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stoti, ir didelė būtų nelaimė, jei
gu Vliko darbai sustotų ir viskas
nutiltų. To Lietuvos okupantas
laukia ir deda visas pastangas,
kad taip atsitiktų”.
Faktas: Tie darbai reikalauja
tokių išlaidų, kad tam tikslui tu
rėtų būti sudėta dvigubai-trigubai daugiau, norint sąžiningai
pasakyti, kad tai fondas pajėgia
tą padaryti. Su tuo, kas sudeda
ma, tie darbai ne tik sustotų, bet
daugumas jų nebūtų nei pradėti.
Gaila būtų, jei tie darbai susto
tų, bet nebūtų gaila, jei sustotų
toks tų darbų atlikimas, koks
yra. Lietuvos okupantas be abe
jo norėtų, kad darbai sustotų,
bet tuo tarpu jis, deja, turi dide
lę paguodą, kad darbai atliekami
jau gana nepavojingu būdu. To
dėl nei nematyti kokių nors ypa
tingų ji pastangų tam darbui su
stabdyti ar išardyti, nors Vliko Vaizdai iš Andrea Doria laivo tragedijos. Viršuj — laivas, vežęs beveik 1200 keleivių, skęsta. Apa
čioj prancūzų laivas Ile de France išgelbėjęs daugumą keleivių.
Informacijos Tarnyba yra ne
kartą lyg tyčia viešai skelbusi

Maloniau būtų nei nebeužsi- kyti reikia personalo ir reikia ka (yra kas tą atlieka). Vlikas
minti apie tai. Bet argi ne spau joms paruošti medžiaga, Visa ją neišlaiko, o tik nominaliai ad
dos uždavinys informuoti? Argi tai daro Vlikas”.
ministruoja. Neturėdamas to
būtų gerai tylėjimu bendrinin Faktas: Vlikas niekad netu- kius reikalus nusimanančių ad
kauti klaidinimo nusidėjime?
rėjo tiek lėšų, kad galėtų išlai- ministratorių, sunaudoja tam
"'Nepriklausomoj Lietuvoj” kyti net ir vieną, ne tik kelias daug daugiau lėšų, negu kiti pa
(liepos 18) nepasirašęs autorius "radijo valandėles”. Vlikas yra našaus masto monitoringai, re
(pats redaktorius?) yra pradėjęs prisidėjęs maža dalele tų valan zultatais kitų nepralenkdamas,
straipsnį apie Vliko sesiją, pava dėlių veikimui paremti, tam tik ar kartais net atsilikdamas.
dintą "Kelionės ir svajonės”. E. slui gautomis lėšomis ir tam tik Svajonė: "Moniteringo gautą
Čekienės reportažus apie sesiją slui samdyto personalo darbu. ja medžiaga naudojasi ne tik ra
pavadinęs svajonėmis (nors toji Tik, kaip prieš kiek laiko patir dijo valandėlės, bet ir kitos įstai
citavo vien tik sesijoj pasakytas ta, ir tą pagalbą turėjo nutrauk gos, kurios tikiria sovietinį gy
kalbas, nuo savęs beveik jokių ti, tam skirtą personalą iš darbo venimą”.
pastabų nepridedama), autorius, bene nuo birželio 30 dienos at Faktas: Radijo valandėlės mo
kaip sakosi, "pasiremdamas ofi leisti. Tai n-į dėl aukų Vlikui su nitoringo tiesiogiai negauna ir
cialiais duomenimis”, bando pa mažėjimo, nes juk skelbiama, nenaudoja. Jos (kaikurios) nau
pasakoti visuomenei, ką veikia kad aukos persiorganizavimo pa dojosi tik Vliko personalo pagal
(Perkelta j 4 psl.)
Vlikas. Kaip tik šis pasakoji sėkoje didėjančios...
jo nusimanymą suredaguota me
mas daugiausiai ir atitinka pa Jokios Laisvosios Europos džiaga. jstaįigos, kuiįjos užra
AR NASSERAS
vadinimą "svajonės”, kurias lai "radijo valandėlės" lietuvių rei šais naudojasi, už tai moka ne
NEPERTEMPE
kome būtina sulyginti su bent kalams (juo labiau "lenkų kalba mažus pinigus, sudarančius sto
žinomaisiais faktais.
STYGĄ?
liet, dvasioje”!) niekur nėra. Yra ties išlaikymo pagrindą.
Svajonė: "Pastovioji propa LER programa Lenkijai, kurioje Svajonė: "Tai yra darbas, ku
Egipto diktatorius Nasseras,
ganda, Lietuvos ir Laisvės by kartais duodama ir lenkams įdo ris nesibaigia nei dieną, nei nak
lyg ir atsakydamas į JAV pra
los, su mažomis išimtimis, yra mių žinių iš Lietuvos (tą kartais tį”.
nešimą, kad negalės finansuoti
sukrauta ant Vliko pečių”.
daro ir kitomis kalbomis duoda FukiaA.: Vilniaus radijas nak
Nilo didžiosios užtvankoj, na
Korespondencija iš Europos
Faktas: Tą propagandą veda mos programos). Yra pasitaikę, tį neveikia, o dienos programos
cionalizavo Sueso kanalo bendro
taip pat ir Amerikos Lietuvių kad ir per Vliką į ten patekusi žymią dalį užima koncertais ir
vę. Atseit, iš tos bendrovės me
Taryba, Kanados Lietuvių Tary viena kita žinelė per pastarųjų retransliacijomis- iš Maskvos.
Olandų karalienė Juliana ir lis žmonių gerai supranta mafi
tinių pelnų, kurie sudarydavo
ba ar bendruomenė, Lietuvos keletą metų buvo panaudota, ir Svajonė: "Monitoringui vei-,
per metus apie 100 milionų dole jos vyras, kunigaikštis Bernhar- ną, kuri griebiasi net už šiaudo,
Laisvės Komitetas, Lietuvių ben kaikurios iš jų tikrai apgailėtina kiant, reik, visas žinias priimti,)
rių, dabar ir būsianti finansuo das, paskelbė spaudoje komuni- tikėdamosi . grąžinti dukteriai
druomenės ir nesuskaib mos or- forma, su tendencija parodyti, i -ilw ias surūšiuoti, sukatalokatą, pagal kurį jie pavedę trims akių šviesu. Tačiau šalia tokio
jama Nilo užtvankoj statyba.
■ ganiZa-ei J as~ -vistitfše 'HtL.'ortJosb, ftftdne tik ViihiūS, bet ir visa gij'o'u, mžil.pūkuoti ir išsiunti
■aukštiems pareigūnams ištirti, supratimo ir respektavimo olan
Dėl
Sueso
kanalo
bendrovės'
diplomatai, konsulai, veikėjai ir Lietuva tebesanti perdėm len nėti.”
nacionalizavimo labai sujudo an kokiu būdu viešumoje pasirodė dų spaudoje paskutiniuoju laiku
daugybė paskirų netituluotų as kiška ... (Pav., apie "Ostra Bra- Faktas: Reikia, tačiau niekas
glai ir prancūzai, drauge įtrauk žinios, žeminančios jų asmenį. galima užtikti ir švelnių kritinių
menų, labai įvairiais būdais ir ma — Lenkišką šventovę”, arba Vlike jų nerūšiuoja, nekatalo
Karalienė ir kunigaikštis pareiš balsų, kur sakoma, kad karalie
dami ir amerikiečius.
priemonėmis, nekalbant apie vi apie pareigūnus kur nors Šiau guoja, tik perrašo ir keletą egz.
kė apgailestavimą dėl panašių nė neturinti užmiršti, jog į ją
Vykstantieji
tų
kraštų
atsto

są lietuvišką bei lietuvių sveti liuose ar Jurbarke "nebejotinai išsiuntinėja, šiek tiek kataloguo
žinių skleidimo.
esą nukreipta daug tūkstančių
vų
pasitarimai
ieško
palankiau

momis kalbomis leidžiamą, nors lenkiškos kilmės”, tik sulietuvi- ja pastaruoju metu Kongreso
akių. Jos ryšiai su abejotina
sių
planų,
kaip
aplaužyti
NasseApie
olandų
karališkuosius
ir labai dar negausią ir skurdoką nusius savo pavardes iš ”Ows- biblioteka Washingtone. Be to,
rui
ragus.
Daug
kur
manoma,
rūmus pirmas parašė Hambur ^stebukladare” galį būti pamėg
spaudą. Visos šios išimtys yra kių” į "auskus”...).
tikrai aktualių naujienų per ra
kad
Nasseras
pertempė
savo
val

ge, Vokietijoje, išeinąs savait džioti paprastų žmonių ir tokiu
keleriopai didesnės už naštą, ne Toms valandėlėms medžiagą diją patiriama (ne visada pa
džios
stygą
ir
nuo
čia
prasidėsiąs
raštis "Der Spiegei”, kuris bir būdu Olandijoje įsigalėsianti
šamą po Vliko iškaba.
rengiant dirbta daug, tas tiesa, kankamai tiksliai) kokia viena,
jo
kelias
žemyn.
želio mėn. viduryje paskelbė be šundaktarystė.
Svajonė: "Vlikas pastoviai bet rezultatai tuo tarpu mažai gerai jei pora per mėnesį. Visa
Kaip
ten
bebūtų,
bet
arabai
veik šešių puslapių straipsnį apie Tačiau visai kitokio pobūdžio
leidžia Eltos biuletenius lietuvių, kuo skiriasi nuo Eltos biuletenių kita — juk žinoma, koki plepa
dėl
tokių
savo
diktatoriaus
žygių
olandų valdovus. Tame straips yra reveliacijos, kuriose buvo
vokiečių, italų ir anglų kalbo rezultatų, nes rezultatai priklau lai ten diena iš dienos kalami ir
labai patenkinti, ruošia masines nyje buvo rašoma, kad karalie išvedama, kad panelė Hofmans
mis. Anglų kalba Eltos biulete so ne tik nuo darbo daugybės, ko jie verti, žinoma, sekti, kol
demonstracijas, Nasserą kelia į nės santykiai su vyriausybe esą turinti karalienei didelę politinę
nis redaguojamas Vliko Prezi bet ir nuo kokybės.
ką vertinga nugirsi, vistiek rei
padanges ir grūmuoja vakarie nepaprastai įtempti, kad kara įtaką, kurią ji piktnaudojanti.
diumo sekretoriaus H. Blazo, yra
Svajonė, "Išlaikomas Monito kia ...
čiams.
lienė Juliana ir kunigaikštis Hamburgiškis žurnalas pasirodė
pradėtas leisti Vilkui persitvar ringas, t. y., — stotis, kuri užra Svajonė: "Visi š'jtie darlbai
Egipto reikalų stebėtojai ma Bernhardas ruošiąsi skirtis ir toks naivus, jog jis vyriausybės
kius. Eltos biuleteniais naudoja šo Vilniaus radiją ir kitas so reikalingi didelių išlaidų. Visa
no, kad šis planas buvo aptartas
atsistatydinimą po parlamento
si veik visa pasaulinė spauda”. vietines transliasijas”.
tai daro Vliko tarnybos. Tat, tau Respublikonų pirmininkas Leo dalyvaujant trims neutralistams t.t.. \
Faktas: Tik lietuviškais Eltos
Šis straipsnis buvo savotiškas rinkimų perstatė, esą taip atsi
Faktas: Yra tokia stotis ir tiečiai, darote gerą darbą, gra ną rd Hali pranešė, kad priešin — Titui, Nehrui ir Nasserui. O
biuleteniais naudojasi dalis mū užrašo, bet tik dalį Vilniaus pro žiai pasitarnaujate tėvynės la
tikę dėl pragaištingos Hofmans
gam H. E. Stasseno siūlymui į be to, tas planas turįs ir Mask mišinys ir teisybės ir fantazijos, įtakos. Tuo tarpu tikrovėje yra
sų pačių laikraščių, pigiai (bet gramos (ne visada pajėgia rei bui, kai aukojate Tautos Fondui.
bet jis susilaukė užsienyje nepa
viceprezidentus Mass. guberna vos palaiminimą. Rusija šioj
taip, kad po kiekvienų parlamen
nuobodžiai) užpildydami savo kalingiausią dalį užrašyti), joJ Iš jo lėšų visa tai išlaikoma. Be
toriaus Harter, pasisakė pats naujoj košėj vis ką nors laimės. prastai didelį atgarsį. Kai ku
skilčių dalį. Jokia kita pasaulinė kių kitų sovietinių stočių nese- jūsų aukų šitie darbai turėtų surie
didieji laikraščiai pasiuntė į to rinkimų vyriausybė pasitrau
siūlysiąs R. Nixoną.
Arba ji įsiterps j Sueso kanalo
spauda nei vokiškais, nei itališ
kia. Visus gandus apie tariamą
Manoma, kad H. E. Stassenas valdymą arba per komunistuo Olandiją specialinius korespon
kais, nei ką tik pradėjusiais ro
konstitucinio pobūdžio konfliktą
dentus,
o
londoniškis
"Daily
Mirpats veržiasi į viceprezidentus. jančius egiptus netieginiai diri
dytis angliškais Eltos biulete
tarp karalienės ir vyriausybės
ror
”
parašė,
kad
olandų
parla

Apie Stasseno politinius ėjimus guos Sueso kanalo ateities pla
niais nesinaudoja ir, deja, vargu
griežtai paneigė pats ministeris
mentariniuose
sluoksniuose
esą
pasklidę labai blogi gandai, kaip nus, nukreiptus prieš vakarie
ar naudosis, kadangi jie yra to
svarstomas galimumas, kad ka pirmininkas Drees. Pasak jo, ka
apie didžiausį karjeristą.
čius.
kio turinio, kurie negali sveti
ralienė Juliana atsisakysianti ralienė visada ir visais atvejais
mos spaudos sudominti. Pradžio
sosto ir perleisianti jį savo vy stropiai laikiusia konstitucinių
je vokiečių ir italų kaikurie laik
nuostatų. Kiekvieną savo kalbą
riausiai dukteriai Beatrix.
raščiai šį tą panaudojo, bet da
Hamburgo laikraškio paskelb ji prieš tai, kai ją viešai paskai
bar sakosi, kad jiems esą neįdo
tų reveliacijų esmę sudaro tas to, duodavusi patvirtinti vyriau
mu, ką koks lietuvių komitetas
• Plieno streikas, užtrukęs 27 dienas, pasibaigž nauja 3 faktas, kad prieš kelis metus ka sybės galvai ir niekuomet nebu
ar net ir Amerikos senatorius
metų sutartim. 630,000 darbininkų valandai gaus 10^ centų di ralienė suėjo j kontaktą su pa vę nuomonių skirtumų. Taip pat
prieš du tris mėnesius Lietuvos
desnę algą pirmais metais ir 9.1 et. kitais dviejais metais. Išside nele Geert Hofmans. ši įtikino jam nieko nesą žinoma, kad ka
reikalu buvo pasakęs ar padaręs.
rėta ir kitų pagerinimų. Plieno pramonėje pilnas darbas prasidė karalienę, kad ji savo nauju gy ralienė rengiasi skirtis nuo ku
T < Ry
Amerikos spauda, berods, dar nei
dymo metodu, kuris prasideda ir nigaikščio Bernhardo. Tai esan
siąs tik už savaitės, kol bus įkaitintos krosnys.
ty
nepasikesino panaudoti pamoks
baigiasi maldomis, išgydysianti čios paprastos paskalos. O kai
• Bulganinas ir Žukovas būdami Lenkijoje pažadėjo len
lėlių, sudėtų pirmuosiuose, tik
jauniausią karalienės dukterį dėl karalienės santykių su pane
kams, kad Silezija ir Pomeranija bus amžiams priskirta prie Len
K
neseniai pasirodžiusiuose dvie
Marijke, kuri gimė 1947 metais le Hofmans, tai esąs grynai pri
kijos.
Vokiečiai dėl tokio pažado galanda dantis.
juose angliškuose Eltos biulete
beveik visiškai akla ir ligšiol ne vatinis reikalas, į kurį vyriau
niuose.
• Izraelio ir arabų valstybių santykiai vėl pablogėjo. Pra buvo pagydyta, nežiūrint gar sybė negalinti ir nemananti kiš
Svajonė: "Tai yra didelis ir
nešama iš Syrijos ir Jordanijos pasienio, kad ten sutraukta daug siausių daktarų pastangų. Iš ano tis. Vyriausybės organai ištyrę
daug išlaidų reikalaujantis dar
arabų kariuomenės.
kontakto tarp karalienės ir pa panelės Hofmans veiklą ir nera
bas”.
nelės
Hofmans užsimezgusi ar dę joje jokio nusikaltimo, ši ta
• Čekoslovakijos komunistai pradeda girtis, kad jie duosią
Faktas: Biuletenius leisti —
tima
draugystė,
kurią stebukla riamoji ar tikroji stebukladarė
daugiau laisvių Slovakijai, kuri pastarojo karo metu buvusi, vo
darbas ne taip jau didelis, bet
darė
gydytoja,
turinti jau 61 nevartojanti jokių vaistų, ji ne
kiečių žinioje, nepriklausoma valstybė.
tikrai brangus, todėl reikalau
metus amžiaus, panaudojanti po imanti iš ligonių jokio honoraro.
jąs, kad būtų pakankamai gerai
• JAV ambasadorius Vokietijai J. B. Canant, šešioms sa litinėms mechinacijoms. Pradėta Tokiu būdu jai jokio priekaišto
padarytas ir pasiektų tikslo. Kai
vaitėms grįžo į JAV. Čia praleis atostogas ir aptars su vyriau kalbėti, kad olandų karališkuose iš teisinio požiūrio negali dary
tikslo nepasiekia, tai yra tuščias
sybe Vokietijos problemas.
rūmuose įsigalėjęs moteriškas ti. O kad ji už ligonius meldžian
darbas, veltui suėdęs visuome
tis, tai, pasak ministerio pirmi
• Lenkų Amerikiečių Kongreso spaudos skyrius skelbia, Rasputinas.
nės suaukotas lėšas.
ninko, ar yra pasaulyje vyriau
Patiems
olandams
nebuvo
jo

kad Sovietų Sąjungoje yra 500,000 lenkų, daugiausia kalėjimuose
Svajonė: "Vlikas išlaiko radi
kia
naujiena,
kad
karalienė
su

sybė,
kuri baustų už tai, kad
ir darbo stovyklose.
jo valandėles Romoje, Vatikane,
siartino su panele Hofmans, ku meldžiamasi ?
Madride, Laisvos Europos (len
• Po paskutiniojo karo Švedijoje susirado prieglaudą ne ri žadėjo išgydyti kunigaikštytę Tačiau visuomenėje vyriausy
kų kalba liet, dvasioje) ir dar Trys svarbiausios pasaulio gražuolės titulo varžovės pasirašė fil- maža pabaltiečių grupė. Mažiausia ten yra lietuvių — tik 33. Jų Marijkę, lygiu būdu kaip ir Haa- bei daroma kai kurie priekaištai.
duoda medžiagą kitoms radijo m y vaidybos sutartis Los Angeles, Cal. Iš kairės: Carol Morris anksčiau buvo daugiau, bet išvažinėjo į kitus kraštus. Latvių esą goje esantieji užisenio žurnalis Pav., nesuprantama, kad tie užstotims. Toms valandėlėms išlai- (JAV), Ingrid Goude (Švedija) ir Marina Orschel (Vokietija). apie 400, gi estų net 25,000.
tai apie tai seniai žinojo. Dauge(Perkelta j 8 psl.)

Olandijos karalienes
namu bėdos
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KAS ir KUR

sesių, brolių skautų vardu nuo
širdžiai dėkoju visiems mieliems
talkininkams — aukų rinkėjams
ir visiems aukotojams.
TKREU
V. B. K. Kodatienė,
• A. Simutis ruošia naują Pa ciją, kurioje nurodoma, kad
Skaučių Seserijos Vadijos
saulio Lietuvių žinyno laidą. Ži Woodrow Wilson buvo, yra ir
Socialinio skyriaus vedėja
Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas nynas būsiąs lietuvių ir anglų bus išsilaisvinimo simbolis. To
Lithuanian Weekly, published by
VILTIES,
Amerikos
Lietuvių
Spaudos
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kalbomis. Pirmoji A. Simučio liau rezoliucijoje sakoma, kokie
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Telefonas: HEnderson 1-6344.
duota ir ji daug patarnavo lietu neša sovietų uždėtą vergiją.
Telephone: HEnderson 1-6344.
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ninkauja lietuviams gerai pažįs • Kongresmanas Daniel Jr. Flood
tamas Beat Thoma ir šiais me iš Pennsylvanijos, birželio 25 d. ti kaip kitur, bet dirbdami su
tais virš 100 lietuviukų apgyven atkreipė narių dėmesį į lietuvių amerikiečiais jie garsina lietuvio
dina šveicarų šeimose ir mokyk amerikiečių jaunimo peticiją, vardą ir pasitarnauja tėvynės
lų stovyklose vasaros poilsiui. kuri buvo įteikta Amerikos vy labui ne mažiau už kitus.
Jei jų tarpe pasitaiko gabūs,
Tam kilniam darbui reikalinga riausybei. Kongresmanas Flood
parama. Išgalintieji prisidėti sa nurodė, kad tą peticiją pasirašė tai atkreipia į save dėmesį, pra
vo auką siunčia: B. Thoma, Post- daugiau negu 40,000 asmenų ir dedama klausinėti iš kur atvyko
Balys Gaidžiūnas
fach 160, Zuerich 47, Switzer- kad ji buvo adresuota Preziden ir pan. Ir tuo susidaro gera pro
land.
tui Eisenhoweriui. Toliau visas ga propagandai.
Maskvos dūdon, todėl apie jo lie
•
Prieš porą metų, Marylando
peticijos tekstas atspausdinamas
• Liepos mėn. viduryje į J. A. Kongreso rekorduose.
universitete, vienas studentas
Ohio lietuviai gali didžiuotis, tuviškumą neverta nė kalbėti.
buvo pramintas ”stalwart”. Jis
kad čia praktikos teises jau turi Abiejų susivienijimų laikraš Valstybės atvyko iš Vokietijos
naujas
medirinos
daktaras
dr.
įėjo
į visas garbingas organiza
daugiau kaip 50 lietuvių gydy čius dažnai pavartau, paseku jų
cijas, laimėjo konkursus, gavo
tojų. Ir gydytojų lietuvių ne nu- vedamą propagandą ieškant nau Vaclovas Dragūnas.
Lietuvoje jis mokėsi Ukmer
ątžymėjimus bei medalius ir at
tautėjusių, bet lietuviškais rei jų narių, įtikinėjimus, kad labai
siekė viską, kas studentui įma
gėje,
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Jurbarke,
brandos
kalais besisielojančių, daugiau naudinga juose dalyvauti. Ir la
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miančių lietuviškus reikalus. ”Mūsų susivienijimas yra finan
Vien Clevelande lietuvių gydyto siniai tvirčiausia fraternalė or te. šitame krašte apsistojo tuo Dr. Bronė Gruzdienė-Sviders- Dabar, George Washington
kaitė gavusį leidimą verstis dan Universitete Irena Krivickaitė
jų yra jsikurusių apie 30.
ganizacija”. Skaitai tą sakinį tarpu Chicagoje.
abiejų susivienijimų oficiozuose • Pittsburgho apylinkių lietuvių tų gydimo praktika Michigano studijuoja chemiją. Dar labai
Nesenai buvau paklaustas vie
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kreipė profesūros dėmesį ir nuo
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nansiniai tvirčiausia lietuvių muzika.
sis į mane daug daugiau pagar
fakultete. Ir daug studentų jos
fraternalė
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lo melagingi. Pati redakcija,
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platintojus ir lietuviškų knygų nė 25, E. Bulotienė 20, E. Kut- "Lietuvos nepriklausomybės
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TUOJ ISIGYKIT
ŠIAS KNYGAS?
Anglų kalbos skaitymas

Milžino paunksmė

V. Minkūnas_____________ 2.00

Balys Sruoga ___________ 2.50

Mėnuo vad. medaus

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis________ -___ 1.50

Aukso kirvis
Juozas Švaistas _________ 2.50

Apie laiką ir žmones
J. Aistis____________ ____ 2.50

Audra žemaičiuose
VI. Andriukaitis _________ 2.20

Atlaidų pavėsy

P. Abelkis --____ _________ 4.00

Aukso ruduo

N. Mazalaitė ____________ 2.50

Naktys Karališkiuose
L. Dovydėnas ____________ 2.00

Orą pro nobis
J. Gliaudą________________ 4.00

Orfėjaus medis
A. Nyka-Niliūnas _______ 3.00

Pažemintieji ir nuskriaustieji
F. M. Dostojevskis_______ 2.50

Po Tėvynės dangum

M. Vaitkus _____________ 1.25

Būdas Senovės Lietuvių ...
Sim. Daukantas _________ 4.00

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis

_ ._____ 2.00

Baltasis Vilkas
K. Binkis —.................

1.00

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia _____________ 2.00

Cezaris
Mirko Jelusič ___________ 2.00

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis___________ 2.00

Duktė
Alė Rūta _______________ 2.40

Daiktai ir nliorūkos
Leonardas Žitkevičius_____ 1.00

Don Kamiliaus mažasis
pasaulis

Pragaro pošvaistės
V. Alantas_______________ 8.60

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus ___________ 2.00

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _________ 1.00

Paklydę paukščiai 1
Jurgis Jankus ___________ 2.20

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ___________ 2.60

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė

Gaučys _________ 4.50

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springborn___________ 2.00

Petras širvokas
Juožtui -Švaistas

2.7fc

Po' raganos kirviu
Jurgis Jankus __________ 1.50

Pabučiavimas

Guareschi _______ _______ 3.50

Didžiosios atgailos
R. Spalis

žodžiai vytės Nemunėlio.
Paveikslai V. Ąugustino_ .2.00

___________ 3.5<

J

Grušas _______________ 1.50

Rytų pasakos
V. Krėvė ..................... ..... 8.00

Raudoni batukai

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas _______ 0.80

Jurgis Savickis _________ 1.5c

Sudie, pone čipse

Eldorado
J. Švaistas_______________ 1.8C

Gyvačių lizdas
Francois Mauriac _______ 2.60

Gimdytoja
Francois Mauriac _______ 1.75

James Hilton ___________ 0.76

Strėlė danguje

Henrikas Radauskas _____ 2.00

Saulės Takas
Nelė Mazalaitė________ -_ 8.50

Šilkai ir vilkai

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

Gyvulių ūkis
George Orwell___________ 1.00

Giesmė apie Gediminą

Saulutė debesėliuos
Šventieji akmenys

Faustas Kirša ___________ 2.00

Jaunai inteligentei
V. Andriukaitytė_________ 1.25

Šventoji Lietuva
Jurgis Savickis _________ 3.00

Kryžkelės
A. Vienuolis_____________ 3.50

Kaimynai
Paukštelis ___________ 2.50

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis _____________ 1.80

Kuprelis

Teresė Neumanaitė
J. Burkus _______________ 3.00

Tipelis
Pulgis Andriušis (įrišta)_ 3.00

Trumpa diena

Alė Rūta _______________ 4.00

Tomas Nipemadis

Ignas Šeinius ___________ 2.00

August Gailit ___________ 2.50

Tarp pelių ir vyrų

Keliai ir kryžkelės
Putinas _________________ 2.50

Kon - Tihi,
Thor Heyerdahl _________ 3.75
.aimieėiai
v S R< ymont I-II-II1-IV
I ir II dalis _________ po 3.0G
III ir IV dalis .............. po 3.5<

Audirkos raškai
. .................................................. 5.00

Loreta
Stasius Būdavas-------------- 1.80

Kregždutė 1
A. Rimkūnas ___________ 1.50

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas _________ 1.50

Lietuvos pinigai

John Steinback _________ 1.28

Užgesęs sniegas

Aloyzas Baronas_________ 2.50

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša________ ____ 1-00

Uždraustas stebuklas

Stasius Būdavas _________ 2.60

Vanagaitis
monografija _____________ 2.00

Valerijono lašai
Dr. S. Aliūnas_ ________ - 1.00

Vilnius Lietuvos gyvenime

Dr. A. Šapoka___________ 1.50

Velykų pasakos
N. Butkienė .................

Lietuva

1.00

Vyturėliai Laukuose
Vikt.

Juozas K. Karys _______ 5.00

Šimaitis

_________ 0.78

Trylika nelaimių
R. Spalis ______ ,________ 1.21

A. Bendorius ________ .

Laiškai žmonėms
G. Papini

V. Biržiška, kiet. virš.___ 3 .M)
papr. virš.___________ 2.00

L. Žitkevičius ___________ 1.50

B. Sruoga ir V. Petravičius 2.0o

J.

1.00

2.75

__________ -- 2.00

Moters širdis

•

Guy de Maupassant _____ 2.60

Lyrikos kraitis
Medžio raižiniai
Ign. Končius-------------------- 5.00
Mikuckis ----------------------- 2.50

Vaikų knygelė
M. Valančius ___________ 1*0

Varpai skamba
Stasius Būdavas_________ 2.50

Žemaičių krikštas
P. Abelkis................................ 2.50

Žemaitis nepražus
Balys Sruoga —--------- ---- 8.00

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite:
DIRVA, 1272 East 71 St., CIeveland 3, OhU
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Fotografijos iš Sibiro

Kiek lietuvių dalyvauja
visuomeniniam darbe?

šių metų birželio mėn. "Lietu
M. BAUKUS, Fla.
nių, kad jie būtų sunku susekti
vių Dienos” įsidėjo ponios Ale unuuuumHiunuHUMiinuuiuiiinauKuuuiiuiiiituiiiiiiiiiiiiHitiuiiKiiuKiiiiiiifiiumnigiJiiiuiM net iš jų rūbų, iš jų gryčios? Ko
nos Devenienės straipsnį apie
dėl Birutėlės veidas neuždeng
Sibirą ir ten ištremtus lietuvius. kojines ir apsiauvusios tvirtais tas? Kam tų kitų veidai uždeng Kiek lietuvių dalyvauja
Pats straipsnis yra neįdomus, batukais.
ti? Ko daugiau jie bijo ten Si visuomeniniam lietuvių judėjime
Ketvirtas paveikslas — "Stu bire? Ar jie nusižengė, kad juos
nes jame nėra nieko konkretaus
■— tik bendri posakiai. Tokį ga la, kurią išsiuvinėjo lietuvaitės ten kas nufotografavo? Paveiks Pagal 1950 metą gyventojų su
lėjo parašyti ir negirdėjęs grį tremtinės Sibire”. Stula atrodo lai turėtų būti iš skirtingų vie rašinėjimą J. A. V-bėse buvo
žusių iš Sibiro vokiečių pasako šilkinė ir fabriko darbo. Gali bū tų, ne tuo pačiu laiku, ne tų pa 147,765 Lietuvoje gimę asmenys
ti ir kitaip — tuomet matosi, kad čių žmonių nutraukti bei padirb ir 249,825 asmenys, kurių abu
jimų.
Bet jo įvadas ir nuotraukos tremtiniai Sibire randa laisvo ti, bet visuose paveiksluose žmo ar vienas iš tėvų buvo gimę Lie
yra ne tik įdomūs, provakuojan- laiko prabangoms, kad Sibire nė nių veidai uždengti tokiu pat po tuvoje, viso — 397,690. Vadinas,
tieji, tačiau ir stebėtinas daly ra taip baisu, kaip lig šiol mūsų pierių ir maždaug taip pat nu oficialiais duoemnimis J. A. Val
kas, kad Elta, Vlikas, na, ir "Lie spaudoje būdavo atpasakojama. kirptu. Iš to reikia spėti, kad kas stybėse yra netoli pusės miliono
Penktas paveikslas — "Laido nors vienas tą darbą atliko. Bet lietuvių. Žinoma, į tą skaičių
tuvių Dienų” redakcija panoro
pavaizduoti Sibire gyvenančius tuvės”. Čia stovi žmonių būrys. kas ir kam? Kas čia ką nori ap įeina ir Lietuvoje gimusieji žy
lietuvius "poniškais” paveikslais. Šių žmonių veidai jau menkesni. gauti?
dai, vokiečiai, lenkai, rusai ir t.t.
Įvadas visiškai nepritinka straip Vieno bernelio rankos yra labai
Bet iš kitos pusės neįeina Rusi
snio turiniui, bet užtai daug pa plonos, atrodo nenormalios, šio Ar jau manoma, kad koks ten joje, Lenkijoje, Vokietijoje, len
deda jo iliustracijoms tvirčiau ji fotografija galėtų būti Sibiro vokietis gali atgabenti iš Sibiro kų okupuotam Vilniaus krašte ir
pasakyti, kad dabar Sibiras yra tremtinių nuotrauka. Ji keista fotografijų, stulų ir kita prieš kitur gimę lietuviai arba jų vai
kaip bet kuris kraštas, kur žmo tik tuo, kad kai kurių žmonių rusų norą ? Ar negalima greičiau kai. Tadgi atmetus Lietuvoje gi
nės gražiai gyvena. Tai tikras akys uždengtos popierių, o dau patikėti, kad šios fotografijos musius kitataučius ir pridėjus
kontrastas — štai kas buvo caro gelio veidai palikti atviri, aiškūs. yra vienų rusų specialistų pada už 1939 metų Lietuvos sienų gi
laikų Sibire ir štai kas ten yra Kokia nauda vienus veidus pa rytos, o kitų — Eltai atgaben musius lietuvius, vistiek oficia
slėpti už popierio, kai kitų vei tos?
dabar!
liais duomenimis gausime netoli
dai palikti nepaslėptus tam pa Bet kas ten iš Eltos įpiršo tas pusės miliono lietuvių J. A. Vals
Alena Devenienė rašo:
"Atmenu tėvų namuose kabė čiam būryje?
fotografijas Alenai Devenienei? tybėse. Daug kas yra linkę ma
jusį paveikslą — brenda suvar Antram paveiksle dviejų jau Kas ponią Devenienę pagundė nyti, kad J. A. Valstybėse yra
gusių apiplyšusių žmonių būrys nų ūkininkų akys ir nosys taip parašyti tokį straipsnį, taip iliu žymiai daugiau — beveik milioper gilų sniegą, pūgą, aplinkui pat paslėptos už popierio. Taip struoti ir dargi įdėti "Lietuvių nas lietuvių. Bet kiek
ginkluoti žandarai ir šuny’s. žmo pat ir tų dviejų mergaičių. Ta Dienose”, kurias gauna ir tokie jų dalyvauja visuo
nės vos paeina. Tėvai neša vai čiau jų veidai tiek matyti, kad žmonės, kurie lietuviškai neskai meniniam lietuvių
kus, jaunieji ramsto senelius, o nebūtų sunku įgudusiam juos at to, arba menkai skaito? Koksai judėjime? čia jau tas mivienas žmogus parkritęs, ir į jį pažinti. Pagaliau Sibiras negali tikslas to rašto ir tų fotografi lionas nepaprastai susitraukia,
taikomas šautuvas, moteris šau būti pilnas tokių laimingų žmo jų? Kam nauda?
kurį tektų padalinti ne iš dešimkiasi pagalbos, o vaikai, rodosi,
klykia ...”
Turėdami prieš akis šį caro
laikų Sibiro vaizdą, pažvelkime
į nuotraukas, kurios esančios Si
llllllllllllllllllfIllllIIIlllllllllIIIlllllllllllllllllllllllllllll
biro lietuvių fotografijos, grį
žusių vokiečių atgabentos ir EL
ŠOVĖJAS PATENKA Į
prieš Lietuvos ministerį pirmi
TOS parūpintos Devenienės
ENCIKLOPEDIJĄ, O
ninką. Juk iš viso Lietuvoj toks
straipsniui.
NUŠAUTASIS NE
tiesioginis pasikęsinimas prieš
Pirmas paveikslas — Sbiro Bi
vyriausybės narį buvo pirmuti
rutėlė : sėdi mergaitė. Jos veidas Jau ne kartą teko mūsų spau nis. Ministeriui pirmininkui E.
pilnas, akutės gyvos, rankutės doj skaityti, kad mūsų "Lietuvių Galvanauskui buvo tik slapčia
riebios. Ji gražiai aprėdyta, gra- Enciklopedijos” redakcija pa padėta bomba prie namų.
♦žiais raštu išsiuvinėtais pagal duoda netikslias arba nevisai pil Gali "L. E.” redakcijai nepa
vėliais apkamšyta, o prieš ją sto nas žinias, kai ką apeina, kai ką tikti prof. Voldemaro asmuo ir
Usisakykit KARĮ nedegdami
vi krūva žaislelių — kibirėlis, nuslepia.
jo Lietuvos,Valdymo laikotarpis, f metams tik >5.00), arba pra
liūtas ubdėgą parietęs ir kita. '
Nesenai gavau "L. E.” VIII bet tuo pačiu redakcija neturi šykit vieną egzempliorių nemo
Antras paveikslas — ”Du jau tomą. Prieš padedant jį į lenty teisės mažinti Gudelio nuopelnų, kamai susipažinti, rašykit:
ni lietuviai tremtiniai, pasistatę ną sąžiningai verčiau lapas po kuris statydamas ant kortos sa
KARYS, 916 WUloughby Avė,
Sibiro kirtimuose trobelikę. Že lapo, ir štai 27 psl. Gudelis vo gyvybę, norėjo pašalinti nuo
Brooklym 21, N. Y.
mė vešli, bulvienojai gražūs — Martynas. Paduota biografija, jo ministeriavimo A. Voldemarą ...
ir abu jaučiasi net ir tokiose są parašyti raštai, žymesnieji žy Teko nustebti ir mūsų ”L. E.” 1IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
lygose laimingi.” čia stovi pora giai, k. t. dalyvavimas Ispanų pi karinio skyriaus bendradarbiais.
jaunų žmonių bulvių darže prie lietiniame kare. Bet jo žymiau Baigiau skaityti raidę "G”, bet
RADIO — TV TAISYMAS
savo gryčios. Jų veidai atrodo sias žygis, tyčia ar netyčia, ne vyr. Įeit., po mirties pakelto į
A M U R C O
pilni, plaukai gražiai sušukuoti paminėtas. Juk tai tas pats Gu kapitonus, Prano Gudyno pavar
ir jiedu tiek pasipuošę, tarytum delis, 1929 m. gegužės mėn. 6 d. dės taip ir neužtikau. O, juk Gueitų į Laisvės Alėją pasivaikš Kaune, prie Valstybės Teatro, su dynas, mūsų aviacijos karinin
čioti. Vyras dar ir katiną laiko dviem kitais vykdę atentatą prieš kas, eidamas tarnybos pareigas
apkabinęs. Jų gryčia gi nepras tuometinį Lietuvos ministerį prie Valstybės Teatro buvo nu
tesnė už tas, kurių esu 1933 m. pirmininką prof. A. Voldemarą. šautas. Pav. 75 psl. karininkas,
matęs ir Lietuvoje. Toliau ma Juk to atentato metu buvo nu leitenantas, Gvildys Vincas pa
tosi dar kita troba, gal daržinė. šautas vyr. Įeit. Pranas Gudy- minėtas.
Trečias paveikslas — "Dvi nas, o kap. Virbickas sunkiai su Keista redakcijos taktika, Gu
mergaitės iš Lietuvos miškų. žeistas. Taip pat ir Gudeliui šis dyno šovėjas patenka į enciklo
Abi ištremtos į Sibirą, viena — žygis buvo surištas su gyvybės pediją, o nušautasis Gudynas jau
15-kai, kita 18-kai metų.” Mer klausimu. Ir šitokį žygį, kaip pa- ir kelių eilučių nevertas ...
ginos gražiai susidėsčiusios plau sikęsinimą prieš vyriausybės pir Lauksime papildymų.
kus, pilnais veidais, pilnais kū mininką neminėti biografijoje
Sav. JUOZAS DAUTARTAS
L. E. prenumeratorius iš Wis.
nais, pasakytum, išsiganiusios. yra lyg ir nusikaltimas prieš ”L.
Darbas garantuotas,
Jų suknelės geros, atrodo vilno E.” skaitytojus, ypač prieš jau
šaukti kiekvienu laiku
UžSISAKfi
nės, vienos dar išsiuvinėta kokiu nesnės kartos skaitytojus, kurie
8008 CIarfc Avė.
DIRVĄ —
ten raštu. Jų rankos atrodo ma skaitydami enciklopediją taip ir
Telef.: OL 1-1790
TAS KESIGAILfiJO!
žos ir baltos. Jos dėvi šilkines nežinos, kad Gudelis kęsinosi

ties, bet veikiausia iš penkių de
šimtų ar gal net ir viso šimto.
Daugelis visuomenės vadų yra
pastebėję, kad lietuvių skaičiu
mi turtingos kolonijos dažnai
būna nuskurdusios savo visuo
meniniu aktyvumu, arba štai
skaičiumi mažos kolonijos visuo
meninėje dirvoje puikiai užsire
komenduoja. Daug kas yra linkę
manyti, kad čia esama tam tikro
visuomeninio pripuol a m u m o.
Štai ima ir nusišypso kuriai nors
visų užmirštai kolonijai laimė,
kad joje apsigyvena vienas ar ir
keli susipratę bei visuomeniškai
nusiteikę tautiečiai. Visuomeni
nis gyvenimas iš karto atgyja.
Ta aplinkybė savotiškai išryškė
ja ir informacijas renkant nau
jajai PASAULIO LIETUVIŲ
ŽINYNO laidai, štai tokios paly
ginamai menkos kolonijos kaip
Hollywood, Florida,
San Diego, C a 1.,

Stoughton, Mass. ir
Minneapolis, Min. — 1,311,
visa eilė kitų dėka ten apsigyve
New Haven, Conn. — 1,561,
nusių aktyvių visuomenininkų
New Orleans, La. — 105,
pasidaro aktyvios, lietuviškiem
Oakland, Cal. — 271,
reikalam jautrios. Iš tokių nePittsburgh, Pa. — 6,354,
sunku ir ŽINYNUI informacijų
Providence, R. I. — 1,131.
gauti.
St. Louis, Mo. — 1,120,
Iš kitos pusės yra visa eilė
St. Paul, Minn. — 480,
miestų, kuriuose pagal oficialę
San Antonio, Texas — 140,
gyventojų surašinėjimo statisti
San Francisco, Cal. — 879,
ką turėtų apstokai būti lietuvių,
Seatle, Wash. — 614,
bet iš ten nieko negirdėti, štai
Somerville, Mass. — 397,
tie miestai, kuriuose pagal 1950
Springfield, Mass. __ 560,
metų gyventojų surašinėjimą
Syracuse, N. Y. — 553,
yra apstokai lietuvių įskaitant
Toledo, Ohio — 350,
ir čia gimusius, bet iš kur nieko
Trenton, N. J. — 531,
negirdima, ypatingai kiek tai ei
Waterbury, Conn. — 5,002,
na kalba apie informacijų rinki
Youngstown, Ohio — 392,
mą naujajai P. L. ŽINYNO lai
Portland, Oreg. — 358.
dai:
Akron, Ohio — 619 lietuvių,
Na, o kur dar visa eilė tokių
Bridgeport, Conn. — 1,613,
kolonijų kaip St. Petersburg,
Buffalo, N. Y. — 787,
Florida, Tampa, Florida, ir t.t.
Cincinatti, Ohio — 592,
Visose čia suminėtose kolonijose
reikalingi vietiniai redaktoriai
Denver, Col. — 436,
Duluth, Minn.__ 453,
— žinių rinkėjai. Kas galėtų apie
EI Paso, Texas — 174,
tų kolonijų lietuvių visuomeninį,
Hartford, Conn. — 3,180,
o taip pat apie profesionalus bei
Houston, Texas — 279,
biznierius parinkti žinių, tuojau
rašykite: M r. A . Simu
Kansas, Texas — 426,
Long Beach, Cal. — 246,
tis, 41 W. 82 St.,
Mihvaukee, Wis. — 1,405,
N e w York 24, N. Y.

Gaivina

NUOMONĖS

kiekvieną

kartą
Gerkit ir džiaukitės
J

ugnim verdamu Stroh’s
Jums patiks lengvesnis, daugiau

gaivinantis Stroh’s alaus skonis, ne
svarbu, ar valgot kitur ar namie.

Jūs patirsite tokį skonį tik iš
R nuAunfCOums

Stroh’s, nes Stroh’s yra vienintelis
Amerikos ugnim verdamas alus ...
ugnim verdamas prie 2000 laipsnių.
Paprašykite Stroh’s buteliuose, dė

žutėse ar bare ... alus parduoda
mas, kur yra geras patarnavimas.

Jis yra šviesesnis!
Dabar už vietines kainas

ąnimiiiiiiiimiiiiminiimiiiiimmiiiiiiii

INICIALAI PO TILTU
ANTANAS TULYS

Kaiko ilgai neužmirštam. Spalio dešim
tosios Stasė per trisdešimts metų neužmirš
ta. Ji tuomet buvo jaunutė — tuomet ką ji
darė, viskas buvo pirmąsyk.
Šiandien spalio dešimta. Nuo medžių la
pai byra, kaip iš aukšto barstomas konfeti.
Šiandien ankstį rytą Stasė ir jos sūnus Juo
zas išvažiavo aplankyti Valparaiso universi
teto, kuris yra jų abiejų Alma Mater.
Ruduo pražydęs visokiomis varsomis.
Pakelius dabina aukso spalvos — geltonos,
raudonos, kitokios.
Universitetą palikus, lig šiol ji vengė jį
aplankyti. Ir tada, kai jos sūnus čia ėjo moks
lą. Dabar ji savo Alma Mater nebeatpažįsta.
Ir tie patys pastatai prisimena jai tik per
miglą. Gatvelės universiteto kampuose anuo
met atrodžiusios nei plačios nei siauros, da
bar atrodo labai siaurutės. Automobiliais ir
jaunais žmonėmis užkimštos.
Studentės į klases eina be kojinių, arti
studentų knygyno College Inn restorane stu

kais, nugerdami 7-up, arba kokokolu, ir mėto
dešimtukus į žutboksą, kad tas jiem grieštų
vėliausias melodijas.
Auditorijoje vargonai patys sau verkia
kažką liūdną, prie vienų durų didelė foto
grafija Browno, prie kitų tokia pat Kinsey
— tai tų idealistų, kurie šią šventovę pra
dėjo, vedami idėjos, kad jaunuoliai, teturintieji tik kelis centus, bet norintieji mokytis,
galėtų pasiekti mokslą.
Dabar tik jų fotografijos čia pasiliko.
Dabar penkių blokų kelią j klasę mokinys va
žiuoja automobiliu.
Kampuose medžiai tie patys, tik labiau
išsišakoję. Vejos nuklotos šnarančiais lapais.
Kai kur po medžiu dar pamatai susikaupus,
į knygą įlindusį studentą. Ir tai primena pra
eities jaunuolių čia buvusią rimtį.
— Aš norėčiau dar kartą būti jauna, su
knygomis po ranka skubėti j klasę, arba į sa
vo kambarėlį, — drebančiu balsu pasakė Sta
sė.

dentai pusryčiui valgo kiaušinius su lašiniu-

— Mama! _ Juozas užmetė savo delną

ant jos pečių, prispaudė ją prie savęs ir pa
bučiavo.
— Labai norėčiau, — ji vėl pasakė. Ir
pavadino. — Nueikime ant tilto, Juozai.
Jie atsistojo viduryje tilto, kurio apa
čioje tarp dviejų kalvų eina geležinkelis. Iš
čia Stasė matė, kad tas namas medinis už
tilto, kur buvo Lietuvių knygynas, dar tebe
stovi ir pats tiltas tebėra tas pats senelis
medinis. Atsiminimai grįžta, lekia ir liūde
sys, ilgėjimąsi krenta po tiltu.

nau, kad ji tebegyvena šiame miestelyje ir
dar neištekėjusi.
— Važiuojame ją aplankyti, — pava
dino motina.
— Ir aš tą patį galvoju, nes ji man pa
tiko, — pasakė Juozas.
Jie rado ją grėbiančią medžių lapus. Jos
vaikas, įlindęs ligi juostelės į lapų krūvą, ko
jytėmis trypė, rankutėmis orą gaudė. Ji nu
metė grėblį, iškietė rankas ir veidą ir juokėsi.
— Alio, Juozai! — suriko.
Netrukus Stasė pagriebė jauną moterį
už rankos ir nutempė už jos tėvų gryčios.
Juozas paėmė iš lapų krūvos mažytį vai
ką, iškėlė jį aukštai. Vaikutis juokėsi ir spar
dėsi.
Iš už kertės atbėgo dvi moterys. Jos ap
kabino Juozą ir trijų metų vaiką. Ir viskas
susimaišė — juokas, žodžiai, veidai, rankos
ir kojos.
Paskui jis, padavęs savo sūnų į motinos
rankas, numetė savo delnus ant jaunos mo
ters pečių, o toji savo rankomis apkabino
Juozo liemenį.
O vaikutis juokėsi, suspaustas tarp mo
tinos ir tėvų krūtinių. Stasė gi apkabino juos
me įpiautus keturis inicialus — J. R. - S. M. no sūnų augina, — jis pasakė. —- Ir aš ma tris.
i j

— Tas raides išpiaustė tavo tėvas, — ji
pasakė.
Sūnus paėmė ją į savo rankas.
— Juozai, ir dar vieną tau pasakysiu —
tau pasakysiu, kad jisai tas tavo tėvas, buvo
pirmutinis ir paskutinis mano vyras.
Po šiuom tiltu buvo mano nelaimė, o gal
laimė, kas dabar žino. Jei ne anas vakaras,
mano gyvenimas galėjo būti toks, anoks, ki
toks, bet ne šis. Ir vėl galėjo būti ir kitaip —
jei ne jis, gal aš būčiau pasilikus be spalio
dešimtos ir be tavęs. Tavo tėvas praeitais
— Nulipkime po tiltu, — pavadino savo
metais numirė. Su kita užaugino tris vaikus
sūnų Stasė.
ir numirė.
Jie leidosi po tiltu. Sūnus laikė motinos
Ji vėl žiūrėjo į raides, kurios buvo pil
ranką, ši buvo antra jos kelionė į patiltę, 'bet
ir šį kartą jos širdis drebėjo, kaip anąsyk, kos, nutriušusios, bet aiškios. Pro jos akis,
kaip išskrendantieji paukščiai, lėkė praeities
kada viskas jai buvo dar pirmąsyk.
Patiltėje Stasė išmetė savo rankas į orą žmonės, knygos, džiaugsmas numiręs. Ji pa
ti, jaunutė, laibutė, su knygomis po ranka,
ir suriko:
bėgo į klasę. Mokyklos varpas skambino va
— Atsimenu, atsimenu, atsimenu!
landą ,o jauni žmonės skubino — vieni iš vi
Paskui ji parodė Juozui vietą.
— Juozai, dabar aš pasakysiu tau, kas daus į lauką, kiti į vidų.
Pagaliau sūnus paėmė ją sapnuojančią
yra, ne, kas buvo, tavo tėvas, — ji tyliai
ir nuvedė prie antro stulpo, parodė jai kitas
pasakė.
Ji paėmė savo sūnaus ranką, nuvedė jį keturias išpjaustytas raides.
— Mama, ir aš čia buvau. Dabar ji ma
prie vieno laikančio tiltą stulpo ir parodė ja
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IŠ SANTARIEČIŲ
VEIKLOS...
Kaip rauginti pieną
Dažnai lietuvių tarpe girdim ra, čia turiu mintyje pasukas —
nusiskundimų, kad dabar nega buttermilk).
Gera pieno rūgšties kultūra
lima surauginti pieną. Pasakoja,
kad seniau, kada pienas buvo turi turėti malonų, švelnų pieno
pristatomas vartojimui tiesiog rūgšties kvapą, truputi prime
iš "farmų” būdavo surauginį nantį pasterizaciją, skonis —
taip, kad kirvis neskęsta. O da švelni pieno rūgštis, truputį pri
bar, raugink ir tris dienas, ypač menanti riešutų brandulių skonį.
iŠ/ to "homogenied", gauni tik
Kad pieno rūgšties kultūra,
■"tokią "plūrzą”.
gerai suraugintų pieną, reikalin
Pienas nėra pasikeitęs. Tik pa ga joms duoti atitinkamas sąly
sikeitęs pieno pristatymo, patie gas. Jei pienas skiriamas raugikimo vartotojui būdas, bet ne nimui yra šaltas, reikia pašildy
pats pienas ir jo sudėtinosios ti lengvai maišant iki kambario
Illinois Technologijos Institute pastatytas toks atominis reaktorius.
dalys. Jos pasiliko tos pačios, ko temperatūros (65-70 F laips. ar
kios buvo anksčiau patiekiamos 17-21 C laips.). Buttermilk bonvartotojui nuo "farmų”, net svei-| koje gerai išplakti. 2 kvortos
kesnis, švaresnis.
ppieno, 1 geriamos kavos puodu
JAUNUJU LAIMĖJIMAI
Čia ir noriu su skaitytoja — kas buttermilk.
Waterburyje
įsikūrusiųjų, Cambridge, Mass.; Stevens Col
šeimininke tuo reikalu pasikal Visą pieną gerai išmaišyti, kad
1949 m. pavasarį į J. A. V-bes lege, Hobcken, N. J. ir Yale Uni
bėti. Labai trumpai paliesti pa neliktu kruopelių. Po to pienas
(Atkelta iš 1 psl.)
čius pagrindinius klausimus.
išpilstomas į duobinėlius ar lėkš žinias, kur kas ir kaip daroma, atvykusių, Antano ir Emilijos versity. Arvydas pasirinko arti
tes, paliekamas ramiai rūgti pri pavyzdžiui, ir apie tą pačią ra VAIšNIŲ sūnus Arvydas, 13 m. miausią nuo Waterburio Yale
amžiaus būdamas baigį lietuvių Universitetą, kuris jam paskyrė
Pasterizuotas pienas
dengus, nebejudinant.
dijo klausymo stotį.
Taip užraugtas pienas turi su Svajonė: "Vlikas, be to daro katalikų parapijos šv. Juozapo didžiausią 3.400 dol. inžineriją
Visi žinome, kad pienas daug
rūgti
-per 10-12 vai. kambario apklausinėjimus visų, kurie at mokyklą, šiais metais, būdamas studijuoti stipendiją. Pažymėti
kam yra pagrindinis maistas.
17,5 m. amžiaus baigė Crosby na, kad Arvydas iš Crosby mo
Ypač jaunagimiams, todėl jis temperatūroje, bet jei tempera vyksta kokiu nors būdu iš už ge High School Waterburyje. Per kyklą 325 baigusiųjų jaunuolių
tūra
bus
aukštesnė
ar
žemesnė
vartojimui turi būti patiekiamas
ležinės uždangos.”
eitų metų rugpiūčio-gruodžio ir yra gavęs pirmasis tokią vertin
švarus nuo įvairių mikroorganiz tai ir laikas atitinkamai keisis.
Faktas:
Geras
ir
reikalingas
šių metų kovo-gegužąs mėn. sėk giausią stipendiją. Crosby mo
mų, nuo tų gyvūnėlių, įvairių li Čia veikia ir kitos aplinkybės, darbas, jau bene prieš penkerius mingai išlaikė konkursinius eg kyklos vedėjos J. Francis Boland
bet
aš
apie
jas
nekalbėsiu,
pa

gų sukėlėjų, kurių paprasta aki
metus pradėtas (ir daug geriau zaminus išsimokslinimą patikrį- teigimu, Arvydas turįs geriau
mi žmogus negali pastebėti. Tam lieku susivokti pačiai seiminin atliktas 1) Vokietijos Lietuvių nimo 80 asmenų Komisijoj prie sias kvalifikacijas toliau mokspienas pasterizuojamas. Paste kei.
Bendruomenės vadovybės, bet Princeton, N. J. Universiteto, lintis ir tapti gabiu inžinieriumi.
rizuojant nenukenčia jo maistin Padaviau tik proporciją, bet tada netesėtas tęsti, negavęs iš kuri geriausiais pažymiais Ar Dar ir dėlto, kadangi jo mėgiagumas, vitaminai, nesikeičia su jei rauginsite pieno daugiau ar Vliko reikiamos finansinės pa vydą Vaišnį rekomendavo kaip miausieji mokslo dalykai jau ir
dėtinosios pieno dalys, bet su mažiau, atitinkamai panaudokite ramos. Dabar jau paties Vliko stipendininką j bet kurį Univer aukštesniojoje mokykloje buvo]
naikinami kenksmingi mikroor kiekį tos rauginimo kultūros.
titulu spontaniškai pradėtas, re- sitetą.
matematika ir fizika.
ganizmai.
Kada jau pienas pradeda rūg porteriškai vykdytas ir, paga
ti, tirštėti, tai galima pastebėti liau, vėl, rodos, nutrauktas (ne Su‘ šiais pažymiais ir rekomen Arvydo aukštesniojo mokslo
Homonizuotas pienas
lengvai pajudinus indą, tada už seniai buvo pranešimai, kad ap dacijomis Arvydas, kreipėsi j baigimo iškilmės Waterburyje|
suteikė daug džiaugsmo ir jo rū-j
Pienas, kurio pieno riebalų ru dengti kiekviena indelį atskirai klausinėjimų vykdytojas iš tar tri^*Universitetus, t. y. Massapestingiems
tėveliams, o apie Ar
chusėtts Institute of Technology,
tuliukai taip susmulkinti, kad jie ”Saran Wrap” popierių, statyti nybos atleistaš).
vydą
kaipo
gabų
ir pasižymėjusį
į
šaldytuvą.
Po
2-3
vai.
bus
gali

Svajonė: "Jeigu pridėsime,
jau negali per baltimų masę pa
moksle lietuvį dviem atvejais
ma
patiekti
į
stalą.
sikelti j pieno paviršių — yra
kad Vliko darbuotojai pastoviai jokiu patikirrių duomenų, kad plačiai rašė vietos amerikiečių
homonizuotas pienas.
Jei, pastebima, kad pienas pra puolami ir terorizuojami sovie- tok3 faktas būtų'įvykęs. Pasiau- spauda. Be to, jis gavo gražų
Pagrindinės pieno sudėtinosios deda anksčiau rūgti, tada tuojau tinių agentų, kurie kiekvienam kojimo niekas neginčija, bet pa- bronzos medalį už "Superior
dalys yra: vanduo, baltiniai, rie statyti į šaldytuvą atšaldymui. jų pakartotinai grasina, įsiverž- siaukojimo prasmingumas ir Scientific Sdięlarship”.
balai ... Baltimai piene yra ko- Taip surauginto pieno masė, turi dami net į jų butus, o valdžia į naudingumas yra reliatyvus daArvydo tėvas Antanas pasku
lolaidiniame stovy, vienodai iš- būti vienodai sutraukta, be jo tai nereaguoja, tai turėsime lykas.
tiniu
laiku, prieš bolševikų oku
vaizdą,
kad
tie
žmonės
dirba
tik

*
sidalyję visoje masėje, bet neiš kių iškorėjimų bei išsiskyrusių
paciją, buvo Marijampolės Apy
tirpę, nelyginant lyg košelenos išrūgų. Būna maloųus švelnus tai iš pasiaukojimo Tėvynei".
|
drebučiai. Gi pieno riebalai di pieno rūgšties kyapas ir skonis. I Faktas: Tik vieną kartą Vli Mums čia gali būti prikišta, gardos Teismo Pirmininkas.
ko
raštinė
buvo
kesintasi
apvog

jog
kalbame
apie
dalykus,
kurie
desniais ir visai mažais rutuliu
Jau 1953 m. liet, periodinėje
kų formos. Didesnieji riebalų ru Patartina rauginimui naudoti ti (gal ir sovietinių agentų) ir turėtų būti laikomi konfidencia spaudoje rašiau, kad ir Mato
tuliukai greičiau pajėgia pasi tik homonizuotą pieną. Priešin taip pat vieną kartą buvo ap lūs. Deja, Vliko darbai jokiose
(Antano brolio) ir Antosės Vaiš-'
kelti į paviršių, smulkesniesiams gai, riebalai susistoję paviršiu vogta Vokietijos Lietuvų Ben aplinkybėse negalėjo išbūti kon
je,
jungiasi
su
oru
ir.
šviesa,
gel

nių
sūnus Rimvydas - Juozas
druomenės
įstaiga.
Abiem
atve

fidencialūs ir visi tie dalykai jau
tas laikas yra ilgesnis, gi patys
tonuoja,
skaidosi,
nuo
ko
pienas
Vaišnys,
baigęs pirmuoju moki-Į
jais
vietos
valdžia
rūpestingai
seniki
yra
jo
paties
išgarsinti
mažieji visai nepajėgia prasi
įgauna aitrumą, blogą skonį. Be reagavo. Vokietijos valdžia sau kur reikia ir kur'nereikia. Tai rtiu ir su ypatingu pagyrimu
veržti per pieno masę.
to, pieno riebalai turi tą ypaty
North-East Catholic High School'
Mokslininkai — tyrinėtojai tai bę, kad esamus aplinkumoje stip go kiekvieno ten gyvenančio as yra tik "viešų paslapčių’’ pakar
mens
neliečiamumą,
ir
toks
da

Philadelphijoje konkursinių eg-j
tojimas,
iššauktas
čia
pacituotų
pastebėjo. Pabaigoje devyniolik resnius kvapus sutraukia į savę,
lykas,
kad
nereaguotų
net
dėl
tvirtinimų.
Daug
ką
reikia
taizaminų
būdu iš 500 abiturientų!
to ir pradžioje dvidešimto šimt kaip česnako, svogūno, benzino
įsiveržimų į butus galimas ne-jĮ syti, bet taisyme reikia vadovau- laimėjo pirmąją vietą ir gavo
mečio buvo išrasta tokia maši ir kt.
taip pat Yale U-teto 2.000 dol. j
bent tokiais atvejais, kai nėra tis tikrove, o ne svajonėmis.
na, kurios pagalba pieno riebalų
stipendiją cheminei inžinerijai
Visad pieną reikia laikyti ge
rutuliukai, taip susmulkinami,
studijuoti, šiais metais Rimvy
kad jie jau visai nepajėgia pra rai uždarytą arba nelaikyti tokių
Rašomosios mašinėlės visų ge
das Vaišnys, kaipo vienas iš ga
siversti pro baltimų masę į pie daiktų su pienu, kurie turi kva
riausių firmų, o jų tarpe gar
biausių,
sėkmingai baigė U-tetą
pus.
.
no paviršių. Todėl homonizuoto
siosios SMITH-CORONA, bet
B.
S.
laipsniu,
gaudamas Yale
pieno riebalai visai nenusistoja,
kurios kalbos raidynais, — išNepatariu pieną rauginti su
U-to
stipendiją
toliau mokslinbet tai niekiek nesumažina jo rūgščia grietine (sour cream),
Lietuviškas raidynas greta pil
tis magistro laipsniui.
no ir nepakeisto amerikoniško.
maistingumo. Homonizu o j a n t nes pieno rūgšties bakterijos
Kainos nuo $67.50 ir augščiau.
drauge atliekama ir pasterizaci- yra senos, neveiklios. Jei pienas]
Geriausios sėkmės abiems
simokėtinai. Naujausi modeliai.
ja.
Vaišniams
siekiant aukštojo
ir surūgsta, tai jis neturi gero
V. BARTKUS. Adr.: 1031 Ansel
mokslo,
būti
ambasadoriais lie
Tai daroma komerciniais su skonio ir kvapo.
Rd., Cleveland 3, Ohio. Telef.:
tuvių Tautai ir kenčiančiai Tė
metimais ir šeimininkių patogu
UT 1-4014.
Pien. techn. K. Bačauskas
vynei Lietuvai.
K. K.
mui. Kada buvo pienas pristato
mas j krautuves ne homonizuo
tas, bidonais (can), pienas ne
DIRVĄ UŽSISAKYTI
visas iš karto parduodamas, tu
rėjo ilgiau ar trumpiau pastovė
galima ir šiandien, nėra reikalo
ti. Pastovėjus, pieno riebalai susisfoje paviršiuj ir jau vėliau
laukti nei metu, nei mėneafc
parduodant kartais esti riebes
nis ar liesesnis. Dažnai sukelda
pabaigos!
vo ginčų tarp pardavėjo ir var
totojo. šeimininkėms sudaryda
vo nepatogumų ir darbOį nes nu
sistovėję riebalai prilimpa prie
indo sienelių, sunkiau valosi ir
nevienodai padalyjamas varto
jant. Todėl pienas homonizuojamas.

Svajones...

Š. m. rugpiūčio mėn. 4-5 dd.
Watervliet, Michigan įvyksta
Chicagos - Detroito - Clevelando
santariečių iškyla. Iškyla atida
roma šeštadienį, 12 vai. Numa
toma programėlė minėtų trijų
vietovių santariečių pasirodymų.
Iškylon iš Chicagos išvyksta
ma lygiai 8 vai. ryto iš koj. D.
žygaitės namų — 4437 S. Artesian Avė. Iškyla Detroite rūpi
nasi J. Gilvydis, Clevelande —
R. Babickas.
*
Liepos ’7 d. įvyko Chicagos
santariečių susirinkimas kol. Vi
dugirių namuose. Susirinkime
organizaciniais reikalais kalbė
jo V.. Kavolis ir J. Šmulkštys.
♦

Rugsėjo 6-9 dd. Tabor Farm
vasarvietėje (apie 10 mylių nuo
Benton Harbor, Mich.) įvyksta
trečiasis visuotinis santariečių
suvažiavimas.

Kultūriniais klausimais suva
žiavime jau yra sutikę kalbėti V.
Virkau ir R. Žukaitė. Organiza
cijos vidiniais klausimais kalbės
R. Mieželis, Z. Rekašius, L. Sa
baliūnas, V. Kavolis, V. Adamkavičius. Suvažiavime numatomi
du meno vakarai, kurių vieną
atliks Chicagos sambūrio "švie
są” skyrius. Numatoma taip pat
"Santara paveiksluose”, laužai
ant Šv. Juozapo upės kranto,
maudymasis, šokiai. Pilna suva
žiavimo programa bus paskelbta
vėliau.

Suvažiavimu rūpinasi Rengi
mo Komisija, kurion įeina: L.
Betkauskaitė, G. Musteikytė, L.
Jurskis, V. Vidugiris, N. Bar
tuškaitė, Z. Mereckis, D. Dulytė,
G. Sabaliūnaitė. Komisijai vado
vauja J. Šmulkštys.
Suvažiavimo vienos dienos pil
ną kaina (maistas, nakvynė) or
ganizacijos nariams $5. Sve
čiams $7.50. Suinteresuoti pra
šomi kreiptis j Santaros vietines
skyrių valdybas.

GERIAUSI IDAINAVIMAI
BR. BUDRIŪNO KVARTETO
TRYS PLOKŠTELES:
1. žvakė ir plaštakė; Valsas
2. Vežė mane iš namų; Klumpės
3. O dalelė; Į kovą; Gyvenimo aidu

KIEKVIENA PO

$1.50

VINCĖS JONUŠKAITES
ĮDAINAVIMŲ ALBUMAS
15 dainų; Kur prapuolė tas kelelis; Viešpaties pasaulis; Oj
ant kalno; Mėlyni varpeliai; Plaukia antelė; Pasakykit;
Aš per naktį; Ėsk karvute; Oj kas sodai; Ar atminsi; Anoj
pusėj marelių; Už augštųjų kalvelių; Spragilų daina; Ma
no gimtinė.
KAINA

$8.00

CHICAGOS VYRŲ CHORO
l D AIN A V I M Ų ALBUMAS
10 dainų: Per naktelę šokau; Ant marių; Tušti paliktieji
namai; Draugai, pakelkime taures; Tėviškės vakarai; Jau
žirgelis pabalnotas; Naktis graži; Valiok dalgeli; Op, op,
Nemunėli; Jau pravertos dvario stonios.
KAINA $8.00

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
15 dainų: Tėve mūsų; Lopšinė; Linelius roviau; Ar aš ne
vyšnelė; Eikime mudu abudu; Sėjau rūtą; Tykiai, tykiai
Nemunėlis teka; Op, op, kas ten, Nemunėli; Palankėj; Pie

menėlių daina; Anoj pusėj Nemuno; Kalvelis; Skamba,
skamba kankliai; Augo kieme klevelis; Kas bernelio sumjslyta.
KAINA $10.00

SIŲSKITE PINIGUS IR TUOJ GAUSITE PLOKŠTELES
ĮDAINAVIMŲ ALBUMAS

DIRVA
1272 E. 71 ST.
CLEVELAND 3, OHIQ

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.

NAUJAUSI
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M. MODELIAI

Vokiškų radijo aparatų su visais patobulinimais. Lengvai ima

Europą. Turi visas bangas. Yra ir su patefonais.

Rugusis pienas
NAUJI MODELIAI
Pasigaminti rūgusį pieną rei
kalinga turėti gerą pieno rūgš
I M P E R I A L
ties kultūrą. Jei negalima gauti
radijo aparatų. Drauge
geresnės, galima naudoti pasu
patefonas ir baras. Vi
kas, kaip čia įprasta vadinti
Atstovas S. GRABLIAUSKAS
sos bangos. Nepapras
"buttermilk”. Jei buttermilk bū
5 Thomas Park, S. Boston, Mass.
tai gražūs.
na nesusenę, gerai suraugintos,
Tel.: AN 8-5467
gaunasi visai geras rūgusis pie
nas. Todėl buttermilk patartina
Clevelande atstovas
pirkti iš didesnių krautuvių (SuPirk šious aparatus — niekad nesigailėsi!
A. JOHANSONAS —
per market). Kokios bus pieno
7616 Decker Avė., UT 1-3465
rūgšties bakterijos (kultūra), Indas M. L. Jaiswal, 33 m. jau penkti metai dviračiu keliauja apie pasaulį. Per tą laiką nukeliavo
Reikalingi atstovai visuose didiesniuose miestuose. Rašyti S. Grabliauskui.
71,000 mylių. Su juo kalbasi JAV valstybės sekretoriaus padėjėjas G. V. Allen Washingtone. i!
toks bus rūgusis pienas (kultū-
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Kanados lietuviu diena

Kodėl reikia skautams padėti?

— •

važiavo daug svečių. Nepapras
PAIEŠKOJIMAI
tai malonu, kad mūsų daktarai
savo įprastinį receptą miesto
Lietuvos Generalinio Konsula
vaikams — daugiau gryno kaimo
to New Yorke paieškomi asme
VLADAS PAUŽA
oro ir maisto, papildė savo pačių
nys:
Fondo steigimo tikslas
mas geradariu, įtraukiamas į ge lijai atlikti tuos darbus, kurie aukų čekiais. Dr. S. Biežis sto
Dambrauskienė, Salomėja.
radarių sąrašą, skelbiamas spau yra suplanuoti ir atliktini. Už vyklavietei savoje žemėje tinka
Kad lietuvių skautai galėtų
Kiekvienais metais ruošiama iriam susipažinimui didelėje mie Gervinskas Petras, gyvenęs
kiekvieną, nors ir menkiausią mai įrengti paaukojo $200, Dr. Kanados Lietuvių Diena, kurios
dalyvauti tarptautiniuose skau doje ir gauną padėkos laišką;
sto kareivinių salėje įvyks susi Belgijoje.
Kęst, ir Dr. Juzė Aglinskai — pagrindinis tikslas, kultūrinėmis artinimo vakaras-pokylis.
tų sąskrydžiuose (jamboree), Paaukojęs 25-75 dolerius lai auką, DF bus labai dėkingas.
Gintautienė Bronė.
$100, Dr. Tauras su žmona — ir meno vertybėmis garsinti tė
stovyklose bei konferencijose ir komas rėmėju, įtraukiamas į rė
šventės sėkmingesniam įgy Jočys Rapolas.
mėjų sąrašą, skelbiamas spau Kuriuo adresu nukreipti aukas $100, Dr. Dargis — $50. Anks
tuo būdu atstovauti Lietuvą vie
vų žemės vardą, vaidina didelį vendinimui maža yra organiza Juškauskas Juozas, gyvenęs
doje ir gauna rėmėjo pažymėji
noje didžiausiųjų pasaulio jau
Aukas DF galima per vieti čiau Dr. M. Budrienė paaukojo vaidmenį pavergtos tautos lais torių ir talkininkų aukojimosi ir Belgijoje.
$100. Tokia miela mūsų daktarų vės kovų eigoje. Nenuostabu,
nuomenės organizacijų, reikalin mą;
darbo. Privalu mūsų visų pagal Labanauskienė-Urbytė Nata
Paaukojęs 75 ir daugiau dole nius lietuvių skautų vienetus ar talka jau pasiekė $550. Jiems
gos lėšos, šias lėšas PLSS Lietu
kad šventė dideliu pasisekimu ba. Iš daugelio mūsų prašoma lija ir vyras Labanauskas Pet
ba siųsti jas banko ar pašto per
rių laikomas garbės rėmėju,
vos Skautų Brolija gali sutelkti
laidomis bei bankų čekiais be- priklauso nuoširdžiausias DĖ praėjo Hamiltone, Toronte ir labai maža — dalyvauti. Mano ras, gyvenę Hartford, Conn.
įtraukiamas
į
garbės
rėmėjų
są

tik pravedus savo tautiečiu tarpe
tarpiai DF iždininkui šiuo ad- KUI! Beje, daktarai padėjo Montrealyje.
galvojimu, gyvybiniems tautos Labeika Juozas, sūnus Kazio.
rašą, gauna garbės rėmėjo pažy
ir uodus nukariauti stovykloje.
aukų rinkimo vajų.
resu:
mėjimą, gi jo nuotrauka dedama
Šiems niekadėjams neduotos in Windsoro Lietuvių Bendruo tikslams niekas mūsų neturėtų Lazauskienė-Venckaitytė Ona,
Mr. Alfonsas Pocius,
Vajui pravesti Brolijos Užsie "Skautų Aide”?
būti abuojus. Dėl to kuo skait gyvenusi Bamberge, Vokietijoje.
jekcijos, bet padarytas galas iš- menė, kuri yra šių metų Lietu
295 Grey St.
nio Skyrius įsteigė š. m. pradžio
vių Dienos šeimininkas, dirba di lingiausiai dalyvaukime šventė Masiliūnas Antanas, nuo Ra
purkškimu.
London, Ont.
je Džiambore Fondą, kuris aukų
je, parodykime laisvajam pasau mygalos, Panevėžio apskr.
Kieno pareiga remti DF
Skaučių stovyklai vadovauja džiausiu ryžtu ir energingumu.
Canada.
rinkimo akciją jau pradėjo Vien
liui, kad esame patvarūs ir ne Matuzas Juozas.
Tikima,
kad
Ketvirtoji
Kanados
Ps. O. Gešventas, skautininke A. Karnavičienė, M.
nuo to, kiek pasiseks ši lėšų tel DF tikrovėje ne vien tik skau
Lietuvių Diena netik savo turi palaužiami Lietuvos laisvės sie Milunas, iš Jokūbo Miluno ir
Džiamore Fondo Butkienė ir Luneckienė. Ūkį ve
kimo akcija, priklausys kaikurių tų, bet visos lietuviškosios visuo
da skautininkės švarienė ir žu- niu bus svaresnė, bet ir skaičiu kime. Tad visi, kuriems sąlygos Onos Račiūtės-Milunienės šei
Sekretorius
labai svarbių LSB Užsienio Sky menės Fondas. Juk mūsų skau
ir laikas leidžia, ruoškimės di mos.
kienė. Skautų stovyklai vadovau mi gausingesnė. Be to ji kartu
riaus planų įgyvendinimas. Tarp tai reprezentuoja ne save, kaip
džiajai šventei, kuri vyks rugsė Norkevičius Silvestras, našlys,
ja skautininkai Vyt. Černius, A. yra Kanados ir JAV lietuvių su
kitko, Užsienio Skyrius yra nu asmenis, bet lietuvių tautą, mū
jo
1-2-3 dienomis, Kanadoje — buvo vedęs Marijoną Urbytę,
Levanas ir J. Kaunas. Abi sto siartinimo šventė. Tuo pačiu lai
matęs dalyvauti ruošiamame sų pavergtą Tėvynę. Stovyklau
Windsore.
gyv. Hartford, Conn.
ku
netoli
Windsoro
vyksta
skau

1957 m. rugpiūčio mėn. sukak dami drauge su kitų tautų skau RASTAS LAIMĖS ŽIEDAS, O vyklos turi jaunesnius gražiai tų sąskrydis, Detroite-Windsore
Normantienė - Plyniūtė Domi
besireiškiančius
vadovus
ir
en

tuviniame pasauliniame skautų tais, palaikydami su jais ryšius,
VIETOJ RECEPTŲ —
cėlė.
Šiaurės
Amerikos
antrojo
rato
tuziastingai nusiteikusius sto
sąskrydyje (jamboree) Anglijo jie garsina Lietuvos vardą tų
Olbikaitė - Vinevičienė Alek
ŠIMTINĖS
varžybos. Lietuvių Studentų Są LIETUVIAMS IŠKILMINGOS
vyklautojus.
tautų
tarpe.
Artimai
bendrau

je, kuriam dalyvaus net 60 tautų
sandra, vyras Vinevičius Juozas,
jungos
numatomas
pasitarimas.
PAMALDOS WINDSORE,
(sks) Liepos 14-15 d. Seseri O visos tos skautiškos laimės
skautų' organizacijų atstovai, dami su kitų tautų skautais, o tų
vaikai Aleksandra ir Eduardas.
Programa, turtinga savo įvai
KANADOJE
bendras gi šio sąskrydžio daly tautų skautų tarpe dažnai sutin jos Vyriausioji Skautininke v. s. kaltininkas yra Chicagos vaist. rumu, prasidės dailės paroda, ku
Plyniūtė-Normantienė Domi
vių skaičius sieks 25.000. Mat, kame labai įžymių asmenų, jie O. Zailskienė aplankė naujai PRANAS RAKAS. Tūkstant- ri vyks erdviose ir gražiose mu šių metų rugsėjo 2 dieną, sek cėlė.
kartis
dėkui
jam
už
puikią
širdį
!
1957 metais sukanka lygiai 50 panaudoja kiekvieną progą tam, gautoje stovyklavietėje chicaProstko Richardas.
zėjaus patalpose, kur regėsime madienį 10:15 vai. ryte St. Clair’s
metų nuo skautų organizacijos kad painformuotų svetimtaučius giškius skautus ir skautes. Jos Jis davė didžiausią įnašą — že eilę mūsų dailininkų kūrinių. Po bažnyčioj, 166 Tecumseh Road,
Račius, iš Stasio Račiaus šei
įsteigėjo, britų generolo Baden- apie Lietuvą, apie jos bylą. Tai patirtieji įspūdžiai buvo nepa mę stovyklavietei, tačiau jai pamaldų, teatre — Iškilmingas West Windsor, Ontario, telefo mos.
įrengti reik didesnės ir nepagi, sueidami į kontaktą su kitų prastai puikūs.
Powell gimimoi dienos.
Aktas. Kalbės Kanados Sveika nas WH 5-2474, bus visiems lie „ Ramoška Jonas, sūnus Juozo.
Tuo pačiu metu Anglijoje vyks tautų skautais, jie pasitarnauja
Vaist. P. Rako skautams pa vargstančios talkos. Skautiška tos ir Gerbūvio Ministeris Paul tuviams iškilmingos pamaldos. Raulinavičius Ignas, nuo Jėzpasaulinė skautų vyčių stovykla, savo tautai, kenčiančiai savo Tė vestoji žemė yra išsipuošusi šim sis jaunimas neturėtų būti pa Martin, Parlamento atstovas — Iškilmingas šv. mišias celebruos no, Alytaus apskr.
kurioje dalyvaus 5.000 vyresnių vynei. Kiekvienas tarptautinėje tamečiais ąžuolais, beržais, kle liktas vienas tokiam dideliam Don Brown, Windsoro Miesto Jo Ekscelencija Londono vysku Šimulavičius Juozas, iš Gutjų skautų, tarptautinė skautų stovykloje stovyklaująs lietuvis vais ir kt. medžiais. Aplinka darbui. Teateina talkon jų pačių Burmistras Patric ir eilė kitų pas ordinaras Jorn Chr. Cody D. laukių k., šakių apskr.
vadų stovykla su 5.000 dalyvių skautas yra lyg savo Tautos ir primena seną lietuviško dvaro tėvai ir duosnūs bičiuliai-rėmė- asmenų. Pakviestas, sutiko daly D. J. E. lietuviams pasakys pa Sirtautaitė, iš Čekiškės vai.,
ir pasaulinės skautų sąjungos savo Krašto ambasadorius. To- parką, kuriame dabar paparčiai jal.
vauti Voice of America atstovas. mokslą anglų kalba. Lietuviškai Kauno apskr.
konferencija, šioji konferencija 3ėl kiekvieno savo Tautos ir Tė užleido vietą žaidimų aikštelėms
Numatyta speciali radijo pro pamokslą sakys Jo Ekscelencija Stirienė Marijona, duktė Ka
PAGERBTA
"BUDŽIO
”
IR
yra lyg ir pasaulinis skautų par vynės neišsižadėjusio lietuvio arba pasivaikščiojimo takams.
grama
— transliacija skirta an vyskupas V Brizgys Kauno arki zio.
ŽUVUSIŲJŲ ATMINTIS
pareiga būtų paremti DF. Tos Pašonėje puiki ir gaivinanti
lamentas.
gliškai kalbančiai visuomenei. vyskupijos Augziliaras iš Chi Tamašauskai, kilę iš Igliškėlių
(sks) Liepos 15 d. naujoje Berods pirmą kartą Kanadoje, cagos. Keli kunigai lietuviai iš vai., Marijampolės apskr.
Nedalyvauti sąskrydyje, sto aukos neprivalo būti stambios. maudyklė vėsiame ežerėly, o apy
vyklose bei konferencijoje būtų "Lašas po lašo ir akmenį prata linkė skęsta vyšnių soduose. Chicagos skautų stovkyloje prie Windsoro Miesto Burmistras pa Amerikos ir Kanados asistuos
Urbytė-Labanauskienė Natali
nedovanotinas neišnaudojimas šo”, sako lietuviška patarlė. Tai Custer miestely klebonauja lie Custer, Mich, "Baltijos Jūros” žadėjo paskelbti rugsėjo antrą iškilmingoms šv. mišioms.
ja ir vyras Labanauskas Petras,
ypatingai puikios progos repre gi ir kukliausia auka prisidės tuvis kun. Ben. Marčiulionis. jūrų sk. tunto "Žilvino” laivo dieną — Lietuvių Diena.
gyvenę Hartford, Conn.
Laike šv. mišių giedos iš To
zentuoti lietuviškąją skautiją ir prie Fondo stiprėjimo. Ir kuk Jam talkininkauja vikaras kun. valtis kartu su ”Lituanicos” ir Meninė programa - koncertas,
Vaičaitis Petras, sūnus Mato.
tuo pačiu vengimas ginti ken liausia auka padės PLSS LS Bro- Riauba. Jiedu remia stovyklau "Aušros Vartų” skautais-tėmis kuriame sutiksime Toronto Lie ronto mišrus choras "Varpas”, Venckaitytė-Lazauskienė Ona,
diriguoja V. Gailevičius. Kai ku
jančius skautus-tes ir kartu pa paminėjo "BUDŽIO” žuvimo me
čiančios Lietuvos bylą tarptau
tuvių VARPO chorą, vadovau riuos dalykus lotyniškai išpildys gyvenusi Bamberge, Vokietijoje.
traukia
domėtis
stovyklautojais
tines.
Tądien
1933
m.
į
Klaipėdos
tinėse institucijose, prie kurių
Vinevičius Juozas ir žmona
MARGUTIS
jama muziko Gailevičiaus, solis solistas Vacys Verikaitis.
visos apylinkės gyventojus.
molus sudužo ir nuskendo Bal
riekia priskaityti jr pasaulinę
Olbikaitė-Vinevičienė Aleksand
tą
V.
Verikaitį,
Toronto,
Cleve

Tecumseh Road galima pasiek
Tas skautiškas dvaras ir sava tijos bangose "Budys”, kartu su
skautų sąjungą. Drauge su 59 yra pat3 seniausias Amerikos
lando ir Detroito šokių grupes, ti iš Detroito važiuojant Ambas- ra, bei vaikai Eduardas ir Alek
kitų tautų vėliavomis iškelta lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek aplinka Chicagos skautams-tėms savimi nutraukdamas į gelmes
sandra.
su vadovais — A. šadeikiene, G.
mūsų trispalvė primins dešim vieną mėnesį — yra gausiai ilius teko lyg tas Joninių naktį rastas tris jūrų skautus — Jasiukevi- Gabiene ir L. Sagių. Glaudes- sador bridge ir tiesiog pirmyn į
pietus kelis blokus. Važiuojant Jieškomieji ar apie juos turin
tims tūkstančių dalyvių — skau truotas, turiningas, įvairus ir paparčio žiedas. O savąja lietu čių, Šidlauską ir Amulevičių.
iš Detroito tuneliu, reikia važiuo tieji bet kurių žinių prašomi at
viškąja žarija jie teatgaivina Juos brangiu žodžiu prisiminė
tų ir gal šimtams tūkstančių sve skaitomas su malonumu.
skaistesnį lietuvybės žiburį pla pamoksle Šv. Mišių metu vyr. gedulo ženklan pagal buriuotojų ti Quellette gatve iki Tecumseh siliepti Lietuvos Generaliniam
čių ir lankytojų pavergtąją mū
MARGUČIO metinė prenume čioje Custer apylinkėje.
sktn. kun. J. Vaišnys, SJ. Anot tradicijas tądien jūrų skautų Road. Paskum vieną bloką į va Konsului šiuo adresu:
sų Tėvynę.
CONSULATE GENERAL OF
Net ir 250 mylių nebuvo skau jo jūrų skautų pasišventimą jū vimpilas buvo iškeltas iki pusės karus. čia stovi baltų plytų St.
Numatoma, kad sąskrydyje ir rata $3.00.
LITHUANIA
rinei idėjai negalėjo sulaikyti stiebo, žilviniečiai taip pat pa Clair’s bažnyčia.
tiškajam
jaunimui
kliūtis,
nes
stovyklose dalyvaus 18 lietuvių
Margučio adresas: 6755 So.
41 Weat 82nd Street
minėjo
"Budžio
”
žuvimą
laužo
nei
audros
nei
vėjai.
stovyklauja
apie
150
skaučių-tų.
skautų, 8 skautai vyčiai, 2 skau We8tem Avė., Chicago, III.
Iš Kanados važiuojantieji
New York 24. N. Y.
"Žilvino” laivo valties rajone metu.
Atidarymo dieną stovyklon sutai vadai, gi konferencijoje bent
High Way 2 numeris, važiuoja
vienas mūsų atstovas. Kukliai
iki Tecumseh Road. Paskum su
skaičiuojant, mūsų delegacijos
ka į vakarus kelis blokus. Tecum
dalyvaus sąskrydyje bei stovyk
seh Road žino visi Windsoro gy
GILIĄ PADĖKĄ
lose įskaitant ir kelionės išlaidas,
ventojai.
REIŠKIAME
atsieis mažiausiai $3.000. Todėl
Visus lietuvius meilingai kvie
didžiausias PLSS LSB Užsienio
čiame punktualiai dalyvauti iš mūsų draugams ir prieteliams,
Skyriaus šiuo metu rūpestis yra
kilmingose tos šventes pamaldo kurie mūsų gilaus skausmo va
sutelkti DF tuos $3.000, kad lie
se. Windsore laikrodis yra Stan- landoje, netikėtai mirčiai ištikus
mūsų šeimos motiną, augintoją
tuvių skautų dalyvavimas 1957
dard time.
metų pasauliniame skautų sąs
Windsoro lietuvių klebonas ir žmoną — Genovaitę Zavadskaitę-Matulionienę, mus širdin
krydyje ir tarptautinėse stovyk
Kun. V. Rudzinskas ir
gai užjautė: per spaudą pareišlose galėtų virsti tikrove.
L. B. Valdyba
kusiems užuojautą Dr.Dr. J. ir
Dėka DF jau pavyko, šią vasa
S. Sukarevičiams ir jų šeimai,
rą pasiųsti iš Vokietijos "Auš
Dr. Degėsiui ir šeimai, St. ir Al.
ros” Tunto reprezentacinę skiltį
į Pietų Prancūzijoje vykstančią
STUDENTUS KVIE Mereckiams ir jų šeimai Brocktarptautinę skautų stovyklą ir,
ČIA Į STOVYKLĄ tane; laiškais pareiškusiems
užuojautą: dantų gyd. A. Mabe to, finansiniai paremti Angli
Studentų dėmesiui:
čiuikienei, New Yorko Lietuvių
1953 Chevrolet
jos lietuvių skautų dalyvavimą
1952 Chevrolet
1952 Chovrolet
VIRš 100 MAŠINŲ
2-door sedan. Factory eąuipped.
CLUB COUPE
vykstančioje Škotijoje džiambo2-DOOR SEDAN
Kanados Liet. Studentų Są Gydytojų D-jai, Dr. J. Abraičiui
PARUOŠTA
Buy it today.
Fully eųuipped. A real buy!
Fully equipped, radio, heater.
retėje.
jungos Centro Valdyba rugpiū ir šeimai, Dr. V. Tercijonui ir
$695
$495
PARDAVIMUI
čio mėn. 4, 5 ir 6 dienomis ren šeimai, Prof. J. Puzinui, Dr. E.
$545
Pirmieji DF laimėjimai
gia suvažiavimą-stovyklą, į ku ir V. Balčiūnams Hartforde,
1948
Pontiac
1955
Chevrolet
rią
kviečiami visi JAV lietuviai Conn., Apanavičių šeimai Cleve
1952 Dodge
Š. m. pradžioje paskelbtas DF
A one-owner car, ready to go!
V-8 2-DOOR SEDAN
UŽTIKRINTAS
studentai. Stovykla įvyks p. Ta lande, Valerijai Kriaučiūnienei
CORONET 4-DOOR
lėšų telkimo vajus toli gražu dar
A real buy!
Tu-tone
finish,
heater,
other
mošaičių ūkyje, tarp Kingstono Detroite, Arėjui ir Editai Vit
Radio, heater, other extras.
nepateisino įdėtų į jį vilčių, ta
FINANSAVIMAS
accessories.
$125
ir Gananoųue, prie Highway No. kauskams Jersey City, O. ir F.
$445
čiau pradžia jau padaryta, ledas
$12952, apie 12 mylių nuo Kingstono, Raukčiams Bostone, E. ir J. Vijau pralaužtas. Iki šiol DF jau
1955 Ford
tarp Golden Slipper Motei ir San- lučiams Čikagoje, E. ir V. Bly
gavo $308.15 aukų.
1958 Dodge
TUDOR V-8
1955 Chevrolet
dy Beach, pietų pusėje. Nuo nams Milwaukee, R. Mainelytei
Reikia manyti, kad kaikurios
CORONET V-8 2-DOOR
A
real
clean
car
at
a
low,
low
2-DOOR
”
6
”
SEDAN
ATIDARYTA IKI
Highway No. 2 bus rodyklės ve New Yorke ir visiems, kurie
Sodan. Radio, heater, Powerflite.
vietovės dar nesuskubo surinktų
price.
,
Tu-tone, radio, heater, etc.
dančios į stovyklavietę. Pati sto mums pareiškė užuojautą žodžiu
pinigų atsiųsti. Todėl tikrovėje
9 P. M.
$695
$1245
_ _____ $1195
vyklavietė
prie Lake Ontario, — reiškiame širdingiausią padė
DF lėšos yra kiek didesnės nei
kur St. Lawrence upė išteka iš ką.
čia paskelbtoji suma.
1954 Buick
1948 Nash
1954 Chevrolet
Ontario ežero, netoli 10,000 Is- A. a. Genovaitė Matulionienė
Aukų lapai išsiuntinėti vi
See it! A cleaner one is not
HARDTOP
Deluxe 4-door sedan. Excellent
lands. Vieta puiki maudymuisi ir palaidota š. m. gegužės mėn. 3 d.
siems lietuvių skautų vienetams
)ynaflow, radio, heater, whitewalls.
around!
cor.dition, clean inside and out!
Jos trumpo viešėjimo vietoje —•
meškeriojimui.
JAV ir Kanadoje ir keletą lapų
$1595
$895
Halifaxe, Naujojoje Škotijoje.
$125
Miegama
bus
palapinėse
į Australiją ir Angliją. Iki šiol
Dr. B. Matulionis; vaikai
Maistą atsiveža patys studentai,
niekas gautų lapų dar negrąžino.
— Nijolė, Ina, Algis, Min
o neatsivežusiems bus pristato^
daugas; augintinės — Al
ma
iš
Kingstono.
Kaip atžymimi DF rėmėjai
dona Narbutienė ir Regi
Visi JAV studentai rengėjų
na Ramanauskienė su šei
Pagal DF statutą paskiri as
maloniai kviečiami dalyvauti.
momis.
menys, organizacijos bei viene
Platesnių informacijų reikalu
tai atžymimi sekančiai:
Clevela--.de smarkiausiai augantis Chevrolet pardavėjas
prašoma kreiptis į kol. Birutę
Paaukojęs iki 10 dolerių laiko
IfHIII
Grigaitytę, 215 Indian Road, To
DIRVA
mas aukotoju ir įtraukiamas į
1258 E. 105-Superior
ronto, Ont., Canada.
6412 St. Clair
DVI
LAUKIA
aukotojų sąrašą;
Liet. Stud. Sąj. JAV
VIETOS
CE 1-7064
GL 1-3285
Paaukojęs 10-25 dolerių laikoCentro Valdyba
I
JDSŲ TALKOS I

Don McCullagh
Chevrolet

PIRKIHS

Konfidencialus susitarimas - geras pirkinys

OK

JJON
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Dirva Nr. 31 ♦ 1956 m. rugpiūčio mėn. 3 d.

SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

SLA IR
SOCIALISTAI

Po skilimo su kunigais, Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje
tapo tautiniai galvojančių išei
vių lietuvių organizacija, "tau
tine tvirtove” vadinama. Tauti
nė ir tautininkiška reiškia ką ki
ta, bet SLA atveju tiedu žodžiai
reiškė tą patį. Lietuviai, kurie
jautėsi patriotais, bet liberalais,
ir prie jų prisišlieję laisvama
niai, bedieviai, "šliuptarniai”,
visi sutilpo toje organizacijoje.
Visų tikslas pirmiausia buvo tau
tos reikalai, gerovė ir lietuvių
vardo kėlimas išeivijoje. Tai bu
vo tautininkai, dabartine pras
me imant, bet seniau to vardo
amerikiečiai lietuviai dar netu
rėjo.
Augino tie tautiečiai savo Su
sivienijimą, juomi didžiavosi.
Norėjo kiekvienam lietuviui pa
gelbėti, aprūpinti apdrauda, li
goje pašalpa. Ir kvietė į SLA vi
sus lietuvius "be pažiūrų skir
tumo”. Katalikų Susivienijime
pažiūrų skirtumas ypatingai iš
ėjo į naudą. Tautiniame, tas geraširdingumas atnešė organiza
cijai naują kovą ir vargus.
Čia įeina seniau vadinami so
cialistai. Be čia gyvenančių kairėjancių-sodialistėjancių-marksistėjančių išeivių, kurie jau buvo
SLA nariais, po 1905 metų Ru
sijos revoliucijos atvykus Ame
rikon daugiau ir daugiau tų in
ternacionalistų "svieto lyginto
jų”, jie pradėjo veržtis į SLA ir
ir savo paprastu būdu, kaip da
bar komunistai, griebėsi organi
zaciją arba užvaldyti arba suplaišinti.
Padoriam lietuviui SLA buvo
reikmenis; jau pradėta rūpintis
ateitimi, apdrauda, kas ir buvo
SLA tikslas. Bet socialistams —
kovos laukas. Prisišlieti prie mi
nios organizuotų lietuvių ir ją
socialistinti, versti tautos išga
momis, kuo jie ir pasižymėjo po
1917 metų Rusijos bolševikų re
voliucijoj, virsdami komunistais.
Socialistai, SLA užvaldymui,
susitarė veržtis į tą organizaci
ją įstodami į patį žemiausį laips
nį, kad tik būtų organizacijos
viduje, turėtų balsą, ir siektų
savo tikslų.
Pirmininkas, redaktorius —
socialistai

Nedaug reikėjo, Ir štai, nors
didelėmis kovomis, atkakliu ver
žimusi, 1908 metais socialistas
Bagočius išrenkamas SLA pir
mininku. Siekė jie savo tisklo ne
atsižvelgdami į priemones, ir
taip jie užsirekomendavo: Ba
gočius, už klastingus elgesius,
nepirmininkavęs nė pusės metų,
buvo specialiai sušauktu suva
žiavimu iš valdybos ir iš organi
zacijos išmestas visam laikui.
Vėliau, 1910 metais, organo
Tėvynės redaktorium seime bu
vo išrinktas socialistas Vidikas,
kurį taip pat, už jo nesusivienijimišką, bet marksistinį sauva
liavimą, prisiėjo 1911 metais iš
vietos išmesti.
Bet tai buvo laikai, kada tau
tininkai buvo vieningi, ir kai
ateidavo reikalas, kiekvieną ne
naudėlį pajėgė iš organizacijos
vadovybės pašalinti. Tada socia
listai ėmėsi visų žemiausių prie
monių SLA ardyti. Be to, ir savo
spaudoje (Keleivis, Kova, vė
liau, po 1916 metų Naujienos)
organizaciją ardė. Griebėsi le
galių priemonių, kaip dabar da
ro komunistai, kurie naudoda
miesi visomis įstatymiškomis
teisėmis savo poziciją gina, ar
ba teismo keliu kimba, grąsina.
Pasitaikė, kad valstybės įvedė
patvarkymą apdraudos organi
zacijų kontroliavimui, jas įre
gistruoti kiekvienoje valstybėje,
kur organizacija nori veikti, kaip
SLA turėti savo skyrius. SLA
ink orperuota Pennsylvanijoje.
Massachusetts, kur daug lietu
vių gyveno ir turėjo SLA kuo
pas, SLA dar nespėta įregistruo-

ti tą naują patvarkymą įvedus,
ir socialistai panaudojo tą prie
kabę SLA smogti Mass. valsty
bėje. Atvykus ten 1912 metais
vienai kuopai kalbėti, Keleivio
gizeliai iš anksto paruošė SLA
pirmininką živatkauską areštuo
ti, kaip "laužantį” Mass. įstaty
mus ...
SLA griovimo metu, Keleivis
gyrėsi laimėjęs 2,000 naujų skai
tytojų, nes visi sekė socialistų
skandalus SLA atžvilgiu.
Kokie tie socialistai buvo "lie
tuviai” matosi iš šių kelių davi
nių: atvykę iš Lietuvos, vieni
vadinosi Antonovais, ir tais var
dais leido blevyzgų prieš lietu
vius ir prieš tikėjimą neva juo
kų laikraštukus. (Tas Antonov
dabar Chicagoje socialistas Dr.
Montvidas). Kiti, kurie galėjo
išversti savo pavardes, kaip pav.
Vosaitis, pasirašinėjo (atbulai)

A.a. inž. V. Drevinskas
Po sunkios nepavykusios operacijos Venezuelos sostinės Caracaso miesto Vargas ligoninėje
1956 m. birželio 11 d., 56-uosius
amžiaus metus eidamas, mirė
dipl. statybos inž. Valerijonas
Drevinskas. Palaidotas Caracaso
bendrose kapinėse. Religines lai
dotuvių apeigas atliko Venezue
los liet, kapelionas kun. A. Perkumas. Inž. Vlado Venckaus ini
ciatyva rūpinamasi, kad bendro
mis Venezuelos liet. inž. pastan
gomis būtų a. a. V. Drevinskui
pastatytas nors ir kuklus antka
pis.
Valerijonas Drevinskas gimė
1905 m. rugsėjo 17 d. Daumenuosę, Biržų apskr. 1935 m. lap
kričio 5 d. baigė VDU-to Techni
kos fakultetą, apgynęs diplomi
nį darbą "Geležinis tiltas per
Nevėžį ties Babtais” — 110 m.
ilgia; be taurų tik ant krantinių
atramų, statiškai neišsprendžia
momis formomis, šveisuotas, Už
jį gavo diplomuota statybos in
žinieriaus vardą.

— Sitiasov, po savo straipsniais
Nepriklauso moję Lietuvoje
socialistų spaudoje, kad tik ne dirbo įvairiose įstaigose. 1921 m.
būtų lietuviška.
birželio — 1924 m. liepos Centraliniame
Valstybės knygyne; 1924
Pirmo, pasaulinio karo metu
jie nemažiau kaip dabar komu m. rugpiūčio — 1926 m. liepos L.
nistai dirbo sukėlimui Amerikos U-to Humanitarinių mokslų fa
revoliucijos. Socialistų kandida kulteto knygyne; 1926 m. rug
tas į prezidentus Debs buvo pa piūčio — 1927 m. gegužės Tei
sodintas kalėjiman už priešvals singumo ministerijos buhalteri
tybinę akciją. Lietuvių socialis joj, 1927 m. birželio — 1936 m.
tų organas Kova Philadelphijo- kovo geležinkelių V-bos kelio ir
je, už lietuvių kurstymą prieš statybos direkcijoj, technikos
valdžią buvo policijos užpultas, skyriuje braižytoju, vėliau tech
redaktoriai per išvietės langelį niku ir jaun. inžinieriumi. 1936
išlindę pabėgo. Kova buvo likvi m. balandžio — 1940 m. liepos
duota. Bet jie tuoj įsteigė savo Trakų apskr. inžinieriumi; nuo
slaptą, jau komunistišką, orga 1940 m. rugpiūčio 1 d. — 1942
ną. Vėliau Laisvė perėjo į komu m. kovo buvo perkeltas į Plentų
valdybą ir paskirtas inžinieriu
nistus. Taip ir įsteigta Vilnis.
mi — dispetčeriu; 1942 m. ba
landžio vėl perėja dirbti į gele
Bendras frontas su
žinkelių V-bos; kelio ir statybos
komunistais
direkciją — stočią ir viršaus
Kelis metus po 1917 metų, ko statybos referentu, iš kur 1944
munistams su socialistų likučiais m. birželio 30 d., bolševikų armi
riejantis, SLA turėjo ramesnį jai grįžtant, metė tarnybą ir tų
laikotarpį, tačiau, kad visi so pat metų rugpiūčio mėn. išvyko
cialistai virtę komunistais tebe į Vokietiją.
buvo Susivienijime, gavus įsa
1944 m. spalio - gruodžio
kymą iš Maskvos užkariauti iš
Schweidentre
dirbo kaip darbi
vidaus visas organizacijas, ko
munistai pradėjo, knistis.po SLA ninkas geležinkelių dirbtuvėse,
pagrindais. Kitu įsakymu iš 1945 m. sausio iki balandžio 30
Kremliaus, kvietė į "bendrą d. Regene taip pat darbininku
frontą” "demokratines” organi stiklo įmonėje "Rodenstock”.
zacijas, komuinstams pavykus Tais pat metais persikėlė gyven
pasijungti socialistus, prasidėjo ti į tremtinių stovyklą Amberge
nauji pasikėsinimai Susivieniji ir darbavosi UNRRA technikos
mą užgrobti. Kad ir maža sauje biure iki gegužės pabaigos, to
lė likusių socialistų stojus komr- liau iki gruodžio mėn. Rottennistams į talką, parodė, kad ga burge stovyklos inžinieriaus pa
lėtų tą piktą darbą atlikti, Tik reigose, 1946 m. sausio — 1946
čia išsikišo lenktynė: kurie ku- gegužės UNRRA būstinėje inži
nieriaus - architekto pareigose;
riuos pirmiau apgaus.
1946 m. birželio — 1948 m. kovo
(Bus daugiau)
prie IRO centrinės ligoninės Regensburge inžinieriumi.
1948 m. kovo 1 d. išvyko j An
ĮSTOKI
gliją, iš kur 1948 m. gegužės
persikėlė į Škotiją, 1949 m. ba
VILTIES
landžio vėl Anglijoj iki 1954 m.
birželio mėn. Anglijoj gyvenda
DRAUGIJA
mas dirbo "Apoleby — Froding-

ham” plieno kompainjos įmonėje, Scunthirpe prie įvairių staty
bos darbų: aukštųjų krosnių
perstatymo, konvejerių patalpų,
šaldytuvų, kantinų statybos pas
įvairius kontraktorius: Eagre,
Mowlem, Grant ir Lyon.

£p7lWKĖSE
Adv. Julius Smetona

pakeitė darbo valandas. Įstaiga
dabar atidaryta kasdien nuo 10
vai. iki 4:30 vai. ir šeštadieniais
nuo 10 iki 1 vai. Vakarais ir sek
1954 m. liepos 1 d. išemigravo madieniais pagal susitarimą.
į Venezuelą, kur dirbo pas įvai
Dainos choro gegužinė
rius kontraktorius inžinierius
kaipo topografas prie kelių sta Blaškevičių ūkyje įvyks rugpiū
tybos.
' čio mėn. 5 d. Įėjimas nemoka
Dar nepriklausomoje Lietuvo mas. Pradžia 1 vai. Gausus bufe
je, man kaip studentui atliekant tas. Svečiai kviečiami maloniai
technikinę praktiką, teko kartu atsilankyti.
su V. Drevinsku dirbti Geležin
Pradėjo buriavimą
kelių Valdyboje, kur buvo proga
jį pažinti kaip energingą, darbš
Liepos mėn. 29 d. Palangos
tų ir rūpestingą valstybės tar laivas su lietuviška vėliava at Petras ir Vanda Kaunai, "Dir
nautoją, visad linksmą ir drau plaukė į Cleveland Boat Service. vos” skaitytojai, grįžo po dviejų
gišką, gerą lietuvį ir patriotą. Uoste laukė uniformuoti budžiai, savaičių atostogų Kanadoje.
Studijuoti techniką jam buvo jų tėvai ir svečiai. Po atidarymo
Futbolininkai juda
nelengva, nes turėjo užsidirbti pamaldų ir trumpo pamokslo,
sau pragyvenimą ir tik nuo tar kurias laikė kun. Goldikovskis,
Pereitą sekmadienį, liepos 22
nybos poilsio laiku ryžtingai at laivo įgula pademonstravo bu d., įvykusiame futbolininkų su
liko tiek daug privalomų prakti riavimo sukinius, pavėžino tė sirinkime nutarta oficialiai įstei
kos darbų, įvairių sričių projek vus ir svečius. Oras pasitaikė gti LSK žaibo futbolą sekciją.
tų ir egzaminų.
labai gražus ir šventė praėjo Jau keletą mėnesių atgal būrelis
futbolo entuziastų pradėjo tre
Studijuodamas U-te buvo vei nuotaikingai.
niruotę ir iki šio laiko jau pada
klus Korp. Neo-Lithuania korporė neblogą pažangą.
Bendruomenės
žinios
rantas, o baigęs — jos filisteris.
Futbolo sekcijos vadovybę su
Dar taip nesenai, t. y. 1955 m. Clevelando apylinkės valdybos
birželio 28 d., net neprašomas, pirmininkas Jonas Virbalis per daro: Kazys 'Pikturna — vado
liet. inž. ir architektų metraščiui atostogas buvo nuvykęs į Ha vas ir treneris, Džiugas Stanišper inž. V. Venckų prisiuntė įdo miltoną, Ont., Canada. Finansi kis — administratorius ir Hen
mų ir visas sritis apimanti nių reikalų vadovas P. Gruodis rikas Pikturna — sekretorius.
Treniruotės vyksta antradie
straipsnį apie Lietuvos inžinie per atostogas aplankė Kenneniais
ir ketvirtadieniais, prie
rių veiklą.
bunkport.
Lake Shore ir E. 35 St. (netoli
•
Kaip skaudu, kada lietuvių in
ežero).
žinierių šeima negailestinga mir Bendruomenės kultūros reika Visi futbolo mėgėjai kviečiami
lų vadovas P. Balčiūnas yra
tis kas metai retina. Netenkame
"Draugo” konkurso jury komi įsijungti į sekciją. LSK žaibo
dar gana jaunų ir energingų bei sijos pirmininkas.
futbolininkai, nežiūrint koman
dos jaunumo, jau numato daly
prityrusių inžinierių ir kartu
vauti 6-se Sportinėse žaidynėse,
lietuvių patriotų.
Ant. Tamuliams, Lituanistinės rugsėjo 1-2 d. Detroite.
Inž. Kazys Krulikas Mokyklos vedėjas, Jonas PuškoĮ sekciją įstoti galima tre
niruočių metu arba per betkurį
sekcijos pareigūną.

"Medžio Drožiniai Gimtajam
Kraštui Atsiminti“
Igno Končiaus albumas
kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.

PER DIDŽIAUSIĄ AMERIKOS KONTININTE BENDROVĘ

J. Kamienski
JANIQUE TRAD1NG CO.
Centras: Toronto, Ont., Canada
835 Oueen St. W. Tel. EM 4-4025.
Skyriai JAV:
New York City, N. Y., 306 E. 9th St. Tel. GR 3-3470
Pittsburgh, Pa., 2013 E. Carson St. Tel. HU 1-5759
Minneapolis, Minn., 44 E. Hennepin Avė. Tel. FE 6-2330
Buffalo, N. Y., 1162 Broadway. Tel. FI 1272
Newark, N. J., 102 — 16th Avenue. Tel. BI 2-6816
Philadelphia, Pa., 725 W. Girard Avė. Tel. ST 7- 1422
Cleveland, Ohio, 1029 Fairfield Avė. Tel. CH 1-5547
Chicago, III., 2314 W. Chicago Avė. Tel. BR 8- 6780
ir 10 kituose miestuose Kanadoje ir JAV.
Pilna garantija kiekvienam siuntiniui. Dviejų savaičių prista
tymas. Jūsų giminės tenai gaus siuntinį be jokių muitų.
DIDŽIAUSIA IR GERIAUSIA BENDROVĖ!

Patark kaimynui
prenumeruoti
DIRVĄ!

Lengvosios atletikos rungtynes
atidėtos

Rugpiūčio 5 d. numatytos Clevelando lietuvių lengvosios atle
tikos pirmenybės nukeltos į rug
piūčio 26 d. Vietoj to, šį penkta
dienį, rugpiūčio 4 d. 6 vai. vaka
ro Shaker Heights High School
stadione įvyks kontrolinės lengv.
atletikos rungtynės, sudaryti
LSK žaibo rinktinei, kuri daly
vaus Pabalt.iečių lengv. atletikos
pirmenybėse, rugpiūčio 11-12 d.
Toronte.

Akroniečiai kviečia

Dirvas redakcijoje lankėsi Ak
rono SLA veikėjai K. Gaškienė
ir A. Krizan ir pakvietė visus
clevelandiečius gausiai dalyvau
ti jų rengiamam piknike-gegužinėj. Gegužinė įvyks rugpiūčio
mėn. 19 d. Falcon Lake. Kaip pa
siekti gegužinės vietą paskelbsi
me kitą savaitę.

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI
Kada jūsų namai arba ra- »
kandai tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkitės į
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi*
mo, ko visada reikalauja ap
draudos kompanijos pirm, negu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
628 Engeneer Bldg.
Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 2521
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Savers alwaya aralcoma

/ Cleveland
Crust Company
VMI HNK FOB Ali VMI M O PU

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

Cannon garsaus vardo, senai žinoma dėl

geros rūšies turi pilną pasirinkimą pa

tinių išpardavimo kainom.

Į LIETUVĄ IR RUSIJĄ

Parduodama
visai nauja vienam asm. miegoti
lova, dulkių surblys, valgomojo
kamb. baldai ir kt.
Teirautis: 6910 Superior Avė.
Virš gėlininkystės.

Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją;
L. J. Končįus, 76 Westglow St., Boston 22, Mass.
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viršai.
Kaina $5.00

klodžių šiom specialiom Rugpiūčio bal

SIUNTINIAI

rius — ateitininkų atstovas, Vyt.
Muliolis — skautų tunto atsto
vas, M. Pažemėnienė — skaučių
tunto atstovė ir Algirdas Biels
kus — sporto klubo atstovas su
daro bendruomenės švietimo ko
misiją. švietimo reikalų vadovė
yra J. Gulbinienė.
•
Bendruomenės kultūros rei
kalų komisiją sudaro P. Balčiū
nas, J. Auginąs, Vyt. Ignas, J.
Kazėnas, V. Mariūnas ir Vyt.
Maželis.
•
Draugai ir pažįstami kartu
džiaugėsi su p. Kaunu šeima pra
eitą šeštadienį pobūvyje, kada
Juozas Kaunas, vos keletą dienų
atvykęs iš Vokietijos, buvo su
sirinkusių pagerbtas.

Reg. 2.49
72x108
81x99”
Dvigubas

[98

Reg. 2.79 81x1088”
Pilnos.............
Reg. 69 c. Paduškų
apvalkalai...

2.19
54 c.

Peguot Pastai Paklodes
Geros rūšies Peųout paklodės yra daro

Reg. 2.98

mos dėl stiprumo ir nešiojimo... visos

72x108”

geros rūšies, nes yra Peųuot. Ružava,

mėlyna, geltona, žalia, lelijava.

2.49

Reg. 3.19 81x108”
Reg. 89 c. Poduškų
apvalkalai..........

Cone Turkish Rankšluosčiai
Puikios rūšies Cone rankšluoščiai gra
žiose pamargintose spalvose. Rožinė,
mėlyna, auksinė ir žalia.

Vonios
dydžio
Reg. 69 c.

2$1

Reg. 49 c. 15x24”
Rankų dydžiu....... 3 už $1
Reg. 25 c. 12x12”
Mazgotės ............... 5 už $1

The May Co.’s Air-Conditioned
Basement Domestics Dapartment

T

Dirva Nr. 31 * 1956 m. rugpiūčio mėn. 3 d.

PARDUODAMI NAMAI

F

AMERIKOS LATVIŲ KREPŠINIO IR TINKLINIO

FINALINĖS

^APYLINKĖSE

ŽAIDYNĖS

RUGSĖJO MĖN. 1 IR 2 D. 10 VAL. RYTO

DIRVOS

METINIS

VAKAR AS-B ALIUS
ĮVYKSTA

rugsėjo mėn. 29 d., šeštadienį,

Lake Shore Country Club.

Krepšiniu komandos atvyksta iš Minniapolio, Detroito,
Philadelphijos, New Yorko.
*
Vyrų tinklinio komandos iš Chicagos, Lincolno, New Yorko,
New Jersey.
i
Moterų tinklinio komandos, iš Cleveland, Saginavv, Phila
delphijos, Indianapolio.
»

Išnuomota vilsos apatinės klubo salės, todėl vietos programai, vai
šėms ir šokiams pilnai užteks.
Ruoškitės patys dalyvauti ir kvieskitės
artimuosius.

Rungtinės vyksta
Kathedral L a t i n
salėje tarp Carnegie ir Euclid.

ėxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Po žaidinių, rugsėjo mėn. 1 d., šokiai Lake Shore Country

Kultūrinių darželių šventė

4

r

Mūrinis apartamentas iš 4 bu JUOZO KAMAIČIO
tų po 5 kamb'., 4 gaso pečiai, 4
naujų batų parduotuvė
garažai — $25,000.
*
ir batų taisymas
2-jų šeimų po 5 kamb., 2 gaso
1389 East 65 St.
pečiai, 2 garažai, prie Neff Rd.,
prašo $23,600.
Norintieji kreiptis telefonu
*
Colonial iš 6 kamb. prie Not- šaukit HE 2-2615 tarp 7-9 vai.
tinghom — $14,500.
vakaro.
Colonial iš 8 kamb. su 4 mieg.,
centralinis šildymas, 2 garažai,
East Cleveland — $16,500.

J
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EN 1-3764

DIDŽIULIS VASAROS IŠPARDAVIMAS!

Visų prekių kainos labai numuštos. Didelis pasirinkimas
įvairių medžiagų bei kitų galanterijos gaminių.
Apsirūpinkite jau dabar mokyklinio amžiaus vaikų apranga!
Puiki proga gauti geriausios rūšies vilnonių išdirbinių
siuntimui į Europą.
Duodame Eagle Stamps.

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

6212 Superior Avenue

Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street

Tel. EN 1-4551

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

agentas

Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

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

NAMAMS

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

Cleveland, Ohio

MONCRIFF

Visy raety rG
ORO VĖDINIMAS

ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą
Aplankykit savo kaimynistės Moncrief pardavėją

JEWELER

I. J. S AM A S

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.

Įvairūs valgiai, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai.
ryto iki 8 vai. vakaro.
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 pa
matyti naujai įrengtą klubą ir salę.
Remkime savuosius namus, kad ateity galėtume dar
gražiau įrengti visų malonumui.

Pilnai padengta apdrauda

HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr.

Cleveland 24, Ohio

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

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Tel. EN 1-6525

PAULINA
MOZURAITIS,

_____________________________ z

BET PRADĖKIT DABAR!

f
j

7012 Superior Avenue

Taiso ir parduoda laikrodžius
apyrankes ir kitas brangenybes
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.
753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio

i

tačiau ją paskyrė Vytauto Di
Club, groja Jack Stoll orkestras.
džiojo dr-vės veiklai stiprinti.
Iš eilės vienuoliktoji tokia
Visi lietuviai kviečiami dalyvauti.
Paskutinis laužas buvo, nuo
šventė Clevelande šiais metais
bus švenčiama rugpiūčio mėn. 12 taikingas. Jį vedė pasikeisdami
Kovac Realty
d., Juguslavų darželyje. Pradžia Pilėnų ir Nidos stovyklų vado Mažosios Lietuvos Bičiulių D-jos
Dr. K. Pautienis
vai. Laužo metu skautai įteikė
960
E. 185 St.
2 vai. p. pietų.
Sąjungos ruošiamas
................... ...
. 1
vyr. sktn. Kizlaičiui stovyklai ir Vilniečiu
piknikas
nuo ruSPiucio men. 1 d. iki rugKE 1-5030
Šventės programa atžymės 160
prisiminti kuklią dovanėlę y’
«
piūčio mėn. 23 dienos išvyksta
metų nuo Clevelando miesto įkū
odinę piniginę.
įvyks šį sekmadienį, rugpiūčio 5 Į atostogų.
rimo.
2 ŠEIMŲ NAMAS
Pasitaikius lietingam orui Clevelando Neringos skaučių d. Karnėnų sodyboje, 6575 Rich
mond
Rd.
(tarp
Bedfordo
ir
SoInž.
A.
ir
Zosė
Petravičiai,
šventė bus nukelta į Slovėnų sa
tunto NIDOS stovykloje
5 ir 5 kambariai, dideli, gra
lon miesto,).
lę — 6409 St. Clair Avė.
giedriosios dienos baigia išstum Pradžia nuo 2 vai. po pietų, iš Toronto, Kanadoje, svečiavo- žūs kambariai, geram stovy. Ne
ti iš dienotvarkės lietų. Bėga
si Clevelande. Ta proga aplankė toli patogumų. Parduoda savi
Pilėnų tuntas baigė stovyklą smagios stovyklinės dienos, pil įėjimas laisvas (neapmokamas). Dirvos redakciją.
ninkas.
Piknike bus bufetas su užkan478 E. 128 St.
(sks) šeštadienį, lieos 28 d. nos darbo, dainų ir žaismo.
žiais. Pelnas skiriamas mažlietuPirmąją
savaitę
Nidos
stovyk

J. Cijunskas,
Pilėnų tunto stovykla sulaukė
vių veiklai paremti.
Parduodamas restoranais
gausių svečių iš Clevelando ir lai vadovavo sktn. J. Gulbinienė,
Pikniką tvarkys Vilniečių Są kurio skelbimas kartojamas kas
Neringos skaučių tunto NIDOS o antrąją vadovauja vyr. skltn. jungos pirm. Lazdinis ir MLBD
D2 Alaus ir Vyno restoranas.
savaitę šiame Dirvos puslapyje,
Meilė Leknickaitė.
stovyklos.
Taip pat 10 kambarių išnuomo
valdyba:
E.
Karnėnas,
K.
Mapakeitė
adresą.
Dabar
jis
persi

Neringos tuntas nuoširdžiai
Visi su skautais susirinko prie
kėlė j savus namus: 753 E. 118 jama. šaukti EN 1-9386 arba už
dėkoja
už paramą Nidos stovyk žonas ir St. Nasvytis.
vėliavų vakarinio patikrinimo
eiti į: 3533 St. Clair Avė. ,30)
Visi clevelandiečiai kviečiami Street.
apeigoms. Paskaityti įsakymai. lai — Clevelando LB apyl. V-bai atsilankyti, susitikti su savo bi
Tuntininkas padėkojo vyr. sktn. paaukojusiai $50 ir Dr. A. Juš- čiuliais ir pažįstamais ir malo
PARDUODAMAS GERAI
A. J. Savickas,
V. Kizlaičiui už pasišventusį va kėnienei, paaukojusiai $25.
EINĄS
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ
niai
praleisti
laiką
gražioje
gam

šeštadienį, rugp. 4 d.,, Nidos
Dirvos skaitytojas iš Erie, Pa.,
dovavimą stovyklai, o taip pat
BIZNIS
toje.
ir Clevelando ramovėnų pirm. K. stovykloje bus paskutinis laužas.
lankėsi Clevelande ir Dirvos reSkautės
kviečia
savo
tėvelius,
esąs
Superior
Avė. Kaina labai
Budriui, kuris Pilėnų stovykloje
dakcijoje.
brolius
skautus
ir
visus
cleve

prieinama.
Teirautis
telefonu:
GERI
PIRKINIAI
praleido abi savaites ir instruk
landiečius
jas
tądien
aplankyti
EX
1-1856
tavo skautus. Įsakymu tuntui
E. 128 ir St. Clair. Puikus vie SLA 14 kuopos susirinkimas
skautai — P. žygas pakeltas į ir dalyvauti lauže.
nos
šeimos namas, centralinis įvyksta rugpiūčio 7 d., antradie
Parduodamas pianinas
skiltininko laipsnį ir K. Gaidžiū Nidos stovykla yra prie Round- šildymas, garažas, labai gerame
nį, 7:30 vai. lietuvių salėje.
Up
ežero,
į
rytus
nuo
Auroros
nas į paskiltininkio lps. Nepa
stovyje. Kambariai dideli ir la Bus delegatų pranešimai iš bu Geram stovy, pigia kaina.
\
prasta padėka reiškiama šios miestelio (prie 82 kelio).
bai gražiai išdėstyti. Turi sku vusio seimo.
Šaukti: IV 1-3335.
stovyklos mecenatams, kurie ją
Juliana Luizaitė
biai parduoti.
parėmė aukomis: LB Clevelando Alvainos ir Petro Luizų duktė
*
Mes turime spalvuotų pirkėjų.
apyl. v-ba — $50, Dr. A. Juškė- (Salasevičių anūkė), praėjusį
2 šeimų namas prie Eddy Rd. JUMS GERI NAMAI
Kreipkitės ir mes parduosim
nienė — $25, p. K. Budrys — sekmadienį, su grupe Cleveland 5-5-1 gerame stovyje. Prašo
Tarp St. Clair ir Superior, 4
$24, p. Lazdinienė — $10, Dr. Institute of Music mokinių, pa $17,900.
Jūsų namą.
• šeimų, po 5 k. Labai geros paja
Mačiulis — $10 ir p. Jakulienė sirodė televizijos programoje,
*
WADE PARK REALTY CO.
mos.
$5.00.
atlikdami ištrauką iš Figaro
7032 Wade Park Avė.
Vienos šeimos namas Naujoje
•
Stovykloje buvo pravestos var-J Vestuvių. J. Luizaitė atliko pažo Parapijoje. 2 miegami žemai,
Arthur
O. Mays, broker
E. 124 — St. Clair, gražus vie
žybos tarp skilčių ir pavienių' Cherubino vaidmenį,
vienas viršuje. Gražus sodas. 2^2 nos šeimos, labai geram stovy,
Telef.: UT 1-7551
stovyklautojų. Varžybas laimėjo' Pasirodymas buvo vykęs tiek garažai. Labai gerame stovyje.
•(52)
jaunieji Briedžiai, kurių taškų dainavimo tiek vaidybos požiū- Galima lengvai paversti į dviejų visi dideli kambariai, 2 garažai,
karpetai.
Tuoj
galima
įsikrausvidurkis buvo 52,1. Juos sekė — riu. Gaila, kad redakcija iš anks- šeimų namą. Prašo $13,900.
f
tyti.
*
Panterų skiltis — 49,1, Tigrų to nežinojo apie šį pasirodymą
*
REMONTO DARBAI
skiltis — 45,2 ir Lapinai — 37,8.: ir negalėjo plačiau skaitytojus
Taip pat turime namų pasirin
E.
118
—
St.
Clair,
4
mieg.
Atlieku mažus ir pagrindiniut
Pavienių skautų tarpe laimėto sudominti.
kimą prie šv. Jurgio bažnyčios.
vienos šeimos. Visi dideli kam namų remontus, tinko darbus,
jais tapo — 1) K. Steponavičius
J. Luizaitė, gavusi dainavimo
Kreiptis pas Edmundą čapą.
bariai,, puiki vieta.
— 60 taškų, antrąją vietą pasi stipendiją, sparčiai lavinasi dai
J. P. Mull Realty
medžio darbus ir dažymą bei de
dalino B. Grigaliūnas ir P. Žygas navimo mene.
UT 1-2345
UL 1-1877
E. 115 — St. Clair, 2 šeimų, koravimą.
surinkę po 57 tšk. ir 3) Š. Laz
V. Riekus
Adv.
Povilas
Chalko
dideli
kambariai, gaso šildymas,
dinis — 55 tšk.
Išnuomojamas kambarys
16209 Arcade
garažai.
$13.800.
su
žmona,
rugpiūčio
mėn.
8
d.
Vyr. sktn. V. Kizlaitis savo,
Tel. IV 1-2470
Šviesus, erdvus, naujai atre
žodyje padėkojo p. K. Budriui už laivu Queen Mary išvyksta penRA A NAUSNERIS,
j
V
montuotas,
vienam
vyrui.
mielą talką ir stovyklos prisimi kioms savaitėms į Europą, ApNamų prekyba; namų, baldų ir
Teirautis; UT 1-1729.
nimui įteikė Baden-Powellio kny lankys Angliją, Olandiją, Vokie
automašinų apdrauda.
gą ”Skautybė Berniukams”. Dė tiją, Šveicariją, Italiją ir Pran
DAŽO IR POPIERIUOJA
UL 1-3919
LI 1-9216
J. S. AUTO SERVICE
kojo visiems atvežusiems Pilėnų cūziją. Grįš atgal į Clevelandą
NAMUS
11809 St. Clair
stovyklai lauktuvių arba aplan laivu Queen Elizabeth.
Sav. J. Švarcas
Ant.
Kirkilas
kiusiems stovyklą su pašneke Povilas Chalko eidamas moks
1254 Addison Road
Kreipkitės
ir
gausite geriau
lus yra talkinęs Dirvos leidimo
siais.
Tel. HE 1-6352
sią
patarnavimą?
darbe.
Jam
ir
žmonai
linkime
ge

Ramovėnų pirm. K. Budrys
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844
pasidžiaugė savo malonia patir rų įspūdžių senoje Europoje.
timi. Anot jo, stovykloje nebuvę
Emilija Rastenienė,
O MS1TJNGG0.
AUTOMAŠINŲ
jokio antagonizmo — viskas bu praleisti savaitę atostogų atvy
TĄSYMAS
vo skiriama Lietuvai. Jauni žva
\
A
BALTI C
ko į Clevelandą. Sustojo pas J.
lūs skautai atitarnavę šio kraš
Mašinų viršaus taisymas
K. Sakalus.
Supply Co.
to kariuomenėje bus Lietuvos
ir dažymas; motorų, stab
Tiekia
prekes tiesiai iš urmo
LVS Ramovė
karių prieauglis.
džių patikrinimas ir taisy
sandėlių,
sutaupant pirkėjui
skyriaus valdyba pra
Clevelando LB vardu kalbėjo Clevelando
l
mas, greičio dėžės ir kt. ma
Lietuvių
dažytojų
įmonė
at

brangų
krautuvės
patarnavimą.
neša,
kad
Laisvės
Kovų
invalidų
Nidos skaučių stov. v-k ė sktn. :
šinos dalių įdėjimas.
lieka visus dažymo darbus iš lau Gaunami visų žymesnių firmų
vajus pratęsiamas iki Lie
J. Gulbinienė, pabrėždama LB šalpos
i
Visais mašinų reikalais
ko ir vidaus.
gaminiai. Skambinti B. Snarspageidavimą visus kuo daugiau 1tuvos Kariuomenės šventės —
kreipkitės į
1143
E.
78
St.
kiui.
Tel. KE 1-0210.
lapkričio
mėn.
23
d.
reikštis lietuvybėje.
!
k.
EX 1-1534
*
Sk. tėvų vardu kalbėjo Ed.
J. S. AUTO SERVICE
Steponavičius, kuris pasiūlė tė LVS Ramovė Clevelando sky I
ruošiama tradicinė "Kario”
vams sudėti $100 vry. sktn. Kiz- riaus
i
Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką
laičiui atostogoms praleisti, nes gegužinė
,
šiais metais įvyks rug- Nesvarbu, ar jūs esate pėščias.
jis paaukojo savo asmeniškas piūčio 19 d. 2 vai. pp. O. ir Ed.
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
atostogas šiai stovyklai. Pasta- Karnėnų sodyboje — 6575 Rich- ar keleivis savoj ar keno kito
mašinoj. Jums svarbu žinoti apie
išvežiojame į namus.
rasis sutiko priimti šią šimtinę, mond Rd.
naują Travel Accident Policy
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00
ST. CLAIR BAKERY
WOLFS FABRIC CENTER
per metus.
Sav. O’Bell-Obelenis

□
f

J. C I J U N S K A 8
LAIKRODININKAS

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

Mūrinis bungalow iš 7 kam.,
su 4 mieg. — vienas apačioje ir
trys viršuje, prie Grovewood —
$18,900.
*
Platesnes informacijas suteiks
P. Mikšys — namų telef. LI
1-8758 arba ofise

infiiiRniifliiniimnnniNiifflNuiiinn

■s

produktus.
i

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

8

Dirva Nr. 31 * 1956 m. rugpjūčio mėn. 3 d.

] š. m. liepos 7 d. suruošė banketą
| min. p. St. Lozoraičiui pagerbti.
Dalyvavo apie 200 asmenų.
... Detroitiečiai, su mažomis iš
imtimis, tautinių grupių nariai
— buvę karininkai, policininkai
ir aukšti valdininkai, bei visuo
menininkai — žodžiu, valdanty
sis luomas, kurie vėliau buvo
apibūdinti kaip geri ir kraštui
atsidavę žmonės ... (Anot ra
šeivos, tik anarchistai tėra pa
Bedakcijog ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson dorūs piliečiai).... Į garbės pre
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).
zidiumą fcuvo pakviesta apie 30
asmenų, kurių dalis neatvyko.
... Adv. Uvickas, sveikindamas
v■
min. Lozoraitį, iškėlė savo nuo
pelnus lietuvybei. Be to, pri
minė, kad amerikiečiai be nau
dos nieko nedaro ir iš jų reikia
ANT. MUSTEIKIS, Detroit laukti su pranešimu. Nejauku, pasimokyti. .. (Ar teisybė?).
Eiliniam žiūrovui įvykusią
dainų šventę sunku tiksliai api
kai paskelbiamas naujas nume Bačiūnas pridėjo jau girdėtą
budinti ir įvertinti. Kiekvienas,
ris, o jo vykdytojas nepasirodo. mintį, kad Lietuva susitvarkys Šis laivas ir už jo New Yorko miesto vaizdas paimtas lyg iš seno romantiško paveikslo. Tikreny
kuris joje dalyvavo, išreiškia nu dainavimas pasiliko be didesnio, Toks laukimas publikai nesma taip, kaip norės........... bankete
bėj tai norvegų mokomasis laivas su 197 mokiniais jūrininkais, vizituoja JAV.
sistebėjimą jos iškilmingumu, efekto. Tiesiog apgailėtinas reiš gus. Kai tokio susižinojimo ne iš visų jaunimo organizacijų bu
jos lietuviška dvasia, dainos ga kinys, kai matai diriguojant ir buvo, tai paskelbus perdavimą vo tik tautininkų "dvynukai" —
Sekančioj B daly, Kanados das įvedė panelę Hofmans į ka
lia ir tautine jungtimi. Tai tik dainuojant, o negali išgyventi to, dirigento lazdelės kitam, nebuvo skautai ir santariečiai. (Ir krik
lenkų kongresui išreiškiama pa rališkuosius rūmus. 1948 metais
ras tuatinės vienybės simbolis. ko norėtume ir galėtume. Jei į kam ją perduoti. Pranešėjas kar demų vienturtis rašeiva Stasys
sigėrėjimas ir solidarumas suki jis nugirdo, kad ši stebukladarė
Ji atpalaidavo žiūrovus nuo po repertuarą įtraukiamos tylios tojo, ieškojo naujo dirigento, bet G-kas). ...Vieni norėjo su milusiai lenkų tautai prieš sovietų išgydžiusi vieno generolo dukte
litinių vadeivų neapykantos, dainos, būtinai reikia sutvarky tas pasirodė tik po kurio, laiko. nisteriu susitikti Vilniuje, kiti
tiraniją.
rį. Tuo metu karališkoji pora gy
skleidžiamas per kasdienę spau ti garsintuvų sistemą. Jei tokios Aišku, tas laikas buvo labai tautos didybei ir valstybės gero
vei
rikiavo
grandinę
lietuvių.
Pastaroji C rezoliucijos dalis veno neviltyje, nes gydytojai ne
sistemos
negalima
būtų
įvesti,
dą.
trumpas, bet ir tai nereikalin
Jam įsitraukus į kalbą su gru
nukreipiama į Lietuvos Diplo pajėgė išgydyti neseniai gimu
Dainos dalyvis reiškia tylią tektų atsisakyti nuo paskirų silp gas. Esant tokioms spragoms, pele asmenų, besidominančių
matijos šefą, kur išryškinama sios kunigaikštytės Marijkės
padėką dainų šventės iniciato nesnių chorų dainavimo, ypač ty naudinga turėti tokį pranešėją, mūsų politiniu gyvenimu, viena
bent dalinai VLIKo laikysena akių ligos. Karalienė sutiko at
riams ir rengėjams, pasišventu- liųjų dainų. Tik vyrai pajėgė nu kuris visas tokias spragas gra ponia iš Clevelando iškėlusi ori
(Laiškas iš Kanados)
mūsų diplomatijos atžvilgiu.
sikviesti panelę Hofmans, kuri
galėti
tuos
trūkumus,
nenuslo

žiai
užpildytų
ir
nieks
nejaustų
siems dainininkams, jų chorve
Pasklidus žiniai, kad į To-l "Lietuvos diplomatai, dirbę skelbia, esą pats Dievas ją pa
tuštumos, o pranešti tokioje ginalią mintj lietuviškai vieny
džiams ir dirigentams. Kiekvie pindami dainos efekto.
bei atstatyti. Abejotina, ar geri
nas dalyvis turi vilties, kad to Sėdimųjų vietų grupių žymė šventėje buvo labai daug ko.! receptai arba ir gudrūs diploma rontą atvyksta Diplomatijos še kontakte su VLIKu, prašomi ir šaukęs gydyti ligonius, bet už
kios šventės bus nuolatiniu lie jimas raidėmis yra geras, tik tos Pranešėjo klausimas turėtų būti tiniai susitarimai atneš visų fas Ministeris Loeoraitis ne ku ateityje tos vienybės laikytis. O sava darbą ji neima atlyginimo.
tuvių pasirodymu, kaitaliojant raidės turėjo būti iš abiejų šonų suprastas plačiau: pranešėjas-in- trokštamą vienybę ... (Bet kaip rie vietos veiksniai labai subruz LDš, nežiūrint visų savo kom Nuo to laiko stebukladarė santy
do. To viso išdavoje suorgani petencijos neaiškumų, turi rasti kiauja su karališkąja pora, o vė
rengimo vietoves, tuo būdu su pažymėtos, kad eidami bet ku terpretatorius.
gali pasitarnauti vienybei rašei zuotas mitingas, kuris įvyko lie bendrą kalbą su VLIKu ...”
liau ji su karaliene susidrauga
riuo
taku
galėtų
matyti
savo
darant sąlygas dalyvauti dainų
Tai tiek mažų pastabėlių. Te vos terlionės?). ... atskiri "va
O kodėl ne atvirkščiai?
vo, nes ši domėjosi Hofmans dir
šventėje ir tiems, kurie negali suolų grupę. Darbo, nedaug, bet būna jos suprastos, nekaip prie dukai” kasasi "apkasus" užnu pos 9 d. Mitingas tikrai vertas
Taip gi akcentuojama, kad Dš bamu darbu. Atrodo, kad kuni
dėmesio,
nes
jame
vyriausiu
kal

didelis
palengvinimas
publikai
ir
kitur nuvykti.
kaištas, bet kaip priedas prie gariui remti, keldami neva jau bėtoju buvo VLIKo pirm. p. Ma yra monopolizavęs visą akciją gaikštis Bernharlas tuo susi
Man, kaip eiliniam dainos mė tvarkdariams.
Tarp
pranešėjo
ar
programos
bendro lietuviško darbo. Tik ben nimo vėliaVas ir nepastebėdami, tulionis. Be kita ka jis užsiminė, svetimų valstybių institucijose draugavimu labai patenkintas
gėjui ir klausovui, rūpėjo pasi
kad iškelia partinius marškinius. kad pas mus nėra viskas tvar ir stiprinąs frontą prieš VLIKą. nėra.
dalyti tomis mintimis, kurias vedėjo turėtų būti ryšininkas, drai dalydamiesi patirtimi ir (Tetenka rašeivai patarti, kad
koj, dar yra skaldančio nesuta O be to, pavartojimas žodžio
Pradžioje karališkieji rūmai
kuris prieš pranešimą susižino pastabomis pasieksime vis gra
ateityje dainų šventės rengėjai
pradėtų gydytis nuo persekioji rimo, bet visa tai reikią nuga diplomatų šefas, vietoje diplo slėpė apie panelės Hofmans lan
tų
ar
tie
asmenys,
kurie
turi
išr
žesnių,
tobulesnių
dainos
bei
galėtų panaudoti ir išvengti kai
mo manijos, matomai paveldėtos lėti.
matijos — reiškia, kad VLIKas kymąsi pas kunigaikštytę Maeiti, jau yra ar dar reikia pa tautinių švenčių parengimo.
kurių mažų trūkumėlių.
iš savo karinės patirties).
visiškai nemano atsisakyti kom rijkę. Bet Olandija yra per ma
Po p. Matulionio kalbos buvo
Tame milžiniškame parengi
Tiesiog nesuprantama, kad perskaityta 3 skirtingus reika promituojančių skyrimų (pav., žas kraštas, kad galima būtų iš
me, ir dar pirmą kartą, nenuo
Bonn) ir p. šitokiai akcijai svei laikyti paslapty Stebukladarė
"Draugas” save skelbdamasis lus liečianti rezoliucija ABC.
stabu, jog pasitaikė kaikurių ne
kai galvojanti lietuvių visuome ėmė garsėti ir dabar ją lanko
Rezoliucijos A dalis adresuo nė niekuomet nepritars. Todėl
antraštėje "vieninteliu tautinės
numatytų trūkumų, kurie vienu
tūkstančiai žmonių, kurie ieško
1III1IIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11IIIIIIIIIIIII
momentu net buvo iššaukę tam
ir tikybinės minties lietuvių jama Kanados vyriausybei, lie visiškai nenuostabu, kad mitinge pas ją paguodos ir pasveikimo,
tikro visuomenėje neskanumo,
dienraščiu pasaulyje”, deda ko čia Lietuvos ir kitų vidurio Eu iš dalyvavusių 200 asmenų, už pyšium su panelės Hofmans san
kai dirigentas .paprašė neramiuo "DRAUGE", KUR lui — Lietuvos atvadavimui, ven respondencijas, kurios dar dau ropos kraštų laisvinimo reikalus. tokią rezoliuciją balsavo tik 55. tykiais su karališkaisiais rūmais
KLUMPOJ I?
kime tarpusaviu nesutarimų,
sius pasišalinti iš salės. Negali
Noras prakišti savo politinį kro- pradėjo plisti kalbos, kad ši ste
giau prastina "Draugą” ir daro
ma kaltinti nei dirigento nei pa Detroite dalyvavau Diploma kurie negailestingai žaloja mūsų
melį, nuvertina ir pirmuosius 2 bukladarė turinti didelę įtaką
negarbę katalikams. Ar iš tik APIE VAIŽGANTĄ
galiau ir publikos, nes susidarė tijos šefo Ministro Stasio Lozo bendrą darbą.
reikšmingus rezoliucijos punk karalienei ir kad ji tikrovėje ve
tokios aplinkybės, jog beveik bu-' raičio pagerbime, kurį suruošė Pobūviui pasibaigus, pakilia rųjų nėra Detroite sugebančių
tus.
danti vi3ą Olandijos politiką. Kai
Jau eilė metų kai Kan. Dr.
Ar ne geriau būtų atsisakyti kas ėmė fantazuoti, jog Olandi
vo neišvengiamas salėje ūžesys. LNT vietos skyrius erdvioje uk- nuotaika, grįžome narnoj tikiu su rašyti katalikų?
Juozas Tumas-VAIŽGANTAS iš neapykantos ir įsakinėjimų teo
šio mažo ir nereikšmingo in- rainiečių šv. Jono parapijos baž- mintimi, dar daugiau ir energin
DRAUGO skaitytojas
jos nepasisekimai užsienio poli
siskyrė iš mūsų tarpo. Kas neži
giau
dirbti
darbą,
kuris
mus
vi

rijos, tuščiai neleisti laiko, o tikoje ir didžiulių kolonijų nete
cidento šaknys glūdėjo visai ki-i nyčios salėje. Dalyvavo daugiau
no, kiek Vaižgantas sielojosi dėl
dirbti su nuoširdumu ir toleran kimas esą pasėka pragaištingos
tur. Stebėdamas tą aplinkumą, gajp 200 asmenų, įvairaus išsi- sus sieja.
Lietuvos laisvės ir jos žmonių
Perskaičius
"DRAUGE
”
liepos
cija Lietuvos laisvinimo darbą.
kurioje vyko pasikalbėjimas tarp mokslinimo ir profesijos. J. Bagerovės — kultūros ir kitokių Krašte veikianti rezistencija jau įtakos, kurią turinti stebuklada
VISIEMS LIETUVOS
pranešėjo, dirigento ir publikos, chunas — vakaro šeimininkas, 12, 1956 Detroito žinios kores
rė.
reikalų. Jo šviesiai asmenybei
priėjau išvados, jog didžiausias labai pavyzdingai visa pravedė. pondenciją Min. Lozoraitis De
ATGIMIMO SĄJŪDŽIO
seniai pamerkė šitokius veiks Tačiau visos tos pasklabos ne
prisiminti - pagerbti išleidžiami
kaltininkas yra salė ir oras. Tą Kalbėjo ir sveikino eilė organi troite, susidariau vaizdą, kad ra
PADALINIAMS IR
turi rimto pagrindo. Olandija yra
Jo rinktinių raštų 7 tomai kie mus.
dieną karštis siekė 103 laipsnius. zacijų atstovų ir pavienių asme šantysis netik neturi elementa
P. Vigrys konstitucinė monarchija, kurio
PAREIGŪNAMS
tuose apdaruose, tekainuos $21,
Salėje nepaprastas tvankumas, nų. Visų kalbos ir sveikinimai rinio išauklėjimo, bet ir stokoja
je karalienė nieko negali daryti
Dalyvaujant
Lietuvos
Atgimi

kurie užsisakys iš anksto. Pa
bendros
logikos.
Mano
galvoji

kiekvienas jautė troškulį. Judė koncentravosi vienan tikslan —
be vyriausybės pritarimo. Pati
mo
Sąjūdžio
Vyr.
Valdybai,
š.
m.
skirai
perkantiems
kainuos
bran

jo prie vandens. Tvarkdariai ati- dirbti ir aukotis Lietuvos lais- mu, kad netik skaitančiajam, bet rugsėjo mėn. 1-3 dd., Windsar,
gi
vyriausybė yra kontroliuojama
giau.
darė salės duris, pro kurias ver- vinimo darbui. Niekas nebuvo ir pačiam rašeivai neaišku, ką Ont., Kanada (prie Detroito)
parlamento. Tokiu būdu negali
žinoma, turbūt visiems, kokia
žėsi vidun gatvės triukšmas, su- užgauliojama ir niekinama. Visa jis norėjo parašyti. Vėlinys di
būti kalbos apie tai, kad pašali
šaukiamas LAS šiaurės
siliedamas su žiūrovų judėjimu praėjo pakilia ir giedria nuotai- džiausias, mintys padrikusios, Amerikos (JAV ir Kanada) va sunki lietuviškos knygos padėtis
niai veiksniai galėtų rimtai pa
šiose sąlygose gy,venant. Paleng
dvelkia grubumu, neapykanta ir
salės( pakraščiais ir seniai nema ka.
veikti valstybės gyvenimą.
dovaujančių
asmenų
ir
skyrių
vinsite leidėjui nustatyti skaičių
(Atkelta iš 1 psl.)
neišmintingumu. Apskritai ta
tytų pažįstamų susitikimu ir pa
Tačiau kalbos sensacijas mėg
grandžių atstovų suvažiavimas. užsisakydami iš anksto. Pinigus
sišnekėjimu. šis reikalas dirigen Ministro Stasio Lozoraičio kal riant, nė velnias, nė gegutė.
stančių
žmonių tarpe vis dar nė
sienio
laikraščiai,
kurie
skelbė
Posėdžių pradžia rugsėjo mėn. sumokėsite kai knygas gausite
tui labai sunkino atlikti savo ba, kaip ir visada, pasižymėjo
Negaišdamas laiko bevertei
apie karališkuosius rūmus būtus ra pasibaigusios. Tokibmis aplin
1
d.
11
vai.
Smulkesnė
darbotvar

(iš anksto mokėti neprašoma).
darbą, o klausovams nelaido iš turtingumu, prasmingumu ir ne korespondencijai interpretuoti,
ir nebūtus dalykus, buvo Olan kybėmis karalienė ir kunigaikš
girsti dainos gražiausių niuansų. paprastu nuoseklumu. Pagrindi duodu kelias ištraukas, iš kurių kė bus pranešta vėliau. Ruoški Siųskite užsakymus šiuo adresu: dijoje konfiskuoti. Ryšium su tis nutarė paskirti net specialinę
Šio nelemto įvykio greičiau nė kalbos mintis — komunizmas pats skaitytą)’as tesusidaro vaiz mės ir dalyvaukime kas tik ga J. Karvelis, 3322 S. Halsted tokiomis priemonėmis atsirado komisiją, kuri, kaip jau pradžio
lime.
St., Chicago, III.
siai nebūtų buvę, jei salė būtų liko toks pat kaip ir buvo, sieki dą apie menkavertį asmenį, visiš
naujų gandų, kurie dar daugiau je sakyta, ištirs, kaip užkirsti
turėjusi pakankamai sėdimų ir me Lietuvos laisvinimo darbe kai susipainiojusį savo galvoji
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio
sužadino žmonių smalsumą.
kelią paskaloms, kurios kenkia
gerai girdimų vietė, jei salės du vieningumo, daugiau skirkime me, politiniuose ir partiniuose
JAV ir Kanados Vietininkijų
Olandijoje daug kam yra žino geram olandų karališkųjų rūmų
ATKARPA
rys būtų buvusios uždarytos ir jėgų ir darbo pagrindiniam tiks- reikaluose. "Detroito tautininkai
Valdybos
ma, kad kunigaikštis Bernhar- vardui.
Prašau įrašyti mane į Vaiž
nebūtų buvę tokio karščio.
ganto Rinktinių Raštų prenume
Dabar kyla klausimas, ar ga
ratorių skaičių: ..........................
lima išvengti karščio? Tai laiko
klausimas. Tačiau dainų šventės
negalima ar netikslu būtų orga
(Pavardė, vardas)
nizuoti žiemą. Ji galėtų būti kiek
pakelta j pavasarį ar labiau nu
Nr.
Gatvė
stumta j rudenį. Bet ir čia skalė
nėra didelė. Turėtų būti pritai
kyta jaunimui, kol jis dar nepra
(Miestas)
deda mokslo arba kai jis jį bai
gia. Antra, salė turėtų būti žy
miai šventiškesnė. šioji buvo ne
jauki, išorė nereprezentatyvi,
(Parašas)
svetimųjų neviliojanti.
(34)
Dainų švente turime siekti
dviejų tikslų: savųjų vienybės ir
svetimųjų draugų pritraukimu.
Dainininkų dalis buvo pakišta
J. VILČINSKIENEI
po balkonu. Apskritai, jei gali
PADĖTI
ma, ateityje turėtų būti ieškoma
per Dirvos redakciją atsiuntė:
geresnės salės, labiau pritaiky
K. Rimkus, Dover............... 10.00
tos tokiai iškilmingai tautinei
Dirvos sk. iš Bridgeport .... 2.00
šventei, kad gatvės garsų nesi
A. Kudirka, VVaterbury .... 5.00
girdėtų.
Garsintuvų sistema nepakan
J. Misčikas, Cleveland....... 5.00
Būsime labai dėkingi ir ki
kama. Kai dainavo paskiri mote
rų chorai, tai jau šeštoje eilėje Vienas iš jų bus demokratų kandidatas į prezidentus. Kairėj N. Y. gubernatorius A. Harriman, ant- tiems jos pažįstamiems ir drau
nelabai gerai girdėjosi. Dainos ras — senatorius W. F. George, pas kurį būsimi kandidatai svečiavosi, trečias A. Stevenson ir ket- gams, atsiliepiantiems į pagal Prezidentas Eisenhoweris pasirašė Panamos deklaracija. Po jo
deklaraciją pasirašė kiti Pietų Amerikos prezidentai.
grožis nebuvo perduotas ir jųl
virtas E. Kefauver.
bos talką.
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