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Cleveland, Ohio
i

reikalaujama pasiekti šių padi
dėjimų žemės ūkio gamyboje, ly
ginant su 1955 metais: mėsos —'
TĖVYNĖJE
1.9 karto, pieno 2.2 karto, grūdų
Prof. Juozas Matulis, grįžęs į net 4.2 kartų, linų pluošto — 1.7
SALOMĖJA NARKĖLICNAITĖ
Vilnių iš New Yorko, kur buvo karto, cukrinių runkelių — 3.9 Jauni Suomijos vaikai, dar nesulaukę balsavimo teisės, pagerbia Suomijos pasitraukiantį preziden
tą Paasikivi. Jie iš sniego padarė didžiulį jo biustą. Palyginkit dešinėj esančią prezidento nuotrauką
sovietinės delegacijos Jungtinė karto, bulvių — 2.3 karto.
Tuo pripažįstama, kad, pavyz
su sniego biustu.
Nuo to laiko, kai sovietai Lo Sąjunga yra pasiryžusi daryti se Tautose narys, pirmą kartą
tynų Amerikai pasiūlė ekonomi tai, ko, nepaisydama jų kaltini-, vešai prabilo per Vilniaus radiją džiui, grūdų gamyba 1955 me
nę ir technikinę pagalbą, Jung mų, nedarė Amerika. Todėl, argi sausio 16 d. Jis laikė paskaitą tais nesiekė nei pilno ketvirta
me
Abu vyrai jauni, -kupini ener-į dešinę tai į kairę. Dabar eilę metinėse Tautose žmonės laužo galima dar stebėtis, kad Lotynų apie LTSR Mokslų Akademiją, dalio kiekio, koks planuotojams
DU LIETUVIAI
gijos, nestokoja iniciatyvos ir tų Vienybę redaguoja Juozas
Lietuvoje
atrodo
galimas
ir
gei

smegenis, galvodami, kokios gi Amerikos kraštai įtartinai žiūri kurios jis yra prezidentas, ir ku
ryžto darbui, todėl galima tikė Tysliava. .
džiamas.
INŽINIERIAI —
rūšies ta sovietų pagalba turėtų į sovietų siūlymą?” — klausė riai tą dieną suėjo 15 metų.
tis, kad tai ne paskutinis jų pa Kas pažįsta koks yra Juozas
Akademijos institutuose dabar |
*
būti, kad ii būtų kitokia nei JT Haiti atstovas.
AMERIKOS
Tysliava, tokia yra ir jo Vieny
sirodymas tyrinėjimo srity.
dirbą apie 130 asmenų, turinčių
Vienuolika geriausių Vilniaus
ir JAV pagalbos. Ir jie, atrodo,
bė, tokia ir jos vedama linija.
TYRINĖTOJŲ
EILĖSE
šių
eilučių
autoriui,
kaip
vie

mokslinius laipsnius, jų tarpe dešimtėtės muzikos mokyklos bajau supranta jos turinį.
Ko Lotynai tikisi?
Vienybei, sulaukusiai 70 metų,
nam suvažiavimo dalyvių, buvo
keliolika mokslo daktarų ir apie lėto skyriaus mokinių pereitą
O Jungtinių Tautų žmonės tu
Amerikos
nepaprastos
pažan

siunčiame
geriausius sukaktuvi
miela matyti saviškius pasek
Šitaip apie sovietų siūlymą at 10 profesorių. Tarp aktyviai ruo- rudenį išvyko į Leningradą, mo
ri daugiausia teisės tuo klausi
sveikinimus.
gos
svambiausias
veiksnys
—
ty!
nius
mu pakalbėti. Nuo to laiko, kai siliepė Haiti atstovas, o Haiti šiančiųjų naujas jėgas, J. Matu kytis. choreografijos mokykloje. rimai ir jų išdava — nauji išra-Į mingų tirinėtojų 'eilėse. Tikiu,
kad ir gerb. skaitytojarhs malo
tik JT posėdžiuose 1948 m. buvo yra pirmoji šalis, kuriai techni lis paminėjo profesorius Krikš Iš jų minimi: Pranė Sargūnaitė, dimai. Virš 500,000 mokslininkų
nu apie tai patirti.
kinė
ir
ekonominė
pagalba
buvo
čiūną,
Ivanauską,
Lašą,
BieliuRegina
Baranauskaitė,
Gražina
pradėta svarstyti projektai tarp
dirba
įvairiuose
institutuose
ir
K. Rimkus
KLAIPĖDOJ
tautinei technikinei pagalbai ci suteikta pagal Jungtinių Tautų ką, Mykolaitį-Putiną, Ruokį ir Dvikaitė, Ramutė šimėnaitė, Ge laboratorijose išimtinai tyrinė
programą.
nė Tamaitytė, Vitas šimkevičius.
Šivickį.
vilizacijoje atsilikusiems šalims,
jimams. Greta jų didelis skaičius
Haiti betgi ekonomiškai, kaip
♦
Uosto rajonas labai skurdus.
*
ir po to, kai jau ta programa
VYTAUTAS
profesinių darbuotojų, daro ste
ir
daugelis
kitų
to
regiono
šalių,
Gatvės
neapšviestos išskynus
šeštajam
Sovietų
Sąjungos
buvo pradėta vykdyti ir' dabar
Agr. dr. VI. Zubovas (grafas) bėjimus profesiniai — praktinia
STAŠINSKAS
kalėjimą, kuris žėri šviesose.
tebevykdoma, sovietai vis ėjo yra žymiai priklausanti nuo penkmečio plane, kuris bus pa nuo pereitų metų vėlyvo pavasa me darbe, stebėjimų daviniais
JAV. Tačiau Haiti, kaip ir kiti tvirtintas tik vasario mėnesį rio yra Jonavos rajono "Komuprieš ją.
PAKELTAS
Miesto centras atrodo kiek ge
papildydami ar koreguodami vei
riau ir visai patenkinamai atro
Sekusieji JT įvykius puikiai atstovai, pripažįsta, kad, reika- Maskvoje Įvyksiančiame Sovietų narų” kolūkio pirmininkas.
kiančias
teorijas,
arba
atrasda

KONSULU
prisimena 1950 m. pilnaties po lui esant, jos gali susikalbėti sU’gąjung0S kompartijos suvažiavidanti geležinkelių stotis ir gre
*
mi tobulesnius būdus naujų me
Lietuvos Diplomatijos Šefo timas rajonas.
sėdžius, kuriuose dabartinis soĮ JAV, ir todėl sovietams čia kiš-Į me, yra numatyta visa eilė užda
Pernai vasarą lankęsis su eks džiagų panaudojimus bei išvysvietų ambasadorius Londone Ją- tis visiškai į jiems svetimą sfe-1 vinių ir Lietuvai. Per ateinan kursija Sovietų žemės ūkio mi tydami tikslesnį darbo procesą. Ministro Stasio Lozoraičio aktu,
Liepoj aus g-vėj pradėta bloki
rą nėra ko. Haiti šiuo metu kon-1 čius pe’ikerius metus (1955-60)
Generalinio Lietuvos Konsulato
kob Malik paskutiniais žodžiais!
nistro pavaduotojas Mackevičius,
nių
namų statyba, tačiau dėl ne
krečiai
laukia
iš
JAV
sutikimo,
Tarp eilės tyrimo institucijų New Yorke Vicekonsulas Vy
puolė tą Jungtinių Tautų pagal-Į
paskui paskirtas ministru, pasa Amerikoj plačiai žinoma Kelių tautas Stašinskas pakeltas Kon žinomų priežasčių yra sustojusi.
kad
jos
padidintų
cukraus
im

bos programą. Jis tada tiesiai
mu, o n; u jai atsikėlusiems kraš koja žemės ūkio specialistams,
Pramonėj darbas gana inten
sakė, kad ta ekonominė ir tech portą, kas Haiti valstybei suda tams duos pajausti, kad jie gali ko jis pasimokęs iš Amerikos. Tyrimo Valdyba (Highvvay Re- sulu nuo 1955 metų gruodžio 1
ro
gyvybinį
reikalą.
Taipgi
Haiti
syvus,
kai kurios įmonės dirba
Ši
institucija
dienos.
search
Board)
.
nikinė pagalba yra niekas dau
ekonomiškai atsistoti ant kojų, Lietuvai tas jo pasimokymas taip
Įprasta tvarka, Lietuvos Įga net 3-mis pamainomis. Iš dides
giau kaip tik "Amerikos kapi valstybei rūpi, ir +->: ikbai, kaip neatsižadėdami savo laisvės tos pat kaštuos. "Pergalėje” (1955 veikia 35 metus, kasmet kvies
dama Washington, D. C. suva liotas Ministras Povilas Žadei- nių įmonių paminėtinos buv. Lintalizmo priedanga”. Malikas dar Washingtonas bendradarb i a u s pagalbos sąskaitom
m. No. 11, 96 psl.) J. Šimkus ra žiavimus, pasidalinti su kelių kis pranešė apie tai Valstybės denau laivų statybos įmonė ir
su
Brazilija
ir
MeksL.c.
stabili

nuėjo ir toliau, aiškindamas, kač
šo :
statybos drabuotojais — jų ir Departamentui prašydamas pri Celiuliozės fabrikas. Dalį Celiu
ir JAV vadinamoji Pr'int Fotir. zuojant kavos kainas. Kava jak
"Drg. Mackevičius pareiškė, kitų tyrinėtojų laike metų atlik pažinimo. Valstybės Departa liozės fabriko mašinų pareitą va
ir U iti gerovė remiasi.
programa (JAV vykdom
,t ,
_
*
kad ateityje žemės ■ūl.io mašinos tais stebėjimais bei|išradimaiz.
L , ,
¥0.1 E 2 6
mentą. i 1956 metų sausio mėn. sarą išmontavę ir išvežę, sakoma,
mirhfhff 'Ir technikinė pa-raiha)
Dėl čia suminėtų priežasčių,
būsiančios gaminamos speciali-’
MINISTERIJOS
20 dienos raštu pripažino Vytau kad kitan Lietuvos miestan.
yra sudaryta tik tam, kad pa kaikas Jungtinėse Tautose ban
zuotai, t. y. atskirai kiekvienai1 Šių metų suvažiavimui buvo
*
lenktų JAV kontrolei civilizaci dė įtarinėti, jog Haiti atstovas
Lietuvoje steigiama dar viena respublikai, kiekvienai sričiai, patiekta 175' tyrinėjimų refera tą Stašinską Lietuvos Konsulu
joje atsilikusius kraštus. Todėl šitokiu savo pareiškimu dėl so Sąjunginė-Respublikinė” minis jeigu jų gamtinės sąlygos yra tai, kurie buvo diskutuojami New Yorke ir, Valstybės Sekre
Dauguma darbininkų teuždir
Malik "baiminosi”, kad "pana vietinės pagalbos norįs ameri terija — Popierio ir medžio per skirtingos. Pavyzdžiui, savaeigis 7-niose komisijose per 36 sesijas. toriaus John Foster Dulles var ba 400-500 rb. į mėnesį. Sargai
du, išdavė jam pripažinimo pa- tegauna — 300 rb. Geri amati
šiu keliu” nenueitų ir JT progra kiečiams gerintis. Tačiau iš ki dirbimo. Dabar Lietuvoje bus iš kombainas, kurių nemaža buvo
Gružo (Soils) komisijoj buvo žymėjimą.
ma.
tos pusės ir kitų Lotynų Ame viso 26 ministerijos. Be to, apie prisiųsta į Pabaltijį, savęs nepa skaitomi dviejų lietuvių (ben
ninkai 500-800 rb. Gydytojai —
Sovietų Sąjunga Jungtinių rikos kraštų atstovai JT pana 18 centrinių Sovietų Sąjungos teisino ir jis visiškai dabar iš dradarbiaujant su amerikiečiais)
1000-1200 rb.
Tautų programos visiškai nerė šiai galvoja. Jie nesigina, kad ministerijų turi Lietuvoje savo imamas iš apyvartos Pabaltijo referatai:
VIENYBĖS
♦
mė ir puolė amerikietiškąją. Da jiems pagalbos reikią, bet jie atstovybes arba ir įstaigų tink respublikose”.
SAVAITRAŠTIS
1. Cheminiai priedai, kaip asGyventojų skaitoma apie 80,bar gi, nei iš šio nei iš to, So reiškia viltį, kad jie jos gaus lus, nepriklausančius Vilniaus
Vien Lietuvoje kombainų skai phalto skatintojai stabilizuojant vasario mėn. 5 d. rengiamu kon 000 (prieš karą apie 50,000),
pakankamai
iš
JAV.
Kiti
net
vietų Sąjunga staiga pasikeitė
ministerijoms.
čius minimas 1150. Už juos rei smulkų smėlį — paruošė Alan certu mini 70 metų laikraščio skaitoma apie 40,000 liet., tik
. ir tapo tokia gera ir supratinga. mano, jog dabar JAV turėtų pa Šalia 26 ministerijų dar yra kėjo užmokėti. Dabar, jiem "sa
S. Mic.haels ir Vytautas Puzi- ėjimo sukaktį. Lietlivių spaudos 300 vokiečių, o visi kiti rusai. Iš
Ir šitas staigus sovietų nukry keisti savo politiką ir Lotynų du ministerijų rango komitetai: vęs nepateisinus” (ne veltui žmo
nauskas.
istorijoje tai tikrai verta dėme 300 vokiečių — 250 turi "baltą
pimas į priešingą polių kelia įta Amerikai pagelbėti bent tiek Valstybinio Plano ir Valstybės nės pamatę kombainą atvažiuo
sio sukaktis.
2.
Granularinių
medžiagų
pasą” ir laikomi Tarybinės Lie
rimo.
procentualiai, kiek jos gelbsti Saugumo. Abu komitetai ir 22 iš jantį sakydavo "badas atvažiuo
Laikraštis per tokį ilgą laiko tuvos piliečiais, 50 vokiečių turi
spaudimas
į
plienines
tunelių
sie

Europai, Azijai, Afrikai ir Vid. 26-ų ministerijų faktiškai yra ja!”), jie išimami iš apyvartos
Skeptiškos šypsenos
Rytams.
Maskvinių atitinkamų komitetų ir bus atsiųstos kokios nors nau neles, paruošė — E. A. Bartkus tarpą yra praleidęs nemažai re "žalią pasą” — tie kurie pasiryžę
daktorių, buvęs pakrypęs tai į] repatrijuoti.
Ta pačia proga verta atsimin bei ministerijų padaliniai. Vals jos mašinos, už kurias reiks mo ir E. Vey.
Pirmasis savo įtarimą viešai
Abu
pranešimai
susilaukė
gy

ti, kad JAV atstovas JT Henry tybės
Saugumo
komitetas kėti.
pareiškė Jungtinėse Tautose ne
vų diskusijų ir palankaus įverti
Cabot Lodge ir jo delegacijos (KGB) įkurtas 1954 metais vie
kas kitas, kaip tik tas asmuo,
nimo.
nuomonė yra tokia, kad JAV toj anksčiau buvusios ir 1953 me
J ieva Simonaitytė, ilgą laiką
kuriam pačiam teko daugiausia
Vytautas Puzinauskas dirba
šiuo metu turi labiau pasitemp tais (Berijos laikais) su Vidaus sunkiai sirgusi, dabar gerokai
su sovietais ginčytis dėl tos JT
• Rusijos reikalų specialistai mano, kad jų naujas bandy
—
Soil Stabilization Laboratory,
ti. Savo specialiame pranešime Reikalų Ministerija (MVD) su pasitaisiusi ir baigusi rašyti
programos. Tai buvo vienas Lo
Massachusetts
Institute
of
Techmas
amerikiečius
įvilioti į naujas tuščias derybas, atsiunčiant
sekretoriui Dulles ambasadorius jungtos Valstybės Saugumo Mi "Karaliaus Viliaus” II dalį. I da
tynų Amerikos valstybių atsto
nology., Cambridge, Mass.
prezidentui Eisenhoweriui Bulganino laišką, visiškai nepasisekė.
Lodge nurodė, jog dabar, kai nisterijos (MGB) pakaitalas.
lis buvo išleista dar nepriklau
vų — Haiti ambasadorius Ernest
Eugenijus Bartkus dirba, kaip Į tą laišką beveik visur pažiūrėta su šypsenomis. Prezidento Ei- prasideda naujas posūkis šalta- Lietuvoje to komiteto priešakyje somybės laikais. Dabar žada iš
G. Chauvet.
Assistant
Chief Engineer John senhowerio kietokas atsakymas, esą, rusus nustebino. Jie manę,
I jame kare pirmon vieton statant yra Kazimieras Liaudis (LiauF. Meissner Engineers Ine., 308 kad į užmestą meškerę kas nors užsikabins, o išėję priešingai.
Anądien jis specialiai pareng-j ekonomines ir socialines proble danskis), kilęs nuo Baisogalos, leisti abi dalis kartu.
♦
tu tekstu, kurį įteikė spaudos mas, JAV gali laimėti. Bet, jo nepriklausomybės laikais gyve
W. Washington St., Chicago 6,
• Brazilijon į prezidento įvesdinimo iškilmes, rengiasi vykti
V. Mykolaitis-Putinas vis dar Illinois.
korespondentams, pasijuokė iš nuomone, JAV laimės tuo atve nęs Sovietų Sąjungoje, kurį lai
viceprezidentas Nixon su 14 asmenų delegacija. Girdėti, kad ir iš
tos vadinamos sovietų labdarys ju, jei ji nekonkuruos su sovie-l ką buvęs Sovietų Sąjungos Rytų nebaigė "Sukilėlių” romano I da
už geležinės uždangos Maskva taip pat pasiųs delegacijas iškilmėse
lies. Romano tema iš 1861-64
tės Lotynų Amerikai. Jis savo tais ekonominės pagalbas didu-! Laivyno politiniu komisaru.
papūsti raudonųjų svaigalų.
metų įvykių.
rašte sakė, tarp kitų dalykų:
• Į JAV atvyko Didž. Britanijos min. pirmininkas Edenas,
♦
"Su skeptiška šypsena aš skai
lydimas gausių patarėjų. Jį pasitiko Valstybės Sekretorius Dulles
čiau apie tą sovietų pasiūlymą.
Iš senųjų (mirusiu) autorių
ir kt.
Ir aš pamažu prisiminiau tas
žada vėl išleisti Maironio, Vaiž
• AEC (Atomic Energy Commission) pranešė, kad atrasta
dienas, kad aš turėjau garbės
ganto ir taip pat Vinco Krėvės
visa eilė naujų atominių ginklų. Tie naujieji ginklai žymiai page
Generalinei Asamblėjai patiekti
kūrinių. Visa tai esą įtraukta į
rins JAV gynybos pajėgą.
rezoliuciją JT technikinės pagal
dabar Lietuvoje vienintelės lei
bos programai įsteigti. Ir aš pri
• Clevelande, laikršatį išleidžiant, iškritęs gausus sniegas
dyklos (valstybinės) šių metų
siminiau, kaip sovietai ne tik at
pasiekė 10 colių dangą. Toks gausus sniegas gerokai paraližavo*
planą.
*
kakliai laikėsi prieš tą progra
susisiekimą ir dėl jo turėjo darbą nutraukti daugelis priemiesčių
mą, bet ir sistemingai ją sabota
mokyklų.
Esą ruošiamasi leisti lietuvių
vo”.
liaudies meno albumai, kurių bū
• Prancūzijos įvykių stebėtojai susirūpinę seka, ar ten vėl
Ir toliau Haiti ambasadorius
sią keliolika tomų ir leidimas už
bus sukurtas vadinamas liaudies frontas. Pavojingas socialistų
aiškino ne tik savo, bet ir kaitruksiąs keletą metų. Du pirmie
bičiuliavimasis su komunistais išrenkant parlamento pirmininką
kurių jo kolegų, Lotynų Ameri
ji tomai su audinių, medžio dro
gali nuvesti kreivais keliais. Daug daugiau davinių būsią kai
kos atstovu, nuomonę dėl tikrų
žinių ir gyvenamųjų namų archi
socialistas Guy Molett baigs jam pavestus vyriausybės sudarymo
jų sovietinių intencijų dabar,
tektūros pavyzdžiais jau esą bai
planus.
kai tokia programą jie patys'
giami ruošti spaudai. Ta proga
• Italijoj vvkstančion žiemos sporto olimpiadon rusai at
siūlo. "Man regis, kad Sovietų
prisipažįstamą, kad ligšioliniuo
siuntė stiprios sudėties delegaciją, kuri prieš tai buvo specialiai
Sąjungą šiuo metu daro tą patį,
se geresniuosiuose leidiniuose
ruošiama valdžios išlaikomais kaštais. Lasvojo pasaulio sportinin
ką ji anksčiau įtarė, kad būk
esama trūkumų, nes nevisada ge Egipto ministeriui pirmininkui kai vėl kelia klausimą ar rusus tada galima skaityti laisvais spor
Amerika ketina daryti ekonomi
rai jie paruošti ir padaryta klai Gamei A. Nasser paskelbus, kad tininkais. Jie esą tipiški profesionalai, gauną algas iš valdžios
nės ir technikinės pagalbos prie
dų. žada geriau atlikti paren kraštas tuoj gaus naują konsti kasos.
dangoje. Sovietų Sąjunga yra
giamuosius darbus. (Neminimi tuciją ir galės išsirinkti parla
• Prahoje demonstravo vienybę raudonasis NATO. Jo pla
aiškiai ir nedviprasmiškai pasi
tačiau geresniųjų leidinių popie mentą, jo šalininkai sukėlė di
sakiusi dėl ekonominės ir techni
rio kokybės, spausdinimo ir ypač džiules ovacijas. Patys egiptie nai nukreipti prieš Vakarų valstybes ir už komunizmo įsigalėjimą.
kinės pagalbos esmės Jungtinių Tai bent vedybinė sukaktys — Henry ir Ella Foster švenčia 70 įrišimo labai ryškūs trūkumai). čiai sako, kad demonstravo per Jam lengva tuos įsipareigojimus vykdyti, nes visi pririšti ant tos
metų bendro gyvenimo. Jis turi 94 metus, ji tik 91...
Tautų forume. Ar dabar Sovietų
300,000 arabų.
pačios Maskvos virvės.
(LNA)
PAVERGTOJE
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Balys

turės gerai pasidarbuoti, kad su
darius suvažiavimui darbingą
nuotaiką, o atstovams molonius
įspūdžius iš mūsų garsaus "au
tomobilių miesto”.
den-Wuerttemberg švietimo miJ. Lekas
nisterijos, Vokietijoje, prieš pat
Kalėdas gavo apie 2.000 DM ver
BENDRUOMENĖS
tės gimnastikos įrankius: lygia
SUSIRINKIMAS
gretes, švedišką dėžę, ožį, šve
diškus suolus, odines klostes, rit Vasario mėn. 5 d. (sekmadie
minei gimnastikai sviedinius, nį) 12:15 vai. Hispanos Unidos
salėje, kampas Vernor ir 25-tos
buožes, lankus ir virves.
Gimnazija dar labai jaučia g-vių, įvyks Lietuvių Bendruo
mokinių sportiškos aprangos menės Detroito apylinkės visuo
stoką. Trūksta batukų, marški tinis susirinkimas.
Susirinkimo dienotvarkė: su
nėlių, kelnaičių ir pn.
Baden-Wuerttembergo švieti sirinkimo atidarymas, prezidiu
mo ministerija pasižadėjo ir to I mo sudarymas, valdybos prane
liau remti gimnaziją sporto sri šimas, socialinių reikalų komisi
tyje, aprūpindama ją vasarą jos pranešimas, revizijos komi
lengvosios atletikos bei kitais sijos pranešimas, valdybos rin
kimai, revizijos komisijos rinki
sportiniais įrankiais.
mai ir einamieji reikalai.
Visi Detroito lietuviai malo
niai > kviečiami į šį susirinkimą
atsilankyti.
V l idyba
TAUTINĖS SĄJUNGOS
SKYRIAUS POBŪVIS

N

Gaidžiūnas

• Sausio mėn. 1 dieną Adelaidės
Royal ligoninėj, Australijoje,
nuo inkstų ligos mirė L. S. T.
"Filiae Lithuania” korporantė
Irena Abramavičiūtė - Petukauskienė 39 m. amžiaus. Prie kapo
atsisveikinimo žodžius tarė NeoLithuania, Filiae Lithuania ir
Jaunosios Lietuvos Korporacijų
vardu P. Lukošiūnas, Adelaidės
bendruomenės ir artimųjų vardu
VI. Dumčius. Kapas skendo vai
nikuose ir gėlėse.

• V. Krėvė po mirties tapo išim
tas iš Lietuvoje "neminimųjų in
dekso". Sausio 6 dieną Vilniaus
radijo programoje buvo skaito
mas vienas iš V. Krėvės kūrinių,
o 1955 metų rudenį išleistas jo
mažesniųjų kūrinių rinkinys.

CONGRESSMAN

FRANCES P. BOLTON

22nd District

DETROIT

ginti kiek nedaug jų tuoj į savo
naują šeimos židinį užšisakė Dir • Neseniai per Vilniaus radiją
Redakcijon ateina visokių laiš
dr. A. Didžiulis, minėdamas 1905
vą, manome, kad taip pat ir ki
kų. Vieni iš jų svarbesni, nau
metų įvykius, plačiai ir palankiai
tus litetuviškus laikraščius. Jų
jesniu žinių atnešantieji, kiti —
pasakojo apie Kipro Bielinio da
pavyzdžiu turėtų pasekti ir kiti
eiliniais reikalais rašyti. Vieni iš
A.L.T. S-gos Detroito 4-tas
lyvavimą tuose įvykiuose. Ligi
B I R U T I E C ! Ų
panašiu gyvenimo keliu išėję.
tų laiškų rašyti oficialiai, lyg iš
šiol politinių pabėgėlių pavar- skyrius rengia savo narių bei jų
POBŪVIS
Mums miela pasakyti, kad Clei šeimų ir Tautinės S-gos bičiulių
aukšto, kiti, kad ir paprasti, bet
I
dės
buvo
griežtai
vengiama
mivelande tokiais gerais pavyz
Detroit, Mich. Esti valandų,
juose pajunti širdį, draugiškumą.
---- '..ų viešnagę-pobūvį, kuris
i nėti, išskyrus vieną kitą ir tai, 'bendrą
džiais tuoj buvo Vyt. Sniečkus
kurios
praeina labai švelniai ir
! įvyks vasario mėn. 12 d. (sek
Ir skaitytojai tegul man atlei
ir R. Jonaitytė-Nasvytienė. Mes tik keikiamąja prasme. Kipras
maloniai.
Tai yra ką mes papras
džia, jei apie vieną tokį laišką
madienį) 5 vai. p. p. Marijos ir
lauksime kas jų pavyzdžiu bus Bielinis dabar yra Lietuvos Laistai
vadiname
šeimyniška njotaiprisiminsiu. Tegul man atleidžia
Dr.
Jono
Simsų
namuose
—
2207
I vės Komiteto narys New Yorke.
sekantieji
?
...
ka,
bet
dažniausiai
ko ir negali
ir to laiško rašytojas, chicagieOakman Blvd.
me
perkelti
iš
šeimos
be tuščia
•
Šveicarijos
sostinės
žymiausias
tis A. Rimavičius.
Šiame pobūvy bus pravestas žodžiavimo. Tačiau neperdėsiu
dienraštis
”
Der
Bund
”
paskelbė
Redakcijai atsiųstame laiške
vedamąjį straipsnį ryšium su pašnekėsys dabartiniu metu vi sakydamas, kad tokia šventė, ku
taip parašyta:
Musų rėmėjai
okupuotosios Lietuvos sovietinio siems labai rūpimais ir aktualiais pina ramios ir geros nuotaikos,
Prenumeratą pratęsdami Dir ministerio pirmininko Mečio klausimais, čia atvykę turės pui buvo Detroito birutiečių sureng
"Gerbiamas Pone Redaktoriau, ,
Gedvilos atstatymu iš pareigų. kios progos įdomiai laiką -pra tas pobūvis sausio 22 d.
laibai vertindamas Jūsų para vos fondui aukas atsiuntė:
Į vakarą atsilankė gražus bū
mą siunčiant man "Dirvą” per A. Juozaitis, Cleveland ...$2.00 Laikraštis laukia, kai) astkirose leisti ir daug ką naujo, patirti:
beveik 3 metus nemokamai, no-1 T. Bartkus, Canada ............ 2.00 sovietų respublikose prasidė išklausyti kitų nuomonių ir pa rys visuomenės ir jaunimo. Ren
reikšti savąją. Bus pakankamai gėjai pasistengė atsilankiusius
riu labai nuoširdžiai padėkoti, S. Petrulis, Omaha ........... 2.00 sianti nauja "valymo” akcija.
kad nebuvau pamirštas ir galė J. Penikas, Maspeth ........ 1.00 • Pasiuntinybės patarėjas Dr. A. laiko ir saviems asmeniniams po asmeniškai užimti. Todėl visi bu
kalbiams su kaimynais ir bičiu vo suįdominti ir suartinti. Vie
jau kartu su visais vienminčiais A. Pimpe, Chicago __
5.00 Gerutis painformavo Vokietijos liais.
name ratelyje šoko ir jaunas da
sekti įvykių raidą.
K. Seputa, Detroit ........... 1.00 Lietuvių Bendruomenės valdy
lyvis,
mėgėjas moderninės šokių
Nors dar tebeesu studentas, A. Zenkus, Elizabeth
Visi skyriaus nariai su savo
1.00 bos pirmininką Pr. Zundę apie
muzikos,
ir daug, vyresnis bičiu
bet jau artinuos! prie užbaigimo K. Virbickas, Philadelphia 1.00 savo pasikalbėjimus Bonnoje dėl artimaisiais bei bičiuliais kvie
lis,
mintimis
ir dvasia atsirėmęs
(dar vienas semestras) ir jau J. Ramunis, M. D., Chicago 10.00 Lietuvos piliečių būklės Vakarų čiami gausiai dalyvauti ir tuo
į
nepriklausomo
Kauno balius.
šiek tiek dirbu. Tat norėdamas' P. Stulgis, Chicago ........... 1.00 Vokietijoje. Iš tų pasikalbėjimų prisidėti prie pobūvio jaukios
Tai įvyko dėl to, kad rengėjai
nelikti skolingas, po truputį gra M. Vaitėnas, M. D.,
nuotaikos
sudarymo.
Įėjimas
as

seka, kad Vakarų Vokietijos vy
vadovavosi principu neišblašky
žinsiu skolą. Dabar siunčiu $5
Cleveland .....................
riausybei užmezgus diplomati meniui — $1.50.
(penkis) dolerius ir artimiau P. Jocius, Cleveland ...........
Norintieji pobūvy dalyvauti ti susirinkusių, bet juos suar
nius santykius su Sovietų Są
tinti. Pavyzdžiui, bufeto, su gė
sioje ateity atsiųsiu ir likusius. J. Baranauskas, Cleveland
junga, Lietuvos piliečių būklė prašomi iš anksto pranešti A. rimais nebuvo ir tikriilusiai jo
Gilvydžiui
kasdien
nuo
6
iki
9
Dar kartą nuoširdžiaijsfas kor-į■J. Juška, Detroit ...............
vokiečių fedėralinėje respubli
niekas nepasigedo/ Gi nešokan
porantiškas ačiū.
C. Bogušas, Waterbury J..
koje nesikeičia. Jie ir toliau lai vai. vakare. Telef. WE 3-7461, tieji galėjo ramiai pasidalinti
arba V. Griškoniai nuo 12 iki 3
komi Lietuvos piliečiais.
P. S. Nežinau, ar prisimenat I J. Merkys, Hartford ___
vai. p. p. Telef. VI 1-8513. Jie mintimis, sutikti pažįstamus.
mane. Aš tas pats Rimavičius, P. Michelevičius, Chicago ..
Detroito birutietės sveikinti
• Vasario 16 Gimnazija iš Ba- suteiks kiekvienam tuo reikalu
buv. Stuttgarto skyriaus vilti- V. Slavinskas Dr., Monficello 2.00
nos
savo iniciatyva ir nusiseku
ir kitų pageidaujamų informaci
ninkas, o Fischeno "Vilties” sto J. Rauba, Grand Rapids .... 1.00
siu
pobūviu.
Linkėtina, kad šis
jų.
CHICAGOS
vykloje grojęs lūpine armonikė M. Vilkišius, Lawrence....... 1.00
jų
išėjimas
į
viešą
veiklą nebūtų
le su p. Armonu ir amžinai rė L. Virbickas, Brooklyn....... 1.00
GYDYTOJAI
vienkartinis.
NAUJA VILNIEČIŲ
kęs ... "Kas turi pinigų”. Turė B. Bilvaišienė, So. Boston 1.00
Juozas Nendriūnas
VALDYBA
A.
Kudirka,
Waterbury
....
2.00
tumėt turėt mane savo filmoje.
Tel. ofiso PRospect 8-1717
Dabar jau apsenęs... Betgi J. Liorentas, Chicago ..... 1.00
Vilniaus Krašto Lietuvių SąRezidencijos REpublic 7-7868
begalo gražūs buvo anieji lai-' D. Kalėda, Pittsburgh----- 1.00
jungos
Detroito skyriaus meti
Dr. S. Biežis
PADĖKITE
kaį
»
'P. Mičiulis, E. Chicago....... 1.00
nis
susirinkimas,
įvykęs sausio
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
EMIGRUOTI!
' P. Zailskas, Cicero ___ __ 2.00
mėn. 15 d. išrinko 1956 metams
3148 VVest 63 St.
Laiško, rašytojas - bičiulis iš, Aukotojams tariame nuoširdų
naują skyriaus valdybą. Ją su Lietuviai, kartu su lenkų, uk
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Vokietijos laikų, kada idealistai) ačiū.
daro: pirmininkas Pranas Mar rainiečių, čekų, latvių ir estų
Trečiad.
ir
sekmad.
ofisas
uždarytas,
studentai tautininkai buvo susi
tinkėnas, sekretorius Juozas Le buv. politiniais kaliniais padavė
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
būrę j "Vilties” korporaciją. Ta- I
Rezid. 3241 IV. 66th PLACE
kas, iždininkas Albertas Misiū prašymą USA Kongresui, kad
da amerikiečiams, ypač Lietuvai
nas ir narys Balys Petkauskas. būtų leista emigruoti į USA Vo
Vaduoti Sąjungai talkinant, su
Revizijos
komįsijon išrinkti: Cė kietijoje esantiems buv. politi
Tet.
offic
’
o
ARmitage
6-0161
sidarė galimybės surengti vilti-'
sys
šadeika
ir Vytautas Gurka. niams kaliniams, kurių įemigraTel.
buto
GRaceland
2-9203
ninku sąskrydi Alpių papėdėje, MONTREALIS JAU TURI N? L.
Vienas
iš
svarbesnių susirin vimas iki šiol buvo atmestas dėl
Dr. Juozas Bartkus
— Fischene. Kiek tada būta gra
FONDO ATSTOVYBĘ
kimo
nutarimų,
tai pasiūlymas TB ligos.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žaus entuziazmo, nors kai]) maži;
Sąjungos
Centro
Valdybai šių
Kongresmenas T. M a c h r o Norvest Medical Center
buvo tada mūsų visu materiali Žiu metų sausio 12 dieną Monmetų
rudenį
įvyksiantį
J.A.V.
ir
w
i c z sutiko šį prašymą remti
trealyje
susirinkus
keturių
gru’
niai ištekliai. Dar ir dabar pri
2336 West Chicago Avė
Kanados V.K.L. Sąjungos sky ir artimiausioje USA Kongreso
Chicago 22, III.
simena, kada susirinko visi sąs- pių (L.T.S., L.R.S., L.L.K.S. ir'
rių atstovų suvažiavimą šaukti sesijoje siūlyti, kad prašymas
krydininkai, o virtuvės katilas L.A.S.) atstovams ir apsvarsčius VAI,.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad.,
Detroite.
Jei.tas susirinkimo pa būtų patenkintas.
antrad.,
ketvirtad.,
penktad.,
buvo tuštokas. Pinigų buvo, bet gautą iš centro informacinę me
siūlymas
Centro Valdybai bus
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniai*
Kreipiuosi į visus amerikie
nebuvo ko. nusipirkti. Ir dabarti džiagą bei susipažinus su pa
12—4 p p. šeštadieniai*.
priimtinas, tai Detroito skyrius čius, kurių širdyse yra gyva ar
tiekta
samata,
buvo
prieita
vie

nis inž. E. Bartkus (Dr. J. Bart
I'
timo meilės ir žmoniškumo dva
kaus sūnus) už avies nupirkimą nos minties, kad Montrealyje i
sia. Paremkite p. T. Machrowiį sąskrydininkų katilą buvo net reikalinga ir tuo pačiu buvo
GARANTUOTI SIUNTINIAI!
cziaus (adresas House of Repreį amerikiečių kalėjimą pasodin įsteigta Nepriklausomybės Fon
Lietuvoje ir į Pabaltijo kraštus, Ukrainon, Lenkijon, Ru
sentatives, Wa»hington, D. C.)
do
atstovybė.
tas ... kol išsiaiškino, kad ir stu
sijon greičiausiai ir pigiausiai siunčia siuntinius ši firma
kilnųjį užsimojimą. Rašykite
Atstovybę sudaro:
dentai nori valgyti, nori gyventi
Kongresui, kad leistų įemigruoti
ir nori lietuviškais reikalais rū
Pirm. P. J. Viliušis, buvęs Ne-;
į
USA TBc turinčius buv. politi
pintis.
priklausomybės kovų dalyvis,'
nius
kalinius iš už geležinės už
Miela, kad iš anų nelengvų die Vyties Kryžiaus Kavalierius,!
dangos
!;
JANięUE TR.ADING CO.
nu gražus jaunimo būrys, dabar Lietuvos seimo narys ir diplo-l
P. Narutis,
čia kitose sąlygose yra artimi muotas teisininkas. Vicepirm.l
1029
Fairfield
Avė.
(netoli
W.
11
St.)
Liet.
b. polit. kalinių
Dirvos bičiuliai. Miela, kad Dir A. Kud'ma, sekr. P. Klezas, ižd.i J
Įgaliotinis
Vokietijoje
Cleveland
13,
Ohio
Telef.:
CHerrv
1-5547
va jais gali didžiuotis ir į juos K. Andriuškevičius ir iždo sekr. I
P. Narbutas.
atsiremti.
Centrinė firma yra Toronte, Ont.
Pasitarime buvusių organiza
835 Queen Street West, Toronto, Ont.
MARGUTIS
ir skyriai didesniuose miestuose, Kanadoje ir Amerikoje.
Visi sielojamės mūsų jaunimo cijų valdybų nariai ir tuo pačiu
Išsiuntimo skyrius yra ir Clevelande.
lietuviškaisiais keliais. Džiaugia-! N. F. naujoji atstovybė įteikė
yra pats seniausias Amerikos
lietuvių
žurnalas. Jis išeina kiek
mės. kai tas jaunimas, sulaukęs' pareiškimus Montrealio L. B. seiKlijentų patogumui skyriai atidaryti:
vieną
mėnesį
— yra gausiai ilius
reikiamo amžiaus, kuria lietu-!I mėlio prezidiumui reikalaujant
1162 Broadway Avė., Buffalo 12, N. Y.
truotas, turiningas, įvairus ir
viskas šeimas. Dar labiau džiau-| kad Nepriklausomybės šventės';
Telef.: FI 1272
i minėjimo gautasis pelnas būtų
skaitomas su malonumu.
giamės, kad toks jaunimas de-l
I
proporcingai
skiriamas
abiems
dėsi j lietuviškas organizacijas,
2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III.
MARGUČIO metinė prenume
skaito lietuvišką spauda. Bet irj Fondams.
Telef.: BRunsvvick 8-6780
rata $3.00.
liūstame, kad nemaža dalis mie
Visus mokesčius ir visas išlaidas apmokama čie vietoje, tat gavėjai
Margučio adresas; 6755 So.
Patar
’
kaimynui
liau prapuola tarp angliškosios,!
krašte jau nieko nemoka.
Western Avė., Chicago, III.
negu lietuviškos spaudos pusią-!
Už naujas medžiagas imama tiktai 50% vertės.
Sisųkite savo adresą ir gausi
prenumeruoti
pių . . .
V’sns siunčiamas prekes galima pasirinkti įstaigoje, kuri atidara
te viena numerį susipažinti.
Štai ir Clevelande, kur naujai,
kiekvieną dieną nuo 12 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.
susikūrusių šeimų nemaža, paly-l
DIRVĄ!
•

GREETINGS and BEST WISHES

MONTREAL

M

J. Kamienski

BEST W1SHES
Forą Pleasant Holiclay

JOSEPII

M. SWEENEY
Sheriff

Geriausi sveikinimai draugams ir r.ėmėjams

NORWOOD DRUG. INC.
GERAS RECEPTO IŠPILDYMAS YRA SVARBIAUSIA
MŪSŲ PAREIGA.

RECEPTŲ SPECIALISTAS

6411 Superior Avė.

t

HE 1-1035

GREETINGS and BEST W1SHES
f o Our Friends and Patrons
JACK KLUM REALTY CO.
259 East 156 Street

IV 1-2901

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

ST. CLAIR BUILDERS & SUPPLY CO.
BUILDERS SUPPLIES—BRICK—CEMENT—L1ME

20020 ST. CLAIR AVĖ.

KE 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

CLEVELAND FABRIC SHOP
13560 Euclid Avenue

GL 1-8523

706 East 185th St. off Lake Shore Blvd.

IV 1-6832

To Our Friends and Patrons
GREETINGS and BEST W1SFIES

V/ILSON PURE OIL
SERVICE STATION
8000 BESSEMER AVENUE

DI 1-9807

Dirva Nr. 5 * 1956 m. vasario mėn. 2 d.

gorskis pasakojo, kad jo žmona,
mokėdama lietuviškai, dainuo
davo poetui jo pamėgtas lietuviš
kas dainas. Atsidūręs Paryžiuje
A. Mickevičius palaikydavo ry
šius su lietuviais, ypač su Nezabitausku ir kitais.

SHijimis vedvlios netrukdo
Taip kalba Švedijos studentų atsakymai j klausimus
Vienas švedų studentas pa apsigyventi ne tik vedę, bet ir tyti ir jame įrengti butus gy
reiškė: "Galima geriau studi nevedę studentai. Tiems studen venti.
juoti, kai esi vedęs. Tuo atveju tams, kurie ruošiasi kvotimams, Štai studentų šeima, kurioje
studentas turi aiškų gyvenimo įrengti specialiniai, gerai izoliuo priskaitoma net 3 vaikai. Ir jis,
tikslą ir studijuoja labiau kon ti kambariai, kuriuose jie gali ir ji studijuoja teisę. Už trijų
centruotai".
netrukdomai mokytis.”
kambarių butą nuoma sudaro 210
Be abejojimo, studentui vedy
Konfliktų daugiausia sudaro kronų. Tačiau ryšium su šeimos
bos turi savo teigiamų pusių. Jis studentų vedybos studentei — pagalba nuomos praktiškai rei
veda reguliaresnį gyvenimą, jis motinai, kai ji yra priversta bent kia mokėti tiktai 142 kronų. Me
gauna geresnį valgį, nes visi tei jau laikinai atsisakyti studijų ir tinis tokios šeimos biudžetas sie
gia, kad švedų studentė moka turi užsiimti namų ruoša ir auk kia 8.000 kronų. Iš tos sumos
gerai virti. Taip pat studentė lėti vaikus. Vyriškis tuo pat me valstybės garantijų fondas su
yra dažniausia tos nuomonės, tu toliau studijuoja. Tačiau an moka per metus 5.000 kronų. Li
kad dviese galima net pigiau iš ketos liudija, kad galimi įvairūs kusiąją sumą jaunoji pora užsi
gyventi, nekaip gyvenant sky kompromisai ir tarpusavio pagal dirba atostogų metų. Ji uždar
rium. Tuo atžvilgiu galima su ba. Tatai rodo Uppsala universi biauja kaipo žurnalistė, jis dirba
vedusių studentų teigimais su teto atliktoji anketa. Jos tikslas kaipo medžių plukdytojas. Atos
tikti.
buvo įrodyti, kad šiais laikais togų metų vaikai apgyvendina
Bet kas namie šeimininkauja ? studentai daug dažniau veda, ne mi pas senelius arba pas arti
Tarnaitę pasisamdyti nįemano- kaip anksčiau ir kad to pasėkoje mus gimines. Vyras — studen
ma. Lieka kompromisų kelias. atsiranda naujų ekonominių pro tas jau savo studijas baigia, jai
Kas tuomet, kai atsiranda vai blemų, o pirmoje eilėje — buto liko kiek ilgiau dar mokytis, nes
ji tegali klausyti paskaitų tiktai
kų? Tą klausimą pastatėme vi klausimas.
sai eilei asmenų, kurie yra vis Statistika rodo, kad Uppsala vakarais. Bet abu pasiryžę stu
pusiškai susipažinę su studentų iš 1074 bendro studentų skai dijas baigti ir dirbti savo tiesio
gyvenimu.
čiaus vedusių yra net 22,6%. Iš ginėje profesijoje, susietoje su
Vienas atsakymas skamba to skaičiaus 65% abu yra stu studijomis.
taip: "Jūs esate teisus, kompro dentai, o likusiųjų 35% tiktai Anketa rodo, kad studentų Šalta ir daug sniego. O madų
misai yra reikalingi, kad dau viena pusė yra studentai ar stu tarpe išsiskyrimų pasitaiko gana krautuvės jaunoms moterims jau
giausia sunkumų kyla studentei. dentės. Statistika taip pat paliu retai. Lygiu būdu tiktai išimties siūlo šiuos maudymosi kostiu
Dažniausia ji turi išsižadėti stu dija, kad didžioji ištekėjusių stu atveju pasitaiko, kad vedybos mus, kurie dabar demonstruoja
mi Floridos vasarvietėse.
dijų, kad vyras galėtų greičiau denčių dalis toliau studijuoja. abiems pusėms sutrukdė studi
baigti mokslą. Kartais ji susi Tačiau problemos nėra lengvos. jas. Dažniausia jos nekliudo siek
randa darbo, bent kelioms valan Daugelyje atvejų studentai pa ti užsibrėžto tikslo. Nors vedy
APIE ADOMA
doms į dieną, ir tuo būdu pa sidaro gana stambių skolų. Bet bos atneša ir nemaža sunkumų,
pastebėta, kad juo skolos didėja, bet jos taip pat sukelia norą iš
lengvina gyvenimą.
MICKEVIČIŲ
Tačiau tiktai retai pasitaiko, tuo studentė uoliau ir greičiau tverti ir prisitaikyti prie naujų
kad studentė visai atsisako stu studijuoja, tuo tarpu vyrams reikalavimų. Bendrai paėmus,
Nors lotynų posakis sako ”Audijų. Po kurio laiko, kartais tik skolos įtakos nedaro. Pastebėta, daugumai studentų ir studenčių diatur et altera pars”, bet pasi
tai po kelių metų, ji vėl atnauji kad studentai neretai padeda na pavyksta tuos sunkumus nuga rodę Drauge, Darbininke ir ga
na studijas. Pasitaiko, kad stu mų ruošoje ir vaikų priežiūroje. lėti.
liausia Vienybėje Aisčio, Naujo
dentė — motina pakeitė savo Bendrai paėmus, anketa rodo, ------------------------------------------------— kaičio, šešplaukio ir Merkelio
planus ir imasi kitokių studijų. kad moterys po vedybų pesimisstraipsniai apie Adomą Micke
Bet dažniausia pasirenkama stu tiškiau vertina materialinius
Greetings and Best Wishes vičių toli peržengė per loytnų
dijos, kurios veda prie akademi sunkumus, nekaip studentas, ku
posakio nustatyta ribą. Man lie
nių kvotimų. Neretai pasirenka ris turi daugiau optimizmo.
To Our Friends and Patrons ka pasirinkti jau ąuinta pars.
ma bibliotekininkės studijas, ku Pskaičiuota, kad studentų po
Juo labiau drįstu tat padaryti,
rios įgalina susirasti gerai ap rą^ be vaikų turi pragyvenimui
kad mane riša tiesioginiai san
tykiai su A. Mickevičiumi. Poeto
mokamą vietą. Nepaisydama ve ištekti tarp 600 iki 800 kronų.
dybų, švedų moteris vis tik nori Juo studentai jaunesni, tuo iš B A R T U N E K
sūnaitis Adomas Goreckis, šeš
turėti nepriklausomybę ir pati laidos mažėja. Uppsaloje "stu
plaukio minėtosios E. GoreckieCLOTHERS
uždarbiauti. Švedijoje kreipiama dentų miestas" susideda iš try
nės sūnus, buvo mano gimnazi
jos draugas ir pasakojo man
didelis dėmesys į diplomą, ypač į likos dailių namų su 429 atski
akademinį laipsnį."
rais kambariais ir 48 butais šei
smulkmenų iš savo senelio gy
Bet ar studentiškos vedybos iš moms. Studentų namuose šiuo
venimo.
FINANCE YOUR
silaiko? Į tą klausirą anketa duo metu priskaitoma 50 vaikų. Na
A. Mickevičius pasižymėjo to
da tokį atsakydą: "Apskritai pa muose įrengti žaidimams darže
kiais pat ypatumais, kaip ir kiti
APPEARANCE
ėmus, studentų vedybos yra pa liai, kuriuose prižiūrimi vaikai,
Lietuvos tų laikų bajorai ir in
stovios. Sunkiausia yra su butu kai motina išeina klausytis pa A MODERN TEN-PAY-PLAN teligentai. Jie vartojo lenkų kal
jaunoms studentų šeimoms. Uni skaitų. Nuomos nėra labai že
bą, bet vadino save lietuviais. Ir
versitetiniuose miestuose Lund mos, bet butai įrengti nepapras
t
poeto minėtas vaikaitis, nors ne
ir Uppsla, iš dalies ir Goeteborg tai moderniškai, su visais pa
mokėjo lietuviškai, bet priskyrė
14958 St. Clair Avė.
šiuo atžvilgiu jau daug kas pa togumais, kuriais gali naudotis
save prie lietuvių.
daryta. Stockholme artimiausiu ne tiktai šeimomis, bet ir atski
1889 m. man teko aplankyti
6529 Union Avenue
arti Kauno Romainių vienkiemį,
laiku bus baigtas 21 augšto na rai gyveną studentai. Pradžioje
mas, kur suras pastogę 277 stu buvo įrengtas restoranas, bet vė
kur gyveno 90 metų bajoras Za833 Prosnect Avenue
dentų šeimos. Netrukus žadama liau pasirodė, kad studentai mie
gorskis. Jį aplankydavo A. Mic
statyti naujas pastatas su 500 liau patys gamina sau valgį. To
kevičius. šis mėgdavo sėdėti ant
kambarių. Tuose namuose gali dėl restoranas manoma persta «- _______
arti rūmų esančio akmens. Za-

AUKAS - AMAZONES DŽIUNGLIŲ
SIAUBAS
ANT. BARČIUS

Mažutė laukinuke

jos nasrų ėjo baltos putos ir ji maurojo kaip
jautis. Mes bandėm ją maitinti, bet nieko ji
nevalgė — viską išspjaudavo. Atnešėm ten
pat augančių vaisių, bet viskas veltui.
Tris dienas ir naktis mes ją jaukinom,
bet ji tik maurojo, mėtė į mus įtūžusius žvilg
snius ir drabstė iš burnos einančias putas.
Bijodami, kad ji nemirtų iš bado, nutarėme
ją paleisti.
Pasijutusi laisva, ji tekina pasileido bėg
ti ir pribėgusi didžiulį medį, akimoju, kaip
beždžionė, įkopė į jos viršūnę. Ten įsitaisiusi,
ji ištisas valandas valgė to medžio vaisius.
Visą naktį ji pasiliko medyje ir mes bukštavome, kad ji neiškrįstų.
Rytojaus diena ji bailiai nulipo nuo me
džio ir šoko į upę. Pagriebusi vandeniu plau
kiantį medžio gabalą, ji skubiai įrėši į antrą
pusę, vis atsisukdama pažiūrėti į mus nuste
busius, ar mes jos nesivejame.

Mano smalsumo vedamas, kapitonas min
timis nuklydo į tolimus tarnybos laikus Ama
zonės džiunglėse ir pradėjo pasakoti.
— Man su keliais vyrais patruliuojant
tos pačios Curaray upės pakraščiuose, tik gal
kelias dešimtis kilometrų žemiau pasroviui
nuo šio įvykio vietos, staiga užėjo baisi aud
ra. Tropikinis lietus srovėmis pylė be perstojimo kelias dienas ir naktis. Įsiutusi upė
griovė uolotus krantus ir nešė viską pakeliui.
Mes matėme kai ištisos laukinių bakūžės
plaukė, drauge su išrautais medžiais ir krū
mais.
Audra nurimo, vėl suspindėjo ugninė
saulė ir upės pakrantėmis vaikščiodami pa
matėme smėlyje bemiegančią kokių 9 ar 10
metų nuogą indėniukę. Vos tik mums prie
jos artinantis, ji ūmai pabudo ir šoko bėgti.
Bet vienas mano puskarininkis, kuris buvo
vikrus kaip laukinis, ūmai ją pavijo ir, su
Aukas — niekada neprijaukinamas
rišęs rankas, atitempė pas mus.
Mergaitė visokiais būdais stengėsi iš
— Tačiau, — kalbėjo toliau kapitonas,
trūkti ir įkąsti puskarininkiui j rankas. Iš — aš esu tvirtai įsitikinęs, kad aukas turi
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Autoriaus nuomone A. Micke kalba ar turinys? Ar randame
vičius nuo V. Kudirkos laikų praeities ir dabarties savo lite
esąs svetimesnis. Kodėl? šešplau- ratūroje tokiu savo patriotišku
kis gi sako, kad nuo mūsų auš mu ir pasižymėjusių tėvynei kaip
rininko romantizmo A. Mickevi- K. Walenrodas ir Gražina? Po
čisu mums tapo ypatingai bran nas Tadas visų tautų literatūros
gus. Ar galima suderinti abiejų kritikų įvertintas kaip žymiau
Sugretindamas minėtųjų au nuomones ?!
sias istorinis epas.
Galiausia kyla klausimas, kas
torių straipsnius apie A. Micke
Dr. J. Januškevičius
vičių skaitytojas gali stebėtis labiau įvertintina, ar kūrinio
pareikštu nuomonių skirtingu
mu.
Aisčio straipsny lenda kaip
GREETINGS and BEST WISHES
yla iš maišo antimickevičiaus
nusistatymas. Keista, kad Ais
To Ali the Lithuanian People
tis, užuot A. Mickevičiaus au
For ą Pleasant Holiday
tobiografinių smulkių bruožų,
paduoda primindamas, kaip jį
plakė J. Skerla. Jis pasigenda A.
LUIKART INSURANCE AGENCY
Mickevičiaus kūriniuose lietu
viškos dvasios, teigdamas, kad
GENERALINSURANCE
poetas yra mums svetimais. Ar
tokios asmenybės kaip Konradas
18609 St. Clair Avenue
KE 1-4770
Walenrodas, Aldona ir Gražina
neįrodo lietuviškiausios dvasios ?

protingą vadą, nes jų visi žygiai yra labai
gerai suorganizuoti, iš anksto viskas išnšipinėtą ir jų puolimai beveik visada pavyksta,
šitą mano įsitikinimą patvirtina vienas bai
sus įvykis, įvykęs prieš daugelį metų.

Aukų teritorijos pakrašty prieš daugelį
metų įsisteigė vieno katalikiško ordeno misi
ja, turint tikslą prijaukinti ir krikštyti au
kas. Per kelis metus ji prisijaukino keliolika
laukinių indėnų, bet nė vieno aukas. Paga
liau, misijos bendradarbiai indėnai atrado
džiunglėse laukinio žvėries sunkiai sužeistą
10-12 metų auką berniuką. Jį parsinešė į mi
siją, išgydė ir surištą ėmė jaukinti ir mo
kyti visokių civilizacijos ir religinių gudry
bių.
Iš pradžių jis labai spyrėsi, bet palaips-.
niui, atrodė, ima sutikti su savo likimu. Jo
būta gana gabaus, tat misija nutarė jį per
kelti į miestą ir labiau atsidėti jo švietimui.
Trumpai kalbant, po kelių metų jį pasiuntė
į Romą ir, kai jis ten tapo išventintas į kuni
gus ir į to vienuolyno ordino narius, jis buvo
sugrąžintas vėl į tą pačią misiją, kad jo pa
galba būtų galima vykdyti datig sėkmingiau
tų pačių aukų švietimą ir krikštyjimą.

Sugrįžo jis giliai išsimokslinęs, kalbąs
kelias europietiškas kalbas ir atsidavęs savo
brolių krikštyjimui. Ir vieną dieną, lydimas
kelių konfratrų ir keliolikos ginkluotų paly
dovų, išsileido kelionėn j savo tėvų sodybas

priežasčių

Jums patiks

STROH’S turi
puikų skonį

joks kitas alus

negali prilygti.

Dabar už vietines kainas

tik jam vienam dar iš vaikystės žinomais ta suorganizuoti, kad laukiniui tatai būtų ne
keliais. Po dviejų dienų sunkios kelionės, jie įmanoma padaryti.
atsidūrė prie krūvelės šiaudinių bakūžų. Jis
Sėdėjome susimąstę. Galvoje pynėse min
vienas pažengė kelis žingsnius į priekį nuo
tys čia už, čia prieš aukas. Bet argi juos ga
savo palydovų ir, tūlo tropikinio paukščio
lima kaltinti už tokį savo laisvės brangini
švilpimą primenančiu balsu, pradėjo rėkti.
mą?
Ūmai iš bakūžių išlindo keliolika aukų,
Lyg atspėdamas mano mintis, kapitonas
apsiginklavusių jietimis ir lankais. Jie pa
vėl prabilo:
mažu ir atsargiai artinosi, pasirengę kovai.
— Kažin ar ir dabar amerikiečiai, kaip
Kada jie buvo jau už keliolikos žingsnių, aukeršto priemonės, nepareikalaus leisti bom
kas-kunigas ūmai apsigrįžo, stvėrė iš nuste
barduoti aukų teritoriją? Bet už ką? Jie no
busio sargybinio rankų kardą, perplėšė nuo
ri, kad juos paliktų ramybėj. Jie yra laimin
galvos iki kojų savo sutoną ir vienu akimirks
gi nepažindami nei laikrodžio, nei laikraščio,
niu kardu nukapojo savo konfratrų galvas.
nei betkokių tikybų. Juos net neinteresuoja,
Tada baisiai rėkdamas, prisijungė prie kitų
kaip visus kitus laukinius, šaunamas ginklas.
aukų ir išžudė visus savo buvusius palydo
Jie puikiai žino, kad baltasis žmogus, prisi
vus. Tiktai dviems indėnams, kurie buvo kiek
atokiau palikti saugoti bagažą, vargais nega dengęs visokiomis vilionėmis, nori juos pa
lais pavyko po kelių dienų sugrįžti į misiją. vergti ir dėl to jis kovoja su juo žiauriausio
Bet deja. Jau rytojaus dieną misija buvo už mis priemonėmis iki mirties.
pulta aukų, beveik visi jos nariai išžudyti,
Niekas nepaėmė į nelaisvę jokio aukas,
o ji pati paversta pelenais.
nes jis, nesant kitos išeities, suskumba nusi
Nutilo kapitonas. Bet po valandėlės jis žudyti užnuodyta vilyčia. Juk tai yra kažkoks
vėl kalbėjo toliau:
stebuklingas laisvės pamėgimas. O, kita ver
— Aš ir daugelis džiunglių pakraščių tus, ko ten lenda visoki misijonieriai ? Juk
kolonistų esame įsitikinę, kad aukams dar ir savo misijoms turi neaprėpiamą dirvą pasau
dabar vadovauja tas buvęs kunigas. Kalba lio didmiesčiuose, kuriuose, sakoma ,yra dau
ma, kad jis persirengęs atvyksta net į mies giau kaip 50% ateistų, jau nekalbant apie
tus ir surenka visas reikalingas informaci Sovietų S-gos imperiją.
jas. Daug aukų užpuolimų buvo taip gerai
(Pabaiga)
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biuose; 5) Lietuvos skautų veik
la tarptautiniam# skautų judėji
me — a) dalyvavimas tarptaut.
sąskrydžiuose, konferencijose ir
kt. tautų skautų tautinėse sto
vyklose ir b) kitų kraštų skautų
viešnagės Lietuvoje. Laukiama
prisiminimų, ano meto nuotrau
kų ir skautiškos spaudos komp
lektų. Prašoma nurodyti —- ar
medžiaga duodama tik pasinau
doti šiam leidiniui ar perleidžia
ma LSB Užsienio Skyriui. Rašy
ti redakcinei leidinio komisijai
adresu: psktn. Antanas Banio
nis, 8336 Logan St., Detroit 9,
Mich.

Smagiai apdainuoja daina sve žiedelį dalint ir kt. Nors sakoma,
čių kvietimą: "Suprašykim vi kad žaidimas nežino galo. Kad
sus ponus. Ir kaimynus ir klebo jis gali nutrūkti kiekvienu mo
nus.” O kodėl ir nesuprašyti? mentu ar trukti labai ilgai...
Pakvietimai siunčiami iš ank kada įsitraukę žaidžia vaikai.
sto. Juos padaro patys vaikai; Tačiau nepervarginę svečių ir
nupiešia piešinėlį, įrašo eilėraštį savęs mes einam į vakarojimo
ar patarlę ar dainos posmelį.
pabaigą. Pasakojama poringė ar
Svečiai renkasi. Lietuviškų padavimas. Visi įtraukiami dai SESERIJOS VADIJA DĖKOJA
UŽ SVEIKINIMUS
plokštelių muzika, stiklinėlė gai nai, apie Birutę ir Kęstutį, apie
vinančio gėrimo ir pokalbiai su Viliją ir Nemuną, Raseinius ir
(sks) Seserijos Vadija ir Vy
darys malonią pokylio pradžią Dubysą ir pagaliau "Namo bro riausioji Skautininke Kalėdų ir
suaugusiems ir jaunimui.
leliai, namo...”
N. Metų šventėms iš viso pasau
Jaunesniesiems reikia veiks Dainoje nurimę svečiai išsi lio kraštų gavo daug šiltų svei
mo, užsiėmimo. Vaikų kamba skirsto. Išsinešdami įspūdžius ir kinimų iš skaučių-tų ir vadoviųryje paruošiami staleliai įvairių įsitikinimą, kad be džiaugsmo ir vų. Jiems dėkodama ir siųsdama
užsiėmimų. Prie vieno jie išpūs pasigerėjimo, meilė tėvynei nu seseriškus linkėjimus Seserijos
balionus, prie kito — leis muilo nyktų kaip nelaistomas darželis. VS vyr. sktn. O. Zailskienė rašo:
burbulus, prie trečio darys iš
"Niekad nenuvys mano širdy
spalvuoto popierio kepures ar
je iš Australijos Adelaidės skau
gėles, prie kitų stalų gal bus žai
čių ir skautų vadovų atsiųsta
dimai ir žurnalai.
gyva gėlytė, neužmirštamos liks
Po valandėlės prasideda vai
Vokietijoje likusių skaučių me
LADY
BADEN-POWELL
šės. Jos bus įvairiai paruoštos.
niškai iša.ustos juostos, palydė
VĖLIAVA
MŪSŲ
SKAUTĖMS
Neturint erdvaus valgomojo pa
tos skaučių-tų parašais, taip pat
togiausiai paruošti bufeto būdu,
(sks) Pc. JAV keliaujanti ir’į Anglijos, Venecuelos, Kanados
kuriame vyrautų lietuviški val skautiškus vienetus lankanti pa-1 ir visų JAV vietovių laiškai, kugiai ir gėrimai. Ir būtų išlaiky saulio skaučių šefė Lady O. Ba- pjnj seseriškos-broliškos meilės,
tas trispalvės derinys stalą ir den-Powell sausio 16 d. Glendale,' prisirišimo jausmo ir gražių Hn.
valgius puošiant.
Calif. susitiko su mūsų skautų kėjimų. visa tai rodo> kad skau.
Pramogos. Namų koncertas ir skaučių atstovais vakariniame' eiy Seserija ir ig viso Lietuvos
muzikos ir poezijos pynėje. Tau JAV pakraštyje. Lietuvaites Skautų Sąjunga yra gyva ir jos
tiniai šokiai, rateliai ir žaidimai skautes pasimatymo atstovavo dvasia nemari!”
sudarytų linksmąją, gyvąją pro psktn. D. Pulkauninkaitė, V. Mit
gramos dalį. Į ją reikėtų įpinti kutė, Mikuckytė, L. Stančikaitė
ŽINIOS Iš PIRMUOS
ir kokią staigmeną. Sakykim, ir D. Tamulaitytė, o skautus —
PASTOGĖS
pavaizduoti Kauno dešrelių par psktn. Pr. Pakalniškis ir psktn.
(sks) Vyr. skltn. B. Ciplijausdavėją iš Laisvės Alėjas su karš V. Tamulaitis bei senųjų sk. Ži
kaitė,
Montrealy, ir vyr. skltn.
tom dešrelėm. Knygnešį, kuris dinį — S. Tamulaitienė. Viešniai
apdovanotų vaikus knygomis, įteiktos gėlės ir V. Augustino i L. Michaelytė, Waterbury, yra
šeimininkę, kuri pavaišintų vi Lietuvos vaizdų albumas su ati j pakeltos į paskautininkės lps.
sus lietuvišku sūriu. Svečiai ga tinkamu įrašu. Mūsų skaučių at | Dr. A. Mačiuikienės $100 auka
lėtų dainele to sūrio paprašyti: sineštoji vėliava buvusi paliesta I Liet. Skautų S-gai savo a. a. vy"Šeimininkė šių namų, susimilk Lady Baden-Powell rankų ir pa 1 ro skautininko atmintį pager
ant svečių, duok, duok tą sūrį, skirta išlaisvintos Lietuvos skau biant, Pirmijos nutarimu pa
kurį pečiuje turi!...”
čių amžinam prisiminimui. At skirstyta ”Sk. Aidui” ir "M. Vy
J
Žaidjmai. "Vaikas instinkty likdama šią malonią pareigą čiui" po $50.
viai linkęs žaisti ne todėl, kad viešnia tarė tai progai skirtą Ramiojo Vandenyno Rajonas
yra jaunas, bet yra jaunas todėl, žodį. Los Angeles skaučių turi Pirmijos nutarimu panaikintas.
kad žaistų”, sako K. Dineika sa ma vėliava esanti pirmoji Lie Akad. Skautų Sąjūdis organi
tuvių Skautų S-goje turinti tokią zaciniu požiūriu prilygintas Liet.
vo knygoje "žaidimai”.
Skautų S-gos rajonui, kuris ap
Taigi Vasario šešioliktosios prasmingą paskirtį.
ima akademinius sk. vienetus
vakarojimas, kad ir pokylio nuo Pasikalbėjimuose su mūsų
neteritoriniu pagrindu. ASS pir
taikoje, tesuburia visus valan skautėmis-tais Lady Baden-Pomininkas prilyginamas rajono
dėlei pažaisti žaidimų.
well gražiai ištarė Palangos var vadui ir ex-officio įeina S-gos
Fotografija. Dalyviai paskir dą ir prisiminė 1933 m. ten bu Tarybon. ASS nariai-ės moka
stomi į dvi grupes. Viena išeina, vusį Lietuvos skautų-čių Sąskry mokesčius S-gos vadovybės visai
kita lieka. Likusioji susitaria dį, kuriame ji su savo velioniu S-gai nustatyto dydžio bendra
pavaizduoti ką nors iš Lietuvos vyru — pasaulio skautijas kū tvarka. Tas neliečia ASS, ASD
istorinių ar kultūrinių įvykių.
rėju Lordu R. Baden-Powelliu ir ir Korp! Vytis vadovybių teisės
Uždavinys: įspėti, kas vaiz šeima lankėsi. Pati viešnia nuo nustatyti savo nariams papildo
anų laikų yra labai pasikeitusi mus mokesčius.
duojama.
Šis žaidimas praeina labai nuo išvaizda, tačiau savo dvasia ir
NAUJOS SESERIJOS
taikingai, jei kas palydi jį mu kalba tebėra jaunatviška, gaji ir
nka. Įspėjus, grupės pasikeičia. uždeganti.
VADOVĖS
žemėlapis. Pakabinamas Lie
(sks) Iš Skaučių Seserijos VaPRAŠO TALKOS SVARBIAM
tuvos žemėlapis. Dalyviai stebi
dijos gautomis žiniomis paskir
SKAUTŲ LEIDINIUI
jį apie 10 min. Toliau, žemėlapis
tos naujos vietininkės: Newl
uždengiamas švariu balto popie
(sks) LSB Užsienio Skyrius Yorke — J. Janulevičienė, Hart-j
riaus lakštu. Uždavinys: suar- šiemet nori išleisti anglų kalba forde — psktn. B. Bernotienė,
šyti kiek galint daugiau vardų leidinį apie žuvusius ir kankinius Waterbury — psktn. L. MichaeLietuvos miestų, upių ir ežerų. lietuvius skautus. Norima duoti lyte.
žodžių medžioklė, šis žaidimas ir žinių apie Lietuvą bei jos skau Sktn. O. Gailiūnaitė Toronte
tęsiasi per visą vakarą. Atėję tus. šiam tikslui kviečiami tal sutiko būti Seserijos Vadijos at
svečiai gauna nedidelį sąsiuvinė kon vyresnieji skautai bei vado stovė "Skautų Aido” redakcijo
lį, kurio puslapiuose pažymėtos vai. Reikalingos žinios: 1) Apie je.
dešimt abėcėlės raidžių. Užda žuvusius ir nukankintus skautus
B. Malskytė paskirta laikinai
vinys : "primedžioti" surašyti bei skautininkus dėl Lietuvos eiti Venecuelos rajono vadeivės
kuo daugiau žodžių (daiktavar laisvės ir skautybės; 2) Pavienių pareigas.
džių) kiekvienai nurodytai rai skautų patirti persekiojimai,
Seserijos Vadijon pakviestos:
dei. Pav. A abėcėlė, Agota, An kankinimai ir teroras okupacijų R. Mantautaitė-Molienė — Tau
tanas, adresas, agronomas, aguo metu; 3) Rezistenciniai žygiai tinio Auklėjimo vadove, psktn.
na ir kt.
prieš okupantus; 4) Skautybė V. Karosaitė __ Jaunesn. Skau
Ilgiausias žodis, žaidėjai turi Nepriklausomoje Lietuvoje — čių Skyr. vedėja ir pasktn. T.
po lapelį popieriaus ir pieštuką. a) tautinės stovyklos ir b) tra- žukienė — Vyresn. Skaučių
Uždavinys: parašyti per 3-5 min. gingai žuvę skautiškose parei Skyr. Vedėja.
ilgiausį žodį. Laimi tas, kieno gose arba didvyriškuose žygdarI
žodis ilgiausias.
Apkalba. (Jaunimui). Daly
viai gauna po popieriaus lapelį ir
pieštuką, žaidimo vedėjas klau
sia: Kas? Visi rašo moterišką
vardą, užlenkia ir apsikeičia la
Ar jūs norėtumėt turėti vieną?
peliais.
Su kuo? "Rašomas vyriškas
NORITE GERO PATARNAVIMO
vardas, užlenkiama ir pasikeičia
ir
ma ir 1.1. "Kur buvo?” Rašoma
vieta. "Ką darė?” "Kas iš to iš
LIBERALAUS SUSITARIMO
ėjo?” ”Ką žmonės sakė?” Lape
Ateikit ir pamatykit__
liai sumaišomi. Dabar kįekvienas
pasirinkęs lapelį skaito: "Birutė
MICHAEL OLDSMOBILE CO
su Jonu Kaune. Rugius kirto.
Susipiešė. žmonės sakė: "Abu
labu tokiu”.
10640 St. Clair Avė.
MU 1-7000
Galbūt prisimins ir sveteliai
Atidaryta vakarais iki 9 P. M.
savo vaikystės žaidimus: žiužę,

SKAUTAI

GREETINGS and BEST WISHES
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

ENdicoti 1-0770

■
Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams
Pasivaišinimui 28 skonių ledų

APLANKYK

HOWARD JOHNSON’S
13704 EUCLID AVĖ.
13901 CEDAR RD.
East Cleveland
University Heights
MAYFIELD AT GREEN ROAD
WEST 130th AND PEARL ROAD
Euclid Avenue at University Circle
14025 BROOK PARK ROAD

GREETINGS and BEST WISHES

FROM A FRIEND

NAUJAS OLDSMOBILIS?

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams
LAFFERTY REALTY CO.
33000 Vine St.

Wllloughby 2-6060

Off Lake Shore Blvd.

GREETINGS and BEST W1SHES

GRABLER MFG. COMPANY
6565 Broadway

MIchigan 1-9260

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends

LOUISVILLE TULE
INSURANCE COMPANY
MAin 1-2075

Standard Building

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. II. Jšnnakler, Mgr.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems

BUILDING LABORER’S
Local No. 310
JAMES O’TOOLE, SECRETARY
1220 ONTARIO ST.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

ROBERTS - GORDON GAS FIRED
HEATING EQUIPMENT
RAY E. LANDERS

SUperior 1-9322

N. B. C. BUILDING

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

UNITED

PROVISION

CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

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

3048 ST. CLAIR AVĖ.

PR 1-0190

Dirva Nr, 5 * 1956 nu vasario mėn. 2 d.

Klaipėdos Konservatorijos buv. pedagogams
ir studentams

lininkus ir architektus, gyvenan
DIPLOMATINĖ
čius ne tik Amerikoje, bet ir ki
TARNYBA PASISAKO tuose kontinentuose, savo reli

ginio pobūdžio ęksponatais šioje
parodoje dalyvauti. Eksponatai
gali būti bet kurios dailės šakos
LENKAIS
ir bet kuria technika atlikti, ta
čiau
jų tematika ar nuotaika tu
Prieš apleidžiant Klaipėdos
Kurie iš kolegų gyvena kitose žemesnis, apie tai pasiteirautų
Kai kurie mūsų laikraščiai yra
Konservatorijos rūmus, alumnai valstybėse ir tie, kurie dėl kokių pas savus. Bet prieš tai turėčiau perspausdinę lenkų komunikatą, ri būti religinė.
ir tie, kurie Konservatorijos nors priežaščių negalėtų asme jau turėti projektus. Projekto atspaustą lenkų spaudoje, kuriuo
Į eksponatų skaičių įeina: a)
kurso dar nebuvo baigę, 1929 ir niškai dalyvauti, prašoma pri priėmimui galutinį žodį tars einant lietuvių iniciatyva netrū architektūra — projektai, per
1930 metais iškėlė mintį, kad po siųsti po dvi asmens nuotraukas gerb. prof. Žilevičius.
kus prasidėsią lietuvių-lenkų pa spektyviniai piešiniai, škicai,
10-15 m. kur nors visi susirink- ir visas kitas čia nurodytas ži Dar kartą primenama, kad šis sitarimai nustatyti glaudaus modeliai, vidaus architektūros
tumėm pasidalinti savo pergy nias.
susirinkimas yra visų lankiusių bendradarbiavimo princi p a m s įforminimai, altorių bei kitų kul
ventais įspūdžiais ir padarytume Laiko liko nedaug, todėl pra Klaipėdos Konservatoriją, į kurį tarp abiejų tautų, po to, kai jos tui pritaikytų daiktų, o taipgi
bendrą nuotrauką, šią mintį iš šoma susirūpinti neatidėliojant. kviečiami ir buvę pedagogai. Tat bus išlaisvintos. Lenkų komuni dekoravimo, projektai; b) skulp
keldami, turėjo galvoje, kad Dė Jei iš atsiųstų pageidavimų ne kurioje valstybėje bebūtų, pra katas, be to, praneša, esą p. Kar tūra, c) tapyba, d) grafika, e)
dė Juozas tikriausiai tą įyvkdys. pasireikštų griežtų prieštaravi šoma atsiliepti ir nors raštiškai velis, būdamas Londone, perda mozaika, keramika, vitražai (at
Kadangi ligi šiol šios minties ne mų, gal kartais pavyktų ženk dalyvauti. Taipgi kiek norėtų vęs lenkams atitinkamus pasiū
likti medžiagoje arba projektai);
vienas nerealizavo, (nors jau liukus parūpinti jau susirinki ženkliukų.
lymus, ir pažymi pavardes lietu f) įvairūs metalo dirbiniai bei
Labai gražiai prašoma kitų vių politikų, kurie neva dalyvau emalis (monstrancijos, kielikai,
praėjo 25 metai) tenka tam pa mui.
čiam Dėdei Juozui šią mestą idė Kadangi ženkliukų tektų už laikraščių (nežiūrint pakraipos), sią derybose.
kryžiai ir kt.); g) audiniai ir
sakyti tiktai apie 50, jų kaina kurioje valstybėje tai bebūtų, Ryšyje su pasakytomis žinio bažnytiniai rūbai (kilimai, ka
ją išjudinti.
Šių metų liepos 1 dieną Čika turbūt bus neperžema. Gal kole neatsisakyti šią žinutę atspausti mis iš Lietuvos diplomatinių pos, arnotai ir kt.).
goje įvyksta Amerikos ir Kana gos, kurie gyvena tose valstybė savo skiltyse.
sluogsnių pranešama:
Juozas Bertulis
dos lietuvių chorų Dainų Šventė. se, kur piniginis standartas yra
Lietuvos diplomatinei tarny Premijų komisijos parinktiems
-J______
•
Tarp kitų dirigentų, nemaža da
bai, kuri viena teatstovauja už parodos eksponatams bus skiria
lis bus ir buv. Klaipėdiečių. Jų
sieny Lietuvos valstybę ir veda mos premijos — be kun. dr. Juo
tarpe — ir mūsų buv. direkto
jos užsienio politiką apie aukš zo Prunskio paskirtos $500.00
rius prof. J. Žilevičius. Taigi, šios
čiau minėtą sumanymą nieko ne premijos parodos komitetas nu
šventės metu yra tinkamiausia
žinoma. Jeigu lenkų komunika mato surasti daugiau mecenatų,
proga mūsų 1929 m. iškeltą min
tas atitinka tikrenybę, tai turi kad galima būtų premijuoti įvai
tį įgyvendinti. Pasitaręs su kai Visados teisingas yra dar se- penkiuose viešuose Aug. Strind- ma reikalo su privačių asmenų rių meno šakų eksponatus.
kuriais kolegomis ir gavęs gerb. novės laikais pastebėtas viešojo bergo "Velykų” vaidinimuose, lietuvių iniciatyva, kuri, aišku,
Visi menininkai prašomi neaŽilevičiaus pritarimą, kviečiu vi gyvenimo reiškinių pažymys — per kuriuos įtikinamai "nugali” negali rišti mūsų diplomatinės (tidėliojant pranešti parodos ren-j
sus buv. Klaipėdos Konservato niekas nėra pranašas savo tėvy- net kaiką iš vyresniųjų studentų, tarnybos ir už kurią teatsako tie' gimo komisijai su kiek (ir korijos pedagogus ir studentus į nėję. Tai labai tinka ir mūsų Laikraščiai ima tai tvirtinti la privatūs asmenys. Kiekvienu at kių) eksponatų numato parodoje
mūsų I-jį bendrąjį susirinkimą laikams. Savo tarpe mes perne- bai būdingais bruožais.
veju tačiau primintina, jog or dalyvauti. Parodos rengimo ko
Čikagoje, š. m. liepos mėn. 1 die lig dažnai tartum nemokame Pacituokime bent keletą trum ganizuotoje visuomenėje yra mitetui reikalinga žinoti ekspo
ną. Atvykus į čikago, prašau įvertinti ryškiai išsiskiriančių pų ištraukėlių:
įprasta, kad net ir privatūs žmo natų skaičius ir pobūdis, kad ga
kreiptis į kolegą St. Sodeiką. Ad-1 mokslininkų, menininkų ar vi- 1) Reserve Tribūne 1955. m. nės, prieš imdamiesi iniciatyvos lėtų laiku parūpinti ekspozicijai
resas: 4538 So. Hermitage Ave.| suomenės veikėjų. Ir net nustem- gr. 8 d. N-yje deda V. Matulionio užsienio politiką liečiančiais atitinkamą instaliaciją.
kai tokie asmenys esti gar su dviem partneriais nuotrauką, klausimais, susisiekia su kompeTelef.: YArd 7-0133. Iš ten bus bame,
'
binami svetur.
gautos instrukcijos.
gr. gi 15 d. N-yje rašo: ”... Vy- tentingomis užsienio politikai Religinio meno parodos rengi
mo komitetą sudaro: pirm. dail.
O
kaikurie
mūsų
laikraščiai,
Po iškilmingo posėdžio, numa
tautas Matulionis išvysto žavin valdžios įstaigomis.
toma padaryti bendrą nuotrauką. užuot ugdę viešąją nuomonę, nu gą kalbesį ir būdinimą”.
Galop, pažymėtina, kad perei Adolfas Valeška, vicepirm. kun.
Atvykstant prašoma pasiruoš krypsta iki kraštutinumų. Pa 2) Cleveland Pain Dealer, gr. tų metų lapkričio mėn. 20 d. len dr. Viktoras Rimšelis, Kunigų
vyzdžiui, kelia į padanges vos 14 d.: "... Strindberginėmis pa kų suvažiavime Mančestery, da Vienybės atstovas, vicepirm.
ti:
bežengiantį savo pirmosius žing stabėlėmis pagrįstas, šis sunkus lyvaujant lenkų Trijų Tarybos kun. dr. Antanas Juška, R. K.
Kiekvienas
atsiveža
po
1
D
arba 2 asmens nuotraukas (gal snius kokį muziką ar aktorių ar ekspresionistinis prasmuo turi nariui gen. Anders’ui, buvo pa Federacijos atstovas, arch. Vy
ba stato devynias galybės viso tam tikrą šiltą jausmą ir ant skelbta iškilminga laisvųjų len tautas Peldavičius ir sekr. dail.
teks daryti alumnų venietę).
kių nepagrįstų reikalavimų jau gamtinį toną. Pastarasis kyla iš kų deklaracija, kurioje pareikš Paulius Augius.
Prašoma
atsivežti
nuotrau2)
kų iš gyvenimo Klaipėdoje: a) pripažintiems muzikos ar scenos stebinančios vaidybos Vytauto ta, jog kovoti už laisvą Lenkiją Jury komisija, premijų komi-i
bendrabutis, b) Konservatorija, veteranams. Tiesa, mūsuose la Matulionio, kaip slaptingo, bloga su Vilnium yra visų lenkų parei sija ir kiti parodą liečią klausi
c) buv. pedagogų, d) mirusių bai trūksta nusimanančių kriti pranašaujančio, skolintojo. Nu- ga.
mai bus skelbiami vėliau.
kų bei recenzentų, bet, deja, jųjų baugindamas beveik visus nuo
kolegų ir kt.
Turint galvoje šitą naują de3) Kiekvienas paruošta, rėtera- prieaugliu irgi, berods, niekas jųjų pasenusios galvosenos, jis montstratyvų lenkų pareiškimą Visais parodos reikalais prašo
tampa lyg "geras ir grabingas dėl Lietuvos sostinės, būtų Lie me kreiptis į A. Valešką, 19 E.
tuką, aprašydamas savo pergy nesirūpina.
Užtat
ir
verta
paminėti
sve

milžinas” šmėklos vietoje”.
tuvos interesų ir orumo atžvilgiu Pearson St., Chicago 11, III.,
ventas valandas Klaipėdoje (ka
da ją apleido, gyvenimas ben timųjų jau pastebėtą ir rimtai 3) Cleveland News, gr. 14 d.: mažiausiai keista, jeigu kas iš telef.: WHitehall 4-0239.
drabuty, Konservatorijos "strei įvertintą vieną kuklų Clevelan- ”... Mažoji trupė iš viso dirba lietuvių pusės, kad ir privačiu zgana gerai su tuo švediniu vei būdų imtųsi dabar iniciatyvos
kas”, veikimas Konservatorijos' do jaunuolį — V. Matulionį,
sienose ir už jų, koncertai po'I Pabėgus su šeima nuo bolše- kalu naujame Elzbietos Sprigge lenkų komunikate
pa ■ .xTll/| .c rAirnn
ate minėtiems paLietuvą ir t.t.). Taipgi __ kaip vikinio maro, jisai Bavarijos, vertime, šis tas iš vaidinimo tru sitarimams, su tais
pačiais lenkų IS I I K. U 3 U Al 3 K U
1
narpliojo savo tolimesnio gyve-' Memmingeno stovykloje pradeda putį stabčiojo antrame veiksme, sluoksniais, kurie padarė Man
NELAIMEI
nimo gijas, muzikos pažangumas dainuoti ir vaidinti, būdamas dar kaikurios linijos ne visiškai bu česterio deklaraciją, priešingą
vo
apdorotos,
bet
aš
buvau
nu

ir veikla, dabartinis užsiėmimas,1 gimnazijos suole. Gabumams be
Lietuvai ir nesuderinamą su ko
sveikates stovis, šeimos sudėtis aiškėjant, kantriai ir išmaningai džiugintas Vytauto Matulionio vojančių prieš sovietus tautų so Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arbf
ir kt. Galimas dalykas, kad ko-' vysto savyje tas dvi Dievo įskel- — Lindkvisto__ malonaus, nors lidarumu.
sugadinti ugnies, kreipkitės i
legos juos norės išgirsti susirin- tas kibirkštėles beveik be per- ir gudraus, vaizdavimo”.
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi
kime. Iš tų referatukų bus pa-j stogės iki atvykstant į Clevelan- 4) The Cleveland Press, gr. 15
mo, ko visada reikalauja ar
naudota medžiaga spaudai. Po dą. čia, aiškus dalykas, nedels d.: ”... vaidinama, pirmaujant
to šie referatai bus perduoti damas stoja į savo kolegų tarpą Judith Ann Tillman iš Lakewood RELIGINIO MENO draudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius.
Muz. Archyvan. Muzika yra kos----- Vlado Braziulio vad. dramos ir Vytautui Matulioniui, gimu
PARODA
studijon.
Jau
ne
diletantiškai
pasiam Lietuvoje”.
mopolitė, taigi politikai čia vie
P. J. KERŠIS
sireikšdamas bažnyčiose, koncer Taigi, lengva įsivaizduoti, kaip Lietuvių Bendruomenės Kul
tos nėra.
Nei šviet. ministerija, nei tuose bei studijos vaidinimuose, dabar džiaugiasi lietuviškosios tūros Taryba Chicagoje š. m. ko
628 Engeneer Bldg.
Konservatorijos administracija visdėlto privalo tatai nutraukti studijos kolegos ir linki geros vo mėn. 11-30 d.d. Šv. Kryžiaus
Telef.:
MAin 1-1773.
nebuvo griežtai nusistačiusi pa dėl šaukimo kariuomenėn, šias kloties besirodančiam jau pla parapijos salėje ruošia religinio
meno rparodų.
Parodos„organiza___ ---------------------- Rezidencija: PENlNSULA 252)
ruošti Konservatorijos baigimo pareigas sąžiningai eina iki sėk tesniame pasaulyje talentingam ____
Vytautui.
V. Galiūnas Į cinis komitetas kviečia visus daiženklelį. Gal susirinkimo proga mingos pabaigos.
y
Ir štai, grįžta jau subrendęs
vertėtų juomi apsirūpinti. Todėl
prašoma, kiekvienas pasitaria vyras studijon, lygia greta lavi
su savo pažsįtamu menininku ir nasi, kaip dainininkas, muzikos
SIUNTINIAI Į
GREETINGS and BEST WISHES
mokykloje, gauna vis daugiau ir
prisiunčia ženkliuko projektą.
LIETUVĄ
Gal kolegos prasitars, ar ne daugiau masinančių kvietimų ir
For
a
Pleasant
Holiday
Lietuvių bendrovė OVERSEAS
vertėtų turėti dviejų rūšių ženk galų gale, be visa to, dar šių
CARGO CO., atstovaujanti dide
liukus: 1) Konservatoriją baigu mokslo metų pradžioje suskanta
lę anglų firmą HASKOBA Ltd.,
siems ir 2) Kc.n-ją lankiusiems plėsti savo kūrybos akiratį uni
Londone, siunčia į LIETUVĄ ir
(pastarasis galėtų irgi būti šio versitete (Western Reserve Unikitus kraštus siuntinius su vil
versity), kur pasirenka vaidybos
susirinkimo atminčiai).
nonėmis medžiagomis, maistu,
Visais su šiuo susirinkimu su meno sritį.
REALTOR
avalyne, vaistais ir kit. 100%
rištais klausimais prašoma Čia .puikus pirmųjų
.... uždavinių
garantija — piktas draudimas.
kreiptis į J. Bertulį, adresu:' atlikimas parodo šio naujojo stu5569 Ridge Rd.
TU 4-2005
Visus reikalingus mokesčius su
10040 So. Hobart Blvd., Los An-J dento nemenką patirtį ir labai
moka siuntėjas, gavėjui mokėti
gėlės 47, Calif. Taipgi jam pra-' įspūdingai rekomenduoja jį vanieko nereikia. Siuntiniai siunšoma siųsti nuotraukas ir kitus dovybei ir auditorijai. Tad gruočiami iš Londono, Anglijos, tad
dalykus.
j džio mėnesyje jisai jau pasirodo
labai greitas pristatymas.
Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems
Prašykite mus siunčiamų į
LIETUVĄ
gėrybių sąrašų:
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA mūsų draugams
DIDŽIAUSIAS LITUANISTIKOS ŽINYNAS, LIETUVIŲ
OCERSEAS CARGO COMPANY
KULTŪROS PAMINKLAS.
4426 S. Rockvvell St.,
Iš suprojektuotų 20-21 tomo septyni jau išspausdinti,
Chicago 32, III.
KOVAC REALTY CO
kiti rengiami. Redaktoriai visą LE ruošimo darbą pagal
Tel.: YArds 7-4337
atskiras raides pasiskirstę iki galo.
,
(5)
Laikas įsigyti, nes nuo VIII tomo LE bus
3
spausdinama tik prenumeratoriams.
960 East 185th Street
KE 1-5030
Lengvos sąlygos: įmokėjusiems bent už
Įsidėmėk
vieną tomą, visi išėjusieji tomai siunčiami iš karto. Liku
a.
sios sumos mokėjimas išdėstomas užsisakiusiam priimtino
DIRVOS
I
Sveikinimai ir geriausi linkėjimai mūsų draugams
mis dalimis. Vieno tomo kaina J.A.V. $7.75, visur kitur
$8.00.
adresą
i
REMY DRUG CO.
Užsakymai siųstini šiuo adresu: J. Kapočius, Lietuvių
|
1272 East 71 St.
PRESCK1PTION SPECIALISTS
Enciklopedija. 265 C Street. South Boston 27, Mass.
I
PASKUBĖKITE — ATSARGOS RIBOTOS!
7408 Wade Park Avenue
(6)
UT 1-4931
Cleveland 3, Ohio
t

DĖL DERYBŲ SU

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
To Our Many Friends
F'or a Pleasant Holiday

HERBSTER FURNACE CO
WORLDS ONLY FURNACE DRYER

COMBINATION
877 Addision Road

EX 1-2557

GREETINGS and BEST W1SHES
For a Pleasant Holiday

FRANK S. DAY
COUNTY RECORDER

JOHN F. McCRONE
CHIEF DEPUTY

GREETINGS and B E S T W1S H E S
To Our Friends and Patrons
THOMAS J. UNIK CO
INSURANCE AGENCY

EVERYTHING IN INSURANCE
East 9th St. Pier Bldg.
TO 1-0200

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems

HILDEBRANDT PROVISION CO
3619 WALT0N

ME 1-3700

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems
K. V. WEBSTER REALTOR
REAL ESTATE

28924 Euclid Avenue

k

WI 3-2000

VETRONE

GREETINGS AND BEST WISHES

1HE EXCELSIOR VARNISH W0RKS
INCORPORATED
1228 WEST 74th STREET

AT 1-8600

BEST WISHES
To Our F riends and Patrons

JORDAN CAMERA & SUPPLY STORE
3802 WEST 25th STREET

SH 1-5511

€
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Dmahoje „pakorė” Chruščiovą ■ ■■
Omahos dienraštis ”World He- mas, kad kas nors bus pasikoręs. damasis Associated Press agen
rald” š. m. sausio mėn. 14 d. Teismo Rūmų superintendentas, tūros žiniomis, rašo apie vyks
(šeštadienio) popietinėje laido painformuotas apie pakaruoklį, tančią rezistenciją Lietuvoje.
je pirmajame puslapyje įdėjo taręs: "Tokiems dalykams čia Minėtas dienraštis pabrėžia, kad,
nuotrauką, vaizduojančią pakar ne vieta, mes turime jį nuimti. praėjus 15 metų nuo okupacijos
tą Rusijos komunistų partijos Superintendentas nuėmė iškam pradžios ir 10 metų nuo Antro
generalinio sekretoriaus Nikitos šą ir paėmęs ją už sprando nu jo Pasaulinio Karo pabaigos, dar
Chruščiovo iškamšą, o žemiau vilko laiptais į Teismo Rūmų Lietuvoje antisovietinis pogrin
šio įvykio aprašymą, kurį čia at- prieangį. Pirmadienį superinten dis veikia. Sausio mėn. 20 d. per
pasakojam.
dentas padarys kai kuriems teis Vilniaus radiją buvo kreipiama
Nikitos Chruščiovo, viso pa mo tarnautojams surpryzą.
si į antikomunistus (partizanus),
saulio komunistų "boso” iškam
raginant juos pasiduoti. Atsi
N. Chruščiovo iškamšos pako
ša buvo pakarta šeštadienį prie
šaukime kreipiamasi j "saujelę
rimo faktas yra įdomus įvykis, dar besislapstančių asmenų”
Teismo Rūmų fasado. Iškamša
žmogaus dydžio kabojo pakarta nes jis parodo amerikiečių nuo (šiuos žodžius ”W. H.” įdėjo ka
taikas komunistų atžvilgiu. Ne
ant elektros lempos laikyklio,
butėse), siūlant jiems- pasinau
panašu, kad šią korimo "egze
pritvirtinto prie kolonos. Niekas
doti praėjusių metų rugsėjo mėn;
kuciją" būtų įvykdę naujieji
apie Teismo Rūmus nežinojo kas
paskelbtąja amnestija, žinutės
ateiviai.
Simboliškai reikšminga
tai padarė ir atrodo, kad niekas
užbaigoje dienraštis pastebi, kad Kipro saloje neramumai nesiliauja, nes Anglijos patikėtinis nesu
tuo ir nesirūpino. Iškamša kabo ir pakorimo vieta — Teismo Rū su panašiais atsišaukimais so randa priimtino susitarimo su graikais. Anglų karys tikrina vaiko
smuiko dėžę, ar joje neneša šaudmenų.
jo maždaug 2 metrų aukštyje nuo mai. Išeitų, jog nusikaltėliui vietų valdžia anksčiau kreipda
—------------------------------------------- •----------------------------------žemės su prisegta prie krūtinės įvykdyta mirties baismė teisin vosi į rusų emigrantus. Ir kaip
kortele, kurioje anglų kalboje ei gumo organų sprendimu.
rusų emigrantų veikėjai tvirti tomis ir labai gerą derlių. O tai
liuota forma išreikšta mintis, lie
LIETUVIAI DAR PRIEŠINASI na, sako toliau ”W. H.", tokie, yra tik 41%. Kiti 59% kukurū
tuviškai taip skambėtų:
sovietų valdžiai pasidavusieji as zų ploto davė mažesnį negu vi
Greetings and Best Wishes
"Nikita Chruščiovas, komunis Šiuo pavadinimu tas pats menys, vėliau Kremliaus būdavo dutinį derlių. Koks nuošimtis
For a Pleasant Holiday
tų partijos "bosas”, jis turėjo ”World Herald” š. m. sausio mėn. likviduojami pagal kitokius pre ploto visiškai net nesudygo, ži
planus valdyti visą pasaulį. Jis 21 d. įdėjo žinutę, kurioje, rem- tekstus.
J. P. noma, duomenų nėra.
apgaudinėjo, vogė ir melavo. Mes
J. Šimkus, tą padėtį apgailė
tikime ir meldžiamės, kad su šiuo
LEWIS REALTY
damas, aiškinasi:
įvykiu jo planai kartu su juo
SERVICE
žuvo”.
"Kovą prieš kukurūzus vystė
Policijos viršininko du pava
tik nesąmoningiausi kolūkių ele
duotojai stebėjo iškamšą iš savo
mentai, o jiems padėjo prješų
įstaigos, esančios penktame auk 1955 metais Lietuvoje buvo reikalavimų, atliko sėją nepa propaganda iš užsienio. Tai kla
1345 East 105th St.
šte. Vienas iš jų pareiškė, jog pasėta 133,700 hektarų kukurū lankiais terminais, blogai orga sių kovos atspindys mūsų nū
iš karto jis išsigandęs, manyda- zų. Buvo iš anksto skaičiuojama, nizavo pasėlių priežiūrą. Dalis dieniame kaime.”
Call SW 1-3039
(LNA)
kad geras derlius turi duoti 50 kukurūzų pasėlių atskiruose plo
tonų "žaliosios masės” (siloso) tuose žuvo.”
iš hektaro.
Vazalinskas minėjo ir keletą
IŠ NIAGAROS
Agr. Vazalinskas, vienas iš sovchozų (o jų Lietuvoj yra 70),
Į
GERIAUSIAM SUSITARIMUI MIESTE
LTSR žesės ūkio ministro pava kuriuose kukurūzų žaliosios ma
PUSIAUSALIO
ATSILANKYK PAS MUS.
duotojų, Vilniuje Naujų Metų iš sės gauta iki 35-40 to iš ha ir
Welland, Ont. šių metų vasa vakarėse įvykusioje žemdirbys gauta šiek tiek apnokusių bur
NAUJAUSI IR LABIAUSIAI POPULIARUS 1956 M.
rio mėn. 11 dieną (šeštadienį) tės administracijos pareigūnų buolių, bet, sako:
slovakų salėje 162 Hagar St., susirinkime nurodė sėkmingiau- ”... eilė respublikos tarybinių
BUICK
sį kukurūzų auginimo pavyzdį — ūkių (t. y., sovchozų) nelaiku ir
ruošiamas
Tai tikrai gražios, patogios ir geros mašinos, kurios
UŽGAVĖNIŲ BALIUS Rokiškio rajono "Jaunosios netinkamai kukurūzus pasėjo,
Gvardijos” kolūkį, kur iš 54 ha padarė eilę klaidų juos prižiū
pateisina padarytas išlaidas. Ir pirkę 1956 m. mašiną, Jūs
— Šokiai.
turėsite daugiausia, ką bet kada esate gavę. Jūsų pasise
Programoje pasirodys Hamil ploto gauta 2,208 tonos siloso, rint, ir dėl to kukurūzų pasėliai
tai
yra
beveik
po
41
to
iš
ha.
davė
mažus
derlius,
o
kaikuriuokimas yra BUICK. Tai General Motors mašina.
tono menininkių būrelis, kuris
išpildys specialiai Užgavėnėms Gerus derlius esą gavę dar trys se visai nesudygo.” (Komj. Tie
pritaikytą linksmą ir įdomią kolūkiai: vienas Dotnuvos, vie sa, sausio 3).
ECONOMY BUICK CO.
programą. Bus ir kupletai, ku nas Šiaulių ir vienas Šalčininkų Jonas Šimkus "Pergalės” 1955
1 2550 Euclid Avenue
GA 1-7600
riais bus apdainuotas visas Nia rajone. (Iš viso yra 1795 kol m. 11 nr., 95 psl.) rašo:
ūkiai). Toliau Vazalinskas pasa "Šiemet, man atrodo, kukurū
garos Pusiasalis.
Jums patarnauja 48 metus.
zai tapo savotišku klasių kovos
Prieš ir po programos šokiai, kojo :
APLANKYK MUS PASIRINKTI IR GERŲ NAUDOTŲ
grojant estų orkestrui iš Buffalo, "Tačiau daugelis žemės ūkio objektu mūsų kolūkiuose...”
MAŠINŲ.
artelių (t. y., kolūkių arba kol Jis nurodo, kad tik 65,000 ha
N. Y.
Veiks Užgavėnėms pritaikytų chozų) nevykdė agrotechnikos kukurūzų davė vidutinį ar vievalgių bufetas su skaniais užkan
džiais ir gėrimais.
Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps
Visus lietuvius iš arti ir toli
maloniai prašome atsilankyti j šį
paskutinį prieš gavėnią pasilink
sminimą!
Pradžia 7 vai. Programos pra
džia 8 vai. punktualiai. Prašome
nesivėluoti.
Rengėjai

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

MRS. GERTRUDE BAUER

MAHON
ASSISTANT COUNTY PROSECUTOR

Candi da t e

for

JUDGE OF JUVENILE COURT

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

Lietuvoj blogai su kukurūzais

THEMAYCOJ BAIEMENT

ANDREAV DONO
CANDIDATE FOR

S H E R I F F
OF CUYAHOGA COUNTY

PRESIDENT OF THE

HUNGARIAN SOCIETY OF CLEVELAND

,

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
visiems lietuviams

\

CHARLES LAZZARO

T

FORMER POLICE PROSECUTOR
CANDIDATE

,

FOR

STATĖ REPRESENTATIVE
DEMOCRAT

♦

Sausio 24 d. KLT S-gos Wellando skyrius per laišką buvo
pakviestas The Canadian Council of Christians and Jews pasi
tarimui dėl vasario 22, 23 ir 24
d.d. ruošiama Wellande tautų
festivalio, kuriame pageidauja
ma pasirodyti su tautiniu menu
ir tautiniais valgiais, Prašoma
iš kiekvienos tautybės jų naudo
jamų valgių receptų, iš kurių bus
sudaryta ir išleista valgių kny
ga.
KLT S-gos Wellando skyrius
šio pasirodymo galimybes svars
tyti perdavė KL B-nės Wellando
ir St. Catharinse apylinkių val
dyboms ir Niagara Falls lietuvių
klubui.
LIETUVIŲ NESĖKMĖS

St. Catharines, Ont. Vilniečio
K. Bogušio aštuonių metų duk
relė Birutė, eidama skersai gat
vę, pateko po automobiliu ir jai
sulaužė kaklo kaulą. Paguldyta į
ligoninę. Automobilio vairuoto
jas, italų tautybės, neturėjo vai
ravimui leidimo ir automobilio
stabdžiai neveikė. Miesto polici
ja jį traukia teismo atsakomy
bėn.
R

Prie nesėkmių priskaitytina ir
St. Catharines lietuvių bedarbė.
Didžiausias jų skaičius dirba Ge
neral Motor automobilių fabrike.
Fabriko darbininkai jau penki
mėnesiai streikuoja ir streiko ga
lo dar nesimato.
Vilandiškis

Tęsiant mūsų didžiausi metų išpardavimą!

Motery 29.95 iki $36

Žiemos Paltai

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems

RICHARD F. MATIA
FIRST ASSISTANT CHIEF POLICE
PROSECUTOR

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams
M. J. GLEASON CO.
Pirkti iš garsių gamintojų didelėm su
taupomi ir dabar parduodami jums daug

sutaupant. Kiekvienas šis gražus paltas

INSURANCE OF ALL KINDS

James A. G 1 e a s o n and Chas. L. G 1 e a s o n

1012 Williamson BIdg.

SU 1-4234

užbaigtas rankų darbo siuvimu, yra mo

dernus lengvų linijų, yra pačių žino
miausių stilių, ypač flare backs adjust-

able cuffs, boxy ir kt. Nsevarbu, ar Jums
reikia kasdieninio ar šventadienio palto,

šioj grupėj jūs rasite sau gerą iš fleeces,
cashmere blends ir kitų. Dydžiai nuo 10

iki 18; 16'/Į iki 241/2 įvairiausių spalvų.
The May Co.’s Basement Women’s
Coat Department

HOLIDAY GREETINGS
KATHERINE J. V/ELTER
REAL ESTATE
26500 Lake Shore Blvd.
29025 Lake Shore Blvd.

RE 1-2000
WI 3-3800

Dirva Nr. 5 * 1956 m. vasario mėn. 2 d.

Grandinėlės tautinių šokių
šokėjos,

pianistas A. Smetona ir smuik.
S. Alkaitis, šį šeštadienį vyksta
koncertuoti į Detroitą. Koncertą
rengia Detroito sporto klubas
Kovas. Kartu vyksta ir žaibo
krepšinio komanda žaidynėms.

— 7

Kortavimo vakaras

rengiamas Dainas Choro įvyksta' Nesvarbu, ar jūs esate pėščiasj
vasario 4 d. 7:30 vai. vakare, su' ar keleivis savoj ar keno kito
dovanom ir užkandžiais prie mašinoj. Jums svarbu žinoti apie
kiekvieno staliuko pas J. Čepie
naują Travel Accident Polfcy.
nę — 17903 Dorchester Dr.
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00
per metus.
Namų ir gėlių paroda

J. C 1 J U N S K A S

REMONTO DARBAI

LAIKRODININKAS

Atlieku mažus ir pagrindinius
Taiso ir parduoda laikrodžius namų remontus, tinko darbus,
apyrankes ir kitas brangenybes. medžio darbus ir dažymą bei de
Sąžiningas ir garantuotas dar- koravimą.
V. Riekus
bas prieinamomis kainomis.
Metinis Tautinės Sąjungos
Aldona Augustinavičienė baigė
16209
Arcade
I
šiais metais Clevelande bus nuo Gyvyl ės, nelaimiu, ugnies,
skyriaus susirinkimas
mokslą
6210 Dibble Avė.,
Tel.
IV
1-2470
Vytautėnų atžymėjimai
kovo mėn. 3 iki 11 dienos ęieveCleveland 3, Cb'n
(52)
automašinų apdrauda
įvyko sausio mėn. 29 d., Lietu žinoma mūsų visuomenininke
land Public Auditorium.
■Z
Tel.:
EX
1-0376
(sks)
1955
m.
vasarą
Cleve

vių salėje. Susirinkimą atidarė Aldona Augustinavičienė, baigė
Skambikit: SK 1-2183
skyriaus pirm. K. S. Karpius. Western Reserve Universiteto lando Pilėnų sk. tunto Žalgirio
PAULINA
Susirinkimui pirmininkavo B. humanistinių mokslų prancūzų stovykla sulaukė ne tik malo JUMS GERI NAMAI
Gaidžiūnas, serketoriavo St. Ast literatūros skyrių. Pereitą tre naus dėmesio iš lietuviškos vi
MOZŪRAITES,
PRADĖKIT MAŽA SUMA!
rauskas.
čiadienį iškilmingoje ceremoni suomenės bei sk. tėvų, bet buvo Eddy Rd. — St. Clair rajone,
agentas
gražiai
įvertinta
ir
Boy
Scout
of
dviejų šeimų, dideli kambariai,
joje Severance Hali jai, sykiu su
Po valdybos (pirm. K. S. Kar
kitais baigusiais, buvo įteiktas America organizacijos. Teko pa gaso pečiai, labai geram stovyje.
BET PRADĖKIT DABAR!
piaus ir ižd. V. Orinto) bei revi
tirti, kad Pilėnų tunto Vytauto
"Master of Arts” diplomas.
zijos komisijos (A. Garmaus)
Didžiojo skautų draugovei už pa
$2500 įmokėti
pranešimų pasikeista mintimis Aldona Augustinavičienė yra vyzdingą stovyklavimą suteik
BALTI C
Superior
— E. 84 St., didelis
Santaupos apdraustos iki $10.000
baigusi
ir
Vytauto
Didžiojo
Uni

tolimesnės veiklos klausimais,
tas
National
Camping
Award
atSupply Co.
vienos
šeimos,
labai
geram
sto

pasisakyta rūpimais reikalais. versiteto humanitarinių mokslų žymėjimas. Už pavyzdingą skau
3% palūkanų.
vy, moderni vonia, naujas gaso
Į naująją skyriaus valdybą iš fakultetą.
Tiekia prekes tiesiai iš urmo
tišką veiklą vytautėnams taip pečius, 2 garažai.
landėlių, sutaupant pirkėjui
rinkta: J. Smetona, K. S. Kar
pat suteiktas garbės vieneto
PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS
Grandinėlės tautinių šokių
brangų krautuvės patarnavimą.
pius, J. Ciuberkis, St. Astraus
RAY NAUSNERIS,
(Honc.r Unit) vardas.
šokėjos ir akordeonistai
kas, V. Orintas, E. Skrabulytė ir
Namų prekyba; namų, baldų ii Gaunami visų žymesnių firmų
NAMAMS
Šiuo metu Pilėnų tuntas ruo
gaminiai. Skambinti B. SnarsF. Eidimtas. Į kontrolės komi praėjusį šeštadienį, vad. Liudo
automašinų apdrauda.
siją: A. Garmus, St. Mačys ir Sagio buvo svečiuose N. ir B. šiasi skautų savaitės programai. UL 1-3919
LI 1-9216 kiui. Tel. KE 1-0210.
Taip intensyviai varomas skau
THE
P. Karalis.
11809
St.
Clair
Gaidžiūnų šeimoje. Pobūvio pro tiškosios spaudos vajus. Psktn.
Artimiausiu laiku skyrius su gramoj buvo parodyta filmų iš VI. Bacevičius, 1417 E. 65 St.,
SUPERIOR SAVINGS
rengs tradicinį Vasario 16 d. mi Vokietijos ir Clevelando lietuvių administratoriaus yra paskirtas 'uiiunnniiiiiiniiiiiiiiiiiiii
AND LOAN ASS’N
nėjimą — iškilmingą susirinki gyvenimo, taip pat ir Grandinė "Skautų Aido” įgaliotinių Cleve
LIETUVAIČIU
lės šokėjos, pasirodžiusios dvie lande. Skautiškas jaunimas yra PATOGU IR GRAŽU
mą.
6712 Superior Avė.
jose lietuvių dienose. Vėliau pa kviečiamas pratęsti prenumera bus Jums gyventi šitame 3 šei MOTERŲ KIRPYKLOJ
sivaišinta
ir
pašokta.
Buvo
virš
Nauja Lietuvių salės vadovybė
šilti, karšti, garais ir šalti
tas, o tėveliai prašomi užsakyti mų name, kuris pats išsimoka iš
Cleveland, Ohio
39 dalyvių.
pajamų. Eddy Rd. rajone, į šiau
naujas
prenumeratas
vaikams.
pusmetiniai. Plaukų dažymas.
*
Įvykusiam metiniam Lietuvių
"Sk. Aidas" metams kaštuoja rę nuo St. Clair.
salės ir klubo dalininkų susirin
Visi į Užgavėnių blynus
$3.00.
kime, išrinkta direktoriais: B.
TERRACE BEAUTY
PELNINGAS IR JAUKUS
GERESNI NAMŲ STATYTOJA^
Lietuvių
Tautinis
Akademinis
Gražulis, P. Šukys, A. Banys, A.
Skautai
minės
Neprikl.
šventę
VISUOMET ĮSTATO
2 šeimų namas, nauji gaso pe
Buknys, J. Baltrušaitis, E. Ša Sambūris tradicinius Užgavėnių
5OLON
mas, J. Kulboką, R. Buknys ir blynus rengia vasario 4 d. (šeš Vasario 19 d. Clevelando. Ne čiai, gerame stovyje. Kaina tik
šildymą ir oro vėsinimą
tadienį) Colonial Garden salėje. ringos skaučių ir Pilėnų skautų $16.900.
Z. Dučmanas.
y
¥
" - ? l H f H F N H Y F U K N AC E C O.. M F 3 I N A 6
. '
'
Reikalų tvarkytoju ir toliau Pradžia 8 vai. vak. Biletus gali- tuntai ruošiasi kartu bendroje
O
) ma nusipirkti pas Sambūrio na- sueigoje paminėti Lietuvos Ne
Turiu didelį pasirinkimą vie
lieka P. Šukys.
j rius ir Dirvoje.
nos ir dviejų šeimų namų ir apar
priklausomybės šventę.
i
i
Visi clevelandiečiai mielai
Nauja Ramovės valdyba
tamentų Naujos Parapijos rajo
g
t
kviečiami dalyvauti ir jaukiai Income Tax blankai pildomi ne ir kituose geresnėse Clevelan
JEWELER
I. J. S A M A S
PIK BEVERAGE iI
LS Ramovės Clevelando sky praleisti laiką.
do
apylinkėse.
i
Juliaus Smetonos kabinete
riaus visuotiniame metiniame
45 rūšių alus. Kiti gaivinan i
i
Norėdami pirkti ar parduoti
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
> susirinkime sausio 29 d. išrinkta
tieji
gėrimai.
Vynai
ir
šampa

i
Studentų žiniai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
Šiemet, kaip ir ankstyvesniais namus kreipkitės į Joną Nasvytį
1956 metams valdyba, pasiskirs
į
nai, vietiniai ir užsieniniai.
KE 1-1039
pasirinkimas.
metais,
income
tax
blankus
ga

i
tė pareigomis:
kitą savaitgalį, t. y. vasario mėn.
Parengiama vestuvėms, ba
455 E. 200 St.
lima
užpildyti
adv.
Juliaus
Sme

£
Kazys Budrys — pirmininkas, 11 d. įvyksta Clevelando studen
Greta Ezella Theatre
liams, pobūviams. Atidaryt? l1 7007 Superior Avė.
Page Realty
Lionginas Leknickas — vicepir tų susirinkimas ir naujos valdy tonos kabinete.
Telef.: EX 1-3969. Bute: VVA 1-23.54
kiekvieną dieną nuo 9 ryto ik) I
1
mininkas, Viktoras Vilkutaitis bos rinkimai.
10 vakaro.
Arūną Kavaliauską,
— sekretorius, Feliksas Eidim *
J. S. AUTO SERVICE
Krautuvę dabar tvarko lietu
tas — iždininkas ir Aleksaš SfnJ. J. Salasevičiai
Sav. J. Švarcas
vis savininkas.
Cathedral Latin High School mo
rikaitis — kultūros reikalų va
6903 SUPERIOR AVĖ.
7015 Wade Park Avė.
ilgesniam laikui atostogauti iš kinį, kaip vykusiai besireiškian
LESMON’S CAFE į
dovas.
tį dailės srityje, gražiai paminė-Į
Tel. HE 1-6352
EX 1-3311
vyko į Floridą.
jo Cleveland Pain Dealer. Drau-' Atdara nuo ryto 8 iKi 7 v. v.
Susirinkime Lituanistinės Mo
y
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
ge
įdėjo jo ir jo darbo nuotrauką.
kyklos vedėjas p. Tamulionis
Grįžo iš Floridos
kreipėsi j ramovėnus prašyda
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.
AUTOMAŠINŲ
Prekybininkai I. Šamai virš
mas moralinės ir materialinės
Lietuviškų valgių popietė
BATŲ
KRAUTUVĖ
TĄSYMAS
Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant
paramos mokyklai, taip pat susi dviejų savaičių atostogavo Flo
i
Moterų
S-gc.s
36
kuopa,
pasku

ridoje
ir
dabar
grįžę
į
Clevelan

Mašinų
viršaus
taisymas
BATŲ
TAISYMAS
siekimo priemonių šokių grandi
geram orkestrui
tinį sekmadienį prieš Užgavėnes,
ir dažymas; motorų, stab
nėlei nuvykti į Detroitą gastro dą atšventė-31 vedybinio gyve
Sav.
J.
Kamaitis
vasario mėn. 12 d., ruošia lietu
KE 1-9737
731 E. 185 ST.
nimo sukaktis.
džių patikrinimas ir taisy
lėms.
t
viškų valgių popietę Naujosios
mas, greičio dėžės ir kt. ma
1389 E. 65 St.
LS Ramovė tęsdama senąja
parapijos salėje. Už labai mažas
S. Mudrauskienė
šinos dalių įdėjimas.
East 65 and Wade Park
f
karių-jaunimo bendradarbiavimo
kainas galėsit pasivaišinti pietu
Visais mašinų reikalais
tradiciją ir didžiai įvertindama atostegauja Floridoje ir Dirvai mis, pavakariais arba vakariene.
Atdara nuo 10 vai. ryto iki
kreipkitės į
šios mokyklos reikšmę bei svar prisiuntė Įspūdžių pluoštelį, kurį Pietūs nuo 11 vai. ir tęsis ligi
LIETUVIU KLUBAS
7 vai. vakaro.
bą, paskyrė jai $25 ir p. V. Vil paskelbsime kitą savaitę.
vėlaus vakaro. Pelnas parapijos į
J. S. AUTO SERVICE
I
EX 1-1143
kutaitis davė automobilį kelionei
6835 SUPERIOR AVĖ.
statybos fondui. Visi kviečiami 3
Nauji batai ir batų taisymas
Balfo paraginimas
į Detroitą.
mielai atvykti, o sąjungietės jus
mano krautuvėje daug žemes
Visi lietuviai laisvalaikį praleidžia savo Klube. Visos
Daugelis lietuvių Europoje pavaišins lietuviškais valgiais.
nėmis kainomis, negu jūs mo
lietuvių
organizacijos parengimus rengia tik lietuvių salėje.
Mirė Ieva Baltrušaitienė
laukia mūsų pagalbos įvažiuoti į
kate kitur. Ateikit ir įsitikinkit.
KAS
Klubo ir salės vadovybė visus lietuvius kviečia čia nuo
Sausio mėn. 24 dieną Cleve šį kraštą. Be mūsų garantijų jie
to
padaryti
negali.
AR
ŽINOTE
APIE
lat
lankytis,
susitikti draugus ir artimuosius.
lande mirė visiems čia gerai pa
UŽSISAKĖ
DAŽO IR POPIERIUOJA
Balfas ragina mielus Cleve JŪSŲ DRAUDIMO
žįstama, kaip seniems, taip ir
REIKALUS?
NAMUS
naujiems ateiviams, Ieva Baltru lando tautiečius, kas tik gali,'su
DIRVĄ —
daryti įvažiavimo garantijas
šaitienė.
Ant. Kirkilas
Apie draudimą kely, darbe ir
bent vienai šeimai ar asmeniui.
Pilnai padengta apdrauda
HI 2-7626
VelioiTė buvo gimus Lietuvoje,
namie.
Apie
pilną
draudimą,
Kreipkitės
ir gausite geriau
TAS
NESIGAILĖJO!
Sudarant garantijas per BalVilkaviškio apskr. 1868 metais,
greitą
nuostolių
padengimą
ir
sią patarnavimą.
fą, atsikvietimo procedūra žy
WM. DEBBS PAINTING CO.
taigi buvo sulaukus gražaus 87
7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844
miai palengvėja, nes daugelis nebrangias ratas automašinoms
metų amželio.
WM. DEBESIS
gaisrui, gyvybės, nelaimingiems
formalumų atpuola.
I
Atvykusi į J.A.V. prieš pen Garantijų blankai bei norinčių atsitikimams, įsipareigojimams
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr.
Cleveland 24, Ohio
kiasdešimt metų, visą laiką iš- įvažiuoti sąrašai yra pas visų
Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką
AL. VALONIS, agentas
gyveno Clevelande. 1938 metais Balfo skyrių pirmininkus:
EX 1-4499
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
buvo nuvykus trims mėnesiams
V. Amšiejų — KE 1-7016,
į Lietuvą, apie kurią visuomet
VI. čyvą — SW 5-7079,
išvežiojame į namus.
kalbėdavo su didele meile, o sa
J. Virbalį — RA 1-1018.
vo ilgos ligos metu kasdien il
628 Engeneer Bldg.—Cleveland, Ohio
ST. CLAIR BAKERY
gėjosi gimtinės namų ir vis pra
GERI
NAMAI
OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
šėsi ten vykti.
Sav. O’Bell-Obelenis
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
Trijų šeimų mūrinis namas E.
Ieva Baltrušaitienė visų myli 148 — Lake Shore Blvd., 3 gaso
kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
6212 Superior Avenue
Tel. EN 1-6525
ma ir. gerbiama ir pati būdama pečiai, 4 mūriniai garažai. Per
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
linksmaus būdo ir jautrios šir metus $2750 pajamų.
Antroji mūsų krautuvė yra
Sutaisau paskolas pirmo morgiėio. Patarnavimas ir išpildymas
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
dies, nelaimės ar vargo ištik1104 E. 66 Street
Tel. EN 1-4551
Chimes Realty
. tiems visada padėdavo. Todėl ne
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos
Atstovas:
stebėtina, kad laidojimo dieną, i
sausio 28, gedulingų mišių iš-į V I C T O R BANIONIS
produktus.
klausyti prisirinko pilnutėle šv. j
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti
namuose
SW 1-9568
Jurgio parapijos bažnyčia, o į
Namų telef. šaukit nuo 9 vai.
Kalvarijos kapines lydėjo ilga
ryto
iki 9 vai. vakaro.
virtinė automašinų su virš šim
FUNERAL HOMES
ofise UT 1-0323
FRIENDLY FLOWER SHOPPE
te. giminių bei bičiulių.
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Velionė paliko dideliame nu
Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams. ĮvaiPARDUODAMAS
NAMAS
Deliu
E. Jakulis & Milliam J. Jakubs
rūs naujai gauti auoalai. papuošalai dovanoms. Lietuviški ”Rūta’
liūdime dukteris Konstanciją Į
saldainiai. Augalai po 49 et.
Lieensijuoti
laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
Brazienę, Oną Lutkus, Alice Ma-I
lietuvių rajene,
Gėlės pristatoma visuose pasaulio kraštuose.
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
Bonded Telegraph Service narys.
zys ir sūnų Juozą, kuris yra Lie
6621 Edna Avenue
ENdicott 1-1763
Gaunami money orders ('galioja ir užsienyje)
ail
tuvių salės bei klubo pirminin yra krautuvė ir 1 šeimos butas
ATIDARYTA NUO 10 RYTO IKI 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS
936 East 185 Street
KE 1-7770
kas ir vienas iš Lietuvių Banko viršuj.
v.i
rciiR
1265 E. 71 St.
EN 1- 6160 1
6901 SUPERIOR AVĖ.
TELEF.: IIE 1-6339
direktorių.

f
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GREET1NGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

Bedakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽICNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

PORTAGE MARKETS

Vyko Itakvon Amerikos atrasti ■ ■■
Laiškas iš Vokietijos (I)
Pavergtųjų Tautų Seimo posė- kieti jos vyriausybė bus viešo- rodos, vienas nieko naujo nenodyje sausio 14 dieną Vaclovas' sios opinijos spaudžiama nebe- rėjo matyti, dėdamas antraštę
Sidzikauskas gana optimistiškai daryti kas protinga, o daryti tai,' "Kelionė į praeitį”,
pareiškė, kad dabartinis Vakarų] kas įpūsta visuomenei. Ne bu- Šitie ponai žurnalistai rodėsi,
suartėjimas su sovietais, ko ge-, vusieji naciai, ne "ostlandreite- lyg jie būtų patys pirmieji su
ro, galėtų pasitarnauti ir paverg i iai” yra kenksmingiausi. Pavo- ypatinga misija pasiųsti užmegztųjų tautų naudai ”if properly jingiausi yra primityvūs nacio-' ti santykius su rusais. Visi kiti, Amerikoj žinomas Badgett ketvirtukas, dabar gyvenąs Texas,
channeled and handled”. Vokie nalistai, — o jų yra visose par-' aiškus dalykas, šališki: nes kas
susilaukė 17 metų.
tijoje perskaičius tokį jo pareiš tijose.
iš Rusijos žinovų per Rusiją ke
kimą žmogus palinguoji galva ir Hitlerio didysis palikimas nė liavo lėktuvais, pirmos klasės va
ir dirbome. Mes puikiai dar at
konstatuoji, kad bene garsusis ra koks "neofašizmas”, q begali gonais, ZIS limuzinais?! Taigi,
simename kokie keliai, laukai,
amerikiečių optimizmas bus jau nis oportunizmas. Vokiečiai lin ką jie žino! O yra tų "ryšininkų”
sodybos,
miesteliai ir miestai bu
apsėdęs ir mūsiškius. Čia, Vo- kę laiku prisitaikyti prie "stip milijonai. Jie buvo visose res
vo
prie
rusų
ir kaip jie, lyg bur
kios žemėje, didelio pagrindo op resniųjų”, o tai, iš jų kertės žiū publikose, kolchozuose, fabrikuo
tininko lazdelės paliesti, pasikei
DARBAI K A L B A
timizmui nematome. ”If properly) rint, nėra Amerika už tūkstan se, stepėse ir miške, taigoje ir
tė nepriklausomybės laikais.
GERIAUSIAI...
channeled and handled”, taigi, — čių kilometrų, bet rusai. Tai yra tundroje. Jie metų metais kartu
Apie šitas pastangas ir laimėji
gyveno
su
milijonais
vadinamų
o kas "tvarko” kontaktus? Ypač labai skaudi tiesa. Bet gana i
Gerbiamas Ponas Redaktoriau! mus mes norėtumėm ir patys pa
"sovietinių čielaviekų”. Tad, kaip
visuomeninius, publicistinius ir pasaulį žiūrėti vištakiais.
Gal būsite malonus paskaityti siskaityti geresniam prisimini
čia bebūtų, daugeliui vokiečių
ūkinius ?
nuomones
ir pageidavimus eili mui ir kitiems duoti paskaityti.
Rusija
neturėtų
būti
svetima!
Maskvoje keptos antys
Daug svetimtaučių teiraujasi
Kontaktai praktikoje
planeta. Milijonai liudininkų, ■ nių piliečių.
Vieną lietingą dieną, kai nuo kiekvienas nešdamas po akme-! Paskutiniame Dirvos numerio apie mūsų kraštą. Jie nori pa
Norėčiau šiame laiške pavaiz bodybė viešpatavo Bundestago
niuką mozaikai sudaryti, be abe-1 straipsny "Tą garbę gavome už tirti kaip buvo gyventa ir ko pa
duoti, kaip vokiečių visuomenė restorane, svečias paprašė kelne
jo, viso ištiso vaizdo negali duo gimę" skaitėme apie naujas min siekta paskutiniuoju laiku. Pa
buvo bombarduojama spaudos rio rusiškų barščių. Bet sąraše
ti. Kiek beskaitytum Chicagoje tis lietuvybės išlaikymo temo sakoti daug laiko užima, ne vis
korespondentų pranešimais iš i to patiekalo, kuris dar taip ne-!
apie Afriką, ten nebuvęs viso ne mis. Tai labai pageidaujamos ir ką galima iš syk atsiminti ir ne
Maskvos, Adenauerio lankymosi senai jame buvo, jau neberado.
žinosi. Bet negi jau viskas ir ne sveikintinos mintys. Garbė ir pa visada yra patogu, bet knygą
Kremliuje proga.
Pakviestas šeimininkas aiškino, teisybė, negi reikia teirautis pas dėka p. Valt. Banaičiui.
paskaityti tai visada galėtų.
Atsiminkim du dalykus. Pir kad jau kuris laikas, kai maskžmones pulmanais pravažiavu Tie planai ir pasiūlymai tik I Turiu Lietuvos istoriją A. Ša
miausia, — Maskvon nevažiavo vinė sriuba nebetinkanti tautos
sius dali Rusijos.
rai yra neįkainuojamos vertės. pokos ir K. Jurgėlos anglų kal
piktieji socialdemokratai, o pats atstovams. Kodėl gi, — gal vy
Vokiečių žurnalistai parodė- Juos įgyvendinus galima susi-! boje, bet tose knygose yra daug
Adenaueris. Jo asmuo šiandien riausybė sriubą uždraudė? žino
ir smulkiai aprašyta apie tai kas
sulaiko krikščionių demokratų ma, ne. Bet ir virėjo fantazija tokį gyvą ir tikrą naivumą, kadI laukti geru pasėkų. Nesenai vie-|
buvo labai senai, o apie nepri
reikia
stebėtis.
Niekas,
kaip
sa

■
na
italų
kilmės
mergytė
gyrėsi
partiją, jis nustato jos linija; jis reikalinga įkvėpimo iš kasdieni
klausomybės laikotarpį tai tik
ir pasirūpino, kad yokiečių krikš- nio gyvenimo, o vizitai Maskvoje kiau, rimtu Rusijos žinojimu ne■ man, kad ji išmokusi kelis lietu prabėgom, lyg nenoromis užsi
pasižymėjo.
Bet
juk
metų
me

vių
tautinius
šokius.
Jie
esą
lačit, įių ’emokratų heištiko pran jau praėjo. B?t receptas, girdi,
minta.
cūzų bei ' elų krikščionių tra dėl viso ko dar laikomas virtu tais jų darbe vyravo žinios iš1 bai gražūs ir jai labai patinką.
Man teko peržvelgti Amerikos
Rusijos.
Jie
skaitė
knygų,
apraJos
visa
šeima
tą
pat
patvirtino,
gedija. Anie neteko begalybės vėje.
istorijos vadovėlį ir jame radau
šymų,
spėliojimų.
Bet
kone
vien-'
o
jeigu
tokie
komikai
ir
dainos
balsų ne tiek d ..otjpcijos (Ita
Maskvinės antys, kurias vo
visus politinius įvykius ir kultū
lijoje) kiek dėl te ■•.',’ginės lai kiečių žurnalistai patiekė savo balsiai pareiškė, kad Rusija ”vi- pasirodytų tai Ir kalbos ne tik
rinius bei ekonominius laimėji
sai
kitokia
”
.
Kitokia,
negu
kas?|čią
gimę
lietuviukai,
bet
ir
svekysenos kultūrinių .reikfron skaitytojams, dar tebekepamos;
mus iki knygos išleidimo datos.
te. Juokdariai Bonnoje skkj, kad asirodo, gerai ir virškinamos. Ogi kitokia, negu ta, kuri susi- timtaučiai užsimanytų išmokti,
Visi šitokie dalykai yra labai
Adenaueris jojęs į Maskvą tik po 'Kremlius prasivėrė”, "Posūkis kūrė jų vaizduotėje, iš nesuvirš-Į Be to mes pageidautumėm tu
pageidautini, o tie partiniai gin
kintos
literatūros,
iš
geros,
tiksrėti
ir
knygą,
kurioje
trumpai
ir
to, kai jo partijon perėjo tradi
pokarinio pasaulio istorijoje”, lios literatūros. Neabejotina, kad aiškiai būtų atvaizduotas Lietu- čai mums jau iki kaulo smegenų
ciniai "jojikai į rytus’’ — minis"Išmušė nauja istorinė valanda”, ne vienam ta fantazijų pilies fa- vos nepriklausomybės dvidešimt - daėdė ir jų daugiau nebeskaitoteriai Oberlaender ir Kraft.
— tokios buvo antraštės. Apie ta morgana sudužo. Bet prieš mėtis ne tik lietuvių, bet ir ang- me nei viename laikrašty. Gaila
Antra — Bundestagas vien 100 žurnalistų ’ uvo Maskvoje —
laiko. Nesvarbu kas ką padarė,
balsiai priėmė santykių su Mask :ų tarpe nė vieno eksperto. Rašė skaitytoją rodomasi, kad litera- lų kalboje. Labai malonu turėti; bet svarbu, kas yra gero padary
tūra buvo negera. Negi koks ko-1 garbingą tolimą praeiti, bet da
va užmezgimo pasiūlymą. Pirma traipsnius, kaip kadaise iš se
respondentas prisipažins, kad bartiniu momentu labai gera ži ta mūsų tautai ir tėvynei. Dar
sis vienbalsis nutarimas! Tenka nojo Viliaus dvaro. Kelionė "mė
bai patys kalbės už veikėjus.
tik apgailestauti, kad neatsira lynuoju ekspresu”, kaip atrodo pats ligi tol nė velnio neišmanė, noti visiems apie netolimą pra Reiškiu pagarbą
ką skaitė ir apie ką rašė . . .
eitį, kada mes augome, mokėmės
do Bundestage nė vieno krikš Lietuvių-Brastos miestas; toliau
E. Lileikaitė
čionio, kuris būtų balsavęs pagal sekė škicai apie kelionės įspū Tąja prasme tai sveikas daly
savo sąžinę, nors juos taip įpa džius, apie lėktuvo pirmą nutūpi kas: nereikia turėti liuzijų. Jau zes. Arba štai: Maskvos bulva
reigoja konstitucija. O ne vieno mą Vilniuje, priėmimą Maskvos užteks stengtis žinoti, kas iš tik ruose yra platokas takas, rezer
širdyje buvo baimės, kad santy Bielorusų stotyje, apie viešbu rųjų dedasi Rusijoje. Daugiau to vuotas vyriausybės susisiekimo
kių užmezgimas su Rusija pri čius, maisto sąrašus, mauzolėjų, niekas nenori, štai kaip šie pi priemonėms. Jį saugoja milici
lygsta rankos padavimui__ Me "pasakišką” Metro, universitetą, liečiai patys prisipažinę, kad so- ninkai. Nabar "savo akimis ma i NEW YORKO NEOLITHUANŲ
33-čIOS METINĖS .
fistofeliui ... ■
GUMa, žemės ūkio parodą ir t.t. vietologijoje yra žinduoliai, ku tę” kaip jaunuoliai būriais dai
rie
daro
galutinus
sprendimus:
nuodami traukia, nebodami tų
Visa tai tačiau būtų dar ne Paskui sekė dar pranešimai iš
Estų rūmuose 1956 m. sausio
"Revoliucijų laikai praėjo. takų, netgi draugiškai pastum 21 dieną New Yorko neolithuanai
tiek svarbu. Svarbu yra, ko sie Kazakstano ar kitos provincijos.
Kiekvienam vakarų lankytojui dami į šoną milicininką. Išvados minėjo savo korporacijos įstei
kia sovietai, o tai labai aišku:
pradedant Saaro klausimu, jie Sprendiniai iš pirmos klasės tai aišku. Naujoji sovietų gene nedaroma, bet paliekama skaity gimo 33-jų metų sukaktuves.
racija nėra apsėsta tėvų revo tojui spėti, kad sovietinis žmo Korporantai, filijos ir svečiai
siekia mobilizuoti nacionalizmą,
vagono
liucinės dvasios. Net drįsčiau sa gus jau valdžios senai nebebijo; sausakimšai užpildė abi Estų rū
kuris Vokietijoje visad buvo ga
kyti,
kad komunizmas jiems tėra elgiasi su "valdžia" visai, kaip mų sales. Tarp svečių matėsi
Sensacijos.
Viskas
pakvipo
pa

minamas tik dirbtinomis priemo
nėmis. Vienas dalykas jiems jau slaptingumu. "Legenda apie frazių reikalas. Pamažu prasimu liberalas. Na, tolimesnė išvada, Lietuvos Generalinis Konsulas
pavyko: vis daugiau vokiečiuose Maskvą — tai mišinys paslaptin ša siekimas privatinės nuosavy kad toks ’ pasielgimsa atitinka Jonas Budrys, Lietuvos Nepri
girdėti šūkis "German Unifica- gumo, garbės, ir blogo vardo”, — bės, buržuazinės egzistencijos mai pakvituojamas vyriausybės. klausomybės Talkos Pirmininkas
Matyti ir ta yra liberali, švelni Vincas Rastenis, draugiškųjų
tion First”. O tai reiškia, kad šnabžda vienas. "Skrendam į sve noras." (Neue Rheinzeitung).
Tai tipinga. Ne tik apibendri kaip pūkelis; vadinasi, pasikeitė! korporacijų (net ir latvių Lettokaitinamas nacionalizmas, dras timą planetą”, — sako kitas, o
kant skaudžią žaizdą. Bet sva trečias sušunka: — "Rusai visai na, bet daro sprendimus, supa
nia ir estų Fraternitas Estica)
(Bus daugiau)
jonę įvykdyti sovietai trukdys kitoki, negu mes manėm!” Tik, kuotus į neįpareigojančias fra-!
atstovai, korporacijos mecena
tol, kol vokiečių nacionalizmas
tai J. Ginkus ir Pr. Nauvydas ir
nebus pasiryžęs savo siekti bet
kt.
kuria kaina. Laikas po keleto
Pats minėjimas vyko prie fimetų bus pribrendęs, jeigu ne
lijų skoningai išpuoštų gausiu
įvyks ko netikėto. O tai, ko ti
vaišių stalų. Pirmininkas Dr. E.
kimasi, yra Adenauerio mirtis.
Noakas savo kalboje itin pabrė
Tada krikščionių demokratų par
žė neolithuanų ir filijų amžinuo
tijoje, kuri "Kronprineo” neturi,
sius tikslus. — Jie paliko tie pa
įvyks persigrupavimas, kuris ją
tys, — pabrėžė pirmininkas, —
susilpnins ir suskaldys. Viršų
tik tremties gyvenimas pakeitė
paims greičiausia konservatyvipriemones jiems įgyvendinti.
nis elementas, o tasai yra nacio
Minėjimas buvo labai nusise
nalistinis. Jeigu neįsigalės inkęs. Jis parodė šios organizaci
dustrialai, kurie dar vis sapnuo
jos dvasinę tvirtybę ir savo gau
ja apie Vokietiją kaip trečią jė
sumu ir savo lygiu. Gaila, kad
gą ir pramoninę galybę su poli
minėjimo patalpos buvo kiek ma
tiniais aspektais. Tai juos ir ban
žokos. Dėl to abiejose salėse jau
dyk "Channel and Handle”! Ga
tėsi kiek susigrūdimo. Be to, ir
limas daiktas, kad sekančias rin
rengėjams, reikia manyti, nebu-'
kimus laimės ir socialdemokra
vo smagu, kai dėl vietų stokos
tai. Jeigu taip, tat irgi pirmoje
visai eilei minėjimu susiįdoma-i
vietoje nacionalizmo dėka. Bet
vusių lietuviu nebeužteko biletųJ
kiekvienu atveju, — sekanti Vo- General Motors prezidentas Harlow H. Curtice sėdinaujame Firebird II gaso turbina va romoj mašinoj
J. M. |
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GREET1NGS and BEST WISHES

THE GEOMETRIC STAMPIHG
COMPANY
1111 EAST 2001h STREET
IV 1-3800
» >

BEST W1SHES
To Our Many Friends
For a Pleasant Holiday

THE YODER COMPANV

CLEVELAND, OHJO

GREETiNGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons
For a Pleasant Holiday

DE BARRY OLDSMOBILE
SEE THE NEW 1956. THE MOST
OUTSTANDING OLDSMOBILE EVER
BUILT

16101 Kinsman West of Lee Rd.
WY 1-3333

