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Maskvos bosu kova su Malino lavonu

JAUNIMO
PETICIJA JAU
SKINASI KELIĄ

Komunistinė diktatūra nepri Komunistinių vadų vartoja-j vadams, nekils klausymas: ko
KAI KREIPSIS Į TAVE —
pažįsta jokių asmeninių permai mos priemonės visam pasauliui verta yra sistema, ideologija ir
nų be fizinės likvidacijos. Todėl buvo senai žinomos, bet jas ke kom. partija, kurios ilgamečiu PADĖK MUSŲ JAUNIMUI!
tokiose valstybėse valdžios at liant viešumon, komunistai vi didžiausiu autoritetu buvo pa
Nepriklausomos Lietuvos statybos pasididžiavimas Kaune, šiuose rūmuose buvo žemės Bankas ir
stovai niekad neturi poilsio. "Il suomet užginčydavo. Nejaugi prasčiausias kraugerys ir žmonių Lietuvių Jaunimo Peticijos pa
Užsienio Reikalų Ministerija.
rašų rinkimo akcija jau pradėta
sisi” tiktai tie, kurie uždaryti Molotovas, būdamas artimiausiu žudikas?
kalėjimuose, vergų stovyklose, ir ištikimiausiu Stalino bendra
Juozas Šarūnas šiose vietovėse:- Baltimorėje;
rizonto” ar priešingai. Pakeliui
Bostone; Bridgeporte, Conn.;
arba likviduoti ir jau po velėna. darbiu nuo pat pirmųjų revoliu
esančios audros ar oro atmainos
Chicagoje; Clevelande; Detroite;
KAIP PAGAUTI VILNIAUS RADIJO
Didžiausias pasaulyje likvida cijos dienų irgi apie tai nieko
gali
sugerti bangas. Taip pat did
Gary,
Ind.
;
Hartforde;
Elizabecijos meisteris buvo Stalinas. Tą nežinojo? Taipogi Mikojanas,
PROGRAMA
miesčiuose aukšti namai, elek
the, N. J.; Mt. St. Joseph, Ohio;
sistemą įvedė Leninas, o ją ga Vorošilovas, Bulganinas, MalenKalbės adv. A. Olis
New Havene, Conn.; New Yor Tokiu klausimu kreipėsi vie kurią Maskvos cenzoriai pakar tros, telefono laidai ir elektralutinai ištobulino ir plačiai nau kovas, Kaganovičius ir Chrušče
ke;
Los Angeles; Omahoje; Phi- nas bičiulis, nusipirkęs gerą, tik toja svetimuose kraštuose esan mašinos sugeria ar iškraipo silp
Lietuvos
Nepriklausom
y
b
ė
s
dojo Stalinas. Užtat ne tik Sov. vas? Juk tai buvo Stalino šta
Sąjungos, bet ir viso žemės ru bas ir jo pavedimu, būdami įvai Talka balandžio 15 d., sekmadie ladelphijoje; Putname-Mariana- nesąžiningai blogai išreklamuo tiems lietuviams apie bolševikinį nesnes bangas taip, kad nebe
įmanoma klausyti. Taip pat rei
tulio komunistai jį garbino. Ne riose atsakomingiausiose parei nį, 4 vai. p. p. New Yorke, Grand polyje, Conn.; Rockforde; Ro- tą radijo priimtuvą. Sunku buvo rojų.
kia
prisiminti, kad tarp Ameri
ehesteryje
;
Springfielde,
III.
;
St.
Paradise
salėje
(320
Grand
St„
buvo tokio kruvino valymo, kurio gose tvarkė visus Sov. Sąjungos
jį įtikinti, kad Vilniaus radiją Norint klausytis trumpų ban
Louis. Mo. ir East St. Louis, III.; Amerikos kontinente girdėti, de gų radiją programų iš Europos kos ir Vakarų Europos yra 6
jie negirtų ir nepripažintų bu ir okupuotų valstybių reikalus. Brooklyn 11, N. Y.) rengia
pobūvį aktualiais klausimais. Washingtone; Water būryje; ja, neįmanoma. Teka lietuviškuo ar kitų tolimesnių kraštų, svar vai. laiko skirtumas. Taigi va
vus reikalingu. Kiekvienas valy
Jeigu
ir
daleistumėm,
kad
ne

Worcesteryje.
Kalbės:
mas ne tik Maskvos, bet ir viso
se laikraščiuose skaityti skelbi bu yra turėti netik gerą priim kare, kuomet patogiausiai būtų
pasaulio komunistų buvo pripa galėjo priešintis Stalinui, drebė A. Olis, Chicagos Sanitary Dis- Kitų vietovių lietuviai, norį da mus, kad tokiu ir tokiu tai apa tuvą, bet taip pat reikalingį tį ’ Viaytis, daugumas Europos
čių jau giliai įmigę.
žintas dideliu laimėjimu. Pagiri- jo dėl savo nuosavo kailio, bet trict Prezidentas,
lyvauti parašų rinkimo akcijoje ratu galima klausytis Vilniaus tinkamą, bei tinkamai pastatytą
mų himnus Stalinui giedojo ir mes gerai žinome, kad kiekvie V. Rastenis, Lietuvos Nepri kviečiami skubiai rašyti sekan radiją; buvo net liudininkų pa anteną. Svarbu, kad antena ati žodžiu, norint klausytis radiją
tie, kurie po trumpo laiko irgi nas iš jų daug kartų turėjo pro klausomybės Talkos pirmininkas,. čiu adresu: Lietuvių Jaunimo reiškimai, kad jie susipirko mi tiktų siunčiamos stoties bangos iš Europos, ar kitų kontinentų,
gų intymias žinias perduoti už A. Senikas, Liet. Neprik. Fon
atsidūrė likviduotųjų eilėse.
Peticija, 6755 So. Western Avė., nėtą aparatą ir dabar puikiausiai ilgiui (arba jos daliai), kad pri- neužtenka vien tinkamų įrengisieniui, dėl ko galima buvo Sta do pirmininkas.
girdi Vilnių, sėdėdami Detroite imtų bangas iš tos krypties, iš mų. Reikia ir truputį patyrimo,
Ne iš vienų komunistinių va
liną sukompromituoti. Daug kar Kviečiame visuomenę gausiai Chicago 36, Illinois. Parašų rin ar kuriame kitame Amerikos kur norima klausyti stotis, ir kad dažnai daug laiko ir kantrybės.
dų lūpų, ne tik Sov. Sąjungoj,
kimo lapai prašantiesiems bus
tų jie buvo užsieniuose, kur ga atsilankyti.
mieste.
antenos "talpumas” būtų prireZ. V. Rekašius
bet ir laisvajame pasaulyje, ne
tuojau pasiųsti. .
lėjo nušviesti tikrąją "stalininę
guliuotas
priimtuvui.
pasigirdo protesto arba kritikos saulę” ir sovietinę sistemą .vie
*
Medicina nežino vaistų nuo
balso.
Jei su geru trumpų bangų pri
nok ne vienas iš jų tos progos
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro plaukų plikimo ligos. Taip pat
Daug komunistinių vadų žuvo išnaudoti nenorėjo. Visi jie pri EUROPOS TARYBOS nariai organizuotai pasirašė Lie gydytojai tvirtina, kad nėra jo imtuvu nesigirdi Europos sto
AR KELIAUSIME Į
tys, geriausia yra užsakyti pas
jiems primetant, kad jie buvo sidėjo prie stalininės sistemos
KOMISIJOJ PRANE tuvių Jaunimo Peticiją. Tai gra kių priemonių atauginti supliku- specialistus tinkamą anteną. TaEUROPĄ UŽ
kapitalistų agentais, šnipais, Įvedimo, visi ją naudojo ir visi
plaukus. Tačiau laikraščiuožus pavyzdis kitiems organizuo sius
ŠIMAS APIE
se* jūs "galite rasti pto plaukų čiau ir su gera antena nevisada
liaudies išdavikais ir t.t.? To- tebesinaudoja.
$50.00?
tiems lietuvių vienetams.
LIETUVĄ
kiais apkaltinimais remiantis
”atželdintojų” reklamų, dar net- galima girdėti toliau esančios
*
Stalino įpėdiniai, neturėdami
buvo likviduoti aukščiausieji
stotis. Kartais stotis girdisi žie Visais k ,ais buvo nusiskunKaip jau buvo pranešta, Euro Lietuvių Jaunimo Peticiją ga gi su nuotraukomis, kur vienoje į mą,
bet neįmanoma pagauti, va- džir.r?«jJ«r didžiajai daugumai
raudonosios armijos karinįnkai administracinių ir politinių "ta
pusėje
matyt
šviečiantis
"Dvy

pos
Tarybos
Speciali
Komisija,
li pasirašyti visi. Nėra nustatyta
sarą^bjenoS ntct’PF feroi gi«ėta ainenkSSjįr, norinc.ų pamatyta
su maršalu Tuchačevskiu priša- lentų” atsidūrė keblioje padėty
lis
”
,
gi
antroje
purėje
vėl
suža

je. Per tris metus sistematingai kuriai pavesta rūpintis intere nei amžiaus, nei tautybės, nei liavę plaukai, kaip giria pavasa- stotis vakare gali "dingti iš ho savo senąją tėvynę Europoje, ke
kyje.
atsirubežiuodami
nuo Stalino, jie sais tų tautų, kurias neatstovau pilietybės reikalavimų. Pačioje rį. Reklamų tikslas yra kuo pla
Visi kaltinamieji prisipažino
lionės kaštai labai brangūs.
likvidavo
jo
kultą
neliesdami jo jamos Taryboje, buvo oficialiai peticijoje rašoma, jog ją įteikia čiau išplatinti gaminį, nebūtinai
kaltais primetant jiems išgalvo-'
Dabar organizuojasi nauja
tus fantastiškiausius apkaltini- pozicijos. Tik dabar XX kongre- pakvietusi Lietuvos Diplomati lietuvių jaunimo organizacijų tačiau apie jį pasakant visą tei
bendrovė,
kuri nori pastatyti du
mus. Juos nuteisė maršalų teis-Į se ū” P° jo prasidėjo atvira kova, jos šefą S. Lozoraitį padaryti
. jai nariai ir rėmėjai. Lietuvių Jau sybę. Panašiai, atrodo, yra ir su
keleivinius laivus 90,000 tonų
nimo organizacijų rėmėjais gali
mas, kurie vėliau susilaukė tokio su Stalino lavonu. Tai yra pats pranešimą Lietuvos reikalais.
talpos. Jie palaikytų susisiekimą
Vilniaus radiju.
naujoviškiausias komunistų me Kovo mėn. 24 dieną, Specialiai būti ir jaunas ir senas, ir lietuvis
pat likimo.
tarp Amerikos ir Europos. Ga
Vidutinių ir ilgų bangų radijo
Komisijai, Italijos vyriausybės ir amerikietis ar kitos tautybės
Tiems apkaltinimams laisvaja todas.
lėtų paimti po 6000 keleivių ir
stotis su geru aparatu galima pa
me pasaulyje niekas netikėjo, Jei Maskvos bosų išsišokimai pakvietimu, posėdžiaujant Pa žmogus, jei jis pritarią šiai lie gauti iki 200-300 mylių atstume.
kiekvienam Europą pasiekti kaš
nes aiškiai matė, kad jie buvo prįe§ Stalino lavoną yra nuošir- lermo mieste, Sicilijoje, min. Lo tuvių jaunimo akcijai.
tuotų tik $50. žinoma, tiek pat
Ir tokius atstumus tačiau pasie
Kviečiame tad peticijai para
snorplvnt.i ir nrisinažinimfn
__ .n' _
__ zoraitis padarė kalbamą prane
sugalvoti
prisipažinimai išcan-'
išgau dus, tai xturėtų
ir atgal. Atseit, kelionės nupigtų
kia tik iš stipriųjų radijo siųs
būti atėjęs laikas
šimą, išdėstydamas Lietuvos su šus rinkti ne tik iš visų lietuvių,
ti kankinimais.
keturius kartus.
likviduoti ir stalininę grobuoniš verenumo ir nepriklausomybės bet ir iš lietuviams palankių sve tuvų skleidžiamos bangos. Da
Kada laisvojo pasaulio spauda ką sistemą. Reikia atstatyti ne
Tik kažin, ar dabartinių laivų
lis bangų be abejo, nukeliauja
rašė apie stalinišką terorą ir kru priklausomybę Lietuvai, Latvi pažeidimo istorinę bei didlomati- timtaučių.
ir lėktuvų linijų savininkai šiam
žymiai
toliau,
tačiau
jos
būna
*
vinas žudynes, ne tik sovietinė, jai, Estijai, Lenkijai, Čekoslova niai-teisinę pusę ir nušviesdamas
tiek silpnas ir susimaišę su kitų
planui nepakiš kojos? Jei ne —
Lietuvos
padėtį
sovietų
okupaci

Boynton & Co. Consulting En- stočių bangomis, kad klausytis
bet ir viso pasaulio komunistinė kijai, Rumunijai, Vengrijai, Bul
už kelių metų Europą pasiekti
spauda tuojau šaukė, kad tai yra garijai ir Albanijai. Bet nė joje.
gineers firmos Chicagoje visi ir su geriausiu imtuvu nebeįma
nebus brangiau, kaip dabar iš
melas ir "proletarijato tėvynės” Chruščevas, nė jo klika visiškai Po pranešimo, kurs susilaukė tarnautojai, lietuvio bendradar noma. Vilniaus radijas siunčia
Chicagos į New Yorką. Europos
gera vardo žeminimas. Daug ra apie tai nė nekalba. Visose tose Komisijos narių gyvo pritarimo bio paprašyti, pasirašė Lietuvių vidutinio ilgio banga ir su geru
kraštai tokio atpigimo labai lau
šė apie laisvę, lygybę, brolybę ir valstybėse tebelaikoma visa rau ženklų, Min. Lozoraičiui buvo pa Jaunimo Peticija, šioje firmoje priimtuvu gali būti girdimas Vo
kia. Jie pagristai tiki, kad su
"gerąjį tėvelį Staliną”, už kurį donosios armijos galybė su dur statyta daug klausimų, liečiančių gauta apie 100 parašų.
kietijoje. Tačiau už kelių tūks
pagausėjusiais keleiviais, atke
*
visos sovietų tautos meldžiasi, tuvais, automatais, tankais, o tiek Lietuvą, tiek Sovietų Sąjun
tančių mylių esančios vidutinių Spaudos fotografų metinėj kon liaus daug ir amerikoniškų do
taipogi ir "visa pažangioji žmo viešosios ir ypač slaptosios poli gą, ir sekė diskusijos.
bangų stoties, ir tik vidutinio ferencijoj ši Ohio mergaitė, iš lerių, kurie ten nemažiau lau
Posėdis tęsėsi pusantros va Norintieji skubiais Lietuvių
nija”.
cijos perpildyti visi miestai ir landos ir vyko laloai palankioje Jaunimo Peticijos reikalais susi stiprumo, jokių būdų negalima Newark, Ohio, išrinkta spaudos kiami, kaip senai matyti dėdės
Prieš jį ant kelių klaupėsi ne net kaimai.
girdėti Amerikos kontinente.
fotografijų gražuole. '
ir tetulės.
Lietuvai nuotaikoje. Komisijos siekti su organizatoriais prašomi
tik Sov. Sąjungos, bet ir viso
Visai kitas reikalas yra su
rašyti
ar
skambinti
Valdui
pasaulio komunistų partijų va Už stalininės epochos žiauru pirmininkas Švedijos senatorius Adamkavičiui, 2536 West 64th trumpų bangų stotimis. Trum
dai. Stlainas buvo jiems visų mų ir kulto slėpimą, vakarinių K. Wistrand, šiltais žodžiais pri Street, Chicago 29, Illinois, telef. pų bangų radijo signalai (15 iki
cnatų įkūnytojų, nepasiekiamuo valstybių kom. partijų vadai ne statęs Diplomatijos šefą Lozo REpublic 7-0638.
40 metrų banga) kartais apke
ju idealu, asmenybe, kuri gims ša daug didesnę atsakomybę, ne raitį, vėliau, posėdžiui baigian
liauja net aplink pasaulį. Tokiu
• JAV ambasadorius Bohlen, iš Maskvos iškviestas į Wata pasaulyje tik vieną sykį per gu sovietiniai komunistai. Jie tis, tokiu pat būdu pareiškė jam
būdu esant tinkamoms atmosfe shingtoną padaryti pranešimą. Neabejojama, kad nemaža jo pra
Komisijos
padėką
už
pranešimą
Šis Europos Tarybos Specia rinėms sąlygoms, geru aparatu
tūkstančius metų. Jo išmintis apie situaciją Sov. Sąjungoj ir
nešimo dalis užims žiniso apie Stalino didybės naikinimo politiką
buvo neabrubežiuojama. Jis tu pavergtose valstybėse galėjo vi ir pareikštas diskusijoje pažiū lios Komisijos posėdis yra mums galima girdėti viso pasaulio stip
anapus
geležinės uždangos.
rėjo visus talentus: politinį, mok suomet sužinoti iš laisvosios Va ras ir apibūdina pranešimo reikš nepaprastas įvykis, nes jame pir resnes stotis. Prieš karą Kaune
mę.
mą
kartą
nuo
1940
metų
Lietu

• J. T. generalinis sekretorius išvykęs į Izraelį-Egiptą ir
slinį, administracinį ir karinį. karų spaudos.
buvo trumpų bangų siųstuvas,
Min. Lozoraitis Lietuvos var vos atstovas kalbėjo Lietuvos
kitus kaimyninius kraštus organizuoti taiką, nerodo jokio opti
Jis vadovavo ir karinėmis ope
kuris
tačiau
buvo
permažo
ga

racijomis. Maršalai ir generolai Argi ir dabar, laisvajame pa du padėkojo Komisijos pirminin reikalais tarpvalstybinėje orga lingumo ir jo bangos Amerikos mizmo, nes esą ten padėtis perdaug įsiskaudinus. Arabai rimtai
nizacijoje.
buvo tik jo planų ir įsakymų saulyje esantiems komunistų kui ir nariams.
kontinento nepasiekdavo. Tačiau rengiasi pamokyti Izraelį ir juos sulaikyti reikia didelių pastangų
vykdytojais.
ir ši stotis per karą greičiausia ir takto.
Dešimtys aukščiausių ir šim
bus sunaikinta, nes dabar apie
• Ispanijos užsienio reikalų ministeris Alberto Martin at
tai aukštųjų karo vadų taip liu
ją nieko negirdėti.
vyko į Washingtoną pasitarimams su valstybės sekretorium Duldijo per karą ir karui pasibaigus.
Bolševikai Maskvoje turi pa les. Pasitarimuose bus aptarti ne tik draugiškumo santykiai, bet
Stalino 70 m. gimimo sukaktį
statę keletą nepaprastai stiprių ir Ispanijos vaidmuo ginant Europą nuo komunizmo.
minint, Chruščevas smarkiai iš
trumpų bangų stočių. Jų progra
• NATO vyr. vado gen. Gruenther pareiškimas, kad kol Va
gyrė "Pravdoje”, taip pat išgyrė
ma yra perkartojama iš Sibire
ja politiką prieš XIX partijos
esančių stiprintuvų, taip kad pav. karų Vokietija neturinti 500,000 gerai paruoštas kariuomenės,
kongresą, 1952 metais. Jo kalba
Detroite su šiaurės-pietų kryp užpuolimo atveju NATO jėgoms tektų pasitraukti į kitą pusę Rei
buvo pilna Stalino dievinimų ir
timi nureguliuota antena Mask no upės. Tas pareiškimas labai sujaudino pačius vokiečius ir da
klupčiojimų prieš "nepralenkia
vos programa girdisi net geriau, nus. Danijoj pasigirdo piktos kalbos, kad NATO reikalauja dide
mą genijų”.
negu stipriųjų prie New Yorko lių įsipareigojimų ir neduoda jokių apsaugos garantijų.
Nepraėjo ne trys metai, po jo
esančių Amerikos Balso stočių
• Prancūzai Alžyre išvystė smarkią karinę akciją prieš
mirties, kada sovietinė spauda
lietuviška programa.
partizanus, bet kariniai prancūzų vadai dar reikalauja į Alžyrą
graudžiai rašė: "nustojo plakti
Bolševikai iš minėtų stočių pasiųsti daugiau kariuomenės, nes arabų pasipriešinimas labai
Stalino širdis, bet gyveno ir gy
perduoda specialiai užsieniui kietas.
vens nemirtingasis Stalino geni
skirtas programas svetimomis
• Turkija iš JAV gavo naują 25 milionų dolerių paskolą
jus ir jo nemirtini tikslai, dėl
kalbomis. Taip pat ir iš pavergtų
kurių jis buvo pasišventęs kovo
sustiprinti
savo ekonominę padėtį vystant naujas pramonės sta
kraštų. Maskva greičiausia per
ti visą savo gynevimą”... Ir stai
duoda ir trumpas užsieniui skir tybas.
ga Chruščevas apkaltino Staliną Malūnsparniai, kurių reikalingumas labai pasiteisino vykdant įvairius gelbėjimo darbus, jau pri tas lietuvių kalba Vilniaus radi
• Anglijos vyriausybės spaudžiama Maskva sutiko į Chruš
dėl... teroro. Surado Ameriką!
taikyti nusileidimui ir į vandenį.
jo programą, bet tik tą jos dalį, čiovo ir Bulganino vizitą nebesivežti tautų žudiko gen. Serovo.
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• Prof. kan. F. Kemėšis, kaip
mums prhneša, 1954 m. sausio
mėn. 21 d. yra miręs Sibire, Marinske, Krasnojarsko krašte. Cle
velande gyvena jo sesuo Juzė
Nasvytienė, Stepono Nasvyčio
žmona. Clevelande taip pat gyvena velionio vyriausiosios sesers Eleonoros du sūnūs su šeimomis — Pranas ir Kazys Karaliai. Visiems artimiesiams re
dakcija reiškia gilią užuojautą.
• V. Sidzikauskas išplaukė į Eu
ropą laivu ”Queen Elizabeth” ba
landžio mėn. 4 d. Jis dalyvaus
Pavergtų Europos Tautų posė
džiuose ir vadovaus lietuvių.de
legacijai. Pasibaigus PET sesi
jai Strasburge jis lankysis eilėje
Vakarų Europos valstybių ir su
grįš į New Yorką antroje gegu
žės mėnesio pusėje.

vakaras. Dabartinė valdžia jau
anksčiau yra paskelbusi ją
”LTSR nusipelniusia meno vei-j
kėja”, o dabar dar apdovanojo ir
"garbės raštu”.

čių gimnazijos?) direktorė, ga
vo po Lenino ordiną už dalyvavi • Muzikas Petras Stevens (Ste
mą 1905 metų revoliuciniame ju ponavičius, dabar gyvenąs Flori
doje, Miami Jesus Church baždėjime ...
nyčibje vargoninkauja ir garsėja
• Rašytojai S. Čiurlionienei ne savo puikiu bažnytiniu choru.
seniai suėjo 70 metų. Kaune ta Tame chore gieda ir solistas p.
proga buvo surengtas pagerbimo Gudas.

J.

atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines kerteles, įvairias blankas, va
karams Mietus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.
Užsakymai priimami ir paštu.
DIRVA — 1272 East 71 St.
CIeveland 3, Ohio
Telef.: HE 1-6344

STASĮ MOCKŲ PALAIDOJUS

Bes ton. Netikėtai ir nelauktai sakė Am. Liet. T-nės S-gos Bos
dėl širdies ligos netekome Stasio tono skyr. vicepirmininkas iškel
Mockaus. Netekbme žymaus vei damas velionies nuveiktus dar
z
kėjo, tauraus lietuvio patrioto— bus.
organizatoriaus, nuo pat atvažia Dr. Bruno Kalvaitis, įgaliotas
vimo į JAV aktyviai dirbusio Lietuvos Garbės Konsulo šalnos,
įvairiose organizacijose. Jis sa pasakė įspūdingą atsisveikinimo
vo laiku organizavo lietuviškas kalbą. Po kalbos, jo aukštai ver
Balys Gaidžiūnas
draugijas, klubus, parapijas, mo tintą Gedimino Ordiną prisegė
kyklas. Jis rengė lietuviškus vai mirusiojo sūnui Edmundui Moc
•
*
I • Per didžiuosius šalčius Lietu dinimus, pats vaidino ir režisavo. kui.
l
Lietuviai studentai ėmėsi ini Artėja pirminiai rinkimai į
Ignas Vileniškis
vos vandenyse buvo įšalęs toks Mikui Petrauskui apsigyvenus
ciatyvos paruošti Amerikos Pre įvairias pareigas. Jie įvyksta ge
Bostone, buvo jo dešinioji ran
I storas ledas, kad seklesniuose
zidentui D. Eisenhoweriui Lietu gužės mėn. 8 d.
PADARĖ PRANEŠIMĄ
'ežeruose buvo pastebėtas masi- ka. Jis kėlė lietuvišką dvasią,
vos jaunimo peteciją. Toje pete- Tuose rinkimuose tai vienur
, nis žuvų troškimas. Gyventojai tūkstančius prakalbų pasakė, Vietos Tautinės S-gos skyriaus
cijoje, apie kurią Dirvoje ir ki tai kitur kandidatuoja ir lietu j buvo raginami kirsti eketes ir Lietuvos Nepriklausomybės at
pakviestas lankėsi B. Nemickas.
tuose lietuvių laikraščiuose buvo viai. Vieni iš jų aktyvūs lietu
I užkišti jas šiaudų ar nendrių kū- statymui organizavo komitetus Jis Tautinės S-gos namuose darė
pagarsinta prieš dvi savaites, jie viai, kiti gal tik iš kilimo lietu
aukoms rinkti, pats daug rašė ir
į liais, taip pat pravalyti į ežerus
pranešimą apie politinę lietuvių
nori išdėstyti gyvybinius lietu viai, nuo lietuviškųjų reikalų nu
įtekančius upelius, kad pritekė-, rinko parašus Amerikos valdžiai veiklą čia ir kitur. Ilgiau sustojo
vių tautos reikalus, prašyti pa tolę. Vienok mums, kurie turime'
skirtai
peticijai,
kad
Lietuvai
tų šviežio vandens. Nėra žinių,'
ties Vliko veikla, kur ypač pa
galbos gražinti tremtinius iš Si teisę tuose rinkimuose dalyvau
kaip žmonės atsiliepė į tuos ra laisvę pripažintų.
brėžė Dr. Karvelio ' negatyvią
biro kančių atgal į savo žemę ir ti, yra tikra pareiga balsuoti ir
Nebuvo
tos
lietuviškos
organiginimus.
dėti visas pastangas, kad Lietu balsuoti už visus kandidatuojan
zacijos, kurioje Stasys ‘ Mockus veiklą laisvinimo srytyje. Iškėlė
• Bazinis žvejybos laivas ”Nova- neveiktų, nevadovautų. Stasys aplinkybes, kuriomis susikūrė L.
va vėl galėtų gyventi nepriklau čius lietuvius.
somos valstybės gyvenimą. PeteJei kuris iš jų ir mažai lietu ja Zemlia”, iš kurio pabėgo da-Į Mockus Bostone, kartu su Jonu N. Talka ir Fondas.
Po pranešimo svečias gavo
cijai paremti jie numato iki š. m. viškam darbe reiškiasi, tai reikia' bar Chicagoje gyvenanti Stasė Kasmausku, buvo tarsi uolos, į
birželio mėn. surinkti bent 25,000 manyti, kad pačių lietuvių pa- Norkutė, ilgesnį laiką buvo iš kurias atsirėmė visas patrioti daug klausimų. Tarp kitų klausė,
kokią prasmę turi p. Matulionio
lietuvių parašų.
remtas ir rinkimus laimėjęs, ne pagrindų taisomas ir tik kovo nių organizacijų veikimas.
Darbas, kurį užsimojo atlikti užmirš atsiminti, kad be lietuvių mėnesį po to buvo pirmą kartą Stasys Mockus, už nuopelnus, ir p. Devenienės pasivažinėjimai
mūsų studentai, yra tikrai dide paramofr tos vietos nebūtų gavęs. išplaukęs į šiaurės Atlantą su Lietuvai ir lietuvybei, Lietuvos po laisvąją Europą?
Po pranešimų įvyko dalyvių
beveik visiškai iš naujo surinkta
lis, labai reikalingas, visų lietu
Respublikos Prezidento Antano
vakarienė,
kurios metu Talkos
įgula.
Su
žuvies
kroviniu
grįžo
į
vių remtinas. Iš kitos pusės, dar
Smetonos aktu i^ 1936 m. buvo
Mūsų rėmėjai
Fondui surinkta nemaža suma
Klaipėdą kavo 29.
bas sunkus, nes studentai neturi
apdovanotas Gedimino Ordinu.
Laivo įguloje yra ir lietuvių,
pinigų.
tiek daug laiko parašams rinkti,
Prenumeratą pratęsdami Dir
Ordiną įteikė Lietuvos Genera
jų tarpe kapitono vyr. padėjėjas
kada reikia žiūrėti, kad studijų vos fondui aukas atsiuntė:
Jonaitis, bocmanas Alfonsas Ru- linis Konsulas Budrys.
valandos ir studentiški įsiparei
KANKINIŲ SKAUTŲ
V.
Bagdonas,
Chicago
.......
$1.00
dzinskas, elektromechanikas An Velioniui jau anksčiau gydy-Į
gojimai nenukentėtų. Bet gi sun
MINĖJIMAS
tojai
buvo
patarę
pasitraukti
iš
kus ir reikalingas darbas visad William Frank, Yakima .... 1.00 tanas Kubilius (atlikęs karinę
visuomeninio gyvenimo, nebe Š. m. balandžio 21 d.,
yra garbingiausias d >as. Jei jį K. Kalendra, Torontą ....... 1.50 prievolę laivyne).
dirbti
tiesioginio darbo Jono Kas- 6:30 vai. v., Šv. Petro Parapijos
J.
Stravinskas,
CIeveland
..
2.00
'<iip yra
mūsų studentai tęst
•
P-ke
vėžyje
nuo
1921
metų
gy

■
(
mausko
vadoSreiame fabrike,
fabrike?j salėje,' South Bostone, Lietuvos
užsimoję, jie bus atlikę tokią V. Morkūnas,' Člėveland .... 1.00 venąs gydytojas Antanas Didžiu-, ____ ________ u jame
__________
’
t
nes
jo
sveikataIreikalaute
reika-! Skautų Brolijos Užsienio Sky
A.
Matusevičius,
Kenosha
2.00
pareigą tėvynei, kurios galės pa
lis ir jo žmona Serafiną Didžiu- ]auja ramaus jgyvenimo-poilsio.i rį
vydėti ir už juos daugeliu metų K. Demikis, New Britain .. 2.00 lienė,
lionA v-lnLnv
yiattAt i A TT.niAn
r 1 galėjo
1 • • atitraukti'
i ‘i
1 1 •' riaus iniciatyva, susitarus su
dabar Dn
Panevėžio
II-sios vi-' Bet■ akas -nMockų
Bostono Latvių-Lietuvių-Ukraivyresni ir daugiau negu mūsų G. Būgaitė, Scranton ....... 1.00 dūrinės mokyklas (buv. mergaitaip su entuziazmu keliasdešimt niečių skautų-čių vienetais, ren
Paulauskis,
M.
D.,
S.
studentai savo tėvynei skolingi.
metų dirbusį orgąnizacijose, su giamas Kankinių skautų minėji
Greenview .................. 2.00
Be abejojimo, mūsų studentai
dideliu pasižyžitnu talkininkavu mas.
St.
Krosniūnas,
Chicago
....
2.00
Jaunimo Petecijos reikalais
CHICAGOS
sį Jonui Kasmauskui Boston In1.00
L.
Pračkaila,
Chicago
.......
kreipsis į mus, vyresniusoius,
Po iškilmingo minėjimo seks
strument Fabiįįįįe?
GYDYTOJAI
rinkdami parašus ir gal kitokios P. Polgrimas, St. Catharines 2.00
rinktinė
meninė programa —
šias eilutes rašančiam teka ve
talkos prašydami. Visų pareiga A. Sylvester, New Britain .. 1.00
(
laužas,
kurią
išpildys minėtų tauTel. ofiso PRospect 8-1717
lionį aplankyti jo bute prieš mir-’
jiems talkinti, talkinti ypač ta A. J. Simonaitis, Chicago .... 1.00
jtybių skautai-ės.
Rezidencijos
REpublic
7-7868
tį.
Velionis
buvo
pilnas
įvairiau-!
da, kada jie dirba ne vien savo, J. Telksnys, Great Neck .... 1.00
šių planų. Kalbėjo apie A. LJI Visuomenė kviečiama kaip gaDr. S. Biežis
bet visos mūsų tautos vardu bū J. Jakštas, Clevleand ....... 1.00
T-nės S-gos sąskrydį Washing- Įima skaitlingiausiai atsilankyti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tinai atliktiną darbą. Jaunimo A. Petravičius, Toronto .... 2.00
tone, kuriam labai pritarė, ypač ir tuo pačiu pagerbti didvyrius,
2.00
S.
Mockus,
Chicago
..........
3148
West
63
St.
Peticija vėl iš naujo primins Lie
iškėlė Antano Olio pasišventimą kurie kovodami prieš pasaulio
2.00
Dr.
J.
Juodikis,
Chicago
....
VAL.:
1-3
popiet
ir
7-8
v.
vak.
tuvos skausmus ir vėl iš naujo
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, ruošiant panašius didelius suva blogį, sekdami skautybės idėją,
5.00
Pr.
Mačiulis,
Brooklyn
.......
paprašys pagalbos. Nereikia ma
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
žiavimus. Ruošėsi važiuoti SLA principus, atidavė net savo gyvy
nyti, kad tokie žygiai praeina ne A. Sumakaris, CIeveland .... 2.00
Rezid. 3241 W. 66th PLACE
suvažiaviman Detroite, daug sie bes, kad jaunimas galėtų augti
2.00
L.
Raslavičius,
Chicago
....
girdomis. Ne, kada kalbama or
5.00
los
dėjo į išleidžiamą Bostono dorais piliečiais.
A.
Aželis,
Dr.,
CIeveland
....
ganizuotos masės vardu, kada
Tel. offic’o EVerglade 4-7376
Lietuvių parapijos istoriją, kur.
keliami šventi tautiniai reikalai, V. Adomavičius, Boston .... 1.00
buvo vienas iš komisijos narių.
Tel. buto GRaceland 2-9203
jie dažnai pralaužia ir mažiau J. Adomaitis, Montreal .... 1.50
LIET. BENDRUOMENĖS
Laibai džiaugėsi leidžiama Lietu
1.00
J.
Misevičius,
Baltimore
....
išgirsti norinčius. Jaunimo PeBOSTONO APYLINKĖS
Dr.
Juozas
Bartkus
vių Enciklopedija ir linkėjo Juo
tecija, rūpestingai paruošta ir A. Plytnykas, Chicago....... 2.00 GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
SUSIRINKIMAS
zui Kapočiui geriausio pasiseki
daugeliu tūkstančių lietuvių pa A. Kiršonis, Toronto ....... 4.50
Norvest Medical Center
mo dirbant tokį sunkų darbą.
Š. m. balandžio mėn. 14 d. 7
rašais paremta savo uždavinį at V. Sakalauskas, Los Angeles 1.00
2336 West Chicago Avė • Parodė man savo brangiausią do- vai. vakare Tautinės Sąjungos
liks. Padėkim ją gerai paruošti J. Jankaitis, Toronto ....... 1.50
ChicagO 22, 111.
ir kiek tik galima daugiau para J. Gaurilius, Chicago ....... 3.00 VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., vaną — Gedimino Ordiną, kuris Namuose įvyksta Liet. Bendruojo žodžiais tariant', po jo mirties menės metinis susirinkimas,
J. Prižgintytė-Vilčinskienė 1.00
antrad., ketvirtad., pėnktad.,
šų surinkti.
Aukotojams tariame nuoširdų
turi būti įteiktas sūnui, pagal jo Darbotvarkėje numatyta eilė
Tik susitarus trečiadieniais.
ačiū.
norą ir Ordinų teisykles.
| pranešimų svarbiais klausimais,
11-2 p. p. šeštadieniais.
Iki sąskrydžio Washingtone li
Velionis su pilnu entuziazmu kaip tai šeštadieninės Liet. Moko jau tik du mėnesiai laiko.
kūrė ateities planus, sielojosi,1 kyklos, Studentų spaudos ir VaGARANTUOTI SIUNTINIAI!
Kiekvienas iš Jūsų pasakys, kad
kad tik greičiau Lietuvą išlais sario 16 d. gimnazijos rėmimas,
Lietuvoje ir į Pabaltijo kraštus, Ukrainon, Lenkijon, Ru
tai labai nedaug, nedaug jam pa
vinus iš bolševikų okupacijos. Dainų šventė, pereitų metų veik
sijon greičiausiai ir pigiausiai siunčia siuntinius ši firma
siruošti ir jame dalyvauti.
Ir kokia žmogaus nedėkinga la. Numatyta ir naujos valdybos
Kiek redakcija yra informuo
dalia. Daugybė sumanymų ir pla bei revizijas komisijos rinkimai.
ta, patys sąskrydžio rengėjai —
nų, o čia pat ir mirtis. Dar tą Apylinkės valdyba prieš rinki
Tautinės Sąjungos centro valdy
pačią dieną, grįžęs iš darbo ir mus išsiuntinės nariams Apylin
ba didžiuosius sąskrydžio darbus
pas
dukterį papietavus (žmona, kės biuletenį, kuriame bus san
JANEQUE TRADING CO.
jau yra atlikę. Dalį darbų, ypač
buvo Floridoj) vakare 10 vai. trauka visų Apylinkės aktualijų.
telkiant lėšas, turi atlikti Tauti-|
įvyko staigus širdies priepuolis.', Biuletenį numatoma leisti kelis
1029 Fairfield Avė. (netoli W. 11 St.)
nės Sąjungos skyriai, dalį darbų
Nuvežus ligoninėn gydytojai'j kartus per metus. Jį nemokamai
CIeveland 13, Ohio
Telef.: CHerry 1-5547
turi atlikti pavieniai asmenys,
nebegalėjo suteikti jau jokios I spausdins ”L. E.” leidėjas KaCentrinė firma yra Toronte, Ont.
kurie yra apsiėmę sąskrydžiui
pagalbos ir 1 valandą nakties,!Į počiuš, Bendruomenės Tarybos
835 Queen Street West, Toronto, Ont.
talkinti. Ir reikia tikėti, kad tie
kc.vo mėn. 16 d. mirė. Jo mirtis narys.
ir skyriai didesniuose miestuose, Kanadoje ir Amerikoje.
visi darbai bus atlikti, nes sąssutapo su rytinėse valstybėse Apylinkei šiuo metu energin
Išsiuntimo skyrius yra ir Clevelande.
grydžiui, kurį sutiko globoti JAV
siaučiančiom nepaprastom aud gai pirmininkauja inž. Vytautas
viceprezidentas R. Nixan, skiria
rom. Tada atrbdė, kad viskas su Izbickas.
Klijentų patogumui skyriai atidaryti:
ma labai daug reikšmės. Ir tai ne
simaišė nuo pat aukštybių ligi
1162 Broadvvay Avė.. Buffalo 12, N. Y.
vien iš lietuvių pusės, bet iš tų,
žemės. Dėl nepaprastai didelių
Telef.: FI 1272
E
kurie norimi supažindinti su lie
sniego kritulių ir laidotuvės bu
įsidėmėk
I
tuvių tautos reikalais ir prašyti
vo kiek atidėtos.
2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III.
jos laisvės kovai pagalbos.
Jos įvyko kovp mėn. 21 d. Pa-Į
Telef.: BRunsvvick 8-6780
Dl RVOS
Dabar pats aukščiausias laikas
laikai iš Zaleskio laidotuvių
Visus mokesčius ir visas išlaidas apmokama čie vietoje, tat gavėjai
taip susitvarkyti, kad sąskrydy-Į
įstaigos buvo pervešti į šv. Pet
adresą
krašte jau nieko nemoka.
je galėtų dalyvauti daug lietuvių.
ro parapijos bažnyčią. Po pamal
Už naujas medžiagas imama tiktai 50% vertės.
1272 East 71 St.
Ir ne kurių kitų, bet mūsų pačių,
dų palaidotas lietuvių kapinėse.
V>s«s siunčiamas prekes galima pasirinkti įstaigoje, kuri atidara
ypač mūsų, kurie skaitome ir šias
Jo
karstą
dengė
gausybė
gėlių
ir
kiekvieną dieną nuo 12 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.
CIeveland 3, Ohio
I
eilutes.
vainikų. Atsisveikinimo žodį pa-

Sfę tavaffę

DIRVA

TUOJ H1GYK1T
ŠIAS KNYGAS!
Anglų kalbos skaitymas

Milžino paunksmė

V. Minkflnas_____________ 2.00
P. Andriušis_____________ 1.50

Aukso kirvis
Juozas Švaistas ___ -____ 2 5C

Apie laiką ir žmones
J. Aistis_________________ 2.50

Audra žemaičiuose
VI. Andriukaitis _________ 2.20

Atlaidų pavėsy

P. Abelkis_______________ 4.00

N. Mazalaitė ___________ 2.50

Naktys Karališkiuose
L. Dovydėnas ___________ 2.00

Orą pro nobis
J. Gliaudą_________ __ _ _ 4.00

Orfėjaus medis
A. Nyka-Niliūnas _______ 8.00

Pažemintieji ir nuskriaustieji
■F. M. Dostojevskis_______ 2.50

Po Tėvynės dangum

Aukso ruduo
M. Vaitkus ............................. 1.25

Būdas Senovės Lietuvių ...
Sim. Daukantas -•_______ 4.00

Būkite sveiki

žodžiai vytės Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino —2.00

Pragaro pošvaistės
V. Alantas_______________ 3.80

Pirmas rūpestis
2.00

Dr. S. Biežis ...............

Jurgis Jankus ___________ 2.00

Baltasis Vilkas
K. Binkis ______ ____ ___ 1.00

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____ I

Pietų vėjelis
Vyt? Nemunėlis _________ 1.06

Paklydę paukščiai 1
50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia _____________ 2.00

Cezaris
Mirko Jelusič ___________ 2.00

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis ___________ 2.00

Duktė
Alė Rūta .......

Balyfe Sruoga_ -__ _____ 2.50

Menuo vad. medaus

Anoj pusėj ežero

- 2.40

Daiktai ir nuorūkos
Leonardas Žitkevičius__ »_ 1.00

Don Kamiliaus mažasis
pasaulis

Jurgis Jankus ___________ 2.20

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ___________ 2.5t

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė

Gaučys _________ 4.50

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springborn___________ 2.00

Petras širvokas
Juozas Švaistas _________ 2.75

Po raganos kirviu
Jurgis Jankus _____ !_____ 1.50

Pabučiavimas

Guareschi _____ —_______ 3.50

Didžiosios atgailos
R. Spalis _______________ 3.50

J. Grušas _______________ 1.5C

Rytų pasakos
V. Krėvė _______________ 3.00

Raudoni batukai

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas _______ 0.86

Jurgis Savickis ________ _ 1.5:

Sudie, pone čipse

Eldorado
J. Švaistas ______________ 1.80

Gyvačių lizdas
Francois Mauria- _______ 2.60

Gimdytoja
Francois Mauriac ----------- 1.75

James Hilton ___________ 0.75

Strėlė danguje

Henrikas Radauskas _____ 2.00

Saulės Takas
Nelė Mazalaitė___________ 8.50

šilkai ir viltai

Gabija, literatūros metraštis
Runcė Dandierin is_______ 1.00
..... .......................
6.50 Senųjų lietuviškų
Gintariniai vartai
knygų istorija
N. Mazalaitė-------------------- 2.00

Gyvulių ūkis
George Orwell___________ 1.06

Giesmė apie Gediminą

Saulutė debesėliuos
L. Žitkevičius ___________ 1.59

B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00

šventieji akmenys

Faustas Kirša ___________ 2.00

Jaunai inteligentei
V. Andriukaitytė-------------- 1.25

Kryžkelės
A. Vienuolis_____________ 3.50

Kaimynai
J.

V. Biržiška, kiet. virš. ___ 3 JO
papr. virš.___________ 2.00

Paukštelis ___________ 2.50

Kaip jie mus sušaudė

Šventoji Lietuva
Jurgis Savickis _____ ____ 3.0«'

Teresė Neumanaitė
J. Burkus -______________ 3.00

Tipelis
Pulgis Andriušis (įrišta)_ 3.00

Trumpa diena

J. Petraitis _____________ 1.80

Alė Rūta _______________ 4.00

Tomas Nipernadis

Kuprelis
Ignas Šeinius ___________ 2.00

Kdiai ir kryžkelės
Putinas _________________ 2.50

Kon - Tihi,

August Gailit ______ ____

John Steinback ,________

Užgesęs sniegas

Ugnies pardavėjas

V. S. R< ymont I-II-III-IV
I ir II dalis „................. po 3.00
III ir IV dalis.............. P° 3-50

Uždraustas stebuklas

Kudirkos raštai
.............

5.00

Loreta
Stasius Būdavas_________ 1-80

Kregždutė 1
A. Rimkunas ___________ 1-50

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas -------------- 1.50

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys ----------- 5.00

Lietuva
A. Bendorius __________

Laiškai žmonėms

3.75

G. Papini _______________ 2.00

Moters širdis
Guy de Maupassant _____ 2.60

Lyrikos kraitis
Medžio raižiniai
Ign. Končius_____________ 5.06
Mikuckis _______________ 2.50

1.2t

Aloyzas Baronas_________ 2.50

Thor Heyerdahl _________ 3.75

Kaimiečiai

2.5

Tarp pelių ir vyrų

Balys Rukša_____________ l.M
Stasius Būdavas _________ 2.60

Vanagaitis
monografija _____________ 2.06

Valerijono lašai
Dr. S. Aliūnas___________ 1-00

Vilnius Lietuvos gyvenime

Dr. A. Šapoka___________ 1.50

Velykų pasakos
N. Butkienė _____________ 106

Vyturėliai Laukuose
Vikt.

Šimaitis

_________ O.lt

Trylika nelaimių
. R. Spalis ...................

1.24

Vaikų knygelė
M. Valančius ___________ 1.80

Varpai skamba
Stasius Būdavas _________ 2.50

Žemaičių krikštas
P. Abelkis........................

2.50

žemaitis nepražus
Balys Sruoga ___________ 3.00

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskit# •
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Čia mes turime priderama vieta
Kaip mokyti mūsų vaikus?
BR. K.

Kviečiame šiuo reikalu pasi
sakyti ir kitus Dirvos skaityto
jus. Red.
Visi tie, kurie sielojasi lietu
vybės išlaikymu šiame krašte,
turi ypač Susirūpinti priaugan
čiosios kartos vaikais. Tai yra
mūsų tautos tęstinumo garan
tas, tautos1 ateitis ir viltis. Ko
kie bus mūsų vaikai, tokia bus
mūsų ir lietuvių tautos ateitis.
Todėl reikiamas dėmesys privalo
būti atkreiptas kaip tik j pra
džiamokslius.
Pradžios mokslą lietuvių vai
kų čia, Amerikoje, apie 90% iš
eina lietuvių parapijose suorga
nizuotose mokyklose. Atrodo la
bai gražu, kai du pagrindiniai
auklėjimo atvejai — religinis ir
tautinis tarsi būtų suderinti.
Bet ar taip yra? Atrodo, kad
ne: šitie abu atvejai arba dėl
nenoro, arba dėl negalėjimo nė
ra išlaikomi. Formalinių galimy
bių galėtų būti, nes įstatymai
įsakmiai tokią galimybę prilei
džia. Bet trūkstama geros va
lios. O tai galėtų padaryti vaikų
tėvai, kurie kartais tokias mo
kyklas išlaiko. Bet daugiausia,
nors patys tėvai tai žino ir su
pranta, greičiausiai, nedrįsta
pradėti reikalo judinti, pasitei
sindami, kad tada jie veiktų prieš
įsigalėjusias tradicijas, kad net
eitų prieš bažnyčią, net galėda
mi ir bedievių vardo susilaukti.
Todėl daugumas tėvų paprastai
numoja ranka ir palieka savo
vaikus nežinomam ir nelemtam
likimui.
Šitokia padėtis mūsų priau
gančiai kartai yra labai pavojin
ga. Oficialiai skelbiama ir vai
kai supranta, kad jie eina į lie
tuvių parapinę mokyklą, o ten,
mokykloje, patvarkyta, kad viso
to, ką vaikas mokosi, išgirsta
religijos, lietuvybės ir auklėji
mo reikalais, tėra vienintelis ir
aukščiausias autoritetas, — tai
gi, seselė yra tas autoritetas, ku
ris nustelbia betkokį kitą, net ir
pačiu tėvu autoritetą vaikui.
Visa tai būtų dar nieko, jei
seselių autoritetas lietuvybės ir
lituanistikos reikaluose nekeltų
jokiu abejonių. Betgi taip nėra.
Neįsigilinus į smulkmenas,
manau, kiekvienas, pasikalbėjęs
su tokią mokyklą lankančiais
vaikais, atsilankąs į tą pačią mo
kyklą arba dalyvavęs bažnytinė
se vaikų pamaldose, įsitikins,
kad vaikai lietuvybės atžvilgiu
jau iš pat pagrindų žalojami. Ir
tas žalojimas yra toks, kad jau
beveik nebepataisomas ateityje.

Geriausias šitokios mokyklos
santvarkos vaisių įrodymas yra
tūkstančiai tokią mokyklą išėju
sio senųjų amerikiečių lietuvių
jaunimo, jau žuvusio šiame "tau
tų Atlante”, nieko bendro nebe
turinčio su lietuvybe, savo tėvų
gražiausiais tautiniais papro
čiais ir Lietuva. Taigi, kur tas
dabar jaunimas?!
Ir tai nėra ko stebėtis! Nesi
gilinant į visus kitus tokios mo
kyklos reikalus, tik imant vien
lietuvių kalbą, — daugumas se
selių lietuvių kalbos kaip moky
tojoms pridera, nemoka. Daugu
mas jų kalba visiškai netaisyk
lingai, nieko neišmano apie lie
tuvių kalbos dvasią ir jos griež
tą skirtumą nuo anglosaksiškų
dialektų ir jos šneka tokiu lietu
viškai anglišku kalbos šiupiniu,
kad net koktu klausytis, ir tuo
būdu nieko nebelieka iš padores
nės lietuvių kalbos.
O kalba mokinių pedagogikoje
ir pačių mokinių bendravime
tarpusavyje kaip tik yra pats
svarbiausias dalykas. Ir jei lie
tuvių kalba padaroma nesmagiu,
neaiškiu, dirbtiniu, sunkiai su
prantamu ir kažkieno lyg iš vir
šaus jaunai sielai primetamu da
lyku, tai kas gali tokią tyčią su
darkytą ir iškoneveiktą kalbą pa
milti, pajusti jos stebuklingą
dvasią, grožio harmoniją ir prie
jos prisirišti?
Sąmoningai ar nesąmoningai
lietuvių kalba tuo būdu padaro

ma kažkokia neaiškios grupės
žmonių nereikalinga kalba, ir
vaikas iš karto instinktyviai pa
junta net pasišlykštėjimą šia
kalba, ją tartum per prievartą
tevartoj a kalbėdamasis su savo
tėvais arba jų pažįstamaisiais.
Tokiai padėčiai esant, visai na
tūralu, kad vaikuose kyla mintis,
kam gi tokios sunkios, neaiškios
kalbos našta jam yra reikalinga,
jei tos kalbos vengia jų autori
tetas — selė, kunigas ir dar kas,
ir ja tevartoją tik atsilikėliai
”old fashion”, tie, kurie nieko
nesuprantą, kad čia esanti Ame
rika, o ne Lietuva ir kad čia te
reikią mokėti kalbėti angliškai.
Visai natūralu, kad jaunoje
sieloje šitokios žiaurios logikos
pagrindai kelia neapykantą vis
kam, kas yra susiję su lietuvių
kalba, Lietuva, lietuvybe, didžią
ja Lietuvos praeitimi ir dabar
tinio lietuvių gyvenimo pro
blemomis. Tą spragą dar
padidina ir tas faktas, kad
vaikai dar mato, kaip jų
tėvai, susitikę su tais vaikų au
toritetais seselėmis, labai pagar
biai joms lankstosi ir dažniau
siai kalbasi angliškai arpa nepa
kenčiamu angliškai lietuvišku
šiupiniu, kurio visdėlto nepakan
ka reikalui iš pagrindų išaiškin
ti.
Nenoriu čia kaltinti seselių,
nes jos yra esamosios sistemos
tam darbui paskirtos, be to, ne
noriu kaltinti ir tėvų, kuriems
būtų galima daug ko prikišti, —
tai nėra mano tikslas. Aš tenoriu
dar kartą svarbų reikalą aikštėn

iškelti, pabrėždamas, kad lietu
vių parapinės mokyklos lietuvy
bės išlaikymo ploblemai padaro
daug daugiau žalos, negu kuri
nors kitos tautybės parapinė mo
kykla arba public school.
Kas daryti? Atrodo, kad šiai
problemai siūlosi šitoks savaimi
nis sprendimas. Jei lietuvių pa
rapinės mokyklos neatitinka jau
čia suminėtųjų tikslų, tai tėvams
tiksliausias kelias savo vaikų lie
tuvybei išlaikyti tėra — siųsti
vaikus į betkokią, jei nori, pa
rapinę mokyklą arba public
school. Ta mokykla visų pirma
neturės apgaulingo lietuvių mo
kyklos vardo, ten vaikas negir
dės darkytos lietuvių kalbos, ten
jis nejus lietuvybei ir Lietuvai
žalojančios nuotaikos, ten jis ne
suvoks valdiškai privalomo ir
abejingo žiūrėjimo į mum® lie
tuviams svarbius klausimus, ten
vaikui bus aišku, kad jis yra
svetimoje, lietuviškai nekalban
čioje mokykloje.
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lietuvis, bet ir geras sąmoningas
Nelaimė, kai atsiranda dvasios tuos, kurie jais pasekė, kurie
amerikietis.
elgetų, nesuprantančių šio kraš jais pasitikėjo. Todėl susirūpin
to ir savo tautinės grupės bei jos kime, kol dar nevėlu!
Jie supras, kad Amerika yra
misijos šiame krašte. Tokie su
viso pasaulio tautų kūrinys ir
DIRVA
kad tik tos tautos, kurios šiame naikina ne tik save, bemėgdžiodami kitus ir mėgindami prie ki
krašte sugeba išlaikyti savo ori
LAUKIA
ginalų veidą, savo dvasinę kul tų, pritapti, bet žlunga be pėdsa
JŪSŲ TALKOS!
tūrą išsaugoti ir tą visą brangų kų ir su savimi nugramzdina
turtą įnešti į bendrą Amerikos
dvasinį ir medžiaginį gyvenimą,
susilaukia pagarbos ir šiam kraš
tui pasitarnauja daug daugiau,
Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems
negu tie bevardžiai sudarkyto
mis pavardėmis, neaiškios kil
ROXY THEATRE
mės svieto perėjūnai ir kosmopo
litai.
VISI SCENOS PASIRODYMAI .
Štai kodėl Amerika, kaip nė
vienas kitas kraštas pasaulyje,
IŠSKIRIANT FILMAS
yra davusi laisvę kiekvienai tau
Atidaryta 11:30 iki 4 P. M., 6:30 iki 11:30 P. M.
tinei grupei melstis, kaip kas no
ri, puoselėti savo kultūrą ir iš
SPECIALI PROGRAMA ŠEŠTADIENIAIS NAKTĮ
laikyti savo originalias tradici
jas, nes tik tokia tautinė grupė
EAST 9th and CHESTER
gali išauginti stiprias asmeny
bes ir gerus šio krašto piliečius.

Gi savo ruožtu šį jauną prie
auglį lietuvių kalbos, lietuvių li
teratūros, Lietuvos istorijos,
gražių ir reikalingų tradicijų,
savo tautos idealų ir siekimų,
net, kas be galo svarbu, lietuviš
kų poterų, galės mokyti ir supa
žindinti pirmučiausia tėvai ir
veikiančios lituanistinės mokyk
los, kuriose ligi šiol dar turi ga
limybės ir progos dėstyti visų
rūšių specialistai lietuviai, vie
ninteli šio svarbaus reikalo au
toritetai ir lietuviai idealistai.
Tik šitokiu keliu eidamas; mū
sų atžalynas galės būti subran
dintas ir laimėtas Lietuvai ir lie
tuvių kultūrai.
Esu įsitikinęs, kad šitaip su
brandintas ir išauklėtas mūsų
jaunimas ne tik galės būti sąmomingas, pagarbos vertas su aiš
kia ir stipria lietuvio asmenybe

Prašyk
ugnim virto
Stroh’s...
jis daugiau gaivina!

Stroh’s yra Amerikoj vienintelis ugnim
virtas alus__ virtas prie 2000 laips
nių. Dėl to Stroh’s yra šviesesnis, dau
giau gaivinantis skonis, kuriam negali
prilygt joks kitas Amerikos alus. Pra
šyk Stroh’s alaus bonkose, arba reika
lauk jūsų artimoj kavinėj ar rastorane.

Dabar už vietines kainas

Jis yra šviesesnis!
Šituose, senove ir prabanga perpildytuose rūmuose, gyvens Rainier III ir Grace Kelly — Monoco kunigaikščiai.

VESTUVĖSE
(Tš RINKINIO "TĖVIŠKĖS VAIZDAI”)
ANT. BERNOTAS
Ir atsitiko taip, kad mūsų kaimo nusi
gyvenusio ūkininko Igno duktė Elžbieta iš
tekėjo. Tiesą pasakius, pats Ignas jau seniai
atsiskyrė su šiuo pasauliu. Tik jo pastatytas
kryžius — koplytėlė vis tebestovėjo darže
lyje prie vartų, o jame stovinti septyniais
kalavijais suvarstyta Dievo Motina vis te
bežiūrėjo liūdnomis akimis į tolumas. Pasi
liko Ignienė viena ir galą su galu sunkiai su
dūrę : nebuvo kam rūpintis ir dirbti. Jaunes
nysis sūnus išėjo kažkur į žmones, vyresny
sis mažai ūkio žiūrėjo. Visi pašaliai buvo
apleisti ir pamažu nyko.
Taigi, kai pereitą mėnesį iš už pelkių
atvyko piršliai, Ignienė beveik apsidžiaugė:
bus vienu rūpesčiu mažiau. Nors kartu buvo
ir liūdna netekti vienintelės dukters. Tiesą
pasakius, piršliai nebuvo jokia naujiena: ji
jau seniai žinojo, kad Elžbieta anoj pusėj
pelkių turi savąjį ir dažnai, gal net perdažnai, lekia su draugėmis anapus pelkių į viso
kius vakarėlius ir gegužines ...
Derybos su piršliu ir jaunikiu dėl pasogos buvo greit baigtos. Nebuvo čia ko daug
derėtis: ką galės, tą duos. Jaunesniąją karvę,

su visais patalais, porą avelių ir dar šio to.
Pinigų tai ji neturi. Svarbiausia, kad jaunie
ji mylisi, todėl dėl pasogos mažai galvas telaužo.
Taigi, šiandien po pietų ir sugūžėjo pas
Ignienę visas kaimas: kviesti ir nekviesti,
seni ir jauni. Jaunieji pašokti ir su Elžbieta
atsisveikinti, senieji — išgerti ir pavalgyti,
o vaikai — pažiopsoti... Valgyti ir gerti vi
siems užteks, o muzika taip pat yra: Stasius
su savo orkestru. Vasaros laikas, šilta, todėl
svečių visur pilna: troboje, sodelyje, kieme,
gatvėje ir net jaujoje. Jaujoje įsitaisė vaikai:
dabar šeimininkai užimti, nemato, todėl ga
lima daryti, kas patinka. Jie slapstosi.
Jaujoje slapstytis nepaprastai puiku: pa
sislėpti yra kur, o ir ieškotojas ilgai nesu
randa. Gali slėptis visur: aplink visus jaujos
kampus, peludėje, šalinėje po šiaudais, du
boje ir ant dubos tarp kūlių. Štai, Juozukas
pasivežė šalinėje po kratilu, o Petriukas jį
apdėjo šiaudais, pats Petriukas išbėgo lauk
ir už jaujos galo atsigulė už didelio varnalėšo,
— nematyt; nesvarbu, kad ir į dilgėles. O
Stasikė palindo po upelio tiltu — jos jieškoskrynią su visokiais audimais, spintą, lovą tojas niekad nebūtų suradęs, jei ji pati iš ten

nebūtų išlindusi. Visiems linksma ir laikas gi žiūrėsi galvą išvertęs į paveikslus, kada
greitai prabėga ...
tau čia pat prieš nosį tiek visokių gėrybių
prikrauta?
Tik imk ir vaišinkis!
Vakaras, šilta ir malonu. Troboje už ilgo
stalo sėdi svečiai ir linksminasi. Ties pat lan
Ant stalo padėtas kumpis, griežinėliais
gu sėdi dėdė Rapolas. Jo ūsai visą laiką kru pjaustytos dešros, veršienos. Lėkštėse pri
ta: jis kažką aiškina šalia jo sėdinčiai Anto- krauta juodos ir baltos duonos, ragaišio ir su
sei. Antosė — jo kaimynė, galima sakyti, gy razinkomisi kepto pyrago. Tarp lėkščių pri
vanašlė: jos vyras jau daugelį metų kažkur statyta įvairios išvaizdos bonkų su visokiais
iškeliavo ir namo nebegrįžta. Pikti liežuviai gėrimais, štai didelės bonkos su baltu popie
kalba, kad ji su savo motina vyrą išvariusios. rių ant kurių aiškiai užrašyta "Valstybinė
Degtinė”. Tarp jų kelios mažesnės su įvairių
Ką čia viską supaisysi? ...
spalvų gėrimais — moterims: žalias, raudo
Ties dėdės Rapolo galva, palubėje ant
nas, gelsvas; vienoje bonkoje plaukioja net
sienos kabo didelis paveikslas: lovoje guli
kelios vyšnių uogos. Ant bonkos, stovinčios
mirštantis ligonis. Ligonio galvūgalyje stovi
ties jaunaisiais, užmautas rūtų vainikėlis ...
baltas angelas su kardu rankoje ir ramina
Dėdei Rapolui degtinė ateina iš dešinės
mirštantįjį. Lovos kojūgalyje — juodu ap
pusės: jam stikliuką perduoda Antosė. An
siaustu apsisiautusi giltinė. Savo kairėje ran
tosė daug negeria, ji tik padažo lūpas į gėri
koje giltinė laiko stiklinį smėlio laikrodį, ku
mą ir stikliuką perduoda dėdei.
rio viršutinė dalis tuščia. Dešinėje vienų kau
— Sveikas! — sako ji.
lų rankoje ji turi ant peties užsidėjusi dalgį.
Dalgio ašmenys nelygiai išdaužyti. Atrodo,
— Tu, dėde, turi visą išgerti, tu vyras,
lyg giltinė eitų į lauką kviečių kirsti, šalia nebijok, nepasigersi.
jos stovi jos draugas — rudais gaurais ap
Ji pripildo stikliuką ir pastumia dėdei.
augęs velnias ... Velnias dėvi įmantriai su Dėdei išgerti patinka ir jis visai nesivaržo.
kirptą juodą kepurę, kaip koks valdininkas. Maloni šiluma sruvena per kaulus, o ir lie
Kairėje savo rankoje jis laiko atverstą kny žuvis pasidaro lankstesnis. Išgėręs jis nusi
gą, kurioje tik jam vienam suprantamais raš purto, vėl pripilia tą patį stikliuką ir pastu
menimis kažko prirašyta. Jo dešinėje ranko mia jo kairėje sėdinčiam kaimynui. Taip
je — ilgu kotu kirvis, kurio ašmenys dailiai stikliukas keliauja aplink visą stalą. Po to
išlenkti, lyg jaunas mėnulis ...
dėdė griebiasi užkąsti. Kumpio su ragaišiu.

Bet dėdė Rapolas paveikslo nemato: ne

Tuo tarpu muzika ima groti kadrilį. Ne

daug kas jį moka, bet šokėjų vistiek atsiran
da. Dėdė Rapolas šokti dar neina, eis vėliau.
Staiga, begerdamas, jis pajunta, kad kažkas
šiltas ir švelnus maloniai brūkšteli apie jo
dešinę koją.
— Matai, — mąsto jis beveik garsiai.
Tai Antosė. Prisigėrė, boba, ir graibytis pra
dėjo.
Jis kiek atsilošia atgal ir nežymiai nu
leidžia akis žemyn. Ne, tai ne Antosė. Tarp
jo ir Antosės kojų geroko sprindžio tarpas.
Po valandėlės vėl — brūkšt! Bet dabar
jau apie jo kairę koją, čia kažkas įtartino.
Jis pakėlė savo kairę koją ir smarkiai kulnim
stuktelėjo į aslą. Po stalu sukaukė, sulojo ir
aštrūs dantys įsikibo į dėdės Rapolo blauzdą:
ten būta Rudžio. .
Susitaikymui dėdė Rapolas po stalu nu
metė mažai apgraužtą kumpio kaulą. Tebū
nie visiems vestuvės!
.
Dabar jaunimas šoka polką. Įmantriai ir
smarkiai. Vyrai taip smarkiai sudrodžia koja
į aslą kampuose prie užsisukimų, kad sudžiū
vęs aslos molis ima trupėti ir virsta dulkėmis.
Dulkės kyla geltonais stulpais ir pasklinda
visuose kampuose.
Dėdė Rapolas žvilgteri į palubėje kaban
čią lempą, aplinkui apkabinėtą margomis popierio juostelėmis, ir nustemba. Nejaugi jo
akys jau taip nusilpnėjo ir jis taip blogai
matyti pradėjo? Lempos šviesa atrodo visiš-
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SPORTAS

dovaujami sakalukąi sugebėjo
įveikti fiziniai stipresnius ir ne
blogus duomenis turinčius žaibiečius 34:20 (18:8) ir kartu
antri metai iš eilės laimėti A. L.
B-nės Clevelando Apylinkės per
einamąją dovaną, įsteigtą 1955
metais, žaibo jaunučiams aiškiai
trūko trenerio rankos.

LIETUVIAI KANDIDATAI GEGUŽES 8 D
RINKIMUOSE

VERIKAIČIUI NEATVYKUS...

Antraštė tik propagandinė. čia stipriau negu bet kuris mūsų
Clevelande laukiami Toronto so žinomas solistas, čia jose suspin
listai P. Radzevičiūtė ir V. Ve- di aukštaitijos laukų bernioko
rikaitis tikrai atvyksta. Antraš stipri lyrinė siela. Jis vaiku bū
tėje, galbū't, turėtų būti parašy damas dainavo su kaimo vyrais,
Jaunimo sportinės varžybos Clevelande
žinomas lietuvių banko (Su- tebūdamas vos šešerių metų am ta taip: Verikaičjui dar neatvy vėjuje ir lietuje jas šaukė ža
perior
Savings and Loan Ass.) žiaus. čia jis išėjo pradžios mok kus, Clevelando lietuvių salė jau liems laukams ir kalvoms. Jis,
Stalo teniso varžybose dalyva
Pereitą savaitgalį, balandžio linkės pereinamąją
dovaną, vo labai mažas dalyvių skaičius. vedėjas John T. DeRighter (De- slą ir vėliau studijavo Cleveland buvo kimšte prikimšta klausyto tarytum anuomet rūpestingai jas
7-8 d., į Clevelandą susibūrė apie įsteigtą 1954 m.
Vyrų komandinėse varžybose, raitis) šių metų gegužės mėn. 8 College, specializuodamasis bu jų, kurie laukė pasirodant garsė įsiklausęs, šiandien gyvai ir sod
70 jaunųjų sportininkų ir spor Chicagos Nerį atstovavo: atvykus tik Roctfesterio Sakalo d. įvykstančiuose (primary) rin halterijoje ir real estate. Nuo jančio jauno dainininko Verikai- riai skambančias garsina trem
tininkių dalyvauti apygardinėse Aleksiūnas, R. Valaitis (6), Bart ir Detroito Kovo komandoms, kimuose stato savo kandidatūrą 1921 metų dirba lietuvių banke, čio. Taip, iš tikrųjų, būtų malor tyje.
jaunių ir jaunučių krepšinio ir kus, Vygantas (5), Tauras (12), buvo nutarta sudaryti 4 koman į Apskrities Valdybos narius kurio vedėju ir dabar tebėra. Dėl nu, kad šį šeštadienį lietuvių sa Lietuviškąją dainą Verikaitis
mergaičių tinklinio pirmenybėse, Prapuolenis (14), žumbakis ir das po 2 žaidėjus komandoje. (County Commissioner). Jis sa savo populiarumo bankinėje sri lė tikrai būtų pilnutėlė!
įperša ir kanadiečiams. Kartą
šalia to, kartu vyko ir apygardi- Varnas (2).
Varžybas pravedus taškų siste- vo kandidatūrą stato nuo demo- tyje jis ilgą laiką buvo Cuyahoga Vaclovas Verikaitis, vyras tru teko girdėti torontiškius besigin
Už Clevelando žaibą žaidė: ma komandos išsirikiavo sekannės stalo teniso pirmenybės.
apskrities taupomųjų-skolinamų- putį virš trisdšeimt, jaunas die čijant 'po vienos CBC radijo pro
partijos,
Jau antri metai kai prieauglio Gelgotas (8), Valdukaitis (4), čia tvarka: 1) Sakalas I (V. GryJ
nas leido švilpaudamas kaime, gramos, kad tik girdėtas lietu
jų kasų sąjungos pirmininku.
klasių pirmenybės vykdomos at Bartkus (6), R. Valaitis (2), G. bauskas, Mačiulis) 3-0, 2) KovasDomėtis politika John T. De tai klebonijoj, tai parapijos cho vių dainas dainavo vyrų choras
skilai. Tuo norima kuo daugiau Barzdukas (20), M. Motiejūnas (Misiūnas, Gerulaitis) 2-1, 3)
Righter pradėjo anksti. Kaip ir re. žymėjosi "didele gerkle" ir ir lietuviu dainininkų. Iš tikrųjų
sutraukti mūsų priaugančio spor ir A. Modestavičius.
dauguma
aetivių, jis pasirinko pramuštgalviu. Prabėgo gal pen tai buvo CBC radijo choras, ku
Neris-Iwvas (J. šoliūnas, Rugie
tuojančio jaunimo j sporto klu Jaunių krepšinis yra padaręs nius) 1-2, 4) Sakalas II (A. Gry
demokratų partiją ir joje įgijo kiolika metų ir skaitome, kad riame nebuvo nei vieno lietuvio.
bus, duodant jiems galimybės gerą pažangą. Ypatingai malonu bauskas, Kazakevičius) 0-3. Nu
didoko svorio. Ne paslaptis, kad, anas'berniokas Vaclovas jau bai- Verikaitis tam chorui įpiršo ir
parungtyniauti tarpusavyje, kaip yra konstatuoti, kad jaunių krep galėtojai gavo A. L. B-nės Cle
jis yra gana artimas žmogus gu- itia Toronto karališkąją muzikos parūpino lietuviškų dainų, išmo
oficialiai pripažintiems viene šininkų šeima padidėjo dar vienu velando Apylinkės pereinamąją
bernatoriui Lauschei ir Cleve- konservatoriją, dainuoja Toron- kė jų tarimo. Manau, kad labai
nariu — Detroito Kovu, šie en- dovaną, įsteigtą 1954 m.
tams.
lando merui Celebrezze. Lauschei to operos festivaliuose, nuolati- drąsus ir įdomus mūsų solisto
tuziaztingi jaunuoliai, tik šį se
esant Clevelando meru, DeRigh i nis Kanados CBC radijo daini žygis.
Vyrų stalo teniso vieneto varNėra abejonės, kad sistematin- zoną pradėję organizuotai žaisti,
ter
buvo Clevelando miesto val ninkas, dainuoja premjerą kana . Verikaitis dainos meno siekė
gas prieauglio organizavimas daro greitą pažangą ir, reikia ti | žybose, dalyvaujant tik 7 žaidė
dybos raštininku. 1935 ir 1941 diečių giesmės God bless Canada. sunkiu keliu. Ir dabar dar, nusi
sporto klubuose, pradedant nuo kėtis, sekantį sezoną jau bus jams ir žaidžiant 2 minusų sis
CBC Times, The Globė and leidus tvistančiai scenos uždan
metais jis buvo išrinktas į Ohio
pačių mažiausiųjų, yra tikriau rimti varžovai chicagiečiams ir tema, nugalėtojų įtikinančiai iš
Mail,
The Telegram šiltai ir pa gai ir šviesoms, dainininko rea
seimelį,
kurio
nariu
išbuvo
net
ėjo V. Grybauskas (Sakalas!
sias laidas tolimesniam mūsų clevelandiečiams.
8-rius
metus.
lankiai
vertina Vaclovą Verikai- lybė yra kietesnė už bet kurios
sportinio judėjimo egzistavimui.
Mergaičių tinklinis buvo vyk baigmėje nugalėjęs J. šoliūną
Dabartinis jo užsimojimas — tį, viliodami ruoštis jį didesniems kitos profesijos. Scena yra dide
Tačiau peržvelgę dabartinius mū domas šiais metais pirmą kartą. ("Neris) 3:0 (21:19) 21:14) (23:
lių reikalavimų, bet mūsų kon
pakliūti į apskrities valdybą — darbams.
sų sporto klubus pamatysime, Dalyvavo tik Detroito Kovo ir 21). Trečioje vietoje liko J. Ge
yra logiška Deraičio politinės
Vaclovas Verikaitis ne tik certų rengėjai ir klausytojai ne
kad nevisur pilnai einama šia .Clevelando žaibo komandos. La- rulaitis (Kovas). Nugalėtojas
gali sukurti net minimalinių są
linkme.
klubai dar
linkme. Kai
Kai kurie klupai
dar vra
yra'bai pasigedome Neries atstOvių gavo Ateities Klubo vienkartinę John T. DeRighter yra gimęs karjeros tąsa. County Commissi- koncertinę sceną nori užkariau
lygų dainininkui. Mūsų klausy
oner
yra
svarbi
vieta,
ir
būtų
la

ti,
bet
ruošiasi
ir
akademiniam
daugiau susirūpinę "žvaigždžių ir u- tai tektu »pabarti>> Neries dovaną.
Anglijoje, lietuvių šeimoje. Į bai gera joje matyti lietuvį. Tai muzikos laipsniui, būtent muzi tojas, išgirdęs lietuvių salėje daiMoterų
vienete
pasirodė
...
2
medžiojimu" ir vienkartinėmis vadovybę. Aiškiai matėsi, kad
Clevelandą atvyko 1906 metais, gi neužmirškime balsuoti gegu kos doktoratui.
rtininką, kurioje net pianino su
pergalėmis, negu sistematingu abi komandos dar yra pradžio- žaidėjos. Griciūtė (Kovas) nu
derinto nėra, mėgsta palyginti
žės
8
d.
įvykstančiuose
primary
Verikaitis,
akademiniai
pasi

prieauglio organizavimu. Laikas, kės aikštėje, tačiau techniškai galėjo Laikūnaitę (žaibas) 3:0
būtų šį trumparegiškumą už geresnės žaibietės neturėjo di (24:22) (21:13) (21:17) kartu liūs. Nugalėtojas gavo Clevelan rinkimuose ir balsuokime už ruošęs dainininkas, muzikos pra su Milano Scalos ar Metropolitan
John T. DeRighter.
sme yra kosmopolitas, nes gerą žvaigždėmis. Ir, žinoma, palygi
miršti.
delio vargo įveikti viešnias 2:1, gaudama Ateities Klubo vienkar do Vysk. M. Valančiaus Litua Šia proga gal bus pravartu pri pasaulinį kūrinį jis vertina aukš nimas išeina menkas.
nistinės
Mokyklos
vienkartinę
Šios varžybos Clevelande pa nežiūrint, kad pastarosios ir lai tinę dovaną.
Mūsų klausytojas menininko
siminti, kad į Apygardos Teismo čiau už savąją liaudies dainą. To
Vyrų dvejeto varžybose, nu dovaną.
rodė, kad priaugantis jaunimas mėjo pirmąjį setą. Nugalėtojos
atžvilgiu
yra gerokai atbukęs ir
teisėjus
(Court
of
Common
dėl
jis
savo
repertuarą
mėgsta
Varžybas uždarant sportinin
turi užtektinai entuziazmo, rei gavo Dirvos laikraščio paskirtą galėtojais išėjo V. Grybauskas
daugelį dalykų užmiršta. Todėl
Pleas)
kandidatuoja
kitas
lietu

tvirčiau
atremti
į
žinomus
pa

kus
sveikino
ir
dovanas
įteikė
p.
kia tik parodyti jiems daugiau pereinamąją dovaną. Jaunosios — K. Mačiulis (Sakalas) baig
vis — Frank G. O’Bell (Obele- saulinius kompozitorius. Jų kū belaukdami P. Radzevičiūtės ir
dėmesio.
tinklininkės parodė daug entu mėje įveikę Gerulaitį — Misiūną Gulbųųenė — A. L. B-nės Cleve nis). Jis yra žinomo Clevelando rinius dainuoja tik originalioj V. Verikaičio Clevelande,' gražu
Dabar grįšime prie Clevelando ziazmo ir turima vilties, kad pa (Kovas) 2:0 (21:15) 21:8). Nu lando Apylinkės vardu, p. Tamu lietuvių verslininko Obelenio sū kalboj.
būtų, kad užpildę lietuvių salę,
liams — Vysk. M. Valančiaus
varžybų. Jaunių krepšinyje da darius gerą pradžią, kitais me galėtojams dovanas paskyrė Dr.
nus. Gegužės 8 d. rinkimuose ne Tačiau turėsime progos paste svečius dainininkus pasveikintuLituanistinės
Mokyklos
vardu
ir
V.
Ramanauskas.
lyvavo Chicagos LSK Neris, Cle tais jų šeima bent padvigubės.
užmirškime ir jo.
bėti, kad Verikaitis mūsų liau mėm nuoširdžiai ir su meile.
Jaunių vienete dalyvaujant 5 p. B. Gaidžiūnas — Dirvos laik
Jaunučių (iki 15 m. amžiaus)
velando LSK Žaibas ir Detroito
J. Stempužis
Julius Smetona dies dainas interpretuoja ir jau
raščio
vardu.
Ateities
klubo
var

LSK Kovas. Varžybos buvo vyk krepšinyje, nesulaukus chicagie- žaidėjams — visiems iš Sakalo
du
dovanas
įteikė
p.
Graužinis.
domos taškų sistema, t. y. žai čių, tedalyvavo tik Rochesterio — nugalėtoju išėjo G. GrėbliūVisi kalbėtojai pasidžiaugė jau
džiant kiekvienas su kiekvienu. Sakalas ir Clevelando žaibas. Su nas baigmėje įveikęs Januškevi
nimo pastangomis, palinkėdami
GERIAUSIAM SUSITARIMUI MIESTE
Pirmose rungtynėse Chicagos manios V. Grybausko rankos ya- čių 2:1. 3-je vietoje liko Vosyir toliau šią idėją puoselėti lie
Neris lengvai laimėjo prieš De
ATSILANKYK PAS MUS.
tuviškoje dvasioje ir aplinkoje.
troito Kovą, pasekme 56:37 (34:
CANDIDATE FOR
—■ ...... . ■■■■ ■
NAUJAUSI IR LABIAUSIAI POPULIARŪS 1956 M.
11). Antrose rungtynėse žaibas
be ypatingų pastangų nugalėjo
MARGUTIS
B UI C K
Kovą 66:39 (26:22). Tik pirmą
yra
pat3
seniausias
Amerikos
kėlinį detroitiečiai įstengė paro
Tai tikrai gražios, patogios ir geros mašinos, kurios
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
dyti didesnį pasipriešinimą, tuo
pateisina padarytas išlaidas. Ir pirkę 1956 m. mašiną, Jūs
vieną
mėnesį
—
yra
gausiai
ilius

tarpu kai antras kėlinys ir ypa
turėsite daugiausia, ką bet kada esate gavę. Jūsų pasise
truotas, turiningas, įvairus ir
tingai rungtynių pabaiga pri
kimas
yra BUICK. Tai General Motors masina.
skaitomas su malonumu.
klausė visai clevelandiečiams.
Term Beginning January 5, 1597
Trečiose ir lemiamose rungtynė
MARGUČIO metinė prenume
ECONOMY BUICK CO.
se susitiko Neris ir žaibas. Po
Democratic Primaries May 8, 1956
rata 53.00.
gražios ir įtemptos kovos nerie12550 Euclicl Avenue
GA I -7600
Margučio adresas: 6755 So.
čiams pavyko įveikti šeiminin
Metropolitan operos sezono metu
‘ Jums patarnauja 48 metus.
VVestem Avė., Chicago, III.
kus minimalia pasekme 41:40
baritonas Robert Merril Fauste
(25:21) ir tuomi pačiu laimėti
dainuos
Valentino partiją. Taip
APLANKYK
MUS
PASIRINKTI
IR
GERŲ
NAUDOTŲ
1 Sisųkite savo adresą ir gausi
apygardos 1956 m. nugalėtojo ti
MAŠINŲ.
pat Amonasro partiją Aidos ope
te viena numerį susipažinti.
tulą ir A. L. B-nės Detroito Apyroje.

VEDA ALGIRDAS BIELSKUS
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kai geltona. Jis pirštais patrynė akis: tas
pats.
Po to jis išmetė stikliuką ir vėl griebėsi
užkąsti. Pyrago su razinkomis, užtepto svies
tu. Tačiau, jo nustebimui, sukandus dantis,
pyragas girgždėjo, lyg būtų buvęs smėliu
apibarstytas.
— Kaimynė!, — kreipiasi jis į Ignienę,
— ar jūsų kviečiai pereitais metais nebuvo
išgulę?
— Buvo vietomis ir pagulusių, — atsako
jam Ignienė.
— Arba, sakyk, — tęsia jis toliau kal
bą, — ar jūsų duonkepio pečiaus apačia neišgriuvusi ?
Ir čia pat pastebi, kad visas sviesto pa
viršius, kuriuo užteptas jo pyragas, apgulęs
geltonomis dulkėmis ...
Ir taip eina valanda po valandos. Anta
niukas su Kaziuku įsinori valgyti. Tiesa, ma
ma, paėmusi nuo stalo, davė jiems po riekę
pyrago, bet to neužtenka. Jiedu išslenka į
sodelį. Tamsu ir nieko nematyt, tik gelsvi
šviesos stulpai sklinda pro trobos langus. Jie
du žino, kur yra Ignienės obelys ir eina pa
siskinti obuolių. Ignienė dabar užimta ir ne
mato. Įsilipa į obelis, bet tamsoje surasti
obuolius nepaprastai sunku. Dieną, kai žiūri,
visur geltonuoja obuoliai, o dabar, kur grie
bi, — visur tik lapai.
Jau gerokai po vidurnakčio ir mūsų mie
las kaimynas Tiškus, sėdėjęs greta jaunųjų,
įsinori miego. Jaunieji ir dalis svečių taip pat

JONAS T. DeRIGHTER KANDIDATUOJA Į APSKRITIES
VALDYBĄ, O PRANAS G. O’BELL (OBELENIS) I
APYGARDOS TEISMO TEISĖJUS

dingo, greičiausia, nuėjo kur nors galvas prie kiekvieną kartą sukrutėjus, gailiai mekeno
pagalvių priglausti. Eis ir Tiškus. Rytoj ves ir trepsėjo kojomis ...
tuvės bus tęsiamos toliau ir nėra čia ka sku
Priešpiečiais vėl pradėjo rinktis svečiai
bėti. Jo namai toli, jis nusnus kur nors čia ir kaimynai — išleisti jaunuosius. Vyrai at
pat. Daržinėje arba jaujoje. Ant šieno ar ant sinešė po pusbonkį kišenėje, o moterys — kas
šiaudų. Visur gerai. Jo galva sunki ir sukasi, rankšluostį, kas staltiesę, kas kitą daiktą —
bet kelią jis suras. Visi pašaliai čia žinomi.
dovanų jauniesiems. Lindo laukan ir tie, ku
rie buvo išsislapstę pakampėse: Tiškus atėjo
Jis išsvyruoja į tamsą. Lauke maloniai
kvepia vidurnakčiu, čia, va, vartai, vedą į iš avių žardžio. Vienas vyras iš už pelkių
buvo pernakvojęs peludėje ir jo galvoje ky
kluoną. Vartai uždaryti ir jų skersinis, kad
šojo kelios varpos.
vartai neatsidarytų, viršuje užmautas su lan
Tačiau greit visi apsiprausė, susitvarkė
keliu, susuktu iš karklo vyties.
ir vėl sėdo prie stalo. Dauguma su skaudan
Tiškus atsidaro vartus, įeina ir vėl juos čiomis galvomis: reikia atsipagirioti. Muzi
uždaro, kad gyvuliai neišeitų, jei jie yra kluo kantų jau nebebuvo: buvo dingę paryčiu. Bet
ne. Tiek daug jis vis dar atsimena. Ir eina dabar juos pavadavo dėdė Ignas. Jis puikiai
daržinės link. Tačiau, koks velnias čia po ko griežia armonika ir ją atsinešė. Pradėjus prie
jomis papainiojo avis! Visas avelių būrys. stalo sėsti, atsirado ir dvarininko sūnus JaJos išsigandusios, dreba, bliauna ir trepsi nek. Tai nepakeičiamas kompanijos žmogus:
kojomis. Trauk jas velniai! Tiškus eis kitu jokios vestuvės, krikštynos, laidotuvės, pa
keliu. Bet ir čia jam pastoja kelią avių būrys. baigtuvės ar kitokios išgertuvės niekada ne— Po perkūnais! — keikiasi Tiškus, — apseina be jo. Jis ateis visada; dieną ir naktį,
kur tik eini, visur avys. Bliauna ir muša ko sningant ir lyjant, kviestas ir nekviestas. Jis
jomis. Galų gale, vienoje vietoje avių nėra. visada mandagus ir malonus ir tinka prie
Čia, rodos, daržinė, prikrauta šviežaus šieno. kiekvienos kompanijos. Jis atsiprašinėjo ne
Įsiklausius net galima girdėti žiogus čirš galėjęs vakar dalyvauti, bet užtat šiandien
kiant ....
atsiimsiąs dvigubai.
Sekantį rytą, saulei patekėjus, Ignienė
Popiet, užkandus ir išgėrus, buvo paruo
išėjo išleisti avis, nes kaimo piemuo jau ginė šiami jaunieji kelionei į jaunojo namus už
bandą į ganyklą. Ir persigando: avių žardyje, pelkių. Jaunajam ir svotams buvo užkabinti
patvoryje, gulėjo mūsų mielas kaimynas Tiš per pečius rankšluosčiai ir visi švaistėsi rink
kus! Jis kažką sapnavo ir murmėjo. O avys, dami pasogos daiktus. Gatvėje jau stovėjo du
susigrūdusios į vieną žardžio kampą, Tiškui poriniai vežimai, į kuriuos buvo kraunami

daiktai: spinta, skrynia su audimais, lova su
visais patalais ir visoks jaunosios turtas.
Į vieno vežimo galą buvo įverstos dvi su
rištos avelės ir čia pat prie sieto pririšta žal
margė. žalmargė niekaip nesuprato, ko ji čia
atsirado: ji žvalgėsi blizgančiomis akimis ap
link, uostinėjo aveles ir nuolat baubė, pasiil
gusi savo bandos.
Svečių vežimai ir vežimai su kraičiu bu
vo apkabinėti spalvoto popierio juostelėmis ir
mirgėjo saulėje. Taip pat popierio juostelė
mis buvo papuoštos piršlio ir kraitvežio ke
purės ir kraitvežio botagas.
Kol jaunoji atsisveikino su motina ir at
sibučiavo su visomis kaimynėmis ir draugė
mis, piršlys su savo talkininkais turėjo daug
laiko. Jis pastebėjo, kad, sukrovus kraitį į ve
žimus, liko daug laisvos vietos.
— Nebūkite durni, kauniec, — paagita
vo Janekas, — kraukite viską, kas tik po
ranka pakliuvo: jauniesiems gyvenimo pra
džiai viskas pravers. Ir vyrai pradėjo krauti
į vežimus viską, kas tik jiems po ranka pa
kliuvo. Senoji Ignienė buvo užimta atsisvei
kinimu su dukterim ir nematė, kas kieme
darosi. Jos vyresnysis sūnus taip pat. Piršlys
su talkininkais pasinaudojo ta proga ir į ra
tu įvertė kieme gulėjusį porinį plūgą. Kiti
vyrai atnešė ir įritino malkoms kapoti kala
dę. Kai vežimuose vis dar. buvo vietos, keli
vaikinai iškėlė kiemo vartus ir juos pakrovė
ant vežimo, o kita grupė, vadovaujama Janeko, pastebėjo antroje gatvės pusėje darže pa

liktą bulvėms vagoti medinį žambrį, žambris
taip pat buvo ištrauktas iš daržo ir užverstas
ant vežimo.
Dabar pasirodė ir visa vestuvininkų kam
panija. Ignienė, išlydėjusi dukterį prie veži
mo, nustebo, kad nėra kiemo vartų. Ogi žiū
ri, kad vartai ant vežimo!
— Judošiai, jūs, — keikiasi Ignienė, —
tuojau pat nuimkite vartus. Plūgas taip pat
neįeina į pasogą!
Kaimynas Pranas žiūri ašarotomis aki
mis ir neaiškiai mato. Tačiau jis mato, kad
pasogos vežime įdėtas žambris. — Nuostabu,
— mąsto jis, — kad prie pasogos davė ir
žambrį. Tokių daiktų niekada neduoda. Bet
tas žambris lyg ir pažįstamas, o, be to, Ignienė žambrio neturi, žvilgt į daržą, kur buvo
palikęs savo žambrį: ten jo nebėra.

— Ogi tikri velniai, va, ir mano žambrį
norėjo išsivežti! — puolė jis prie vežimo,
žambris buvo išverstas iš pasoginių daiktų.
Tik kaladė malkams kapoti, kurios niekas
nepastebėjo, iškeliavo už pelkių; bus jauna
vedžių gyvenimo pradžiai.
Kai jaunieji sėdo į vežimą, dėdė Ignas
užpjovė skambų maršą, šūkaujant ir ranko
mis mosuojant', vilkstinė pajudėjo į kelionę.
Pirmieji išvažiavo vežimai su jaunaisiais ir
svečiais, o paskui pajudėjo vežimai su kraičiu.
Jie važiavo lėtai, nes žalmargė tegalėjo tik
žingsniu eiti ir kaimą pasieks gal jau sute
mus.
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Netekom sauskeliu žinovo

nių finansinių galimybių, atėjo galiau pasiekė tolimą Kanados
didžioji plentų statyba Lietuvo kraštą, čia dirbo statybos pro
je, prasidėjusi žemaičių Plentu jektavimo darbą pradžioj Onta— nuo Kauno į Klaipėdą. Taip rio Hydro, o vėliau privatinėje
pat eilė apskričių savivaldybių inžinierių firmoje.
A.
a.
inž.
A
.
Barauskas
♦
ėmė statyti Aukštaičių plentą Savo brolių ir seserų tarpe Al
Dr. M. J. Colney dėkoja jį atsiminusiems
per Kėdainių, Panevėžio ir Bir fonsas buvo autoritetas, nors ir
Geriausios kloties!
Alfonsas Barauskas gimė 1899 vardą ir mokėdamas lietuvių, vo žų apskritis.
Dr. Br. Nemickas,
ne vyriausias. Draugų tarpe bu
klausomybės atstatymo ir lietu
m.
liepos mėn. 19 d. Narteikių kiečių, čekų, lenkų ir rusų kal Susisiekimo Ministerijos Ke
Maspeth, N. Y.
vo
žinomas kaipo giedraus nusi
vybės išlaikymui Amerikoje!
dvare, Pandėlio vai., Rokiškio bas, grįžo Lietuvon dirbti pa lių Valdyba nuo savęs pridėjo tų
*
teikimo,
pilnas sumanymų ir iš
J. Matulevičius ir A. Vagelis,
Wishing you a happy birth- apskr., kur jo tėvas būva ūkio mėgto statybininko darbo.
dviejų plentų sujungimą deši tikimas patriotas lietuvis.
Worcester, Mass.
vedėju. Vėliau tame pat valsčiu Dirbti jam teko pastoviai toj niuoju Nevėžio šonu ir kai ku
day!
Mirė širdies liga Toronto mies
•
Joe and Mary Valickas, je tėvai įsigijo nuosavą ūkį ir pačioj Susisiekimo Ministerijoj, riuos įtarpus, dėl to šie du di te 1956 m. kovo mėn. 29 d., šv.
Jūsų gyvenimo 70 metų su
išaugino 4 sūnus ir 4 dukteris.
būtent Kelių Valdyboj, kuri pro dieji plentai tapo labai svarbiu Juozapo ligoMinėje. Palaidotas
Elizabeth, N. J.
kakties proga, tebus ir man, kaip
jektavo, statė ir užlaikė plentus ekonominiu faktorium.
*
Jaunutis Alfonsas įstojo į Ge
balandžio 2 d. šv. Kryžiaus ka
"kaimynui” leista Jus pasveikin
Best wishes on your 70th ležinkelių Valdybą tarnauti ir su visais jų įtvarais-tiltais, tar Įgytas tempas traukė tolyn. pinėse. Liūdesy paliko brangią
ti. Linkiu daug dešimtmečių svei
birthday and good luck in the kartu ėmė mokytis Aukštesnio nybiniais trobesiais, remonto 1939 m. atgavus Vilnių, buvo su žmoną Stefaniją, seseris p. Mik
kam išgyventi, nes džiugu, kad
joj Technikos Mokykloj Kaune. dirbtuvėmis ir kt. Eilę metų jis projektuotas dar vienas svarbus šienę ir p. Skirgailienę su šeimo
Tamstos darbai mano širdžiai future!
Agota and Bronius Dūda, Ją baigė pirmojoj laidoj. Po to, buvo viršininku skyriaus, kur plentas Kauno — Vilniaus auto mis, kitus saviškius Lietuvoje ir
taip artimi, mieli, o pavergtai
buvo tyrinėjami naujieji plentai, mobilių kelias. Jis buvo pradėtas
Los Angeles, Calf.
kaip Susisiekimo Ministerijos
didelį būrį draugų.
Lietuvai labai reikalingi ir nau
sudaromi jų projektai, prižiūri statyti ir jau pastarojo karo me
*
stipendininkas,
buvo
išsiųstas
į
Tebūnie Jam lengva ši žemelė.
dingi. Priimkite nuoširdžius lin
mi statybos darbai iki perdavimo tais iš dalies buvo naudojamas.
J. Dragašius
Accept our heartiest congra- Prahą mokytis aukštųjų techni
kėjimus ir tikrą pagarbą Jums
eksploatacijai.
Automobilių
kelias
buvo
Lietu

kos
mokslų.
1931
m.
jis
baigė
tulations
on
your
seventieth
ir Jūsų žmonai.
Visas šias plento padarymo
Alf. Burneika, New Britain birthday, our contributions to Aukštąją Vokiečių Technikos funkcijos ir etapai ir buvo ve-j vos kelių statytojų svajonė. Tas
laikas jau buvo atėjęs, bet deja,
the welfare of fellowman will al- Mokyklą Prahoje ir, gavęs dip
lionies darbo sritis. O nuo 1938 karai ir okupacijos sutrukdė.
*
PITTSBURGH, Po.
ways be an įnspiration to all of lomuoto statybas inžinieriaus
m. jis tapo Sauskeliu Direkto
Tik bevartydamas paskutinį us!
Visus
šiuos
darbus
dirbant
ve

KVIEČIA Į SUVAŽIAVIMĄ
Dirvos numerį patyriau apie šį
Mr. and Mrs. P. J. Zuris, paprastai didelį tortą 70th Birth rium toje pačioje įstaigoje, čia lionis inž. A. Barauskas buvo ak
jo
darbo
sritis
dar
paplatėjo,
nes
Mielas p. Gaidžiūnas,
taip reikšmingą Jūsų jubilėjų ir
Cleveland, Ohio
Jungtinių Lietuvių Organiza
day anniversary, kurį jau bai Sauskeliu
Direkcijoje
buvo tyviu darbininku, ir jo įnašas cijos Vakarinės Pennsylvanijos
*
čia
buvo
didelis.
Bet
tai
buvo
tik
Tamsta pasisavinai mano tei pats netikiu, kad tai gali būti
giau sudoroti.
sprendžiami visi plentų reikalai.
suvažiavimas įvyks balandžio •
Cangratulations and our very
ses paskelbti mano amžiaus me teisybė. Nejaugi 70 metų Dr.
Inž. A. Barausko vardas su pradžia, tiesa, vaisinga ir graži.
Taip pat maloniem M. ir J. J.
Colney?
Todėl
atleisk
man
dak

tus Dirvoje, o rimtiem žmonėm
best wishes on your 70th birth Bachunam, Tabor Farm, už nuo Lietuvos plentais glaudžiai susi Ta patį įstaiga, kur Velionis mėn. 29 d., sekmadienį, Lithua
nepriderėtų sauvaliauti ir viešai tare už mano pavėluotą prisijun day, May the Good Lord keep širdžius sveikinimus Dirvoje, jęs, nes jis juos mėgo, įgijo tai dirbo, projektavo didelį plentų nian Association of America sve
skelbti tai, ką aš visuomet slėp gimą prie sveikinančių grupės you in our midst until you are Dr. S. Biežiui, Tautinės S-gos technikos sričiai didelio patyri statybos tinklą, ekonomiškai kuo tainėje, 424 Lorust St., CcKees
Rocks, Pa. Pradžia 2:30 vai. po
davau net nuo savo moters. Bet su nusistebėjimu, nejaugi šis, one hunderd!
pirmininkui, kurio sveikinimas mo ir tapo dideliu specialistu. labiausiai pagrįstą. Darbui rei
piet. Visi direktoriai ir atstovai
Mr. and Mrs. John D. Adams,
dabar jau pervėlu reikalą patai pirmose eilėse bekovojus kupi
buvo Dirvoje paskelbtas, taip pat Šioj srity jis statytinas greta ki kėjo didelių lėšų išteklių. Ir šis kviečiami būtinai dalyvauti, nes
syti. Taigi nors leiskite man, nas energijos, žaliųjų Lietuvos
Watrebury, Conn.
vietiniam skautam ir skautėm, to didelio sauskeliu žinovo inž. klausimas buvo išspręstas įstei
miškų
ąžuolas,
savb
plačiomis
ša

*
bus svarstomi svarbūs reikalai.
mielas p. Gaidžiūnai, jūsų reda
už asmeniškus sveikinimus ir L. Tuskenio, mirusio Australijo giant Kelių Fondą, kuris ir būtų Taip pat aptarsim mūsų rengia
komis
sudarąs
tiek
daug
jaukaus
guojame liakraštyje padėkoti vi
Jūsų gimtadienio proga siun gėles, profesoriui Jurgiui Žilins
buvęs finansinis tos programos
je.
siem mano prieteliams už sveiki pavėsio visai eilei pavargusių čiame nuoširdžius sveikinimus ir kui ir jo maloniai žmonelei už Lietuva, po pirmojo pasaulinio ramstis. Ir šiems sumanymams mą tradicinę Lietuvių Dienos
tautiečių,
sulaukė
70?
Ir
pasiro

šventę, kuri įvyks rugpiūčio mė
linkime dar ilgai dirbti Lietuvos sveikinimą ir gėles. Vienu žodžiu,
nimus laiškais, telegramomis ir
karo paveldėjo mažoką plentų velionis savo įnašą atidavė.
nesio 5 d., sekmadienį, West
asmeniškai, už nuoširdžius lin do, kad tai tiesa. Ir ką gi, tas tik ir lietuviškumo naudai!
tariu visiems ir visoms nuošir tinklą. Bet palengva, kada jau
Antrą kartą bolševikams Lie View Parke. Dabar svarbu pasi
Pranas Jiašiuba ir šeimą,
kėjimus, už dovanas ir t.t. Ir jei patvirtina, kad tikrai lietuviš
buvo, turima patyrimo, specialis tuvą okupuojant, inž. A. Baraus
džiausį ačiū ... ačiū.
gu būtų galimybė, paskelbkite kas ąžuolas esi. Ąžuolas, kurį per
Reading, Pa.
Dr. ir Mrs. M. J. Colney tų, užsimojimo dvasios ir žymes kas išėjo tremtinių keliais. Pa tarti, kaip įdomiau ir sėkmingiau
70
metų
jokias
audros
nepajėgė
*
Lietuvių Dieną suruošti. Komilaiškų bei telegramų turinius
tetas nuoširdžiai prašo visus lie
Dirvoje. Už tai Jums būsiu di pajudinti stiprių šaknų, giliai Garbinga amžaus sulaukus
įleistų į lietuvišką dirvoną ... nuoširdžiausiai Tamsta sveikina
tuvius įsijungti į Lietuvių Die
džiai dėkingas.
Mes
duodam
ir
iškeičiam
Eagle
Stamps
Ąžuolas, kuris esi pavyzdžiu vi me ir linkime dar daug, daug
nos šventės talką.
siems priaugantiems ir ateinan saulėtų metų! Tamstai visada
ŠTAI TIE SVEIKNIIMAI:
Frank Žilionis
tiems į šį kraštą. Savo aukšta dėkingi.
Dr. Motiejui Colney-Aukšta viršūne rodai kiekvienam kaip
Nora ir Vytautas Braziulis,
kalniui, švenčiančiam 70 m. su reikia dirbti, kovoti, aukotis ir
DIEVAS NUŠLUOSTO
Cleveland, Ohio
kaktį. Džiaugiuos galėdamas, sudaryti jaukią užuovėją jos rei
VISAS AŠARAS NUO
♦
nors per šį laišką, Jus pasveikin kalingiems, o savo asmenybės
VARGDIENIŲ AKIŲ
ti Dirvos, savo ir savo šeimos i kvėpuojančia meilės šiluma — Linksmų šv. Velykų ir linkė
vardu, švenčiantį tokią brangią skelbti žmogaus toleranciją žmo jimai Jums, Daktare, gražios su
ir gražią sukaktį. Ačiū ir už vis gui. Tad šia taip reikšmingo ju- kakties. Tamstai ir poniai svei
ką, ką esi Dirvai ir maji asme bilėjaus proga, aš su žmona, ir katos ir ilgiausių metų!
Pranas Narvydas,
niškai gero padaręs. Būk svei visų tų vardu, kurie nesuspės
Brooklyn, N. Y.
kas, stiprus ir mus visus mylin pasveikinti, iš visų širdžių gel
*
tis, kaip ligišiol.
mių šaukiame — Valio! Ir lin
B. Gaidžiūnas kime — sveikatos, ištvermės ir Per lietuvišką radiją programą,
Moterų ir panelių
*
Waterbury, sveikino
sėkmės išlikti tokiu dar ilgus, il
Labai Gerbiamas ir Mielas Po gus metus. Ir tai normalu, nes
ne Daktare. Iš Dirvos sužinojau, ąžuolai visi šimtamečiai ir tik po Dr. Petras Vileišis, Lietuvių
Lengvos Vilnos
kad ryt Tamstos amžiaus gražus šimto pradeda pastebėti ir skai Bendruomenės Waterbury apy
linkės
vardu.
Jubilėjus. Ta proga skubu pa tyti savo metus!
Antanas Paliulis, Krikščionių
reikšti Tamstai savo geriausius
Gaila negaliu tai fiziniai pa
Apreiš. 21:4
sveikinimus ir linkėjimus. Ypa daryti, bet mintimis Jus stipriai Demokratų vardu.
Juozas
Gelumbauskas,
Fronti

tingai linkiu Tamstai geriausios apkabinęs juntu savo glėbyje ir
Kodėl pasaulis šiandien vaito
ja ir verkia? Biblija tikriausia
sveikatos, kad dar ilgai galėtu džiaugiuos visais jūsų laimėji ninkų vardu.
parodo Sutvertojo planą: praras
mėt tęsti tą lietuvišką darbą, už mais. Geriausi linkėjimai mielai Martynas Kleinaitis, ALTS
Waterburia
skyriaus
vardu.
toji žmonija turės progos sugrįž
kurį Tamstą gerbia ir myli visi poniai, tai rūpintojėlei, jūsų gra
ti į santaiką su Dievu, todėl ieš
nuoširdūs lietuviai. Ilgiausių me žaus, bendrai gyvento amžiaus Taip pat prisiuntė sveikinimus
kodami tų dalykų laikykimės
Bene ir Jonas Budzinauskai, Vla
tų.
palydovei!
Biblijos.
Faktais, protu galima
das Janušauskas, Valterių šeima,
Gen. Kazys Musteikis,
rasti išsprendimą visų klausimų
Dr. Bruno Kalvaitis,
Jadvyga
ir
Stasys
Bajorinai,
liečiančių žmonijos likimą.
Chicago, III.
So. Boston, Mass.
Adolfas ir K. .Campes, Lidija ir
*
Abraomui Dievas davė labai
*
Aleksas
Matoniai,
Martha
Zailspastebėtiną
pažadėjimą. Dievas
Gerbiamas ir Mielas Pone
pasakė: Tavyje ir tavo sėkloje
kienė, Jonas Valaitis, Mrs. John
Nauji Duster-Type!
Daktare,
Sveikinimai telegramomis
bus palaimintos visos žemės gi
Klikna, Jeane ir Walter Zamminės. I Moz. 12:1-3. Bet Abrao
Tuxedo stilius!
Mudu su žmona sveikinam Jus Jūsų 70 metų sukakties proga, blauskai, Kazimieras Seliokas,
mas mirė neišvydęs tų pažadų
reikšmingose 70 metų amžiaus siunčiu Fondo Valdybos vardu ir John W. Stokes, Aleksandra
Pilnas pamušalas!
išsipildymo. Abraomas reiškia
sukaktuvėse, linkėdami geros asmeniškus kaimyniškus linkėji Aleksis, Antanas Saulaitis, Sta
Jėzų. Dievas taip nupiešė planą
sveikatos ir toliau dirbti mūsų mus. Jūsų nuveikti darbai Lie nislava Venslauskienė, Kari ir
žydų tautai, kad bus vienas ga
Tautos gerovei ir Lietuvių reika tuvybės išlaikymo srityje, tauti Mary Ramanauskai, J. žemaitai
lingas pasaulio karalius ir bus
paduotas visos giminės ant že
lams išeivijoje. Dovana — Lie nėse organizarijose bei šelpiant tis ir daugelis kitų, kurių čia ne
mės. Giminės reiškia visas Die
tuvos vėliavos juostelė, dar mano ir remiant lietuvius, nežiūrint jų pajėgiu ir nepaminėti. Visiems
vo sutvėrimas, kad bus viena
parvežta iš Lietuvos 1935 me įsitikinimo, tebūna didžiu pavyz tariu nuoširdžiausį AČIŪ!
tauta, vienas tikėjimas ir vienas
*
tais !
džiu visiems. Jūsų meilė Lietuvai
Dievas ir tas karalius, šitie pa
Kazys ir Ona Karpius, teprimena visiems, kad tik taip
Nuoširdžiai dėkoju ALTS vie
žadėjimai įvyks Viešpatyje. GaCleveland, Ohio
veikdami ir aukodamiesi bei tinio skyriaus nariams už su
la. 3:16.
*
Rašoma Biblijoj apie pasaulio
gerbdami Lietuvą ir lietuvius, ruoštą netikėtą pobūvį Chester
DYDŽIAI 10 iki 18
Išganytoją. Protinga išvada yra,
Garbinga Tamstos 70 metų su mes galėsime dar kartą išvysti Bogušas namuose, kur dalyvavo
kad Dievas yra nutaręs įtikint
kaktis, tai lyg plačiame ir ilgame laisvą ir nepriklausomą Lietuvą! gražus skaičius svečių. Ten buvo
pasaulį ir išgelbėt žmones iš mir
Lietuvos vieškelyse — kalniukas,
Antanas Senikas, paruoštas didelis tortas su už
ties miego, bet ne iš pragaro, šv.
100% Vilna
ant kurio stalbteli pažvelgti at
Great Neck, N. Y. rašų 70th Birthday. Pasakė įdo
Jono 5:28-29. Pasaulis dabar Die
gal, kiek kelio esi nukeliavęs. Bet
mias kalbas Viktoras Liaukus,
*
• Rausva ... .• Mėlyna ..._• Smėlio vui netiki. Beveik du tūkstan
tai ne vieškelio galas! Tamsta,
čiai metų laiko nuo Jėzaus buvi
Antanas Vaišnys, Edmundas
Daktare,
ar
gražu
taip
staiga
mo žemėje. Kuomet Viešpats
kaip ir Lietuvos geraširdis ūki
Vaitkus, Leonas šeštokaitis, Mrs.
85%
Vilna,
15%
Nylon
ateis antrą kartą ar ras tikėjimą
ninkas, keliaudamas pavežėjai ir netikėtai sulaukti tokių su Elsa Bogušas. Dalyvavo: Vladas
ant žemės ? Todėl tai faktas, kad
• Navy
• Juoda
• Ruda
ne vieną pavargusį pakeleivį, tai kaktuvių, kad negalima suspėti Varneckas, Eduardas Krasaus
pasaulyje visai mažai tų, kurie
gi ir džiaugsmas dėl nueito kelio nuvykti asmeniškai pasveikinti kas, Antanas Kudirka, Albinas
tiki į Bibliją, kad Dievo sūnus
ir
išbučiuoti
?
Todėl
sveikinam
iš
yra kur kas didesnis ,nes į jį
ir Ona Kušlis, Antanas Mala
buvo pasaulio atpirkėjas ir kokis
Atvežti iš Kalifornijos, kur jie santykis bus tarp pasaulio ir Je
jungiasi ir Tamstos pavežtieji. tolo ir iš anksto kviečiam dakta kauskas, Steven Geonaitis, Mrs.
rą
su
ponia
būtinai
dalyvauti
mū

Jėzus bus karalius ir išJungiamės ir mūsų šeima su šir
Frances Ledeika, Mykolas Ton
y;a populiarūs, šis tuxedo stilius hovos.
gelėbtojas iš šėtono vergijos.
dingais sveikinimais ir linkėji sų 70 metų sukaktuvėse, kai ateis kūnas ir kiti. Martynas Kleinai
palaidas paltas turi didelį prak
mais Tamstai ir Tamstos Poniai! laikas!
Skelbia:
Emilija ir Vincas Rasteniai, tis buvo vakaro vedėjas. Visi po
Sofija ir Kazys Rimkus,
būvio
dalyviai
pareiškė
nuošir

WILLIAM SIIIMKUS
tiškumą
ir
nešiojimą.
Gamintas
Brooklyn, N. Y.
Dover, Dėl.
džius linkėjimus, už ką esu di
1110 E. 76th Street
*
♦
iš 100% vilnos. Gražios 3/4 ran
džiai dėkingas ir tariu visiems
Cleveland 3, Ohio
Sulaukus 70 metų garbingo Mūsų didi pagarba, dėkingu nuoširdų Ačiū.
kovės ir dideliais atlenkimais.
amžiaus, Tamsta nuoširdžiausiai mas ir širdingiausi linkėjimą' Speciali padėka priklauso Mrs.
KAS
Lengvas svoris, vilnos audimas
sveikina A. L. Tautinės Sąjungos sveikatos bei ilgo amžiaus Jūsų John Klikna už asmeniškus svei
UŽSISAKĖ
Worcesterio skyriaus valdyba ir septyniasdešimties metų proga! kinimus ir vertingą dovaną. Dr.
su baltais dryžiukais.
nariai. Mes linkime Tamstai dar V. Žilinskas, Brooklyn, N. Y. Peter Vileišiui, už sveikinimus,
DIRVĄ —
daug daug metų būti mums pa Amerikos LRS Centro Komi- tortą ir dovanas, Tremtinių
TAS NESIGAILĖJO!
vyzdžiu siekiant Lietuvos Nepri
teto vardu
Draugijai už sveikinimus ir ne
The May Co.’s Basement Women’s Coat Department

Sukaktuvininko žodis

Gražiausi linkėjimai Jūsų jubilėjaus proga!
Stepas Zobarskas,
New York, N. Y.

Palaidi
Paltai
į ^95
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS
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SHENANDOAH
SLĖNIS IR JO
ĮDOMYBĖS

tomis yra per 60 mylių pločio,
labai patogus žemės ūkiui, taigi
pilnas didelių ir mažų ūkių, čia,
kaip ir kitose Virginia dalyse,
laisvose nuo kalnų, auginama ku
kurūzai, tabakas, pašarai, obuo
liai ir kiti vaisiai, kviečiai, bul
vės ir visokios daržovės. Medžiai
sužydi balandžio pabaigoje.

SKAUTAI

PAVASARIUI ARTĖJANT

(sks)

Brolijos Vyriausiasis

SKAUTŲ VADŲ SĄSKRYDIS Skautininkas primena skautams
TORONTE
ir jų vadovams pavasario skau
(sks) Kanados rajono Seseri tiškus darbus tiek vienetuose,

jos ir Brolijos vadeivos bal. 14-15
d. Toronte šaukia to rajono skau
čių ir skautų vadovų sąskrydį.
Jo tikslas — aptarti skautiškos
veiklos reikalus, darbo metodus
ir ideologiją. Sąskrydyje daly
vaus Brolijos Vyriausiasis Skau
tininkas v. s. Stp. Kairys, Sese
rijos Vadovių Lavinimo Sk. ve
dėja vyr. sktn. L. Čepienė, Ra
jono Dvasias Vadas, vadeivos ir
vienetų vadovai bei jų pavaduo
tojai. Sąskrydžio posėdžiai bus
pravesti Toronto Lietuvių Na
muose.

tiek visos Brolijos mąstu. Pir
miausia jis skatina pasitempti
pabaigon einančiame spaudos va
juje. Artėja šv. Jurgio diena,
kuri taip skiriama ir skautams
kankiniams pagerbti. Tegul kiek
vienas mažas ar didelis stengiasi
kuo nors prisidėti prie mūsų Tau
tos šventosios kovos. Tą dieną
mūsų skautai švęs kartu su ben
dro likimo broliais — kitų tautų
tremtiniais skautais.
Iki šiol sėkmingai pavykę žy
giai tarpt, skautų džiamborėse
ar sąskrydžiuose teskatina pasi
tempti Džiamborės Fondo talko
je, kad ateity tokie žygiai dar
sekmingesni būtų.
Jurginėms pasirodys antroji
Baden-Powellio "Skautybės Ber
niukams” lietuviškoji laida.
Artėja Motinos Diena. Kiek
vienam skautui mamytė yra pir
masis tikro skautiško pažangu
mo liudininkas ir egzaminato
rius. Vyriausiasis Skautininkas
kviečia visus tą dieną paminėti
religinėje, tautinėje ir šeimyniš
koje dvasioje.
Brolijos pagrindinis tikslas —
auklėti skautus sąmoningais pa
triotais lietuviais. Tam yra skir
tos Tautinio ir Valstybinio ženk
lo programos. Tenelieka nei vie
no skauto Brolijoje, kuris neįsigytų šių taip svarbių ženklų.
Tautinio Auklėjimo skyrius yra
išsiuntinėjęs vienetams kruopš
čiai paruoštą instrukciją apie
šiuos ženklus.

Skautams paminėti Detroite lie
tuviai skautai skiria balandžio
28-29 dienas. Iškilmės bus pra
dėtos bal. 28 d. 6 v. v. gedulingo
mis pamaldomis šv. Antano baž
nyčioje. Po to, 7:30 v. v. Holy
Redeemer auditorijoje bus mi
nėjimas - koncertas. Programoje
solistai — St. Baranauskas, te
noras, ir J. Varytė, sopranas.
Bal. 29 d. 10 vai. ryto bus iš
kilminga skaučių ir skautų tun
tų sueiga su kankinių dienai pri
taikyta programa, buv. lietuvių
salėje. Po sueigos, skautės ii'
skautai su savo vėliavomis daly
vaus 11 vai. pamaldose vietos
parapijos bažnyčioje.

Dar nebaigiau papasakoti pa
tirtų įdomybių mūsų pastaroje
kelionėje į pietus. Ypač, kada ar
tėjo SLA centro valdybos rinki
mų laikotarpis, norėjau pridėti
savo kelis žodžius apie SLA rei
kalus ir kandidatus. Padariau tą
nukrypimą, ypatingai dėl to, kad Kalnų viršūnėmis
socialistų Naujienos, ištraukda- kelias 470 mylių
SKAUTAS - MOKSLININKAS
mos iš kamaros sudulkėjusį, 25
Ši kalnynų eilė nesibaigia su
ADM. BYRDO
metų senumo komunistinį baubą Shenandoah valstybiniu parku.
EKSPEDICIJOJE
Gerdauską, primetė man ir Dir Kelias viršūnėmis įrengiamas vi Paštų ministerija išleido naujus pašto ženklams pardavinėti au
VYRIAUSIASIS
(sks) šiuo metu Antarktikoje,
vai, kaip galėjusį būti SLA iždo soje eilėje beveik 500 mylių, tik tomatus. Juose galima nusipirkti pašto ženklus po 2, 3 ir 6 et.
SKAUTININKAS VYKSTA
Pietų Ašigalio kaimynystėje bai
pagrobiku, jei Grigaitis nebūtų šiaip pasivažinėjimui turistams, Galima mesti 5, 10 ir 25 et. ir gauti reikalingą grąžą. Nuotraukoj
WATERBURIN
gia įsikurti amerikiečių moksli
įgrūdęs SLA iždininku savo šulo ne biznio reikalais, nes kalnuose New Yorko paštų valdytojas moko jauną klijentę, kaip tokiuo au
(sks) LSB 1-jo JAV rajono
tomatu prekiauti.
nė ekspedicija, kuriai vadovauja
Gugio.
kelias nėra tiesus ir greitai ne
vadeiva balandžio 28-29 d. Waadmirolas Richard E. Byrd. Vie
Bet grįžkime prie kelionės. gali juo važiuoti. Kelias sukinė
terbury, Conn. šaukia to rajono
nas iš nenuilstamų šio nepalau
Mes važiuojame U. S. vieškeliu jasi aplink kalnus iš vienos pu
skautų Vadų sueigą. Jon atvyks
žiamojo tyrinėtojo talkininkų
No. 11 Shenandoah slėniu, per sės į kitą: vieną kartą matai
LAIŠKAS IŠ FLORIDOS
iš Toronoto Brolijos Vyriausia
yra Paul Siple iš Erie, Pa. Prieš
nakvoję prie Winchester mieste vaizdus rytuose tų kalnų, toliau
sis Skautininkas v. s. Stp. Kai
25 metus, kada P. Siple buvo 19
lio. šis miestelis yra lyg ir var kitus vaizdus vakaruose, ir tik
Nemanykit jūs, šiauriečiai, pianistei Betty Halam. Dainuom. skautas, jis vyko su adm. R.
tai įvažiavimui į tą slėnį ir į She retai kur pasitaiko kalnų kupra, Manitobos ir Labradoro šlatųjų ta lietuviškai, angliškai, itališkai rys. Vietovių vadovams yra duo
tos smulkesnės informacijos. Vi
E. Byrdu pirmojon savo ekspedinandoah Tautinį Parką.
oro srovių "kankinami” didžiųjų ir lenkiškai.
iš kur matyt abi puses.
sos vietovės paskatintos šiai su
cijon į Anktartiką. Tada jis savo
šitie kalnai nėra aukšti, paly ežerų ir Pennsylvanijos kalnų Abi dainininkės buvo priimtos
Miestelis atsižymėjęs tuo, kad
eigai rūpestingai pasiruošti.
skautiškomis žiniomis buvo la
pilietinio karo metais, šiauriečių ginus su vakarų kalnynais, nes erdvėje, kad mes čia, už tūks- labai šiltai. Su abiem teko ilgiau
bai naudingas ekspedicijoje, o
su pietiečiais už negrų išlaisvini kai anie vietomis siekia 15,000 tanties mylių į pietus, nejautėme pasikalbėti. Fl. Korsakaitė yra . NAUJIENOS Iš SKAUTŲ
dabar po sėkmingų studijų, tri
mą, buvo vienų ir kitų paimtas pėdų aukštį, šie, kuriais eina tas paskutinių stiprios žiemos "pa gimusi Chicagoje, baigusi NorthPIRMUOS
jų žiemų ir septynių vasarų pra
73 kartus. Mat, jo tokia pozicija, kelias, vadinami Blue Ridge (mė sispardymų” Velykų išvakarėse. western universitetą (teisės ir
leistų poliariniame krašte, jis
(sks) Iš LSS Pirmijos gauto
kur vieniems ir kitiems buvo pa lyna viršūnė), kalnai vietomis Kaip sausio, taip ir kovo mėne istorijos mokslus), anksčiau ne
yra vienas iš adm. Byrdo ekspe
pasiekia iki 6,000 pėdų aukščio. siais buvo šaltokų dienų.
keliui Shenandoah slėniu.
maniusi būti dainininke. Su tė mis žiniomis patvirtinta šios su
dicijos mokslininkų.
Dabartinių laikų įdomybė ir Į Floridą visa Blue Ridge kal Pernai kovo mėnuo Čia buvo vais gyvenanti Kalifornijoj, at dėties Skautų Aido redakcija:
Bal. 2 dienos ”Life” žurnalas
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DETROITIŠKIAI PAGERBS Amerikoje.
būna didžiausios iškilmės, para dar apie 300 mylių ilgio, įeina į trūksta gaiviųjų bangų mylėto tautybėm. Sakosi, lenkai ją šil Pirmija priėmė nuostatus
ŠV. JURGĮ IR KANKNIIUS
jų.
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karštai
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ir
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ir
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Jei

dai ir rinkimas, amerikiečių pri
tvarkyti skautiškiems skyre
SKAUTUS
Patark kaimynui
imtu papročiu, ”oj?elių žiedų ka veda taip pat į kitą valstybinį šelnesniems vėjams pučiant, pa gu kas pakviestų, ji ir Clevelando liams neskautų laikraščiuose.
prenumeruoti
ralaitės”. Floridoje apelsinų žy parką, Smoky Mountains (vadi jūriuose pusplikių vasarotojų lietuviams mielai padainuotų.
(sks) Pasaulio skautų globė
dėjimo metu taip pat daroma. na rūkstančių kalnų parku, nes kaip šarančių ...
DIRVĄ!
A. Karns (Navickaitė) nepre Šiuo metu vyksta koresponden jui šv. Jurgiui ir Kankiniams
Šiaurėje, Maine valstybėje, kur ten veik visada debesys kalnus Vietiniai ir kitų kolonijų at tenduojanti būti didele daininin tinis LSS Tarybos posėdis, kurio
daug auginama bulvių, ūkininkai padengę ir atrodo lyg dūmais ap vykę vasaroti lietuviai buriasi ke, skaitanti save tik mėgėja, metu renkama Pirmija ir koop
surengia sau iškilą-šventę bulvių gaubti kalnai). Tas "rūkstančių tarpusavy ir centrinė susitikimui Miami lietuvių soliste, čia ve tuojami Tarybos nariai. 2-jo Kožydėjimo metu. Ir renka gražiau kilnų” parkas skiria Kentucky ir vieta yra Miami lietuvių piliečių danti lietuvių chorą. Bet eiliniam resp. S-gos Suvažiavimo prezi
sią ūkininkaitę "bulvių žiedų ka JSorth Carolina valstybes. Ir ka klubas. Ten vyksta ne tik išgėri klausytojui ji yna stipri daini diumas kovo vidury perdavė vi
dangi ten jau šilčiau, tas parkas mai, naujų pažinčių aplaistymai, ninkė, galinti drąsiai išeiti prieš są medžiagą naujai išrinktam
ralaitę”.
LSS Tarybos pirmininkui ir tuo
ir tas kelias atdaras apskritus bet ir įvairūs parengimai — su didesnę auditoriją.
pačiu
užbaigė savo darbą. Tary
metus.
Kas tas Shenandoah senis?
sirinkimai, minėjimai, koncertai.
To koncerto metu tarė žodį
ba
išreiškė
padėką prez. pirm. dr.
No.
11
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kuriuo
mes
va

Antrą kartą būvodamas tarp svečias floridietis teisėjas Joe
Tą slėnį sudaro apie poros
J. Gimbutui, vicepirm. kun. J.
žiavom
slėniu
iki
Roanoke
mies
Miami
lietuvių,
susidariau
įspū

Eaton
(kandidatas
į
valstybės
šimtų mylių ilgio pietų linkui
Klimui, sekretoriams sktn. A.
tarpkalnės plotas rytinėje dalyje to, pavadintas Generolo Lee vieš dį, kad ši dar jauna kolonija nė senatorius), šio amerikiečio gra Labuckaitei ir psktn. A. Treiniui
keliu.
Jis
turi
ir
kitų
ryšių
su
to
ra tiek susiskaldžiusi, kaip kitos ži kalba padarė visiems klausy
Appalachian kalnų, einančių nuo
ir iždininkei psktn. V. KarosaiPennsylvanijos į pietus. Į pietus generolo anuometiniu gyvenimu. kolonijos, čia yra tik dvi parti tojams gerą įspūdį. Jis pabrėžė tei už ištvermingai pravestą dar
važuojant, kairėje, eina paskuti Virginijoje pralaimėjęs pilietinį jos: lietuviai, kurie bendromis turėjęs malonią progą gėrėtis bą.
nė eilė kalnų, užstojančių tą slė karą ir atidavęs ginklus Appoto- jėgomis dirba Lietuvos išlaisvi dainuojant viena iš seniausiųjų
LSS Tarybos sudėtis kiek pa
nį nuo šaltesnių rytų vėjų iš At max miestelyje, bal. 9 d., 1865 nimui, ir tie, kurie maskoliško- Europos kalbų, nusikelti prie
lanto. Nuo tos kalnynų eilės, sos metais, generolas Lee neprarado mis akimis mato Lietuvą. Pir-Į Baltijos jūros, kur žmonės ken- sikeitė: jon įėjo Seserijos Suei
tinė Washigtonas ir toliau At savo piliečiuose pagarbos ir mei mieji suorganizavo tą lietuvių] čia sunkią komunizmo vergiją, gos rinktos kandidatės sktn. N.
lantas yra kiek per 100 mylių at lės. Vienas to liudytojų yra centrą ir jį gražiai tvarko, didi Toliau jis labai diplomatiškai Grigaliūnienė ir sktn. V. KalenLexington miestelis, kur mes su na, nors jis yra įkurtas ne vi sujungė lietuvių kovą dėl savo drienė, vietoje pasitraukusių M.
stumo.
Vakarų pusėje slėnio ribą su stojom pietauti. Turįs vos apie siems patinkamoj miesto vietoj tėvynės išlaisvinimo su JAV va Barniškaitės ir M. Žilinskienės.
daro dauguma tų Appalačių kal 6,000 gyventojų, tas miestelis va (arti aerodromo). Antrieji ven dovavimu kovai dėl taikos ir ra
nų, kuriais eina siena tarp Vir dinamas "Pietų Šventove”. Po gia tos vietos ir tik tarpusavy mybės pasaulyje. Esą, JAV tu
ginijos ir Vakarinės Virginijos. karo generolasi Lee ir kitas to nedrąsiai bendrauja, kitur pasi rinčios vesti kovą prieš imperia
listinį komunizmą, nes nesą kitos
Vakarinė Virginija turi visų tų karo žymus generolas Thomas J. tarimus daro.
"Lietuvos nepriklausomybės
kalnų daugumą, kurie vietomis Jackson, tame miestelyje gyve Tarp senųjų ateivių čia yra tokias jėgos. Ir jeigu JAV ne
kovoje dalyvaujame per
ir nepereinami ir tik šiokiais to no, dirbo ir ten palaidoti, šiame įsikūrusių ir naujųjų (kelios vestų tos kovos — atsirastų di
miestelyje
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garsi
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asmenų).
Bet
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tuštuma,
kurią
tuoj
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kiais medžiais apaugę. Per tuos
Lietuvos
Vakarų Virginijos kalnus eina demija, išauklėjus eilę pietų ka stebimi ir dažnai pačių lietuvių dytų destruktyvi raudonoji ban
riautojų.
be
pagrindo
puolami,
esą
jie
perga.
neva tiesus, trumpiausias kelias
Nepriklausomybės Talką,
*
iš Floridos į Clevelandą, bet juo Generolas Lee buvo pakvies mažai visuomeniniame darbe patas, karui pasibaigus, pirminin sireiškią. Tūli mūsų laikraščių Verbų šeštadienį Grandon par
niekas nenori važiuoti.
jos darbą lėšomis remiame per
Tiesiai į pietus iš Winchester ku (kaip amerikiečiai vadina žinučių iš Floridos rašytojai pa ke (didžiausioj Biscayne įlankos
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naujakuriai
ne
iš
prezidentu)
pirmutinio
preziden

palmių
saloj)
Miami
lietuvių
mo

važiuojant, paliekant kelią No.
Lietuvos
11 dešinėje, įvažiuoji į vadinamą to Jurgio Washingtono vardo pensijos ar procentų gyvena. Jie terų klubas surengė jaukią ge
kasdien
dirba
dėl
duonos
kąsnio
universitete
šiame
miestelyje.
gužinę nariams, jų šeimoms ir
Shenandoah valstybinį parką. Tą
Admirolas R. E. Byrd su savo palydovais Antarktikoje, prie 1929
Nepriklausomybės Fondą”.
kalnų eilė, užstojanti Shenan Tas universitetas turi pradžią ir neturi tiek laiko, kaip senes svečiams. Gyvai darbavosi flo>metais įkurtosios Mažosios Amerikos.
nieji.
Vienok
ir
jų
netrūksta
ridietės lietuvės su savo pirmi
doah slėnį nuo rytų vėjų, suvals nuo prieš nepriklausomybės lai
Iš LAS, LLKS, LRS ir LTS
ninke Julia Styles priešakyje.
tybinta ir pavadinta tautiniu kų, 1749 metų, kaip akademija. įvairiuose parengimuose.
bendros deklaracijos.
*
parku. Kalnų viršūnėm eina tu Nepriklausomybę laimėjus, ge Vietinė lietuvių kolonija yra
JUOKTIS SVEIKA!
ne
maža
ir
vis
auga.
Klubo
salė,
ristams įrengtas kelias; čia va nerolas Jurgis Washingtonas sa
Seniau čia įsikūrę lietuviai ne
talpinanti
iki
300
žmonių,
yra
vo
turtais
parėmė
tą
akademiją.
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro
saros metu suvažiuoja daug žmo
nutraukia ryšių su savo buvusio
ir savikritikos žurnalą
nių tuo vadinamu "dangaus ke Ji buvo perkelta į Lexington ir jau permaža. Numatoma ją dvi mis kolonijomis, gaudami lietu LNF adresas:
liu”, pasidairyti iš aukštumų į paversta universitetu. (Preziden gubai padidinti. Vasarotojai iš viškų laikraščių, mielai laukda
LNF, c/o Mr. K. Siliūnas,
kitų kolonijų tai remia savo daž mi draugų ir pažįstamų iš ten, o
PELĖDAeabiem pusėm esančias žemumas. tu jis išrinktas 1789 m.).
135 — 34 Franklin Avė.,
Vaizdas žavintis. Tas kelias būna Pagarbai generolo Lee, kuris nu atsilankymu, palikdami pini vasarą patys atsilankydami te
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir grudžio mėn.
F 1 u s h i n g, N. Y.
uždarytas žiemos metu, nes pri tam universitetui tarnavo iki gų ir pirkdami klubo akcijas (Še nai. Dažnas clevelandietis skaito
Rašykite šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė., S.,
rus).
Visi
dėkingi
vietiniams,
mirties
—
1870
metais,
universi

smigus pasidaro slidus, nesaugus
Dirvą.
Edv. Kamėnas
Welland, Ont., Canada.
važiuoti, ir ne sezonu prie to ke tetas pavadintas Washington kad jie padarė gerą pradžią šiam
lietuvių
centrui
įkurti.
Prenumerata metams $1.00 į visus pasaulio kraštus.
and
Lee
universitetu.
Prie
uni

lio nėra nei gasolino pirkti nei
Atskiras numeris 30 cnt.
maisto gauti. Vasarą turistams versiteto įsteigta Lee palaikų
BALSUOK UŽ
IR IŠRINK
muzėjus, koplyčia. Ten palaido FLORENCIJOS KORSAKAITĖS
įrengta visi patogumai.
IR ANITOS KARNS
Bet mudu, keli metai anksčiau, tas pats Lee, jo žmona ir kiti jo
KONCERTAS
FORMER
važiuodami į pietus, pataikėm šeimos nariai. Gen. Lee buvo gi
“Medžio Drožiniai Gimtajam
POLICE
vieną žiemą Winchester mieste miningas su Jurgiu Washingto- sutraukė pilną salę svečių. Tai
Charles
lyje gauti informacijas, kad tas nu, vedęs Washingtono žmonos buvo puikus koncertas, retas šio
Kraštui Atsiminti“
PROSECUTOR
kalnų kelias laisvais nuo sniego sūnaus dukterį.
je kolonijoje, tinkamas betku(B. d.)
ir ledo, nes senai nebuvo snigę
Igno Končiaus albumas
riai didelei lietuvių kolonijai.
Lazzaro
CANDIDATE
kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
ir šalę. Ir gavom leidimą tuo kal
Programoje Budriūno, Gruodžio,
FOR
DIRVĄ UŽSISAKYTI
nų viršūnių keliu pravažiuoti iki
Banaičio, Gailevičiaus, Sander-,
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viršai.
pat jo pietinio galo. Tas vaizdas galima ir šiandien, nėra reikalo son, Verdi, Lara, Kavecko, Šim
Kaina $5.00
ir dabar akyse stovi.
STATĖ REPRESENTATIVE
kaus, Klemm, Firestone, ManaGaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:
laukti
nei
metų,
nei
mėnesi*
GERAI
PASIRUOŠĘS,
TURI
PATYRIMĄ
IR
NORI
PATARNAUTI
VISIEMS
ŽMONĖMS
Grįžtant atgal į kelią 11 ir
Zucca, Offenbach ir kitų kompo
L. J. Končius, 76 Westglow St„ Boston 22, Mass.
DEMOCRATIC PRIMARY MAY 8, 1956
pabaigos!
Shenandoah slėnį, tas slėnis vie
zicijos. Solo ir duetai, palydintį

1
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VaSI Į NEPAPRASTAI ĮDOMŲ KONCERTĄ!
PROGRAMĄ IŠPILDO

Bendruomenės Tarybos sesija
balandžio 21 d. 10 vai. ryto pra
dedama iškilminguoju posėdžiu,
į kurį kviečiama ir visa Clevelando lietuvių visuomenė. Vaka
re Bendruomenės Tarybos na
riams pagerbti Clevelando apy
linkės valdyba rengia vakarienę,
į kurią taip pat visi kviečiami.

Prieš tris mėnesius Fenn ko
legijoj lietuvių studentų inicia
tyva buvo suruošta vykusi re
prezentacinė lietuviška parodėlė,
teigiamai įvertinta kolegijos va
dovybės, studentų ir Clevelando
dienraščių.
Šį penktadienį, balandžio mėn.
Krepšinio meisteris Clevelande
13 d. 8 vai. vakaro Fenn kolegi
Šį šeštadienį, balandžio 14 d. jos salėje įvyks tautybių festi
į Clevelandą atvyksta apygardos valis, kuriame pagrindinę pro
krepšinio meisteris, Chicagos gramos dalį sudarys lietuviški
LSK Neris I, sužaisti Vyrų Krep tautiniai šokiai, atliekami Liudo
šinio Lygos pirmenybių rungty Sagio vadovaujamos Grandinė
nių su Clevelando LSK žaibu.
lės. šiame festivalyje atstovau
Rungtynės įvyks St. Clair Re- jamos Fenn kolegiją lankančių
creation Center, 6250 St. Clair studentų tautybės, kurios pasi
Avė., 4 vai. po piet.
reiškia Clevelando kultūriniame
Prieš tai, 3 vai. po piet, toje gyvenime.
pačioje salėje įvyks vyrų tinkli
nio rungtynės dėl Clevelando Fenn kolegiją šiuo metu lanko
miesto nugalėtojo vardo tarp 11 lietuvių studentų, kurie įvai
LSK Žaibo ir American Turners riomis progomis reprezentuoja
lietuvius. Festivalio ruošimu rū
komandų.
Visus kviečiame nepraleisti pinasi Clevelando studentų pirm.
progos pamatyti šio sezono įdo Rimvydas Minkūnas.
miausias krepšinio ir tinklinio
Juliaus Smetonos
rungtynes.
ofise, nuo balandžio 1 d. galima
Lituanistinės mokyklos
apdrausti automobilius, namus,
vakaras
gyvybę ir atlikti visus kitus
praėjo gražiu pasisekimu. Pro draudimo reikalus. Lygiu būdu
gramą išpildė: G. Gulbinaitė, J. galima pirkti ir parduoti namus.
Kavaliauskaitė, Ign. Gatautis,
Jonas Nasvytis,
lietuvių tautinių šokių šokėjos,
vadov. Liudo Sagio ir Latvių tau
namų prekybos atstovas, anks
tinių šokių šokėjos ir šokėjai.
čiau dirbęs La Riche and Forte
Miela, kad lietuvių pasirodyme
ir Page įstaigoje, atidaro savo
pirmą kartą pasirodė ir gerai pa
namų prekybos įstaigą. Plačiau
siruošę latvių tautinių šokių šo bus pranešta kitą savaitę. Ta
kėjai.
proga jis dėkoja savo buvusiems
Nemažą staigmeną susirinku
klijentams ir prašo ateityje pas
siems padarė ir šv. Jurgio para jį kreiptis.
pijos klebonas kun. Vilkutaitis.
Jis į vakarą pats atsilankė, litua
Dail. J. Pautienius
nistinei mokyklai įteikė $100 au
ką ir pats pianu paskambino vykdamas iš Chicagos į New
"Leiskit į tėvynę”..., o visi su Yorką, buvo sustojęs Clevelande
sirinkusieji jam daina pritarė. ir lankėsi Dirvos redakcijoj.
Programai pranešinėjo Juozas
Stempužis.
Alg. Muliolis puoš Skautų Aidą

Gražiai garsina lietuvių vardą
Jaunuolis Juozas Prikockis,
dabar jau studijuojąs John Carrol universitete inžineriją, savo
lėktuvų modeliais plačiai garsina
lietuvių vardą. Apie jį keletą
kartų rašė Cleveland Press. Da
bar, New Yorke leidžiamam avia
cijos modelių žurnale ”Young
Men”, gegužės mėn. numeryje,
įdėtas apie jo daibus įliustruotas rašinys. J. Prikockis perei
tais metais gavo National Aeronautic Assn. Clevelando moterų
skyriaus stipendiją.

SOLISTAI

Tautybių festivalis Fenn
kolegijoj

(sks) Clevelando Pilėnų tun
to S. Daukanto sk. vyčių būrelio
vadas vyr. skltn. Alg. Muliolis
nuo kovo mėn. yra pakviestas
"Skautų Aido” meninės dalies
vedėju.

K. žalkausko pranešimas

P. RADZEVIČIŪTĖ
IR

V. VERIKAITIS

REMONTO DARBAI

J. CIJUNSKAS
LAIKRODININKAS

Atlieku mazuo .. ^grindinius
namų
remontus, tinko darbus,
Taiso ir parduoda laikrodžius
medžio
darbus ir dažymą bei de
apyrankes ir kitas brangenybes.
koravimą.
Sąžiningas ir garantuotas dar
V. Riekus
bas prieinamomis kainomis.
162C9 Arcade
6210 Dibble Avė.,
Tel. IV 1-2470
Cleveland 3,
(52)
Tek: EX 1-0376

Akompanuoja R. Brazaitienė
KONCERTAS ĮVYKSTA
BALANDŽIO 14 D. 7 VAL.
Lietuvių salėje
Rengia Moterų S-gos 36 kuopa

PRADĖKiT MAŽA SUMA!
BET PRADĖKIT DABAR!

Garbės pakvietimai ir biletai
gaunami pas rengėjas, Dirvoj
ir Spaudos Kioske.
Pelnas Nauj. Parapijos mo
kyklos statybai.

Santaupos apdraustos iki $10.000
3% palūkanų.
PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

Po programos šokiai ir bufetas
Iš lietuvių budžių veiklos

Budžiai balandžio 29 dieną,
sekmadienį, 6 vai. 30 min. po
piet ruošia savo metinę šventę
Cleveland Music School Settlement, 11125 Magnilia Dr. (prie
Wade Park Avė.). Budžiai, tą
dieną, 10 vai. dalyvaus Šv. Jur
gio bažnyčios pamaldose.
Po minėjimo, meninės dalies
bus šokiai.
*
Balandžio mėn. 15 dieną 2 vai.
po piet Dr. Žilinskienė skaitys
paskaitą apie pareigingumą ir
mandagumą. Paskaita bus aukš
tesnių mokyklų mok. sekcijai ir
akademikams. Paskaita įvyks
1448 Crawford Avė.
*
Lietuviai budžiai aplankė šv.
Juozapo prieglaudoje gydytoją
profesorių Bagdoną (90 metų)
ir įteikė jam lietuviškų margu
čių ir dovanėlių. Prof. Bagdonas
yra Aušros lajkų kovotojas dėl
Lietuvos laisvės, daug Lietuvai
nusipelnęs žmogus, buvęs Vyt.
Didžiojo Universitete mokytojas
dabartinių lietuvių gydytojų. Jis
yra Lietuvių Profesorių Draugi
jos vienintelis garbės narys.
*
Lietuvių budžių pirmininkas
ir laivo kapitonas inž. Alg. Pautįenis išlaikė Columbus, Ohio,
valstybinius civilinio inžinieriaus
(statybos sk.) egzaminus ir dir
ba? valdiškoje įstaigoje.
Parduodamas koncertinis
pianinas

NAMAMS

"Pinigėlių” vaidinimui,

M. ir Ig. Janavičiai,

THE
SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS’N

balandžio mėn. 2 d. susilaukė kuris įvyks kitą šeštadienį, ba
landžio mėn. 21 d. Lietuvių sa
trečiosios dukrelės.
lėje biletai jau dabar gaunami
ATSKIROS VIETOS DABAR
Dirvos redakcijoje, Spaudos kios
PARDUODAMOS
ke, Lietuvių Klube (pas Kizevičių) ir pas visus Sandaros 18
kuopos valdybos narius. Visos
vietos bus numeruotos, todėl biletus patartina įsigyti iš anksto.
Pinigėlius vaidiną Detroito lietu
April 23 Thru 28 in Public
vių teatras vadovaujamas Z. ArAuditorium
lauskaitės-Mikšienės.

METROPOLITAN
OPERA
MONDAY,

6712 Superior Avė.

Cleveland. Ohio

APRIL 23

TALĖS OF HOFFMAN
TUESDAY, APRIL 24

MASKED BALL

•

WEDNESDAY MAT., APRIL 25

FAUST
WEDNESDAY EVE., APRIL 2S

FLEDERMAUS
THURSDAY, APRIL 26

LA BOHEME

Nesvarbu, ar jūs esate pėščias,
ar keleivis savoj ar keno kito
mašinoj. Jums svarbu žinoti apie
naują Travel Accident Policy
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00
per metus.

RIGOLETTO
SATURDAY MAT., APRIL 28

Skambikit: SK 1-2183

DER ROSENKAVALIER
SATURDAY EVE., APRIL 28

AIDA
“SINGLE l’ERFORMANCE
$10, $7, $6, $5, $4, $3, $2, $1.20

>Ht

HL.M'K'.m. URNaCOVL: MkUUSl'k.'O.

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

7007 Superior Avė.

Greta Ezella Theatre

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

PAULINA
MOZURAITIS,

J

agentas

UNION BANK OF
COMMERCE
Main Banking Lobby — E. Ninth St.
at Euclid — MAin 1-8300
Box Office Open 9:30 A.M. to 5:30 P.M.
Daily. (Except Sunday)
Knabę Piano Used Exclusively

'■

JEWELER

I. J. S A M A S
<;

Gyvybės, nelaimių, ugnies,
automašinų apdrauda

FRIDAY, APRIL 27

r.

ll

LEIMON’S CAFE
VISU LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA

BALTI C
Supply Co.

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.

Tiekia prekes tiesiai iš urmo
sandėlių,
sutaupant pirkėjui
Mes turime spalvuotų pirkėjų.
brangų krautuvės patarnavimą.
Kreipkitės ir mes parduosim Gaunami visų žymesnių firmų
Jūsų namą.
gaminiai. Skambinti B. Snarskiui. Tel. KE 1-0210.
PREMIER REALTY, INC.
1015 E. 123 St.
PO 1-6664 V.._______________________
i
/
Arthur O. Mays, broker
Namų telef. WA 1-3387

Ateinantį sekmadienį, balan prieinama kaina, šaukti nuo 9
džio mėn. 15 d. 11:30 vai. Lietu vai. iki 2:30 vai. telef. OL 1-1790.
vių salėje buv. Vyr. Lietuvos Iš
Parduodamas namas
laisvinimo Komiteto narys ir to
Žiūrėk Yellow Pages 775 psl.
BATU KRAUTUVĖ
Komiteto Vykdomosios Tarybos
(52)
7 kambarių, vienos šeimos, ge
BATŲ TAISYMAS
pirmininkas prof. Karolis žal- ram stovyje namas. Pilnas rū
kauskas padarys pranešimą sys, automatinis vandens šildy
Sav. J. Kamaitis
”VLIK vaidmuo, jo atliktieji dar mas.
J. S. AUTO SERVICE
bai Tėvynės laisvinimo kovoje.”
1389 E. 65 St.
Sav. J. Švarcas
PADĖKA
Kreiptis: HE 1-4519
(16)
Po pranešimo bus paklausimai ir
East
65 and Wade Park
7015 Wade Park Avė.
Mirus mano mylimam vyrui bendros diskusijos.
Parduodamas namas
Tel. HE 1-6352
ir mūsų brangiam tėvui Juozui
Atdara nuo 10 vai. ryto iki
Atdara
nuo ryto 8 iki 7 v. v.
Nasvyčiui, mūsų gilaus liūdesio
Geras keturių miegamųjų, vie
Margučių konkursas
7 vai. vakaro.
valandoje, visiems taip nuošir
nos šeimos namas. Dvigubas ga
D.
L.
K.
Kęstučio
skautų
drau

AUTOMAŠINŲ
Nauji batai ir batų taisymas
ražas. Gerame stovyje. Kaina
džiai prisidėjusiems prie pasku
govės draugininkas V. Bacevi $13,000. Netoli East 115 ir St.
mano krautuvėje daug žemes
tinio velionies patarnavimo:
TĄSYMAS
nėmis kainomis, negu jūs mo
Naujosios parapijos klebonui čius jauniesiams buvo paskelbęs Clair. Kreiptis:
Mašinų viršaus taisymas
kate kitur. Ateikit ir jsitikinkit.
535 E. 185 St.
kun. J. Angelaičiui už atlaikytas konkursą — kas gražiausiai iš
ir dažymas; motorų, stab
KE 1-2227
pamaldas už velionį koplyčioje ir margins margutį. Gražiausių
T
džių patikrinimas ir taisy
bažnyčioje ir už palydėjimą ve margučių konkursą laimėjo S.
mas,
greičio
dėžės
ir
kt.
ma

DAŽO IR POPIERIUOJA
lionies į Kalvarijos kapus ir už Pašakarnis, A. Petkus ir A. Kok- Parduodamas 4 šeimų namas
šinos dalių įdėjimas.
palaidojimą kapuose; teisininkui lys. liems įteiktos dovanos.
NAMUS
Geram stovy, šaukti:
Visais mašinų reikalais
Juozui Liūdžiui už tartą atsisvei
Ant. Kirkilas
KE 1-5620
kinimo žodį prie velionies kapo; Išnuomojamas šviesus ir erdvus
Į kreipkitės į
Kreipkitės ir gausite geriau
solistei Aldonai Stempužienei už
kambarys
J.
S.
AUTO
SERVICE
sią
patarnavimą.
giedojimą bažnyčioje pamaldų
GERI
NAMAI
vienam
vyrui.
7204
Donald Avė. Tel. EN 1-3841
metu; D. Jokubauskienei ir sū
Vienos šeimos, 6 k., gaso šil
nui už rūpestingą velioniui pa Teirautis: UT 1-1729.
dymas. Kaina tik $8600.
tarnavimą koplyčioje ir kapuo
*
Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką
se; visiems giminėms ir prieteJUMS GERI NAMAI
6 puikūs kambariai mūriniam
liams, padėjusiems gėles prie ve
duorųį, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
apartamente. Gaso šiluma. $7600.
lionies karsto ir palydėjusiems
NAUJOJ PARAPIJOJ
*
išvežtajame į namus.
į amžino poilsio vietą.
4 šeimų namas, geram stovy.
Pareiškusiem3 mums užuojau Naujas mūrinis namas, 4misg.,
tų spaduoje: S. Smetonienei, Dir patogus susisiekimas ir krautu $15900.
ST. CLAIR BAKERY
vos Radekcijai, Radijo valandė vės.
*
Sav. O’Bell-Obelenis
Namai lenkų rajone.
lei Clevelande, L. S. Ramovės Cle
Eddy
Rd.
—
St.
Clair
velando Skyriui, Čiurlionio An
6212 Superior Avenue
Tel. EN 1-6525
Chimes Realty
sambliui, Vytautui Meškauskui geri dviejų šeimų namai, gaso
.
Atstovas:
šildymas,
garažai
Antroji
mūsų
krautuvė
yra
ir šeimai; Remeikių šeimai. Vi
VICTOR BANIONIS
1404 E. 66 Street
Tel. EN 1-4551
siems pareiškusiems mums užuo
RAY NAUSNERIS.
jautą laiškais ir žodžiu, šiuo ta Namų prekyba; namų, baldų ir
namuose SW 1-9568
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos
riame mūsų nuoširdžią ir gilią
Namų telef. šaukit nuo 9 vai.
automašinų apdrauda.
produktus.
padėką.
UL 1-3919
‘
LI 1-9216 ryto iki 9 vai. vakaro.
Žmona Anelė, sūnus Kęstutis
ofise UT 1-0323
11809 St. Clair
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti
ir duktė Aldona-Irena
J
s.
k
-—
—

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant

geram orkestrui
731 E. 185 ST.

KE 1-9737
-

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-1143
Norėdami laisvalaįjcį praleisti, parengimus rengti, su
sirinkimus vesti ar puotas kelti — viską galite įvykdyti
lietuvių namuose. Klubas ir apatinė salė naujai atremon
tuota ir išdekoruota suteikia daug patogumo ir malonumo
jaustis savais šiuose namuose.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus atvykti ir pa
matyti naujai įrengtą klubą ir salę.
Remkime savuosius namus, kad ateity galėtume dar
gražiau įrengti visų malonumui.
Į
/ja

Pilnai padengta apdrauda

HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr.

Cleveland 24, Ohio

l.

P. J. KEPSIS
628 Engeneer Bldg.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakulis
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
25 metai simpatingo ii- rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
ENdicott 1-1763
936 East 185 Street
KE 1-7770

B

Dirva Nr. 15 * 1956 m. Balandžio mėn. 12 d.

•★★★—
THE FIELD

Ką daryti su tuo auksu?
Z. V. REKAŠIUS

Studijų komisijos vardu lietu nigais. Ar Lietuvos laisvinimui
viams studentams JAV išsiun surinkti pinigai turėtų būti nau
tinėta anketa, susidedanti iš 63 dojami Bonnos "ambasadoriaus”
klausimų. Daugelis klausimų įdo algoms; ar VLIKas turėtų apmo
mūs, aktualūs ir svarbūs. Tačiau kėt prel. Krupavičiaus kelionėms
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson — anketą išmečiau j šiukšlių į atlaidus? Deja, tokių klausimų
dėžę. Kodėl ? ...
nėra. Tada turbūt ir kol. Valiu
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).
Dar tebeskaitant gautą anke kui atrodytų neobjektyvu ...
tą skambina telefonu bičiulis —
Studentų žodžio redaktorius, Kuo toliau, tuo gražiau. Ar
diplomatai savo pareigas atlieka
klausia ar jau susipažinau su
gerai,
ar blogai? Ar pritari Lie
naujausia šunybe Studentų Są
tuvos
Diplomatijos
šefo institu
jungoj. Anketa. Na kas čia blogo,
cijai?
Tik
....
septyniais
klausi
Musų daktaras Colney
gana įdomi. Paskaityk dar kartą.
mais
studentams
suteikiama
pro
Skaitau. Ir dar kartą, ir dar...
ga neigiamai ar teigiamai pasi Izraelyje, arabams kiečiau spaudžiant, pradėti platūs sienos ap
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan
Ir pradedu galvoti, kad skaičiai
saugos darbai, į kuriuos įtrauktas ir mokyklinio amžiaus jaunimas.
nemeluoja, bet nevisada labai są sakyti diplomatų adresu. Ir ...
Visokie reikalai ir kelionės su- lonija, palyginti su kitomis, yra voi gyvenimo draugę. Jo žmona
nė vieno klausimo, kur galima
žiningi tie, kurie skaičiuoja ...
trukdė tinkamu laiku atsiliepti vieningesnė ir sugeba švelniau ponia Antanina Colney yra ži
būtų teigiamai ar ir, Dieve sau giems darbams, o protas — ne- (anketa) padės Lietuvių StudenSustoju ties 22 klausimu. Ar gok, neigiamai pasisakyti apie gudriems išvedžiojimams. Bet ką tų Sąjungos Centro Valdybai nuapie vieną brangų draugą ir ben- bendradarbiauti tarpusavyje. Čia noma, kaip viena iš judriausių ir
dramintį. Ta proga vėl tas am- taip pat yra žinomos srovės, pa ištikimiausių daktaro bendradar Lietuvos diplomatai turėtų duoti VLIKo veiklą. Nejaugi ateitinin tada daryt su sekančiu anketos kreipti tinkama linkme savo veišius, — tas pats prakeiktas am-j sitaika ginčų ir jų tarpe, bet gal bė.
visuomenei apyskaitą apie Nepr. kų veikėjas L. Valiukas VLIKo klausimu: ”Jei pritari ALTo klą ateityje.
žius, kuris mums visiems, nori mažiau negu kitur.
Kiek kartų buvau didesniuose Lietuvos išteklių naudojimą sa 1 jau nebelaiko vyriausiu komite veiklai, tai kaip jis atlieka savo
ar nenori, lipa ant pečių ...
Dėl savo įtakos ir sugebėjimų suvažiavimuose, seimuose ar sąs vo algoms ir kitiems reikalams. tu, kad jį anketoje taip nužemi darbą: Gerai, vidutiniškai, blo Čia juokai jau nebe vietoj.
Bet jūs nepatikėtumėt, kad Daktaras buvo Waterburio mies krydžiuose, visada jei ne daktarą Savo algoms. Na, parašyta visai no? Nejaugi ir čia laikomasi se gai?” Imsiu ir parašysiu, kad Studentų Sąjunga nėra partinė
Daktaras Motiejus Colney pra to burmistro paskirtas svarbioms Motiejų tai Antaniną Colney, o kaip Drauge. Net suabejoju, ar no romėniško posakio, kad apie pritariu todėl, kad ji savo darbą ar politinė organizacija. Nėra
ėjusių Verbų sekmadienį jau bus pareigoms miesto administraci daugiausia matydavau abu drau čia ne krikščionių demokratų mirusius tik gerai, arba nioko? atlieka ... blogai. Tada bent ga nei jos tikslas veltis į partines
atšventęs 70 metų amžiaus su joje. Jis nuolat palaikė ir tebe ge. Neabejoju, kad juos vėl susi partijos propaganda, parašyta Vicdėlto Vlikas dar nemirė, dar lės anketos vertintojai sužinot, rietenas ar "anketų” forma ran
kaktuves. Kas jį arčiau pažįsta palaiko glaudžius ryšius su Wa- tiksiu šią vasarą Washingtone, kokio buvusio advokato ...' Juk tebegyvena, tai ar labai jau būtų kiek yra lietuvių tarpe nepilno kioti propagandinę medžiagą par
te, nusistebėtumėt: — šis vyras terburio amerikiečių visuomene kur birželio 16-17 d. įvyks didy Studentų Sąjunga yra visų lietu pakenkę anketos objektyvumui proto studentų. Na, bet daugu tijoms. Jei kas užmiršo, kad ne
dar negali turėti septynių kry ir supažindina juos su lietuvių ir sis Amerikos Lietuvių Tautinės vių studentų, ir tų, kurie galvoja, bent pora klausimėlių ir apie jį? ma studentų sveiko proito, tai vieta Studentų Sąjungoj siekti
želių !
Sąjungas organizuojamas sąs kad išlaidos yra pasiuntinybių iš O, palauk, ir apie VLIKą yra aiškus ir šio klausimo atsaky savo partinių tikslų, tai mūsų
Lietuvos reikalais.
Ir jeigu visdėlto taip, tai turi
laikymui. Ar gi negalėjo anketos du klausimai. Ar pritari padary mas. labai apgalvota psichologi visų pareiga tai priminti. Ir pri
Tam tikslui Dr. OęJney yra ge krydis.
būti priežastis ir paslaptis ilgo rai pasiruošęs. Atvykęs Ameri Amerikos lietuviai tautininkai autorius L. Valiukas bent kiek tiems nesenai
pakeitimams ja. Įrodžiau kartą savo matema minti ši kartą galima tik ... "an
amžiaus, geros sveikatos ir jau kon prieš 50 su viršum metų, čia ir kiti tautiečiai, gyvenantieji objektyviau klausimą pastatyti; VLIKe? Jei taip, tai naujas Vli tikos profesoriui, kad jis ant vie ketą” pasiunčiant į šiukšlių dė
nos dvasios. Dviem pastaraisiais išėjęs aukštąjį mokslą ir visą lai tolimuose žemynuose, tikrai nejaugi jis vien Draugą teskai kas geras, o jei ne — tai reiškia nos rankos turi dešimt pirštų. žę ...
žodžiais galbūt ir būsiu tą pa ką dirbęs savo srityje, jis yra džiaugiasi turėdami savo bendra to? Na, bet kai klausimą pasta senam pritari. Nepritarti negali, Psichologiškai, ne matematiškai.
slaptį atskleidęs. Jauna dvasia, labai gerai pažinęs Amerikos minčių tarpe tokį taurų vyrą, tysi objektyviau, tai atsakymai anketos autorius neleidžia. Ir kur Nieko ypatinga, visai taip pat,
idealistinė dvasia, nuolatinis do dvasią ir nei trupučio nepamir kaip daktaras M. Colney.
gali būti nebe tokie palankūs, ko gi leis, jei visuose Vilkuose daug kaip anketos autorius įrodys pa
Pavergtų Tautų
mėjimasis naujomis idėjomis, šęs ir nepamatęs lietuviškos dva Ilgiausių metų, stiprios svei kių tikisi jos autorius. Dar ko artimųjų. Objektyviau ir būt sauliui, kad lietuviai studentai
bendravimas su žmonėmis ir tal sios. Tokios sandermės visuome katos ir visuomet tos pačios jau gero perdaug vadistų atsiras.
nebegalėtų ... Kas turėtų vado galvoja visai taip pat, kaip rašo posėdžiai Europoj
kininkavimas jiems padaro tai, ninių veikėjų mums visada rei nos lietuviškos dvasios linkiu
vauti
Lietuvos vadavimo darbui? jo partijos dienraštis.
Skaitau toliau. Ar pritari, kad
Ir šį pavasarį Pavergtosios
kad ir mūsų kūnas tarsi ilgiau kėjo ir jų vis daugiau reikės Tau, Daktare, — būk toliau toks Lietuvos auksas (ir vėl tas auk VLIKas, diplomatai su savo
Europos Tautos turės specialią
lieka tvirtas ir jaunas ...
pat gyvas, darbštus, pasiauko sas!) būtų naudojamas svetimo (sic!) šefu, abu kartu ar dar kas Ties šiuo klausimu prasideda ir sesiją Europoje, Strasbourge,
ateityje.
Ir šis septynių dešimtų metų
Daktaras yra laimingas, kad, jantis ir tikras nuolatinis pavyz mis kalbomis leidinių apie Lietu nors.
pasibaigia visa šios psichologinės kur yra Europos Tarybos — Pa
veteranas nei šiandien neišeina pasirinko tokios pat dvasios sa-| dys mums visiems!
vą finansavimui. Ir trečias klau Nežiūrint, kaip bepritarčiau anketos mokslinė vertė. Nors tariamojo Seimo ir Ministeriu
į jokią "pensiją”. Jis tebedirba
simas — kas turėtų finansuoti mūsų diplomatams, jiems vado- psichologija ir didelis moks Komiteto — būstinė. Laiko po
— ne tik savo profesijoje, bet
angliškąinformacinį leidinį — vaut tikrai nesiūlyčiau. Juk ir las, visdėlto jos vienos neužtenka žiūriu PET sesija derinama su
turbūt daugiau ir plačiau lietu
ir vėl tas diplomatiškas auksas. jie patys tokios vadovybės ne anketų klausimais visą studenti Europos Tarybos Patariamojo
SLA RINKIMAI EINA Į PABAIGĄ
viškame visuomeniniame darbe.
Tik trys klausimai. Na, ką gi nori. Jie juk tik valstybės tar ją ... už nosies vedžioti. Reikia Seimo Sesija, — tuo būdu ji pra
Tai pavyzdys mūsų jaunesniesiūlys daryt su Vliko ar Alto pi- nautojai, gi kova už laisvę yra truputį ir objektyvumo, bešališ sidės balandžio 12 d. PET sesi
BALSUOK Už A. S. TREČIOKĄ Į SLA IŽDININKO VIETĄ
siams!
visos lietuvių tautos ir organi kumo ir sąžiningumo. Dabar nau jos Europoje tikslas — pagyvin
Daktarą ,Totiejų Colney pažįs
zuotos
visuomenės reikalas. Ne dos turės nebent tik redaktoriai ti pavergtųjų kraštų laisvinimo
Naujienose ir Keleivyje, besi- Mizaros agitavimas, kad Susivietų jau daug metų. Susipažinau
jau męs pasiklydom pačiuose pa spieglių ir dieglių (berašant bylą Europos plotmėje, pagyvin
per laiškus, vėlia ” nėr korespon stengiant įpiršti į iždininkus p. nijime esantieji jo pasekėjai, kugrindiniuose demokratijos dės spyglius ir dyglius kartais spieg- ti PET santykius su Europos
dencijas, o paskiau ir a'meniškai Gugienę, jau keliuose numeriuo-, rių mini net apie 1000, rinktų p.
niuose? Valstybės tarnautojai lius suspaudžia diegliai, tada iš Taryba ir tampriau įjungti į
TAUTINĖS SĄJUNGOS
teko susitikti. Turėčiau p isipa- se nepesiskaitoma su jokiu pa-j Gugienę, jai išduoda nekokią SKYRIAUS SUSIRINKIMAS vadovauja visuomenės darbui ? eina ... politinis humoras).
PET veiklą Europoje gyvenan
žinti, kad mano pažintyje s j r»-. dorumu, pet ti 3iog einama prie j atestaciją. Mes nemanome, kad
asmeninių niekinimų. Tai ženk-j tokia atestacija ir pačiai p. Gu L. T. S-gos Toronto skyriau Jie tik gali, ir tik jie turi atsto Linksmojoj anketos dalyje yra1 čius pavergtųjų kraštų politikus
Colney gal ko mažiausia tėra to
vauti Lietuvos Respubliką prie
ir diplomatus.
"asmeniškumo”. Kas mus surišo las, kad SLA nariai, kur jau vy-. gienei patiktų, bet daugumai lie narių susirinkimas įvyks balan užsienio vyriausybių, o visuome klausimas apie religinę pažiūrą
pažiūras!).
Dvi
galimybės:Į
(ne
tuvių
tai
ji
tikrai
nepatinka.
ko
rinkimai,
žinojo
už
ką
reikia
džio 15 d. 2 vai. Lietuvių Namuo nė pati susidarys vadovybę sau.
Strasburgo sesijos bus svars
Ir tebejungia yra — reikalai, vie
tikintis, netikintis. Paprastai an
A. S. Trečiokas tokios R. Mi- se.
nokie ar kitokie lietuviški reika balsuoti ir ką išrinkti iždininko
Nereikia čia nei didelių ar aukš ketose į religinius klausimus žiū-j toma :
pareigoms, ir .^abejotina, kad ir zaros rekomendacijos nesusilau Visus narius maloniai kviečia tų mokslų, kad susigaudytum,
Europos apjungimas ir pa
lai.
rimą truputį rimčiau: ką ir kaip' vergtosios valstybės.
Daktaras yra buvęs Amerikon likusieji žinos, kur tokie baisavi-; kė, todėl aš ir manau, kad jis yra me dalyvauti.
!og
šiame
klausime
sumaišyti
du
tiki, kokią religiją praktikuoji,!
Lietuvių Tautinės Sąjungos Cen mai dar bus šio mėnesio pasku- pats geriausias kandidatas į SLA
visai skirtingi dalykai, visai taip ar priklausiai ir kokiai religinei' Pavergtųjų valstybių padėtis
iždininkus. Maskvos tarnai tvir
tro Valdybos pirmininku (antra inėmis savaitėmis.
pat, kaip jie jau kelinti metai bendruomenei. Jei mes neklys-! paskutiniųjų tarptautinių įvykių
KVIEČIA Į PAVASARIO
Naujienos ir Keleivis labai su tų ir darbščių lietuvių nemėgsta.
sis iš eilės), įdėjęs daug triūso
sąmoningai maišomi kaikurioj tam, studijų komisija buvo nuta-j šviesoje.
BALIŲ
St. Kalnaitis, Chicago
išplėsti tada dar jaunos organi sirūpinę, kad iš jų rankų neišspaudoj.
rusi klausimo bent tokia forma,! Tremtinių prbblema: komunis
Balandžio 28 d. (šeštadienį)
zacijos tinklą Amerikos lietuvių slistij iždininko pareigos. Gal dar
Jei
man
kada
patinka
kokia
kokia jis dabar patiektas, į an tinė "grįžimo į tėvynę” akciją;
LT S-gos Toronto skryius ruošia
kolonijose, šiuo metu, drauge su daugiau — jie susirūpinę, kad
Sportsman’s Show
mergaitė,
ji
visuomet
turi
būt
ketą nedėti, tačiau kažkaip ne- į tremtinių teisinis statusas ir
Lietuvių Namuose jaukų pavasa
kitais, Dr. Colney atstovauja Są gali pasibaigti socialistų nepro
medžiaginė būklė; kultūriniai
graži.
Būtinai.
Ir
ne
tik
mergai

jungą Amerikos Lietuvių Tary porcingai didelė įtaka, kuri pa Balandžio mėn. 20 d. Arenoje rio subuvimą-balin. Nuotaikingą tės. Sąžinė neleidžia pritart blo- aiškiai ir vėl jis ten atsirado.1 tremtinių reikalai ir jaunimas
Turbūt tik dėl juokų, sužinoti,'
čiam Susivienijimui jokios nau prasidės Cleveland Sportsman’s sezonui pritaikytą programą iš
boje.
kiek ateitininkų yra netikinčių,! tremtyje.
Bus išstatyti žvejojimo pildys solistai M. Vilčiauskaitė ir
.............................
Waterburiečiai gi žino, kad Dr. dos neatnešė, tik'tenkino sočia-;I Show.
les pirmas klausimas išvardina! Sovietų imperializmas ir kolo
Colney jau eilė metų, šalia daly listų užgaidas, ir kaip V. R. savo įrengimai, ginklai ir kt. sporti- H. Rožaitis. Jiems akomponuoja
organizacijas, kurioms anketos' nializmas.
muz. St. Gailevičius.
vavimo įvairiose visuomeninėse laiške rašė, nemažai naudos nešė n'a* reikmenys,
dalyviai gali priklausyti. Ateiti-į Lietuvos delegaciją PET spe
Kvietimai gaunami pas S-g,os
p
..........................
ir šalpos organizacijose, veda ir pačiam P. Grigaičiui.
Parodą
įvairins turtinga proninkai pirmoje vietoje, gi varg cialiai sesijai Strasburge sudaro
tvarko savaitinę lietuvišką radi Socialistams į talką pasišovė grama. Visi atsilankiusieji, kaip narius ir Liet. Namų adminis
šės korp. Vytis nei ASS visai šie asmenys: Vaclovas Sidzikaus
jo valandėlę. Tai nėra lengvas "Laisvės” R. Mizara. Jis ”Lais-. rengėjai kviečia, turės malonų tratorių p. Petraitį.
kas, Juozas Vilčinskas, Juozas
nėra.
darbas.
vėje” taip pasisakė: "Jeigu man! apžiūrėjimą ir daug pramogų.
Lanskoronskis, Petras Karvelis,
Daktaro tolerancija ir kitos ge reikėtų balsuoti, tai aš nesvyruo- --------------------------- —--------Ir pabaigai žvilgterėkim, koks Martynas Gelžinis ir Zigmas
PAIEŠKOMA:
rosios būdo savybės, be ababejo, damas pasisakyčiau už N. Gu-!
gi šios ”ahketos” tikslas: ..J Brinkis.
ĮSTOK Į
Mikutavičienė Marija, Jono,
yra daug prisidėjusios prie to, gienę”.
VILTIES
gimusi 1912 ir Matulevičienė Ele
kad Waterburio lietuviškoji ko- Reikia pripažinti, kad toks R.
DRAUGIJA
onora, Vinco, gimusi 1917. Yra
žinių iš Lietuvos. Kreiptis:
Stasė Bidraitė - Besperaitienė,
746 E. 95 St., Cleveland 8, Ohio.
Usisakykit KARĮ nedelsdami
("metams tik $5.00), arba pra
šykit vieną egzempliorių nemo
kamai susipažinti; rašykit:
KARYS, 916 VVilloughby Avė.
Brooklyn 21, N. Y.
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Taip teroru ir žudynėmis iškelta Stalino didybe dabar griaunama.
Ir austrai, jiems primestą Stalino iškabą, meta į šiukšlyną.

