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Kodėl Maskvos ponai 

keliavo i Belgrado
KODĖL PAS TITĄ NEVAŽIAVO MOLOTOVAS. — BUVO NE 
DVIEJŲ GIMININGŲ PARTIJŲ, BET DVIEJŲ VALSTYBIŲ 

PASITARIMAI.

Korespondencija iš Europos
Sovietų politika suteikė pa- esą susitikę dviejų vienodų par- 

sauliui vėl naują, sunkiai išąįš-' tijų draugai. Dar grubesnis bu
kinamą sensaciją. Turime galvo-J vo Chruščevo mėginimas suvers- 
je komunistų partijos generali-' ti visą kaltę už praeitį sušaudy- 
nio sekretoriaus Chruščevo, mi- tajam sovietų saugumo šefui 
nisterio pirmininko Bulganino' Berijai. Girdi, tai jis savo išda- 
ir visos gausingos delegacijos1 vikiška veikla pasiekęs, kad su 
apsilankymą Belgrade. Sovietai 
išbuvo Pietųslavijoje ištisas aš- 
tuonias dienas. Tuo, be abejoji
mo, dar norėta pabrėžti tą dide
lę svarbą, kuri teikiama Mask
vos valdovų vizitui.' Atsiminki
me, kad "keturių didžiųjų” kon
ferencijai, jeigu ji iš viso įvyks, 
numatoma skirti tik tris ar ke
turias dienas. Skirtumas darosi 
akivaizdus.

Belgrado sensacija buvo tikrai 
didelė ir plačiosioms masėms ne
tikėta. Ištisus septynis metus 
Maskva su savo satelitais, su
grupuotais Kominforme, laikė 
pietųslavų maršalą Tito ir jo 
"Komunistų Lygą” baisiausiu 
priešu, atskalūnu, tarytum raup
suotuoju, iš kurio plinta £""~ 
jihga ilga. Kai 1948 metais! „ 
to su dideliu triukšmu buvo pa
šalintas iš Kominformo, Stalinas 
tikėjosi, kad jam pavyks jugo- kalbos turinį pasiųsti 2.000 ju- 
slavų maršalą nustumti į šalį ir J goslavų, kurie kaipo Maskvos

komunistine Jugoslavija 1948 
metais buvę nutraukti ryšiai. 
Dabar Kremlius to nepaprastai 
gailisi ir prašąs kaltę dovanoti.

Neutralūs stebėtojai, buvę
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Geriausia gynyba - pirmiems
Naujoji sovietų karo strategija

Nauji Miko 
pažadai

Pusmetį vilkintas VLIKo po
sėdis pagaliau buvo sušauktas ir 
įvyko birželio mėn. 6-7 dienomis 
Reutlingene. Į jį buvo susirinkę 
visi 10 VLIKo narių.

Tautinio Sąjūdžio ir Laisvės 
Kovotojų atstovai, nepripažin
dami anksčiau įvykdytą netei
singą VLIK ir VT pirmininkų 
įteisinimą, sulaužant visų sutar
tą tvarką, įteikė pareiškimus ir 
posėdžiuose toliau nedalyvavo.

Tautinio Sąjūdžio atstovas T. 
Šidiškis įteikė tokį pareiškimą:

Iš prisiųsto man prel. M. 
Krupavičiaus 1955 m. gegužės 
27 d. kvietimo dalyvauti šios 
dienos VLIKo pilnaties posė- 
ryje tikėjaus, kad šiame po
sėdyje bus atstatyta pereitais 
metais VLIKo padarytieji ne
teisūs aktai, suardžiusieji 
VLIKo santvarkos dėsnius ir 
atėmusieji teisinį pagrindą jo 
vykdomųjų organų funkcijo- 
navimui (tatai yra užfiksuo
ta mano 1954 m. rugpjūčio 15, 
spalio 18, 21, 23 bei 24 dd. ir 
1955 m. sausio 14 d. pareiški
muose tuometiniam VLIKo 
pirmininkui).

šios dienos posėdžio pra
džioje paaiškėjus, kad VLIKo 
dauguma tebesilaiko savo be
teisių aktų ir toliau laužo tiek 
VLIKo statutą, tiek jį suda
rančių grupių 1954 m. liepos 
24 d. vienbalsį susitarimą, — 
savo atstovaujamos grupės 
vardu kartotinai reiškiu griež
tą protestą ir, ligi nebus at
statyta teisėta tvarka, toli
mesniuose VLIKo posėdžiuose 
nedalyvausiu.

T. ŠIDIŠKIS
LTS Atstovas VLIKe

VLIKo astuoni nariai posė- 
dži posėdyje ir gru
pių pasitarime (į grupių pasita
rimą privalėjo kviesti Tautinio 
Sąjūdžio ir Laisvės Kovotojų at
stovus, bet nekvietė), išleido to
kį pranešimą:

1955 m. birželio 6-7 d. Vil
kas, išklausęs VLIKo pirmi
ninko pranešimo, aštuoniais 
balsais nutarė:
1. VLIKo pirmininkas ir Vyk

domoji Taryba atsistatydi
na.

2. Atsistatydinimas įtei k i a- 
mas, kai bus sudaryti to
liau mįnimi naujieji orga
nai.

3. Vykdomoji Taryba sudaro
ma iš 5 (penkių) asmenų, 
pageidaujant įtraukti nau
jų žmonių kiek galint pla
tesne bendradarbiavimo ba
ze.

4. Naujieji organai sutariami 
iki 1955 m. liepos mėn. ga
lo.
Tolimesnėje posėdžio eigoje 

buvo nagrinėjami aktualūs 
užsienio politikos klausimai, 
svarstyti Lietuvos Rytų sienų 
studijų Komisijos reikalai, 
Raudonojo Kryžiaus sudėtis 
iY įvairūs kiti aktualieji klau
simai.
Iš pranešimų aišku, kad VLIK 

ir VT pirmininkai buvo įtikinti, 
kad jie privalo pasitraukti ir 
atidaryti kelią naujam VLIKo ir 
VT pertvarkymui.' Tik dar ne
žinia, ar lengvai pasiseks iki lie
pos mėn. galo tuos pertvarky
mus įvykdyti ir ar po to neliks 
senoji padėtis.

Tuose posėdžiuose buvo pasi
sakyti prieš kai kurių VLIKo 
grupių rekomendacijas VLIKo 
posėdžius šaukti JAV ir siūly
mas, kaip nepraktiškas, atidė
tas.

Kiek teko patirti, naują VT 
bando sudaryti J. Glemža, bu
vęs Pienocentro direktorius, so
cialdemokratų atstovas.

Vakarų stebėtojų nuomone, n-ry, pranašumas ore (nors ir 
šiuo metu sovietuose vis dau
giau dėmesio skiriama naujajai 
karo strategijai, kurios svar
biausias bruožas — nelaukiant 
priešo puolimo, pirmiesiems jį 
pulti. Pagal Vašingtono šalti
nius, Maskva jau esanti atsisa
kiusi Stalino metodų, pamojusi 
ranka į nepatyrusio ir jauno Ma- 
lenkovo "švelniąją liniją" ir ga
lutinai susikoncentravusi ties 
ministerio pirmininko N. Bulga- 
nino "atgimstančia dvasia” ka
rinės strategijos srity.

Pasirodo, kad po pastarojo . ...
karo pasireiškęs vakarų stipru-1 jau ir spauda, maždaug nuo š.

m. balandžio mėn. atviriau skel
bia naujosios strategijos idėjas. 
Taip pat jau sovietai atvirai pri
pažįsta, kad jų priešas, taigi 
JAV, esančios ne tik stiprios,

n e š i m taprocentinis), naujieji 
ginklai — bombos ir bazių gau
sumas, tai vakarų saugumo ir 
laimėjimo kare garantai. Tad ir 
nenuostabu, kad jau pasidaro ne
aktuali Stalino laikais buvusi 
tradicinė gynybos koncepcija. 
Dabar vis daugiau ir daugiau 
girdėti balsų, kad Kremlius gy
nybą laiko nepakankama ir vis 
įkyriau skiepyja mintį — jei ne
norime prakišti besigindami, tu
rime priešą pulti pirmieji...

Kas seka sovietų karo strate
gijos raidą, bus pastebėjęs, kad

Birželyje visi minime skaudžiuosiuB įvykius: Lietuvos laisvės ne
tekimą, trėmimus ir žudymus, baisų mūsų tautos naikinimą.

Tegul laisvės šauklių aidas pasiekia po svetimus kraštus išskirs
tytus Lietuvos vaikus, tegul tas aidas mus visus vienybėn sujun

gia ir Lietuvai laisvę iškovoti padeda.

mas, pranašumas moderniųjų
Belgrade, praneša, kad maršalas ginklų srity, buvo vienas aksti- 
Tito į tokį negudrų Chruščevo'11^’ kuris sovietus privertė per- 
išsisukinėjimą iš viso nieko ne- svarstyti savo ligšiolinę liniją ir 
atsakęs. Lygiu būdu pietųslavų Zriebti8 nau.J> koncepcijų. Tie- 
delegatai kiekviena proga duo- 8a> kad^tik jėgą įgijus yra gali- 
davę suprasti, kad susitikimai 
vykstą tarp dviejų valstybių, o 
ne tarp dviejų partijų atstovų. 
Ir iš viso pasikalbėjimai vykę 
gana nejaukioje ir jau nieku bū
du ne širdingoje atmosferoje.

Kaipo reikšmingą faktą pra
neša vienas neutralus laikrašti
ninkas iš Belgrado. Kai Chruš- 
Če\as ištaręs minėtus neįtiki- 

i nerijos Kal
tę konflikte tarp Maskvos ir Bel
grado, maršalas Tito liepęs tos

ma kalba, šiuo metu sovietus 
privertė kiek susimąstyti — ar
gi vakarai jau nėra įgiję tos jė
gos?

Kaip jau minėta per. Dirvos

varęs mine
Aamhis zouzius apie

paskirti Belgradan savo klusnų 
klapčiuką. Tačiau Tito pasirodė 
visoje savo augštumoje, kai jis 
kovos nepabūgo. Pietųslavų dik
tatorius ne tik išsilaikė, bet ir 
sukūrė "titoizmo” sąvoką, kuri 
Maskvai atrodė ne mažiau pavo
jinga, kaip ir pats maršalas.

Visose satelitinėse valstybės^ 
ėmė riedėti galvos nuo visų tų 
komunistų pečių, kurie bent iš 
tolo buvo įtarti ”titoizmu”, ki
tais žodžiais tariant, kurie rodė 
savarankiškumą Maskvos atžvil
giu. Sunku pasakyti, kiek ko
munistų neteko galvų per kelis 
metus ėjusius valymus, bet tas 
skaičius, žinant Kremliaus žiau
rumą ir kerštingumą, yra pasi
baisėtinas.

Ir štai dabar augščiausieji So
vietų Sąjungos vadovai, nuleidę 
galvas, atvyko pas tą patį at
skalūną! Savaime nėra lengva 
atspėti, kokiais motyvais Mask
vos valdovų gauja vadovavosi, 
atlikdama šį žygį, kuris jai gar
bės nesudaro. Spėliojimų yra 
įvairių, bet nei vienas jų galu
tinai neįtikina. Kaip bebūtų, bet 
demonstratyvinis vizitas pas di
džiausią vakarykštį priešą sukels 
net apglušintose bolševikų pase
kėjų galvose įvairių minčių. Ar 
dabar vėl bus nukirstos galvos 
tiems budeliams, kurie dar ne
seniai kapojo galvas Tito pase
kėjams?

Būdinga, kad sovietų delega
cijos priešakyje stovėjo bolševi
kų partijos generalinis sekreto
rius Chruščevas, o ministeris 
pirmininkas maršalas Bulgani- 
nas buvo tiktai antroje vietoje. 
Savaime nieko nestebino, kad į 
delegaciją neįėjo sovietų užsie
nių reikalų ministeris Moloto
vas. Jis prieš septynis metus pa
dėjo parašą po ”ukazu”, kuriuo 
Tito buvo paskelbtas 
liu”.

Chruščevas keliais 
bandė pasikalbėjimus 
slavais nukreipti į tokią plotmę,

”netikė-

atvejais 
su jugo-

TAUTINĖS
SĄJUNGOS
VALDYBA

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Valdyba buvo susirin-

šalininkai sėdį kalėjimuose ar 
darbo stovyklose.

Kai po ilgo svečiavimosi buvo 
paskelbtas komunikatas apie de
rybų rezultatus, pasaulis supra
to, kad laimėtoju išėjęs marša
las Tito. Būtent, Maskva dabar 
atskalūną Tito pripažino lygiu 
partneriu, su kuriuo norima 
bendradarbiauti ne tik valstybi
nėje, bet ir partinėje plotmėje. 
Įsakmiai buvo pripažinta, kad 
sopializmas galįs eiti skirtingais 
keliais, taigi, nukrypimas nuo 
Maskvos padiktuotos generali
nės linijos dar nereiškia, kad už 
tai gręsia galvos netekimas. 
Valstybinėje plotmėje abi vals
tybės pasisakė,už "taikingą ko
egzistenciją”. Bet iš komunika
to kyša ir asilo ausys. Būtent, 
Tito aiškiai pasisakė už Formo- 
zos perleidimą Raudonajai Ki
nijai ir už jos įsileidimą į Jung
tinių Tautų Organizaciją.

Būtų bergždžias dalykas smul
kiau analizuoti po derybų pa
skelbtąjį komunikatą. Buvo bai
minamasi, kad Tito galįs nusi-

gręžti nuo vakarų ir vėl grįžti 
į, Kominformo bloką. Tas bai
minimasis kolkas nepasiteisino. 
Visuotįu ! aiškinama, kad Tito 
ir ateityje' r»esidėsiąs nei į vieną, 
nei į kitą bloką ir pasiliksiąs ne
priklausomas. Kai kas spėliojo, 
kad Maskvos emisarai bandys 
prikalbinti Tito paskelbti tokį 
pat neutralitetą, kaip ir Austri
ja. Tuo atveju sovietams paran
ki neutralių valstybių juosta jau 
būtų pasiekusi Adrijos jūros 
krantus. Pagaliau, manyta, kad 
Jugoslavija bus kalbinama pasi
traukti iš Balkanų sąjungos, ku
rion dar įeina Turkija ir Grai
kija. Atrodo, kad ir tokio rezul
tato Maskva nepasiekė.

Bet lieka mįslė, kodėl Kremlius 
vis dėlto pasiuntė Belgradan to
kias savo įžymenybes, kaip par
tijos generalinį sekretorių ir mi- 
nisterį pirmininką? Juk negali
ma prileisti, kad iš anksto ne
būtų jau bent aptarti klausimai, 
kuriuos buvo numatyta su pie-| 
tųslavų atskalūnais aptarti. Spė
liojimų yra įvairių, 
ligšiol nepajėgė <—........... ......
atsakymo. Gal tiktai per arti
miausius mėnesius iš Belgrado 
ir Maskvos laikysenos paaiškės 
tikroji susitikimo prasmė. Bet, 
kaip bebūtų, Kremlius vėl pada
rė nauja šuolį, kurių praeityje 
buvo tiek daug. Vėl nauja mįslė 
užduota, o atsakymo nerasta.

Indijos premjerui Nehru Maskvoje Surengtos tokios priėmimo 
iškilmės, kokių dar jokiam užsienio svečiui nebuvo. Laikraštinin
kai stebisi, kad laisvės kovotojo Gandi mokinys perdaug broliau- 

jasi su laisvės išniekintojaiis.

bet ir gerai pasirengusios tech- kusi pirmajam posėdžiui. Be val- 
! dybos narių posėdyje dar daly
vavo adv. A. Olis, J. Bačiūnas 
ir kt.

Posėdyje aptarti Sąjungos rei
kalai ir naujoji valdyba pasi
skirstė pareigomis. Dr. S. Bie- 
žis — pirm., Dr. J. Bartkus — 
vicepirmininkas, inž, J. Jurkū
nas — sekretorius, adv. A. La
pinskas — iždininkas ir Dr. B. 
T. Dirmeikis — narys.

nikiniai.
Štai, gegužės mėn. 5 d. pa

skelbtame straipsny maj. gen. 
D. Kornijenko, vienas iš sovietų 
laivyno vadovų Maskvoje, pabrė
žia, kad pasirodžius naujiesiems 
ginklams, naujame kare labai iš
kilęs staigmenos faktorius. Jis 
pastebi, kad ir partija ir vyriau
sybė yra išleidusios specialius 
potvarkius dėl tolimesnės kari
nio mokslo plėtros. Iš viso, so
vietinis generolas reikalaująs 
vis labiau stiprėti, kalti geres
nius ginklus, nes ... "skubiai 
kintant kariavimo sąlygoms ten
ka nugalėti stiprų ir aktyvų prie
šą".

Vakariečių sluogsniai yra pa
tyrę, kad tai nėra tik paskirų 
karių nuomonės. Nauji posūkiai 
sovietinėje karo doktrinoje skie
pijami ir paties Politbiuro. Iš jo 
išleistų instrukcijų daromos iš
vados, kad sovietai dabar ran
da, jog tik staiga puolus priešą 
galima laimėti karą su vakarais, 
tad Maskva neturinti laukti. Kad 
reikiamai pasirengti puolimui, 
reikalingas tinkamas karinis su
stiprėjimas. O norint reikiamai 
pasirengti, Maskva turinti: di
dinti savo karinį stiprėjimą, po- 

.. ~ ' litiniais būdais migdyti priešą,
lųfbet niekas'stiPrinti savo žvalgybos darbą, 
duoti tinkamo 'Pa?a iau! .V,SOT"IS. *al,nTn,s 

; priemonėmis silpninti vakarų 
ginklavimąsi ir jų tarptautines 
karinio pobūdžio organizacijas. |

Pastarieji Sovietų S-gos dip
lomatiniai žygiai Europoje, jų 
siekimas sudaryti neutraliųjų 
kraštų juostą ir iš Europos kon
tinento išstumti amerikiečių ir 
britų pajėgas ir yra priemonės 
siekiant minėto tikslo.

Maskva taip pat jau verčiama 
keisti ir kitas plačiai naudotas 
propagandoje teorijas. Nuo 1949 
m. nebeteko reikšmės sovietų 
politinis ir strateginis principas 
dėl "kapitalistinio apsupimo”. 
Dabar ir sovietų spauda pripa
žįsta, kad tas "apsupimas” ne
turįs geografinės reikšmės — 
jis daugiau reiškiąs reikalą va
karų ginklavimosi pastangas iš
kelti. Sovietai taip pat įsitikino, 
kad jų buvusios kalbos apie JAV 
— britų ir šiaip sąjungininkų 
nesutarimus jau eina vėjais. Vi
sa eilė pastarųjų metų vakarų 
paktų, susitarimų įrodė, kad 
"kapitalistiniai” vakarai vis la
biau stiprėja, siekia glaudesnės 
vienybės. Dabartiniai sovietų te
oretikai atmeta jau ir rusų erd
vės faktorių kare. Tai nesutinką 
su naujuoju karo mokslu ...

Visa eilė sovietų karių (marš.

KOVA PRIEŠ 
JAUNIMO 

NUSIKALSTAMUMĄ
Birželio mėn. pradžioje JAV 

spaudoje pasirodė daugelį gy
ventojų sukrečianti žinia apie 
15 m. amž. jaunuolio žmogžudiš
ką žygį Maine valst. Jis, prisi
skaitęs vad. nuotykių ir baisu
mus aprašančių "komikų”, sek
sualiniais tikslais, grįžęs iš baž
nyčios ir priėmęs 
žiauriai nužudė 8 m. 
gaitę.

. JAV prieš katnrią

komuniją, 
amž. mer-

Rotmistrovo, ats. admirolo Ro- 
dionovo, M. Kremencovo ...) 
straipsnių vakarų valstybių ste
bėtojus įgalino padaryti tokias 
išvadas: Maskva pasiryžusi keis
ti defenzyvinės strategijos min
tį, ji yra jau priversta pripažin
ti vakarų pasaulio karinių pasi
rengimų rimtumą, ūkinę galią 
bei politinį solidarumą.

Kremlius pabrėžia, kad tik 
staiga panaudotos atominės ir 
vandenilio bombos tegalės iš
spręsti karo eigą. O savo tikslo 
siekiant Sovietų S-gai dabar be
lieka bet kuria kaina išvengti 
pavojaus pačiai būti staiga už
pultai.

metus pa
garsėjęs nusikaltimų tyrinėji
mais demokratų senat. Kefau- 
ver šiuo metu pradėjo viešą jau
nimo nusikaltimų tyrinėjimą 
įvairiuose JAV miestuose. New 
Yorko tyrinėjimuose senatoriaus 
vedamas komitetas aiškino kraš
te siaučiančios ir jaunimo grob- 
stamos pornografinės literatūros 
bei nepadorių filmų ir paveikslų 
klausimus. Pasirodo, tų prekių 
jaunimo tarpe per metus išpla
tinama ligi 300 milionų vertės. 
Čia neliečiama milionais egz. pla
tinamieji vad. "komikai”.

Tyrinėjimai numatomi vesti 
įvairiuose didesniuose miestuo
se ir apklausinėjimas rodomas 
per televiziją.

VISAM PASAULY
• Vakarų Vokietijos min. pirm. Konradas Adenaueris atvy

ko į JAV. Oficialus kelionės tikslas yra pasiimti garbės daktaro
| diplomą iš Harvardo universiteto, bet tikrasis tikslas — aptarti 
visas problemas, kurios kyla artinantis būsimai keturių konfe
rencijai ir Maskvai Vokietiją pakvietus atvykti deryboms. K. 
Adenaueris, atvykęs lydimas keliolikos patarėjų, pareiškė, kad 
Vokietijos santykiai su JAV yra Vokietijos laisvės garantija.

• Antrasis JAV povandeninis atominis laivas jau baigia- 
mae statyti ir už mėnesio bus nuleistas į vandenį. Jis pavadintas 
”Sea Wolf”. Pirmasis povandeninis laivas "Nautilus”, vykdant 
bandomąją kelionę, visas dėtas viltis pateisino.

• Kanados lietuviai praneša, kad šiemetinėj lietuvių die
noj', įvykstančioj rugsėjo 3-5 dienomis Montrealyje, dalyvaus Ka
nados kardinolas Paul Emil Leger.

• Nehrui lankantis Maskvoje Bulganinas iškėlė mintį su
daryti Rusijos, Kinijos ir Indijos bendros sąjungos sutartį.

• Austrija pradeda rūpintis savo ginkluotų jėgų suorga
nizavimu. Manoma, kad po ginklu bus apie 60,000 vyrų. Ginklus 
parūpinsianti JAV.

• Iš oficialių Vakarų Vokietijos pareigūnų aiškėja, kad
min. pirm. Konradas Adenaueris nėra linkęs vykti į Maskvą. Jis 
bandys pasitarimus nukreipti į neutralų kraštą__ Šveicariją.

• Argentinoje Peronų santykiai su Katalikų Bažnyčia vėl 
smarkiai paaštrėjo. Birželio 13 d. jis pasakė kalbą, kurioj pri
minė, kad katalikai darą didžiulį spaudimą jį pašalinti.

• Rusija davė atsakymą, kad sutinkanti liepos mėn. 18 d. 
pradėti keturių konferencija Ženevoje. Tik griežtai atmeta, kad 
joje būtų svarstoma Rytų Europos komunistinių valstybių (sate
litų) klausimai.

• JAV auto stambiesiams fabrikų savininkams — Fordui 
ir G. M. pasisekė su darbininkų atstovais sudaryti trijų metų su
tartis. Dabar darbininkų atstovų spaudimas, išderėti panašias 
sutartis, nukreipiamas į mažesnes auto pramonės įmones.
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2. viešo susirinkimo Town 
Hali salėje (T23 West 43rd 
Street, Manhattain).

Viešas minėjimas Town Hali 
salėje įvyksta 5 vai. 30 min. po 
piet. Pagrindinis kalbėtojas bus 
kongresmanas Michael A. Feig- 
han iš Ohio. Meninę programos 
dalį atliks lietuvių, latvių ir es
tų meno pajėgos. Giedos Ange
lų Karalienės parapijos ir Ope
retės chorai, vadovaujami muzi
ko M. Liuberskio.

Visi New Yorko ir apylinkių 
lietuviai kviečiami minėjime 
gausiai dalyvauti: ir pamaldose 
šv. Patriko katedroje ir vieša
jame susirinkime Town Hali sa
lėje. Bent valandėlei atitrūkime 
nuo savo kasdienių reikalų ir 
širdimi 
čiančia 
spaudą 
liais.

kad prie šio paminėjimo prisi-i draugiai, į skautus vis dar te- 
dės didesnioji dalis visuomenės, bežiūri kaip katinas į pelę.

• Lietuviškosios Enciklopedi-, 
jos įgaliotinis ir platintojas V. 
Pauža dar priminėja L. L. pre
numeratas. Dar daugel mūsų in
teligentijos, Enciklopedijos nė- 
užsisakė.

• Lietuvių jaunimo ir sporti
ninkų rėmėjas bei Darius ir Gi
rėno klubo garbės pirmininkas 
Petras Padolskis įsigijo didelę 
gražią lietuvišką Vytį ir ja pa
puošė savo lietuvišką užeigą. P. 
Padolskis yra giliai tautiniai su
sipratęs lietuvis, nors Lietuvos 
nėra matęs.

• K. S. Karpiaus, ilgamečio Dir
vos redaktoriaus 40 spaudos dar
bo ir 60 metų amžiaus sukaktys 
įvyksta liepos mėn. 16 d. Lake 
Shore Country Club salėje, Cle
velande. Sukaktims rengti suda
rytas specialus komitetas, ku
riam vadovauja Juozas Bačiū- 
nas. Minėjimo pradžia 7 vai. va
karo. Minėjimui vietas užsisaky
ti, sveikinimus siųsti ir visais 
kitais reikalais kreiptis į Dirvos 
redakciją — 1272 E. 71 St., Cle
veland 3, Ohio.

ras Pranas__(valdybos pakvies
tas iš kandidatų) — sekretorius, 
Brazdžionis Balys — spaudos ir 
informacijų dalies vedėjas, Išga- 
naitis Vladas — meno ir paren
gimų dalies vedėjas, Kybartie
nė Aleksandra — vicepirmininkė 
ir šaulių moterų vadovė, Nor- 
kaitis Petras — ūkio dalies ve
dėjas, Pakalka Julius — tvarkos 
tarnybos vadovas, kun. šešto
kas Antanas — švietimo ir kul
tūros dalies vedėjas ir Vepštas 
Julius — iždininkas.

• Adv. A. Olis, Dr. S. Biežis, 
adv. Lapinskas, Dr. B. T. Dimei- 
kis, inž. J. Jurkūnas ir kt. chica- 
giečiai jau pažadėjo dalyvauti 
K. S. Karpiaus sukaktyse. Kvie
čiame K. S. Karpiaus bičiulius ir 
iš kitų JAV lietuvių kolonijų tą 
dieną būti Clevelande ir daly
vauti minėjime.
• Jonas Urbonas, anksčiau gy
venęs Clevelande, dalyvavęs kaip 
dainininkas lietuvių parengimuo
se, vėliau buvęs J. Bačiūno va
sarviečių vedėju, dabar nusipir
ko vasarvietę Adirondack Iinn 
at Sacandaga Park, N. Y. (tele
fonas: Northville, N. Y. 175). 
Vasarvietė yra prie gražaus eže
ro, labai tinkanti vandens spor
tui. Svečiams yra teni^Oį. golfo 
laukai ir kiti vasarvietės pato
gumai. Vasarvietė patogi pasiek
ti lietuviams iš Amsterdamo, 
Schenactady, Albany ir New 
Yorko.

Visais Chicagos šaulių Klubo 
reikalais reikalinga kreiptis į 
Klubo Valdybos Pirmininką šau
lį Alfą Valatkaitį, 2115 W. 50th 
St., Chicago, Illinois, arba tele
fonu: GRovehill 6-2881.
• Vincas Rastenis, atlikęs rei
kalus Paryžiuje, birželio mėn. 6 
ir 7 d. buvojo Zueriche ir Berne; 
Šveicarijoje. Iš. čia išvyko į Ita
liją.

NE W YORK

• Z. Jankauskas, iš Philadelphi- 
jos, rašo, kad TMD pažadėtojai 
Dr. V. Sruogienės Lietuvos isto
rijai išleisti dar trūksta $2500. 
Jis ragina visus lietuvius tą dar
bą paremti ir savo piniginį įnašą 
siųsti: TMD, c/o Sandara, 840 
W. 33 St., Chicago 8, III.
• Chicagos Šaulių Klubo Valdy
ba taip pasiskirstė pareigomis: 
Valatkaitis Alfonsas — valdy
bos pirmininkas, Abramikas 
Vincas — vicepirmininkas ir 
jaunųjų šaulių vadovas, Beino-

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS

. Pabaltijo Valstybių Laisvės 
Komitetas, norėdamas kiekvie
nam lietuviui, latviui ir estui pri
minti didžiąją mūsų tautų tra
gediją — mūsų valstybių nepri
klausomybės netekimą ir mūsų 
tautų masinio naikinimo pra
džią — ir sustiprinti nepalaužia
mos kovos ryžtą mūsų valsty
bes išlaisvinti, kaip ir kasmet, 
šiemet 15-kos metų mūsų kraš
tų aneksijos proga birželio 19 d., 
sekmadienį, rengia tų skaudžių- 
jų birželio įvykių prisiminimą.

šio minėjimo programa susi
deda iš dviejų dalių:

1. Pamaldų šv. Patriko kated
roje fFifth Avė. ir 51st 
Street, Manhattan) ir

SKAUTŲ STOVYKLA
Detroito skautų stovykla pra

sideda šių metų birželio mėn. 20 
d. ir tęsis iki liepos mėn. 4 d. 
Pirmieji pionierių ir parengėjų 
vienetai stovyklavieten išvyksta 
jau šeštadienį, t. y. birželio mėn. 
18 d.

Stovyklinis mokestis $1.50 
dienai asmeniui. Iš skautų va
dovybės teko patirti, kad šių me- 

j tų stovyklai itin kruopščiai ruo- 
mokykla Detroite pabaigė moks- šiamasi ii* tikimasi, kad ji bus 
lo metus šių metų birželio mėn. 
5 d. Užbaigimo proga mokiniai 
atliko pritaikytą programą. Mo
kyklos vedėja Jūratė Pečiūrienė 
ir mokytojas Vladas Pauža savo 
mokiniams tarė jautrų žodį. Šią 
mokyklą lankė didokas būrys 
jaunimo. Mokykla rudenį vėl 
pradės darbą.

• Rašytojas Liudas Dovydė
nas porą savaičių viešėjo Detroi
te. čia jis pasimatė su visa eile 
savo pažįstamų ir, ta pačia pro
ga, kalbėjo per lietuvių vedamą 
radijo valandėlę aktualiais lie
tuviškos knygos reikalais.

• Detroito Lietuvių Bendruo
menės sudarytoji lietuvių namų 
įsigijimo komisija energingai 
platina namų pirkimo akcijas. 
Jau už keletą tūkstančių dolerių 
surinkta pasižadėjimų akcijas 
pirkti, bet tai dar tik maža dalis 
tos sumos, kuri reikalinga. No
rima sukelti apie $100.000.00. 
Akcijų pirkimo pasižadėjimus 
galima užpildyti taip pat lietu-

S-viškam knygyne ”Neringa”.
• Detroito LAS skyrius, šių 

metų liepos mėn. 3 d., ponios 
Binkevičienės ūkyje, prie Liber- 
ty Parko, ruošia pusiau šeimy
nišką pobūvį. Į šį pobūvį lau
kiama svečių iš Chicagos ir Cle
velando. Lasiečių draugai ir tau
tinių organizacijų nariai kvie
čiami šiam pobūvyje dalyvauti. 
Bus programa ir pietūs bei alu
tis. Dalyvavimas tik $1.50 aš
vieniui.

• Dariaus ir Girėno klubas 
ruošiasi paminėti Atlanto nuga
lėtojus ir mūsų tautos didvyrius. 
Dariaus ir Girėno tragiškas žy
gis šiais metais bus paminėtas

I galimai iškilmingiau. Tikime,

pabendraukime su 
Lietuva ir sunkią 
velkančiais mūsų

ken- 
prie- 
bro-

DETRO1T
Augštesnioji Lituanistikos

darbinga ir pavyzdinga. Taipgi, 
teko patirti, kad keletas tėvų, 
kurių vaikai yra ateitininkai ir 
skautai, ruošiasi savo vaikus iš
siųsti į ateitininkų ruošiamą, 
taip vadinamą lietuviško jauni
mo stovykla, kuri įvyks prie Cle
velando. Charakteringa, kad 
ateitininkai, daugumoje seni šen-

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717
Rezidencijos RĖpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
4455 S. California Avė.

Chicago 32, III.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus, 
šaukite — YA. 7-7381 

Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus.

Tel. offic’o ARmitage 6-0161 
Tel. buto GRaceland 2-9203

N Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė. 

Chicago 22, III.

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 
antrad., ketvirtad., penktad., 

10 ryto — 1 p. p. trečiadieniai* 
12—4 p p. šeštadieniai*.

Skautų vietininkija ir skau
čių tuntas jau daugiau metai 
laiko neturi kapeliono. Tas jiems 
sudaro nemažai keblumų dėl pa
maldų stovykloje. Praeitais me
tais dėka kun. Dr. Igno Boreišio 
ir kun. Simonavičiaus, padedant 
J. Degučiui, stovykla turėjo kat. 
pamaldas, šiemet vėl tos pačios 
bėdos.

Ką daro gerbiami vyriausi 
skautų dvasios vadai? Kodėl jie 
tuo nesirūpina? Ar dėl to, kad 
paskui skautus galėtų kaltinti 
stoka religingumo.

Jei skautų vadovybei nepa
vyktų gauti lietuvio kunigo pa
maldoms, tai skautų tėvai, nu
vykite su savo automobiliais 
sekmadieniais ryte į skautų sto
vyklą ir pagelbėkite jaunimui 
nuvykti atlikti religines parei- 

• a. b.

GREET1NGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

DON M'CULLAGH

CHEVROLET CO
SALES — SERVICE

gas.

Pajiešk'ojimas
Dzidorius Macijauskas (James 

J. Mason) — 1079 E. 79 St., Cle
veland 3, Ohio, jieško savo bro
lių Juozo, Kleopo ir Antano Ma
cijauskų, kilusių iš Bubakių pa
rapijos, Tauragės apskr.

Patari; kaimynui 
prenumeruoti 

DIRVĄ!

Kodėl aš manau, kad lengva 
padaryti gėrę, skanų padažę!“

Ji tikriausiai turi MATCHLESS GASO PEČIŲ

• • • nes gasas duoda tikslų karštį VISKAM ką jūs verdat, 
šiluma, kada jus ATSUKAT GASĄ, eina pastoviai, pa
stoviai kaitina ir viską galima geriausia padaryti su 
GASU.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

Fonfo. oll .n *. *'£<"•

rot taU'ng*

yjriu dw«ct. O«
HAvriuna-. SU 1-1280

1258 East 105th St. CEdar 1-7060

GREETINGS and BEST W1SHES 
For a Pleasant Holiday

CLEVELAND AMBULANCE
SERVICE, INC

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

Cailed and Recommended by Cleveland’s Leading 
Physicians and Surgeons

ENdicoit 1-0770

rrrrtn—r

BEST W1SHES

To Ali the Lithuanian People

For a Pleasant Holiday

CHARLES W. WHITE

JUDGE OF COMMON

PLEAS COURT

GREET1NGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

THE CRANE COMPANY

PLUMBING SUPPL1ES

6215 Carnegie Avenue

UT 1-2400

" " j' o
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Dvi Kazio S. Karpiaus sukaktys
Pasižiūrėkite į K. S. Karpių ir 

pasakykite, kokio jis amžiaus. 
Atrodo tarp 45 ir 50. Bet metri
kai liudija, kad jis gimė 1895 m. 
liepos 20 d. Išeina, kad už kelių 
savaičių turėsime švęsti jo 60 
metų amžiaus sukaktį. O išliko 
jaunas bene todėl, kad niekad 
neturėjo laiko stabtelti ties sa
vo gimtadieniais ir suskaičiuoti, 
kiek jau metų metelių į praeitį 
likimo takais nukeliavo.

Užmirštas apie šitą gyvenimo 
įvykį, K. S. Karpius nenoromis 
leidžias į kalbą. Gimęs Žemait
kiemy prie Babtų, Kauno apskr., 
vėliau su motina ir kitais šeimos 
nariais persikėlęs į Vilkiją. Tė
vas jau anksčiau iškeliavęs į 
Ameriką. Kai Kaziui suėjo ketu
riolika metų, tėvas ir visą šeimą 
atsiėmė į Ameriką. Apsigyveno 
Providence, R. I. čia Kazys bai
gė augštesniąją mokyklą.

Paskui iškeliavo laikraštinin
ko keliais, labai dažnai vingiuo
tais ir duobėtais, pro skurdo ir 
rūpesčių šalį vedančiais. Bet Ka
zys viską tykiai pakėlė, liepsno
damas idealia meile rašytam žo
džiui, savo tautai ir gimtajam 
kraštui Lietuvai. Šitos liepsnos 
nei metai, nei bėdos, nei pati 
laimė neužslopino. Eiti rašytojo, 
visuomenės veikėjo ir lietuvio 
patrioto keliais jam visada nuo
širdžiai padėjo gyvenimo drau
gė Ona Virbickaitė, šiame kraš
te gimusi, bet sąmoninga lietu
vaitė, kurią Kazys vedė 1923 
m. liepos 25 d.

Ragindamas nekreipti didelio 
dėmesio į jo amžiaus sukaktį, K. 
S. Karpius betgi mielai stabteli 
ties kita savo sukaktimi: šiemet 
sueina keturiasdešimt metų, kai 
jis išleido savo pirmąją dramą- 
komediją "Nenorėjai duonos — 
graužk plytas”. Per keturiasde
šimt metų K. S. Karpius sukūrė 
netoli 50 įvairaus žanro veikalų, 
kurių daugumą spausdino "Dir
vos” atkarpose, o paskui jau ir 
atskirais leidiniais.

Paklausiau, kas jį paskatino 
griebtis rašytojo darbo.

"Pastebėjau, kad Dirvos skai
tytojai labai mėgo istorines apy
sakas ir eilėraščius, kuriuos jie 
vadino dainomis, tai šitų dalykų 
ir teko jiems parūpinti.”

K. S. Karpiaus apysakų siuže
tas imtas iš lietuvių istorijos. 
"Alpis - Kęstučio išlaisvintojas” 
liečia Lietuvos riterio Kęstučio 
kovą su kryžiuočiais. Bet dau
giausiai jis savo apysakoms te
matinę medžiagą ėmė iš lietuvių

kovų su vikingais laikotarpio — 
VIII-IX šimtmečio, šito tipo 
stambesnės apysakos: Klajūnas, 
Baltijos Aras, Jūros Merga ir 
Merūnas.

Merūnas stipriai į dokumenti
nę medžiagą atremtas kūrinys. 
Autorius, viešėdamas Lietuvoje, 
atidžiai studijavo Apuolės kasi
nėjimų radinius, o be to, dar pa
važinėjo po Skandinaviją ir ypač 
gausios medžiagos rado Upsalos 
muzėjuose. švietimo Ministerija 
Merūną užsakė visoms Lietuvos 
mokyklų bibliotekoms.

K. S. Karpius 1920 m. išleido 
savo eilėraščių rinkinį "Tautos 
Vąiniką”. Kitus savo eilėraščius 
drauge su artimesnių Dirvos 
bendradarbių eilėraščiais išleido 
"Trimito” rinkiny.

K. S. Karpiaus vardas bene 
garsiausiai skamba laikraštinin
kų tarpe. Dar augštesniosios mo
kyklos suole sėdėdamas, pradėjo 
bendradarbiauti Bostono "Kelei
vy”, ir Brooklyno ”Veinybėje 
Lietuvninkų”. Baigęs mokyklą ir 
išėjo dirbti į Vienybę. Bet ge
riausius savo amžiaus metus jis 
praleido su "Dirva” Clevelande.

Dirvą 1915 m. įsteigė Bartu
sevičius. Pradžioje ją redagavo 
Jrtcubynas, bet netrukus leidė
jas redaktorium pasikvietė Juo
zą Gedminą, o šis padėjėju pasi
ėmė K. S. Karpių. Po trumpo 
laiko ir leidykla ir laikraščio re
dagavimas perėjo į vienas K. S. 
Karpiaus rankas. Jis davė jai 
ideologinę kryptį, sutelkė ben
dradarbius ir skaitytojų šeimą. 
Dirva dar ir šiandien didžiąja 
dalimi egzistuoja ant jo sukurto 
pagrindo ir tradicijų.

Sukaktuvininkas skundžiasi, 
kad darbas Dirvoje, ypač pasku
tiniojo karo metu, smarkiai jį 
priveikęs, todėl kai tik atsiradęs 

šiame kontinente žurnalistas V. 
Rastenis, pasiskubinęs jam ati
duoti redaktoriaus ir leidėjo at
sakomybę ir vargą. Bet su Dirva 
ryšių nenutraukė. Ne tik me
džiaginių, bet ir dvasinių. Skai
tytojai beveik kiekvienam nu
mery randa jo skyrių "Seniau ir 
dabar”, čia jis atsiskleidžia kaip 
pastabus, gyvas ir prityręs žur
nalistas.

Kaip vis dinamiškas rašytinio 
žodžio baro darbininkas K. S. 
Karpius yra Liet. Rašytojų 
Draugijos, Liet, žurnalistų Są
jungos narys ir čia, Clevelande 
Rašto Klubo vienas iš steigėjų ir 
aktingas jo bendradarbis.

Neturiu jokių vilčių bent kiek 
išsamiau pavaizduoti K. S. Kar
pių kaip visuomenės veikėją, 
Lietuvos bylos kėlėją ir gynėją, 
fondų, Alto, Balfo vieną iš pir
minių iniciatorių, eilės reikšmin
gų delegacijų narį pas preziden
tus, valdžios vyrus ir senato
rius, tremtinių atsikvietimo va
jaus skatintoją, bendruomenės 
minties realizatorių, -tą visą lai
ko ir veiksmo saikais neišma
tuojamą vieno asmens darbo ap
imtį. Tai jau privalės atlikti ar
timesni jo bendradarbiai ir bi
čiuliai.

K. S. Karpiaus pasiaukojan
čią, patriotinių jausmų skatina
mą veiklą pastebėjo ir įvertino 
Nepriklausomos Lietuvos vy
riausybė, dekoruodama jį 20 me
tų spaudos darbo ir 40 metų am
žiaus proga D. L. K. Gedimino 
IV laipsnio ordenu.

K. S. Karpius N. Lietuvoje 
svečiavosi du kartus: 1928 m. 
abu su žmona ir 1935 m. Pa
saulio Lietuvių Kongreso metu 
vienas. Bet užtat ponia Ona lan
kėsi viena 1938 m. Olimpijadoje. 
Juodu stebino didelė Lietuvos 
pažanga kultūros ir ekonominėje 
srityje ir tas, kad net maži vai
kai kalbėjo... tik lietuviškai.

Baigęs pokal’M su mielu dvi
gubu sukaktuvininku, sutiktu 
Gaidžiūnų namuos, paklausiau, 
kaip jaučiasi gerą gyvenimo ke
lio galą nukeliavęs ir ko labiau
siai norėtų sulaukti.

"Esu patenkintas, kad galiu 
dirbti dideliame amerikiečių 
laikrašty "Cleveland News”, ne
sijaučiu pasenęs ir nešti nusi
vylęs, kad beveik visą darbin
giausią savo gyvenimo laiką ati
daviau materijaliai nepelningam 
darbui. O labiausiai norėčiau, 
kad Lietuva atgautų laisvę ir 
kad aš su žmonele galėčiau grįž-

Rusija vėl gražino 250 Austrijos karo belaisvių. Jų tarpe grįžo ir 
buvęs Austrijos kariuomenės vadas pulk. Masera.

ti į tėvynę senatvės dienų pra
leisti.”

Dideliam lietuviui ir mielam 
žmogui, švenčiančiam savo am
žiaus ir kūrybinio darbo ilgame
tes sukaktis savo, skaitytojų ir 
redakcijos vardu linkiu geros 
sveikatos, dar daug saulėtų me
tų, skaidraus kūrybinio įkvėpi
mo ir visų mūsų sapno išsipil
dymo '■— grįžti namo į vėl lais
vą Lietuvą. 

Greetings and Best Wishes
•»

For a Pleasant Holiday

THE OHIO 

MECHANICS 

LAUNDRY CO.

INDUSTRIAL LAUNDRY 

and CLEANING 

GARMENT RENTAL 

4730 LEXINGTON AVĖ.

HE 1-9305

AR AUSTRIJA 
BUS SOVIETU 

TALKININKAS?
Vakarams vis labiau aiškėja, 

kodėl Maskva taip uoliai rūpina
si sudaryti neutraliųjų kraštų 
juostą Europoje. Kaip pastebi
ma Vašingtono sluogsnių, Aus
trijos sutarties 29 str. Maskvai 
gali padėti apeiti amerikiečių 
draudimą strateginio pobūdžio 
prekėms patekti j sovietinio blo
ko kraštus. Sovietai jau dedą 
pastangas per Austriją jsiga- 
benti j savo valdomąją sferą 
plieną, varį ir kt. draudžiamas 
žaliayas bei mašinas. Tuo būdu 
Austrija, besidžiaugianti atgau
ta laisve, gali virsti sovietams 
patogiu kanalu strateginėms 
prekėms gabenti, taigi ir ... sa
votišku sovietų satelitu. Tas 
pats būtų taikytina ir Jugosla
vijai, jei šioji pradėtų intensy
vesnę prekių apyvartą su Mask
va.

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Didžiai Gerb. p. Redaktoriau,
Nėra malonu viešai diskutuo

ti klausimus, kurie mane asme
niškai liečia. Dargi nemaloniau, 
kai esu priverstas papildyti prof. 

Stepono Kolupailos laiško, tilpu- 
sio Jūsų laikraštyje š. m. bir
želio mėn. 2 d., mintis, kurios 
netgi paaiškina mano santykius 
su Korp. "Vytis”.

Prof. Steponą Kolupailą, ASS 
dr. Vydūno šalpos Fondo pirmi
ninką visada labai gerbiau ir 
gerbiu asmeniniame ir organi
zaciniame gyvenime, ir labai gai
liuosi, kad šį kartą negaliu su
tikti su gerb. profesoriaus pa
skelbtu patikslinimu, liečiančiu 
mano asmeninę padėką gerb. p. 
J. J. Bachunui.

Gaila, kad su ta padėka bu
vau gerb. profesoriaus blogai su
prastas. Niekur nesu rašęs, kad 
Vydūno šalpos Fondo paskola 
man buvo nutraukta. Tiesa, ir 
taip sakydamas nedaryčiau klai
dos, nes dar Korp! "Vytis” ne
iškėlus jokių bylų man pas Gar
bės Gynėją, šalpos Fondo valdy
boje atsirado Korp! "Vytis” val
dybos raštai, prašą sulaikyti 
man siunčiamą paskolą dėl iški
lusių kontraversinių klausimų 
tarp manęs ir kaikurių Korp! 
"Vytis” valdybos narių. Ryšium 
su tuo, mano paskola skirta vi
siems metams Fondo valdybos 
buvo oficialiai sustabdyta pra
eito semestro gale (Protokolas 
1955. I. 9.). Šio semestro pra
džioje padarius atitinkamus žy
gius, tas nutarimas buvo pakeis
tas kitu nutarimu, pagal kurį 
mokėjimas buvo atnaujinamas, 
tačiau paskola galėjo būti bet 
kuriuo metu nutraukiama. Pagal 
tai, šį semestrą man buvo išmo
kėta 100 dolerių.

Dar šio semestro pradžioje su
trukdytas paskolos išmokėjimas 
buvo mano studijas pakabinęs 
tarp dangaus ir žemės, tačiau 
pavyko šiaip taip susitvarkyti. 
Dar blogesnė padėtis gavosi ba
landžio mėn. viduryje, kada, pa
gal ankstyvesnį susitarimą, iš
mokėjimas vėlavosi beveik tris 
savaites. Tiesa, turėjau tada 
Fondo valdybos naujo nutarimo 
nuorašą, deja studentų valgyk
la nesutiko jo imti už dolerius.

Esant tokioms aplinkybėms,

kreipiausi j kitus mecenatus. 
Sulaukęs Jų paramą (truko tik 
dvi dienas!) jau nebebuvau rei
kalingas Vydūno šalpos Fondo 
užlaikyto išmokėjimo ir vėliau 
atsiųstą čekį grąžinau iždinin
kui.

Šiuos, anksčiau paminėtus 
faktus visada galiu paremti ir, 
esant reikalui, nuodugniai pa
aiškinti Fondo raštų ir protoko
lų ištraukomis, Fondo pareigūnų 
laiškų citatomis, datomis bei 
tiesioginiais liudininkais.

Tenka taipogi pareikšti, kad 
neturėjau ir neturiu jokios in
tencijos mesti šešėlį studentų 
šalpos darbui, kuris man padėjo 
ir į kurį pats įsijungsiu ,ir ne
manau, kad tą darbą būtų gali
ma asocijuoti su tų institucijų 
pareigūnų vienokiais ar kitokiais 
žingsniais. Beabejo, valdybai pri
klauso teisė sprendimus, daryti 
pagal savo nuožiūrą.

Labai prašau Jus, gerb. Re
daktoriau paskelbti šį mano pa
aiškinimą Jūsų laikraščio arti
miausiame numeryje.

Jūs gerbiąs
Bronius Juodelis

Urbana,
1955 m. birželio mėn. 3 d.

Savings will always 

be important to the 

man who vvants to 

look into the future 

w i t h a f e e I i n g of 

security and personai 

independenceI

Savers alway» w«/com«

•ANK »OA Ali VMt

f Cleveland 
Crust Cotnpany

NAUJAS OLDSMOBILE?
Norėtumėt vieną turėti?

NORITE GERO PATARNAVIMO 

LAISVO SUSITARIMO?
Ateikit pas Alex KUNEVIČIUS

MICHAEL OLDSMOBILE CO.
10640 St. Clair Avė. MU 1-7000
Atidarą pirmad.-trečiad.-penktad. vakarais, šeštadieni po pietų.
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DU PADAVIMAI
DR. J. REMEIKA

JAUNYTĖ

Srauni Tilželė čiurlena per akmenis kaip 
ir senovėje.

Jos krante, tarp šupinių ir Jonynų kai
mo, vis tas pats augštas kalnas stūkso. Buvo 
laikas, kai jo, viršūnę puošė pilis, apsupta 
upės saugiais skardžiais ir tvirtu pylymu. 
Šiandien nei garso nei žymės neliko: arklas 
drasko to kalno nugarą, o dvi pasenusi liepi 
tebeošia to senovės palikuonio pašlaitėje.

Toje pilyje gyveno turtingas kunigaikš
tis. Pagarsėjo ne tik turtais, dar daugiau sa
vo gražia ir skaisčia dukra Jaunyte. Ne vie
nas jam laimės pavydėjo. Rodos, geriau ir 
būti negalėjo. Deja, atsibrovę iš toli kryžiuo
čiai sudrumstė jo gyvenimą; juos masino ir 
turtai ir graži duktė. Kartkartėmis mėgino 
jie pilį išplėšti. Užsispyręs pilies valdovas 
narsiai atmušdavo jų puolimus. Nepalaužė jo 
nė dažnos gaisrų pošvaistės, pranešdamos 
kaimynų pražūtį. Jis kovojo ir delsė. Iš savo 
augštų pilies langų matė saulę, mėnulį, ir 
žvaigždes. Sveikino juos ir laukė iš dangaus 
pagalbos.

Priešas vis naujas pinkles spendė.
Vieną vėlų vakarą užėjo nepažįstamas 

keliauninkas, kai tėvas ir duktė į mėnulį 
meldėsi. Jis paprašė pastogės, nuduodamas 
paklydusį ir tamsumoj toliau nebegalintį eiti. 

Valdovas maloniai sutiko pernakvinti ir rytą 
išlydėdamas gausiai apdovanojo. Svečias pri
žadėjo ne tik veikiai apsilankyti, bet ir savo 
palydovą atsivesti. Pilies šeimininkas atsa
kė, kad geriems žmonėms jo patalpose yra 
pakankamai vietos.

Nespėjo diena ir vakaras praeiti, kai 
vidurnaktį keliauninkas su keliais priešais 
įsiveržė į pilį ir ėmė ją plėšti. Išsirėžę tempė 
sunkią skrynią iš gilaus pilies rūsio. Bet stai
ga pakilo viesulas. Viskas švilpė, pyškėjo. 
Niekas nebesilaikė ant kojų. Vieni plėšikai 
nudardėjo kulvirčiais su vežimu pakalnėn, 
kiti preblokšti nusirutuliavo į pilies griovį ir 
pavirto žiogais, kad amžinai jieškotų kalno 
turtų.

Kunigaikštytė Jaunytė suspėjo pabėgti 
slaptais urvais į girią ir prašė dangaus pa
galvos namiškiams. Dievai, sako, jos pagai
lo; prasivėrė kalnas ir prarijo pilį su gyven
tojais ir jų turtais. O ji, nakties rūbais apsi
siautus, nukeliavo pas giminaičius jieškoti 
globos, čia rado Jaunytė iš mažens pažįsta
mą jaunuolį, kuris kunigaikščius gerbė ir 
tuoj ryžosi padėti. Nors mėnulio rūstus ženk
las ir nežadėjo pasisekimo, jaunuolis visvien 
nepakeitė savo tvirto pasiryžimo. Pažadėjęs 
iki mirties ištikimybę, jis iškeliavo į tolimą 
romovę žynių patarimo.

Niūrūs laikas atrodė be galo. Priešas vis 
daugiau maurojo kraštą. Jaunytė ilgesio sle
giama keliaudavo į užburtą tėviškės kalną ir 
ištisas valandas prarymodavo, laukdama sa
vo mylimo sugrįžtant.

Kryžiuočiai tai sužinojo ir užpuolė ją iŠ 
pasalų. Išsigandus mergelė pakeltom rankom 
maldavo Laimos pagalbos. Žiaurūs įsibrovė
liai pašoko ją tempti nuo kalno. Bet čia, lyg 
būtų pats Perkūnas trenkęs, sustulbo jie visi 
iš karto: — prieš juos nusileido šviesus de
besėlis, ir pasirodė geroji dievaitė. Ji palietė 
vargšę savo švelnia ranka. Mergelė bere
gint dingo, o jos vietoj sužaliavo puiki ska
rota liepa

Kraugeriškumas priešui ir toliau neda
vė ramybės: atsipeikėjęs sumanė šią liepą 
nukirsti. Laima lėmė, kad jaunuolis tuo pa
čiu laiku iš kelionės grįžo... Jis, pamatęs 
kryžiuočių piktą darbą, kaip šernas metėsi 
į priešą, verždamasis arčiau stebuklingosios 
liepos. Daug priešų ištalžė į šalis, kurie jam 
kelią pastojo. Tačiau, žaizdų pakirstas, vos 
Jaunytės vardą beištarė ir pavirto liepa.

Taip atsirado dvi liepos.
Senas pilies valdovas paliko be savo my

limų žmonių užburtoj pilyj vienui vienas. 
Suvargusioj krūtinėj nešioja tik vieną norą 
— išvaduoti pilį Už tai pažadėjo atiduoti 
visus savo turtus.

Vėlais vakarais, sako, ne vienas matė, 
kaip dėl amžiaus ir senatvės palinkęs senis 
sėdi ir rymo palei liepą. Jis laukia laisvės. 
Liepų labai ošia nesuprantamą kalbą. Galbūt 
apie savo meilę ir nuaidėjusią laisvą praeitį.

GIRININKŲ MILŽINKAPIS

Maža kam pažįstamas gražus Dubysos aug- 
štupis, kur prasideda žemaičių kalvos. Pui
ki padaira į šį kraštą nuo šiaurėj stūksančio 
tarp Dubysos ir Ventos Girnikų kalno. Kal
nų kalneliai, apaugę miškais. Tarp jų tvokso 
tylūs, paslaptingi ežerai; Bijotė, Dūkštas, 
Kumpis, širva, Geluva, Dubukas ir daug ki
tų. Vieni jų atskrido iš kažin kur, kitus mil
žinai priverkė

Seniau čia tęsėsi didelės nepereinamos 
girios. Jos buvo taip tankios, kad kartą vie
no milžino sūnus bebėgiodamas paklydo. Su
sirūpinęs tėvas išėjo jieškoti, bet nesurado. 
Beklampojant jam nuo Kuršėnų per Žemai
čių smiltynus prisisėmę kurpės. Kai jas iš
kratė — išaugo Girnikų kalnas, čia nelaimin
gas milžinas atsisėdo ir gailiai verkė savo 
sūnaus. Ašaros tekėjo upeliais. Iš jų pasi
darė Raizgių ir Bulėnų ežerai.

Šį milžiną žmonės vadina Ansuliu.
Kai dar tuomet maža geležies buvo, jis 

dalijosi kirviu su Šatrijos milžinu, nors ir di
delis tarpas juodu skyrė 40 kilometrų! Bet 
jiems tai nebaisu buvo. Baigusiu darbą vie
nas antram nudrėbdavo kirvį.

Ansulis išsiskyrė iš milžinų ir savo di
dumu ir nepaprastu stiprumu. Jo pirštinės 
piršte sutilpdavo dvidešimt žmonių arba ar
tojas su žagre ir jaučiais. Jis gyveno didelėj 
santaikoj su kitais milžinais. Bet kartą rei
kėjo ir susipyko su Luponių milžinu. Pradė
jo laidytis akmenimis. Ansulis pagrobė di
džiulį akmenį ir norėjo sugriauti Luponių 

milžino kalną ir jį patį sunaikinti. Perdaug 
smarkiai sviedė. Akmuo nuūžė už kalno ir 
nudribo šalia Gruzdžių kelio į Šiaulius. Ilgą 
laiką žmonės stebėjosi tuo didžiuliu akme
niu ir pirštų žymėmis ant jo. Vėliau jį su
skaldė. Ir šiandien apie Girnikų kalną sėte 
prisėta Siksto akmenų. Seniau ir patį kalną 
vadino šikšto kalnu.

žemaičiai tada gyveno laisvėje, didžia
vosi savo galiūnu, kuris gindavo kraštą nuo 
priešų. O juos tuomet dažnai užpuldavo šiau
rės gyventojai. Kartą Ansulis išrovė didžiau
sią pušį ir viena ranka mostelėjęs išklojo 
šimtus priešų, kaip musių. Paskiau surinko 
juos į krūvą, klumpėse iš pajūrio parnešė 
smėlio ir supylė kapą.

Kai milžinas mirė, žmonės apverkė jį 
kaip brangų savo krašto gynėją ir palaidojo 
Girnikų kalne. Jo žmona taip graudžiai ver
kė, kad iš jos ašarų atsirado žadvainių eže
ras. Kalną, kuriame buvo palaidotas milži
nas, žmonės pavadino milžinkapiu.

Senovėje čia, sako, Perkūno šventovė 
buvusi, žmonės šį kalną labai myli ir gerbia. 
Iš čia semia milžinų dvasios. Metams suka
kus nuo spaudos iškovojimo, Vaižgantas su 
žmonėmis nerado tinkamesnės vietos atžy
mėti svarbiam įvykiui, kaip šį kalną. Ant jo 
viršūnės pastatė ąžuolo paminklą.

(Iš "Tremties” naujo leidinio "Lietuvos 
pajūrio padavimai”).
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A. PAUL TINCHER
HANDWRITING EXPERT

Expert on all Questions on Forgeries. — Age of Ink 
Paper, Typevvriting, Court Photographs

NATIONAL CITY BANK BLOG.
CH 1-2344—MA 1-7696 Evenings—WY 1-3666

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

LUIKART INSURANCE AGENCY
GENERALINSURANCE

18609 St. Clair Avenue KE 1-4770

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

QUA BUICK, INC

SEE THE BEAUTIFUL 1955 BUICKS

10250 SHAKER BLVD. RA 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

RETAILCLERKS COUNCIL v

C. B. DUNLAP, SEC’Y

2424 EUCLID AVENUE

BEST WISHES 
To Our Many Friends

SLAGOR MACHINE & TOOL 
COMPANY INC. t

9401 Sandusky VU 3-7788

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holiday

STREKAL REALTY CO

405 East 200th Street IV 14100

To Our Friends and Patrons
BEST W1SHES

STRONG - KENNARD COMPANY
OPTICIANS

2044 EAST 9th STREET MA 1-0440

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday 

To Our Friends and Patrons

W1EHN’S BAKERY
"į

12429 ARLINGTON AVENUE GL 1-3756
For GOOD Baked Goods—See WIEHN’S

Didžiųjų audru keliais...
A. G. D.

DR. ALEKSANDRĄ DUMBRĮ < 19 00- 1 954 ) 
PRISIMENANT

Dr. Aleksandras Dumbrys gi
mė 1900 m. spalio mėn. 29 d. Tu- 
kume, Latvijoje. Jo tėvas, Bal
tramiejus Dumbrys, kilęs iš But- 
niūnų kaimo, Biržų apskrities, 
buvo valdininku Mokesčių Ins
pekcijoj, pradžioj Tukume, o vė
liau Mintaujoje. Tukume jis su
kūrė šeimą vesdamas Luciją- 
Luizą Pauliūtę. Ten gimė sūnus 
Aleksandras ir duktė Eleonora. 
Aleksandras mokėsi Mintaujos 
gimnazijoj, kuri laike pirmojo 
pasaulinio karo, artėjant vokie
čiams, buvo iškelta į Tartu (Es
tijoj). Ten jis baigė gimnaziją 
1917 m. Vėliau visa šeima nusi
kėlė į Kazanių. Ten Aleksandras 
pradėjo studijuoti gamtos moks
lus Kazaniaus universitete.

Karui pasibaigus, kaip ir dau
guma lietuvių, Dumbrių šeima 
grįžo į Lietuvą. Pradžioj apsi
stojo Vilniuj, vėliau persikėlė į 
Kauną. Kaune Baltramiejus 
Dumbrys tarnavo Užsienio Rei
kalų Ministerijoj Pasų Skyriaus 

. Vedėju, o Aleksandras pradėjo 
studijuoti mediciną. Pradžioj 
lankė Kauno Augštesniuosius 
Kursus, o vėliau Universiteto 
medicinos fakultetą.

1923 m. staiga nuo širdies 
smūgio mirė Aleksandro tėvas, 
palikdamas šeirtią gan sunkioj 
materialėj padėtyje. Dabar Alek
sandrui teko kartu mokytis ir 
dirbti. Tačiau tai nepalaužė jo 
energijos nei nuotaikos. Užteko 
laiko viskam. Buvo aktyvus stu
dentų visuomeniniame gyveni
me ypač studentų Neolituanų or
ganizacijoje. 1926 m. pirmoje 
laidoje Aleksandras baigė medi
cinos mokslus. Nuo 1926 m. iki 
1929 m. dirbo Kauno universite
to klinikose prie chirurginės ka
tedros prof. Boito asistentu. Nuo 
1929 m. pradžios jis buvo paskir
tas Ukmergės apskrities ir mies
to ligoninės vedėju ir chirurgu, 
kur jis ir persikėlė. Tose parei
gose jis išbuvo 12 metų, t. y. 
iki bolševikmečio. ’

Daug dirbo ligoninėj ir na
muose, turėdamas didelę privačią 
praktiką, Vienu laikų, neturint 
Utenos ligoninėj chirurgo, va
žinėdavo tam tikromis dienomis 
operuoti į Utenas apskrities li
goninę. Nors materialinės sąly
gos ir nevertė tiek dirbti, tačiau, 
būdamas paslaugaus būdo, nie
kad negalėdavo atsisakyti pri

gimti ligonį, ar tai buvo dieną ar 
naktį ar tai šiokią dieną ar šven
tėj. Žmonės atvykdavo iš tolimų 
kaimų, kurie nei dienų, nei va
landų nežiūrėjo. Labai dažnai 
valgydavo stačias — nebuvo lai
ko, nes, grįžęs iš ligoninės, ras
davo daug laukiančių ligonių. 
Tai buvo didelio darbo metai.

Bolševikams atėjus, buvo at
statytas iš ligoninės vedėjo pa
reigų — paliktas tik chirurgu. 
Prasidėjo tardymai, kratos. 1940 
m. rudenį Dumbrys su šeima nu
vyko į Palangą neva atostogauti, 
bet iš tikrųjų galvodamas kaip 
nors pereiti sieną. Tačiau pasi
rodė, kad perėjimas jau buvo 
pasunkėjęs. Ypač buvo rizikin
ga su vaikais ir sena motina. 
Tad teko grįžti ir dirbti tose pa
čiose sąlygose, kurios vis darėsi 
sunkesnės.

1941 m. pradžioj bolševikai 
pareikalavo parašo, kad be jų 

■žinios neišvyks iš miesto. Dar 
Dumbrys mėgino pasirašymą nu
tęsti, tačiau paaiškėjo, kad jau 
už durų policija ir jei jis tuoj 
nepasirašo, areštuojamas. Pasi
rašė.

Tačiau daugumos bičiulių ir 
net kaikurių komunistų (kurių 
tarpe turėjo nemaža pacientų) 
buvo patarta kokiu nors būdu ir 
kaip galima greičiau pasitrauk
ti iš Lietuvos, nes būsiąs suim
tas. Liko tik vienas kelias išvyk
ti su šeima — tai su vokiečiais, 
kurie tuo laiku buvo repatrijuo- 

1 jami iš Lietuvos.

Po didelių pastangų vokiečių 
komisija sutiko leisti išvykti 
kartu, bet nedavė jokių garan
tijų, kad jei bolševikai pareika
laus, tai bus išduotas nors ir iš 
traukinio arba pereinant sienų. 
Tai buvo didelės rizikos ir įtem
pimo dienos. Slapta, kad nesu
keltų bolševikų įtarimo, visi šei
mos nariai atskirai, įvairiomis 
susisiekimo priemonėmis ir įvai
riomis kryptimis, be jokio ba
gažo apleido Ukmergę. Ištikimos 
tarnaitės dėka (kurios vardo ne
noriu minėti, nes ji likusi Lie
tuvoj), kuri gudriai atsakinėjo 
telefonu apie daktaro išvykimą 
pas ligonius, bolševikai nesuse
kė apie išvykimą tol, kol šeiniai 
pasisekė pervažiuoti Vokietijos 
sieną.

Vokietijoj Dr. Dumbrys gavo 
darbą kaip gydytojas mažame 
Rytprūsių mieste Soldau. Pra
ėjus kuriam laikui, nežinia ku
riais sumetimais, gal greičiau
sia norėta paimti kariuomenėn, 
Dumbriui pasiūlė Vokietijos pi
lietybę. Tačiau Dumbrys visada 
buvęs patriotas lietuvis griežtai 
atsisakė. Jam nesant namie, bu
vo valdžios pareigūnų pašaukta 
žmona ir pradėta daryti spaudi
mą j ją — grąsinta atleisti vyrą 
iš darbo ir net koncentracijos 
stovykla. Jai pareiškus, kad ji 
laikosi tos pačios nuomonės kaip 
ir vyras, jai buvo pasakyta, kad 
ji nebue paleista namo tol, kol 
ji nepasirašys, kad prašo Vo- 
kię(.ijos pilietybės. Tačiau išlai
kę ją keletą valandų, paleido 
namo.

Darbo sąlygos ten buvo gan 
sunkios, tačiau nebuvo iš ten 
niekur išleidžiamas. Tik po trijų 
metų pasisekė persikelti į Frank
furtą ant Oderio, kur pradėjo 
dirbti prof. Spechto, žymaus 
chirurgo, vadovaujamoj ligoni
nėj kaip jo asistentas. Tačiau ne
ilgai ten teko dirbti. Artėjant 
bolševikams, jis su šeima pasi
traukė į Vakarus ir apsigyveno 
kaime, netoli Hannoverio. Ten 
pasiliko tol, kol sužinojo, kad 
Detmolde norima organizuoti 
lietuvių centras anglų zonai ir 
Lietuvių Raudonasis Kryžius.

1945 m. liepos mėn. Dumbrys 
persikėlė į Detmoldą, kur dirbo 
Raud. Kryžiuj, o vėliau Hidese- 
no-Detmoldo stovyklos gydytoju. 
Tai stovyklai užsidarius, buvo 
nukeltas į Blombergą, kur išbu
vo iki 1950 m., o vėliau į Au- 
gustdorfą, iš kur 1951 m. jau 
vyko į Wentorfo pereinamą sto
vyklą.

Niekad savo sveikata nesi
skundė, visada buvo geroj nuo
taikoj ir optimistas. Tačiau vyk
stant į Ameriką, pereinamoj sto
vykloj paaiškėjo, kad jis turi 
augštą kraujo spaudimą (apie 
200). Reikia galvot, kad jis kaip 
gydytojas turėjo tai žinoti, ta
čiau jis niekad apie tai nekal
bėjo ir nesiskundė. Visad atro
dė, kad jis yra labai gerame svei
katos stovy ir iš tikrųjų niekad 
nesirgo.

Į Ameriką atvyko 1951 m. ba
landžio 20 d. ir apsistojo Brook- 
lyne, N. Y. Greit pradėjo dirbti 
Wyckoff ligoninėj. Po pusės me
tų perėjo į Greenpoint ligoninę, 
kurioje dirbo iki 1954 m. gegu
žės mėn. Bedirbdamas šioje li
goninėj, kartu ruošėsi valstybi
niams egzaminams, kuriuos iš
laikė 1953 m. birželio mėn. Išlai
kęs egzaminus, dar apie metus 
pasiliko dirbti toj pačioj ligoni
nėj, dairydamasis, kur įsikurti 
ir pradėti privačią praktiką. Ta
čiau apsisprendė dar kurį laiką 
padirbėti geresnėj privačioj li
goninėj. Balandžio mėn. buvo 
priimtas į Forest Hills General 
Hospital gan geromis sąlygomis, 
kurioj turėjo pradėti dirbti nuo 
gegužės 11 d. Tačiau gegužės 10 
d. ištiko jį širdies smūgis. Buvo 
gydomas Wyckoff ligoninėj, vė
liau Greenpoint ir namuose Dr.

Starkaus priežiūroj. Pasirgęi 
virš 7 mėn., tų pačių 1954 meti 
gruodžio 21 d. mirė savo bute.

Dr. Dumbrys buvo vedęs Al 
biną Gervaitę, baigusią Lietuvos 
Universiteto Human i t a ri n i i. 
mokslų fakultetą. Gyvenant Uk
mergėj ji mokytojavo Ukmergės 
gimnazijoje. Ukmergėj gimė ii 
dvi dukros Nijolė ir Vida. 1954 
m. Nijolė baigė Baltimorėj Mt 
St. Agnės College chemijos mok
slus. Vida yra Brooklyno College 
studentė.

Dr. Dumbrys, gyvendamas 
Ukmergėj, buvo Šaulių Rėmėjų 
Sąjungos ir Tautininkų Sąjun
gos narys. Tačiau dėl didelio ii 
gana intensyvaus profesinio dar
bo negalėjo būti perdaug akty
vus. Atvykęs į Ameriką, jis įsto
jo į Lietuvių Gydytojų Draugi
ją. Jis buvo valdybos narys, o 
paskutiniais dvejais metais 
Draugijos pirmininkas.

A. G. D.
*

Dr. St. Daugėla ir 
Dr. V. Tercijonas

DR. ALEKSANDRO 
DUMBRIO ATMINTĮ 

PAGERBIANT
Dr. A. Dumbrys gyvendamas 

Lietuvoj sekė medicinos naujie
nas, nes gerai mokėjo vokiečių 
kalbą ir išsirašydavo žurnalus 
vokiečių kalba. Jis buvo prof. 
Boito lietuvių kalbos mokytojas.

Prof. Boitas buvo vokietis, at
kviestas iš Karaliaučiaus dėstyt 
chirurgiją Lietuvos universitete. 
Būdamas Boito asistentu (1926- 
1929) Dr. Dumbrys rašė straips
nius iš medicinos, kurie buvo de
dami gydytojų žurnale "Medici
na”, vienok neturint šiam kraš
te komplektų, negalima išvardint 
tų straipsnių antraščių. Prof. 
Boitas jam daug padėjo tobu
lintis medicinoj, ypač chirurgi
joj.

Amerikoj Dr. Dumbrys buvo 
valdybos narys ir vėliau dvejus 
metus N. Y. L. Gydytojų Dr-jos 
pirmininkas. Jis pasižymėjo kai
po aktyvus ii*visuomeniškas vei
kėjas. Jis stengėsi užmegsti ir 
palaikyti santykius su latviais, 
estais ir kitų rusų pavergtų tau
tų gydytojais, dalyvaudamas jų 
draugijų posėdžiuos. Esant sun
kiom pragyvenimo sąlygom, sy
kiu ruošdamasis valstybiniams 
egzaminams, jis sugebėjo ir ra
do laiko dalyvaut N. Y. L. Gy
dyt. Draugijoj, kaipo valdybos 
narys ir pirmininkas, nes tam 
reikėjo skirt nemažai brangaus 
laiko.

Nežiūrint, kad jis būdavo tar
nyboj po 24 vai. (Wyckoff ligo
ninėj), turėdamas nedamiegotų 
naktų, jis sugebėjo pasišvęst vi
suomenės darbui ir atlikt savo 
asmens reikalus, lankyt gydyto
jų kursus, laikyt anglų kalbos 
egzaminus, ruoštis valstybiniams 
gydytojų egzaminams, kuriuos 
jis išlaikė per trumpą laiką.

Reikia gailėtis, kad pasiekęs 
slenkstį į geresnį gyvenimą, Dr. 
Dumbrys buvo netikėtai palauž
tas nuo įtempto darbo ir mirė 
dar pilnas energijos ir turėda
mas prieš akis ilgus metus vai
singo gydytojo darbo.

Savo ir N. Y. L. Gydytojų 
Draugijos vardu reiškiam nuo
širdžią užuojautą Dr. A. Dumb- 
rio šeimai.

BEST WISHES

A. CORDON FURNITURE

COMPANY

2201 Superior Avenue

PR 1-2622

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

SMITH S RESTAURANT
SERVING THE FlNEŠT FOODS

A Modern Cocktail Lounge

Wines - Beer - Liquor

WE HA VE COMPLETELY REDECORATED

222ND AND LAKE SHORE BLVD.
RE 1-2787

For a Pleasant Holiday

GREETINGS and BEST WISHES

PORTAGE MARKETS
7040 Wade Park Avė. ENdicott 1-0144

7018 Superior Avė. ENdicoii 1-2075

8702 Hough Avenue RAndolph 1-2777

1407 Hayden Avenue MUlberry 1-8550
18245 Euclid Avenue IVanhoe 1-9700

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

KATHERINE J. WETER
REAL ESTATE

26500 Lake Shore Blvd. RE 1-2000

HOLIDAY GREETINGS
TO YOU ALL

NEO MOLD COMPANY
INDUSTRIAL SAND BLASTERS

2183 EAST 18ih STREET CH 1-2225

GREETINGS and BEST W1SHES 
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

S. W. SELKER REALTY CO.

1779 South Taylor Road FA 1-3931
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Reikalas tikrai svarbus
JONAS ČĖSNA, Chicago

PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba praneša gerą naujieną — vėl 
keturi jaunuoliai baigė Vasario 
16-sios gimnazijoje mokslą.

Išleidžiamasis iškilmingas ak
tas įvyko Vasario 16-sios gim
nazijos salėje. Akte dalyvavo 
Krašto Valdybos pirmininkas 
inž. Pranas Zunde, visi mokyto
jai bei gimnazijos mokiniai. Iš
kilmingą aktą atidarė gimnazi
jos direktorius dr. Litesrkis, pra
nešdamas, kad Vasario 16-sios 
Gimnazijos Mokytojų Taryba 
savo posėdyje nutarė išduoti 
brandoj atestatus šiems abitu
rientams : Zandovaitei Lidijai, 
Brinkiui Alfonsui, Kiaupai Val- 
teriui ir Raišiui Vidmantui. Po 
to direktorius įteikė abiturien
tams brandos atestatus bei pa
linkėjo ir toliau siekti mokslo 
bei pasireikšti kūryboje.

Toliau į abiturientus kalbėjo 
Krašto Valdybos pirmininkas 
inž. Pr. Zunde, 
mingai priminė 
gąsias motinas, 
mos savo sūnus 
vo grįžti iš kovos lauko 
v i e m s 
jais, 
zija tam tikra prasme yra irgi 
motina, kuri ruošia savo globo
tinius gyvenimo kovai, o drauge 
ir kovai už mūsų tautos egzis
tenciją. šiais sunkiais laikais, iš
leidžiant naują būrį jaunuolių į 
gyvenimą, dera ir jiems linkėti, 
kad jie grįžtų iš tos kovos tik 
laimėtojais. Gimnazijai būtų di
džiausia gėda, jei kuris jos vaikų 
dezertyruotų iš kovos lauko, iš
duotų mūsų tautos idealus, už 
Judo grašius nueitų kitiems die
vams tarnauti. Tokių vaikų Lie
tuva išskėstomis rankomis tik
rai nelauksianti. Savo žodį Zun
de baigė linkėjimu, kad, nežiū
rint su kokiais sunkumais gy-

Jis giliai pras- 
Spartos garbin- 
kurios išleisda- 
į kovą, linkėda- 

g y-
tik laimėto- 

Vasario 16-sios gimna-

kojo reguliariai mėnesis po mė
nesio sunkiai uždirbtus pinigus. 
Tai jie darė Tėvynės meilės ve 
diuii. Mes, kuriems buvo parody
ta tiek daug geros valios, ryžtin 
go pasiaukojimo, stengsimės są
žiningai savo pareigas atlikti ir 
sieksime visomis jėgomis, kaip 
sunkios sąlygos bebūtų, mokslo. 

Savo tautos ir Tėvynės neap- 
v ilsime”.

• * •

Visi keturi abiturientai tuojau 
pat buvo priimti į Bonnos uni
versitetą. Bet..., dviejų liki
mas pakibo ”ant plauko”. Bū
tent, Zandovaitės ir Brinkio. šie, 
buvę geriausieji mokiniai, netu
rėjo lėšų nei kelionei į Bonną, 
nei pragyvenimui, nei net imat
rikuliacijos mokesčiams!... Tik 
paskiausiu, momentu, kai reikė
jo išvykti imitrikuliuotis, pavy
ko iš beviltiškų beturčių surink
ti būtiniausioms išlaidoms rei
kalingus pinigus.

Ir vėl kas toliau ? ... Tik vil
tis, kad Zandovaitei ir Brinkiui 
visdėlto pavyks gauti lėšų pra
gyvenimui, studijoms, t. y. pa
ramos tęsėti įsipareigojimus — 
anų iškilmių metu duotus pasi
žadėjimus ir priesaiką.

Pažymėtina, kad abu jaunuo
liai, ypač Zandovaitė yra ir šiaip 
daug žadanti lietuvių visuome
nei: gimnazijoje ji buvo gera 
skautė ir šiaip visiems paslau
gi bei labai darbšti. Pernai, ji 
faktinai pravedė Vokietijos Kr. 
B-nės jaunimo vasaros stovyklą, 
mokydama vaikučius eilėraščių, 
dainų bei taut. šokių; juos glo
bojo, slaugė ir net grindis jų 
patalpų plovė, šiaip, visose šven
tėse gimnazijoje ji suspėdavo 
dalyvauti chore, vaidintojų bei 
šokėjų rateliuose. Ir tuoj vėl, 
žiurstelį pačiupusi, bėgdavo pa-

venime tektų sugidurti, Vasario, gelbėti virtuvėje, salėje ir visur, 
16-sios gimnazijos abiturientai kur tik buv0 reikaiinga. 
visada liktų gerais lietuviais ir j 
nenuilstamais, nepalaužiam a i s 
kovotojais už Lietuvos laisvę.

Vėliau sekė sveikinimai bei 
linkėjimai kitų dalyvių.

* * •

t Tai, galima drąsiai sakyti, 
šviesioji dalis tikrovės — svei
kinimai, linkėjimai ir ... įparei
gojimai kovoti, nepalūžti, gy
viems grįžti Motinos-Tėvynės 
glėbin tik laimėtojais! Visa 
labai labai malonu girdėti 
mums, nedalyvavusiems tose 
kilmėse.

Deja, su širdgėla tenka prisi
minti, kad nė vienas anų kalbė
tojų, neabejotinai gilių patriotų 
ir tikrų kovotojų už lietuviškus 
idealus, nepasakė svarbiausio — 
jūsų, jaunuoliai, žūtbūtinėje ko
voje, sunkiausiu jūsų kovos mo
mentu, kad mes jums gelbėsi- 
me...

Ypač tas išryškėja išgirdus ir 
įsijautus į abiturientų vardu 
kalbėjusio Brinkio atsakymą:

”Mės labai džiaugiamės, kad 
galėjome Vasario 16 gimnaziją 
lankyti ir baigti, čia, jaukioje 
lietuviškoje aplinkoje, praleidom 
daug gražių valandų. Jas mes 
visuomet mielai prisiminsime.

Gyvename ypatingu laiku. Mū
sų Tėvynė yra pavergta ir rei
kalauja išvadavimo iš priešo 
žiaurios vergovės. Didiems dar
bams esame visai paruošti ir už
grūdinti. Tėvynės meile, darbš
tumu, ištikimybe, pasiryžimu 
aukotis dėl tautos reikalų niekas 
mūsų nepralenks.

Nuoširdžiai dėkoju gerb. mo-

tai 
ir 

iš-

I ...j Kreipiuosi į visus geros va- 
| lios tautiečius, ypač į Zandovai
tės bei Brinkio rėmėjų būrelių 
narius, į lietuviškos kultūros 
puoselėtojus — ŽIBURĖLIO, 
VYDŪNO, SLA, STUDENTŲ 
šalpos fondų valdybų nraius ir 
kitas organizacijas bei pavienius 
asmenis — žinomus ir dar ne
žinomus lietuvybės mecenatus! 
Dar kreipiuosi ir į tuos tautie
čius, kurie jau įsigijo ar kurte 
numato įsigyti liuksusinius šių 
metų modelio automobilius. Ir 
galų gale kreipiuosi net į tuos, 
kuriuos įamžino Jurgis Jankus 
savo puikiame kūriny NAMAS 
GEROJ GATVĖJ — į didelius 
egoistus, kurie turi drąsos nieko 
neduoti, viską imti ir eiti per 
gyvenimą augštai iškeltomis gal
vomis !

Visi skirkite lėšų paremti 
moksle, Tėvynės meilės bei pa
siryžimo dirbti Tėvynei kupi
niems jaunuoliams — Lidijai 
Zandovaitei ir Alfonsui Brinkiui. 
Skiriamas aukas prašau siųsti ir 
dėl platesnės informacijos kreip
tis adresu: Jonas C ė s n a > 
2418 W. 46th Place, CHICAGO 
9, III., USA.

Įnašai bus formaliai pakvituo
ti ir paskelbti period. spaudoje.

Dabartines tendencijos 
lietuvių poezijoj TAUTINIAI ŠOKIAI IR 

SKAUTUKAI JAUNIMO 
ŠVENTĖJE G R E E TIN G S and B E S T WI S H E S

III

ESTETINĖ
P O E Z I

JULIUS KAUPAS

M U S Ų
J A

Trečią kryptį geriausiai at
stovauja Henrikas Radauskas, 
šiandienė filosofinė problemati
ka jo absoliučiai nedomina. Jis 
žiūri į gyvenimą esteto žvilgs
niu, iš tolo, niekuo nesijaudin
damas, ramus ir jiaškodamas tik 
gražių momentų, štai kaip jis 
aprašo savo dainos gimimą:
... Ir skamba medyje melodija 

tyli,
O aš klausausi jos ir užrašau 

smėly,
Ir vamzdį paimu, ir groju, ir 

dainuoju
Su vėju ir paukščiu ir su me

džiu baltuoju...
(Dainos gimimas)

kaip matome, nėra neičia, 
tragikos, nei rūpesčio, nei pa
stangos spręsti bet kokios pro
blemos. Jis gėrisi gyvenimu ir 
savo estetišku pergyvenimu. 
Tartum Radauskas sėdėtų ant 
Olimpo kalno ir stebėtų pasau
lį iš viršaus. Rodos, jo kaip žmo
gaus nepasiekia nei žmogaus 
tragizmo, nei sąmyšio ar nusi
vylimo atgarsiai.

Jo dėmesys pirmoj eilėj ski
riamas tobulai ir lengvai eilėraš
čio formai. Jis jieško įdomių, 
estetiškų vaizdų, kurie čia ne
simbolizuoja ko nors didelio ar 
amžino, štai, pavyzdžiui, Ra
dausko peisažas:
Nuo kalno upėn ritasi peisažas. 
Dangus ir saulė tyška į šalis.
O lapuose paklydęs cypia ma

žas, 
Geltonas kaip viščiukas spin

dulys.
(Peisažas)

Tas geltonas kaip viščiukas 
spindulys kartu charakterizuoja 
ir kiekvieną jo vaizdą, nes visi 
jie yra švelnūs, miniatūriški ir 
trapūs. Palyginkim, pav., Ra
dausko lietų.

Lietus plonom stiklinėm kojom 
Po visą sodą bėginėja. 
Lazdyno žalsvos šakos moja, 
Džiaugsmingai krūpčioja alėja.
Miško aikštelėj senas beržas 
Iškėlė žalią kiaurą skėtį, 
Ir iš vandens purienos veržias 
Pasaulį auksu sužavėti.

(Lietus)
Vaizdai originalūs, gražūs, es

tetiški, bet atokūs, neturėdami 
grynai žmogiškos prasmės.

Ši estetinė banga nėra sukė
lusi didesnės srovės. Vienas tik 
J. Blekaitis tęsia tą pačią kryptį.

Estetizmas yra sena srovė, 
nebeaktuali šiandien ir dėlto di
desnis pasisekimas yra sunkiai 

I įmanomas.
Daug daugiau žada pirmos 

dvi anksčiau suminėtos bangos: 
liaudies dainos stiliaus ir filoso
finės

Birželio 19 d. vakare League 
Park Playfield buvo Clevelando 
— Hough apylinkės birželio fes
tivalis. Jame žiūrovų tarpe buvo 
ir DLK Kęstučio vilkiukų dr-vė 
su pasktn. V. Bacevičiumi. Pro
gramoje buvo žymesni artistai 
ir talentų pasirodymai. Vilkiu
kas Silvestras Pašakarnis poza
vo dail. Mary Allen šaržui, o vil
kiukui Jonui Kokliui Madam 
Ann burė ateitį. Jiedu buvo nu
fotografuoti spaudos reporterio.

Talentų pasirodyme L. Sagio 
tautinių šokių grupė parko pie
voje puikiai pašoko Blezdingėlę 
ir Kepurinę. Tautiniai rūbai ir 
šokiai tūkstantinės žiūrovų mi
nios buvo entuziastingai priimti.

Šį festivalį organizavo Hough 
apylinkės bažnyčios, vietos 
skautai bei skautės, YMCA —- 
YWCA ir kt. organizacijos.

FROM

MAYOR ANTHONY J. CELEBREZZE
.. pi ' ’ •

AND

Ralph S. Locher, Law Director 
George Vine, Acting Finance Director 
Emil J. Crown, Utilities Director 
William J. Rogers, Port Control Director 
Louis L. Drasler, Service Director 
BelI Greve, Welfare Director 
John N. McCormick, Safety Director 
John J. Locuoco, Properties Director

poezijos.
(Pabaiga)

DABARTINĖS 
LIETUVIŲ KALBOS 

ŽODYNAS
didžiausias ir vienintelis 
kalbos lobynas, jau spau-

šitas 
mūsų 
doje ir rugpjūčio mėnesį pasieks 
skaitytojus, žodyną paruošė 
prof. J. Balčikonis ir kt. Didžiu
lio formato, virš 1000 psl., apie 
45.000 žodžių, 1954 m. Vilniuje 
išleisto žodyno antroji pataisy
ta laida. Knygos savikaina dide
lė, ir leidykla, nesiryždapia di
desnei rizikai, žodyną leidžia la
bai ribotu tiražu. Užsisakantiems 
ir pinigus sumokantiems iš ank
sto kaina $8.00, vėliau žodynas 
bus žymiai brangesnis. Visi pre
numeratoriai garbės leidėjų są
rašuose.

Nedelskit, užsisakykit dar 
šiandien, nęs tai .vienintelė ,gą- 
rantija, kad jums žodyno nepri
truks.

Užsakymams ir informacijoms 
adresas:

TERR A
3333 So. Halsted Street, 

Chicago 8, III.

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO STOVYKLA

Clevelando akademikai skau
tės. ir skautai šiais metais lie
pos 1-8 d.d. prie Clevelando ruo
šia V-tąją ASS stovyklą-sąskry- 
dį. Į šią stovyklą kviečiami visi 
ASS nariai, garbės nariai ir me
cenatai. Stovyklavietė parinkta 
gražioje vietoje prie ežero netoli 
Deerfield miestelio (apie 50 my
lių j pietryčius nuo Clevelando, 
prie 14 ir 224 kelių). Liepos 241 
d.d. stovykloje įvyks ASS sąs
krydis.

Stovyklos ir sąskrydžio atida
rymas liepos 2 (šeštadienį) 12 
vai. Sąskrydžio laužas liepos 3 
d. 9 vai. vakaro.

BEDARBIŲ 
SKAIČIUS JAV 

MAŽĖJA
Bedarbių skaičius krašte nuo 

1953 m. pasiekė žemiausią lyg
menį. Pagąl darbo departamento 
duomenis dabar kas 'savaitę pa
duodama mažiau kaip 200,000 
prašymų bedarbio pašalpai gau
ti, arba 30% mažiau kaip per
nai. Dabar bedarbio pašalpas 
JAV gauna 1,297,600 darbinin-

GREETINGS and BEST AVI SHES 
For a Pleasant Holiday

KENT FLORIST INC.
FLOWERS OF DISTINCTION

12453 Cedar Road YE 2-8340 - 2-8341
CLEVELAND HE1GHTS 6, OHIO

SPECIALISTS IN OVERSEAS GUARANTEED 
FLORAL DELIVERIES

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

JOHN KNIFIC REALTOR .
REAL ESTATE

JOHN & RUDOLF. ALL KINDS OF INSURANCE

820 East 185th St. IV 1-7540

Nuoširdžiai dėkoju gerb. mo
kytojams už įdėtą darbą mus 
auklėjant ir mokant. Jūsų pa
stangos nenueis veltui. Jūsų 
mintis ir idealus palaikysime sa
vo, širdyse ir stengsimės juos 
įgyvendinti. Aš taip pat dėkoju 
Vokietijos Liet. B-nės Valdybai 
už įdėtą darbą gimnazijoje ir rū
pinimąsi ja.

Mes esame ypatingai dėkingi 
mūsų globėjams. Tik jų dideliu 
pasišventimu ir dosnumu galė
jome įsigyti brandos atestatus. 
Jie, mūsų visai nepažindami, au-

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
kandai tampa sunaikinti arb> 
sugadinti ugnies, kreipkitės 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi 
no, ko visada reikalauja ar 
iraudos kompanijos pirm, ne 
<u išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld.

Telef.: MAin 1-1773. 
Rezidencija: PENINSULA 2521
s. ✓

WE GIVE GREEN STAMPS

Jis yra šviesesnis!

Th« Stroh Brewery Co^ Detroit 26, Michigan

COMPLETE LAUNDRY SERVICE
" T

Call... EXpress 1-6100
-»• Y’*. • . - t ■ JI1 ii

StW9WHfMWEBQUA(inC0V»n’

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

LEONARD F. FUERST v
Joks kitas 

Amerikos alus
neturi tokį skonį 
kaip STROH’S

Nes joks kitas 
Amerikos alus nėra taip 
gaminamas kaip 
STROH’S

SKONIS
Slroh’a yra vienintelis Ame
rikos alus gaminamas ka
tiluose viri atviros lieps
nos. Todėl Stroh’s ir turi 
lygesni, labiau gaivinanti 
skoni, 'kuriam joks kitas 
alus negali prilygti.

....... ii

Dabar už vietines kainas

CLERK OF COURTS \ X

GREETINGS and BEST WISHES \

THE SWEET CLEAN LAUNDRY 
DRY CLEANING CO.

\ i

11

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons

STUDNEY’S GULF SERVICE STATION
THE FINEST SERVICE IN TOWN L

SUPERIOR AVĖ. (Corner of East 66ih Si.) \

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

SIEGEL’S ,JEWELRY AND GIFT SHOPPE I
GIFTS YOU’LL ALWAYS REMEMBER \

FORMERLY 872 EAST 123rd STREET
3965 Mayfield Rd. EV 2-4745

Greetings and Best Wishe8 To Our Friends and Patrons k 

SHAKER SUNOCO SERVICE STATION X 
WHERE YOU GET THE FINEST IN SERVICE '

11600 Shaker Blvd. GA 1-9675
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

LIETUVIAI, 
AUKSAS IR 
U R A N IJ U S

Mūsų tautiečiai vyksta į va
karus — į Hollywoodą, patekti 
į kinči artistų eiles, žinodami apie 
pasakiškai didelius filmų žvaigž
džių pelnus. Nors nedaug kam 
pavyksta, tačiau svajojančių pa
sisegti to aukso yra nemaža.

Amerikos vakaruose yra ir 
tikrojo aukso ir dabar pagarsė
jusia uranijaus, reikalingo ato
minei bombai gaminti. Tačiau 
ar lietuviai kada kėsinosi prasi
veržti į aukso kasimą, ir dabar 
į uranijaus jieškojimą — kasi
mą, sunku pasakytu

Apksas Amerikos vakarų kal
nynuose, iki pat Kalifornijos, 
buvo atrastas kartu su JAV te
ritorijų pletimusi į vakarus, su 
Kalifornijos prijungimu apie 
pereito šimtmečio vidurį. Ver
žimasis aukso jieškoti buvo pa
čiame įkarštyje kai iš Lietuvos 
pradėjo atvykti čia pirmutiniai 
išeiviai, tada dar mažais skai
čiais čia važiavę. z

Ar juos buvo pagavusi ta 
”aukso jieškojimo” ugnis, kaip 
daugybę kitų pereito šimtmečio 
antros pusės imigrantų ir pačių 
senesnių amerikiečių, jokiuose 
senesniuose, čia leistuose lietu
vių raštuose, neužtinkama ži
nių. Nors žinoma, kad būreliai 
lietuvių nukeliavo iki pat Paci- 
fiko pakraščio, ir dabar gyvena 
"auksu grįstame” San Francis- 
co mieste.

Cįil ankstyvieji mūsų išeiviai, 
,sti kaimo žmoneliai, nepa-

jieškotojai, dabar vakarų kalny
nuose paskiri asmenys veržiasi 
jieškoti uranijaus. Kadangi tas 
tęsiasi keletą metų, kai kuriems 
jau pavyko tapi milionieriais. 
Savo atradimus jie pardavė ben
drovėms už milionus dolerių. Ki
ti patys jau įkūrė savo bendro
ves uranijui kasti.

Nors daugybė tų vakarų kal
nynų plotų jau yra keno nors 
nusavinta iš senesnių laikų 
(aukso jieškotojų, kurie išsilai
kė, vario kasyklų savininkų ir 
kitų), bet yra dar daug plotų, 
kur paskiri jieškotojai gali įsi- 
sprausti ir atsigabenę Geiger 
aparatus bandyti savo laimės. 
Dabar jau atsiveža savo apara
tus ir reikmenis "džypais”, ne 
taip, kaip anais laikais pėsti, 
mulais ar arkliais.

Prieš porą savaičių Kaliforni
joje, Kern upės kalnyno 60,000 
akrų ploto ribose dalinta po 20 
akrų sklypai uranijaus jieškoto- 
jams. Ten susirinko tūkstančiai, 
norinčių išbandyti savo laimės. 
Laukta didelių varžybų už tuos

Greetings and Best Wishes

To Our Friends and Patrons

Save Money on that...

i padalinimus, todėl ten nugaben
ta ir ginkluota policija tvarkai 
prilaikyti, o iš atvykusių buvo 
atimta ginklai, jeigu kas juos 
turėjo, kad neįvyktų anuos auk- 

I so laikus primenančios kovos. 
■ Kaip jiems seksis ir ar ilgai jie 
i ten išsilaikys, parodys netolima 
. ateitis.
1 Ar nors vienas lietuvis, kur! 

nors vakaruose šiuo laikotarpiu 
daro žygius uranijaus jieškoda- 
mas, žinių nėra. Dabar, kada 
turim tiek daug gabių ir suma-;

I nių vyrų, ypač naujųjų tarpe, 
kažin ar nesiras norinčių paban- 

i dyti?

ApfiltfKĖSE

Clevelando lietuviams
VISIEMS MŪSŲ KAIMYNAMS

Birželio 19 d. 25000 Euclid Avė. įvyksta

TREČIOJI CLEVELANDO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS DIENA.

Jos PROGRAMOJ — oficialioji dalis, lietuviškų papro
čių, dainų, šokių ir pasakojimų pynė "Joninių pa- 
vaka rys” (režisuoja akt. Ig. Gatautis. šokius parengė 
L. Sagys, dainas — Alg. Bielskus. atliks lituanistinės vysk. 
Valančiaus mokyklos mokiniai ir kitas jaunimas), sportinės 
jaunimo varžybos, mažųjų pramogėlės, dovanų laimėjimai 
ir kt.

r

To Our Friends and Patrons ' j 

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday / .■

YOUNG’S AMERICAN & CHINESE 
RESTAURANT

Cantonese Family Dinners 
Chinese Food To Take Out

i

pa] 
jėgį savo galvose apimti aukso 
kasT 
nesiėmė. Prieš 15 metų iš Ka
nados buvo atvykęs vienas lietu
vis, kuris, buvo sakoma, esąs 
aukso kasyklų savininkas, milio- 
nierįus. Bet apie jį žinios grei
tai dingo.

■ Aukso jieškojimas vakarų kal
nynuose sukūrė Amerikai turi
ningą romantiką, greta kaubojų, 
kurie buvo išdava kitų šio kraš
to rytiečių veržimosi į naujai 
prijungiamas teritorijas vaka
rų lygumose ten steigti ūkius, 
gyvulių auginimą mėsai neribo
tai dideliuose laisvuose plotuose.

Kai galvijų augintojų kūri
masis prasidėjo neribotuose plo
tuose, kuriuos užkariauti, žino
ma, prisiėjo kovojant su vieti
niais indėnais, su valdžios ir ka- 
riuęmenių pagalba, aukso jieš
kotojų žygiai daugeliu atvejų 
susigrupavo į mažas sritis. Ten, 
j ei'.vienam pasisekdavo, būriai 
puldavo savo laimės išbandyti.

Aukso jieškotojų gyvenimas 
numargintas kovomis, varžyti
nėmis už vietas, žudynėmis ir, 
vienų dideliais pasisekimais, ki
tų tragiškais nusivylimais.

Į duos kalnynus tada nenu- 
vąžiavo nei traukiniais bei au
tomobiliais, nei ten buvo kelių. 
Ankstyvesnių (takso jieškotojų 
takais vėliau einantieji daugeliu 
atvejų rasdavo tyruose tik žmo
gaus ir arklio kaulu? gulinčius 
vieną prie kito.

Vis tik pionierių žygiai davė 
valgius; vakaruose išaugo auk- 
so-šidabro kasėjų kaimai, mies
teliai. Tuo auksu buvo nubars
tyta rytinių miestų gatvės, taip 
gailina Bakyti, nes kuriems pa
vykdavo laimėti, grįždavo į ry
tų • didmiesčius pradėti naujus 
bizhius.

R pavienių aukso jieškotojų 
su jaiku išplito didelės aukso, si
dabro ir kitų brangių mineralų 
bendrovės, Ameriką išgarsinu
sios. visame pasaulyje ”aukso 
kraStu”. Greta aukso ir sidabro, 
buvo surasta ir varis ir kiti rei
kalingi metalai, kurių kasyklos 
ir -dabar veikia.

Paskirą dramą sukūrė Alias
kos aukso jieškotojai, kai po 
1857 metų, kada Aliaska buvo 
nupirkta iš Rusijos, ten buvo at
rasta aukso.

lo-jieškojimo amato ir jo

REMODELING
• BUILDING

• REPAIRING

Best Workmanship 
Most Reasonable Prices

SUperior 1-0360

c LESHKO 
CONSTRUTION 

COMPANY

Uggnijaus jieškotojai
"Tuo pačiu budu, kaip anais 

laikais pavieniai aukso-sidabro 4

Ruoškimės Joninių gegužinei
Jau netrukus, šio mėn. 26 d., 

sekmadienį, O. ir E. Kamėnų 
sodyboje AL Tautinės S-gos Cle
velando sk. rengia didžiulį pik- 
niką-gegužinę. Ji bus tradicinė 
Joninių gegužinė, o jos jau ke- 
leri metai yra pamėgtos cleve- 
landiečių.

Kaip ir seniau, rengėjai pasi
rengę patiekti visą eilę staigme
nų vyresniems ir jaunesniems 
dalyviams ir birželio 26 d. popie
tę paversti poilsio, pramogų ir 
susipažinimo bei pažinčių atnau
jinimo jaukia vieta.

Joninių gegužinėje rengiamas 
laužas, kurį, laukiama, suorga
nizuos mūsų skautai. Bus įdomi 
linksmoji dalis. Mokyklinio am
žiaus vaikams ir patiems ma
žiesiems rengiamos įvairios pra
mogėlės. Laukiama, kad į tra
dicinę Joninių gegužinę suplauks 
gausiai ne tik Clevelando lietu
vių, bet ir iš kitų vietų atvyku
sių.

V-sios sportinės žaidynės 
Clevelande

V-jų Š. Amerikos Lietuvių 
Sportinių žaidynių II-jo rato 
varžybos numatomos pravesti š. 
m. rugpjūčio 20-21 d. Clevelande. 
Žaidynių programoje bus leng
voji atletika, plaukymas, lauko 
tenisas ir futbolas (soccer).

Kaip žinome, V-jų Sportinių 
žaidinių I-jo rato varžybos, ku
rių programoje buvo krepšinis,

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

Linksmins ir patarnaus Lietuvių Radijo Klubo muzika 
ir garsintuvų sistema.

Užkandžių ir gėrimų pateiks Pr. Bliumentalienė ir F. 
Eidimtas su savo talkininkėmis bei talkininkais.

Bendruomenės Apylinkės Valdyba turi garbę Jus kvies
ti LIETUVIŲ DIENOJE atsilankyti. Jūsų atsilankymas 
taip pat bus ne tik moralinė, bet ir materialinė parama 
visiems Bendruomenės siekimams.

OPEN DAILY 11:30 AM TO 1:00 AM SAT TO 3:00 AM
Open Sundays

Air Conditioning
r

* f

2172 WARRENSVILLE CENTER FA 1-9676

Iki pasimatymo
St. Barzdukas. M. Dunduraitė, F. Ei
dimtas. K. S. Karpius, St. Rumbutytė, 
Edv. Steponavičius, J. Virbalis, J. že
maitis ir P. J. Žiūrvs — Apylinkės 

Valdybos nariai.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

DeBARRY OLDSMOBILE
SEE THE NE W 1955,

THE MOST OUTSTANDIND OLDSMOBILE EVER BUILT

tinklinis, stalo tenisas ir šach
matai, įvyko š. m. gegužės 28-29 
d. New Yorke. Savaime supran
tama, kad tokio plataus masto 
varžybų surengimas reikalauja 
kruopštaus pasirengimo, todėl 
jau dabar yra sudaromi vykdo
mieji žaidynių organai — orga
nizacinis ir varžybinis komite
tai, kurie savo veiklą pradeda 
jau šią savaitę.

Kiek atsimename, 1952 metais 
Clevelande įvyko Il-sios Sporti
nės žaidynės, kurios praėjo gra
žiai ir sėkmingai. Reikia tikėtis, 
kad ir šį Clevelando lietuviškoji 
visuomenė ir organizacijos neat
sisakys šį užsimojimą paremti 
ir reikalui esant patalkininkauti. 
Visos organizacijos yra maloniai 
prašomos nuo bet kokių kitų pa
rengimų šiomis datomis susilai
kyti.

J. Gansono organizuojamos 
imtinės

šį ketvirtadienį Cloverleaf 
Drive-In Arenoje bus sekančios 
imtynės:

Main event bus tarp Don 
Amold, Pacific Coast heavy 
vveight čempiono ir Diek Hutton.

Antros imtynės bus tarp Billy 
Varga ir Edmund von Albers iš 
Muencheno, Vokietijos. Albers 
dabar gyvena Cincinnati.

Atidarymo imtynės bus tarp 
Kanados Stanley Holek ir Wild 
Bill Zimm iš Utica, N. Y.

Po imtynių bus rodomos dvi 
filmos. Įėjimas suaugusiems 
$2.00, vaikams iki 12 metų $0.50. 
Vartai atidaromi 7 valandą. Im
tynės prasideda 8:30.

THE MAY CO’S BASEMENT
Išspręskit Tėvo Dienos dovanų problema... pirkdami

Rausvos

Rusvos

Žalios

Fruit-OF-THE -LOONI
APATINIUS

T-MARŠKINIAI, 
apatinės kelnės ir 

Sanforized trumpos kelnės

Kiekv.

3 už 2.05

ATLETINĖS KELNĖS

Kiekv.

3 už 1.45

T-marškiniai: Megztos medvilnės, tik balti Dydžiai: mažo, vidutinio ar didelio ir labai didelio. Boxer trumpos kelnės: stiprios, elastinis juosmo. 

Baltos, viespalvės, brūkšniuotos, 30 iki 44. Gripper trumpos kelnės: plataus pasiuvimo, elastiniai šonai. Baltos ir vienspalvės. 30 iki 44; tik 

brūkšniuotos, 30 iki 52. Apatinės kelnės: baltos medvilnės su elastiniu juosmeniu ir kojoms. Dydžiai: maži, vidui, dideli ir labai dideli. Med
vilnės atletiniai marškiniai baltos medvilnės audimo. Dvigubi pečiai ir apykaklė. Dydžiai 36 iki 54.

The May Co.’s Basement Men’s Fumishing Department

16101 Kinsman West of Lee Rd. WY 1-3333

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

JAMES A. FLETCHER

"i Realtor t 
r

32341 Vine St. WI 3-4300

Best Wishes to Our Friends and Patrons

KINGSBURY COAL COMPANY
1635 EAST 39th ST. UT 1-8000

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

Tad. H. Smukler, Mgr.

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

KOVAC REALTY CO.

960 East 185th Street KE 1-5030

GREETINGS and BEST WISHES

NOTTINGHAM STEEL COMPANY

CLEVELAND, OHIO

4510 DIVISION AVENUE AT 1-5100

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

SQUARE DEAL HOMES
HARRY FAGIN PRESIDENT

1082 Plainfield Road EV 1-0225



APYLINKĖSE
Lietuvių diena

Trečioji Clevelando bendruo
menės lietuvių diena įvyks bir
želio 19 d., 25000 Euclid Avė. 
Pradžia 1 vai. po pietų, progra
ma pradedama 5 vai. Apylinkės 
valdyba atsilankyti kviečia Cle- 
velando lietuvius, taip pat arti
mesnius ir tolimesnius kaimy
nus.

Dr. S. Tamošaičio dukterys 
gyvena Clevelande

Aldona Tamošaitytė-Lyons po 
vestuvių su vyrų buvo išvykusi 
į Philadelphiją, kur birželio 10 
d. gavo medicinos daktaro dip
lomą. Jos mokslo baigimo iškil
mėm buvo nuvykusios jos sesuo 
Rūta ir senelė Andrijauskienė, 
p. Tamošaitienės motina. Iš Phi- 
ladelphijos visi keturi vėl grįžo 
į Clevelandą.

Ponia Tamošaitienė tuoj po 
vestuvių grįžo į Miami. Birželio

Dirva Nr. 24 *1955 m. birželio mim."I6 d "
,::ž£i-------------------------------

7

Lietuvių dienos programa
Atidarys valdybos pirm. St. 

Barzdukas, dienai pritaikintą žo
dį pasakys vicepirm. P. J. Žiū- 
rys. "Joninių pavakarį” atlik/ 
lituanistinės vysk. Valančiaus 
mokyklos mokiniai ir kt. jauni
mas. Režisuoja akt. Ig. Gatau- 
tis, šokius parengė L. Sagys, dai
nas — Alg. Bielskus. Sportinėse 
jaunimo varžybose bėgimai, šuo
liai, rutulio metimas ir kt. Jas 
praves Alg. Bielskus ir kt. Ma
žiesiems pramogėlių pateiks K. 
Budrys ir V. Jokūbaitis. Laimė
jimų dovanų paskirstymu rūpin
sis O. Jokubaitienė. Patarnaus 
Liet. Radijo Klubo garsintuvų 
sistema. Bufetui vadovaus Pr. 
Bliumentalienė ir F. Eidimtas su 
savo talkininkėmis bei talkinin
kais. |

Įėjimas $1.0 suaugusiam, $0.50 
moksleiviui ir studentui, vaikai 
iki 10 metų kartu su savo tėvais 
leidžiami nemokamai.

Kviečia į talką Clevelando 
meno muzėjui

Birželio mėn. 24 d. (šeštadie
nį) nuo 5 vai. iki 11 vai. vakaro 
ir birželio mėn. 25 d. (sekmadie
nį) nuo 2 vai. iki 11 vai. vaka-Į 
ro Clevelando meno muzėjaus 20 d. Dr. Aldona Lyons įstoja 
statybos fondui rengiamos iškil
mės su įvairiais parengimais.

Darbui talkina įvairios tauty
bės. Lietuvių grupei atstovauja 
M. Mišeikienė, L. Šukienė ir J. 
Damušienė. Moterų Ratelis iš
kilmėms rengia 300 kepuraičių. 
Lietuvėms pavesta suorganizuo
ti svečių vaišinimą įvairiais bly
nais. Darbams vykdyti SLA 14 
kuopa paaukojo $10, Moterų Ra
telis $10 ir J. Brazauskas $1.00.

Visi lietuviai į tas iškilmės 
maloniai kviečiami atsilankyti ir 
muzėjaus praplėtimą paremti.

praktikai į šv. Vincento ligoninę

ko, birželio 4 posėdyje susipaži
no su konkursui parašytais 42 
rašinėliais ir, atsižvelgdama j jų 
turinį, planingumą, žodingumą, 
stilių ir rašybos bei skyrybos 
vartojimą, rado:

1) pirmosios premijos vertus 
J. Kavaliauskaitės, VIII skyr. 
mokinės ir R. Laniauskaitės, VI 
skyr. mokinės, rašinėlius;

2) antrosios premijos vertus 
Ir. Stasaitės, V klasės mok., Aid. 
Balčiūnaitės, V kl. mok., ir Rūtos 
Mackevičiūtės, V skyriaus mok., 
rašinėlius.

Be piniginių premijų, jų dar-

Padėka

Geras namas
East 74 St. 8 kambarių na

mas geram stovy — gaso šildy
mas — garažas, langinės, tink
lai ir venetiškos užuolaidos.

EXpress 1-2054 ar. 
EXpress 1-5266

Clevelande. Jos vyras dantisto kelių gerumas dar atžymimas ir 
daktaro diplomą gavo Clevelan- lietuviškų knygų dovanomis, 
de birželio 15 d., 16 d. išvyko i,Ų. -~
Columbus, t 
egzaminams.

- ; y ; 2 ’ į Lietuviškas knygas už gerus dar-
Ohio valstybiniams j belius taiP Pat dar Sauna ir šie 

_ ________  Įstojęs kariuome-j mokiniai: A. Modestavičius, V 
nėn jis turės savo profesijos J- Gailiušytė,^ VIII sk.,^ E. 
pareigas.

Rūta Tamošaitytė slaugės 
mokslą baigė birželio 15 ir pa
silieka University ligoninėje tar
nauti.

i Modestavičius, VII sk., M. Gai- 
' liušytė, V sk., R. Vaitėnas, IV 
sk. Premijos ir dovanos bus 
įteiktos per Lietuvių Dieną bir
želio 19.

Konkursinio rašinėlio rezultatai
Bendruomenės apylinkės val

dyba buvo sudariusi komisiją iš 
B. Augino, P. Balčiūno, M. Dun- 
duraitės, dr. M. Žilinskienės ir 
J. žilionio konkursiniam mokyk
liniam rašinėliui "Kodėl aš kal
bu lietuviškai" įvertinti. Komi
sija, pirmininkaujama apylin
kės valdybos pirm. St. Barzdu-

K. S. Karpiaus 40 m. spaudos 
darbo ir 60 m. amžiaus sukaktys 
įvyksta liepos mėn. 16 d. 7 vai. 
vakaro Lake Šhore Country Club 
patalpose. Kvietimai į sukaktis 
gaunamo pas komiteto narius ir 
Dirvoje. Vienam asmeniui kaš
tuoja $3.75. Prašome vietas re- 
zervuotis jau dabar.

Minėjimo meninę programą 
išpildys solistė Aldona Stempu- 
žienė. _

Clevelando lietuvių skautų 
tunto stovykla

Skautų stovykla šiais metais 
įvyks liepos 9-23 d.d. prie Hem- 
den miestelio, (apie 35 mylios 
nuo Clevelando, prie 608 ir 6 
kelių) gerai įrengtoje stovykla
vietėj. Jaunesnio amžiaus skau
tai gyvens kabinose, o vyresnio 
amžiaus — palapinėse. Norima, 
kad stovykloje skautai berniukai 
ne tik pailsėtų bei sustiprėtų, bet 
taip pat išeitų tam tikrą litua
nistinę ir skautišką programas. 
Tuo tikslu susisarta su visa ei-1 
le mūsų kultūrininkų bei skautų 
bičiulių, kad jie atvykę į stovyk
lą pravestų pašnekesius su sto
vyklautojais.

Stovyklos ūkio dalį tvarkys 
psktn. Vladas Bacevičius. No
rinčiųjų į stovyklą vykti skautų 
tėvai kreipiasi į vadovus arba 
pas tuntininką psktn. Vyt. Ka
mantų, 1323 
UT 1-4227.

Stovyklos 
sutiko būti
Smulkesnės informacijos stovyk
los reikalu bus 
savaitę.

Russell Rd., telef.

daktaru maloniai 
dr. M. Vaitėnas.

paskelbtos kitą

J. ir B. Vasariai
birželio mėn. 9 
naus Algio-Jono.

d. susilaukė sū-

Alf. ir O. Mikuliskiai
persikėlė į savo namus — 10400 
Brigton Rd., Bratenahl, Ohio.

Pasinaudokit gera inuolaida
Cedar Point vasarvietė, esan

ti netoli Clevelando, pradeda se
zoną birželio 11 d. Dirva garsina 
šią vasarvietę ir per ją galite 
gauti labai didelę nuolaidą ap
mokant už vasarvietės kamba
rius. Visi, kurie norite vasarvie
tėj vasaroti ilgesnį laiką ar tik 
savaitgaliais, iš anksto kreipki
tės į Dirvą ir gausite visas in
formacijas. Kitur niekur tos 
nuolaidos negausite.

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti

'I

LS Ramovė Cle.velando Sky
rius širdingai dėkoja visiems da
lyvavusiems Kario gegužinėje ir 
aukojusiems Kariui:

Norbertas Ropis — $5.00, Vin
cas čečys, Vlado Braziulio Dra
mos Studijos vardu — $5.00, Al
binas iš Chicagos — $4.00.

Po $2.00 — Zigmas Tarulis, 
Algis Daugirdas, P. Veša iš Ro
chesterio.'

Po $1.00 — Jonas Masaitis, 
Emilis Skujenieks, Povilas Lin- 
gaitis, Antanas Plečkaitis.

Taip pat dėkojame ir visiems 
gegužės mėn. 30 d. dalyvavu
siems Lietuvos Prezidento An
tano Smetonos ir mirusių lietu
vių karių kapų lankyme.

J. C I J U N S K A S
LAIKRODININKAS

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

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio 

Tel.: EX 1-0376

REMONTO DARBAI

Atlieku mažus ir pagrindinius 
namų remontus, tinko darbus, 
medžio darbus ir dažymą bei de
koravimą.

V. Riekus
Tel. HE 2-0683

1505 Addison Rd. (52)

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Reikalingi lėkščių plovėjai
Darbas valandomis nuo 6 po 

pietų iki 2 vai. ryto. Patyrimo 
nereikia. Kreiptis:

Luchonee’s
4213 Euclid Avė.

Kreiptis rytais 11 vai.

SUTAUPYKIT 
$40 IKI $100 

pirkdami savo kambario vė
sintuvą tiesiai iš Reming- 
ton pardavėjo-atstovo.
Dovanai įstatoma.
Langų vėsintuvas — tie

siai iš fabriko — $20 su- 
taupymas.

Dėl informacijų šaukite 
WO 1-2370 Alfreds Grava.

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

Parduodamas pianinas
Pigiai parduodamas geras pia

ninas. šaukti:
GL 1-6508

I
*
I
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NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS’N

6712 Superior Avė. H1
Cleveland, Ohio

Chimes Realty 
1188 E. 79 St.

GERI NAMAI
Geras, vienos šeimos namas, 

5 k., gaso šildymas, garažas, sau
lės kambarys su stiklais ir tink
lais. E. 130 St. $10.700.

Atstovas: •
VICTOR BANIONIS

ofise UT 1-0323 
namuose SW 1-9568

Kai sergat — Jūs tuoj šaukiate 
gydytoją. Kodėl tat nešaukti ži
novą, kad gerai patartų svar
biausiais saugumo reikalais ir 

apdraustų Jūsų ateitį.

Gyvybės, nelaimių, ugnies, 
automašinų apdrauda
Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

BATŲ KRAUTUVĖ
BATŲ TAISYMAS

Sav. J.- Kamaitis

•. *.... .—#>----------------
THE H ENRĄ O., MEDINA, O

JUMS GERI NAMAI
ir su mažais įmokėjimais.

Giddings Rd. trijų šeimų na
mas. Gaso šildymas. Labai geros 
pajamos.

RAl NAUSNER1S, 
Namų prekyba; namų, baldų 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 ‘ L1 1-9216

11809 St. Clair

1308 E. 68 St.
Telef. EX 1-0344

Atdara nuo 10 vai. ryto iki
7 vai. vakaro.

ii

Nauji batai ir batų taisymas 
mano krautuvėje daug žemes
nėmis kainomis, negu jūs mo
kate kitur. Ateikit ir įsitikinkit.

į

GERESNIU namu statytojai
v mSUOMET įstato 

MONCRIEF šildymą ir oro vėsinimą

I. J. SAMAS, JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

LEIMON’S CAFE

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

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
geram orkestrui

i 'J u į
PIX BEVERAGE

45 rūšių alaus — visoki gah i 
nantieji gėrimai.

vynas ir šampanas 
(prancūziškas)

Parengiama vestuvėms, baliami 
oobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniais

iki 1 vai.

6903 Superior Avė. EX 1-3311
j

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Tel. HE 1-6352 

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
Šį mėnesį papiginta kai

na įdedam už $6.95 duslin
tuvą Chevroletui, už $7.05 
Fordui, už $8.95 Pontiacui, 
už $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

731 E. 185 ST. KE 1-9737

LIETUVIŲ

6835
Klubo ir salės

KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

SUPERIOR AVĖ.
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.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.

Baldus, šaldytuvus, televizijos aparatus, laikrodžius, Įrankius, žaislus 
ir beveik visus kitus buto ir asmens reikmenis galima pirkti iš urmo 
sandėlių pigiau negu išpardavime tarpininkaujant

B A L T I C Supply Company
"Baltic” atstovas Br. Snarskis priiminėja interesantus "Dirvos” na
muose trečiadieniais. Dėl informacijų ir priėmimo laiko skambinti 
tel. KE 1-0210.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams. įvai
rūs naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lietuviški ”Rūta’ 

saldainiai. Augalai po 49 et.
Gaunamos velykines atvirutės.

ATIDARYTA NUO 10 RYTO IKI 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS
6901 SUPERIOR AVĖ. TELEF.: HF. 1-6339

KREIPKITĖS Į MUS — GAUSIT GERIAUSI 
PATARNAVIMĄ

BELLSCHLEKIE PLUMBING CO.
Vincas Šlekys 

ELEKTRINIS SŪRŲ IŠVALYMAS 
VARINIŲ VANDENS VAMZDŽIŲ PRAVEDIMAS 

SW 1-0327 VU 3-5063

WM. DEBESIS
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimų Įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & IVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojal

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue ENdicott 1-17*4
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B. PETKCNAS

Kas vaikščioja tarp lietuvių 
su aukų dėžute — vistiek gau
na. Gera lietuviška širdis, ji kar
tais pasišykšti savo kaimynui ar 
draugui, bet aukų dėžutėn ben
driems reikalams net ir sunkiai 
uždirbtą dolerį nepagaili.

Tarp visų tų aukų dėžučių ir 
aukų lapų — dvi priklauso Vo
kietijos lietuviams: tai Balfo ir 
Vasario 16 gimnazijos.

Balfas dirba kilnų darbą, nes 
Vokietijoj yra tikrai vargą 
vargstančių pasigailėti vertų 
tautiečių, žinoma, Balfo šalpos 
akcija nėra vargą pašalinanti 
akcija. Ji primena daugiau seno
vės laikais prie vienuolynų du
rų susirinkusių pavargėlių mai
tinimą iškilmingų švenčių metu.

Tokiam žmogui, kuris jau dau
gelį metų gyvena be darbo, vers
damasis iš tų kelių pajuokos ver
tų markių iš viešojo aprūpinimo, 
arba tokiam, kuris guli paliegęs 
ar senatvės kankinamas, tai yra 
vandeny pavilgytas pirštas am
žinai trokštančio lūpoms.

Vargo problemai išspręsti rei
kia vargą pašalinti arba suteikti 
priemones iš jo išsikrapštyti. El
geta rinkdamas ant tilto į ke
purę centus, vistiek palieka el
geta ar kepurėj daugiau ar ma
žiau žvangės. Vokietijoj" netu
rintiems darbo reikia jo surasti, 
jai jo vieton nėra, reikia padėti 
išemigruoti ten, kur jo yra.

žiauriai atrodo Vokietijoj pa
likusių lietuvių darbo statistika: 
net virš 70'/ vyrų ir moterų, 
galinčių dirbti, bedarbiauja iš
tisus metus, žinoma, dalis iš jų 
to darbo negauna, nes gyvena 
tokiuose rajonuose, kur jo ir nė
ra. Dalis yra ir tokių, kurie jau 
tiek rezignavę, tiek "sulagerė- 
ję” ir su savo likimu apsipratę, 
kad darbo ir nejieško, net jo ne
nori.
Tas pats ir su sergančiais. Kaip 

ir visame pasauly, taip ir Vo
kietijoj: vargšas anksčiau ap
leidžia šią ašarų pakalnę, negu 
bagočius. Vienas kitas gautas 
miltelis ar riebalėlis tik sužadi
na norą gyventi ir širdį sugrau
dina, bet gyvenimo neprailgina 
ir sveiko nepadaro.

Dar kartą tvirtinu—taurų dar
bą dirba Balfas, bet ar nerastų 
jis būdų iš šios, gerokai pasenu
sios karitatyvinės sistemos išei
ti ir pažiūrėti, ar negalima vie‘ 
nam kitam padėti iš to vargo 
išlipti visam laikui, užuot jam 
padedant ir retkarčiais sustipri
nant tą vargą amžinai vargti.

Balfas turėtų šelpiamuosius į 
dvi' griežtas grupes perskirti; 
vaikus, ligonius ir senelius te- 
šelpia Balfas, nes šie neturi savo 
asmeniškomis pajėgomis jokių 
davinių savo padėtį pakeisti. Vi
si bedarbiai, amžini ar laikini, 
turėtų būti iš bet kokios Balfo 
šalpos išskirti.

Čia turėtų Krašto Valdyba pa
siimti reikalą į savo rankas ir 
per atitinkamas vokiečių įstai
gas jieškoti ir nuoširdžiai jieš- 
koti kelio į darbą.

Vokietijoj darbo šiuo metu 
galima gauti, žinoma, kuris už
sirašęs Arbeitsamte save teismo 
sekretorium, prekybininku, ka
rininku ar kit., dažniausia savo 
srityje darbo negauna. Ir tai sa
vaime suprantama. Ar daug dir
ba išvykusių Amreikon taip va
dinamoj savo srityje?

koks teisėjas ar augštas teisi
ninkas, dirbdamas paprastą fab
riko darbą, aukoja tam bedar
biui, kad ir tam buvusiam teis
mo sekretoriui, kuris tik todėl 
Vokietijoj bedarbiauja, kad jį 
čia niekas teismo sekretorium 
neskiria.

Gal kas pasakys, kad tai žiau
ri kalba, kad tai laužimasis į at
viras duris: tas viskas daroma 
ir seniai žinoma. Tai žinoma gal 
Chicagoj ir kitur, oficialiai, bet 
Vokietijoj dar taip toli nepa
žengta. Jei yra pareiga aukoti, 
tai turi būti ir teisė kalbėti apie 
aukos prasmingumą.

Vardan teisybės reikia pasa-

atvadavimo laurų, turėtų pasi
rūpinti, susitarusios su latviais 
ir estais dėl afektyvaus atstova
vimo prie vokiečių vyriausybės. 
Geriau būtų pasirūpinti vargs
tančių žmonių teisėmis, negu 
verstis tuščių barnių gražbylys
te ir visišku subanalėjimu.

Taip pat ir Krašto Valdyba, 
kaip praktiškas lietuviškos ben
druomenės Vokietijoje egzeku- 
tyvas, turėtų, daugiau nukreipti 
akis į specialinius tautiečių rei
kalus. Geriau, būtų daugiau ra
šyti PLB Informacijose apie bū
dus savom teisėm apginti Vo
kietijoj, apie galimybes, veikian
čių įstatymų ribose, savo egzis
tencijai užsitikriinti, informuoti 
apie terminus ir įstaigas įvai
riems pareiškimams įteikti, o 
mažiau rašyti apie eilinius apy
linkių pobūvius bei tuos pačius, 
kasmet pasikartojančius minėji
mus.

štai iš ko susideda visas trem
ties bėdų kompleksas Vokietijoj. 
Balfąs savo senuoju šelpimo bū-v ou VU odllIUJU O UI 111U MM

kyti, kad savo laiku, ir net da- du čia ateina tiek į pagalbą, kiek 
bar, permaža iniciatyvos ir ry- laikina injekcija veikia vėžiu 
šio parodyta iš AGAFIB (bend-1 sergantį. Taigi, Balfas savo lab- 
ra benamių tremtinių taryba 
Vokietijoj) bendradarbiauj ant 
su Augštuoju Komsiaru. Yra iš
ėję keletas tremtinių reikalus 
tvarkančių įstatymų, šią proble
mą ne tik neišrišančių, bet net 
apsunkininčių šiuos žmones 
įjungti į bendrą vokiečių ūkį. 
šiandien pasidaręs sunkus šių 
žmonių įpilietinimas, nes jie ne
turi nei darbo, nei pragyvenimo 
šaltinio; kas sudaro pirmąją są-[ 
lyg4 įpilietinimui. šie žmones 
kaip "heimatlose Auslaender”i 
atsidūrė kone anapus įstatymų. 
O tokie negali nei nekilnojamo 
turto įsigyti, nei savystoviai iš 
savo prakeiktos padėties išeiti, 
persikeliant ten, kur darbo yra.

Šiai žmonių kategorijai pri
klauso ir dauguma Balfo šelpia
mų tautiečių. Už tai reiktų ausis 
išplauti ir tai buvusiai nelabai 
populiariai vokiečių akyse IRO 
organizacijai, kuri savo laiku, 
likviduodamasi, paliko viską Die- 
vo valiai, geriau sakant, neribo
tai vokiečių malonei.

Mūsų lietuviškos institucijos 
Vokietijoj, kaip Vlikas ir kitos, 
užuot kovoję tarp savęs dėl pir
menybių ir dėl būsimų Lietuvos

■ darybės švirkštais nepadės ligo- 
'■ niui pasveikti, jeigu minėtu bū

du susidūręs ligos židinys nebus 
1 bendromis jėgomis pašalintas.

Atkreipiam Balfo dėmesį į vi
so vargo šaltinį. Gal jis, kaip 
didelės įtakos organizacija, ga
lėtų savo balsu atkreipti tų dė
mesį, kurių pareiga tuo rūpintis. 
Gal jis surastų ir šiam pokari- 
niui laikotarpiui naują Nanse- 

Į ną, kaip tą buvusį po pirmojo 
karo amžinos garbės vyrą. Bal- 

| fo taurus šalpos darbas tuo bū- 
I du nesumažėtų ir kaikurias šias 
problemas išsprendus, nes varg
šų, ligonių ir šalpos reikalingų, 
paliks vistiek dar labai daug.
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Naujai išrastas radioaktyvus kobalto aparatas yra nauja viltis

Italija atšventė devynerlų metų sukaktį inuo jos pasiskelldmo respublika. Romoje ir kituose 
lijos miestuose įvyko kariuomenės paradai.

AUKOJO LIETUVOS 
NEPRIKL. FONDUI

Ita-

neįmanomas
v

MENKAS RUSIJOS 
PRAMONĖS 
AUGIMAS

pareiškė von Brentano

Sovietų nota Vak. Vokietijos 
kancleriui Dr. Adenaueriui ne
buvo netikėta nei vakarų sąjun
gininkams, nei pačiai Bonnai. 
Spėjama, kad jau ir anksčiau 
būta neoficialaus pobūdžio, įvai
riais kanalais tyrinėjimų dėl ga
limybės užmegzti diplomatinius 
ir kt. santykius tarp Maskvos ir 
federalinės Vokietijos respubli
kos.

Daug kas dabar spėlioja, kągi 
Maskva pasiūlys dr. Adenaueriui 
per būsimą pasimatymą? Nese
niai Walter Lippmannas pareiš
kė, kad, bent jo nuomone, Krem
lius neisiąs į didelės kainos pa
siūlymus (pav. "tegul pasišali
na iš Vokietijos amerikiečių da
liniai, o mes tada išvesime sa
vuosius ... išeikite iš NATO, o 
mes jums suteiksime suvieniji
mą” ir pan.).

Ne, anot amerikiečio publicis
to, sovietai greičiau neisią į 
staigias, sensacinius posūkius, 
bet... baindys savų tikslų pa
siekti laipsniškai, kad ir lėtai. 
Taigi, pirmiausia bus laipsniškai 
siekiama Vokietijos suvienijimo, 
po to seks sienų klausimai, ryti
nės Vokietijos vyriausybės lik
vidavimas, dalinių pašalinimas, 
pagaliau ir įvairių santarvių pa
naikinimas. žinoma, bus siekia
ma ir naudingų prekybinių ryšių 
ir iš viso Maskva kiek praskleis 
uždangą. Kai pagerėsią santy
kiai tarp Bonnos ir Maskvos, ne
abejotinai eis didieji tikslai...

Vokietijų suvienijimas, kuris 
atskirtų Vak. Vokietiją nuo jos 
susitarimų partnerių nebūtų 
joks sprendimas, bet katastrofa 
Vokietijai — neseniai JAV pub
licistui D. Lawrence pareiškė 
Bonnoje 
užsienių 
rich von 
Maskvos
sąs sukliudyti kelių vokiečių di
vizijų sudarymui. Kremliui la
biausiai rūpi išplėšti Vokietiją 
iš laisvųjų tautų santarvės ir ga
lų gale — JAV išstumti iš Eu
ropos kontinento.

Kanclerio dr. Adenauerio įpė
dinis užsienio politikos srity v. 
Bąentano į klausimą: ar sovietai 
siekdami Vokietijos neutraliza
cijos, kaip kainą nepasiūlys, be 
abiejų dalių suvienijimo, ir ry
tinių Vokietijos sričių už Oderio 
__ Neissės upių grąžinimo — 
atsakė griežtai ir be jokių svy
ravimų nelaikau priimtina bet 
kokią Vokietijos suneutralinimo 
formą.

Vokietiją pavertus neutraliu 
kraštu tai ne tik neišvengiamai 
nuvestų į izoliaciją, bet Vokie
tiją įstumtų į bolševizmo glėbį, 
žinoma, pripažįsta v. Brentano, 
kad abiejų Vokietijos dalių su
vienijimas lieka Vokietijos po-l 
litikos tikslas, tačiau tokia su
vienyta Vokietija turi būti ne 
tik laisva, bet jai toji laisvė tu-j 
ri būti ir patikrinta.

Brentano ta pačia proga dar 
pastebėjo, kad naujoje Vokieti
joje demokratinis pradas yra 

I jau įsigalėjęs (tai parodą buvę|

rinkimai). Be to, nesą pavojaus 
dėl ūkinės depresijos — tiek pa
ti Vokietija, tiek vakarų pasau
lis sugebėsią pašalinti bet kokį 
ūkinės depresijos pavojų. Jo 
nuomone, jei po pirmojo pas. 
karo amerikiečiai būtų Vokieti
jai atėję pagalbon su Marshallio 
planu, tai nebūtų buvę ūkinės ir 
politinės vokiečių izoliacijos, ga
limas dalykas, nebūtų pasireiš
kęs ir Hitleris.

GLOBOKIME 
POLITINIUS 

PABĖGĖLIUS —. 
SAKO S. E. POST

Apverktinoje padėty yra at-’ 
sidūręs ne tik Sovietų S-gos ūkis, 
bet ir jos pramonė. Pagal britų 
”The Economist”, Maskvoje ge
gužės mėn. pabaigoje įvykusioje 
pramonės šakų konferencijoje, iš 
komunistų pusės parodyta daug 
vadinamos savikritikos.

Palyginus su prieškarine pa
dėtimi, medžio pramonės gamy
ba pakilusi labai nežymiai... 
Naftos pramonė gavo barti dėl 
per brangių ir menkai vykdomų 
gręžimo priemonių, plieno pra
monė — nepanaudoja naujų ga
mybos metodų, anglies pramonė 
— nepanaudoja pilnai savo pa
jėgumo. Iš viso, nors pramonės 
darbininkų skaičius pakilęs, ta
čiau pramonės gamyba nekyla.

Dr. V. Paprockas
(New Yorkas) ....... I

J. Bačiūnas
(Tabor Farm, Mich.)

A. Senikas 
(New Yorkas) .......

G. ir K. Siliūnai
(New Yorkas) .......

Dr. J. Bartkus (Chicago) 
V. ir J. Jurkūnai

(Chicago) ..............
Dr. M. Colney 

(Waterbury) ..........
K. Demikis

(Waterbury) ..........
P. Ališauskas 

(New Yorkas) .......
S. Butkevičius 

(Chicago) ..............
J. Leseckas (Chicago) ....
S. Vaičius (Chicago) ....
Dr. J. Jasevičius

(Columbus, Ohio) ....
Dr. V. ir L. Ramanauskai 

(Cleveland) ............
A. Kažukauskas 

(New Yorkas) .......
T. Mečkauskas

(E. Chacago) .........
ir visa eilė kitų aukotojų.

Prašoma aukas siųsti šiuo ad
resu: Mr. K. Siliūnas, 134 — 34 
Franklin Avė., Flushing, New 
York arba įteikti Fondo vieti
nėms atstovybėms ar įgalioti
niams. J. M.
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Tikrai nepatogu, kai buvęs] vėžiu sergantiems. Čia matome tuo apratu gydant gerklės vėžį.

SANTAROS 
SĄSKRYDIS 
DETROITE

naujasis V. Vokietijos 
reik, ministeris Hein- 
Brentano. Jo nuomone, 
pagrindinis tikslas ne-

Dir-
Mūsų rėmėjai

Prenumeratą pratęsdami 
vos, fondui aukas atsiuntė:
K. Pažemėnas, Cleveland $1.00 
A. Petravičius, Toronto .... 1.00 
J. Marcinkevičius, Cleveland 2.00 
J. Karpovitz, Providence ... 1.00
J. Genaitis, IVoodhaven .... 2.00 
A.
K.
F.
J.

m. birželio mėn. 18-19 d.d. 
Detroite įvyks Lietuvių Studen
tų Santaros sąskrydis. Sąskrydis 
prasidės 1 vai. po pietų šeštadie
nį ir vyks International Insti
tute patalpose, 111 E. Kirby.

Sekmadienį, birželio mėn. 19 
d. 12:30 vai. (po pamaldų) buv. 
Lietuvių salėje, 3564 W. Vernor 
bus Vytauto Kavolio paskaita 
"Organizaciniuose ratuose’’. Į 
paskaitą kviečiama atsilankyti 
visa Detroito lietuvių visuome
nė.

Visais suvažiavimo klausimais 
kreipkitės į Zenoną Rekašių,

Lapinas, Montrėal ....... 1.00
Krulikas, Brooklyn .... 2.00
Tallat-Kelpša, Chicago 1.00

Saladžius, Rochester .„. 2.00 ___ r____ t ____ ________
Visiems aukotojams reiškia-j 20044 Santa Rosa Dr., Detroit 

me padėką. I 21, Mich.; telef. UN 1-9507.
<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

JAV žinomasis savaitinis žur
nalas "The Saturday Evening 
Post” birželio mėn. 11d. laidoje 
paskelbė ilgą straipsnį apie po
litinių emigrantų grobimą, per
sekiojimą Europoje ir apie pa
staruoju metu pagyvėjusį kvie
timą grįžti į komunistų paverg
tus kraštus.

Savaitraštis pastebi, kad nau
joji komunistų taktika kelia rū
pestį šaltojo karo strategams va
karuose. Esą, politiniai emigran-'.. 
tai galį būti geriausi vakarų są-j 
jungininkai šaltajame kare. Jie' 
gali būti panaudoti įvairiose sri-j 
tyse.

E. S. Post primena politinio 
pabėgėlio — Lenino pavyzdį. Jo 
Muenchene leista "žiežirba” per
gabenta į Rusiją sugebėjusi pri
sidėti nuversti caro režimą. O 
dabar iš to paties Muencheno jau 
kiti emigrantai ruošia miiionns 
atsišaukimų, pasiekiančių oro ir i 
kt. keliais S. Rusiją.

Sovietų dabar vedamoji pa
bėgėlių viliojimo politika tėrl 
ryškus įrodymas, kad Maskva 
skaudžiai pajunta laisvojo pa
saulio pastangas skelbti laisvę ir- 
jos siekti kraštuose už geležinės 
uždangos. Dėl to Kremlius nesi
varžo su priemonėmis. Į vaka
rus jis siunčia ne tik laiškus, 
bet ir emigrantų grobikus bei: 
žudikus.
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SPECIALUS GERAS pirkimas

Kostiumų pasirinkimas
Paprastai vertinamų $75 iki $85

Gražus spalvų ir stilių pasirinkimas 
...puikūs, 100'<> vilnos medžia
gos ... atskyrai siuvami jūsų dy
džiui jūsų pasirinktos mados ir rū
šies.
Reta proga gauti puikų specialiai 
siuvamą kostiumą už šią kainą ir 
žymiai sutaupant!

Nuolaidos tik trumpam laikui

BRAZIS BROTHERS TAILORS
6905 SUPERIOR AVĖ.
CLEVELAND 3, OHIO

PHONE: EN 1-2614
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Vytautas Pašakarnis

Nesvarbu kiek uždirbate dabar — Pensija pradedama mokėti kai 
daug ar mažai! Phoenix Mutual Pen-sulaukiate 55, 60, 65 arba 70 metą, 
rjų Planas tiks Jūsų reikalui ir pri- Parašykite arba patelefonuokite 
sitaikys prie Tamstos uždarbio. man ir Phoenix Mutual prisius

Jeigu Įsijungsite j Pensijų PlanąTamst“i i1™*™* aPie
sijų Planą ir kokiomis sąlygomis- turėsite garantuotas mėnesinesgalima j{ pradėti 

pajamas nuo 10 ligi 200 dolerių arba jokio mokesčio ar įsipareigojimo 
daugiau.

KAIP UŽSITIKRINTI PENSIJĄ 
VISAM GYVENIMUI!

VYTAUTAS PAŠAKARNIS
2000 B. F. KEITH BUILDING. TEL. CH 1-0724

ARBA VAKARAIS
EN 1-7770

PHOENIX MUTUAL LIFE INSURANCE CO.
of HARTFORD, CONNECTICUT

nėra.

VYTAUTAS PAŠAKARNIS
2000 B. F. KEITH BLDG., CLEVELAND, OHIO 

Prašau prisiųsti nemokamai Iliustruotą knygą 
apie Phoenix Mutual Pensiją Planą.
Pavardė ________________---------------------------------
Adresas ---------------------------------------------------------
Telefonas ____________________________________
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