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Santykiai tarp Lietuvos ir Suomijos
—praeityje ir dabartyje—
Dirvoje pradedame spaus
dinti eilę rašinių Suomijos ir
Lietuvos santykių klausi
mais. Jie rašyti specialiai
Dirvai, rašyti gerai pažįs
tančio lietuvių suomių san
tykius. Autoriaus pavardės
dėl kai kurių aplinkybių, ku
rios skaitytojo turėtų būti
suprastos atsiminus dabarti
nę Suomijos padėtį, neskel
biame. Red.

I. Proistorė ir viduramžiai

Nuotrauka iš Kanados, ministęriui St. Lozoraičiui lankantis Toronte. Iš kairės: Lietuvos konsulas
Kanadai Vyt. Gylys, min. St. Lozoraitis ir šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. P. Ažu
balis. Nuotr. B. TARVYDO.

šalna (halla), ungurys (anke- Tačiau pergalė nebuvo tinka nutarė sudaryti sąjungą su Len kariuomenę paimtieji rusų ka
rias), gruodas (rauta), kapas mai išnaudota. Narimantas ne kijos — Lietuvos karaliumi Žy riai. Visuose svarbiausiuose
(kuoppa), krantas (ranta), sa atėjo į pagalbą ir įsakė savo sū gimantu II. Tą sąjungą turėjo miestuose dabar gyventojų skai
manos (sammal), silkė (salak- nui sugrįžti iš Noeteburgo. To dar labiau suglaudinti jo suma čius yra mažesnis, negu buvo
ka), tošis (tuohi). Verslai: ama kiu būdu Lietuva neteka šių sri nymas vesti karaliaus seserį,
1939 metais.
tas (ammatti), piemuo (pai- čių. Santykiai tarp Lietuvos ir Kotryną Jogelaitę. Karalius tam
men), kunigas (kuningas, ”Ko- Suomiojs ilgam laikui nutrūko. sumanymui nesipriešino. 1562 Karaliaučiaus reikšmę sovie
nig”), turgus (Turku, senoji
m. birželio 19 d. jis iš savo sos tams pademonstravo taip pat
Suomijos sostinė, senoji turga 2. Galingesnių tautų šešėlyje tinės Abo išplaukė laivu "Ursus Bulganinas su Chruščiovu, vyk
vietė) . Tenka dar paminėti "Per
Finlandicus”, lydimas lenkų gro- dami į D. Britaniją ir iš jos grįž
kūną” — perkele, nes tas dievai Liublino unija Lietuva sujun va Tenczino, į Dancigą, kur at dami "Ordžonikidzės” karo lai
tis turėjo savo rūšies amatą. gė savo likimą su Lenkija, tuo vyko birželio 26 d. Nors švedų
Atitrauktinės sąvokos žodžiai: tarpu kai Suomija tuo metu jau karalius Erikas buvo vedybas vu į Piliavos uostą, iš kur toliau
geltas (kelta), kartus (karvas), kelis šimtmečius buvo Švedijos uždraudęs, bet kunigaikštis Jo- atvažiavo į Karaliaučių. Ten jų
valstybsė dalis. Abi šalys — Lie
siela (sielų).
hannas išvyko į Lietuvą, kur pasitikti ir išlydėti buvo suva
Kai lietuviai ir suomiai įžengė tuva ir Suomija — nuo tada įėjo rugsėjo mėnesį Kaune susitiko ryti ne tik svarbieji vietos ko
į istorijos šviesą, jie vėl suėjo į į istoriją kaipo galingesnių tau su karalium Žygimantu Augus munistų pareigūnai, bet taip pat
sąlytį, bet šį kartą jau su kardu tų dalys, nebeturėdamos savai tu. Vedybų sutartis buvo patvir iš Lietuvos ir kitų 2 Pabaltijo
rankoje. Suomijos dalis patenka mingos istorijos.
tinta, o pačios iškilmės įvyko pavergtųjų respublikų.
lietuvių valdžion. Didysis kuni Nors ir retai, šios tautos vis Vilniuje spalio 4 d. Kaipo kraitį
gaikštis Gediminas įgijo tokią dėlto ir tuomet sueidavo savo kunigaikštis užrašė savo žmonai
aukštą pagarbą, jog Didžiojo tarpe j sąlytį. Suomių kunigaikš Alando salas su Kastelholmo
Novgorodo, šiaurės Gudų ir tis Johanu, Švedijos karaliaus tvirtove, be to, Raumos miestą
Pskovo gentys jį kviečia savo Eriko X'V brolis, siekdamas su bei Terala ir Lappo parapijas Vokietijos lietuviai
vyriausiuoju teisėju. Novgorodo tvirtinti savo padėtį prieš brolį,
(Perkelta j 8 psl.)
išbandė jėgas katrie
kunigaikštis Ivan Danilovič per
leido Gedimipui Ladogos, Noętestipresni
burgo ir Kakisalmi pilis Kareli
Vokietijoje beveik prieš mė
joje, o taip pat Koporijos srities
nesį vyko rinkimai į Lietuvių
dalį Ingermanlande. Kakisalmi
Bendruomenės Tarybą. Kadangi
pilis ir miestas buvo švedų ir
Rusai ir Karaliaučiaus srity tieji kariai, o dabar pirmoj eilėj lietuvių apylinkės labai plačiai
suomių pastatyti dvyliktame
šimtmetyje Ladogos ežero šiau je” yra numatę įvykdyti penke- parenkami abiejų lyčių jauni išsimėčiusios, patys rinkimai ėjo
rės vakarų pakrantėje, tačiau rių metų planą. Kadangi apie žmonės. Transportai "naujaku kietoj konkurencinėj rinkiminėj
juos 1293 m. užkariavo novgaro- 400 vietovių beturi vos apie 100 riams” nieko nekaštuoja. Pačia dvasioj, dėl jų buvo atsiradusių
diečiai. Gedimino sūnus pasiuntė gyventojų, todėl sovietai yra ap me Karaliaučiaus"mieste veikia skundų, tai tik dabar paaiškėjo
savo sūnų Narimantą 1333 m. sisprendę š. Rytprūsiuose įkur įkurdinimo štabas, kuris nauja tų rinkimų duomenys.
užimti šios srities, tačiau jis ne dinti apie 600.000 rusų. Kiekvie kuriams padeda visokiais būdais.
Rinkimuose rungėsi trys blo
trukus grįžo į Lietuvą ir pasiun nais metais turi būti atkelta ir Kadangi nemaža tokiu būdu at kai. Vieną sudarė LNT šalinin
tė sava sūnų Aleksandrą kaipo įkurdinta apie 120.000 "savano siunčiamų "naujakurių", bijoda kai, antrą krikščionys demokra
Kakisalmi valdovą. Jis apsigy rių”.'šių metų pradžioje jau at miesi darbo ir tikėjęsi geresnio tai su jiem artimesniais ir tre
veno Noeteburge, tačiau neilgai kelti pirmieji transportai maž gyvenimo, paskum iš Rytprūsių čią liaudininkai - socialdemokra
liko šios srities valdovu. 1337 m. daug po 1,000 žmonių iš Doneco pabėgo, tai dabar norima, kacį tai.
kiekviena sovietinė respublika
jį užpuolė Viipuri pilies valdovas. baseino ir Ukrainos.
Prasidėjo negailestingas karas Čia okupantai yra pasiryžę su paskirtų tam tikrą procentą , Buvo renkama 15 atstovų.
iš vienos pusės tarp švedų ir kurti naują mišrią bendruomenę, "naujųjų piliečių”, kurie turi Rinkimus laimėjo LNT blokas
pravedęs 8 atstovus. Antrasis
suomių, iš kitos pusės tarp lietu kuri taptų tvirta Sovietų Impe būti įkurdinti Rytprūsiuose.
vių ir novgorodiečių. Viipurie rijos dalimi. Jau dabar tarp nau Į Š. Rytprūsius paskirti rusų blokas pravedė 7 atstovus, gi
čiai sudegino vieną Lagodos jakurių varoma propaganda, kad valdininkai gauna į mėnesį po liaudininkai-socialdemokratai nė
priemiestį, o lietuvių-novgorodė- Š. Rytprūsiai — tai "senoji ru 250 rublių "Vakarų priedo”, nes viena atstovo.
nų kariuomenė įsibrovė į suo sų žemė, kurią tik per antrąjį turi įsipareigoti ten dirbti 3 me Pirmojo bloko praėjo šie as
miškąją Kereliją, ją nuteriojo, karą pavyko atgauti atgal ir pri tus. š. Rytprūsiuose tebelaiko menys: V. Banaitis, J. Bataitis,
sudegino daug trobesių, išskerdė sijungti prie tikrosios tėvynės”. mos didelės sovietinės įgulos. K. Drunga, kun. Keleris, Kriš
gyvulius ir pasiėmė daug-belais Pokario metais ten buvo dau Taip pat Labiavos, Piliavos ir čiūnas, Dr. A. Rukša, pik. Sut
giausia skatinami vykti atleis Vėliavos vietovėse apmokomi į kus ir F. šlenteris.
vių.

Santykiai tarp Suomijos ir
Lietuvos toli gražu nesiriboja
oficialiniais santykiais, kurie
buvo užmegsti tarp abiejų vals
tybių, kai Lietuva gyvavo kaipo
nepriklausoma valstybė. Prie
šingai, jau laikotarpyje apie
Kristaus gimimą suomių ir lie
tuvių gentys suėjo savo tarpe į
glaudų sąlytį, apie ką įtikinamai
byloja daugelis bendrų žodžių
abiejose kalbose. Indoeuropiečių
lietuvių ir fennų-ugrų Ka'ioofi Me
ra giminingos ir vis dėlto tose
kalbose užtinkame šimtus ben
drų žodžių. Suomiai yra gausiai
pasiskolinę žodžių iš lietuvių, bet
ir lietuviai yra pasisavinę nema
ža žodžių iš suomių, kaip antai
žodį "laivas”.
Šie skolintiniai žodžiai liudija,
kad tarp abiejų genčių būta gy
vų kultūrinių saitų ir kad tie
ryšiai apėmė įvairias žmonių gy
venimo sritis. Tenka betgi pa
stebėti, kad lietuvių kalbos žo
džiai, kuriuos pasisavino suo
miai, turėjo prisitaikyti jų lie
žuvio savybėms. Visos eilės lie
tuvių kalbos garsų suomiai iš vi
so neturi, todėl jie buvo pakeisti
kitais garsais. Tokiu būdu š ir ž
pavirto h, č pasidarė s, b ištaria
ma kaip p, d kaip t, g kaip k ir
t.t. Lygiu būdu suomių kalba ne
pakenčia dviejų ar daugiau prie
balsių žodžio pradžioje, todėl str
pavirsta r, si pasidaro 1 ir t.t.
Iš žemiau paduodamų pavyz
džių matyti, kokios rūšies būta
tarpusavio santykių. Skolintiniai
žodžiai suskirstyti pagal atski
rai grupes ir skliaustuose pažy
mėtas suomiškasis atitikmuo.
Suomiškoji prasmė nurodyta tik
tai tais atvejais, kai ji žymiai
skiriasi nuo lietuviškosios reikš
mės. Vienu kitu atveju panašu
mas gali būti atsitiktinis arba
išaiškintinas bendrąja abiejų
žodžių kilme.
žodžiai, kurie nusako kūno da
lis ir drabužius: kaklas (kaula),
barzda (parta), čebatas (saapas). Giminystė: marti (morsian), sesuo (sisar), šeima (heimo — "gentis”). Namų apyvo
kos daiktai, darbo įrankiai ir žai
dimo įrankiai: kirvis (kirves),
ratas (ratas), šikšna (hihna),
kanklės (kantele), kaušas (kauha), lova (lava, pirtyje) šluota
(lunta). Pastatai: tiltas (šilta),
pirtis (pirtti), siena (seina), der
va (terva). žemdirbystė ir gyvu
lininkystė: alus (olut), oda (vuota), paršas (porsas), daržas
(tarha), žirnis (herne), talka
(talkoo), vaga (vako), vilna
(vilią). I^aivininkystė: laivas
(laiva), būrės (purje). Gamta,
gyvulių ir augalų pasaulis: šar švenčiant respublikonų partijos šimtmetį prez. Eisenhow,eris vi
ka (harakka), strazdas (rastas), sais atstovų balsais buvo išrinktas kandidatu naujam terminui.

Rytprūsiai per jėgą rusinami

Lietuvių spaudos ir politikos
tolerancija
EMILIJA CEKIENė
Kaip pasaulinėj politikoj, taip
ir mūsiškėj, daugelį galėtume
suskirstyti į didžiuosius ir ma
žuosius politikus. Didieji planuo
ja, tariasi, posėdžiauja, o ma
žieji tik sunkiai uždirbtu pinigu
jų darbus remia, arba, sekant
mūsų spaudą, nebesusigaudydami, kuris iš tų didžiųjų yra rem
tinas ir kuris ne, dingsta be
garso svetimuose didmiesčiuose.
O su dingstančiais mažėja ir au
kos Lietuvos reikalams. Gi, ir
vieniems ir kitiems Lietuvos rei
kalai yra lygiai brangūs ir svar
būs, visi dėl to sielojasi.
Bei visą laiką krikąčior.ių de
mokratų spauda daugiau ar ma
žiau tautinių grupių adresu ne
sigaili aštrių komplementų.
Daug ydų priskaičiuoja tautinių
grupių vadams ir jų spaudos
žmonėms, primesdami jiems sto
ką atsakingumo bei etikos dės
nių nepaisymą. O ypač dabar,
Lietuvos Diplomatijos šefui po
šį kontinentą besilankant, krikš
čionių demokratų spaudos kova
paaštrėjo. Už visa, kas jiems ne
patinka, kalti buvę L. Aido žur
nalistai bei jų mokiniai, šiam
darbui aktyviai talkininkauja
Naujienos, Darbas ir k.
Visoms grupėms^ o ypač ra
dusioms bendrą kalbą ir suda
riusioms LNT, siūloma laikytis
griežčiausios tolerancios jų veik
los darbe ir spaudoj, kuri turi
lemiamos reikšmės vadinamiems
mažiesiems politikams, kurių,

kad ir mažiausia auka yra di
džiųjų politikų veiklos skatinto
ja, rėmėja arba stabdis.
Tiesa, tolerancija yra vienas
iš svarbiausių mūsų šių dienų
uždavinių. "Jei mūsų spauda
įstengtų apsivalyti nuo joje siau
čiančio banditizmo, darnesnio
darbo sąlygos žymiai pagerėtų”,
— anot vieno Draugo bendradar
bio. Tačiau, tame pat straipsny
jis apjuodina visą 13 metų Lie
tuvos valdymo laikotarpį. Jo žo
džiais tariant, nelemtasis 13-os
metų palikimas juodu šešėliu už
temdė darnaus tėvynės laisvinii>v ' r>jo pirmuosius žingsnius
tremtyje...
Spauda besidomintiems žmo
nėms iš to atrodytų, jog laimin
giausias nepriklausomos Lietu
vos laikotarris buvo valdant
krikšč. demokratams. Jei vieną
tik Draugą skaitytum, būtų aiš
ku, ką remti ir ką toleruoti. Bet
gi paskaitę Darbą (4 nr. 9 psl.),
randame kitaip atsiliepiant ir
apie jų (kr. dem.) valdymo lai
ką:
"... Klerikalinės politinės ma
šinos, kontroliuojamos demokra
tinės formos, pirmaisiais atgau
tos valstybinės laisvės metais
turėjo maža demokratinio turi
nio, ir todėl laikotarpis buvo pa
vadintas tūkstančio kunigų dik
tatūra. Tautos masės negalėjo
efektingai dalyvauti demokrati
niame savo reikalų tvarkyme,
( Perkelta i 6-tą pusi. )
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VISAM PASAULY
• JAV gyventojų skaičius, kaip praneša Statistikos Biuras,
rugsėjo mėn. 3 d. per Labor Day pasieks 168,500,000. JAV gimi
mai dabar įvyksta kas aštunta sekundė, a mirimai kas 21 sekundė.
Kasdien daibar priauga 7,200 žmonės. Per metus susidaro 2.8 milionai.
• Prancūzijos užsienio politikos vairuotojai mano, kad jei
dabar Egipto Nasserui bus nusileista ir Sueso kanalo nacionali
zavimo byla nebus įstatyta Į reikiamas vėžes, tai ateity su juo
būsią dar daugiau bėdų. Priėję tokių išvadų prancūzai reikalauja
Nasserą sudrausti nesivaržant panaudoti ir ginklo jėgą.

• Dėl Sueso kanalo nacionalizavimo ir arabų valstybių solidarizavimo Nasserui, tenykščių žibalą pramonės įmonių akcijos
smarkiai nukrito, žibalo pramonė atsidūrė labai nesaugioje padė
tyje, nes arabai, ginkluoto susidūrimo atvejuje, grąso jas padegti.
• Londono konferencijos penkių valstybių komitetais paga
liau susitarė su Egipto Nasseru tartis Sueso kanalo reikalu. Egip
tas pasiryžęs labai kietai laikytis, nes tai daryti ji skatina Mask
vos užimta pozicija.
• Egipto vyriausybė įsakė trims laikraštininkams — ang
lams ir kanadiečiui apleisti kraštą. Įsakyme priežastys nenuro
dytos, bet ir taip aišku — nedraugiškumas Egiptui.

• Sovietų S-gos prezidentas Vorošilovas, lankydamasis
Suomijoje, priėmimuose sako propagandines kalbas, kurių tikslas
įtikinti suomius, kad tik jie vieni esą suomių geri draugai. Tuo
tarpu patys suomiai dar neužmiršta, kad pastarojo karo metu R. Nixonas, nesunkiai laimėjęs kandidatūrą naujam terminui,
nuo rusų kulkų žuvo tūkstančiai suomių.
vyksta lankyti savo sunkiai sergantį 77 metų tėvą.

2

Dirva Nr. 35 * 1956 m. rugpiūčio mėn. 30 d.

m

DIRVA

KAS ir KUR

• Dabartinės Lenkijos rybose
esančios tik 6 mokyklos su dėstomą lietuvių kalba. Jose esą tik
apie 200 mokinių. Tuo tarpu Lie
tuvoje esą 350 lenkiškų mokyklų.
Jų tarpe Vilniuje net 6 vidurinės
mokyklos, N. Vilnioje ir Trakuo
se mokytojų seminarijos. Tokias
žinias skelbia dabartinė Lenki
jos komunistinė spauda.

gėla. Laikraštis bus skaitomas
ir visi turės progos išgirsti di
džiausias Michigano lietuvių ak
tualijas.
■Gegužinėje veiks ir vaikų dar
želis, kurį organizuoja šviet. va
dovas Vladas Pauža. Bus ir šach
matų turnyras, kurį organizuoja
šachmatų vadovas M. Gilvydis.
Loterija organizuoja ir jai va
dovaus Lidija Mingelienė.
Sąskrydžio programai vado
vaus Albertas Misiūnas. Veiks
labai turtingas bufetas.
Visas pelnas skiriamas kultū
riniams reikalams: šeštadieni
nės ir Lituanistinės mokyklos
parėmimui, paskaitų ir minėjimų
organizavimui, knygyno įsteigi
mui, jaunimo organizacijų parė
mimui ir kt.
Artėja ruduo ir gegužinių se
zonas eina į pabaigą. Tat nepraleiskime geros progos pabuvoti
gryname ore ir gražiai paben
drauti su savaisiais.

• Išraiškos šokio menininkė Elena Kepalaitė, studijavusi klasinį
Lithuanian Weekly, published by
Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas
baletą ir šokius Vilniaus operoAmerican Lithuanian Press & Radio VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos
je, o Vokietijoje dirbusi su vie
ir
Radijo
D-jos
(Inkorp.
ne
pelnui),
Ass’n VILTIS, Ine. (Non-profit),
1272 East 71 St.. Cleveland 3, Ohio.
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je. Po jos pirmojo rečitalio MelPrenumerata metams iš anksto:
Subscription per year in advance:
bourno
mieste rotušės salėje ausin the United Statės — $5.00 in Ca Tungt Amerikos Valstybėse $5.00. • Muz. A. Mikulskis ir L. Banis,
i tralų spauda labai šiltai atsiliepė
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.
nada — $5.50, elsewhere — $6.50.
abu clevelandiečiai, jaunimui apie jos šokius.
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paruošė Tėviškės Aidai dainų
leidinėlį (su gaidomis). Leidinė- * Australijos lietuvė balerina
lyje 19 dainų. Leidinėlį išleido Regina Plokštytė, š. m. rugpiūv
Seserys Pranciškietės Pittsbur- čio 18 d. paskutinį kartą šokusi
Norwoodo rotušėj "Astoj” svar
ghe.
biausią vaidmenį, išvyksta to• Iš Karaliaučiaus į Vakarų Vo- ]jau baleto studijų tęsti į Angkietiją atvykusieji tvirtina, kad liją.
Karaliaučiaus mieste dabar gy-l
vena apie 200,000 sovietinių pi- • Dabartinis Studentų Sąjungos
jos konvencija jam jau atsiduo liečiu. Esą ir lietuvių skaičius' JAV Centro ^Valdybos~adresas
toje Rytprūsių dalyje didėjąs/ yra: Juozas Karklys, 6831 So.
Mokyklas lankančiam mūsų da diktatūrinėm užmačiom.
Šiuo
atveju
palikim
tą
ameri

Pats Karaliaučius yra paverstas Washtenau, Chicago, III.
jaunimui jau atėjo paskutinės
Dalyvaukime
atostogų dienos. Už savaitės vėl kietišką respublikonų ir demo karine tvirtove. Miesto atstaty • Klaipėdos krašto vokiečiai rū
kratų
partiją
kiek
nuošaliau
ir
mas vykstąs labai lėtai, visiškai pinasi, kad ir jų žmonės galėtų
lietuvių vienybės
prasivers mokyklų durys. Ir vie
ni iš jų dideliu entuziasmu žengs su P. Grigaičiu pasidalinkim to nepaisant anksčiau turėto mies gauti dokumentus ir išvykti j
šventėje
pirmųjų žodžių skaityti, kiti pra kiu lietuvišku klausimu: O kaip to charakterio.
Vakarus. Į Sibirą Klaipėdos
yra
su
Amerikos
Lietuvių
Tary

siskinti kelią į aukštąją mokyk
krašto vokietininkai skelbia Reikia pasidžiaugti Kanados
lą, treti aukštąją mokyklą jau ba? Ar ji išrenkama taip jau de • Aldona Stempužienė šių metų esant deportuotų apie 20.000 lietuvių nepaprastu darbštumu
palikti ir pradėti savarankišką mokratiškai, kad tie patys va gruodžio mėn. vyksta koncertuo i Klaipėdos krašto vokiečių. Į Vak. ir nusistatymu ruošti kasmet
dai sugeba net visą penkiolikme ti į Kolumbiją, kur ją pakvietė
gyvenimą.
Vokietiją yra iš Sibiro paleistas Lietuvių Dieną, šiemet tokia die
tį "išbūti” nepakeičiamais? Ar vietos lietuviai.
J. Raginat, kuris buvo nuteistas na ruošiama Windsore, kur bus
Retas iš tų jaunuolių lanko- kartais P. Grigaičiui neateina į
moj mokykloj ras lietuviškos galvą, takia atgailaujanti min » Amerikos Lietuvių Inžinierių 20 metų. Iš Klaipėdos miesto, geriausia proga pabendrauti Ka
nuotaikos aplinkumą. Daugiau tis, kad ALT vadovybė kelius ir Architektų S-gos dvimetis Šilutės ir Pagėgių į Vak. Vokie nados ir JAV lietuviams. Toks
sia ji bus vien amerikietiška, kartus diktatoriškiau laikosi įsi seimas įvyks rugsėjo mėn. 1-3 tiją yra atvykusi Liliškių šei bendravimas labiau suartina,
ma, H. Becker šeima, E. Krieg tautiniai sustiprina ir palengva
jauną sielą neišvengiamai toldi- kibusi tų pačių vietų, negu reiš dienomis.
dildo partinius nesklandumus,
nanti nuo lietuviško kamieno. kiniai respublikonų konvencijoj ? • Iš Argentinos gavome paminė ir Martha Lindenau.
žalingus mūsų kovoje su krašto
Bepigu bus vyresniojo amžiaus
Taigi, jei tokia mintis ateina, ti šv. Cecilijos choro 25 metų su
ir tautos priešais. Tad visi, ku
mokiniui atsispirti prieš tūks tai gal Naujienoms vertėtų pir kakties leidinį. Leidinys 24 psl.,
riems tik leis aplinkybės, daly
tančius svetimų viliojančių pa
ma apsižvalgyti apie save, o pas gausus nuotraukomis iš choro
vaukime šioje didelėje lietuvių
gundų, jei jis iš anksčiau jau
PHiLADELPHIA
kiau jau kalbėti apie kitus.
gyvenimo.
tautines vienybės šventėje, nes
bus grūdintas lietuvybės kelyje.
TAUTINĖS S-GOS GEGUŽINĖ joje kiekvienas ras sau dvasinio
Bet kaip bus su tuo, kurio gy
venime kelias bus prasidėjęs lie
A. L. T. S-gos Philadelphijos peno. Daug kas atnaujins senas
Best Wishes to Our Friends and Patrons
tuviškoj šeimoj, bet jau čia, toj
skyrius, kaip kiekvienais metais pažintis arba užmegs naujas.
Šioje vietoje smulkiau progra
visaip įvairioj Amerikoj ? Ar jis
taip ir šiais, rugsėjo mėn. 2 d.
pajėgs per gyvenimą neštis ti
11 vai. p. p. žinomo pramoninin mos jau nebekartosime, tik pa
kėjimą, kad jo tėvynė tenai, ana
ko p. Dumšos ūkyje (Biberry žymėsime programos eigą.
pus vandenų, kurios jjs dabar
Road East of Knights Road) ren
šeštadienį — rugsėjo 1 įieną:
HANDWRITING EXPERT
negali nė pamatyti?
gia šeimininę gegužinę.
Lietuvių dailės paroda atida
Tai labai svarbūs ir’labftvuh-' Expert on all Questions on Forgenes. — Age of Ink
I gegužinę yra kviečiama Wa- roma 10 valandą. Ji vyksta Wilkūs klausimai, kurie rūpi ne tik
terburio,
New Yorko, Elizabetho, listead Art Gallerie patalpose,
Paper, Typewriting, Court Photographs
sąmoningiems tų vaikų tėvams,
Brooklyno, Nęwarko ir Baltimo Willistead parke, Richmond ir
NATIONAL CITY BANK BLDG.
bet rūpi ir visiems sąmoningiems
rės Tautinės S-gos skyriai. Be Kildare gatvių kampe. 2 vai. p. p.
lietuviams.. Rūpi dabar, bet tas
to pakviesta vietos Studentų Są per radijo stotį CBE, banga
Evenings—WY 1-3666
CH 1-2344—MA 1-7696
rūpestis kasmet didės, nes šis
jungos nariai, santariečiai ir 1550, visą pusvalandį bus lietu
didelis kraštas, šypsenoms ir
skautės. Bendrai kviečiamas vi viškos transliacijos. Būtinai
laisvei lydint, labai pajėgus be
sas jaunimas, kuriam įėjimas ir klausyti ir po to siųsti padėkos
jokios prievartos puikiai sumal
vaisvandeniai nemokamai.
laiškus. 2:30 valandą p. p. pra
ti visas čia įsikūrusias tautybes.
Best Wishes to Our Friends and Patrons
Svečių tarpe turėsime iš New deda sporto žaidines — turnyrą.
Tikrai sava, lietuviška mokyk
Yorko Br. Nemicką ir V. Raste- Dalyvaukime jose ir tuo būdu
la, kuri galėtų pajėgti atsispirti,
nį, kurie padarys lietuviškais paremsime mūsų judantį jauni
. tegali būti tik svajonėj. Tokios
CONCRETE PIPE CO., OF OHIO
klausimais pranešimus. Buvo mą. 6 valandą vakare Windsor
lietuviškos mokyklos, kokią tu
kviestas ir J. Bačiūnas, bet jis Armouries salėje įvyks šventės
rėjome savo tėvynėje, čia niekad
dėl laiko stokos dalyvauti nega dalyvių balius-šokiai.
neturėsim. Dar gerai, kad bus
OLD MILĖS ROAD
lės. Taip pat kviečiame "Dirvos” Sekmadienį — rugsėjo 2 dieną’:
kokių nors jos pakaitų. Ir tie pa
•skaitytojus ir visus tautinei sro
kaitai dar kuriam laikui padės
vei pritariančius. Manome, kad Lietuvių katalikų iškilmingos
MO 3-8733
kovoti. Bet rimčiausiu šventuo
visi atsilankiusieji lietuviškoje pamaldos įvyks 10:15 vai. Teju lietuviško namų židinio palai
aplinkumoje ir gražioje gamtoje eumseh Rd. ir Victoria g-vių
kytoju bus šeima. Kol ji bus lie
kampe. Pamaldos evangelikams
bus patenkinti.
tuviška, mes.kaip lietuviai būsi
(Vykti kaip į Babulos parką įvyks 12:15 vai. Giles ir Parent
me gyvi. Kai lietuvybės ugnis
tik
už City Line prie benzino gatvių kampe, Holly Trinity baž
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bus išdraskyta šeimose, ji užgęs
- stoties pasukti ne į kairę, bet į nyčioje. Apie 12 vai. bus pade
visur.
dešinę ir už 1/4 mylios jau yra damas vainikas prie karių pa
Mūsų vaikai už savaitės vėl iš
minklo Giles ir Quelette sankry
p. Dumšos ūkis)).
R.
G.
RUFFANER
MEAT
CO
eis į mokyklas. Juos išlydėsim
Skyriaus Valdyba žoje. Dalyvauja visi. Capitol ki
su džiaugsmu, bet ir su didžiau
SPECIALI Z ING IN S T E A K
no salėje, Landon St. 6:30 vai
siu rūpesčiu. Lietuviškos šeimos
bus iškilmingas IV-tosios Kana
SANDWICHES FOR PARTIES AND RECEPTIONS
sargyba turi pasilikti labai bud
dos Lietuvių Dienos ir Kanados
FREE HOME DEL1VERY
ri. Jai gali daug talkinti lietu
ir JAV Lietuvių susiartinime
viškos organizaęijos, lietuviška
šventės aktas-koncertas ir spor
EX 1-2777
7729 Superior Avė.
spauda. Neužmirškim ir jų, kad
tinių žaidynių uždarymas.
MICHIGANO LIETUVIŲ
vėliau gailintis patiems netektų
DIENA
Pirmadienį — rugsėjo 3 dieną
pripažinti: lietuvybė Amerikoje
mirties ženklu paženklinta.
Liet. Bendr. Detroito apylin Užbaigtuvių vakaras Kroatij
kės valdyba ruošia Michigano salėje 7 vai. vakare (Seminol'
Valstybės Lietuvių sąsrkydį-ge- Street). Informaciic.f h'sfmė
GREET1NGS and BEST W1SHES
"Naujienos" apie respubliko
gužinę, kuris įvyks rugsėjo mėn. 1119 Marion, tel. CL 3-3J94 ii
nų prezidentines nominacijas
9 d. 12:00 vai. Liberty Park. Va CL 3-0812.
For a Pleasant Holiday
taip rašo: "Respublikonų kon
žiuoti Ford expressway iki MidNepraleiskime šios retos pro
vencija bus padariusi milionams
dle Beit. Middle Beit sukti į kai gos ir atsilankykime pademons
televizijos žiūrovų įspūdį, kad
rę ir važiuoti apie 6 mylias į pie truodami savo lietuvišką gajumu
MELTZER CROZIER FLOORING CO
partija tikrai yra mažiau demo
tus ir ten jau yra kairėje pusėje
ir tautinės vienybės supratimą
kratiška už demokratų partiją.
iškaba Liberty Park.
A. M.
Visą laiką jautėsi nepaprastas
Vieta labai graži. Be to yra
partijos valdytojų noras ir su
geras pastatas bufetui ir didelė
IV 6-1225
15316 Waterloo Road
gebėjimas užmesti savo valią
MARGUTIS
salė šokiams. Taigi ir lietingam
delegacijų nariams, kad nebūtų
orui esant jokio pavojaus nėra. vra pai3 seniausias
už ką kitą balsuoti, kaip tik už
Gros puikus ukrainiečių orkes lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
Greetings and Best VV ishes to Our Friends & Patrons
Eisenhovverj ir Nixoną, ir dar
tras. šokiams ir rateliams vado vieną mėnesį — yra gausiai ilius
visų šimtu procentu, kaip kad
WYSOCKI SHELL SERVICE STATION
vaus Leopoldas Heiningas. Dai truotas, turiningas, įvairus ii
stengiasi išspausti ir parlamen-;
FOR THE BEST SERVICE SEE US
nas praves Pranas Zaranka. skaitomas su malonumu.
tarinės tvarkos priešininkai, dik-l
7037 HOUGH AVENUE
_______
EN 1-8790
Akordeonu gros Vyt. Petrauskas
tatoriai”.
ir Vyt. Narčiukaitis. Komišką MARGUČIO metinė prenume
Greetings -ind Best Wi?hes To Our Friends & Patrons
Suprantama, kadangi Naujie-.
span-tą praves sporto klube Kor rata $3.00.
THOMAS RESTAURANT
nu vyr. redaktorius P. Grigaitis
vas, vadovaujamo p. Misiūno,
SERVICE THE FINEST FOOD AT THE LOWEST PRICES
pats save laiko demokratijos ne-l
sportininkai. Gegužines laikraš Margučio adresas: 6755 So.
Western Avė., Chicago, III.
1286 EAST 79th ST.
UT 1-4615
kaltybe, tai respublikonų parti-'
tį redaguoja žurn. Vladas Min-

Sfa savaitę

i A. PAUL TINCHER

DETROIT

i
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To Our Friends and Patrons
For a Pleasant Holiday

GRANE COMPANY

PLUMB1NG SUPPL1ES
6215 Carnegie Avenue
UT 1-2400

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

PORTAGE MARKETS
7040 Wade Park Avė.

ENdicott 1-0144

7018 Superior Avė.

ENdicoii 1-2075

8702 Hough Avenue

RAndolph 1-2777

1407 Hayden Avenue

MUlberry 1-8550

18245 Euclid Avenue

IVanhoe 1-9700
A-

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

WILSON PURE OIL
SERVICE STATION
DI 1-9807

8000 BESSEMER AVENUE

BEST W1SHES
For a Pleasant Holiday

JORDAN CAMERA & SUPPLY STORE
SH 1-5511

3802 WEST 25th STREET

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

FKE EXCELSIOR VARNISH WORKS
INCORPORATED
1223 WEST 74ih STREET

AT 1-8600

GREETINGS and BEST W1SHES

THE LAKE ERIE BUILD1NG
MATERIAL COMPANY
YOUR NEIGHBOR
ELMER HOCKER, General Manager

1321 MAROUETTE

HEnderson 1-5080

3

Dirva Nr. 35 • 1958 iii. rugpiūčio mėn. 30 d.

Draugišku priešu
tarpe

GREETINGS and BEST WISHES

MAYOR ANTHONY J. CELEBREZZE
Planas rodo, kad greit iš Ohio turnpikes, panašios rūšies keliais, bus galima pasiekti ir Chicagą.

AND
darni prieš šefą, pasiėmusį gen.
Plechavičių ir Tautininkų Sąjun
gos pirmininką, tie Dr. Griniaus
gerbėjai parodo, kad jie tą tes
tamentą yra užmiršę ir sumin
džioję. Taigi straipsnio autorius,
rašydamas diplomatinio etiketo
reikalu, pamiršo etikos, logikos
teisingumo ir sveiko proto rei
kalus.
— Dabar čia tinka Kristaus
žodžiai, kurie randami Jo Kalno
Pamoksle. Kristus ten tada pa
sakė: ”Ne kiekvienas, kurs man

sako: Viešpatie, Viešpatie!, įeis šiaurės Vokietijos didmiestyje.
žiną metų ? Kur to rašytojo pro
į dangaus karalystę, bet kas da Ateinančių metų sausio mė
tas?
ro valią mano Tėvo, esančio dan nesį numatomas, kaip ir šiais
— Autorius kalba apie Suval
guje, tas įeis į dangaus karalys metais kad buvo, kultūrininkų
kijos ūkininkų sukilimą ir jų
suvažiavimas Lueneburge. šita
tę.”
numalšinimą. Ir čia kalta Tauti
Panašiai, ne kiekvienas, kurs vietovė pasirinkta dėl ten nemo
ninkų Sąjunga. Girdi, jos vadai,
šaukia Grinius, Grinius! yra tik kamai gaunamų patalpų pato
nei pavieniai, nei kolektyviai ne
ras jo gerbėjas, bet kas vykdo gumo.
są pasmerkę ir atsiriboję nuo to
Griniaus patarimą amnestuoti
Specialiai lietuviškajam sek
buvusio banditizmo. Na, o ta
vieni kitus, tas yra tikras jo
toriui
bus daromi žygiai para
partija, kurios "didvyris” nušo
gerbėjas.
ginti vieną Vokietijos patefono
vė Lietuvos vryiausybės parei
Čia Tarnas pašoko ir kiekvie
plokštelių firmą naujai išleisti
nam iš mūsų ištiesė savo dešinę.
Lietuvių tarpe saliūnai, taver gūną ar padarė tą, ko reikalauja
ir platint lietuviškas plokšteles.
Po to sekė jo vaišės.
nos, ar be nuopelnų ? Prie lietu ma iš Tautininkų Sąjungos? Su
Prieš karą daug lietuviškų plok
Suvalkijos
ūkininkais
valdžia
el

viškų saliūnų būdavo ir tebėra
štelių buvo gaminama Vokieti
salės, kur organizacijos be atly gėsi remdamasi įstatymais. O
joje
ir šią gamybą tikimasi at
ginimo šaukia savo susirinki kuo rėmėsi ta partija, kurios
naujinti.
"didvyris
”
atėmė
gyvybę
val

mus, kur chorai, teatralai atlie
džios pareigūnui? Ar TauntininKiti Baltų Draugijos Valdy
ka savo pratybas.
kų Sąjungai prikišamas bandibos
posėdžiai numatyti sukviesti
Tavernų savininkai paprastai
tizmas nepriklauso kitai partirugsėjo
mėn. Stuttgarte ir spa
užsirašo visokių laikraščių, ku
Immenstaade,
Vokietijoje, pasitarnauti tiek mūsų kraštui, lio mėn. Bonnoje.
jai?
riais naudojasi jų klientai. KaiČia Tarnas pertraukė mūsų įvyko Baltų Draugijos Valdybos tiek mums patiems.
kuriose tavernose laikraščiams
platesnis pasitarimas, kuriuo Piniginis draugijos stovis yra
kalbas,
sakydamas:
yra lentynos, kur kiekvieno gau
— Gana, jau gana. Sakykite, metu buvo aptarti ne vien orga patenkinamas. Nežiūrint didelių
namo- laikraščio guli stirtos. Ne
nizaciniai bei einamieji reikalai, išlaidų ruošiant Pabaltiečių Kul Kas atsitinka mažai
ką gersite.
retenybė, kad bičiuliai tavernoje
— Truputį kantrybės, aš dar bet ir sumanymai dėl draugijos tūros Dienas Stuttgarte ir ap
susėdę aplink stalą, stiklus tušveiklos ateityje. Lietuviams šia mokant kitus draugijos gyveni valstybei pasitikint
nebaigiau, — tarė Matas.
tydami, varto laikraščius ir rim
— Ir aš dar turiu šį tą pasa me pasitarime atstovavo tos mo reikalus, draugijos kasoje
tai diskutuoja visuomeniškus,
sovietais
draugijos lietuvių-vokiečių sek pusmečio gale buvo perteklius.
kyti, — tarė Kazys.
politinius ir kitokius klausimus.
— Svarbiausias dalykas dar cijos pirmininkas, LNT bendra Iš didesnių Draugijos suma Lietuvio advokato C. F. Pau
Va kas kartais tavernoje at nepasakytas, — aš tariau.
nymų ateičiai buvo smulkiau ap liaus iniciatyva Kiwanis Club,
darbis J. Bataitis.
sitinka :
— Tai kalbėkite, — tarė Ta- Š. m. birželio 30 d. Draugija tartas pabaltiečių tremtyje iš Washington, N. J., pakvietė Lie
Einu sykį į savo lankomą ta mas.
turėjo viso 531 narį. Jie pasi leistų knygų parodos klausimas. tuvos vicekonsulą A. Simutį su
verną. Iš tolo matau, kad link Ir mes va ką dar pasakėme:
skirsto sekcijomis taip: lietuvių Šią parodą norima suruošti arba paskaita apie Vakarų ir Sov. Ru
ten žygiuoja mano trys seni pa — Šefas Lozoraitis rinkosi pa -vokiečių — 92, latvių-vokiečių prisidedant prie kasmet vyks sijos santykius. Vietinis W a žįstami — Tarnas, Matas ir Ka lydovų ir iš priešingos a. a. Dr. — 212, estų-vokiečių__ 227. Lie tančios Frankfurte vokiečių kny shington S t a r laikraš
zys. Visi esame skirtingų pažiū Griniaus partijos ne be gero pa tuvių atsilikimas apgailestauja gos mugės, arba savystoviai ir tis rugp. 16 d. laidoje aprašė:
rų, bet tavernoj ar kur kitur, grindo. Dr.-Griniui, tremtyje at mas. Pasitarime išreikštas pa atskirai, kaip kilnojamąją paro "Anicetas Simutis, Lietuvos
progai pasitaikius, bičiuliškai sidūręs, kartojo mums šį pata geidavimas sustiprinti narių ver dą, rodant ją visose didesnėse vicekonsulas New Yorke, kuris
pasikalbame arba draugiškai pa rimą: "Amnestuokime vieni ki bavimo akciją ir ypač paskatint pabaltiečių gyvenamose vietovė buvo svečiu kalbėtoju Washingdiskutuojame. Sakome, kad esa tus.” Neįvardijo nei gen. Plecha lietuvišką visuomenę Vokietijo se. 'šis sumanymas iš lietuvių ton Kiwanis Club susirinkime,
me draugiški priešai. Taigi, to vičiaus, nei nieko kito, kas būtų je, savo skaičiumi viršyjančią pusės galės būti įvykdytas tik įvykusiame antradienį Eikš Club
kius savo; draugus pamatęs, pa nevertas amnestijos. Tai buvo estų ir prilygstančią latvių ben tuo atveju, jei visos esamos lie patalpose, gyvai pavaizdavo, kas
greitinau žingsnius ir sykiu įžen velionies testamentas, šefas, druomenei, stoti draugijon na tuviškos leidyklos ir lietuviškos atsitinka su maža valstybe kai ji
giame į taverną. Sėdame prie turbūt, tuo remdamasis ir įtrau riais. Pabaltiečių. ir vokiečių bendruomeninės ar kultūrinės pasirašo nepuolimo ir brolišku
vieno stalo. Tarnas, priėjęs prie kė keletą opozicijos veikėjų, kai bendradarbiavimas galės tik tuo organizacijos prie jo prisidės.
mo sutartį su Sovietine Rusija.
lentynos, kur laikraščiai sukrau lankė a. a. Dr. Griniaus palaikus. met sėkmingai tarpti, jei abiša Kadangi š. m. kovo mėn. pra Kalbėtojas papasakojo — ra
ti, vienoje stirtoje pasinaršęs, — Autorius išvedžioja, būk liai bus reiškiamas tokiam ben vestos Stuttgarte Pabaltiečių šo W a s h i n g t o n Star
sugrįžo prie stalo vienu numeriu šefas nepagarbą parodęs velio dradarbiavimui gyvas dėmesys. Kultūros Dienos susilaukė labai — kaip po Lietuvos ir Sov. Ru
nešinąs. Ir sako:
niui, įtraukdamas gen. Plecha Lietuviams, gyvenantiems Vo gero pasisekimo ne tik papaltie- sijos draugiškumo sutarties pa
— Va "Naujienų” numeris, vičių ir Tautininkų Sąjungos pir kietijoje, nėra naudinga užsida čių, bet ir vokiečių tarpe, svars sirašymo, Rusija pareikalavo
kur yra straipsnis "Mūsų diplo mininką. O kaip sykis nepagar ryti savo kiaute, bet, priešingai, tomos galimybės pakartoti tų įsileisti ribotą raudonosios armi
matinio etiketo reikalu.” Man bą parodo tie, kurie statosi Dr. reikia ieškoti santykių platesnio parengimų programą su kai ku jos įgulų kiekį. Panašios sutar
atrodo, kad tas straipsnis vertas Griniaus gerbėjais. Protestuo- masto susibūrimuose; kas gali1 riais papildymais, kuriame nors tys buvo primestos ir įgulos įves
rimto dėmesio. Jūs, turbūt, esa
tos j Lietuvos kaimynų, Latvijos
te jį skaitę. Kaip jis jums išro 3
ir Estijos teritoriją.
a
I
do?
Kaip tik tos įgulos įsitvirtino,
Visi trys pasakėme, kad raštrusai pradėjo kaltinti šias ma
palaikis be vertės.
žąsias valstybes, kad jos nero
— Šiandien "fundysiu” jums
dančios geros valios, kad gro
visiems, jei tą straipsnį sukriti
biančios rusų karius, ir eilę kitų
kuosite, — tarė Tarnas.
nepagrįstų kaltinimų. Tuos kalti
— Sukritikuosime, bet ar pri
nimus sekė ultimatumai, o po jų
pažinsi mūsų kritiką?
okupacija. Trumpu laiku 3000
— Jei kritika bus gerai pa
lietuvių vadovaujančių asmenų
grįsta, tai tikrai pripažinsiu.
buvo sukimšti į kalėjimus, be
— Mūsų žvilgsniu mūsų kri
veik tūkstantis išžudyta, ir dau
tika, žinoma, bus gerai pagrįsta,
giau kaip 34,000 išdeportuota į
bet sveikas gal vistiek sakysi,
Sibirą. Vicekonsulas aiškino, kad
kad negera?
to viso tikslas buvo eliminuoti
— Duodu žodį, kad pripažin
dešimtį nuošimčių tautos vado
siu, "no monkey business”.
vaujančių piliečių. Po to be va
Po to, tą straipsnį turėdami
STROH’S ALUS YRA VERDAMAS PRIE 2000...
dų likusią masę nesunku kontro
prieš akis, pradėjome daryti sa
liuoti.
vo pastabas. O pastabos buvo
Simutis pasakė, kad Sovietų
PADARO ŠVIESESNIU, SKANESNIU,
tokios:
Rusija yra didžiausia kolonija— Straipsnio autorius, rašy
linė imperija žmonijos istorijoje,
DAUGIAU GAIVINANČIU!
damas mūsų diplomatinio etike
kuri laiko žiaurioje vergijoje ne
to reikalu, prikaišioja šefui Lo
mažiau kaip 150 tautų prieš jų
zoraičiui, kad jis, lankydamas
valią.
Dr. Kazio Griniaus palaikus Chi
Pasaulis visuomet turėjo savo
cagos Lietuvių Tautinėse kapi
rūpesčių ir vargų, bet dabarti
nėse, pasirinkęs netinkamus pa
nis bolševikų pavojus yra di
lydovus. Kam, girdi, jis ėmė gen.
džiausias, kokį tik kada krikš
Plechavičių, kam ėmė Chicagos
čioniškoji civilizacija yra turė
Tautininkų Sąjungos pirminin
jusi. Jei laisvojo pasaulio vadai
ką ir kodėl nepasirinko to ir to.
į - ---- .
laiku neapsižiūrės, tai tolimes
Jums patiks
O ar visi būtų likę patenkinti
nės nuolaidos Sov. Rusijai ir pra
>1
autoriaus siūlomais palydovais?
laimėjimai gali privesti prie Va
Norint kabinėtis, priekabių vi
karų civilizacijos galo.”
LGK
sad rasi.
v
'nmiMinumiiimnmiffltttiiiniinHnniiKiMnimiinifiininmnRnHnirnimifnminfflmiM
— Autorius, be kitų mini, kai
15
P I L I E T Y B g S
po netinkamą palydovą, Chica
r |flll IĮ
[l
E G Z A M INAI
gos Tautininką Sąjungos pirmi
•1
ninką, jo neįvardindamas. Ir sa
Klausimai — atsakymai
ko, kad ta Sąjunga esanti atsa
iliustruoti braižiniu.
kinga ne tik už perversmą, bet
yra
šviesesnis!
Kaina 75 c.
ir už visą Lietuvos valdymo lai
kotarpį. Ar kas yra girdėjęs, kad
Gaunama pas knygų platintojus.
DABAR Už VIETINES
Chicagoj buvo ir tebėra tokia
"Dirvos” admin., 1272 E. 71 9t_
L.
KAINAS!
paslaptinga Sąjunga, tiesiog ma
Cleveland 3, Ohio ir pasi autorių :
giška organizacija, kuri galėjo
D. Klinga, 496 Grand St,
Lietuvoje suruošti perversmą ir
Brooklyn 11, N. Y.
Stroh
’
s
yra
Amerikos
vienintelis
ugnim
verdamas
alus!
ten viešpatauti daugiau kaip tu-

Taverna, saliūnas, smuklė,
karčiama. Tai įvairūs pavadini
mai tos pačios įstaigos.
Ta įstaiga kaikeno žvilgsniu
neturi gero vardo. O kuri įstai
ga, kuri profesija, kuris amatas
yra be savotiškų priekaištų? Juk
yra žmonių, kuriems bažnyčia
tai liaudies opiumo parduotuvė.
O saliūnas, taverna ar be gerų
pusių?

/

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

Baltų Draugijos veikla Vokietijoje
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GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

i

FRANCES P. BOLTON

CONGRESSMAN

22nd District

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

DART REALTY CO.
4847 Turney Road

VU 3-1555

GREETINGS and BEST WISHES

HILDEBRANDT PROVISION CO

3619 WALTON

ME 1-3700

BEST WISHES
To Ali Our Friends and Patrons

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

3048 ST. CLAIR AVĖ.

PR 1-0190

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
ST. CLAIR BUILDERS & SUPPLY CO.
BUILDERS SUPPLIES—BRICK—CEMENT—LIME
20020 ST. CLAIR AVĖ.

KE 1-6000

4
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Kaip buvo surašyti tie astuoni punktai?
Lietuvos Nepriklausom y b ė s besikalbančių pusių išreikšti
Fondo rėmėjų informacijose, lei samprotavimai Vliko pavadina
džiamose Vokietijoje, paskellą- mi "ultimatumu”.
tas pranešimas, kaip iš tikrųjų
Kur gi yra tas raštas, kuriuo
atsirado tie vadinami aštuoni
tariamai LDš yra įteikęs Vlikui
punktai. Pranešime sakoma:
ultimatumą ? Kas tą raštą matė ?

"Kovo mėn. Romoje įvykę pa
sitarimai, iš vienos pusės tarp
Lietuvos Diplomatijos šefo bei
jo kolegų ir Vliko pirmininkų, o
iš kitos pusės tarp LDš bei jo
kolegų ir LNT atstovų S. Žyman
to ir K. Drungos, dar ir šiandien
yra Vliko bei jį remiančios spau
dos aštrios polemikos tema.
Nėra abejonės, kad vlikininkai šiam barniui buvo pastūmė
ti, švelniai sakant, provokacinės
promemorijos, kurią ponia Devenienė pasistengė paskleisti
tuoj po grįžimo iš Romos. Tame
aprašyme p. Devenienė pasirodė
iš blogosios pusės. Ne sutarimo
ieškoti, ne aukšto lygio politiškai-visuomenišką galvojimą pa
rodyti, bet tik prisigaudyti ga
limai daugiau pletkų ir juos kuo
plačiau paskleisti — tai, atrodo,
buvo aukščiausias p. Devenienės
kelionės Romon tikslas. Pasiskai
čius jos rašytą Vliko prezidiu
mui neva slaptą, bet faktiškai
uoliai skleidžiamą Romoje buvo
jimo atpasakojimą, kito įspūdžio
nelieka.”

Toliau pranešime sakoma:
"Kadangi Romoje Vliko pir
mininkai iš pat pradžios pareiš
kė, kad jie neturi jokių įgalioji
mų, tai visi pokalbiai, kurie vyko
Romoje su diplomatais, buvo
grynai privataus pobūdžio. Tai
reiškia, kad jie nebuvo protoko
luojami, nebuvo oficialūs. Tai
buvo tik laisvas, privatus pasi
keitimas nuomonėmis bei pagei
davimais. Todėl pagrįstai kyla
klausimas, ar Lietuvoj diploma
tai turėjo teisę kad ir tokiuose
rėmuose iš viso kalbėti apie savo
pageidavimus ir jų, pageidavi
mų, turėti? Atrodo, kad niekas
iš lietuvių visuomenės šios nor
malios žmogaus teisės nepaneigs.
Tik vlikininkai ją neigia. Ir nei
gia ją tuo būdu, kad privačiame
pokalbyje gvildentos temos ir

Kieno jis pasirašytas? Mes ga
lime tuos klausimus statyti, nes
gerai žinome, kad LDŠ bei jo ko
legos nėra Vlikui įteikę ar ką
nors įgalioję Vlikui perduoti ku
riuos nors reikalavimus.
Tiesa, privačiame pokalbyje
tiek LDš, tiek jo kolegos, kiek
teko patirti, padarė eilę konstantavimų ir išreiškė pageida
vimų ryšium su reikalais, kurių
vienoks ar kitoks sutvarkymas
turi įtakos santykiams tarp LDT
ir visuomeniškų organizacijų.
Kadangi, kaip teko patirti, Vli
ko pirmininkai nesugebėjo ar
nenorėjo atsiminti ar susirašyti
pokalbio temų, tai, ypatingai p.
Devenienei prašant, vienas iš
diplomatų padarė jau dežntelmenišką paslaugą ir ant gaba
liuko popieriaus sužymėjo po
kalbyje liestas temas bei priva
čiame pokalbyje diplomatų reik
štus pageidavimus. Niekas iš po
kalbyje dalyvavusių LDT narių
neprašė ir neįgaliojo nei p. De
venienės nei ko kito šį paprastą
pokalbio temų užrašėlį perduoti
kaip kokius nors "oficialus rei
kalavimus” Vlikui. Be abejo, ne
gali p. Devenienei uždrausti pri
vataus pokalbio temas, sampro
tavimus bei pageidavimus refe
ruoti Vlikui, tačiau šia proga
pradėti kalbas apie "ultimatu
mus” ir t.t. yra, mažų mažiau
sia, apgalvotas, iš anksto pla
nuotas nesąžiningumas. Nesąži
ningumas, kurio tikslas yra dar
labiau užnuodyti santykius lie
tuviškos emigracijos tarpe.

Ir taip jau sumažėjusio Vliko
autoriteto šis užsikabinimas ant
p. Devenienės meškerės nepadi
dins. Priešingai, tas užsikabini
mas dar labiau išryškina nepasikeitusį Vliko siekį kovoti su
LDT "iki paskutinio kraujo, la
šo.” Jei to siekio nebūtų, tai iš

NEPAGAILĖKITE POROS MINUČIŲ

privataus pokalbio sudaryta pro
vokacija nebūtų buvus Vliko se
sijos birželio mėn. New Yorke
pagrindinė tema.

NUOMONĖS
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ATVIRAS LAIŠKAS BALIUI GAIDŽICNUI
Pabaigai kiltų tik klausimas,
kodėl iš LDT pusės niekas ne
reagavo, nurodant p. Devenie 1956 m. rugpiūio mėn. 9 d. tai iš mūsų pusės labai negražu
Dirvoj Balys Gaidžiūnas savo Senieji ateiviai — Bendroje
nės veiksmų provokacinį pobū skiltyje Šią savaitę tarp kitko Amerikoj Lietuvių šalpos Fonde
dį? Mūsų nuomone, gerai pada rašo:
kūrėjai sako: dabar jau reikėtų
rė LDT nariai, kad nereagavo.
"Jei tokia galimybė būtų, naujiesiems ateiviams padirbėti
Įsikišus vieną kartą į polemiką, BALF apyvarta nepaprastai iš ir taip pasakę, vienas po kitę
bando iš Balfo veiklos pasitrauk
sunku būtų rasti jos pabaigą, ir augtų”.
LDT, reaguodama į kiekvieną Jei Bendrojo Amerikos Lietu ti. O naujiejai ateiviai, ypač ku
rie privalėtų jų vieton ateiti, vi
vilkinę provokaciją, nejučiomis vių Šalpos Fondui atsirastų dau sai nenori apie Bendrojo Ameri
giau norinčių patalkininkauti —
nusmuktų į "Naujienų” ar padirbėti, Bendrojo Amerikos kos Lietuvių šalpos Fondo veik
"Draugo” lygį. Tenka tik pagar Lietuvių šalpas Fondas ir be tų lą girdėti.
bą atiduoti LDT-ai ir jos šefui, jau spaudoje pasirodžiusių ir
Tiesa, kaip iš spaudos jau ma
kad jau virš 10 metų jie kant Jūsų straipsnelyje dar paminėtų tyti, jei už tą sumą siuntinėlio,
riai pakelia Vliko ir jo diriguo pasiūlymų apyvartą žymiai di kuris būtų pasiųstas per Balfą,
jamos spaudos ant jų galvų pi desnę išugdytų.
galėtų atsiskaityti iš pajamų mo
lamas pamazgas, ši, tikrai savo
Bendrojo Amerikos Lietuvių kesčio, tokių "talkininkų” Balfas
atsakomingumą supranta n č i ų Šalpos Fondo apyvarta ”dypu- jau apsčiai turėtų ir dar su ta
valstybės atstovų laikysena su kams” atvykus nedidėja ne to sąlyga, kad už Balfo atliktą dar
silauks neabejotinai lietuviško dėl, kad darbo nebėra — laukas bą mokėti nereikėtų (ir taip pa
sios visuomenės pritarimo bei permažas, bet todėl, kad jame našiai jau yra vienas spaudoje
yra mažai norinčių padirbėti. Ir išsitaręs).
įvertinimo”.

,--------------------------BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

JOSEPH M. SWEENEY
Sheriff

GREETINGS and BEST W1SHES
For a Pleasant Holiday
THOMAS J. UNIK CO.
INSURANCE AGENCY

EVERYTHING IN INSURANCE
East 9th St. Pier Bldg.

BEST WISHES
To Our Many Friends
BUILDING LABORER'S

Local No. 310

perskaitykite šį pranešimą — tik ką atspaudintos knygos:

JAMES O’TOOLE, SECRETARY

P. Galaunės LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS 400 paveikslų
$8.50.
Dr. V. Sruogienės LIETUVOS ISTORIJA 968 pusi. 4 žemė
lapiai $12.00.
S. Raštikio KOVOSE DĖL LIETUVOS 704 pusi. $7.00.
A. Bironto VARDAN TEISYBĖS 32 pusi. $1.00.
N. Butkienės DVYNUKĖS vaikams apysakos 34 pusi. $1.00.
Truputį anksčiau atspausdintos:
A. Merkelis Juozas Tumas VAIŽGANTAS (jo monografija)
398 pusi. 43 paveikslai $6.00.
V. Mikolaitis Putinas ALTORIŲ ŠEŠĖLY romanas 3 dalis,
632 pusi. $6.00.
V. Varnienės DIDŽIOJI VIRĖJA 792 pusi. $ 6.00.
J. Georg MOTERYSTĖ ir natūralūs gimimų reguliavimas,
išeitis iš moterystės sunkenybių 224 pusi. $3.00.

1220 ONTARIO ST.

Prenumerata:
J. Tumo-Vaižganto RINKTINIŲ RAŠTŲ 7 tomai įrišti $21.00,
perkant atskirais tomais kainuos brangiau, o be to užsisaky
dami iš anksto palengvinsite leidėjui nustatyti piek spaus
dinti egz., nes žinoma puikiai kaip sunki šiuo laiku lietuviškos
knygos būklė. Už prenumeratą pinigus sumokėsite kai kny
gas gausite.
Lietuviškos plokštelės Kipro Petrausko, Kutkausko, šabaniausko ir kitų dainininkų įdainuotos.
Be to, didelis pasirinkimas: šveicariškų LAIKRODŽIŲ, FOTO,
RADIO aparatų, RAŠOMŲ, SIUVAMŲ mašinų, VAIKAMS
VEŽIMĖLIŲ dvigubų sportinųi ir nesportinių.
Kas užsisakys iš šio sąrašo prekių nemažiau 10 dol. gaus
gražią lietuviška dovanėlę.

TO 1-0200

STREKAL REALTY CO.
IV 1-1100

GREETINGS and BEST WISHES

GARDNER CARTAGE C0„ INC.
MOVERS AND ERECTORS
OF HEAVY MACHINERY, BOILERS, SAFES

2662 EAST 69ih STREET

Pavardė, vardas

Nr.

gatvė

Best Wishes to Our Friends and Patrons
KINGSBURY COAL COMPANY
1635 EAST 39th ST.

Tad. H. Smukler, Mgr.
Parašas

UT 1-8000

SEE US OR CALL U8 WE CARRY THE FINEST IN COAL

WE GIVE EAGLE STAMPS

Miestas, valstybė

Tad kam rūpi Balfo veikla, pa
bandykime, su valdybomis dirbti
sutartinai, nes vienas iš pačių
didžiųjų ir kilniųjų veiklos dąrbų — tai ladarybė.
Su pagarba
P. Pagojus,
Detroit

THE FINEST EVER BUILT

CEdar 1-7060

1258 East 105th St.

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

DAIRYMEN ICE CREAM
COMPANY

3068 WEST 106th ST.

OR 1 2300

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons
PROVISION

UNITED

Niekas negali nuneigti pagrin
dinio ir kilnaus BALF darbo —
labdarybės. Bet palikti kažin
kam tvarkyti siuntinių klausimą
anapus geležinės uždangos —
būtų labai neišmintinga. Taip
pat kurti naują organizaciją,
arba pasitikėti dabartinio VLIKo
žygiais, tai lygu reikalą atidėti
nežinomam laikui.

BALFui tas reikalas gali pa
vykti greičiausiai aptvarkyti,
jei bus energingai veikiama. Ir
atrodo, kad ta kryptim jau dir
bama.
Lietuvio laikraštininko parei
ga ieškoti geresnių kelių rūpi
miems klausimams spręsti. Ma
name, kad ir anas rašinys tuo
reikalu patarnavo. Nesvarbu, ar
' tai BALFui naujų darbų paieš1 kojimas, ar dirbamų patikslini
mas, svarbu, kad patiems lietu
viams būtų geriau, negu anks
čiau buvo.

CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

PAGE REALTY COMPANY
455-461 East 200th St.

KE 1-1030

Euclid, Ohio

Best Wishes to Our Friends and Patrons
MARVEL BOTTLING
8915 CRANE AVĖ.
BR 1-4400

UT 1-3800
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ATKARPA. Prašau įrašyti mane į Vaižganto Rinkti
nių Raštų prenumeratorių skaičių:

Į dievus nepretenduoju, bet
galvoju, kad laikraščių redakto
riai ir žurnalistai per laikraščius
(o tas daug padėtų) ateitų į pa
galbą Balfui, tik ne jam darbo
paieškoti, bet talkininkų pame
džioti. Ir užtikrinu, kad tada, ne
tik Balfo darbo laukas, -bet ir
derlius žymiai padidėtų.

SEE THE NEW 1956 CHEVROLET

GENERAL TRUCKING

Prekes siunčiame į visas pasaulio šalis, reikalaukite smul
kesnių informacijų.
J. Karvelis, 3322 S. Halsted St., Chicago, III. Tel. Yards 7-0677.

Kiek man yra žinoma Balio
Gaidžiūno straipsnelyje minimų
reikalu (už geležinės uždangos
siuntinių siuntimo reikalu), rū
pinasi ne tik Balfas, bet ir Vli
kas ir tuo reikalu pradėjo rūpin
tis daug anksčiau, negu, kad
spaudoje pasirodė įvairūs pata
rimai.

DON McCULLAGH
CHEVROLET CO.

Red. pastaba.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

405 East 200th Street

Į neklystančius nepretenduo
ju, bet galvoju, kad pasiųstas
vardinis siuntinėlis, sūnelio ar
dukrelės, brolelio ar seselės, tė
veliui ar močiutei, broleliui ar
sesutei ,arba vyrelio žmonelei,
ar žmonelės vyreliui liūdinčiam
Sibire jau nebesiskaito prie tų
kilniųjų labdarybės darbų, apie
kuriuos kalba Bendrojo Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondas.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends
For a Pleasant Holiday

PITTSBURGH, Pa.
Į LIETUVIŲ KAMBARIO
GEGUŽINĘ

Rugsėjo 16 d. Lietuvių Ūkyje
— Lithuanian Country Club,
Route 51, Clairtone, Pa. įvyksta
didžioji Lietuvių Kambario ge
gužinė. 3 vai. svečių sutikimas ir
po to meninė dalis, užkandžiai
ir kt. Gros geras orkestras, ga
lėsit linksmai pasišokti.

Lietuvių Kambario Komitetas
maloniai laukia ir kviečia visus
lietuvius dalyvauti šioje gegu
žinėje.

Greetings and Best Wishes to Our Friends & Patrons

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

ŠAUTE PROVENCAL — PREPARED BY CHF ETIENNE

THE WAGON WHEEL
AIR COND1TIONING — AMPLE PARKING

13114 Woodland Avė.

For RESERVATION8

Call LO 1-6900

Dirva Nr. 85 * 1956 m. rugpiūčio mėn. 30 d.

Dainu šventę rengiant buvo sukauptos
visos lietuvių jėgos
Praėjus kai kuriam laiko tar vo ieškoma tokios, kuri nebūtų neturėjo teises šios rūšies pa
pui po Dainų šventės, Komitetas labai brangi, nes komitetas tada lengvinimus įvesti.
randa reikalinga priminti bei pa neturėjo nė vieno cento Dainų
8. Fanfarų orkestras buvo ansidalinti su visuomene kai kurio Šventės reikalams. Koncertinės gražuotas, reikalaujant kai ku
mis išvadomis ir faktais:
salės, kurioje tilptų didelis skai riems dirigentams. Komitetas
1. 1954 m. rugsėjo 18 d. Var čius žmonių, irgi nerasta. Buvo muzikinių reikalų nesprendė, nes
gonininkų Sąjungos iniciatyva galima gauti 3 sales: Chicagos tie reikalai buvo palikti muzikų
buvo sukviestas pirmasis viešas stadioną su 25 tūkstančiais vie komisijoms ir nei vieno posėdžio
pasitarimas Dainų šventės rei tų, skerdyklų amfiteatrą su apie nei su dirigentais nei su kitais
kalu Chicagos Lietuvių Audito 8 tūkst. vietų ir kolizėjumą. Sta muzikais nebuvo.
rijoje. Į pasitarimą buvo kvies dionui atpuolus, teko pasirinkti 9. Komitetas ypatingai vertitos visos lietuvių organizacijos, iš dviejų paskutiniųjų. Jų abiejų na lietuviškesios spaudos ir radraugijos, chorai ir pavieniai as struktūra beveik vienoda, o am dijo programų ir taurų bendra
menys, norį prie Dainų Šventės fiteatras tris kart brangesnis. darbiavimą berengiant šią šven
prisidėti savo darbu. Deja, į tą Pasitikėti neturimais fondais ar tę. Visa lietuviškoji spauda ir
pasitarimą atėjo patys iniciato mecenatais tada jokiu būdu dar radijai kooperavo ir su nuošir
riai, Vargonininkų Sąjungos pir nebuvo galima. Pasitarus su eks dumu padėjo rengimo darbuose.
mininkas ir dar vienas kitas as pertais ir buvo nutarta imti ko- 10. Aukos buvo renkamos tam,
muo. šiame susirinkime, iš daly lizėjaus patalpas su mažesne pi kad, turint prieš akis milžiniš
vavusių 11 asmenų buvo išrink nigine rizika. Po to tuojau buvo kas išlaidas, nebuvo galima iš
ta 5 asmenys, kurie sudarė lai pasirašyta sutartis, įmokant 500 drįsti rizikuoti vien biletų išpir
kinąjį Dainų šventės komitetą. dol., kurie buvo gauti iš LB Chi kimu. Tautiečiai jautriai atsi
Laikinamam komitetui buvo pa cagos Apygardos Valdybos.
liepė į bendrąjį mūsų reikalą ir
vesta išstudijuoti šventės gali 6. Dainų šventės laikas — lie tai yra puikus vienybės ir tauti
mybes ir surasti vietą. Iki tų pos 1 d., buvo parinkta ne pri nio nesužaloto jausmo pareiški Rodyklė ženklina vietą, kur kiny komunistai numušė tarptauti
pačių metų lapkričio 20 d. buvo puolamai. Pirmiausia, šventę ne mas svarbiausiems mūsų tautos, niuose vandenyse JAV žvalgybinį lėktuvą su 16 asmenų įgula.
atsiklausta kiekvieno choro, ar galima buvo rengti rudenį rug darbams. Tik šiuo būdu ir tebu
jis sutinka dalyvauti Dainų sėjo pirmomis dienomis, nes va vo galima surengti šventę, šven
Šventėje. Vieta pasiūlyta Chi saros metu chorai atostogauja tės piniginę atskaitomybę tik džiausiu nuoširdumu tariame visiems, kaip reikia dirbti lais
caga.
ir joks pasiruošimas neįmano rins speciali Revizijos Komisija.1 ačiū Dainų šventės mecenatams, vos Lietuvos gėriui. Jiems gar
Gavus visų chorų pritarimą mas. Pavasaris irgi nepatogus, Jos aktas bus skelbiamas visuo aukotojams, parapijų klebonams, bė ir lietuviškos širdies padėka.
bei visuomenės palankumą, pa nes daugelis chorvedžių dirba menės žiniai.
ateitininkams, skautams, klu Vardan tos Lietuvos, vienybė
siryžta toliau organizuoti šven mokyklose ir negali išvykti. Va 11. Dainų šventės Komitetas bams, draugijoms, organizaci težydi!
tės darbus. 1955 m. vasario mėn. saros pradžia yra patogiausia, visur ir visada vadovavosi vi joms, daktarams, gailestingo
JAV ir Kanados Lietuvių
6 d. buvo laikinojo komiteto su nes daugelis tuo metu jau atos suomeniškumu ir bendrumu, jog sioms seselėms, redakcijoms,
Dainų šventės Komitetas
kviestas susirinkimas, į kurį vėl togauja ir gali išvykti toliau. Ir šventė yra visiems lietuviams. komisijų nariams, o ypač Lietu
kviesta visos organizacijas. Šia choristams yra daug lengviau Todėl srovinių nusiteikimų ren vių Bendruomenei, kuri įtemp
me susirinkime dalyvavo daugiau gauti leidimus iš darboviečių ar gėjų tarpe nebuvo. Tai buvo vie tai rinko aukas ii* padėjo darbu,
žmonių, bet daugiausia chorų tuo metu imti tikras atostogas. nintelis kartas, kur buvo su ir visiems bent kuo prisidėju- Lietuvos Atgimimo
valdybų nariai ir keli Bendruo Kitų metų laiku tai būtų beveik jungtos visos lietuvių kartos, siems prie Dainų šventės suren
Sąjūdžio JAV ir
menės atstovai. Tame susirinki neįmanoma padaryti, nes reiktų visos jėgos, pažiūros ir profesi gimo. Atskirai tenka paminėti
me išrinktas ir tikrasis Dainų praleisti 3 ar 4 darbo dienas. Šie jos. Pats komitetas dirbo negal lietuvių visuomenę, kuri gausiai
Kaanados
šventės Komitetas, kuris ir vedė motyvai apsprendė, jog liepos 1 vodamas apie bet kokią garbę ar atsilankė ir iš visų bėdų išgel
suvažiavimas
visus šventės organizavimo dar yra tinkamiausia šio masto šven atlyginimą. Daugel kartų reikė bėjo Komitetą, tuo sustiprindabus.
•
Įvyks rugsėjo mėn. 1-3 dd.,
tei. Be to, chorai buvo atsiklaus jo atsisakyti nuolatinio savo pra mą lietuviškąją dainą.
Pagelbiniams Dainų šventės ti specialia anketa ir jie patys gyvenimo šaltinio. Komitetas Baigiant šį pranešimą, Komi Windsor, Kanada (prie Detroi
darbams atlikti buvo sudalytos pasisakė už liepos 1 d.
baigs savo darbą, kai bus suves tetas su dideliu dėkingumu ir gi te) 130 Park St., W., Hotel Nar9 komisijos: Repertuaro, Spau
tos visos sąskaitos ir galutinai liu įvertinimu prisimena visus ton Palmer. Suvažiavime daly
dos bei Propogandos, Meno Rei 7. Komitetas nieko nebegalėjo atbaigti darbai.
choristus, dirigentus, chorų val vaus (jau yra atvykęs į Kana
kalų, Finansų, Konkurso Jury padaryti dėl karščio, kuris buvo
dybas, dalyvavusius Dainų šven dą) Stp. Vykintas, vienas iš LAS
12.
Komitetas
laiko
Dainų
Komisija, Nakvynių, Informaci rekordinis ilgų metų eilėje. Sa Šventę pasisekusia. Trūkumų, tėje. Choristų nuostabus pasiau steigėjų, ilgametis pirmininkas,
jos Komisija amerikiečių spau lėje gėrimus pardavinėti varžė aišku, kaip ir visur, taip ir čia kojimas, pasiryžimas ir kantru kuris padarys platų pranešimą
.
. . .
dai, Priėmimo komisija ir Ban 1 salės administracija, kuri yra^-----surišta
su
unijomis.
Rengėjai
buvo,
bet
kur
jų
nėra.
Su di- mas, šiandien pasiliko pavyzdžiu organizaciniais, ideologiniais, poketo rnegimo komisija. Banketo
Komisiją suorganizavo LB Chi
cagos Apygardos Valdyba. Ji bu
Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps
vo bendra ir Dainų šventei. Taip
pat buvo suorganizuota ir Ra
dijo sekcija, kuri apėmė visas
JAV ir Kanadą.
2. JAV ir Kanados Lietuvių
Dainų šventės Komitetas šią pir
mąja švente siekė uždegti cho
ristus ir kitus lietuvius kaitres
MOKSLUI! KELIONĖMS!
ne lietuviškos dvasios ugnimi,
kad jie su didesniu pasiryžimu
ir idealizmu puoselėtų ir atei
tyje lietuvišką dainą. Komite
tas mano, kad šis noras pilnai
pasisekė įgyvendinti, nes Dainų
Šventės eigoje susiorganizavo
nauji chorai, atsirado nauji va
dovai, sugrįžo senieji choristai
ir iš viso padaugėjo choristų
skaičius; ten, kur jau buvo cho
rai beišyrą, vėl pradėjo dirbti
su nauja energija. Chorai buvo
praturtinti ir nauju repertuaru.
Tai ir buvo pagrindinis Komite
to noras, nes ši šventė buvo ruoš
DYDŽIAI
ta savųjų jėgų sustiprinimui.
10 iki 18
Apie šventę rašė gana plačiai ir
amerikiečių spauda, tarp jų ir
Congressional Record.
RUGPIŪČIO KAINA
3. Dainų šventės repertuarą
sudarė speciali muzikų komisija,
parinkdama šventei dainas. Tą
repertuarą išleido LB Chicagos
Apygardos Valdyba. Repertuarą
• Tamsiai pilkas • Šviesiai pilkas • Rudas
gavo visi chorai nemokamai. Tuo
buvo praturtintas lietuviškų dai
nų lobynas.
Puikus yra geriausias žodis šiam 1956 campus paltui. Dabar jis
4. Komitetas jautė didžiulę
spragą naujų lietuviškų dainų
yra su diržu užpakalyje, kad atrodytų ekstra stiliaus. Tiktai 30”
srityje. Kad nors dalimi būtų
ilgumo Donegal dvigubo, suverpto iš 60% vilnos, kad būtų šiltas
užpildytas šis trūkumas, Komi
tetas paskelbė konkursą mišriai
ir 40% vatos-, kad būtų stiprus... su pilnu alpaca pamušalu.
dainai. Konkursui buvo atsiųsta
Gražūs kišeniai su šiltu Mouton, darytu avies klanierium ... 4
19 kūrinių. Jury Komisija pre
guzikų priešakys.
mijavo 2 dainas, šiam konkur
sui buvo atsiųsta vertingų kūri
nių, kurie ateityje bus mielai
Pašto ir telefono užsakymai priimami__ šaukit CHerry 1-3000
dainuojami mūsų chorų.
5. Komitetas atidžiai ieškojo
Atidaryta pirmadienį nuo 9 ryto iki 9 vakaro
salės visoje Chicagoje, kurioje
tilptų didesnis skaičius žmonių.
The May Co.’s CooJ Air Conditioned Basement
Kadangi nebuvo rasta nė vienos
Misses’ and Women’s Coat Department
šaltu oru aprūpinamos salės, bu-

ALPACA DVIGUBO SIŪLO

Campus Paltai

19™

5

litiniais klausimais. Spaudos rei naujai išrinktieji LAS vadovau
kalais kalbės LL vyr. red. Juo jantieji organai (Vyr. Valdyba,
zas Masionis. Stud. Saulius ši Vyr. Garbės Gynėjas ir kt.), kur
moliūnas, aktyviai reiškiąsis vi aptars LAS rūpimus klausimus
suomeniškoje veikloje, skaitys (Lietuvos laisvinimas, kova prieš
paskaitą apie jaunimo nacionali komunizmą, sąjūdžio plėtimas).
nes nuotaikas. Plati darbotvarkė Nakvynių, pobūvio reikalais
numatyta išsemti per dvi dienas, kreiptis: K. Veikutis, 9729
o rugsėjo 3 d. lieka laisviems pa Woodlawn, Detroit 13, Mich.
sikalbėjimams ir grįžti namo.
Suvažiavimo pradžia-atidaryDIRVA
mas rugsėjo mėn. 1 d. 11 vai.
LAUKIA
(šeštadienį).
JOSŲ TALKOS!
Taip pat susirinks posėdžio

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
For a Pleasant Holiday

Tlie G. M. McKelvey
FEDERAL, HAZEL AND COMMERCE STREETS
YOUNGSTOWN, OHIO

BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

RICHMOND THEATRE
THE FINEST AND MOST MODERN
THEATRE

5144 Mayfield Road

HI 2-4121

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends

LOUISVILLE TITLE
INSURANCE COMPANY
Standard Building

MAin 1-2075

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

FROM A FRIEND
BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

EMMETT

MEADE

SLATE ROOFING CONTRACTOR

3288 EAST 130th STREET

SK 1-8139
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Dirva Nr. 35 * 1956 m. rugpiūčio mėn. 30 d.

SENIAU IR DABAR

bubnyti "prastuolį žmogų” žadė
Lietuviškos spaudos bei politikos
dami jam visko. Unijos stengsis
dėti daugiau pastangų savo pa
tolerancija
sirinktus kandidatus remti į
(Atkelta iš 1 psl.)
GREETINGS and BEST WISHES
būsiančios tolerantiškos, jei ak
kongresą ir senatą ir ten savo
K. S. KARPIUS
nes
jų
dvasinis akiratis dažnai lai paklus pirmiesiems.
įtaką stiprinti.
For a Pleasant Holiday
Kalbant apie unijas, reikia at ribojosi kantička ir sapnininku,
Ar tai vispusiška tolerancija?
gi
jų
medžiaginis
būvis
tik
įžen

EISENHOVVER
galėjo kabinete sauvaliauti ir jį siminti, kad Amerikoje unijose
Pav., Draugas prieš WashingIR N I X O N
mažai kas vadovauja kilę iš pa gė iš balanos į žibalinės lempos
paliko.
tono sąskrydį rašė, kaip gali būti
NOMINUOTI
čių darbininkų eilių. Jose vieš gadynę..."
Tačiau, krikščionių demokra tam sąskrydžiui renkamos iš vi
Skirtumai pranyko
patauja, sudarę savo valstybę
Vienu vakaru, rugp. 22 d., San
valstybėje, šiaip sau gudragal tų spauda skaičiuoja nuodėmes sų tikinčiųjų aukos, jei jį ruošia
Francisco Respublikonų Partijos
Demokratai senais laikais tuo viai, rinkdami iš darbininkų di L. Aido žurnalistų bet toleruo ALT S-ga. Bet gi tautinė spauda
konvencijoje nominuoti prezi skyrėsi nuo respublikonų, kad deles duokles, išsistatę sau mi- ja Darbo bendradarbius. Kaip niekad nesirūpino, kaip tikintie
dentu — Dwight D. Eisenhower mažindavo muitus svetimų pre- lioninius rūmus sostinėje Wa- tokioj politikoj gali orientuotis ji gali remti Liet, laisv. veiksnį,
ir viceprezidentu — Rirhard Ni- kių importavimui. Respubliko
shingtone, ir pasimoję visuome kasdieninis žmogus, atseit, ma kuriame dalyvauja marksistai,
xon, didžiausiu entuziazmu.
nai paėmę valdyti pakeldavo
nės išrinktai valdžiai diktuoti. žasis politikas? Kada pagaliau religijos priešai. ALT S-ga ir ly
Respublikonas politiki e r i u s muitus, kad Amerikoje būtų Darbininkas darbe neturi kito Lietuva tikrai buvo demokratiš giagrečiai veikdama LNT, per
Harold Stassen, kuris atvykęs į daugiau darbų saviems žmo kių teisių kaip tik mokėti duok ka, kuriai spaudai tikėti ir iš kvf- eilę šiuo metu vykusių sąskry
konvenciją iš anksto varė savo nėms, ar gal daugiau pelnų savo
Remember the Maroon and Cream Colored Cars
les, ir balsuoti už tuos pačius rių grupių sudarytą Lietuvos džių bei kitų įvairių parengimų,
propagandą, tikrindamas, kad jis pramonei.
vadus, kurie daugumoje pasida laisvinimo veiksnį remti ? Atseit, kur buvo sakoma daug kalbų bei
with the Men in White
turi 50-50% progą Nixoną pa Pastarais laikais ir vieni ir ki
tiktai marksistinė santvarka bū vedama diskusijų, neteko girdė
vė nepakeičiamais.
stumti į šalį, pagaliau kapitu ti tuo klausimu vienodai operuo
Tik kai kuriose unijose vado tų geriausia, nes juodina kitas ti, kad bent vienas kalbėtojas
liavo, nors dieną prieš nomina- ja sulyg sutarčių su biznį da vauja iš pačių to amato darbi santvarkas, bet ją palaiko, tole būtų neigiamai palietęs kitos
Cailed and Recommended by Cleveland’s Leading
vimą dar reikalavo balso kalbėti rančiomis valstybėmis.
ruoja
krikšč.
demokratai,
save
partinės
grupės
ar
aplamai,
kininkų išrinkti vadovai, kurie
Physicians and Surgeons
konvencijai prieš Nixoną.
Nors demokratai prieš rinki dažniau ir būna perrenkami, nė laiką didžiausia partija ...
| taip jautriais Lietuvos klausi
Eisenhoweris atvyko į San mus kalba apie "paprastą” ar ra amžini.
Galima tikėtis pasekmių, kaip mais manančius žmones. Jie tik
kad buvo prieškarinėj Europoj, ieško konkrečių būdų ir priemo
Francisco dieną aknsčiau, ir jo "prastą” žmogų, reiškia rodo už
ENdicoil 1-0770
atvykimas matomai pagelbėjo tarimą, tačiau demokratų parti Kas liečia respublikonus ir de kai dideli kapitalistai, liaudies nių, padėti Lietuvos Diplomati
galutinai Stasseno užsimojimą joje aktyvių veikėjų milionierių mokratus, tai ir vieni ir kiti jie frontų politikai, bendradarbiau nei Tarnybai bei kitiems veiks
nuslopinti, patvirtinant visiems, yra daugiau negu respublikonų šiais laikais yra lygūs, daugiau dami su komunistais, padėjo niams Lietuvos laisvinimo darbe.
kurie tik klausė, kad preziden partijoje. Prezidento nominaci sia susirūpinę laimėję rinkimus jiems įsigalėti, savo nelaimei, vi
Ar tai neliberalai, ar netoletas sutinka turėti vicepreziden jų šį kartą demokratų partijoje turėti šiltas vietas. Demokratai sai to nenujausdami. Ar nepa
rantai
?
buvo
pasisavinę
monopolį,
kad
norėjo
bent
penki
dideli
miliotu Nixoną.
našiai daro krikščionių demo
Daugelis pradėjo prieštarauti nieriai, kurie senu partijos pa jie suteiksią šaliai gerovę ir kratų spauda, toleruodama tą
GREETINGS and BEST WISHES
Jei tautinėj spaudoj paskelbia
ir neduoti Stassenui kalbėti. Ir pročiu kalbėjo apie darbininkų žmonėms gerus uždarbius. Bet lietuviško marksizmo likutį už VLIKo neskelbiamas apyskaitas,
To My Many Friends
pagaliau Stassenas prisipažino reikalus, apie jiems tolimiausį pasirodo, kad reikalai eina gerai sienyje ir tuo pačiu verčia tikin jei patikslina visuomenę su per
ir prie respbulikonų. Gerovė yra čiuosius, kurių tikybiniai jaus dėtai paskelbtais jų veiklos dar
daręs klaidą savo išsišokimu. dalyką.
For a Pleasant Holiday
Taip ir kapituliavo atsisakyda Respublikonai savo konvenci dar didesnė negu kada buvo.
mai pastarųjų taip žiauriai įžei bais, kaip tai buvo pasų "laimė
jos vedamoje kalboje paneigė Iki pereitų rinkimų vis buvo dinėjami, remti jų veiklą. O tuo jime” Romoj ir k., išreiškia svei
mas toliau Nixanui priešintis.
Jam gal pagaliau parūpo pa demokratų išgalvotą "prastą prikišama prezidento Hooverio tarpu tautinės, grupės, sudaran kos kritikos, tai jau diktatūrilaikyti Eisenhovverio gerą valią žmogų”, nes mes nesam jokie laikai ir depresija, kuri tačiau čios LNT, kurias nei praeityje, ninkai, vadistai ir t.t. Ar tai ne
ir pačiam išlaikyti tą pačią vie prasti ar prastuoliai, bet savis per 10 metų Roosevelto prezi nei dabar neieško kituose juodų demokratiški pažymiai? Juk tie
dentavimo metų šalį buvo žiau dėmių, nei partijų nei jų vadų mažieji, kurie tik aukomis prisi
tą, kurioje jis iki šiol dirbo tovūs žmonės.
neįžeidinėja, tik puolami atsako deda prie didžiųjų darbų, turi ži
stengdamasis su Kremlium pa Unijos padės demokratams riausia prispaudusi.
neteisingus užmeti n ė j i m u s, noti kaip dirbama ir kaip jų au
siekti taiką .Tačiau galimas da
lykas, kad Stassenas turės iš
krikšč. demokr. yra be paliovos ka sunaudojama.
juodinami. TiKjtada šios grupės
prezidento artimų bendradarbių
Ar nebūtų laikas jau tą praei
eilės pasišalinti.
tį, kurios mūsų ginčai vistiek
Konvencijoje, girdami Eisen1:30 vai. p. p. —• Futbolo var nebepakeis, palikti istorikams
howerio nuopelnus, kalbėtojai
žybų
tąsa.
tirti, o politikams bei visuome
%
priskaitė nuopelnais Korėjos ka
VEDA ALGIRDAS BIELSKUS
6:30 vai. vak. — žaidynių už nininkams daugiau susirūpinti
ro sulaikymą, pusės Indokinijos
darymo aktas ir dovanų įteiki dabartimi, gal tuo greičiau pa
neatidavimą komunistams, ir pa
Erie St. E. (šeštadienį) ir Me- mas.
SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ
siektume tos tolerancijos ir tarp
laikymą taikos su sovietais. Bet
CLEVELAND, OHIO
morial parko aikštėje, Ypres Visi žaidynių programa vyk grupinio bendradarbiavimo, ku
PRANEŠIMAS
ką tas reiškia mums, labai aiš
doma standartiniu laiku (Eas- rio pasiekė tos keturios Lietuvos
Blvd.
(sekmadienį)
.
žaidynių
už

ku.
Pranešame, kad 6-tųjų šiau darymas ir dovanų įteikimas bus tern Standard Time).
Nepriklausomybės Talką suda
rės Amerikos Lietuvių Sportinių Windsore, Capitol teatro salėje,
Dar kartą visi dalyviai įspėja riusios grupės.
žaidynių II-jo rato varžybos, 121 London St. W.
mi, kad pasiimtų savo asmens
DEMOKRATAI
įvyksiančios rugsėjo mėn. 1-2 d.,
dokumentus (imigrantų "žalias
APSIĖJO BE
Detroito ir Windsoro miestuose žaidynių programa: korteles”, pasus su vizomis ar
UNIJŲ ĮTAKOS
yra derinamos su tuo pačiu me
pilietybės dokumentus).
Keistai, pirmą kartą per 20 tu Windsore įvyksiančia Kana šeštadienį, rugsėjo mėn. 1 d.
Varžytinis Komitetas
metų, Demokratų Partijos kon dos Lietuvių Diena bei Kanados
10-6 vai. p. p. — Lauko teni
GREETINGS and BEST WISHES
vencija apsiėjo be didžiųjų uni ir JAV Lietuvių Susiartinimo sas.
jų vadų spaudimo ir įtakos no švente.
1 vai. p. p. — Iškilmingas žai
To Our Many Friends
minuoti veceprezidentu savo pa žaidynių informacijos centras dynių atidarymas ir sportininkų
rinktą žmogų. Roosevelto laikais, ir sportininkų registracija bus paradas.
Greeting and Best Wishes to
prezidentą buvo pasijungę unijų Detroite, Neringos knygyne,
1:30-5:30 p. p. — Lengvosios
Our Frieds and Patrons
vadai, kuriuos atstovavo Lietu 1906 — 25th St., tel. TA 6-7134. atletikos varžybos.
vos žydas Sydney Hillman, siu Registracija tęsis nuo 8 vai. ry 2:30 vai. p. p. — Futbolo var
vėjų unijos viršininkas (jau mi to iki 12 vai. (šeštadienį). Re žybų pradžia.
ręs), prosovietiškas neva socia gistracija atliekant bus išduoda 2:30-6 vai. vak. — Plaukymo
BARTUNEK
listas.
mos Dalyvio Kortelės, paskirs varžybos.
Rooseveltas pasakydavo savo toma naktynės, sutvarkoma
kitiems amerikiečiams politikie FASK-to registracinės prievolės Sekmadienį, rugsėjo mėn. 2 d.
CLOTHERS
riams : "Eikit aptarti su Hillma- ir suteikiama visa reikalinga in 10 vai. ryto — Sportininkų
nu, ką jis pasakys”. Taip Hill formacija.
Gaukite savo diplomą ...
pamaldos Detroite, šv. Antano
gaukite geresnį darbą. Im
man ir sprendė ir skirstė į val žaidynių atidarymas ir visos parapijos bažnyčioje, W. Vernor
FINANCE YOUR
kite kiek norite kursų. Kla
6565 Broadway
diškas vietas visokius kenksmin lengvosios atletikos, lauko teni Hwy.
sės dieną kr vakarais.
gus gaivalus. 1944 metais uni so ir plaukymo varžybos vyks
12 vai___5 vai. p. p. — Lauko
Semestras prasideda rug. 10
APPEARANCE
jos buvo jau pasiryžusios pasta Detroite, McKenzie High School teniso varžybų tąsa ir finalai.
Taip pat klasės Real Estate,
tyti viceprezidentu savo ištikimą ąikštėse ir baseine, 9275 Wyom- 1 vai. — 4 vai. p. p. — Leng
Michigan 1-9260
Braižybos, Radijo-TV, Se
A
MODERN
TEN-PAY-PLAN
kandidatą Wallace, kuris būtų ing. Futbolo varžybos vyks vosios atletikos varžybų tąsa ir
kretoriato.
nuvedęs Ameriką į Maskvą, Windsore, Wigle parko aikštėje, užbaigimas,
Valstybės ir veteranų
Rooseveltui už kelių mėnesių mipripažinta.
14958 St. Clair Avė.
rus. Kokiu tai sumetimu, vice
prezidentu tada nominuotas Tru6529 Union Avenue
manas, kuris pradžioje ėmėsi la
bai griežtos antikomunistinės
833 Prospect Avenue
akcijos, kol Rooseevlto likučiai
valdžioje ir jį nepalenkė.
GREETINGS and BEST W1SHES
Clevelandui vienintelė skir
šį kartą, plieno darbininkų
ta Suaugusių Privati High
unijos pirmininkas rėmė New
School.
Yorko gubernatorių milionierių
1766 East 12th St.
SURPLUS VALUE CENTER
Į LIETUVĄ IR RUSIJĄ
Harrimaną prezidentu. Automo
SUperior 1-7200
bilių unijos pirmininkas rėmė
PER DIDŽIAUSIĄ AMERIKOS KONTIN1NTE BENDROVĘ
Stevensoną. Tiesioginiai jie nie
ko konvencijoje nelaimėjo, nors
negalima sakyt, kad jų įtaka ne
EX 1-6749
4636 ST. CLAIR AVENUE
bus jaučiama rinkimuose. Pa
JANIQUE TRADING CO.
vyzdžiui. pareiškimais kandida
Centras: Toronto, Ont., Canada
tams, kad jų unijų šimtai tūks
835 Queen St. W. Tel. EM 4-4025.
tančių narių gali nulemti laimė
Skyriai JAV:
jimą, ir už paramą jiems turi New York City, N. Y., 306 E. 9th St. Tel. GR 3-3470
GET OUR
būti duodama atstovybės val Pittsburgh, Pa., 2013 E. Carson St. Tel. HU 1-5759
Best Wishes to Our Friends and Patrons
LOW RATES AND
džioje.
Minneapolis, Minn., 44 E. Hennepin Avė. Tel. FE 6-2330
Ar unijų nariai klausys savo
HELPFUL TERMS
Buffalo, N. Y., 1162 Broadway. Tel. FI 1272
vadų diktavimo balsuoti už jų Newark, N. J., 102 — 16th Avenue. Tel. BI 2-6816
nurodytus kandidatus — kitas
Philadelphia, Pa., 725 W. Girard Avė. Tel. ST 7-1422
FORMAL CLEANERS
dalykas. Tačiau unijų vadai lai
KARYS, 916 Willoughby Avė.
Cleveland, Ohio, 1029 Fairfield Avė. Tel. CH 1-5547
mės ko jie ieško. Kaip su jais
Brooklyn 21, N. Y.
Chicago, III., 2314 W. Chicago Avė. Tel. BR 8-6780
Che
skaitomasi, parodo ir Eisenhoir 10 kituose miestuose Kanadoje ir JAV.
Cleveland
werio paskyrimas didelės Ame
Usisakykit KARĮ nedelsdami
Pilna garantija kiekvienam siuntiniui. Dviejų savaičių prista
HE 1-3050
1194 East 79th Street
rikos Darbo Federacijos vicepir
(metams tik $5.00), arba pra
Crust
Company
tymas. Jūsų giminės tenai gaus siuntinį be jokių muitų.
mininko Darbo sekretorium. Ta
šykit vieną egzempliorių nemo
I BANK
Ali TNI FIO
DIDŽIAUSIA IR GERIAUSIA BENDROVĖ!
čiau jis kaip unijistas, neilgai
kamai susipažinti, rašykit:
A

CLEVELAND AMBULANCE
SERVICE, INC

COMPANY

SPORTAS

$igtj
diplomas;

Grisvuold
Institute

SIUNTINIAI

J. Kamienski -

BEFORE

YOU B0RR0W
TO BUY A HOME

GRABLER MFG. COMPANY

Dirva Nr. 35 * 1956 m. rugpiūčio mėn. 30 d.

JUMS GERI NAMAI

AMERIKOS LATVIŲ KREPŠINIO IR TINKLINIO

ŽAIDYNĖS

Išvyksta j Kanados lietuvių
dieną

Krepšiniu komandos atvyksta iš Minniapolio, Detroito,
Philadelphijos, New Yorko.
♦

Dirvos metinis vakaras balius
Daug clevelandiečių šį savait
Vyry tinklinio komandos iš Chicagos, Lincolno, New Yorko,
įvyks rugsėjo mėn. 29 d., šešta galį išvyksta j Kanados lietuvių
*
New Jersey.
dienį, Lake Shore Country Club dieną. Windsore.
Motery tinklinio komandos, iš Cleveland, Saginavv, Phila
salėse. Vakaro pradžia 7 vai.
delphijos, Indianapolio.
Vakaro-baliaus programą iš
Nauja Neringos tuntininkė
♦
pildys aktorius Vitalis Žukaus
Rungtinės
vyksta
Geras dviejų šeimų po 5 k. Ga
(sks) Seserijos Vyriausioji
kas iš New Yorko ir Julijana
Kathedral L a t i n
ražai. Galima pirkti mažai įmo
Skautininke nuo š. m. rugpiūčio
Luizaitė, trečios kartos lietuvai
salėje tarp Carnegie ir Euclid.
kant.
1 d. Clevelando NERINGOS
tė, nesenai su grupe Muzikos In
Turim ir daugiau namų su ma
skaučių tunto tuntininkė pasky
Po
žaidinių,
rugsėjo
mėn.
1
d.,
šokiai
Lake
Shore
Country
stituto mokinių pasirodžiusi te
žu įmokėjimu.
rė psktn. Albiną Petukauskienę.
levizijoj Figaro Vestuvių pasta
Club, groja Jack Stoll orkestras.
Skaučių reikalais prašoma kreip
Bendradarbiai — Juozas Mityme.
tis į tuntininkę adresu — 1234
Visi lietuviai kviečiami dalyvauti.
konis
ir Charles Miliauskas.
Vakarui-baliui rengiama daug E. 89 St., telef. RA 1-1435 arba
įvairumų, šokiams gros puikus į tunto adjutantę Viktoriją VaiRAY NAUSNERIS,
šokių orkestras.
Namų prekyba; namų, baldų ir
vadaitę, 1429 E. 57 St., telef.
SLA 136 kuopos
Jau dabar clevelandiečiai kvie EN 1-0786.
automašinų apdrauda.
narių susirinkimas šaukiamas
GERI NAMAI
čiami užsisakyti staliukus ir nu
UL
1-3919
LI 1-9216
rugsėjo mėn. 6 d., ketvirtadienį,
ofise UT 1-0323
sipirkti įėjimo biletus. Biletai
11809 St. Clair
Dr. Jonas Stankaitis,
7:30 vai. vak. Lietuvių namuose.
Atstovas:
>—
parduodami Dirvoje po $2.00.
Visus narius prašoma susirin
Chimes Realty
Jaunimui, moksleiviams ir stu 7039 Superior Avė., pakeitė dar kime dalyvauti.
bo valandas. Dabar ligonius pri
dentams tik po $1.00.
2 namai vienam sklype E. 130,
ima nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki
PARDUODAMI NAMAI
Lietuviškų
rankdarbių
ir
prie
ežero. Kaina $12,000.
8 vai. vakaro. Telef. UT 1-8737.
Krikščionių Demokratų
♦
spaudos parodėlė
Harland Avę. bungalow iš 7
Konferencija
kamb., 2 mieg. viršuj ir vienas
3
šeimų
namas,
po
5x4x4
k.
Lankėsi J. Bulota
šiuo metu vyksta Cleveland Pubapačioj, dvi vonios, 2 garažai —
Lenkų rajone.
Rugsėjo mėn. 1-2 d.d. Cleve
lic Library centriniam skyriuje,
•
(sks)
Rugp.
22-23
d.
Clevelan

$21.000.
lande, šv. Jurgio lietuvių paraantram aukšte. Visi clevelandie
pi jos salėje, įvyksta Lietuvių de lankėsi Kanados sk. rajono čiai kviečiami šią parodėlę ap Dviejų šeimų, vienas prie ki Lockerie Avė. 3 metų bungaKrikščionių Demokratų Sąjun vadas vyr. sktn. inž. Juozas Bu lankyti. Parodėlę surengė stu to, po 6 kambarius. Du nauji ga low iš 4Vž kamb. — $22,500.
lota. Jis šiuo metu su savo žmo
so pečiai. Prašom $12.500. SiūE. 239 St. bungalovv, 2 mieg.
gos metinė konferencija.
dentai ateitininkai.
lykit. Lenkų rajone.
apačioje ir 2 viršuje — $18,500.
Jos programoje be organizaci na ir 5 vaikučiais atostogauja
*
White Avė. 2-jų šeimų iš 6 ir 5
nių pranešimų ir diskusijų bus keliaudamas po JAV. Rugsėjo
Baltic Delicatessen
Geras pasirinkimas vienos šei kamb., gražus kiemas, garažas
ir kelios paskaitos. Lietuvos lais 1-3 d. jis dalyvaus Liet. Skautų
vinimo, lietuvybės išlaikymo ir S-gos Tarybos sąskrydyje prie krautuvėje Jūs gausite pačias mos namų lietuvių ir lenkų ra — $14,700.
E. 162 St. 6 kamb. bungalow
tarpgrupinių santykių klausi Wheatley, Ont. ir iš ten grįš geriausias vietines ir užsienines jone.
«
prekes, būsit mandagiai aptar V ICTOR BANIONIS — tik $7,000.
mais. Paskaitas skaitys prof. Montrealin.
nauti. čia nusipirksite ir nau
Reynolds Rd., Willougbby 2
Gravrogkas, Iz. Matusevičiūtė, P.
namuose SW 1-9568
jausią Dirvą.
Juozas Kubiliūnas
Stravinskas. St. Rauckinas, St.
Namų telef. šaukit nuo 9 vai. metų puikus colonial iš 8 kamb., i
Atsilankyk ir įsitikink!
prašo $23,500.
Lūšys. Pr. Vainauskas, A. Grasu šeima persikėlė į savo namus lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinHMM ryto iki 9 vai. vakaro.
E. 128 St. colonial iš 6 kamb.
V.-------------------------------------- /
žiūnas, Dr. Viliamas ir kt.
— 1230 E. 86 St.
— $12,000; savininkas duotų j
Sekmadienį, 10 vai. šv. Jurgio
antrą morgyčių.
bažnyčioje pamaldose už žuvu
PUIKUS PIRKINYS
Feliksas Eidimtas
Greetings and Best Wishes
Šaukite Paul Mikšys namų |
sius ir mirusius Sąjungos narius.
Naujai
dažyta,
7
kamb.
colo

su
šeima
persikėlė
į
naują
butą
telef.
LI 1-8758 arba office
, Giedos solistė A. Stempužiene ir
|
nial namas E. 127 St., netoli
Pr. Ambrazo vedamas parapijos — 1314 E. 89 St.
Kovac Realty
Cornado Avė. 1 mieg. ir vonia
choras.
960 E. 185 St.
žemai, 3 mieg. ir vonia aukštai,
Poperio rinkimo reikalu
Konferencijos metu įvyks ir
KE 1-5030
židinys, apsauginės langinės, po
krikščionių demokratų jaunimo L. B. Valdyba dar kartą krei
ilsio kambarys, dvigubas gara
M. O. MATTLIN
atstovų posėdis. Sekmadienio va piasi į Tamstas ir prašo padėti
Išnuomojamas
žas. Puikiam stovy. Namas tik
kare konferencija bus užbaigta poperiaus rinkimo vajaus reika
tai
vertas
$12,800.
pobūviu svečiams ir kitų politi lu : kas turite poperį (laikraščiai,
didelis kambarys vyrui.
nių bei visuomeninių grupių at žurnalai, knygos), prašome tuoj
Šaukti: FA 1-1009.
(35)
Šeimos namas
stovams. Konferencijoje daly pranešti F. Eidimtui telef. SW
SPINET PIANOS
E. 84 St., 8 kambarių colonial. 4
vaus ir kitų Vidurio Europos 1-4908, J. Virbaliui telef. RA
mieg. viršuj, 1 mieg. žemai. Mo Mes turime spalvuotų pirkėjų.
tautų krikščionių demokratų at 1-1018. žemaičiui telef. EX
derni vonia, daug spintų. Vonia Kreipkitės ir mes parduosim
OF
D1STINCTION
stovai.
1-2819, Vyt. Mulioliui telef. SW
ir žemai. Raudonmedžio kombi
Jūsų namą.
1-5287.
nacijos langai. Poilsio kambarys,
Grandinėlės šokėjos
Easy
Terms
can
be
Arrangec
VVADE
PARK
REALTY CO.
gaso pečius, AUA, 14 gal. van
Valdyba prašo, kas turi arba
7032
Wade
Park
Avė.
vyksta j Windsorą, Kanados lie gali poperį pristatyti savo prie
dens šildytuvas. Garažai. Namas
tuvių dienon šokti tautinių šo monėmis šiuo adresu: 1353 E.
Arthur
O.
Mays,
broker
tiktai vertas $12,500.
kių. Jei kas turėtų vietų ir ga 82 g-vė (I. Gataučio garažan).
Telef.: UT 1-7551
VVARGO Realty
lėtų nuvežti šokėjas j Detroitą, Prašome poperį surišti į gaba 2027 EUCLID AVENUE
(52)
9219 Milės Avė.
BR 1-2222
iki ketvirtadienio vakaro pra- lus, žurnalus atskirti.
r
......................
...... S
neškit L. Sagiui telefonu RA
HUlUllllIflIlIilIlIilIlIlIlIlIlKllllllllllllilIlIlIHIlIlIinillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIinilllMIIIII
PR 1-7633
1-7781.
REMONTO DARBAI
REIKALINGAS NEKILNOJA
KAUNAS
CLUB
Atlieku mažus ir pagrindinius
MO TURTO PARDAVĖJAS
p. Rastenienė-Baltrukonytė
iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiifflijiiiinniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiininniiim
NUPIRKO LIETUVIS
namų remontus, tinko darbus,
LIETUVIS
iš Baltimorės, iki rugsėjo mėn.
J. B A L E I K A
medžio darbus ir dažymą bei de
2 d. vieši Clevelande pas savo norįs susirišti su gera pirkimoJ. S. AUTO SERVICE
koravimą.
pardavimo
įstaiga.
Puikus
ofisas,
mamytę.
Į klubą kviečiami įstoti visi
Sav. J. Švarcas
parkinimo vieta.
V. Riekus
clevelandiečiai lietuviai.
1254 Addison Road
Susitarimui šaukti:
Jonas čiuberkis
16209
Arcade
Klubas veikia nuo 10 vai. iki
Tel. HE 1-6352
C. RAY BILLINGS
Tel. IV 1-2470
su šeima persikėlė į savo namus
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v. 2 vai. nakties.
13538 St. Clair Avė.
k_____________________________________________ <
— 12710 Cornado Avė., telef.:
Klubo adresas:
GL 1-2508
GL 1-0562.
■■•••••••■•••■■■I ■••••••••■••■■•a*
12618
Shaw
Avė.,
AUTOMAŠINŲ
LI 1-9747
TĄSYMAS
(37)
BALTIC
Mašinų viršaus taisymas
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiuuiiiiiiiHMiiiiiiiiiin
Supply Co.
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
KAS
Tiekia prekes tiesiai iš urmo
mas, greičio dėžės ir kt. ma
sandėlių, sutaupant pirkėjui
šinos dalių įdėjimas.
UŽSISAKĖ
brangų krautuvės patarnavimą.
Gaunami visų žymesnių firmų
Visais mašinų reikalais
DIRVĄ
—
gaminiai.
Skambinti B. Snarskreipkitės į
kiui. Tel. KE 1-0210.
TAS NESIGAILĖJO!
x------- -------------------J
(
J. S. AUTO SERVICE

Valymo išpardavimas!
1955 FORDAI ir
GHEVROLETAI
• Vienas savininkas

• Pasirinkimas iš 40

• Mažas įvažiavimas

• Geras finansavimas

KAINOS

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką

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

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

DON McCULLAGH CO.

PAULINA
MOZURAITIS,

9412 ST. CLAIR

agentas

L AIKR ODIN I N KAS

Taiso ir parduoda laikrodžius
apyrankes ir kitas brangenybes
Tarp St. Clair ir Superior 4
Sąžiningas ir garantuotas dar
1389 East 65 St.
šeimų, po 5 k., geros pajamos.
bas prieinamomis kainomis.
*
Norintieji kreiptis telefonu
753 E. 118 St.
E. 120 St. — St. Clair. Du at
Telef.: LI 1-5466
šaukit HE 2-2615 tarp 7-9 vai
skiri vienos šeimos namai.
Cleveland 8, Ohio
vakaro.
E. 118 St.__ St. Clair 4 mie
gamųjų 1 šeimos namas.
»

RUGSĖJO MĖN. 1 IR 2 D. 10 VAL. RYTO
Visus clevelandiečius kviečiame
į Dirvos metinį vakarą

J. C I J U N S K A 8

E. 124 — St. Clair, vienos šei JUOZO KAMAIČIO
mos labai geras namas, 6 kamb.,
gaso šildymas, Gražus sklypas. naujų batų parduotuve

FINALINĖS

MINKESE

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant

ir batų taisymas

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

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

NAMAMS

THE
SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS’N.
HE 1-2498

6712 Superior Avė.

Cleveland, Ohio
Ti GERESNI NAMU STATYTOJAI
VISUOMET ĮSTATO

MONCRIEF šildymą ir oro vėsinimą
THE HEN'RY EURNACE CO..'M E DI N A, O.

C.- i.

1. J. S A M A S

-

Sav. O’Bell-Obelenis

Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

Tel. EN 1-4551

1404 E. 66 Street

s

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

7007 Superior Avė.

g

Greta Ezella Theatre

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
ssa bsbsess Kasas s® ęHtasMS»!®<a Barsis sėt

r*.’

LEIMON’S CAFE

VISU LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.
Įvairūs valgiai, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai.

ryto iki 8 vai. vakaro.
KE 1-9737

731 E. 185 ST.

PAGALVOKIME PRIEŠ EIDAMI AR KĄ
NORS DARYDAMI
Visiems Clevelando lietuviams reikėtų pagalvoti prieš einant
kur nors praleisti linksmai laikų ar rengiant subuvimus, vakarus, ves
tuves — kur yra patogiausia vieta ir kur būtų pareiga visa tai atlikti.
Atsakymas pats atsiranda, jei galvojame, kad savi turime remti sa
vus. Tai būtų patogiausia vieta — Lietuvių klube ir salėje.
Lietuvių klubas ir salė po remonto — atnaujinimo dabar atrodo
gražiai, jaukiai ir kiekvienam malonu pabūvuoti, sutikti savus drau
gus, pažįstamus, praleisti lietuviškoje nuotaikoje savuose namuose.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ.
i

-■

EX 1-1143
n—

7

--------------- 7-. ir.-r-

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: PENlNSULA 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.

r.

ST. CLAIR BAKERY
6212 Superior Avenue

'

JEWELER

išvežiojame į namus.

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos
produktus.

Kreipkitės į mus h būsit patenkinti
----

7

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam 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
■

f

B
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1831 m. rugsėjo 7 d. ir kurį lai nu ir kuris buvęs ne tik suma
ką buvo apgyvendinta Belvede nus karvedys, bet ir atsidėjęs
rio pilyje. Lietuvių-lenkų sukili rūpinęsis sužeistaisiais belais
i „i
1 ★
mas buvo numalšintas ir spalio viais. "Nors jis buvo mano prie
9 d. suomių gvardija gavo įsa šas, bet aš norėčiau jį sutikti ir
paspausti jam ranką”, — dėstė
kymą sugrįžti į Suomiją.
Lapkričio 26 d. vėl buvo pa suomis. Myhrberg į tai nieko ne
siekta Lietuvos siena, lapkričio atsakęs, bet po kelių dienų suo
30 d. gvardija įžygiavo į Kauną, miui buvo atnešta vizitinė kor
kur ji išbuvo ištisą savaitę ir telė, ant kurios buvo parašyta
kur buvo atlaikytos iškilmingos "Generolas Langermann”. Ar
pamaldos ryšium su "pergale”. Myhrberg iš tikrųjų sukilimo
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson
Po to gvardija išžygiavo Biržų metu buvo pasivadinęs Langer1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).
link, kurie buvo pasiekti gruo mannu, galima paabejoti, bet
džio 13 d. čia suomiai pasiliko mūšio metu du vienos šalies sū
žiemai. Biržuose gvardiečius pa nūs susitiko priešinguose fron
Sąjunga per Santaros įgaliotinį
siekė žinia, kad caras jiems su tuose. Kai dabar suomis, gavęs
prie jos centro valdybos, Vcl.
teikė Šv. Jurgio ordino vėliavą vizitinę kortelę su pavarde "Ge
Steponavičių, prisiuntė suvažia
”už sėkmingą lenkų sukilimo nerolas Langermann”, norėjo jį
vimui 25 dol. auką. Kaip žinoma,
aplankyti, jis jau buvo iš Hel
1831 m. numalšinimą”.
Santara yra paskyrusi ryšių pa1832 m. vasario 22 d. gvardija sinkio dingęs.
laikymui atstovus prie visų tri
Mieias Skautytojau,
los klausimais. Danguolė Bartuš- jų liberalinių srovių — tautinin
per Rygą ir Taliną išžygiavo at
kaitė, Rasa Gustaitytė, Jonas kų, liaudininkų ir rezistentų.
gal į Suomiją. Kovose su sukilė
Esi tikriausiai girdėjęs apie
'*
Bagdonas
ir
Rimvydas
Vaišnys
liais
suomiai neteko vieno kari
Mūsų rėmėjai
Lietuvių Studentų Santarą. Te
ninko ir 9 eilinių, bet užtat nuo
ko gal lankytis juos ruošiamuo debatuos ”Mūsų kartas diagno Beata Monstavičiūtė Chicago
Prenumeratą
pratęsdami Dir
ligų krito 400 vyrų. Gvardijai
se lietuviškuose seminaruose; zę’”. Vincas Trumpa skaitys apie je laimėjo pirmą vietą konkursi
vos
fondui
aukas
atsiuntė:
esant Lietuvoje, ji buvo papil
gal stebėjai jos surengtą lietu "Laisvės problemą ir demokrati niame piano festivalyje ir gavo
A.
Krizan,
Barberton
....... $3.00
jos
perspektyvas
”
.
Bus
centro
dyta
vienu
nauju
būriu
iš
Suo

aukso medalį.
vių studentų dailės darbų paro
Šiam pastate vyko respublikonu partijos konvencija.
»
»
»
K. Gaškienė, Akron........... 2.00
organų
rinkimai.
mijos.
dą; skaitei tikriausiai daug ir
šeštadienį vakare įvyks lite
Nors somių tautos dauguma J. Misčikas, Cleveland ....... 5.00
daug santariečių minčių ir
J. Andriuškevičius,
ratūros
vakaras,
kuriame
jau
CHICAGOS
SANTARIEČIAI
straipsnių lietuviškais klausi
Atėjus vakarui ne tik jauni tuo metu dar buvo lojali Rusi
kais dr. E. Noaku ir J. Sirusu
Brooklyn .................... 1.00
sutiko
dalyvauti
Algimantas
BAIGĖ
SėZONĄ
jai,
tačiau
jau
ir
tuomet
atsira

mais šiame ir kituose laikraš
priešaky, sutraukė iš dulkėto mas, bet ir senimas skirstėsi na
VI. Žilinskas, Brooklyn ... 3.00
Mackus ir Albinas Marius Kati
do
pavieniu
suomių,
kurie
reiš

čiuose. Gal ir nusišypsojai kada
Chicagos santariečiai savo šie miesto virš 200 žmonių. Nevel mo su liūdesiu, apgailestaudami,
Ant. Ripskis, Chicago Hts. 2.00
skaitydamas apie jų pastangas liškis. Pastarasis skaitys ištrau metinį gyvą ir įvairiaspalvį va tui sakoma, kai du stos visados kad rytoj laukia darbas, kodėl kė simpatijų už laisvę kovojan
J. Kairiūkštis, Worcester .. 1.00
kas
iš
savo
naujo,
spaudai
ruo

tiems
lietuviams
ir
lenkams.
rasti vienybę lietuvių politikų
saros sezoną uždarė -rugpiūčio daugiau padarys.
ne šeštadienį! Tik T. A. Sambū
A. Seniūnas, Richmond .... 1.00
tarpe. Ar neatėjo kada nors min šiamo romano.
18-19
dd.,
surengdami
iškylą
į
rio
ir Korp! Neo-Lithuania val Toks laisvės kovotojas buvo S. Dubikaitis, Cleveland .... 5.00
Ypatingai
džiugu
buvo
matyti
Uždarant
suvažiavimą,
iškil

tis, iš kur jauni studentai, mo
Beverly Shores. Pradžioje siautė beveik pusę dalyvių mūsų gra dybų nariai buvo geros nuotai Maksimilianas Augustas Myhr
kydamiesi ir dažnai sau pragy mingo akto metu kalbės iš Mon uraganas, ir į iškylą susirinko žiausios jaunimo atžalos, kurie kos, kad jų pastangos nebuvo berg (1797-1867), kurs buvo pla B. Galinis, Pittsburgh .... 3.00
Pr. Židonis, Cleveland ....... 1.00
venimą užsidirbdami, randa lai trealio atvykęs poetas Henrikas tik ištikimiausieji Santarai. Vė lietuviška daina bei akordeono veltui, kad ir jaunieji taip skait čiai išgarsėjęs savo karžygiškuE.
žiausys, Amsterdam .... 1.00
Nagys.
ko lietuviškam darbui ir kovai
liau oras prasiblaivė, pakilo nuo muzika kėlė ir vyresniųjų nuo lingai dar buriasi prie lietuviško mu per graikų laisvės kovas. Pa K. Račkaitis, Rochester .... 1.00
Kiekvieną
suvažiavimo
vaka

ryžiuje
jis
susipažino
su
lenkųdėl Lietuvos laisvės, savo ir ki
kamieno.
S. Virkutis, M. D................ 2.00
rą bus laužai ir linksminamasi. taikos, ir iškyla tapo viena iš taiką.
tataučių tarpe.
patraukliausių
šią
vasarą.
Vieni
vandens
sportu
naudo

Visi čia sutiko daug senai ma lietuvių patriotais. Iš savo bi M. Janulevičius, Cleveland 1.00
Rimas Vėžys paruoš humoristi
Prieš keletą mėnesių kartu su nį stovyklos laikraštį. Ritas Ba Iškyloje dalyvavo apie 20 stu josi, kiti saulės spinduliais, o dar tytų veidų iš tolimų apylinkių. čiulio pulkininko Fabrier jis ga St. Banelis, Toronto........... 1.00
kitais beldėmės į Tavo duris su bickas rūpinasi muzika. Žadamos dentų. Buvo išklausyti debatai kiti stiprinosi prie baltai padeng Būtų gražu ir naudinga, jei to vo rekomendacijos laišką j lenkų T. Janukevičius, Hartford 1.00
Jaunimo Peticija. Su 40000 pa sporto rungtynės tarp filisterių apie Amerikos partijų progra tų, lietuviškais valgiais apdėtų kių išvykų būtų dažniau, ne vie sukilėlių generolą ir išvyko į J. Petravičius, Kenosha .... 1.00
Lenkiją, kur buvo pasiryžęs įsto
rašų jaunimo ir ALT atstovai ir studentų. Intelektualų nura mas, ypač atsižvelgiant į jų nu bendrų stalų. Gi jaunimą viliojo nas kalbėjo grįždamas namo.
S. Šiaučiūnas, Chicago .... 3.00
E. č. ti savanoriu į sukilėlių kariuo M. Itomlenskis, Cleveland 0.50
vyko į Washingtoną ir JAV val minimui: sportininkų pasiūly sistatymą Lietuvai aktualiais ir šokių muzika jaukioj salėj.
menę. Tačiau pasiekti Lenkiią
džios atstovams kėlė Lietuvos mas 7 vai. ryto pravesti rytme klausimais.
nebuvo taip paprasta, nes tiek P. Dirda, Chicago .<......... 2.00
laisvirdmo iš komunizmo prie tinę mankštą buvo sėkmingai su Demokratų pusę efektyviai at
Austrija,
tiek Prūsija nepralei A. Nakutienė, Chicago ........ 2.00
spaudos reikalą. Mes, santarie muštas. Bus progų ir pasimau stovavo Rasa Gustaitytė, o res
do savanorių. Dviejų lenkiškų A. Miliauskas, Eastlake .... 2.00
publikonus gynė Leonas Sabaliū
čiai džiaugiamės, kad šiame dar dyti.
kilmingų damų lagamine jis pa P. Kazakas, Hartford ....... 2.00
be vieningai dalyvavo visas lie Kviečiami dalyvauti ir studen nas. Po debatų pravesti balsavi
galiau pasiekė Krokuvą. Bet iš A. Rėklaitis, Chicago ....... 2.00
tuvių jaunimas ir kam jam vie tai, dar nespėję tapti santarie- mai parodė, kad susirinkimas
ten jis turėjo plaukti per Vyslą K. Ramonas, Westfield .... 3.00
visgi beveik vienbalsiai pasisakė
ningai pritarė lietuvių visuome čiais.
(Atkelta iš 1 psl.)
Jis pasiskelbė didžiuoju Suomi šaltame vandenyje, nes buvo ap J., Cleveland ...................... 3.00
už respublikonus.
nė. Mums malonu, kad Jaunimo
*
jos kunigaikščiu ir suteikė kraš šaudomas.
P. Kubilius, Cleveland ....... 1.00
Tarp audrų buvo maudytasi, Suomijoje. Jaunoji pora pasirin tui plačią savivaldą.
Peticijos mintis gimė 'Santaroje.
Į suvažiavimą važiuojantiems
Aukotojams tariame nuoširdų
ko
kelionei
atgal
į
Suomiją
sau

Apie jo nuotykius Lenkijoje
Santara paruošė ir pačią Petici iš Chicagos patartina laikytis gi vakarą ir rytą iš Santaros
švedų kariuomenės santvarka teturima nedaug žinių. Nenorė ačiū.
sumas
kelią
per
Rygą
ir
Taliną
ją, jai teko padengti ir peticijos US 12 plento. Privažiavus Ben- būstinės skambėjo lietuviškos
buvo, panaikinta, o tauta paleis
išlaidas. Mums tačiau negaila nei ton Harbor, iš plento pasukti j dainos. Buvo pabandyti net liau ir pasiekė Suouiją po vargingos ta nuo karinės prievolės 50 me damas kenkti savo kraštui, jis
kelionės
tiktai
1562
m.
gruodžio
prisidėjo prie sukilėlių svetima
šimtų laiškų, nei šimtų sugaištų Pipestone Rd., kuris už 5 mylių dies šokiai.
tų. Bet jau 1812 m. buvo suda
valandų. Mes ieškome naujų bū prives prie River Road, vedan Sekmadienio rytą Rimas Vė mėnesį. Tolesnio kunigaikščių ryti trys savanorių pulkai. Vie pavarde ir iki pat mirties vengė
dų ir naujų kelių kovoje už žmo čio į Tabor Farm (10 mylių nuo žys pravedė socialinius užsiėmi poros likimo čia nepaseksime, nas batalionas buvo įkurdintas pasakoti apie aną laikotarpį.
Greetings and Best Wishes
gaus, tautos ir savo krašto lais
mus vyrams, miegančiuosius su nes tai peržengtų mūsų pasirink Helsinkyje ir 1829 m. jis buvo Tiek težinoma, kad jis buvo pa
Benton Harbor).
tos
temos
ribas.
keltas į generolus. Jis dalyvavo! To Our Friends and Patrons
pažindinamas su Didžiosios Is
vę.
South Shore Line: iš Illinois
Padarysime šuolį į priekį šim pavadintas caro leidgvardija mūšyje tiek Ostrolenka, gynė
panų
Inkvizicijos
metodais.
Iš

Kaip ir kasmet, rugsėjo 6-10 Centrai stoties (Roosevelt & Mitui metų ir sustosime ties 1655 "Suomių Gvardijas” vardu.
Varšuvą ir pateko rusų nelais
dienomis santariečiai ruošia vi chigan) vykti j Michigan City kylos užbaigimui muzikalesnieji metais. Kai tuometinis Švedijos
Kai 1830 m. lenkai ir lietuviai
vėn,
bet jam pavyko pasprukti.
santariečiai
dar
užsuko
j
Chica

suotinį suvažiavimą. Suvažiavi ir ten persėst į Benton Harbor
ir Suomijos karalius pradėjo ka sukilo prieš rusiškuosius prieme diskutuosime lietuviškas pro autobusą. Atvykus į miestą, gos Grant Parką išklausyti La rą prieš Lenkiją, lietuviai susi spaudėjus,'suomių gvardijai bu Kai Myhrberg mirė StockholBohemos.
blemas ir kursime darbo planus skambinti į Tabor Farm.
vo įsakyta žygiuoti ir padėti ru me 1867 metais, švedų karalius
Po šios iškylos Chicagos san jungė su švedų generaliniu gu
ateičiai. Nevisi santariečiai bet Keliaujantiems iš Detroito —
sams numalšinti sukilimą. 1831 Karolis XV liepė ji palaidoti su
bernatorium
Livonijoje
Magnum
DOWNER
gi gali suvažiavime dalyvauti; laikytis U. S. 12 ir iš Benton tariečiai tris savaites "atosto- Gabrielių de la Gardie ir kovojo m. sausio 12 d. gvardija išsiruo karinės pagarbos ženklais, nors
gaus
”
,
smarkiai
ruošdamiesi
vi

daugeliui iš tolimesnių vietovių Harbor vykti aukščiau nurody
šė žygiui iš Helsinkio, vadovau dvariškiai, prisibijodami Rusi
suotiniam suvažiavimui, kuris kartu su švedais ir suomiais
CARTAGE CO.
neleidžia atvažiuoti susidaran tais keliais.
jama bataliono vado pulk. Ram- jos, nuo to atkalbinėjo. Tačiau
prieš
lenkus.
karalius
norėjo
pademonstruoti,
čios nemenkos išlaidos. Todėl ir Visais reikalais nuo rugsėjo 6 įvyks rugsėjo 6-9 dd. Tabor FarKaringojo švedų karaliaus Ka say. Tuo metu suomiai buvo lo
I).
prašome jūsų visų tlakos. Jokia d. prašome skambinti L. Saba moje.
rolio XII laikais švedai ir suo jalūs didžiajam kunigaikščiui, kad Švedijoje galioja io valia, o
auka nebus perdidelė, ir jokia liūnui, WAlnut 6-9219 Benton
miai vėl nusidangino į Lietuvą, nes dar nebuvo patys patyrę ru ne rusų caro. Jis norėjo pagerb
auka nebus permaža. Tikimės, Harbor.
bet šį kartą kaipo priešai. Jie sų priespaudos. Tatai paaiškina, ti kovotoją už laisvę.
♦
kad šis mūsų prašymas bus jūsų
degino kaimus ir žudė žmones ir kodėl tuo metu Suomijoje į len Pasakojama, kad Myhrberg,
tinkamai suprastas ir įvertin Dalia Juknevičiūtė ir Gražina
kus ir lietuvius nežiūrėta kaipo lankydamasis 1850 metais Hel
1701 metais padegė Kauną.
tas. Aukas prašome siųsti suva Laužikaitė tvarko suvažiavimui
1825 EAST 40TH ST.
Per Lietuvos Lenkijos dalybas į bendro likimo draugus, p kaipo sinkyje, gatvėje sutikęs vieną
SĖKMINGA LIETUVIŠKA
žiavimo rengimo komisijos pir ruošiamą parodą "Santara vaiz
savo pažįstamą, kurs dalyvavęs
Lietuva pateko Rusijos valdžion, į maištininkus.
GEGUŽINĖ
mininko adresu: J. Šmulkštys, duose” ir Balio Sruogos minėji
Po 11 dienų trukusio žygio lenkų sukilimo malšinime, šis
o po 1808-1809 metų karo tarp
426 E. 6th St., Bloomington, In mo programą.
EX 1-6810
Korp! Neo-Lithuania ir L. T. Rusijos ir Švedijos taip pat Suo>-( gvardija pasiekė Peterburgą. Ją pasakojęs, kaip buvęs sužeistas
*
diana, arba tiesiog suvažiavimui:
A. Sambūris New Yorke, rugpiū- mija buvo įjungta į Rusiją. Nuo sudarė 10 karininkų, 56 puskari mūšyje ties Ostrolenka. Suomis
J. Šmulkštys, Tabor Farm, So New Yorko šviesininkai įsi eio 19 d., Gaigalų vasarvietėj, dabar lietuviai ir suomiai buvo ninkiai, 63 muzikontai ir 530 nepaprastai išaukštinęs savo
dus, Mich.
jungė į Santaros filisterių valdy Ronkonkoma ežero apylinkėj, su vienos valdžios žinioje. Bet pra eilinių. Bežygiuodami, 86 vyrai priešą ano mūšio metu, kuris
Už jūsų talką iš anksta dėko bos suvažiavimo proga paskelb rengė išvyką j gamtą.
ėjo dar keli dešimtmečiai, kol sunkiai nukentėjo nuo šalčių. vadinęsis generolu Langermanjame.
tą vajų studentams santarie Saulėta ir šilta vasaros diena, suomių tauta įsisąmonino liki Peterburge pats caras priėmė
Lietuvių Studentų Santaros čiams paremti.
o taip pat graži apylinkės gamta mo bendrumą su lietuviais. Ca suomių gvardijos paradą, po to
*
Centro Valdyba
bei intensyviai tai išvykai ruo- ras Aleksandras I sugebėjo įsi ji išžygiavo į frontą. Visas žygis
Liet. Valstiečių Liaudininkų šęsi abi valdybos su pirminin teikti nugalėtajai suomių tautai. buvo atliktas pėsčia ir Lietuvos
siena pasiekta ties Suvainiškiais.
Iš ten nuvykta per Pandėlį į Ku
GREETINGS an4 BEST WISHES
IŠ SANTARIEČIŲ
piškį, kur praleista pirmoji po
ilsio diena. Lietuvos žemėje to
VEIKLOS...
liau žygiuota per Karsakiškį į
Surviliškį, kur vėl sustota. Per
Plačios skalės programa lau
Kėdainius ir Babtus pagaliau
kia santariečių trečiajame visuo
kovo 18 d. pasiekta Kaunas, bet
tiniame suvažiavime, įvykstanten leista tiktai trumpai pailsėti.
čiame rugsėjo 6-9 dd. Tabor FarTies Aleksotu gvardija persikė
moje, Sodus, Mich. Leonas Saba
lė per Nemuną, paskum per Ma
liūnas ir skyrių atstovai praneš
rijampolę ir Kalvariją žygiuota
apie organizacijos veiklą. Rita
Lenkijos karalystės sienų link.
Žukaitė diskutuos meno reikšmę.
Pagaliau buvo pasiektas frantas.
Santaros stiprybes ir silpnybes
Kareiviams buvo paskelbta, kad
atidengti mėgins Zenonas Reka
šius ir Raimundas Mieželis.
už sukilėlio paėmimą nelaisvėn
Penktadienio vakare santarie
bus mokama po vieną dukatą, o
čiai minės Balį Sruogą.
už karininką bus išduotas, ordi
Jaunimo Peticijas iniciatorius
nas ...
ir pirmininkas Valdas Adamka
Mes ilgėliau nesustosime ties
1111 EAST 200th STREET
vičius mes šviežių idėjų ir San
suomių gvardijos kovomis Len
taros veiklon, kalbėdamas apie
kijoje. Pasitenkinsime pastaba,
IV 1-3800
santariečių politinę programą.
kad suomiai daugiau turėjo ko
Vytautas Kavolis perduos Filis
voti su cholera ir kitomis ligoterių Valdybos siūlymus Fede JAV karo aviacijos didžiausias ir mažiausias sprausminis lėktuvas. Mažasis sveria 920 ir per mis, nekaip su "priešu”. Gvardi-|
valandą gali skristi 400 mylių. Didysis sveria 400,00 svarų.
i ja dalyvavo Varšuvos užėmime
racijos su šviesa ir ateities veik

DIRVA ™E “

Santariečiai kreipiasi

Suomijos ir Lietuvos santykiai

NEWYORK

THE GEOMETRIC STAMPING
COMPANY

