleasant Holiday

A

ne
ką-
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Karnavai-paradai reng i a m i 
tik žmonių palinksminimui. 
Kiekvienas paradas turi kokią 
nors pasakišką teiną, nors ne 
visai pasakomis apsiribojama: 
pridedama kai kas ir istorijos, 
jei tą metą kas svarbesnio įvyk- 
"šta. Šiemet,' pav., buvo vienas 
vakaras paskirtas Anglijos is
torijai, ryšyje su pernai įvyku
siu Anglijos karalienės karūna
vimu. Kiekviename vežime, ku
rių buvo tarp 15 ir 20, buvo 
atvaizduota Anglijos istorijos 
žymesni laikotarpiai. Ir, supran
tama, važiavo ir pati "karalie
nė” Elzbieta ir jos "vyras” su 
palydovais.

Vežimai, veik dviejų augštų 
namo didumo, dideli, traukiami 
motorais, išdabinti gana meniš
kai, spalvingi, bet tik tam kar
tui, daugiausia iš popierio, kaip 
karnavalams papuošalai ir da
romi. Niekad nepakartojama 
jau buvusio parado vežimai, 
šiemet pakartota viename para
de vežimai buvę prieš 50 metų 
parodyti kokie papuošalai buvo) na ženklas visiems baigti links- 
naudojami paraduose atskirais 
metais-. Bet tik po vieną vežimą, 
.parinktą patį tipiškiausią, pri
minti naujiems žiūrėtojams anų 
laikų, paradus.

Reikia paminėti ir tai, kad 
New Orleans paradai kitokie, 
negu Europoje, kur iškilautojai 
pasirėdo visokiausiais tipais, 
nešioja keistas, milžiniško didu
mo galvas, vaikščioja ant ilgų 
kojų, ir 1.1. Čia viskas sukon
centruota į puošnius vežimus, 
kurių kiekvienas turi savo te
mą, dedikuotą tai mitologiš
kiems, tai istoriniams asmenims 
ar įvykiams. Vežimuose daly
vaują vyrai ir moterys pasipuošę 
tai temai atitinkančiais kostiu
mais. Ir kiekvienas dėvi kaukę, 
veidai būna uždengti, žiūrėtojų 
su judinimui, tie paradų dalyviai 
nuo savo vežimų mėto į publiką 
maišuose vežiamas dovanėles, 
kurias, nors mepkutes, kiekvie
nas stengiasi pagriebti. Ir grai
bydami jas sunaikina. Pav., mė
to daug spalvuotų siklinių karo
lių, kuriuos ore sučiunfpa kelios 
augštų Vyrų ilgos rankos. Ir 
karoliai subyra, nes siūlai su
traukomi.
Paradai nesukomeręinti ’

Nors šie metiniai M.irdi Gras, 
karųavalai New Orleans mįęstui'likdami ' šimtų

Ir staiga

Dalyvauja kariuomenės ir 
studentų orkestrai

Užgavėnių linksmybės čia pa
prastai baigiamos vidurnaktį, 
kada 12 vai. šv. Liudviko kated
ros varpai suskambina. Tai bū-

ir miestelis paskirai rengia 
Užgavėnių paradus ir taip 
ta dienų švenčia ir iškilau-

mybes ir skirstytis. Ne visi to 
prisilaiko, suprantama, nes kiti 
jsiūžia, gerokai nusigėrę slampi
nėja gatvėmis.

New Orleans Užgavėnių kar
navalas yra tik viena dalis šio 
pietų krašto gyventojų pasi
linksminimo. Kiekvienas mies
tas 
sau 
pat 
ja.

Be viešų paradų gatvėse, vie
tos turtuolių organizacijos tų 
vakarų rengia savo puošnius 
balius. Tie baliai privatinio po
būdžio, tik savo nariams, sve
timiems dalyvavimas negalimas.

Paraduose, be tų išpuoštų ve
žimų ir juose važiuojančių kau
kėmis apsidengusių žmonių, be 
"karalaičių” kiekvieno parado 
vadovavimui, dar būna įvairiau
si kariuomenės dūdų ir bubnų 
orkestrui, gimnazijų uniformuo
tų mokinių dūdų orkestrą}, po
licijos raitų ir motorizuotų da- 

■ linių. Jr ne po vienų, bet po įce- 
i lis, ypač karinių akademijų ka-
• dėtų ir gimnazijų dūdų orkes-
• trų. šie orkestrai nėra tik vie

tiniai, nes “į ’ paradus atvyksti 
autobusais dūdų orkestrai iš la
bai toli — iš mažų. Floridos

i miestelių, iš Tėxas ir kitur, at- 
}’ mylių kėliones

The Forest Ci+y

Foundries Co

2500 WEST 27th ST.

Greetings and Best Wishes 

To Our Friends and Patrons

PARSON’S

PAINTING CO

BRUSH OR SPRAY

Commercial Residential

Industrial

PAINTING AND DECORATING

Specialisto in Color Harmony
"PERO ’

4500 EUCUD AVENUE
HE 1-4735

Greetings and Best Wishes

NELSON’S

Family Style Restaurant

Private Parties — Banquets

Wedding Anniversaries '

Open Daily—5 P.M,

Sundays 12 to 7 P.M.

Closed Mondays
* ■ ’ ■

1422 ADDISON ROAD

CHIEF JUSTICE — MUNICIPAL COURT
f

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

■nT’;

f

And

JOHN L. MIHELICH
Attomey

Member of Civil Service Commission
MA 1-2013

«

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams

JOHN KNIFIC R E ALTO R
2*

JOHN & RUDOLF ALE KINDS OF INSURANCE

820|East 185th St. IV 1-7540

GREETINGS and BEST WISHES 
To My Many Friends

THOMAS CHURCH SUPPLY CO.
Complete Line of Rosaries, Medais on Chains, Votive Lights 

CHURCH SUPPLIES AND RELIGIOUS ARTICLES

910 SUPERIOR AVĖ. CH 1-3168
(Across from St. John's Cathedral)

Evenings—Monday & Friday 'tll 9 P.M.

BEST WISHES
To Our Friends anU Patrons

I

. f

SULLIVAN BROTHERS

I
»

14Č02 Glenside

PLUMBING AND HEATING
ELECTRICAL SEWER CLEANING

UL 1-4466

Greetings and Best Wishes To Onr Friends aiid Patrons

1 . A & A CAFE
THE FINEST. FOOD. WINE—LIQUf)R—BEER

17011 Superior Avenue <■ PR 1-9615
.• . ______ __ _____i

i■ - ———
Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

‘ WbEKOV JEWERLERS •
“ ■ : ■ ■ ' : .4 •

6428 St. Clair Avenue UT 1-0365

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiclay

D I R EC TO R

JOHN J LOCUOCO
PUBLIC PROPERTIES DEPT.

C1TY OF CLEVELAND

GREETINGS and BEST W1SHES

FROM A FRIEND

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

UNITED PROVISION

CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO

GREETINGS and BEST WISHES

STEEL FABRICATORS CO

CENTER AND SPRUCE

TO 1-2643

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

LULLABY SHOPPE, INC

10495 CARNEGIE AVĖ.

FREE PARKING

GREETINGS
To Our Friends and Patrons

WIEHN S BAKERY

For GOOD Baked Goods—See WIEHN’S
1

12429 ARLINGTON AVENUE GL 1-3756

Gerjausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

JACK KLUM REALTY CO
4

15604 Waterloo Rd

Greetings and Best Wishes to Our Friends & Patrons

ANSEE RD. CAFE
WE SERVE THE FINEST CHOICE WINE—LIQUOR—BEER

■■■■ ■■■ - ■ - ■ EN1.MM
. ■1066. Anael Road

■
... ■■

'4-


