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PROF. A. MACEINA
SOVIETU TERORO
REPLĖSE
Amerikos Lietuvių Tautinė
Sąjunga paleido šauklį į visus
Amerikos lietuvius, jog 1956 m.
birželio 16-17 dienomis reikia vi
siems rinktis į Washingtoną, D.
C., šiam tikslui:
lietuvių tautos gyvybę pedemonstruoti;
jos kultūrą bei didžią jos isto
rinę praeitį parodyti;
lietuvių tautos kančias primin
ti bei bolševikų okupacijas lietu
viui skirtą ir jo išgyvenamą tra
gediją nušviesti amerikiečiams
bei kitų tuatų atstovams, kad
Amerikos lietuviai yra susirūpi
nę savo tėvynės likimu;
daugiau draugų susirasti iš
Amerikos politikos ir visuomeni
nio gyvenimo įtakingų asmenų;
savo gretas surikuoti didžiojo
reikalo ir būtino tikslo akivaiz
doje ir
pasisemti daugiau jėgų atei
ties darbams bei kovai už Lietu
vos laisvę ir Nepriklausomybę.

DR. BRUNO KALVAITIS

«
Mūsų bendradarbis iš Vokieti
jos praneša, kad rusai, gaudyda
mi ir visaip terorizuodami trem
tinius, kad jie grįžtų j kilmės
kraštus, dažnais atvejais pasi
renka aukomis tokius asmenis,
kurių privertimas jų noru? išpildyti, sukrėstų visus kitus
tremtinius ir juos nuolat palaikytų baimėje.

sąskrydžio dalyviai kartu su
Čiurlionio ansambliu sugiedos
■ .
lietuvybės apaštalo kun. Antano
■ ■
sąskrydžio garbės komiteto pir Strazdo dar rusų caro priespau
mininku mielai sutiko būti Jung dos laikais sukurtąją revoliucinę
tinių Amreikos Valstybių Vice- giesmę su savo galingąja melo
■
prezidentsa Richard M. Nixon. dija "Pulkim ant kelių!”, — gies
mę,
kuri
yra
jau
seniai
tapusi
Garbės komiteto nariais sutiko
/ įV U *
***
būti visa eilė Kongreso ir Sena mūsų kovos ir laisvės simboliu.
Dar pirmas atsitikimas, kad
to atstovų tiek iš respublikonų, Per visas pamaldas lietuvišką savo vyro terorizuoti sovietai at
tiek iš demokratų pusės iš įvai sias ir lotyniškąsias giesmes gie siuntė jo žmoną, dviejų vaikų
’ -įC
.
dos Čiurlionio ansamblis. Tad
riausių valstybių.
motiną.
Atsiuntė
legaliai,
vadi

o
Garbės komiteto narių tarpe kaip svarbu kiekvienam daly nasi išdavė dokumentus, kuriuos
vaujančiam
įsijungti
į
šios
ste

randame Nacionalinio Simfoni
turėjo vizuoti ir įsileidusio kraš Tai ne saulėleidis, bet vaizdai po atominės vandenilio bombos išsprogdinimo Bikini salų rajone.
nio orkestro pirmininką, Metro buklingos giesmės sugiedojimą! to vyriausybė.
Nuotrauka daryta iš lėktuvo, 12,000 pėdų aukštyje ir 50 mylių nuotolyje nuo sprogimo vietos.
politan operos narių, meno glo Katedroje apie kenčiančiąją]
bėjų, meno kritikų, žymiųjų po Lietuvą į amerikiečius tars žodį Mūsų bendradarbio pranešimu
.T K.
TC (?nrtwrio
,hf Viiria
vm - prof. A. Maceina, terorizuojaprel. J.
Cartwright,
kuris yra'
litikų ir visuomenininkų bei svar rtrol
atsiliepti į partijos šaukimą”...
labai
gerai
susipažinęs
su
lietu1 mas, gavęs nervų priepuolį ir
bių Amerikos ekonominio gyve
Tokių "entuziastų” šiuo būdu
vių tautos tragedija ir visu savo buvo išvežtas į ligoninę. Ar ta
nimo žmoniiį.
paprastai paruošiama daugiau,
negu numatytas išsiųstinųjų
Šie žmonės jautriai atsiliepė į dvasininko autoritetu, ten susi-| liga bus jo išsigelbėjimas, ar
kontingentas. Tada komjaunimo
tiek mums svarbų lietuvišką rei rinkusiems išdėstys lietuvių tau prof. A. Maceina,' kaip mokslikalą ir, nors ir patys būdami tos reikalą. Tai šiuo atveju reikš ninkas ir visuomenininkas tuo 400 tūkstančių, ar gal net pu anglies kasykloms šachtų įreng komitetas vienų "prašymus pa
perkrauti asmeniniais, politiniais mingas organizatorių nuopelnas, bus sunaikintas, dabar peranks- sę miliono abiejų lyčių jaunimo ti ir geležinkelių tiesti.
tenkina”, kitų atmeta. Kurių at
Kremlius užsimojo per šiuos ir Raginama, kad tam tikslui bū meta, tiems netrukus vėl atsi
bei visuomeniniais darbais, vis- ir jis tikrai duos teigiamų rezul tyva spėlioti.
tiek surado savo brangaus laiko tatų.
Mūsų bendradarbis pažymi, ateinančius (1957) metus per- tų atrinkti "geriausi komjauni randa darbo jų gyvenamoj vie
skirti
šiam
grynai
lietuviškam
kad
sovietai, pasirinkdami auką, keldinti iš tirščiau apgyventų mo atstovai” ir šiaip kvalifikuo toj.
Kitataučių reikalingumas
Lietuvos teritorijoje
reikalui. Betgi visdėlto aišku,
labai landžiai išstudijuoja to as vietų į naujas stambiosios pra ti darbininkai specialistai, "pa
Kaip matome, šis reikalas ne kad jų prisidėjimas prie šio sąs Sąskrydžio dalyviams bus itin mens gyvenimą ir paskiau pra monės vietoves, daugiausia Si reiškę norą” vykti į tuos rajo Apytikriai 1954-55 metais taip
iš Lietuvos buvo išsiųsta apie
eilinis. Jis nėra eilinis ir jis turi krydžio lietuvių tautai duoda di reikšminga dar ir tai, kad kiek deda spaudimą, kurio dažnas ne bire.
nus.
3000 jaunuolių. Tada iš viso į
didelės reikšmės todėl, kad jis delį svorį, o kenčiantiems mūsų vienas turės retos progos pabūti gali išlaikyti.
Perkeldinimo propaganda vie Pažymėtina, kad šis perkilno- dirvonuojančias Žemes buvo su
ruošiamas ne tiek saviems lietu artimiesiams Lietuvoje ir po pa pačioje Lietuvoje — atsilankyti
šai prasidėjo gegužės 19 dieną, o jimas lyg ir neturėtų liesti že rinkta apie 350,000. Kadangi šių
viams ir nesivaikant pelno, kiek, saulį išblarstytiems suteikia vil Lietuvos pasiuntinybėje ir pa
pasirengimai atitinkamai anks mės ūkio darbininkų. "Savano- ir ateteančių mrų užsimojimas
svarbiausia, kitataučiams bei jta- čių į šviesesnį rytojų.
simatyti su Lietuvos suvereni Apie prof. A. Maceinos terorą čiau. Lietuvos jaunimas to už‘patariama tarp pra- siekia wfc’i.-»«i$ ild pusės miTcno
* kingiems amenkiecrūina" Įrdiiti- Ar visa tai neverčia susimąs teto vienu laikytojų, mūsų pa daugumas laikraščių, kaip tam1 simojimo liečiamas panašiai,
monės
darbininkų,
įstaigų tar jaunuolių, tai iš Lietuvos gali
kams ir visuomenininkams, tu tyti daugelio mūsų brolių, pačių siuntiniu Washingtone ministe- tikrą sensaciją, jau spėjo pa- kaip ir 1954-55 metų siuntimo į
nautojų,
mokyklas
baigiančių būti pareikalauta apie 4-5 tūks
rintiems lemiamos reikšmės šio tautiečių suklaidintų, abejingai riu P. Žadeikių.
skelbti. Niekur dar nepasigirdo vadinamuosius "Chruščiovo dva- moksleivių (kurie Lietuvoj nese tančius (po du ar pustrečio tūks
krašto ir bendrosios pasaulinės laikytis šio sąskrydžio atžvilgiu, Šis atsilankymas yra reikšmin balsų, kad prieš tokį terorą rei- rus”, tai yra, į dirvonuojančias
niai buvo labai uoliai raginami tančio kas pavasaris).
politikos gyvenime.
taip pat pagalvoti, kad didžiai gas ir jautrus kiekvienam asme kia greit reaguoti. Juk tai bai- žemes anapus Uralo,
stoti
žemės ūkyje), demobilizuo
Šių žmonių lietuviškosios pro klysta visi tie, kurie apie šį sąs niškai ir tuo pačiu bus svarbi sus barbarizmas, kuris galimas1 Dabar jaunimas bus siunčia
tų
karių,
o taip pat ir tarp be žinios, kad artimiausiu laiku
blemos tikslas ir teisingas su krydį nutyli arba sąmoningai jo demonstracija akyse,kaimyninių tik sovietijoj, kada vaikai palie mas'(skaitant nuo Tolimųjų Ry
darbių,
kurie
"atleisti iš įmonių esą suplanuota iš trijų Pabaltijo
pratimas gali turėti lemiamosios neremia.
atstovybių, kurios pamatys, kad kami kaip įkaitai ir nuo terori tų į Vakarus) į: Kamčatkos, Ma- ar įstaigų sumažinus etatus, su kraštų paimti jaunimo 100,000
reikšmės galutinai sprendžiant Kam Lietuva yra gyvenimo ši mūsų atstovybė yra gyva, turi zuojamos aukos, šiuo atveju tė dagano, Chabarovsko, Amūro,
mažėjus darbo paklausai”.
(kitų teigimu net milioną) grei
Lietuvos reikalus.
vo apsisprendimo, priklauso ir Buriat - Mongolijos, Irkutsko,
tikslas ir prasmė, bet ne priemo savo piliečius ir rėmėjus.
čiausia yra pernelyg perdėtos.
1954-55
metų
praktika
parodė,
jų gyvybės klausimas, šiuo atsi Krasnojarsko, Altajaus, Novosi
nė savo asmeniškiems tikslams
Vietovės vaidmuo
tikimu,
neužtenka
mūsų
pačių
kaip
atsiranda
"savanoriai
”
vyk

siekti, tam viskas turi būti aišku
Jaunimo demonstracija
birsko, Omsko, Kazachstano, Uz
Su ligšioline išsiunčiamojo
pastangų tokį terorą suvaldyti, bekistano, Čeliabinsko, čkalovo, ti į tuos svetimus kraštus ir pri jaunimo banga iš Lietuvos (taip
Todėl visiškai suprantama, ko ir suprantama.
Šis sąskrydis reikšmingas ir bet reikia šauktis galingųjų pa
dėl rengėjai pasirinko sąskrydžio
Sverlovsko, Molotovo sritis, mityviausias gyvenimo bei dar pat ir iš Latvijos bei Estijos)
tuo, kad į jį suskrenda mūsų tau galbos.
Pamaldos katedroje
vietai Jungtinių Amerikos Valspraktiškai apimančius visą Sibi bo sąlygas. Partijos komitetas
tos jaunimas, mūsų atžalynas
išvyko nemaža ir rusų. Naujo
aybių sostinę Washingtoną, o ne
rą, ir į Tūlos, Archangelsko,
Reikšmingas faktas, kad sąs kaip organizuota ir sąmoninga
iš
anksto
sudaro
būsimų
”
savasios
išsiuntimo bangos pirmieji
kurią kitą lietuvių daugiau ap
Murmansko sritis Europinėj Rukrydžio iškilmingosios pamaldos tautiškai subrendusi visuomenės tautiniu nugarkauliu, išlaikė sa sijoj
bei
Donbaso
sritį
Ukrainoj.
nori
^
’
’
s
^
ra
^
’
P
atierns
”
savano
;
paskelbti
"Lietuvos savanoriai”
gyventą šios šalies miestą.
vo tėvų kalbą, pasiliko ištikimas
bus vienoje gražiausiųjų Wa- dalis.
riams
”
dar
nieko
apie
tai
neži

Washingtonas, galima sakyti,
yra
Klaipėdos
komjaunuoliai:
shingtono miesto katedroje —
šis jaunimas yra mūsų tautos savo tėvų kraštui, savos tautos Šiuo atveju jaunimas siunčia nant. Įmonėms bei įstaigoms, ku
šiandien yra pasaulinių interesų
mas
nebe
dirvonų
plėšti,
o
sta

Jakovas
šturmaitis(?),
inžinie
tradicijoms,
drąsiai
visur
skel

šv. Mate, katedroje. Į šias pamal potencialo įrodymas ir lietuvių
susidūrimo sostinė. Į Washingtotyti naujų elektros, metalurgi riose jie dirba, įsakoma atleisti rius - hydrotechnikas, jo žmona
das yra sukviesti tūkstančiai tautos tęstinumo garantija. Sa biasi lietuviais.
juos iš darbo, o visos kitos įmo
ną tebėrą nukreiptos ne tik visų
amerikiečių, kurie renkasi, jau vo jaunimu mes turime didžiuo Šis jaunimas Amerikos sosti jos, chemijos, naftos, mašinų, nės instruktuojamos jų į darbą Galina, meteorologė, tinkuotojas
kraštų politikų akys, bet ir, svar
I žinodami, kad tą dieną bus mel tis ir galime pasitikėti, nes jis, nėje pasirodys kaip savarankiš turbinų, gelžbetonio gamyklų, nepriimti. Jiems ir nelieka kitos Genadij Dimitrijev ir mūrinin
biausia, visų tų, kurie kankina
džiamasi už kenčiančią Lietuvą. nors daugiausia išėjęs ar beeinąs ka tautinė grupė, pademonstruos
išeities, kaip tik "entuziastiškai' kas Feodor Jakopov. (LNA)
mi bolševikų rusų okupacijos ka
Ten, kaip net retai kur lietu- šio kršato mokyklas, nesutirpo savo aspiracijas, kėlę balsą už
torginėse stovyklose, kurie velka ...
.....
sunkų, neteisingumo pritvinkusį,!
pa?pl« baznyi°Se pasl? menkadvasiams paruoštame ka savo brolius, persekiojamus ir SUSTOJO AUSTRA
1 i toiyn nrma nut nomolrloo vriai
žiauriausią okupacinio režimo taiko, prieš pat pamaldas visi tile, bet išliko sveikas su stipriu kenčiančius už geležinės uždan LIJOS LIETUVIS
gos, ir išreikš padėką visiems, Australijoje, kur yra įsikūrę
jungą ir žūsta-miršta šaukdamie
remiantiems lietuvišką bylą.
si neprišaukdami laisvajame pa
tik 5000 lietuvių, pastaruoju lai
saulyje gyvenančių savo brolių
• Naujasis Graikijos užsienio reikalų ministeris.E. Aveku jau ėjo trys lietuviški laik
‘ Organizatoriai
ir visų kitų žmonių pagalbos. To
raščiai. Savaime suprantama, roff, kuris laikomas nusistačiusiu prieš anglus, pažadėjo pagalbą
dėl kiekvieno laisvojo lietuvio,
Šio sąskrydžio pasisekimas ir kad tokiam mažam lietuvių skai kipriečiams ir pastangas grąžinti ištremtą arkivyskupą Makarios.
neatsižvelgiant į savo politinį įsi
didelė reikšmė yra, kad jį orga čiui, trys laikraščiai yra net la
• Italijoj įvykę rinkimai, dar negalutiniais daviniais, davę
tikinimą, taip pat nepaisant, ką
nizuoti ir tvarkyti ėmėsi tikrai bai perdaug. Jie jokiu būdu iš pralaimėjimą komunistiniam sparnui. Balsavimuose dalyvavę net
apie tai sakytų apakę ir nuo lie
nuoširdus čiagimis patriotas lie prenumeratos ir skelbimų nega iki 90 % visų rinkikų.
tuviško pagrindo, nutolę mūsieji
tuvis, visiems mums ir Amerikos lėjo išsilaikyti, todėl su skaity
politikieriai, uzurpuotųjų centrų
• JAV automobilių pramonėj pradėjo pasireikšti negalavi
visuomenei savo naudingais dar tojais jau vienas atsiskyrė. Pir
bosai, — pareiga dalyvauti ten,
bais gerai žinomas advokatas masis sustojo ėjęs Australijos mai. Esą, neišparduoda tiek mašinų, kiek buvo suplanavę. Todėl
kur savo nuoširdžiu dalyvavimu
automobilių pramonės rajonuose žymiai padidėjo bedarbių skai
Antanas Olis. Jam talkininkau Lietuvis.
arba skirtąja auka jis galėtų su
ja retas visuomeniškios toleran Reikia manyti, kad ir dviem čius. Ypač bedarbių skaičius padidėjo Mich. valstybėje.
trumpinti tos savo brolių trage
cijos ir didelis jaunimo draugas likusiems laikrašiams nebus len
• Pietų Amerikos valstybės yra nemažai prasiskolinusios
dijos laiką ir priartinti mūsų tau
patriotas Juozas Bačiūnas ir vi gva skaitytojus lankyti.
JAV. Pavyzdžiui, vien Brazilija yra skolinga $960,000 000.
tos išvadavimą.
sa ALT Sąjungos valdyba prie
Reikia ir tai nepamiršti, kad
• Prancūzijos vyriausybę gali ištikti nauja krizė, kada
šakyje su jos energingu pirmi
Washingtonas yra toji sostinė,
tarp vyriausybės narių atsirado didelių nuomonių skirtumų dėl
kuri yra į Ameriką atidariusi
BENDRUOMENĖ BUS kovos metodų Alžyre. Yra tvirtai manančių, kad ginklo jėga ten
ninku daktaru Biežiu.
duris visiems persekiojamiems,
ATSTOVAUJAMA nebus įmanoma atstatyti tvarką.
Šį sąskrydį remia ir jam talki
ypač po antrojo pasaulinio karo
SĄSKRYDYJE
• Kipro saloje prasidėjo smarkios teroro kautynės tarp vie
ninkauja visa nuoširdžioji lietu
ištiesdama ne tik duosnią, bet ir
WASHINGTONE
tinių graikų ir turkų. Atsimenant, kad 1 turkui išpuola 4 graikai,
vių visuomenė, tikrai trokštanti
stiprios moralinės atramos ran
JAV LB Centro Valdyba, ga turkai turi didesnius nuostolius. Bet turkus palaiko anglai, todėl
ką. Todėl šis sąskrydis iš lietuvių
laimėti Lietuvos laisvės ir Ne
vusi Amerikos Lietuvių Tautinės nemažai nukentėsią ir patys graikai.
pusės turi būti tiesiog demonspriklausomybės bylą.
Sąjungos kvietimą dalyvauti jos
tratyvinis dėkingumo parodymas
• Anglai, norėdami įrodyti, kad Saudi Arabijos karalius
Todėl, suprasdami šio sąskry organizuojamame lietuvių sąs ir vokiečių nacių laikais su jais aktyviai bendradarbiavimo, pa
Amerikos vyriausybei ir visai
džio visokeriopą reikšmę ir po krydyje Washingtone, atsižvelg skelbė visą eilę dokumentų, tą bendradarbiavimą įrodančių.
jos tautai.
litinį svarbumą, gyvai atsiliep dama į kultūrinius šio sąskrydžio
tikslus, gegužės 1 d. posėdy nu
• Anglijos karalienė, jos vyras Pilypas ir visa karališkoji
Sąskrydžio globėjai
kime į šį kvietimą ir savo auko tarė kvietimą priimti. Bendruo šeima saugoma sustiprintų sargybų nes esą žinių, kad graikai
Reikšmingas faktas, kad patį Į Vakarų Vokietiją eina didesni ir didesni JAV ginklų transportai, mis bei asmeniškai dalyvaukime menei sąskrydyje atstovaus jos norį keršyti už nepasigailėjimą dviejų kipriečių, kurie buvo pa
ginkluojant Vakarė Vokietijos organizuojamą kariuomenę.
sąskrydį apsiėmė globoti ir šio
šiame sąskrydyje.
delegacija.
karti.

Taip sovietai išveža jaunimą
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Šią savaitę
Balys Gaidžiūnas
•

įvyks liepos pradžioje Detroite,
Mich.
Paprastai Pildomosios Tary
bos rinkimų tvirtinimas seime
atliekamas be sunkumų ir ginčų,
jei nekyla kokių neaiškumų dėl
išrinktų kandidatų ir pačių rin
kimų.

• Dail. Natalijos Jasiukynaitės
kūrinių paroda įvyksta nuo bir
želio mėn. 1 iki 30 d. The New
York Public Library (127 East
58 St.).

ton viešbutyje (7 Avė. ir 55
Street, Manhattan).
Kvietimus dar galima gauti pas
Komiteto narius ir šiose vietose:
J. Ginkaus svetainėje (495 Grand
Street, Brooklyn, tel. EV 4-9293
ir "Vienybės” redakcijoje (412
Bedford Avė., Brooklyn, tel.: EV
4-0862).

• Knygų leidykla Sūduva, susitaruąi su Giedros ir Šatrijos kor
poracijomis, leidžia Marijos Pečkauskaitės - Šatrijos Raganos
rinktinius raštus. Juos redaguo
ja Danutė Lipčiūtė-Augienė.

PHILADELPHIA

NE W YORK

• Vasario 16 Gimnazija nusipir
ko naują autobusiuką. Jos skolų
sumažėjo, finansinė padėtis'pas
kiausiu metu kiek geresnė. Gim
naziją šiuo metu remia apie 180
būrelių. Neseniai gimnazijoje
lankėsi didelis jos rėmėjas švei
caras p. Thomas, kuris išsamiai
susipažino su jos veikla. Dalis
mokinių per vasaros atostogas
(apie 15) vyks į Norvegiją, dalis
— į Šveicariją ir Italiją.

Washingtono sąskrydyje New
Yorkas ketina gausiai dalyvauti.
Jau registruojami asmens, kurie
važiuos ne automobiliais, bet
traukiniu, kad laiku būtų galima
parūpinti papigintus kelionės biletus.
Prašome visus, norinčius pa
sinaudoti papiginta kelione, re
gistruotis šiose vietose: J. Gin
kaus saldainių krautuvėje (495
Grand Street, Brooklyn, tel.: EV
4-9293), Vienybės redakcijoje
(412 Bedford Avė., Brooklyn, tel.
EV 4-0662), J. Jokūbaičio par
duotuvėje (331 Union Avė.,
Brooklyn, tel. EV 7-2089) ir Pi
liečių Klube (289 Union Avė.,
Brooklyn, tel.: EV 4-9672).
Ten pat galima įsigyti banke
to biletus ir gauti reikalingų in
Paieškoma Stasė Liktoraitė
formacijų.
duktė Kazio ir Dr. Virkutis. Yra
žinių iš Lietuvos. Rašyti Aldonai
Kvedarienei, 325 Wellesley St.
E., Toronto, Ont., Canada.

N E W YORKAS
RENGIASI
WASHINGTONO
SĄSKRYDŽIUI
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DON McCULLAGH
CHEVROLET CO.

VISI J VVASHINGTONĄ
Visuotiname ALT S-gos susi
rinkime, įvykusiame gegužės 20
d. apsvarstytas sąskrydžio rei
kalas.
Sąskrydžiui remti parinkta
aukų ir tikimasi, kad skyriui nu
statyta duoklė bus išpildyta.
Sąskrydis garsinamas vietoje
per radiją, spaudą ir viešus atsi
šaukimus.
Teko patirti, kad vien tik jau
nimo ruošiasi vykti virš 30 as
menų. Daugumoje visi vyksta sa
vomis mašinomis. Neturintieji
mašinų bus nuvežti draugų. Kad
būtų suderinti visų reikalai, vyk
stantieji iki š. m. birželio mėn.
9 d. registruojasi pas P. Mitalą,
515 Greenwich St., tel. HO
7-8915, p. Melniką, 5532 Thomas
Avė., tel. SH 7-1910, Kalvaitį,
5915 Reach St., tel. PI 2-1779.
P. M.

SEE THE NEW 1956 CHEVROLET
THE FINEST EVER BUILT

CEdar 1-7060

1258 East 105th St
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THE 6E0METRIC STAMPING
COMPANY

DETROIT
SLA 49 SEIMAS

S. L. A. 49-as ir 70 metų su
kaktuvinis seimas šiais metais
įvyks Detroite. Prasidės liepos
mėn. 2 dieną ir tęsis iki bus už
baigti visi seimą liečią reikalai.

Posėdžiai vyks Hotel Statler,
miesto centre. Liepos mėn. 3 die
ną, tame pačiame viešbutyje,
nuoširdžioje visų atstovų šeimo
je įvyks banketas su menine programa ir žymių asmenų kalbo
mis. Liepos mėn. 4 dieną su labai
gražia programa gegužinė.

Antanas Ignatavičius ir Hen
rikas Macūras prašomi atsiliepti
šiuo adresu:
Kymantas Mečys, Greenwood
St., West Moolap, Geelong, Vic.,
Australia.
Yra svarbios žinios iš giminių.

Vasarvietė "Nida” randasi ra
mioje, gražioje vietoje prie Lobdell ežero, 55 mylios nuo Detroi
to. žuvingas ežeras, gera mau
dynė, tinkama vieta vasarojimui,
bei savaitgalių praleidimui.

1111 EAST 200th STREET

IV 1-3800
4
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NORWOOD DRUG. INC.

VASARVIETĖ "NIDA”, MICH.1

BARTU NEK

CLOTHERS

Suinteresuoti prašoma rašyti
Kodačiams "Nida”, Linden,
Mich., arba skambinti, Linden
14 F 23.
i

GERAS RECEPTO IŠPILDYMAS YRA SVARBIAUSIA
MUSŲ PAREIGA.
RECEPTŲ SPECIALISTAS

HE 1-1035

6411 Superior Avė.
FINANCE YOUR

Jau laikas užsisakyti vasarna
mius bei kambarius atostogoms.
APPEARANCE
Priimami ir viengungiai su mais
tu, o nuo birželio 15-tos ir mo
kyklinio amžiaus mergaitės, ku A MODERN TEN-PAY-PLAN
rios čia ne tik galės gerai pailsė
ti, bet ir skautišku metodu bus.
14958 St. Clair Avė.
auklėjamos lietuviškoje dvasioje, j

J. Kamienski

Pasibaigus Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje Pildomosios Ta-(
rybos rinkimams SLA organas
Tėvynė paskelbė rinkimų duome
nis, rodančius kiek ir kuris kan
didatas gavo balsų.
Pagal rinkimų duomenis rei
kėtų laikyti, kad j Pildomąją Ta
rybą yra išrinkti šie kandidatai:
Prezidentas K. J. Kalinauskas,
viceprezidentas P. Dargis,
sekretorius M. J. Vinikas,
iždininkas Nora Gugienė,
iždo globėjas J. Maceina,
iždo globėja E. Mikužiutė,
daktaras kvotėjas Dr. S.
Biežis.
Bet naujos Pildomosios Tary
bos ir jos išrinkimo tvirtinimasj
priklauso SLA seimui, kuris

Balfo 76 skyriaus valdyba , ir,
jos talkininkai ruošiasi tradicinei I
gegužinei, kuri įvyks birželio
mėn. 3 d. Birutės darže. Geguži
nės pradžia 1 vai. p. p.
Tat mieli detroitiečiai, vieni
savo atsilankymu, kiti aukomis,
paremkime šį kilnų darbą. Juk
nieko pasaulyje nėra gražesnio
ir kilnesnio, kaip pagelbėti vargan patekusiam tautiečiui. P. P.

• Vokietijos lietuviai rinkimus j
krašto valdybą vykdo liepos mėn.
29 dieną. Rinkimus praveda spe
cialiai sudaryta komisija (St. Jasas, V. Puniška, B. Survilienė,
A. Petkevičius ir J. Jackevičius).

Anądien skaitau lietuvišką
laikraštį "Naujienas”, o vis at
rodo, kad skaitau "Vilnį” ar
"Laisvę”. Toks didelis panašu
mas, toks pats koliojimosi žody
nas, lyg atrodo, kad rašo Bimba,
Jonikas ar Prūseika.
Bet ne, "Naujienose” rašo ALT Šie rinkimai kaip tik sukelia
sekretorius, pagarbus daktaras tam tikras abejones, ar tikrai jie • New Yorko lietuviai sutinka
Pijus Grigaitis, kovotojas dėl yra įvykdyti prisilaikant SLA Lietuvos Diplomatijos šefą 1956
Lietuvos laisvės. O, matyt, rašo konstitucijos nuostatų ir geros m. birželio 3 d.» sekmadienį,
panašiai todėl, kad kada taj ben valios tų, kuriems priklauso rin 3:30-6:00 vai. popiet Park Sherdrai veikė, bendrai kėlė revoliu kimų priežiūra. Tokias mintis
cijas. Užtat ir panašumas toks, kelia paskelbtieji rinkimų duo vedų su kombinacijomis atliktie
nors dabar ana buvusi draugystė menys. Iš jų matyti, kad į iž ji rinkimai, ar pavesti SLA iždą
ir labai nemadnas reikalas ...
dininkus buvo leista balsuoti tvarkyti naujam iždininkui, už
Šį kartą pagarbus daktaras Pi kandidatas, kuris dar rinkimų ką pasisakė ir tikroji dauguma
jus Grigaitis puola mūsų Juozą pradžioje savo kandidatūrą at balsuotojų.
Bachuną. Jį puola tokiais žo šaukė. Bet nežinia kodėl rinkimų
džiais "vynioja savo mintis j pa vykdytojai nepainformavo laiku
CHICAGOS
kulas”, "kelių sieksnių tauška apie tai kuopas. Tuo būdų lei
lais”, rašo, "terlioja Vyriausią džiant atsisakiusįjį kandidatą
GYDYTOJAI
‘•‘••Zv*I,,»**I**«"**’**'* *•*
Išlaisvinimo Komitetą”. O patį balsuoti buvo suskaldyti balsai
J. Bachuną pagarbus daktaras tą narių, kurie nenorėjo, kad iž
Tel. ofiso PRospect 8-1717
vadina ūkininku kabutėse, atseit dininko Gugio postas būtų pa
Rezidencijos REpublic 7-7868
jį pajuokia.
veldėtas jo mielos žmonos. Rin
Dr. S. Biežis
Pagaliau pagarbus daktaras kimų duomenys rodo, kad kuopų
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
meta tokį sakinį: "šitoks elgima nepainformavimas apie atsisa
3148 West 63 St.
sis yra panašus, kaip du vandens kymą kandidato į iždininko vie
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
lašu, į taktiką tų, su kuriais lie tą, buvo lemiamas. Matom, -tead Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.
dėl
savo
tėvynės
tuviai kovoja
už iždininką balsai pasiskirstė šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
išlaisvinimo”. Atseit, pagarbus šiaip: N. Gugienė gavo 1494 bal
Rezid. 3241 W. 66th PLACE
daktaras nori pasakyti, kad J. sus, A. S. Trečiokas — 1361 ir
Bachunas yra bolševikas.
J. R. Verbalis, kuris buvo atšau
Tel. offic’o EVerglade 4-7376
Ne, gink Dieve, ne Pijus Gri kęs savo kandidatūrą, — 202 bal
Tel. buto GRaceland 2-9203
gaitis, buvęs Prūseikos ir Bim sus. Taigi, tokių balsuotojų, ku
bos draugas, bet J. Bachunas, rie norėjo kito iždininko, iš viso
Dr. Juozas Bartkus
kuris su tokiais niekad nedrau buvo 1563 arba 69 balsai dau
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
gavo ir su jais bendrai neveikė... giau, nei jų paduota už N. GuNorvest Medical Center
Kai jau nebėra argumentų at
gienę.
2336
West Chicago Avė
sakyti į ūkininko Juozo BachuChicago 22, III.
no ramiai dėstomas mintis, tada Tokie faktai duoda SLA sei VAL.: 1-3:30,
6-8:30 p. p. pirmad.,
reikia ji apšaukti bolševiku. Ap mui rimtą pagrindą pasvarstyti
antrad., ketvirtad., penktad.,
šaukti ir dairytis, ar kas nemato ir nuspręsti: ar padaryti SLA iž
Tik susitarus trečiadieniais.
raustelėjusių paties pagarbaus dininko vietą paveldimą, į ką
11-2 p. p. šeštadieniais.
daktaro Pijaus ausų ...
Toks rašymo metodus, kokį
"Naujienose” vartoja ALT se
GARANTUOTI SIUNTINIAI!
kretorius Pijus Grigaitis, prime
Lietuvoje
ir
į Pabaltijo kraštus, Ukrainon, Lenkijon, Ru
na mūsų mielo, nepriklausomy
sijon
greičiausiai
ir pigiausiai siunčia siuntinius ši firma
bės metais sukultūrėjusio Kau
no, bet vieno kiek atsilikusio
priemiesčio — Šančių, labai rei
kalingus verslininkus — vežikus.
Jie šiaip neblogi žmonės, bet kai
JAN!QUE TRADING CO.
jau įsismagindavo, tai pasakyda
1029 Fairfield Avė. (netoli W. 11 St.)
vo visokiausių nelabai gražių žo
Cleveland 13, Ohio
Telef.: CHerry 1-5547
džių.
žinoma, kiekvienas turi teisę
Centrinė firma yra Toronte, Ont.
pasakyti: reikalingi buvo tie
835
Queen
Street West, Toronto, Ont.
Šančią verslininkai, reikalingas
ir
skyriai
didesniuose
miestuose, Kanadoje ir Amerikoje.
ir pagarbus daktaras Pijus Gri
Ksiuntimo
skyrius
yra ir Clevelande.
gaitis, ALT sekretorius. Tik mes
norėtume, kad pagrabus dakta
Klijentų patogumui skyriai atidaryti:
ras Pijus Grigaitis būtų kiek ki
1162 Broadway Avė., Buffalo 12, N. Y.
toks, negu anie mūsų tautiečiai
Telef.: FI 1272
iš Šančių.
•

BALFo GEGUŽINĖ

6529 Union Avenue
833 Prospect Avenue
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JUDGE ALBERT A. WOLDMAN
JUVENILE COURT
WILLIAM A. RUSCHAK

BAILIFF

Galvojate apie —

PAVASARINI VALYMA?
ATSIMINKITE

2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III.
Telef.: BRunswick 8-6780
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HA N N A ’ S
PAĖMIMO IR GRAŽINIMO
PATARNAVIMAS

Visus mokesčius ir visas išlaidas apmokama čie vietoje, tat gavėjai
krašte jau nieko nemoka.
Už naujas medžiagas imama tiktai 50% vertės.
Visas siunčiamas prekes galima pasirinkti įstaigoje, kuri atidara
kiekvienų dienų nuo 12 vai. p. p. iki 8 vpl. vakaro.

NAUJAS. MODERNUS

JET-PRESSURE CLEANING
Nenaudoja šepečių
Jet valymas yra daug geresnis, negu šepečių valymas.

WILSON PURE OIL
SERVICE STATION
8000 BESSEMER AVENUE

DI 1-9807

• Patyręs valymas daromas namie ar ofise
• Siuvimas, taisymas, pertaisymas ir įdėjimas

JUOKTIS

SVEIKA!

Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro
ir savikritikos žurnalą

PELĖDA
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir grudžio mėn.
Rašykite šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė., S.,
Welland, Ont., Canada.
Prenumerata metams $1.00 į visus pasaulio kraštus.
Atskiras numeris 30 cnt.

VISAD IŠEINA ŠVARUS Iš...
I

The HflNNA RUG and
FURNITURE CLEANING Co
Narys The National Rug Cleaning Institute

7606 CARNEGIE AVĖ.
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KENT FLORIST INC.
FLOWERS OF DISTINCTION
12453 Cedar Road
YE 2-8340 - 2-8341
CLEVELAND HEIGHTS 6, OHIO
SPECIALISTS IN OVERSEAS GUARANTEED
FLORAL DELIVERIES

Dirva Nr. 22 * 1956 m. gegužės mėn. 31 d.

Dailininko L. Vilimo kelias
aukštyn

KULTŪROS KONGRESUI
BESIARTINANT
Du dideli įvykiai

Liepos 1 d. Chicagoje įvyksta
JAV ir Kanados Dainų šventė.
Su ja yra siejamas JAV ir Ka
nados lietuvių Kultūros Kongre
sas, įvykstąs Dainų šventės iš
vakarėse — birželio 30 d.
Abu užsimojimai ysa vienodai
svarbūs: Dainų šventėj išgirsi
me vienos kultūrinio darbo sri
ties rezultatus, Kultūros Kon
grese stabtelėsime ties mūsų kul
tūrinėmis problemomis ir kultū
rinio gyvenimo rūpesčiais.
Svarbu, kad abu kultūriniai
įvykiai būtų dideli ir didingi. Tuo
rūpinasi jų rengėjai, bet prie to
turime prisidėti ir mes kiekvie
nas.

Ko prašoma iš Lietuvių
Bendruomenės organų

lyvautų ko daugiausia svečių.
Bendruomenės apygardų ir
apylinkių valdybos taip pat yra
prašomos kviesti ir banketo sve
čius. Kadangi banketo svečių
skaičių viešbučiui reikia praneš
ti iš anksto, tad apygardų ir
apylinkių valdybos iki birželio
23 d. praneša, kiek svečių iš jų
apygardų ir apylinkių bankete
dalyvaus. Kartu su pranešimu
siunčiami ir pinigai (po 6 dol. už
kiekvieną svečią). Kvietimus
bus galima atsiimti į Chicagą
atvykus.
Paskiri asmenys apie dalyva
vimą bankete praneša tiesiogiai.
Reikia kreiptis į Banketo Komi
sijos pirmininką: Jonas Jasaitis,
4430 So. Campbell Avė., Chicago,
III., tel. LA 3-2180.

Viltis greit laimėti 5000 rub
lių už 100 yra svarbiausioji sko
lintojų paguoda, bet ta laimė kas
pusmetį gali aplankyti tik ...
tris iš miliono.

Išspausdintas Lietuvių
Enciklopedijos VIII
tomas

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI
JOS VIII TOMAS jau išspaus
dintas ir atiduotas įrišti. Jis ap
ima Guadalajara — Instrumentacija. G ir H
raides redagavo Pr. Čepėnas, I,
Į ir Y — J. Girnius. Jiems tal
kininkavo 176 bendradarbiai,
įvairių sričių specialistai.
Iš didesnių straipsnių paminė
tini: Gudija, Guma, Habsburgai,
Hanza, Heidegger, Hegel, Herezija, Hititai, Homeras, Hanorijus, Horacijus, Hugo, Humaniz
Nakvynių užsakymas
mas, Indėnai, Indija, Indoeuro
Chicagos lietuvių bendruome piečiai, Inkai, Inkvizicija. Su lie
nė padarys viską, kad atvyku- tuvių gyvenimu susiję didesnie
siems būtų jauku ir malonu. Jie ji straipsniai: Gultuvės, Gumbi
daugelį ir apnakvydins. Tačiau nė, Gustaitis, Hamburgas, Ha
bus ir tokių, kurie norės apsisto miltonas, Hanau, Hartfordas,
ti viešbuty. Turime rinktis tą Herbas, Hetmonas, Hymanso
viešbutį, kurio patarnavimais projektas, Horodlės aktai, J. ir
naudosimės. Reikia kreiptis šiuo M. Yčai, Ignalina, Ylakiai, Ilga
adresu: Reservation Department sis grašis, Ilguva, Inkorporacija
Hotel Sherman, Randolph and (Lietuvos į Sovietų Sąjungą),
Clark Streets, Chicago 1, III. Nu Instrukcija senojoje Lietuvosrodant vardą, pavardę ir kt., taip Lenkijos valstybėje. Tomą puo
pat reikia pranešti, kad užsako šia per 450 įvairių iliustracijų.
ma ryšium su Lietuvių Kultūros Įrištos knygos pažadėtos ati
Kongresu (Lithuanian Cultural duoti leidyklai išsiuntimui pir
mąją birželio (3-9) savaitę. AdCongress).
JAV LB Centro Valdybos inf.

Bendruomenės Centro Valdy
ba yra išsiuntinėjusi visiems
Bendruomenės organams bendraKai 1949 metų vasarų į Ro- ti jo vadovai, bendradarbiai ir raštį, kuriuo jie, o ypačiai apy
chesterį atvažiavo Liudas Vili jis pats. Džiaugiasi Liūdo Vili gardų ir apylinkių valdybos, yra
mas, pajutome, kad mūsų tarpe mo draugai. Malonu ir kiekvie prašomi:
atsirado rimta pajėga. Ne tik nam lietuviui girdėti apie mūsų
1) stengtis, kad Kultūros Kon
kaip menininkas: kur tik buvo tautiečio pasisekimą. Ag, taip
grese
dalyvautų ko daugiausia
kas nors teigiamo, visur jį sutik norėtųsi, kad daugiau būtų Vili
pačios JAV Lietuvių Bendruo
davai.
mų. Ne tik J. A. Valstybėse, bet
Daugumoj jo pastangomis dar visur. Jie yra geriausi mūsų am menės apygardų ir apylinkių at
stovų ;
1950 m. buvo įkurta pirmoji L. basadoriai.
2) rūpintis, kad į Kultūros
Bendruomenės apylinkė. Jis bu
Br. Užemis
Kongresą vyktų ko daugiausia
vo ir jos pirmasis pirmininkas.
ir visų mūsų draugijų, ypačiai
Kai "draugas” Andriulis užklydo
kultūrinių, bei kitų kultūrinių
IŠ PROFESORIŲ
į Rochesterį, matėme Vilimą pi
vienetų
atstovų ir apskritai lie
ketuotojų eilėse. Minėjimų, vai DRAUGIJOS VEIKLOS
tuvių ;
dinimų progomis scenos dekora
3) siekti, kad Kultūros Kon
vimas buvo jo darbas. Matėme jį
Profesorių Draugijos valdyba
minėjimų pagrindiniu kalbėtoju. geg. 20 d. posėdyje tarėsi Kultū greso proga būtų ir materialiai
Su dideliu užsidegimu varė pro- ros Kongreso mokslo sekcijos paremti Lietuvių Bendruomenės
IŠ LIETUVOS
pogandą, kad lietuviai leistų vai parengimo reikalu. Kaip žinoma, kultūriniai tikslai bei užsimoji
kus į aukštus mokslus — baigtu Dainų šventės metu Čikagoje mai.
GYVENTOJŲ
VĖL
"šapom” medžiagą gaminę ir t.t. įvyksta ir Kultūros Kongresas, Draugijos ir paskiri asmenys
Nuogastaudavom, kad jo tie kurio mokslo sekciją organizuo aukas siunčia Kultūros Kongre PLĖŠIA 220 MILIONŲ
RUBLIŲ
sioginiai sričiai __ tapybai ne ja Profesorių D-jos valdyba. so Organizacinės Komisijos pir
liks laiko. Bet kur tau: žemaičio Prof. Kolupaila yra valdybos pa mininko adresu: Teodoras BlinsApie 220 milionų rublių vėl iš
energijos visam užteko, čia jis prašytas ir sutiko skaityti moks trubas, 6737 So. Cainpbell Avė.,
sukūrė paveikslų ciklą — metų lo sekcijos posėdyje paskaitą te- Chicago 29, III. Telefonu kreip traukiama iš Lietuvos gyvento
- ~ - - jų kišenių "laisvanoriškos” vals
laikai. Tai simbolinis spalvų žai ■:na "Aukštojo mokslo raida Ne tis į HE 4-3076.
tybinės paskolos forma.
dimas — aliejaus mozaika. Nors priklausomoje Lietuvoje”.
Paskolos pasižadėjimus ragi
Kultūros Kongreso tvarka
.
*
laikome ji moderniojo meno at
nama
pasirašyti 3-4 savaičių at
stovu, bet jo kukliame darbo Tiek Dainų šventės, tiek Kul Kultūros Kongresas bus atida
kambaryje užtinki ir natūralių tūros Kongreso pasisekimas pri rytas birželio 30 d. 9:30 vai. rytą lyginimo dydžio (mėnesinį atly
gamtovaizdžių. Paskutinius dve klausys nuo dalyvių skaičiaus ir Sherman viešbuty (Randolph ir ginimą gaunantiems tarnauto
jus metus stebėjome jo atrastą nuo jų aktyvumo. Prof. D-jos Clark gatvių kampas) iškilmin jams — mėnesio alga). Tik už
naują metalografinę kūrybą. valdyba labai pageidauja, kad guoju posėdžiu. Jo metu Lietu dirbantiems mažiau kaip 400
Kartoju, tai naujas, gal ameri Kult. Kongreso plenumo ir sek vių Enciklopedijos redaktorius rublių per mėnesį, užtenka pa
koniškos aplinkos padiktuotas cijų posėdžiuose dalyvautų di dr. J. Girnius skaitys paskaitą sirašyti pasižadėjimą pusės al
kūrybos būdas: sukurti daug ir desnis intelektualų skaičius, "Tautinė lietuvių kultūra — mū gos dydžio. Pasižadėta paskola
bus išskaitoma iš atlyginimo per
greitai (time is money). šio žan įskaitant visus Prof. D-jos na sų tautos išlikimo pagrindas”.
ateinančius 10 mėnesių.
ro kūriniai dygo kaip grybai po rius.
1-6 vai. po pietų įvyks atskirų
Iš Lietuvai nustatytos pasko
lietaus. Ne vien lietuviai džiau
*
sekcijų posėdžiai.
los
normos galima spręsti, kad
giasi L. Vilimo darbais. 1953 m.
Savo posėdyj valdyba priėmė 6 vai. vak. antrasis plenumo
jo pastangomis ir triūsu Roches- į Draugiją du naujus narius: 1) posėdis: Kanados Lietuvių Ben visų Lietuvoj dirbančiųjų mėne
ter Art Galery buvo suruošta Bernardą Kodatį, buvusį V. D. druomenės Kultūros Fondo pirm. sinis brutto atlyginimas siekia
Lietuvių Dailės Instituto, su di Universiteto ordinarinį profeso Tz. Matusevičiūtės paskaita tik apie 250 milionų rublių. Jei
deliu pasisekimu praėjusi grafi rių ir astronomijos katedros ve "Tautinės kultūros išlaikymo bū gu iš viso (su vaikais ir kitais
kas paroda. Tais pat metais įvy dėją ; 2) Vladą Jakubėną, kom dai ir priemonės” ir rezoliucijų nedirbančiaisiais) gyventojų Lie
ko jo vieno kūrinių paroda dvie pozitorių — pianistą, ilgametį priėmimas bei Kultūros Kongre tuvoje dabar skaičiuojama apie
3 milionus, tai vidutiniškai to
jose Rochesterio galerijose. Ro- Kauno Konservatorijos dėstyto so uždarymas.
uždarbio .tenka vos apie 80 rub
chesterio meno galerija.nupirko ją, kurs yra dėstęs ir čia, Čika
minėto "metų laikų” paveikslą goje, dviejose mokslo įstaigose: Kultūros Kongreso registraci lių asmeniui per mėnesį (apie 5
jos mokestis yra 1 dol. asmeniui. kilogramų mėsos ar 3 kilogramų
ir t.t.
National University of Music ir
Stebėdavomės, kai L. Vilimą Boguslawski Musical College. Studentai ir moksleiviai leidžia sviesto kaina).
Apie 80 milionų rublių šįmet
mi veltui.
savaitgaliais sutikdavom ant
būsią išmokėta Lietuvoj gyve
ežero bežuvaujantį, draugų tar
Kultūros Kongreso ir Dainų
nantiems grąžinant senesnes pa
pe tenisą belosiantį, ar sportuo
PADĖKA
šventės banketas
skolas. Tačiau tuos pinigus gaus
jančiais besigėrintį. Tai mokė
jimas suskirstyti savo laiką: po Ponui Pranui Aleksandravi Kultūros Kongresas ir Dainų beveik išimtinai tik Lietuvoje
įtempto darbo, visiškas atsipa- čiui, L. L. Kovų Invalidų nuola- šventė baigiami bendri banketu apsigyvenusieji rusai, nes dabar
laidojimas — pilnas poilsis. Gal iausia yra pernelyg perdėtas, liepos 1 d. 6:30 vai. vek. tame išperkamas daugiausia tik prieš
čia jo viena kūrybingumo paslap tiniam rėmėjui L. L. Kovų Inva pačiame Sherman viešbuty. Ban 10-15 metų išduotosios obligaci
čių?
lidų Draugijos valdyba širdingai keto tikslas — ne tik atsikvėpti jos, kurių tikrieji Lietuvos gy
Nuo atvykimo į Rochesterį, iki dėkoja už auką Laisvės Kovų In bei pasidžiaugti po atliktų dar ventojai neturi. Pokarinių metų
pereitų metų gruodžio mėn. 1 d. validams sušelpti sumoje $20. bų, bet ir kongreso bei šventės obligacijų kas metai tuo tarpu
L. Vilimas dirbo didelėj univer
L. L. Kovų Invalidų dalyvius pagerbti. Todėl taip pat teišperkama tik truputį daugiau
salinėj krautuvėj dekoratoriaus
Draugijos Valdyba labai svarbu, kad ir bankete da kaip 1%.
Iš šįmet surinksimų 220 milio
darbą, čia jo energija ir sugebė
nų rublių per ateinančius 10 me
jimai amerikonų buvo pastebėti.
tų į Lietuvą turėtų grįžti tik 27
Gavo pasiūlymą iš giminingos
milionai. Kam grįš, priklausys
krautuvės vadovybės Cincinnati
nuo laimės, nes tai sprendžiama
mieste. Nežiūrint, kad buvo dvy
loterijos būdu. Per 20 metų turė
lika konkurentų (visi ameriko
tų būti grąžinta apie 90 milionų.
nai, visi dailininkai), mūsų že
maitis laimėjo konkursą. Išvyko
Likusieji 130 milionų galės būti
atsakingesniam, savistoviam, ge
atsiimti tik 1977 metais, jeigu
riau apmokamam darbui (display
skolintojai dar bus gyvi, jeigu
director).
tebeturės obligacijas ir ... jeigu
Rochesterio lietuviškoji visuo
bus kas moka.
menė, jo draugai, gailėjomės jo
Trys ketvirtadaliai skolintojų
netekę, bet džiaugiamės, kai lie
negauna jokių palūkanų. Palūka
tuvis iškopė aukščiau ir užgniau
nos loterijos keliu Ilgiomis dali
žę nykščius laukėme, kol jis nau
mis per 40 pusmečių skirtomos
joj vietoj perlauš pirmuosius le
tik ketvirtadaliui skolintojų. Iš
dus.
tų daugumas katrą nors pusmetį
Su džiaugsmu tenka pranešti,
per ateinančius 20 metų galės
kad dailininkas L. Vilimas ne
sava paskolintą šimtinę atgauti
fe
tik pirmuosius, bet ir visus le
dvigubai, o 660 obligacijų kas
dus sulaužė: laimėjo pirmą vietą
pusmetį bus apmokamos penke
visame krašte skelbtame lango JAV viceprezidentas R. Nixon, nusifotografavęs VVashingtone su riopai, 66 dešimteriopai ir 6-7
dekoravimo konkurse. Patenkin abiem spelinimo varžybų pirmųjų dviejų vietų laimėtojom. vietoj 100 rublių gaus po 5000.

Dail. L. Vilimo autoportretas.
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Tokia klastinga ir tariamai nuolankia nuotaika Rusijos ambasa
dorius Kisselev dėkoja Egipto Nasserui už komunistinės Kinijos
pripažinimą.
ministracija ruošia išsiuntimui daugiau būtų aukų pasiųsta. Tuo
reikalingus sąrašus. Devintasis tikslu išsiuntinėti aplinkraščiai
tomas pradėtas rinkti.
visiems skaučių vienetams, pra
šant talkos ir aukos.

Aukos Vokietijos
skaučių vasaros
stovykloms
Skaučių Seserijos Vadijos So
cialinis skyrius žinodamas, kad
be mūsų materialės paramos Vo
kietijos skaučių stovyklavimas
neįmanomas, rūpinasi, kad kuo

Auką galite įteikti skaučių vie
netų vadovėms vietoje, pasiųsti
Vokietijos skaučių rajono vadeivei psktn. Aldonai Gasnerienei, (23) Diepholz, Flugplatz B.
1/4, W. Germany, arba Sociali
nio skyriaus vedėjai K. Kodatienei, 16228 Haviland Beach,
"Nida”, Linden, Mich.

NAUJAUSI 1 9 5 6 M. MODELIAI

Vokiškų radijo aparatų su visais patobulinimais. Lengvai ima

Europą. Turi visas bangas. Yra ir su patefonais.
NAUJI MODELIAI

I M P E R I A L
Atstovas S. GRABLIAUSKAS
5 Thomas Park, S. Boston, Mass.
Tel.: AN 8-5467

radjjo aparatų. Drauge
patefonas ir baras. Vi
sos bangos. Nepapras
tai gražūs.

Clevelande atstovas
Pirk šious aparatus — niekad nesigailėsi!
A. JOHANSONAS —
7616 Decker Avė., UT 1-3465
Reikalingi atstovai visuose didiesniuose miestuose. Rašyti S. Grabliauskui.

Tiktai

turi skonį kaip

kadangi

yra Amerikos vienintelis
Ugnimi Gaminamas alus.
(Gaminamas ugnimi 2000 laipsn.)

Strob Brew»ry Compony, Detroft

Sb
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Bačiūno sodyboje

žodį redakcija pabraukia ir įve
da žodį "jiems”, atseit — libera
lams. Pacituota dar pora suka
potų bei sumaišytų mano saki
nių ir po to man primena: "Ne
nuneigsite, jog esate skelbęs, kad
liberalai yra ir nekilnūs, ir ne
protingi — žmonės, kurie nepajė
gia ir nenori galvoti.”
Ką visa tai turi bendra su
ateitininkais ir man primestu
teigimu, kad tik jie gali būti
kilnūs ir protingi? Pasirodo, Sž
redakcija randa tokį dalykų ry
šį : "Visus šiuos žmones, kaip ne
dorus ir neprotingus liberalus iš
jungus, kilnumui ir protingumui
paliekami vien ateitininkai”.

PADĖKIM IŠLEISTI PROF. TUMĖNIENĖS
ATSIMINIMUS

Dr. Vanda Tumėnienė-Mingai- vaikų globos ir gydymo įstaigo
laitė, buv. Lietuvos Universiteto se; čia ji aprašo tų organizacijų
(sks) Sekminių savaitgalį, pa Farm vejoje bei iki soties pasisu
vaikų ligų profesorė Kaune, pa geras ir blogas puses, pačios favasario žaluma pasipuošusioje pome. Tačiau už vis mieliausia
rašė plačius ir įdomius atsimini stebėtas ir pergyventas.
Tabor Farm sodyboje, praėjo buvo ta atvira J. Bačiūno lietu
mus.
Atvykus iš tremties į JAV ji
darbštusis Seserijos ir Brolijos viška širdis ir brangus paskati
Juose ji atpasakoja savo stu vaizduoja kokios sunkios sąly
vadovų sąskrydis, kuriame da nantis žodis. Jis sąskrydžio da
dentavimo laikus, kuomet lietu gos čia įsikurti vyresnio amžiaus
lyvavo per 100 atstovų iš Chi lyvius priėmė lyg savo vaikus.
vės moterys buvo labai neskait žmonėms, nors gyvendama Lie
cagos, Clevelando, Detroito ir Sąskrydžio vardu p. J. Bačiūlingos universitetuose. Ji norė tuvoj ir Vakarų Europoj, kaip
Toronto. Jų tarpe buvo Seserijos nui įteikta prisiminimui sktn.
tų, kad dabartinė karta, ypač aukštos kvalifikacijos specialis
Vyriausioji Skautininke v. s. O. prof. Ig. Končiaus knyga "Me
jaunimas, susipažintų su ta toli tė, ji buvo labai vertinama.
Zailskienė ir Brolijos Vyriausia džio Drožiniai Gimtajam Kraš
ma praeitim po rusų jungu, kada Prof. V. Tumėnienė neturi lė
sis Skautininkas v. s. Stp. Kai tui Atsiminti” ir tik ką iš spau
lietuviai moksleiviai, neturėdami šų savo atsiminimams išleisti.
rys.
dos išėjusi Baden - Powellio
Maloni J. Bačiūno viešnagė da "Skautybė Berniukams” 2-ji lie Po to viso skaitytojas galėtų universiteto savam krašte, ver Todėl buvo sudaryta komisija iš
vė puikią progą sąskrydžio da tuviška laida. Skautų vadovai šią laukti "Studentų žodžio” skilty- žėsi svetur, net užsienin, pasiry trijų gydytojų: Dr. M. Budrie
lyviams iškristalizuoti pageida knygą gavo parsivežti lauktuvių tokio sakinio: "Yla net įrodinė žę pasiekti aukštąjį mokslą kar nės, Dr. V. Tumo-Tupčiausko ir
ja, kad tik skautai nesiekia nu tais labai sunkiomis sąlygomis. Dr. A. Garūno jos atsiminimų
vimus Lietuvių Skautų S-gos į savo vietoves.
versti valdžios”. Paprašius tokį
Pro mūsų akis praeina jos knygai išleisti. Kad palengvintų
Traybos suvažiavimui, kuris bus
Sąskrydžio darbus stebėjo
šaukiamas šios vasaros pabai ALTS Pirmininkas dr. St. Bie teigimą įrodyti, SŽ redakcija pa mokslo dienos gimnazijoj, Pe leidimą, komitetas prašo ne tik
goje. Sąskrydy skaityti 4 pašne žis. Tautinio auklėjimo pašneke tiektų atsakymą, paimdama iš terburge ir Berno universitete gydytojus, bet ir kiekvieną lie
kesiai, kuriuos pravedė: vyr. sio diskusijose dr. Biežis pareiš mano knygos "Komunizmas Lie Šveicarijoj. Būdama aukštesnių tuvį, kuriem svarbu pažinti ne
sktn. M. Budrienė apie tarptau kė pasitenkinimą dėl skautų do tuvoje” keletą sakinių, kur kal negu vidutinių gabumų, ji pasi priklausomos Lietuvos kultūrinė
tinį bendradarbiavimą, psktn. mėjimosi lietuvybės išlaikymo bama apie komunistų pastangas ryžo įgyti medicinos mokslą, kad ir mokslinė pažanga, paremti šį
Vyt. Kamantas apie tautinį jau problemomis. Jis skatino įtrauk nuversti Lietuvos vyriausybę. būtų savo krašto gydytoja. Ji to kilnų darbą, užprenumeruojant
nimo auklėjimą, psktn. Vy,t. Čer ti į skautų eiles antros ir tre Kadangi skautai nėra komunis pasiekė gaudama gydytojo dip knygą iš anksto.
nius apie drausmę ir toleranciją čios kartos šiame krašte gimusį tai, ergo, jie neužsiims pervers lomą prieš pirmą pasaulinį karą. Atsiminimai, išleisti atskira
mais.
ir vyr. sktn. J. Vaišnys apie re lietuvišką jaunimą.
Išsilaisvinusios nuo rusų prie knyga, bus papuošti įvairiais at
liginį auklėjimą.
spaudos
Lietuvos nepriklauso vaizdais, tarp kitko Vaikų Klini
Sž redakcija dar pasiteisintų,
Uždarant sąskrydį kalbėjo J.
Temos sukėlė gražias diskusi Bačiūnas, kuris pakartojo savo kaip nūnai ji padarė, kad "dėl mybės laikotarpis suteikė Dr. kos namo Putvinskio g. Kaune ir
jas, kuriose vyresn. vadovai da ir dr. Biežio kvietimą atsilanky kritikos demokratinėje visuome Tumėnienei vadovaujamą vaid Universiteto naujų klinikų ža
liam Kalne, Kaune. Kas iš anks
linosi savo patirtimi, o atžalynas ti lietuvių sąskrydyje Washing- nėje nesergama nervais”. Argi menį pediatrijos srity.
to sumokės 5 dolerius bus narys
reiškė sveikų naujų minčių.
tone, sk. sąskrydžio rengimo tai kritika? Greičiau — papras Kauno universitetas pavedė rėmėjas.
jai
organizuoti
vaikų
ligų
kated

Seserijos ir Brolijos vadovės- k-jos pirm. vyr. sktn. J. Vaišnys, to ir įprasto kritiškumo stoka.
Kviečiami stoti į garbės pre
vai su savo Vyriausiaisiais Skau Vyriaus. Skautininke v. s. O. Demokratinė visuomenė tiek pat rą, daryt paskaitas iš vaikų ligų
numeratorių
skaičių, sumokant
studentams
medikams,
įsteigti
tininkais turėjo atskiras suei Zailskienė ir Vyriaus. Skautinin atvira galimybei būti protinga ir
gas, kuriose pasidalinta šio me kas v. s. Stp. Kairys. Brolijos kilni, kaip ir atskiras žmogus. vaikų ligų kliniką-ligoninę ir nemažiau kaip 10 dol. iš kalno.
to skautiškosios veiklos aktuali VS, prieš įteikdamas p. Bačiū Tačiau galimybė vienas dalykas, ruošti gydytojus specialistus ko Garbės prenumeratoriai bus at
žymėti knygos priede.
jomis. Seserijos sueigoje š. m. nų! knygą "Skautybė Berniu- o dorybė kitas. Demokratinė vi vai su vaikų mirtingumu.
Prenumeratos pinigus prašo
Prof.
Tumėnienei
teko,
būt
vas. 16 d. į paskautininkes pa- kams”, paskaitė iš još Baden- suomenė ir jaunuomenė, manau,
ma
siųsti Dr. A. Garūno vardu,
keltoji Nijolė Jankutė davė skau- Povvellio testamentą. Tame tes
pirmtakūne kūdikių ir vaikų mai
nieko
neprarastų,
jeigu
daugiau
(buv.
vaikų klinikos asistentas
tininkės įžodį.
tamente pabrėžtas skautybės ke susirūpintų savyje ugdyti proti tinimo, gydymo ir jų sveikatos Kaune). Jo adresas:
apsaugos ir globos srityse. Be
Sąskrydis nutarė pasveikinti lias: ”Pats tikrasis kelias į lai
Dr. A. Garūnas,
LSS Tarybos Pirmininką v. s. mę yra nešti laimę kitiems žmo nį tikslumų ir dorinį jautrumą. to ji įsteigė savo privatinę tu1934 So. 48 Ct.,
Vyt. Čepą, o Tarybai persiųsti nėms. Bandykite juo eiti ir pali Atleisk, Mielas Dirvos Redak berkuliozo (džiovos) gydymui ir
Cicero
50, III.
šias rezoliucijas:
kite šį pasaulį truputį geresnį, toriau, kad vėl pasiprašiau vie profilaktikai vaikų ligoninę-sa- P. S. Prieš porą metų New
natoriją A. Panemunėje ties
”1. Sąskrydis išklausė prane negu jį radote”...
Yorko Lietuvių Gydytojų Drau
tos Jūsų skiltyse. Ta proga kar
šimus apie Seserijos ir Brolijos
Šis kelias nesvetimas ir mie toju savo pagarbą Jums ir Jūsų Kaunu. Palyginant, per trumpą gija išrinko profesorę Tumėnie
nepriklausomybės laiką toj srity
Vadijų bei vienetų pastangas su lajam Tabor Farm savininkui, o
byvo pasiekti nemaži laimėjimai. nę savo garbės nariu už nuopel
stiprinti lietuviškosios skautijos sąskrydis tenai liks ilgam skau redakcijai.
Gyvendama tremty Vokietijoj nus Lietuvos medicinai ir ta pro
Kun. St. Yla
pozicijas tarptautinėje skautiš tų vadovų atmintyje kaip brolišTumėnienė dirbo UNRRA ir IRO ga paskatino ją parašyt atsimi
koje šeimoje. Tos pastangos ne kai-seseriško bendradarbiavimo
nimus iš savo gyvenimo ir pro
ša puikius vaisius ir jas reikia brangiausios akimirkos.
fesinės veiklos. Dabar, kai ji tai
su didesne energija ir jėgomis
įvykdė, patiekdama jų gražų
plėsti. Sveikinamos Seserijos
pluoštą, skaitytojų priedermė
pradedamos pastangos veikti
tuos atsiminimus įsigyti ir su
kartu su kitų tautų tremtinių
Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj
PORA PASTABU
jais
susipažinti.
skaučių organizacijomis pasau
lio skaučių šeimoje”.
”2. Lietuvybės išlaikymo bare Mielas Dirvos Redaktoriau,
abi Vadijos duoda puikių ins Jūs telkėtės paskelbti mano
trukcijų bei programų. Pagal jė atvirą laišką, kuriuo "Studentų
gas ir priemones tevykdo jas žodžio” redakcija buvo, prašoma
vienetai. Didžiausias lietuvybės man primetamą teigiamą — "tik
išlaikymo veiksnys yra kiekvie ateitininkai gali būti kilnūs ir
na lietuviška šeima. Mūsų skau- protingi” — įrodyti autentišku
tija jai gelbsti, bet tik tėvų au tekstu arba atšaukti. Minėta re
toritetas ir pastangos išaugins dakcija gegužės 10 d. savo skil
atspariausius lietuvius".
tyse paskelbė "atsakymą St.
”3. Emigracinės negerovės Ylai”. Nesuradusi autentiško
kartais atsiliepia į toleranciją ir teksto, ji bando save teisinti,
drausmę. Mokėkime išklausyti peršokdama į svetimą lauką, bū
kitų nuomonę ir paklusti daugu tent — į mano straipsnius apie
mai. Stropesnis skautiškosios liberalizmą.
ideologijos įsisąmoninimas stip 1. Sž redakcija cituoja mano
riau visus sujungs bei ras kiek- žodžius, paimtus iš straipsnio
vienam broliui ir kiekvienai se "Pasaulėžiūros baimė”, būtent,
kur eina kalba apie objektyvų ir
sei mielą vietą skautavime”.
”4. Pasaulis sparčiai žengia subjektyvų galvojimą. Replikuo
pirmyn medžiagiškai. Kartais ta damas j J. Pronskaus aiškinimą,
pažanga nustelbia dvasines ge ką reiškia liberališkai galvoti,
rybes. Baden-Powelio sukurtoj; būtent — "laisviau žiūrėti į rei
skautybė vispusiškai auklėja kalą”, ašai teigiau, kad tokiu at
jaunuolį. Negerovėms atsverti, veju "jis (liberalizmas) nebegali
reikia daugiau atkreipti dėmesį ir nenori į nieką žiūrėti objektyį praktišką skautiškų programų' viai — pagal paties "reikalo"
bei pilnesnį ideologijos vykdy mastą. Jis žiūri savaip”. Iš to SŽ
mą. Vienetų veikloje, greta tar redakcija daro išvadą mane
navimo Tėvynei ir Artimui, skir skelbus, kad "visi liberalai yra
kime daugiau vietos religinei nepajėgūs galvoti”.
Rodos, yra pagrindinis skirtu
programai išeiti. Tai tevykdo
skautiškasis jaunimas ir vado- mas tarp pajėgumo (galios) gal
vai, o kapelionai bus mieli jų voti ir galvoti subjektyviai arba
talkininkai ir patarėjai, Mūsų objektyviai. Ar redakcija bus ne
gyvenimas bus pilnesnis su gyva suvokusi šio skirtumo, ar ban
džiusi man. primesti naują žmo
religine praktika”.
šeštadienio vakarą vėsioje giškųjų savybių ir gebėjimų nei
Juozinės (St. Joseph River) upės gimą?
pakrantėje buvo sukurtas nuo 2. SŽ redakcija cituoja kitą
taikingas laužas ir vėliau sody mano sakinį, paimtą iš straips
bos salėje smagūs šokiai, rate nio "Dogmatizmo baimė”. Mano
tekste šis sakinys skamba taip:
liai ir žaidimai.
Akimirksniu prabėgo ir Sek "Jo (proto) logika ir šios spren
minių sekmadienis, kurį sąskry dimai darosi net nedori, kalbant
dis pradėjo v. s. kun. J. Vaišnio, egzistencialistų rašytojo Alberto
SJ, atnašautomis šv. Mišiomis Camaus žodžiais". SŽ redakcija
po žydriu dangaus skliautu. Gied-! nuslepia, jog tai yra kito auto
riai skambėjo giesmės ir smigo' riaus minties parafrazė. Sž resielon prasmingas pamokslas, j dakcija cituoja šitaip: "Jo logiKas per Sekminės be supuok- ka ir jos sprendimai darosi
lių! Bet ir jas radome Tabor (jiems) net nedori”. Paskutinį

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj

DR. V. TERCIJONAS

CLEVELAND AMBULANCE
SERVICE, INC.
Remember the Maroon and Cream Colored Cars
with the Men in White

Cailed and Recommended by Cleveland’s Leading

Physicians and Surgeons

ENdicoit 1-0770

VOKIETIJOJ YRA
2000 LIETUVIUKŲ
Lietuvių pabėgėlių vaikučių
Vokietijoje yra dar apie 2000. Jų
dauguma tebegyvena skurdžiuo
se barakuose, po 5 ir net 7 as
menis viename kambarėlyje.
Dėl šių sąlygų jie išbalę, su
vargę. Juos reikia išvežti bent
vasaros metu į miškus, į tyrą
orą. Todėl skautai ir kitos vei
kiančios lietuvių organizacijos,
rengia jiems vasaros stovyklas.
Šioms stovykloms išlaikyti ir
tinkamą maistą parūpinti reika
linga lėšų. Vaikučių ir rengėjų
vardu nuoširdžiai prašau lietu
vių geradarių skirti aukų ir siųs
ti į B ALF centrą: 105 Grand
Street, Brooklyn 11, N. Y.
Tas aukas BALFas Vokietijo
je paskirtys proporcingai visoms
rengiamoms vasaros stovykloms.

NORTH AMERICAN
BANK CO.
Narys The FEDERAL DEPOSIT
INSURANCE CORPORATION
TAUPYMO SĄSKAITOS — ČEKIŲ SĄSKAITOS
VISOS TAUPYMO SĄSKAITOS APDRAUSTOS

$10.000
2%

MOKAMA

UŽ

INDĖLIUS

6131 ST. CLAIR AVENUE
15619 WATERLOO ROAD
3496 EAST 93rd STREET

HE 1-6063
IV 1-2400
BR 1-6666
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THE HUMPHREY CO

EUCLID BEACH PARK

• ••
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THE YODER
COMPANY

CLEVELAND, OHIO

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj
Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj

FRENCH CUISINE
DUCK ORANGE — LOBSTER AMERICAINE
A VARIETY OF TOURNEDOS — FROG LEGS

ŠAUTE PROVENCAL — PREPARED BY CHF ETIENNE

RICHMOND THEATRE

THE WAGON WHEEL
AIR CONDITIONING — AMPLE PARKING

DOWNER
v.

THE FINEST AND MOST MODERN

13114 Woodland Avė.

For RESERVATIONS

Call LO 1-6900

CARTAGE CO.
Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

THEATRE
1825 EAST 40TH ST.

5144 Mayfield Road

HI 2-4121

EX 1-6810

MARVEL BOTTLING
8915 CRANE AVĖ.
BR 1-4400
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Vyrai, kantrybes!
Vietoj spieglių ir dieglių
Rašo D. A. VALĖNAS

KNYGA, SPINTA IR KIAULYTĖ
V. MARICNAS

nereikės ''nebūti namie”, kai
jaunimas su knygų glėbiu belsis
į jūsų duris kartą per mėnesį.
Bent dvidešimt centų skambtelti
per dieną į bankelį išgelbėti ir
mūsų knygą ir mūsų lietuvišką
dvasią.
Taip pradėkime vėl. Pradėki
me vėl pirkti, skaityti ir mylėti
patį didžiausią turtą — knygą.

Lietuvių Bendruomenės Cleve vieną mėnesį, o kiekvieną mė
lando Apylinkės Kultūros Kof nesį, per visus metus, visą laiką,
misija (Petras Balčiūnas — kol namo grįšim.
pirm., Balys Auginąs, Vytautas Kultūros Komisija įžiūri, kad
Ignas, Julius Kazėnas, Petras mūsų periodinė spauda galėtų
Maželis, Viktoras Mariūnas ir daugiau apie išeinančias knygas
Juozas Žilionis) savo gegužės 27 pakalbėti ir nepalikti nei vienos
d. posėdy mane įpareigojo Cleve n e p a r e cenzavus. Redaktoriai
lando lietuviui išdėstyti, ką mes daug knygai pasitarnautų, jei
Pradėjo darbą Lokas
žinome ir manome apie aukščiau užuomaršas recenzentus specia
minėtus tris dalykus.
liais pavedimais savo žodį tarti
Pasaulio Lietuvių
paragintų.
Labai
reikšmingą
tal

Seimui šaukti
Knyga. Geriau knygos. Jų la
bai daug. Užeikit tik į Dirvą. ką knygai pagarsinti galėtų at
Knygų pilnos lentynos, jų krū likti ir lietuviškosios radijo va JAV LB Centro Valdybos ir
Kanados LB Krašto Valdybos
vos po stalais ir visuos užkam landėlės.
piuos prikrautos. Užpernai jų Spinta. Jos pilnas vardas — bendru susitarimu, yra sudary
buvo mažiau, pernai jau dau knygų spinta. Clevelando lietu tas Lokas Pasaulio Lietuvių Sei
giau ,o šiemet daugiausiai. Jos vis turi jau namus ir namuose mui šaukti. Loko kandidatus pa
skirtos Clevelando lietuviui, bet baldus. Ir gerai, kad turi. Reikia,
pačios kojų neturi, o mūsų žmo kad turėtų. Tik pasakykit jūs rinkti buvo pavesta JAV LB
gus neteko noro nei į Dirvą, nei man, kodėl kaikurie knygų spin Yorko Apygardos Valdybai, ku
j Spaudos Kioską dėl knygos tos dar neturi. Jeigu jie atidėjo ri pasiūlė šiuos asmenis: prel. J.
vaikštinėti. Kultūros Fondas ge jos pirkimą iki šiandien, tai te Balkūną, dr. Br. Nemicką, teis.
gužės mėnesį paskelbė knygos gul jau neatideda rytojui. Nusi J. Šlepetį, visuom. Alb. Trečioimėnesiu. Per šitą mėnesį knygų pirkite šiandien. Turėjote pinigo ką, teis. Vyt. Vaitiekūną, visuom.
Dirvoje ir Spaudos Kioske prisi easy chair’ui ir televizijai, tu J. Pakalką, prov. J. Makauskį.
rinko dar daugiau, o jų pirkėjų rite jo dar ir knygų spintai. Kny Ryšiams su JAV vyriausybės or
pasiliko vistiek ta pati sauja. gų spinta yra namų lietuviškumo ganais palaikyti yra pakviesta
Alto inf. direkt. M. Kižytė.
Kultūros Komisijos nuomone ir inteligentiškumo atestatas.
Kur
nėra
knygų
spintos
ir
savos
Loko uždavinys yra tirti sei
Clevelando lietuvis knygos skai
tyti dar nėra užmiršęs ir pinigo knygos joje, to namo žmogus mo sušaukimo sąlygas ir gali
jai nusipirkti tuo tarpu, dėkui kalba mirusiojo liežuviu ir ant mybes, aiškintis jo pobūdį ir
darbų programą, parinkti seimo
Dievui, turi, tik nepaslenka dėl galvos augina kerpes.
jos to kelio galo į Dirvą ar Spau O kiaulytė? Nusipirkite ir vietą ir nustatyti laiką, apskri
do Kioską nužingsniuoti. Todėl kiaulytę. Ji padės jums knygą tai atlikti visus parengiamuo
numatyta pačiai knygai kojas išsimokėtinai nusipirkti. Nebū sius darbus. Pagal reikalą Loko
įtaisyti. Ateitininkai, skautai ir tinai kiaulytė, gali būti ir kišku sudėtis galės būti plečiama, bet
budžiai aplankys su knygom tis, kalakutas ar šiaip dėžutė. savo darbe jis turės glaudžiai
kiekvieno lietuvio pastogę. Ir ne Kad tik turėtų plyšelį smulkiam bendradarbiauti su abiejų kraš
pinigui įsprausti. Užrašykite tų (Kanados ir JAV) bendruo"knygai” ir įsakykite visai šei menij valdybomis. Gautomis ži
— anot Dr. Bajoro — "užmiršo, mai kiekvieną smulkų pinigą į niomis, Lokas savo darbą jau
kad neturi nė policijos, nė dabok šitą bankelį dėti. Taip darant, pradėjo.
lių, nė kalėjimų, nė Dimitravos
stovyklų”.
Nuo šios akcijos pavargę, ma
žų mažiausia, galėsite su Dr.
Šidlausku tarti: "Kiek šitokia
Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj
laikysena, ypač šefo, yra tikslin
ga, parodo ne tik nesibaigiantis,
bet kaskart įžūlesnis puolimas iš
įvairių visuomenės grupių”.
JOSEPH M. SWEENEY
Jeigu ir po šios "visų ginklų
rūšių” koįvos tas "šioks ir toks
šefas” dar nepasiduotų, tektų
šaukti pačius stipriausius "de
Sheriff
mokratijos kovotojus” į
"Apvalaus stalo konferenciją”.
Būtinai susėsti prie apvalaus
stalo, kad nebūtų pažeistas pa
grindinis delegatų lygybės prin
Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj
cipas. Triukšmingai arba ramiai
konferencija turėtų apsvarstyti
šiuos pagrindinius klausimus:
THOMAS J. UNIK CO
1. Kuo remti Lietuvos vadavi
mą : kelių kad ir "superdemokratinių” asmenų grupe ar tarptau
INSURANCE AGENCY
tinės teisės nuostatais — Dr. K.
Šidlausko "tarptautinės teisės
EVERYTHING IN INSURANCE
fikcijos”,
2. Kaip įvažiavus į akligatvį
TO 1-0200
East 9th St. Pier Bldg.
vėl iš jo išvažiuoti.
,
Jeigu ir konferencija nesuras
tų išmintingo sprendimo, reikė
tų griebtis pačios paskutinės
priemonės: trinktelti į savo "de
mokratines” galvas kuo nors
Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj
kietu arba, atvirkščiai, galvomis
stuktelti į ką pastovesnį. Sako
ma, galvos sutrenkimas kartais
staiga gražina regėjimo galią net
ir visai akliems.
Jeigu ir šis stebuklas neįvyk
tų, tektų "fikcininkams” apsi
prasti su aklųjų likimu.
Kuri tauta neturi aklų!

Dr. K. Šidlausko straipsnyje mes turime nemalonių kliūčių
"Drauge” (1956. IV. 30. ir V. 1.) kovoje už laisvinimo laisvę. Jei
kantrūs žmonės randa jau daug šios fikcijos nebūtų, mes jau se
"naujo vėjo”. Mat, pagaliau bu nai būtume vieninteliai ir pilna
to atrasta, kad:
teisiai tautos atstovai, turėtume
1) Kitų valstybių psipažinimas sudarę vyriausybę "kaip reikia”
padaro iš naujos valstybės tarp arba būtume apsaugoję jos atei
tautinės teisės subjektą;
ties interesus.
2) Valstybės pripažinimas Be to, Gerbiamieji, Jūs esate
reiškia ir jos tuometinės vyriau kelis kartus suklydę užsiminda
sybės pripažinimą;
mi Kersteno rezoliucijoj ir ki
3) Nekonstitucinis rėžimo pa tuose aktuose bei pareiškimuose
keitimas tik vidaus jėgoms vei apie išlikusią Lietuvos vyriausy
kiant tarptautinėje teisėje pa bę. Tikėkit mūsų, žodžiais: Lie
prastai laikomas valstybės vi tuvos vyriausybės neliko nė dul
daus reikalu;
kės; jos pareigas perėmė bolše
4) Okupantui užėmus valsty vikai, o Lietuvos Prezidentas mi
bės teritoriją negali būti kalbos rė ir palaidotas kaip paprastas
apie užimto krašto žmonių lais dipukas. Be reikalo Prezidentas
vą apsisprendimą. "Svarbus fak Roosevelt sutiko jį Washingtone
tas, kad Lietuva buvo okupuota 21 šūviu; per darbų gausumą bus
raudonosios armijos pajėgų”; padaręs klaidą. "Kybartu Aktai”
5) Kitoms valstybėms nepri yra tik St. Lozoraičio avantiūra,
pažįstant Lietuvos įjungimo į — tai tik grąsinimas visam de
Sovietų Sąjungą, Lietuvos kaip mokratiniam pasauliui. Prie vi
tarptautinio juridinio asmens sos pagarbos Tamstoms turime
statusas nėra pasikeitęs; Lietu aiškiai pasakyti, kad jeigu Jūs
vos valstybė liko toliau egzistuo Diplomatijos Šefą suprantate
ti. Valstybės pripažinimas yra kaip einantį vyriausybės parei
didelės teisinės svarbos reikalas. gas, tai mes, demokratiniai tau
Mes galime guostis, kad mūsų tos sluoksniai, niekad su tuo ne
suverenumas yra nenutrukęs ir sutiksim ir su tuo kovosim.
jį vykdo mūsų diplomatinė tar Taigi, Malonūs Ponai, nieko
nyba” ;
nepadarysite, — prisipažinkit su
6) J. A.V. nepripažįsta Lietu klydę ir pradėkite naikinti tei
vos okupacijos pagal 1932 m. pa sines fikcijas. Pirmiausia viešai
skelbta "Stimsono doktriną”, pa atsisakykite "tautų apsisprendi
gal kurią J. A. V. ? "nepripažįsta mo fikcijos”, nes patys matote
ir niekuomet nepripažins terito kaip su ja pasaulyje einasi. To
rinių laimėjimų, pasiektų sulau liau atšaukite "Stimsono doktri
žant su jomis padarytas sutar nos fikciją”, nes po, to kai ji bu
tis”. J. A. V. yra davusios 1922 vo priimta, jau pusė pasaulio at
m. Lietuvos kaip suvereninės sidūrė bolševikų valdžioje, šias
valstybės pripažinimą ir turi tei fikcijas panaikinus savaime at
sę reikalauti, kad tas pripažini kris ir mūsų minėtoji "Lietuvos
mas kitų valstybių smurtu nebū fikcija”, kuri per atsitiktinumą
tų pažeistas ar sulaužytas.
anomis remiasi.
7) Teisinė prievolė nepripažin Gerbiamieji Ponai, Jūs čia tu
ti už teisėtą aktą svetimos vals rėjote ir anksčiau delegacijų tei
tybės pavergimo išsivystė iš sinių fikcijų reikalu, bet jos kal
Prezidento Wilsono deklaruoto bėjo rusiškai. Mes gi, esame tik
laisvo tautų apsisprendimo prin rieji tautos atstovai ir todėl ti
cipo, kuris yra pakartotas Tautų kimės, kad mūsų prašymą išklau
Sąjungos ir Jungtinių Tautų sta sysite ir padėsite mums kartą
tutuose ;
ant visados atsodinti šefą į jam
8) Pagal tarptautinę teisę nė prideramą vietą”.
ra galimas interesų skirtumas (Seka visų delegatų parašai)
tarp valstybės ir tautos. Todėl
valstybė ir jos tauta turi būti Jeigu šiai "smegenų trusto”
atstovaujama tų pačių atstovų. delegacijai Washingtone nepasi
"Reiškia, kad pagal šią teoriją sektų, nenusiminkite, bet drąsiai
Lietuvos diplomatiniai, atstovai griebkitės gyvenimo išbandytos
turėtų kartu būti ir tautą atsto "Teisinių argumentų sudary
vaujančio Vliko atstovais ... mo akcijos”. Sutarkite parašyti
Aiškus dalykas, kad jiems lais-j kiekvienas bent po kelis "stip
vas kelias skaityti save tik Lie rius” straipsnius. Paveikite vituvos Respublikos atstovais” —j suomenę pranešdami, kad J. A.
rašo Dr. K. Šidlauskas.
' V. jau atsisakė visų fikcijų ir
štai, čia reikia sustoti ir tarti ruošiasi pripažinti sovietų val
ačiū Dr. K. Šidlauskui, kad džią Lietuvoje. "Demaskuokite”
"Draugo” skaitytojai turbūt pir ne tik visus vadus ir vadukus
mą kartą buvo supažindinti su (tik nelieskit "dvasios vadų”),
Lietuvos bylai taip svarbiais bet taip pat pakedenkite jų pro
tarptautinės teisės nuostatais. senelius ir būsimus anūkus. Ma
Kas jo straipsnyje pasakyta ša nysite, — po sustiprintos akci
lia šių teisės principų, o taip pat jos Lietuvos diplomatai užmirš
kitų autorių vertingos mintys, visus punktus ir bendradarbiaus
tilpusios "Drauge” paskatino su visais veiksniais kaip "šilkinė
mane padaryti keletą labai rim vilna”. Be to, gerai pasidarbavus
tų pasiūlymų.
gali pasisekti sukildinti pačius
"Dleegacija į Washingtoną”. diplomatus prieš jų šefą, kuris
Reikia karta ryžtis vienu žygiu
atstatyti sutrikusią lietuvišką
vienybę ir iš pačių šaknų rauti j
LIETUVIŠKA KNYGA JAUNIMUI
visų ginčų priežastį. Tuo tikslu
reikia siųsti į Washingtoną to
Pasakos, apysakos, kelionių nuotykiai
kios sudėties delegaciją: prof.
Brolių Grimų pasakos ...............................................$3.00M
Gediminas Galva, buv. adv. J.
Jūrininko Sindbado nuotykiai, pasakos iš
Meškauskas, Dr. K. Šidlauskas,
"Tūkstantis ir vieną naktis”................................ $2.00
P. Stravinskas, mišk-kas žemai
J. Jankaus: Senas kareivis Matatutis, knyga apie
tis, Dr. Zubrickas, agr. Jon. Dau
žemaitį, kuris daug nuostabių daiktų padarė,
gėla — demokratų diktatorius
tik nepadarė vieno, kurį tikrai padaryti turėjo ....$3.00
Clevelande, delegacijos pirminin
Thor Heverdahl: Kon-Tiki, išgarsėjusi kelioaių
kas, be abejojimo, turi būti Dr.
nuotykių knyga .................................................... $3.75
Bajoras arba vyr. "Draugo” re
L. Dovydėnas: Naktys Karališkiuose, apysaka apie
daktorius, kurie, berods, tuos pa
dviejų berniukų nuotykius Karališkių lankose .. .$2.00
eius batus dėvi. Pagalvotina ar
B. Sruogą: Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus,
nesurizikuoti kelionpinigių ir
istorinė apysaka ............. .................................... $2.50
"Spyglių” redaktoriui. Iš anksto
V. Krėvė: Rytų pasakos, pasakos iš indų ir arabų
paruošti maždaug tokį prašymą.
gyvenimo ir mitologijos ............ ............. .........$2.50
”Excelencijos ir
B. Sruoga: Giesmė apie Gediminą, eiliuotas padavimas
Garbingieji Ponai,
apie Gedimino sapną ir Vilniaus įkūrimą....... „..... $2.00
Po rusų okupacijos pripažin
Visas šias knygas gausite knygų leidykloje
dami Lietuvos valstybės tęstinu
T E R R A
mą Jūs sudarėte teisinę fikciją.
3333
S.
Halsted
St., Chicago 8, III.
Kartais ji mums atrodo svarbi ir
(22)
naudinga, bet, aplamai, dėl jos
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PARKER FULTON
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LOUISVILLE TITLE
INSURANCECOMPANY
Standard Building

MAin 1-2075

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj

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

3048 ST. CLAIR AVĖ.

PR 1-0190

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj

KOVAC REALTY CO
960 East 185th Street

KE 1-5080

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj

THE EXCELSIOR VARNISH WORKS
INCORPORATED
1228 WEST 74th STREET

AT 1-8600

FROM A FRIEHD

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj

R. G. RUFFANER MEAT CO

THOMAS RESTAURANT
SERVICE THE FINEST FOOD AT THE LOWEST PRICES
1286 EAST 79th ST.
UT 1-4615
Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

SPECIALI Z ING IN STEAK
SANDVVICHES FOR PARTIES AND RECEPTIONS
FREE HOME DELIVERY

7729 Superior Avė,

EX 1-2777

VARGO BROTHERS SUNOCO SERVICE STATION
WHERE WE GIVE YOU THE BEST IN SERVICE
6947 St. Clair Avenue
EN 1-9832

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

Maple Heights Beverage
WE CARRY THE FINEST CHOICE
BEER—WINE—BEVERAGES

5180 Warrensville Center Rd.

MO 2-3035

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj

ST. CLAIR BUILDERS & SUPPLY CO

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

WYSOCKI SHELL SERVICE STATION

20020 ST. CLAIR AVĖ.

FOR THE BEST SERVICE SEE US
7037 HOUGH AVENUE

BUILDERS SUPPLIES—BRICK—CEMENT—LIME

EN 1-8790

KE 1-6000
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS
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koncertas

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

Amerikos Lietuvių Tautinės
APVILTAS, BET
gimus, sovietai niekados nesu
STREKAL REALTY CO.
Sąjungos
Clevelando skyriaus
KAS TOLIAU?
tiks leisti jokiam Amerikos lėk
surengtas koncertas, įvykęs per
Prezidentas Eisenhoweris ti tuvui praskristi kokią sovietų eitą šeštadienį, kuriame dalyva
kėjo padarysiąs stebuklus taikai, karinę bazę.
vo solistai Aldona Stempužienė
pereitą vasarą Ženevos "viršū Didelis Kremliaus laimėjimas
ir Stasys Citvaras, praėjo dide
405 East 200th Street
IV 1-1100
nių” susirinkime siūlydamas so
liu pasisekimu.
vietams "atviro dangaus oro in Savo veržimosi politika, sovie
Stasys C'itvaras, buvęs Rio
spekcijos” projektą, pagal kurį tai laimėjo didžiausį šiuo laiku
de
Janeiro operos solistas, dar
sovietams leido lėktuvais atskris savo užsimojimą — prašalinti iš
ti tikrinti Amerikos karines ba paskirų pasaulio dalių Amerikos naujas svečias šiame kontinente
zes ir įrengimus, jeigu sovietai bilionų dolerių vertės kariškų — į Jungtines Valstybes jis at
Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj
sutiks leisti Amerikos lėktuvams lėktuvų bazes. Jas Amerika įren vyko vos prieš kelius mėnesius,
skraidyti ir tyrinėti sovietų ka gė seniau draugingose valstybė turi gražų ir galingą bass-barise, bet dabar, sovietų agentų toną, lygiai plaukiantį visuose
rinius įrengimus.
Po to kai paskelbta, kad "Že spaudimu ir įtaka, jos. virsta ar registruose su ypatingai gražio
nevos dvasia” išgaravo, kad ba "neutralėmis” artia tiesiog mis žemomis gaidomis, ir tobulą JORDAN CAMERA & SUPPLY STORE
dainavimo techniką. Jo pasirink
Kremlius tą konferenciją panau komunistinėmis.
tas sunkus klasinių dainų ir ope
Viena
po
kitos
valstybės,
tarp
dojo uždangai siunčiant Arti
ros
arijų repertuaras buvo at
miems Rytams ginklų, Eisenho- jų net ir Islandija, praneša Waliktas
dideliu meistriškumu.
weris vis to savo "atviro dan shingtonui, kad norinčios karinių
3802 WEST 25th STREET
SH 1-5911
gaus” inspekcijos sumanymo ne bazių sutartis likviduoti.
Aldona Stempužienė, visuomet
išsižadėjo. Išmetus tą projektą Kaip lengvatikiškai galvojo pasižyminti menišku programos
per duris, jis stengėsi įnešti jį apsupti Rusiją patogiomis oro atlikimu, šį kartą dar pridėjo
atgal sovietams per užpakalines jėgų bazėmis. Bet dabar Ameri ypatingą nuotaikingumą. Tiek
duris; išmetus per užpakalines ka pasijuto apvilta. Kremlius lai jos psairinktos lietuvių kompo
Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj
duris, stengėsi įnešti per langą mi tą karą be paaukojimo nors zitorių dainos, tiek operų arijos
vieno kareivio ar vieno šovinio. pagavo publiką iš pirmos gaidos
ir t.t.
"Atviro dangaus” inspekcijos
ir išlaikė jos susikaupusį dėme
BUILDING LABORER’S
projektas buvo svarbiausias Dar viena viltis
sį iki pat pabaigos.
Amerikos delegacijos siūlymas Prezidento Eisenhowerio pa
Abu solistai susilaukė gausių
Local No. 310
sovietams slaptoje Londono ”nu- stangos išgauti Kremliaus suti
publikos ovacijų, kuri jau seniai
s i g i n klavimo” konferencijoje, kimą parodyti "nuoširdumą” ir
nebuvo girdėjusi tokio aukšto
kuri tęsėsi kelias savaites, buvo "gerus norus” jo taikos planui
meninio lygio koncerto.
JAMES O’TOOLE, SECRETARY
likviduota be jokios išdavos su tuo nesibaigia. Matomai suma
Bulganino ir Chruščiovo atsilan nių patarėjų spaudžiamas, ar sa
1220 ONTARIO ST.
DIRVA
kymu Anglijoje,
vo galvojimu remdamasis, EisenLAUKIA
Chruščiovas atsakė: "Mes ne howeris projektuoja parkviesti į
norim, kad kas svetimas painio- Ameriką savo "karo draugą”
JOSŲ TALKOS!
tųsi mūsų priešakiniame kieme”, maršalą Žukovą ir maršalą Ko— reiškia, kad painiotųsi Ame nevą. Tai, sako, norima pravesti
Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps
rikos lėktuvai.
prieš šio rudens prezidento rin
kimus, parodymui kiek EisenhoKremlius Amerikos
wer
padarė "pasaulio tairfai” iš
davinius turi
laikyti ... Bulganiną ir Chruš
Baimė buvo, kad Eisenhowe- čiovą kol kas nedrįsta kviesti.
rio taikos "ambasadorius” Ha- Savo patarėjų tarpe Eisenhorold Stassen ta slapta Londono weris turi daug tokių, kurie mie
konferencija neįveltų Amerikos lai sutiktų pakeisti jį ar bent
į kokias nors painias sutartis; kurį kitą prezidento kandidatą į
panašias Teherano, Jaltos, ir pas patį Chruščiovą Amerikai val
kiausia Panmunjom, Korėjoje. dyti ...
Ypatingai Korėjoje komunistai Tokią politiką vykdant, reikia
paliaubų derybas tęsė labai ilgai, baimintis, kad antru Eisenhowežinodami, kad ilgiau atmetinė- rio prezidentavimo terminu pa
jant Amerikos siūlymus, daugiau saulinės vadovybės pirmenybė
išgaus. Bet Londono konferenci gali būti perleista sovietams ir
ja bolševikai matomai nenorėjo galinga Amerika, su savo bran
niekur įsivelti, nors paprastu įsi giu ginklavimusi atsidurs antro
vėlimu, klastingais pažadais, je vietoje.
Ameriką lengvai galėjo surišti
sutartimis, kurių Amerika lai
kytųsi, o sovietai iš savo pusės
nesilaikydami, tik naudotųsi pa
Memorial Dienoj
dėtimi.
Kodėl Kremliaus valdovai ne Aplankyk Savo Bažnyčią
priima Eisenhowerio "atviro
dangaus” projekto? Kremlius ir
taip jau turi karinių bazių ir
įrengimų planus iki smulkmenų,
parūpintus sovietams parsidavu
M. O. MATTLIN
sių Amerikos išdavikų, lygiai
kaip turi atominės ir vandenilio
bombos ir radaro paslaptis, vog
tinai išdavikų perduotas atitin
kamu laiku.
SPINETPIANOS
Dabar, kai Londono slaptose
OF DISTINCTION
"nusiginklavimo” tarybose "at
viro dangaus” inspekcijos pro
jektas primygtinai buvo sovie
tams siūlomas, jį atmesdami ko
munistai tikėjosi greitu laiku Easy Terms can be Arranged
gauti visus paskutinius, pačius
slapčiausius Amerikos apsaugos
ir kitose šalyse Amerikos įreng
Gamintojo išpardavimas!
tų karinių oro bazių davinius. 2027 EUCLID AVENUE
Prieš savaitę buvo paskelbta, kad
PR 1-7633
vienas išdavikas, Amerikos oro
jėgų saržentas pavogė "nepapra
stai slaptus, reikšmingus davi
I
nius, liečiančius Amerikos sau
gumą”. Tuose daviniuose buvo
4 stiliuose
visos smulkios informacijos apie Aplankyk Savo Bažnyčią
Amerikos karo oro laivyno bazes
Memorial Dienoj
Visi didelio dydžio
visame pasaulyje ir visą tam tik
slui paruoštą organizaciją.
Sakoma, tuos pavogtus doku
mentus valdžia atgavus ir jau
WEST SIDE
2 už $3
• Mėlyni
• žali
turinti savo rankose. Tačiau, kaip
• Ružavi
iki šiol kiti vogę kitas paslaptis,
RADIATOR CO.
ir šitą paskutinį grobį išdavikas
Pagražinkite jūsų spintą ir apsaugokite sa
galėjo spėti nufotografuoti, kaip
JUMBO dekių maišas, Reg. 1
su vogiamais slaptais valstybės
vo rūbus su šiais dust proof,, mothproof,
dokumentais daroma. Ir Krem "Motor’s Steam Cleaned”
Telpa 2 ar 3 dekiai. Pada
liaus valdovai tuos naujausius
rūbų maišais, padarytais iš geriausios me
rytas su pilnu ziperiu leng
davinius jau turi, nors origina 7746 LORAIN AVENUE
vam naudojimui.
džiagos. Keli stiliai pasirinkimui.
lus valdžia ir galėjo atgauti.
ME 1-6440
Gaudami kada nori informaci
jas apie Amerikos karinius įren
The May Co.’s Basement Nations Department

JUMBO r ūbųWi’aišai
[69
88c

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj

GRANE COMPANY

PLUMB1NG SUPPLIES
6215 Carnegie Avenue

UT 1-2400

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj

UNITED

PROVISION

CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO

Aplankyk Savo Bažnyčią
■
Memorial Dienoj

CONCRETE PIPE CO.( OF OHIO
OLD MILĖS ROAD
MO 3-8733 ,

t

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj
Wm. H. BROWN REALTORS
17591 BROADWAY
MAPLE HEIGHTS

MO 2-1400

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj
YOUNG’S AMERICAN & CHINESE
RESTAURANT
Cantonese Family Dinners
Chinese Food To Take Out
OPEN DAILY 11:30 AM TO 1:00 AM SAT TO 3:00 AM

Open Sundays
Air Conditioning
FA 1-9676

2172 WARRENSVILLE CENTER

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj

QUA BUICK,

INC.

SEE THE BEST BUICK YET
10250 SHAKER BLVD.

RA 1-6000

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj

SLAGOR MACHINE & TOOL

COMPANY INC.
9401 Sandusky

VU 3-7788
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Diplomatijos šefas lankysis
Clevelande
Diplomatijos šefas Stasys Lo
zoraitis atvyksta į Clevelandą
birželio 9 d. Jo atvykimo proga,
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Clevelando skyrius, bendradabriaudamas su Lietuvių Są
junga Ramovė, Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžiu, Tautinių Korpo
racijų Sambūriu ir Korp. NeoLithuania rengia jam priėmimą
sekmadienį, birželio 10 d., 12 vai.
30 min. Visa lietuviškoji visuo
menė maloniai kviečiama atsi
lankyti j šį priėmimą ir išklau
syti Diplomatijos šefo pranešimo
aktualiais Lietuvos užsienio po
litikos klausimais.
Įėjimas į šį priėmimą tik su
pakvietimais, kurie jau gaunami
Dirvoje ir pas aukščiau minėtų
organizaciją atstovus. Plačiau
apie Ministro Lozoraičio viešna
gę Clevelande bus pranešta se
kančiame Dirvos numeryje.
Vykstančių į IVashingtono
suvažiavimą dėmesiui

Ateinantį sekmadienį

Clevelande daug lietuvių jauni
mo baigs vidurines mokyklas.
Visiems, vidurinįjį mokslą bai
gusiems, siunčiame geriausius
sveikinimus ir kviečiame visad
aktyviai būti įsijungusiems į lie
tuvybės darbą.
Mirė Adomas Padegimas,
vienas iš senųjų Clevelando atei
vių, čia išgyvenęs yirš 50 metų.
Velionis buvo aktyvus katali
kiškų organizacijų veikėjas, ypač
pirmojo pasaulinio karo metu.
Buvo vienas iš redaktorių 1917
metais išleistos knygos apie Cle
velando lietuvių draugijas, ak
tyvus lietuvių laikraščių kores
pondentas.
Nuo kun. Vilkutaičio laikų,
kada jis pradėjo šaltai žiūrėti į
lietuvių jaunimo mokymą lietu
vių kalbos, A. Padegimas, su
daugeliu kitų Clevelando lietu
vių, nuo Šv. Jurgio parapijos ati
tolo ir pradėjo remti naująją lie
tuvių parapiją.

Vėlesniu laiku A. Padegimas
pradėjo bendradarbiauti ir Dir
voje. Aktyviai darbavosi Kultū
rinių Darželių Sąjungoj, antro
pasaulinio karo metu BALFe ir
ALTe.

Pageidaujantiems vykti trau
kiniu į Washingtono suvažiavL
mą pranešame, kad galima prisi
jungti prie Čiurlionio Ansajnblio
ekskursijos.
Ansamblis išvyksta birželio
15 d. (penktadienį) 10 vai. va
kare. Stotyje renkamasi 9:30 vai.
Iš Washingtono išvykstama sek
madienį, birželio 17 d. irgi 10
vai. vak.
Kelionė vyks Baltimore-Ohio
B-vės traukiniu iš Terminai Tower (centrinės stoties).
Norintieji prie šios ekskursi
jos prisijungti, užsiregistruoja
Dirvos redakcijoje, sumokant už
kelionę 21 dolerį.
ALTS Clevelando
Skyriaus Valdyba

Buvo susipratęs lietuvis, savo
ankstyvesnę pavardę Pogaželskis gražiai atlietuvinęs į Padegi
mą.
Velionis pastaruoju metu sun
kiai sirgo, nebegalėjo bendrauti
su lietuviai ir jų ilgėjos.

Paskaita tik moterims

Washingtono sąskrydžiui paau
kojo $10.00.

V. Kizlaiti^*

Washingtono sąskrydžiui
Dirvą aukojo $5.00.

per

Norbertas Ropis

ALT metinis susirinkimas

įvyksta birželio mėn. 3 d. 11:30
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CLEVELANDO SKYRIUS
vai. Lietuvių salėje.
Viso Clevelando lietuvių orga
ŠEŠTADIENI, BIRŽELIO 2 D., 1956 M., 7:30 VAL. VAK. nizacijos yra prašomos į šį susi
RENGIA
rinkimą deleguoti savo atstovus
ir įpareigoti juos susirinkime
būtinai dalyvauti. Susirinkimas
VAKARĄ-BALIU
bus skaitomas teisėtu bet kuriam
vėsinamoj East Side Turners salėje, 1616 E. 55 St.,
atstovų skaičiui į jį atsilankius.
(vienas blokas į pietus nuo Superior Avė., įėjimas iš Harlem Avė.)
Iš budžių veiklos
Programoje:
Gegužės mėn. 20 d. jaunučiai
"Čiurlionio” ansamblis, šv. Jurgio parapijos choras, akt. ir moksleivių sekcijos budžiai
P. Maželis. Be to bus geras orkestras, gausus bufetas, Forest Hill Parke turėjo iškilą.
atskiri staliukai, loterija su laimėjimais: televizijos apa
Gegužės mėn. 27 d. budžiai
ratu ir daug kitų vertingų dovanų.
Naujojoj parapijoj rinko parašus
B i1eta i :
jaunimo peticijai.

/------------------------------------- v

Lituanistinės mokyklos mokslo
metai

Keturių miegamųjų namas, LAIKRODININKAS
parduodamas savininko. Moder Taiso ir parduoda laikrodžius
ni vonia. Automatinis gaso šil apyrankes ir kitas brangenybes.
dymas, variniai vamzdžiai, ce Sąžiningas ir garantuotas dar
mento įvažiavimas, E. 118 St., į bas prieinamomis kainomis.
6210 Dibble Avė.,
šiaurę nuo St. Clair. Kaina apie
Cleveland 3, OJt1"
$13,000.
Tel.: EX 1-0376
Telef.: MU 1-2938
y
s.

PRADĖKIT MAŽA SUMA!
BET PRADĖKIT DABAR!
Santaupos apdraustos iki $10.000
3% palūkanų.
PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

Geri namai

Finis Semestri!

East 76 St. 8 kambarių vienos
šeimas. Moderni virtuvė ir vonia.
Šių t mokslo metų užbaigimo
užbaigiami birželio mėn. 3 d. 5 proga Clevelando studentai ruo Gaso šildymas. Poilsio kambarys
$11,000.
vai. šv. Jurgio parapijos salėje šia linksmą šokių vakarą, kuris rūsy. Garažas. Kaina
*
specialiu aktu ir menine progra įvyks birželio mėn. 9 d. 8 vai.
12 kambarių, 2 šeimų. Gaso
ma. Visiems įėjimas laisvas.
vakaro VASA CLUB _ 31011
šildymas. Moderni virtuvė. Dide
Lake Shore Blvd.
B. ir Dr. J. Skrinskų
Studentai, abiturientai ir vi- lis sklypas. Savininkas parduoda
dėl ligos su visais baldais už
šeimoje, gegužės mėn. 27 d. įvy sas akademinis jaunimas bei jų $21,000.
*
ko dukters Rūtos krikštynos. Da bičiuliai kviečiami gausiai da
lyvavo daug svečių. Krikšto tė lyvauti.
Mėsinė ir maisto krautuvė, lie
vais buvo S. Rudokienė ir dr. VI.
Trumpą programą išpildys tuvių rajone. Gerai einąs biznis.
Ramanauskas.
Clevelando jaunosios studentų Parduoda dėl ligos.
*
pajėgos, o paskui šokiai ir vaišės
Radijo persitvarkymai
iki gaidžių.
Parduodamas namas, kuriam
Radijo Klubo valdybon, pasi Kvietimus galima įsigyti pas yra butas ir krautuvės. Parduo
traukus J. čiuberkiui, pakvies Rimvydį Bajoraitį tel. PO 1-6407 da dėl ligos. Netoli mokyklas ir
$22.500.
tas Aleksandras Laikūnas, kuris arba užsisakyti pas visus Cleve bažnyčios. Kaina
*
lando
studentus.
(23)
numatoma eis reikalų vedėjo pa
Netoli Fisher Body, 10 kam
reigas. Valdyba svarstė šių metų
veiklos planą ir galimybes su VI. Braziulio dramos studija barių, 2 šeimų namas. 2 garažai.
dėkoja
Gaso šildymas, dvigubas įvažia
telkti lėšų radijo programoms iš
laikyti.
Prakilniems Vlado Braziulio vimas, dvigubi porčiai.
Netoli susisiekimo, bažnyčios,
Liepos 14 dieną Lake Shore vad. dramos studijos rėmėjams,
mokyklos.
Country Club rengiamas radijo paaukojusiems pastaruoju metu:
vasaros vakaras, kuriame pro Toronto — Prisikėlimo para Turi parduoti.* Kaina $14.500. 1
gramą atliks Čiurlionio ansamb pijos klebonui Tėvui Bernardinui
Dėl ligos turi parduoti kepyk
lio vyrų choras.
OFM — $57.00 ir Clevelande —
lą.
Geras pirkinys, lietuvių ra
Radijo valdyba prašo visų lie V. Bakūnui — $44.00, ALB šios
tuvių paramos programoms iš apylinkės valdybai — $25.00 ir jone.
*
laikyti.
V. čečiui — $19.43, studija nuo
Naujojoj lietuvių parapijoj 6
Organizacijas bei pavieniai as širdžiai dėkoja.
k. vienos šeimos, plytinis namas.
menys kviečiami talkinti progra
Puiki virtuvė ir vonia. Sklypas
SLA 136 kuopos narių
mų ruošoj bei pranešti žinių iš
50x200 pėdų. Kaina nedidelė.
susirinkimas
savo veiklos. Rašykite Lietuvių
Globokar Realty
Radijo Klubui — 1203 Esat 74 . šaukiamas birželio 3 d. (sekma
HE 1-6607
St., Cleveland 3, Ohio, skambin dienį) 11:30 vai. Lietuvių salėje.
990 East 74 St.
kit telef. EX 1-2296.
Bus svarstomi aktualūs reikalai,
jų tarpe ir būsimų kuopos susi
•Pasitarimas
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS
rinkimų laiko pakeitimas.
RAJONE GERI NAMAI
LS Ramovė Clevelando SkyVyt. Braziulis
Dviejų šeimų, po 5 ir 5 kamb.
riaus V-ba, birželio 3 d. 11:30
vai., Lietuvių Svetainėje kviečia persikėlė į savus namus — 7115 gaso šildymas. Kaina $14.500.
*
į LS Ramovės suvažiavimą Chi Duluth Avė.
Dviejų šeimų po 5 ir 3 kamb.
cagoje, išrinktų atstovų ir kitų
Garažai. Kaina $12.800.
narių, norinčių suvažiavime da
*
lyvauti svečių teisėmis, pasitari
8 kamb. vienos šeimos, garamą.
žas. Gaso šildymas. Labai geras
Visus prašome dalyvauti, nes
kito pasitarimo nenumatoma.
stovis.

Birželio 3 d. 11:20 vai. žemutiPrekybininkas J. Karvelis,
nėj lietuvių salėj įvyks Dr. De
gėsio paskaita tik moterims — iš Chicagos, lankėsi Clevelande
Kaip susekti vėžį.
pas artimuosius ir Dirvos re
Visos moterys ir mergaitės dakcijoje.
nuo 18 m. amžiaus kviečiamos
šioje paskaitoje dalyvauti.
Kodėl nesutariama VLIKo
Po paskaitos bus rodoma fil
klausimais
mą. Rengia Bendruomenės val
Tautinių Korporacijų Sambū
dyba.
rio iniciatyva B. Gaidžiūnas ge
gužės mėn. 27 d. lietuvių salėje
A. Jucys,
skaitė paskaitą VLIKo klausi
Dirvos bičiulis iš Toronto, lan mais.
kėsi Clevelande, redakcijoje ir
Birutės Draugija
išvyko aplankyti draugų į Chicagą.
birž. 3 d. kviečia nares ir visas
kitas karių šeimų ponias į pasitarimą-pobūvį, kuris įvyks 3 vai.
p. pietų p. Bliumentalienės bute
Nesvarbu, ar jūs esate pėščias,
1008 Eddy Rd.
ar keleivis savoj ar keno kito
Nauja lietuviška krautuvė
mašinoj. Jums svarbu žinoti apie
Pranešame lietuviškai visuo naują Travel Accident Policy.
menei, kad birželio 7 d., ketvir Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00
tadienį, mes atidarome 6908 Su
per metus.
perior Avė. (prieš Brazio drabu
žių krautuvę)
Gyvybės, nelaimių, ugnies,
lietuvišką delikatesų parduotuvę
automašinų apdrauda
BALTIJA ('Baltic delicatessen).
Skambikit: SK 1-2183
Mes numatome parduotuvėje
Jums pasiūlyti gausų kepyklos
PAULINA
gaminių pasirinkimą, visokių rū
šių kaimiškus sūrius (didelius ir
MOZURAITIS,
mažus, su kmynais ir be kmynų,
agentas
saldžius ir rūkščius), įvairų svie
stą, grietinę, varškę, valg. ledus,
ANTANO SMETONOS
J. S. AUTO SERVICE
rūkytas žuvis, ungurius, silkes,
KONCERTAS
Sav. J. Švarcas
importuotus šprotus, kaimiškas
Antano Smetonos koncertas dešras, skilandžius, taukinę, im
7015 Wade Park Avė.
įvyksta ateinantį sekmadienį, portuotus kumpius. Taip pat šal
Tel. HE 1-6352
birželio 3 d., 7 vai. vakaro the dytą, kenuotą maistą, daržoves, Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
Cleveland Music School Settle importuotus saldainius, vaisvan
ment, 11125 Magnolia Drive, pa denius ir kita.
AUTOMAŠINŲ
talpose. Programoje Bacho, Beet- Atidarymo proga bus turtin
TĄSYMAS
hoveno, Chopino ir Ravellio kū gas dovanų paskirstymas, kur
Mašinų viršaus taisymas
riniai. L. S. Ramovė kviečia Cle Jūs be jokios pareigos ką nors
ir dažymas; motorų, stab
velando visuomenę atsilankyti į pirkti, o tik užėję pasižiūrėti
džių patikrinimas ir taisy
šį koncertą ir išgirsti jaunąjį gausite biletėlį ir su juo Jūs ga
mas, greičio dėžės ir kt. ma
pianistą konservatorijos baigimo lėsite laimėti naują 1956 m.
šinos dalių įdėjimas.
televizijos aparatą.
proga. Pakvietimai gaunami Dir
voje, Spaudos Kioske, pas sky Maloniai kviečiame visus atsi
Visais mašinų reikalais
riaus narius ir platintojus, o kon lankyti.
kreipkitės į
certo dieną — prie įėjimo. Kon Čia pat Jūs galėsite nusipirkti
J. S. AUTO SERVICE
certo pelnas skiriamas laisvės ir Clevelande išeinantį laikraštį
kovų invalidų šalpai.
"Dirvą”.

J. C 1 J U N S K A S

Didelis namas

tik po $1.00 gaunami "Dirvoje”, spaudos kioske, pas J
Šiuo metu stropiai ruošiamasi
Žemaitį — EX 1-3819 ir prie įėjimo.
plaukiojimo sezono atidarymui ir
"Palangos” laivas tam reikalui
Pelnas skiriamas į dainų šventę vykstantiems dainininkams vėl paruošiamas.
paremti.
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NAMAMS

THE
SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS’N
6712 Superior Avė.

HE

Cleveland. Ohio

GERESNIŲ Namų Statytojai
pasirenka MONCRIEF
ŠTLDYMA ir ORO VENTILIACIJĄ
THE HENRY FURNACE CO; MEDINA. O

I. J. S AM A S

Ž

s

JEWELER

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

7007 Superior Avė.

Greta Ezella Theatre

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

LEIMON’S CAFE

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

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant
geram orkestrui

731 E. 185 ST.

KE 1-9737

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-1143
Norėdami laisvalaikį 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 pamatyti naujai įrengtą klubą ir salę.
Remkime savuosius namus, kad ateity galėtume dar
gražiau įrengti visų malonumui.

*

8 kamb. vienos šeimos, garalas. Kaina $11.500.

OSHEN REALTY
SW 5-4808
WI 3-0010
1141 Ansel Rd.

— 7

ytar

1

----------------

,

■,

—

n?,:?.,—

Pilnai padengta apdrauda

1

■-na.

HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
Išnuomojamas garažas

Savprs always welcoma

vienai mašinai. Kreiptis: 6820
Bayliss Avė., EN 1-1937.

~Cleveland^
Lrust Čompang

Parduoda gėrimų krautuvę

East rajone, su gera klientū
ra, parduodama įvairių gėrimų
krautuvė.
Šaukti po 6 vai. IR 1-0209.

THI IANK FOB All VH| PIOHI

Mes kepame visokius pyraguB, lietuvišką
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant

WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr.

Cleveland 24, Ohio

P. J. KURSIS
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 patarnavimu įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue

Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

Tel. EN 1-4551

1404 E. 66 Street

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

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

'
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Kada žodžiais kalnai vartomi...
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

vaizduokite, kokia staigmėna bu Buvo pasikalbėta su klebonu
vo pačiam daktarui ir svečiams, kun. Marma. Ir po jo pasakyto
kuomet sulig kunigo ženklu, mo pamokslo, jo žodžių ir raitelių'
kiniai garsiai ir darniai padai dainos paveikti, sekančių dieną
navo, daktaro garbei, išmoktą 17 savanorių išvyko į pulkus ...
dainą.
Lietuva tapo nepriklausoma.
Pasirodo, tai buvo daktaro my
Gyventojai džiūgavo. Sklido naulima daina, kurių jis pats mėg
1 jos, bet jau džiaugsmo dainos;
davo dainuoti. Kunigas surengė
i liejosi jos kaip upeliai. Prasidėjo!
jam tokį netikėtą džiaugsmą. Be-1
j suvažiavimai, subuvimai, žymessidžiaugdamas, daktaras visiems
i niųjų pagerbimai ir linkėjimai
papasakojo tos dainos reikšmę
mieliesiams...
ir nurodė, kad tai — jo senelio
Štai, Kaune, viena proga padaina. Aiškino, jog tokią dainą
dainuodavę lietuviai senovėje, I gerbiamas Lietuvos Šiaulių va
dar laisvame Vilniuje, savo tau das. Pasigirsta vyrų ir moterų
tiniuose suvažiavimuose, bei ki balsais lėta daina:
tur, pagerbdami žymius ir mie Ilgiausių metų, ilgiausių!
lus saviškius...
Ilgiausių metų, ilgiausių 1
Keletą metų vėliau, vasara, Ilgiausių metų, linkėjom ...
nakvojome su.broliu tėvo darži
Gerbiamasis, V. Potviniškis,
nėje, šiene. Buvo sekmadienio
vakaras. Per miegą girdime — atsistoja ir dainavusiems dėko
dainuoja. Supratome, — tai Nar- ja. Bet, kartu, tėviškai pataria
būčių ir Tervydžių kaimų vyrų tokio turinio dainelės nevartoti,
balsai. Dainą veda Narbuto Pra- nes tai esąs atneštinis dalykas iš
nelė. Jie eina dainuodam paru rusų, kuo pamėgdžiojama popų
gės keliu. Eina Nuolaidiškin. O giedojimas (mnogija lieta, mnoiš ten, girdime, su daina atsilie gija lieta...), lietuviams visai
pia jiems Makutėno, Dičiaus ir netinkamas.
Šakalio balsai. Dainos paveikti,
Vėliau, tuo reikalu buvo daug
pašokome iš šieno ir vienmarški kalbėta. Pageidauta, pagerbimo
niai išėjome į parugę, ant kalne progoms, naujoš lietuviškos dai
lio, prie Kvedaro kryžiaus. Ilgai nos. Južintiškiai ir Dusetiškiai
klausėmės dainų. O kai ryto sau buvo kiek reformavę tą Ilgiausių
lei tekant, jau guldėme dalgiais metų ir jau dainuodavo:
žolę į pradalgius, brolis, prisi
Ilgiausių metų !— mūsų
mindamas naktį girdėtą dainą,
gerbiamajam,
pradėjo pusbalsiai vesti:
Laimingų metų! — mūsų
Lietuva, šalelė mūsų!
mylimam.
Tėvynė mieloji!
Geros sveikatos! — mūsų
Užpulta plėšikų rusų
gerbiamajam.
Verki ir vaitoji.
Turtų didesnių! — mūsų
mylimam.
Bet, sukils šalis artojų!
Draugų tikrųjų! — mūsų
Dalgiai, žagrės ginklais virs.
gerbiamajam.
Jie prablaivins Tau rytojų, — Linksmai gyventi! — mūsų
Žiauriems rusams kailin kirs!
mylimam.
Atėjo ruduo. Lietuvos jauni
Bet, vistik, taip ir užsiliko tas,
vyrai šaukiami rusų kariuome po pirmojo pasaulinio karo iš
nėn. Jaunimas nerimsta, buriuo Rusijos parneštos, staugiantis
ja. Ir vėl girdime naujų dainų: dainavimas, kuris ir dabar, ypač

Kai pasiskaitai laikraščiuose 12 kambarių, kurį lengvai galima koma, istorija pasikartojo ...
draugijų pranešimus, atsišauki padalinti į du butus atskiroms Gyvenimas iš ūkio, kurie mėg
sta žemę, nėra taip jau 'blogas
mus, rezoliucijas arba net kores šeimoms ir t.t.
pondencijas iš provincijos, tai at Nebekartosiu šiandien visų de biznis Amerikoje, ūkiose žmones
rodo, kad mes lietuviai dabar talių, nes ... Nes dar ir ligi šian visai padoriai išgyvena, ne vie
kalnus vartome. Taip viskas dien niekas nepasirodė ir, žino nas po 3 ar daugiau vaikų išlei
puošnu, iškilminga ir stambu ant ma, niekas iš to paprasto ūkio džia Į mokslus, nesunkiai išlaiko
dar nepadarė pavyzdingo ūkio. gerus padargus, turi dauguma
popierio...
Gyvenime gi dažnai negalime, Susirinkime ir laikraščių pra miesto patogumų, automobilius
nesugebame, ar stačiai nenorime nešimuose buvo užsimota kalnai ir t.t. Aš pats irgi iš ūkio šiek
nei papraščiausios vagelės per nuversti, bet niekas neatsirado, tiek prasigyvenau, padėdamas ne
dirvonų išvaryti. Mes lengvai iš kas nors negilių vagų žemėje iš tik sau, bet ir savo broliams. Ta
čiau viskam reikia darbo, kant
keliame sumanymų, — bet arti varytų ...
»
«
•
rybės, pasišventimo ir pastovaus
dirvų, tegu tai kas kitas aria.
Besteigdami naujas draugijas,
Tai nėra tik vienas atskiras pasiryžimo.
berašydami joms ko gražiausius atsitikimas.
Davinėjimas pinigų sveikiems
įstatus, beorganizuodami lietu Dar prieš kokį 12 metų, kai ir pajėgiems žmonėms, aš nema
viškumui kelti įvairias instituci Amerikoje buvo žymiai blogesnis nau, kad būtų pati geriausia pa
jas, pvz., mes įsteigėme ir labai ekonominis gyvenimas, kun. galba ... Reikia pačiam gyveni
kilnių tikslų Lituanistikos Insti Prunskis per Draugų buvo pa mų pasirūpinti, ypač kai tam tin
tutų. Ne visi mes, ir ne aš, bet skelbęs porų straipsnių, siūlyda kamos progos susidaro. Bet jei
mūsų mokslo žmonės, profeso mas mūsų tautiečiams, kurie pa jomis nenorima pasinaudoti, tai
riai, kurie apie tai, visai galimas teko į sunkių padėtį, imtis ūki negali būti kitokios pagalbos.
dalykas, turi daug geresnį supra ninkavimo. Tada pasiūliau ūkį
Man atrodo, kad vietoj kalnus
timų.
maždaug tomis pačiomis sųlygo- varčius laikraščiuose ar suvažia
Dalyvavau ir aš kartų Litua mis, kaip ir vėliau agronomams, vimuose, būtų žymiai naudingiau
nistikos Instituto posėdyje, klau bet nė vieno kandidato, neatsira sau ir visiems, nors po viena, bet
siausi prakalbų, stebėjau suma do. Vadinasi, su agronomais ne-, tikrų vagų žemėje ar kitose srinymus ir pasiūlymus, susipaži bebuvo naujiena, o tik, kaip sa- tyse išvaryti.
nau su iškeltais didingais pla
nais, kų ir kaip reikia daryti. Vė
Linksminkimės broliai!
kai vaišinamasi dažnai dainuo
liau ir laikraščiuose apie tai bu
Kolei Lietuvėlėj.
jama.
vo parašoma.
Nežinom ką rasma
Neužilgo Čikagoje įvyks Lie
Institutas jau gyvuoja 3-4 me
Svetimoj šalelėj.
tuvių Dainų šventė. Susitiks cho
tai ai% nopierio, turi tikruosius
rai, žmonės bendraus salėse, sve
Nerasma tėvelio,
narius ir rėmėjus, turi daug pla
Taip buvo dainuota prieš 50 metų Lietuvoje
čiuosis butuose, bus daug ger
Anei motinėlės.
nų ir, atrodo, kalnus varto. Bet
Tiktai skruostais riedės
biamų asmenų ir žinoma, daug
per tų laika bėre, ’s nepasireiškė
J. VĖGELIS
Gailios ašarėlės ...
kur šauks: ilgiausių metų, il
nė vienu konkreti, darbu. Kai
/
Ilgai taip tęsėsi. Bet, įvykiai giausių !...
reikia daryti, tai — ttg ’^tras, j
Skaitant spaudoje apie rengia- prie eglutės. Pasiūlė, švenčių pasaulyje sukėlė audrų. O dainos
Prisimindamas mūsų didelio
tegu Juozas daro, tegu An.-t.ias
mų šiemet Čikagoje Lietuvių Dai-! atostogų metu, dainelę gerai iš- paveikė mūsų vyrus geron pu patrioto dr. Bukanto aiškinimą
duoda pinigų ...
nų šventę, prisimena jaunos die-l mokti dainuoti, nes suvažiavę,
•
*
•
sėn. .Jie suprato, kad reikia ką apie mūsų tautiškos pagarbos
i nos, kuomet dainuojamos mūsų! prie eglutės, turėsime jų visi su
nors daryti ir — nusikratyti ru dainą ir žinodamas geros dainos
Kaip anų kartų minėjau, kai- dajnOS
suėarydavo
didelio tartinai padainuoti, tuo pagerb sų priespauda.
galybę, aš norėčiau, kad kas iš
kurios stambios lietuviškos or- džiaugsmo
ii susižavėjimo, o dami mūsų mieląją daktarų.
ganizacijos turi panašių tikslų, ateičiai paliko daug gražių, neiš- Ir žinoma, namuose visi gerai Sulaukėme 1918-1919 metų. mūsų sukurtų lietuvišką pakai
Vieną sekmadienį, mūsų mieste talų tam rusiškam — mnogija
jos kartais per ilgų laikų galėtų Ūildomų'prisfnihiFmų’
išmokome.
lin atjojo penki ginkluoti raite lieta. O kompozitorius galėtų pri
ir lėšų sukelti, — bet kartais
Taip, dar prieš 50 metų, kartų
Daktaras Bukontas buvo Eže
joms trūksta žmonių vienų ar ki Ežerėnų miestiškoje rusų mo rėnų miesto ir apskrities gydy liai. Aikštė, ties bažnyčia, buvo' duoti gerų, gyvų, lietuviškų gai
pilna žmonių. Raiteliai jodami dų, kad jaustųsi dainos, galybė.
tų kultūrinį uždavinį įvykdyti.
kykloje, po tikybos pamokos, tojas ; dar prie rusų valdžios. Jis dainavo.Reikia geros knygos apie kuii kun. Deveikis pasakė mokiniams buvo didelis Lietuvos mylėtojas
Tam daug laiko nereikėtų. O
nors stambų Lietuvos valstybės lietuviams ateiti pas jį j kleboni- ir drųsus diplomatas. Jis visose Eina garsas nuo rubežiaus,
Liet. Dain. šventės dienoje jau
vyrų, — o žiūrėk, nėra jos kam ją jr atsinešti paišelius ir popie- mūsų įstaigose lietuvius užtar žirgus reiks balnuoti.
visur galėtų aidėti tikra lietuviš
parašyti, nors gal atsirastų lei- riaus. Kai atvykome, jis padik- davo. O kiekvieną lietuvį vyres Rusai Lietuvą užplūdo.
Josime kovoti...
ka pagerbimo daina.
dėjų išleisti...
į tavo ir liepė užsirašyti
I/jOll Goj VI dainų,
LICllllCJ, nį
11| mokinį
IllUIVlIlį clatskirai
L-3IV11 <11 pasikviesdavo
pdoIA Vlt-SUcl V U
I
Tiek jau to. Noriu nusileisti kurios turiny buvo
1
reiškiama I pas save, pasikalbėdavo ir duoį žemę ir papasakoti daug pa gerbiamam asmeniui linkėjimai'davo paskaityti lietuviškų knygų
prastesnį nuotykį. Rodos, tai bu sveikatos, laimingo gyvenimo, ir laikraščių,
vo prieš trejetų metų. Skaičiau gerų draugų ir meilės savo Tė Koks mūsų susirūpinimas butada Drauge pranešima, kad lie vynei. Po to, jam vedant, keletu' vo delei minėtos dainelės, kuotuvių agronomų organizacija kartų minėta dainelė buvo, padai-1 met mes, apie 20 mokinių, rin(tikslaus vardo nebeatmenu) sa nuota.
| komės daktaro salione prie eglaiAplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj
vo susirinkime apsvarstė ir nu Jis pasakė, kad žino, jog visi tės, kur be šeimininkų, jau buvo
tarė įsigyti ūkį ir jį paversti pa esame pakviesti pas daktarų Bu-' kun. Deveikis ir suaugusių svevyzdingu ūkiu. Apie tai trum kontų į Trijų Karalių vakarų,'čių skaičius vis didėjo. Bet, įsipiau buvo pranešta dar kelis kar
tus, ir sekretoriaus adresas bu
vo duotas.
FRANCES
Man, kaip ūkininkui, šis pla
nas pasirodė visai įdomus ir svei
kas. Pagalvojau, gal aš čia agro
nomams galėsiu ateiti talkon.
Turiu ūkį, kur auginu vaisius, o
CONGRESSMAN
savo laiku dar auginau kukurū
zus ir šienų, nes turėjau karvių
ir arklių. Pasiūliau tai organiza
cijai šį ūkį — 120 akrų su visais
įrankiais, padargais, namais. Te
22nd District
gu daro pavyzdingų ūkį. Viskas
kų jiems reikėtų, tai mokėti val
džiai nustatytus mokesčius. O
man per vienerius ar net dviejus metus nieko už tai nereikėtų
mokėti. Tik vėliau jie už padar
gus turėtų mokėti nuomų, arba
nuosavybėn įsigyti.
Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj
Pranešus apie tai jie pareiškė
džiaugsmų ir padėką. Pažadėjo
SHAKER SUNOCO SERVICE STATION
susitarti su atitinkamais savo
žmonėmis ir atvykti ūkio apžiū-'
WHERE YOU GET THE FINEST IN SERVICE
Priešlėktuviniai ginklai "Nike” pasidarė kariuomenės vadų tarpe
rėti.
11600 Shaker Blvd.
GA 1-9675
Pradėti gyventi čia buvo gali- ginčo objektu. Vieni teigia, kad ginklas veikia labai taikliai, gi
ma iš karto, nes yra namas su|
kiti, kad patikimumas teesųs 50%.

P. BOLTON

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj

FEDERAL, HAZEL AND COMMERCE STREETS
YOUNGSTOWN, OHIO

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj

CARPENTERS DISTRICT
COUNCIL
CARL J. SCHWARZER, President
GEORGE SHEWRING, Secreiary

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj

PORTAGE MARKETS
7040 Wade Park Avė.

ENdicott 1-0144

7018 Superior Avė.

ENdicoii 1-2075

8702 Hough Avenue

RAndolph 1-2777

MUlberry 1-8550

1407 Hayden Avenue
18245 Euclid Avenue

'

IVanhoe 1-9700

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj

A. PAUL TINCHER
HANDV/RITING EXPERT

Expert on all Questions on Forgeries. — Age of Ink
Paper, Typevvriting, Court Photographs
NATIONAL CITY BANK BLDG.
CH 1-2344— MA 1-7696
Evenings—WY 1-3666

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj

HILDEBRANDT PROVISION CO
3619 WALTON

ME 1-3700

