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Neseniai prez. H. S. Trumanas spaudos konferencijoje pa
sakė, jog dabar esą reikia atsi
sveikinti su "santa clause”, at
seit, demokratinio režimo su
kurtas ūkinis gerbūvis turės už
leisti vietų ūkinei depresijai.
Paprastai ekonominė gerovė
Amerikoje suklesti tik karo ir
po kariniu metu. Karui pasibai
gus įvyksta didesnio ar mažes
nio laipsnio depresija, nes tiek
Valstybinis tiek privatus ūkis
turi įsirikiuoti į normalų krašto
ekonominį kelią. Tenka suba
lansuoti karo metu išpusti) biu
džetų, tautinės skolos pradeda’ mos normuoti, iš karo pramonės
palaipsniui pereinama prie civi
linės. šiuo pereinamuoju metu
dažnai ir būna vadinamas ūkinis
sunkmetis.
Panašus reiškinys yra ir da
bar Amerikoje. Po antrojo pa
saulinio karo, kuris kraštų įstū
mė į dideles tautos skolas, buvo
beatsirandu vis daugiau bedar
bių, nors ir netokiu laipsniu
kaip tai buvo 1930-32 metais.
Tačiau krašto ūkį nuo depresi
jos nusuko vad. Korėjos įtarau,
kuris, nors demokratų ir ne
laikomas karu,' leido išpūsti
valstybės biudžetų ir išplėsti
karo pramonę, pajėgusių absor
buoti darbo pasiūlų ir tokiu bū
du dirbtinai susidarė taip vadi
namoji ūkinė gerovė,
Respublikonams atėjus prie
valstybės vairo ir galvojantiems
apie krašto ūkinę ateitį, reikės
imtis tokių priemonių, kuriomis
bus einama prie normalaus ūki
nio gyvenimo funkcionavimo.
Pirmiausia derinant valstybės
pajamas su jos išlaidomis ir tuo
būdu apsaugant biudžetą nuo
deficito ir nuo tolimesnių vidaus
skolų, kurios dabar siekia arti
270 bilionų dol. Sveikas krašto
ūkinis gyvenimas sulaiko pinigo

vertę nuo smukimo, neprileidžia
prie infliacijos, kuri demokra
tams bevaldant dolerio perka
mąją galią nusmukdė net iki
53% prieškarinės vertės.
Nors Trumanas ir giriasi Ka
lėdų Senelio duosnumu, tačiau
toks dirbtinis gerbūvis būtų pa
sibaigęs ūkine katastrofa, iš
šaukiant aštrią infliaciją, kuri
smulkius taupytojus būtų visai
sužlugdžius.
Jeigu respublikonai nesileis
anglų suvedžiojami dėl dolerio
nuvertinimo, ateinantieji 1-953
metai bus pakankamai duosnūs
dirbantiesiams. Anglų ekono
mistai perša JAV nuvertinti sa
vo dolerį ir tuo būdu padaryti jį
prieinamesnių britams, kad jie
galėtų daugiau įpirkti JAV-se
ir kartu lengviau parduotų savo
prekes Amerikai. Ar tokie bri
tų siūlimai paveiks respubliko
nus ir kitus iš VVallstreeto, ten
ka paabejoti, greičiausiai nesi
leis Į tokias kombinacijas, nes
jos būtų labai žalingos smul
kiems taupytojams, nors vyriau
sybė lengviau galėtų likviduoti
krašto skolą ir subalansuoti
biudžetą, paleidžiant daugiau
pinigo apyvarton.
Amerikiečių spauda, ypač U.
S. News & VVorld Report, 1953
metų ūkinį gyvenimą atvaizduo
ja visai gerą. Esą beveik visos
gyventojų grupės ateinančiais
metais naudosis gerbūviu. Dar
bininko atlyginimas pakilsiąs,
nors vienas radijo komentato
rius pasakė, jog ateinantieji
metai būsią paskutinieji dirban
čiųjų atlyginimams pakelti. Po
to praeisią daug laiko, kai vėl
darbininkams būsiąs keliamas
atlyginimas. Iš tikrųjų tai nėra
jokia blogybė, jei gyvenimas
stabilizuosis ir eis normaliu ūki
niu keliu. Didžiojo III-jo pasau
linio karo dar nenumatoma 1953
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Washingtone išeinąs laikraš
tis "Times-Herald" sausio 2 d.
politinių žinių skyriuje išspaus
dino straipsnį, pavadintą ”Baltietis pasiuntinys reikalauja tar
dymo dėl raudonųjų agresijos”.
Straipsnio turinys toks:
"Lietuvos ministeris Jungti
nėms Valstybėms vakar pareiš
kė, kad jis "sveikintų” Ameri
kos delegacijos prie Jungtinių
Tautų žygi dėl tardymo apie ru
sų agresiją prieš jo kraštą ir
kitas Baltijos valstybes.

žadeikis pastebėjo, kad iš
rinktasis prezidentas Eisenhoweris Amerikos, Legiono suva
žiavime priešrinkiminiam laiko
tarpyje yra pareiškęs, jog "ame
rikiečių sąžinė" nenurims, kol
Baltijos valstybės ir kitos sa
telitinės tautos nebus išlaisvin
tos iš po Kremliaus jungo.
Jis pasakė, kad Amerikos va
dovavimas Vakarų demokrati
joms galbūt galėtų "nudildytj”
sovietinį atsparumą.
Jis tačiau įspėjo, kad tardy
mo apie sovietinę agresiją rei
kalavimas "neturėtų būti sulai
kytas, jei ir būtų užblokuotas”,
bet turėtų būti "vėl ir vėl" kar
tojamas.
Lietuvos ministeris, kaip ir
Latvijos bei Estijos reprezen
tantai, reprezentuoja vyriausy
bes, kurios egzistuoja "tik te
oriškai".
Jis pasakė, kad Valstybės de
partamentas tebepalaiko Balti
jos reprezentantų pripažinimą ir
po sovietinės agresijos, nepai
sant raudonųjų protestų”.

Povilas žadeikis, kuris tebereprezentuoja po 1940 metų rau
donųjų kontroliuotų rinkimų
pašalintą Lietuvos vyriausybę,
pareiškė, kad šis. reikalas turėtų būti įtrauktas į visuotinio
susirinkimo dienotvarkę pirmiau
kaip už J. T. ribų esančių tautų
reikalavimai priimti nariais.
Jis pasakė, kad J. T. per savo
gyvavimo septynerių metų lai
kotarpį, kaip pasaulinė organi
zacija, dar nesvarstė rusų agre
sijos prieš Lietuvą, Latviją ir
Estiją.
•
*
•
žadeikis, kurs yra ministeriu
Čia turi būti pažymėta, kad
prie Jungtinių Valstybių nuo šie pareiškimai yra formuluoti
1935 metų, pripažino, kad J. T. laikraščio korespondento. Mitardymas dėl Baltijos valstybių nisterio žadeikio žodžiai čia yra
užpuolimo "būtų neįmanomas tik tie, kurie korespondento pa
be Sovietų Sąjungos sutikimo" imti į kabutes, šiaip .tai .yra tik
ir toks sutarimas greičiausiai ministerio pareiškimo atpasako
neįvyktų.
jimas korespondento pasirink
Bet jis pabrėžė, kad pats nu tais žodžiais. Iš čia yra affliradę
sistatymas siekti tardymo "bū ir kaikurie netikslumai.
tų didelės moralinės vertės vi
siems suinteresuotiems" ir lais
vojo ■ pasaulio akyse parodytų
PRANEŠKFT SAVO
Rusiją "kaip valstybę-užpuoliADRESUS
kę”. Tokios akcijos propagan
dinė reikšmė būtų neįkainoja Visi ateiviai, nepiliečiai, kurie
ma, — pridūrė Žadeikis.
gyvenate USA, įstatymu turite
Jis pasakė, kad "smulkus iš pranešti savo adresus iki sausio
dėstymas” apie raudonųjų Lie mėn. 31 dienos. (Kai kns klai
tuvos Latvijos ir Estijos pagro dingai informuoja, kad tik iki
bimą yra įteiktas Lester B. sausio 10 d. — tas netiesa).
Pearson, septintojo visuotiniojo
Adreso pranešimui
Pašto
J. T. susirinkimo pirmininkui. įstaigose reikia gauti specialius
Tas ir kitas dokumentas yra blankus. Juos negalima siųsti
įteiktas svarstyti J. T. 15 tautų paštu, bet užpildžius vėl reikia
komisijai, svarstančiai agresi gražinti pašto įstaigai. Laiku
( Perkelta i 2-rą rual.)
jos apibrėžimo klausimą.
neužpildžiusieji tų pranešimų
Lietuvos ministeris pasakė, gali būti skaudžiai nubausti,
kad "mažiausiai 300,000" jo net.iki ištrėmimo iš USA.
tautiečių rusai yra likvidavę ir
"daug šimtų tūkstančių” yra iš
siuntę į priverčiamųjų darbų LAIMĖJO PREMIJĄ
stovyklas.
Lietuva, paskelbusi savo ne
J. Gliaudą, detroitietis, antrą
priklausomybę nuo Rusijos 1918 kartą laimėjo Draugo romano
ko, Tautinės Sąjungos iždinin metais, buvo vėl sovietų oku premiją 1000 dolerių sumoje.
ko. Laiške mums rašo: "Lau puota 1940. Ji turi gyventojų Šiais metais laimėjo.už romaną
kiau progos į talką Vilties dar apie 3.000.000.
Orą pro nobis.
bams. Dabar tokia proga atsi
rado, kada Viltis perka nuosa
vus namus. Jungiu 100 dolerių
čekį ir linkiu geriausios sėkmės
VISAM PASAULY
Jūsų darbams”.
• Prezidento Trumano paskirta komisija peržiūrėjo nau
Pirmiesiems aukotojams ir
nuoširdiems talkininkams ačiū. jąjį imigracijos įstatymą. Komisija pripažino, kad įstatymas ne
tikęs, kenkiąs kraštui ir net tarptautiniams santykiams. įteikti
Laukiame visų kitų talkos.
pataisymai, kuriuos, reikia manyti,. 83 kongresas apsvarstys ir
įstatymą pataikys.

TALKA
VILTIEJ NAMAMS
Nupirktųjų Vilties — Dirvos
namų dokumentai tvarkomi ir
manoma, kad šį mėnesį bus viskaą sutvarkyta. Po to teks at
likti spaustuvei reikalingus įren
gimus ir perkelti Dirvos redak
ciją bei pačią spaustuvę.
....
Vilties namų pirkimo tarpi
ninkas 'Ray Nausneris, kuris
jau daugelį clevelandiečių yra
aprūpinęs ■ gerais pirkiniais,
tvarkyme nuoširdžiai talkininkauja. ■.,
Į mūsų paskelbtą atsišaukimą
jau atsiliepė ir trys vyresniosios
kartos veikėjai: Clevelandietė
veikėja Sofija Mudrauskienė-ta
proga atnešė $25.00 ir paprašė,
kad ją įrašytų į Vilties Drau
giją. .Ji palinkėjo, kad visi tau
tininkai prie šio namo įrengimo
savo auka prisidėtų.
prisidėtų.
Iš Brooklyno tuoj atsiliepė
daugelio organizacijų veiklus
narys, aktyvus tautininkas, Pra
nas Narvydas. Jis atsiuntė 5
dolerius ir geriausius linkėji
mus. z
Laikrąštį išleidžiant gavome

VILTIES
DRAUGIJOS
NARIAI
■r

• Į JAV atvykęs Anglijos ministeris pirmininkas Churchilliš tariasi su prezidentu electu gen, Ėisenhoįveriu. Pirmas
posėdis užtruko valandą ir 40 minučių. Po to pietavo pas Ber
nardą Borucką, seną Chūrchillio draugą. Churchillis atvyko Queen
Mary laivu.
Nors pasitarimo pranešimas nepaskelbtas, bet kalbos eina
J Vilties Draugiją įstojo ir
apie Korėjos karą ir Stalino tariamąjį norą susitikti ir padėtį
įnešė įnašus: •
,.
.
.
$10.00 aptarti.
Žitkūs Ed., Cicero. ....
• 10.00
Kl. M., Cleveland.......
• Eisenhovverį aplankė Chiang-Kai Sheko užsienio reikalų
10.00 ministeris, Pasikalbėjime dalyvavo ir Foster Dulles.
Xy, Boston
...
Mudrauskienė Sofija,
• Iš Korėjos fronto skelbiama, kad lyginant nuostolius
25.00
•: Cleveland ........... ....
fronte, jie esą 10 kartų didesni koihųhiatams.,
A. S. Trečiokas, Newąrk 100.00
• Šios savaitės pradžioje didžioj daly Amerikos prasidėjo
Vilties Draugijos reikalais
kreiptis: ,6820 Superior Avė., didesni šalčiai. Chicagoje termometras nukrito iki' 0. Net ir Flo
ridoj, prieMiami, pasirodė, ledas.
J.00 dolerių čokį iš A. S. Trečio- ClevriandlŠ/Phio,

•jj

-*4z.n.

Paprasto gyvenimo pavyzdys: Japonijos imperatoriaus llirohjto duktė princesė Yori ir jos vyras
Tahamasa Iheda tikrina vienų iš turimų 8 ožkų. Jie dar turi karvių, ančių, 1500 viščiukų, 40 kiau
lių, 50 šunų ir daugybę kanarėlių. Ūkis turi 15 darbininkų ir yra vienas iš didžiausių Japonijoj.
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1952 metais Kaune

ELGETOS VISOSE GATVĖSE. — ELGETŲ MEDŽIOKLĖS. — KAUNO JUODOJI RINKA. —

NEIŠVENGIAMAI PLINTA PROSTITUCIJA. — KAUNO LIGONINĖSE. — BAŽNYČIŲ VAR

PAI — VIENINTELIS NESUBOLšEVIKINTAS GARSAS.

Kaune skurdas ypatingai di
delis. Nors čia oficialiai kovo
jama prieš elgetavimą, visose
gatvėse gali matyti elgetų, ypač
prie bažnyčių, kurioje dar būna
pamaldos. Viena moteris tvirti
no prie bažnyčios per tris va
landas surinkusi 59 rublius.
"Gražus artimo meilės pavyzdys
net ir tokiam skurde”, — pa
brėžia pasakotoja.

įperka. Atlyginimai toki, kad
Suknelė — 2 rb., mot. paltas
jų vargiai pakanka būtiniau- — 20 rb., pora pirštinių nepiršsiems maisto dalykams. Tad tuotų numegzti — 4rb., megz
šiose krautuvėse daugiausia te- tinis numegzti — 65 rb., pora
perka sovietinės administraci vyr. kojinių — 6 rb., 20 nosinių
jos pareigūnai, karininkai ir tie, apmegzti — 15 rb.
kurie yra prasimanę pinigų vog
Pasakotoja tvirtina, kad Kau
dami ar kitais nelegaliais ke
ne plinta prostitucija. Nors ofi
liais.
cialiai uždrausta, Kaune esanti
Kaune dabar užprašomos eilė prostitucijos namų, kuriuosmaždaug tokios kainos:
lanko sovietiniai pareigūnai ir
Tam tikrais protarpiais mili
1 metras paprasto kartųno — karininkai. Vieni toki namai .esą
cija surengia elgetaujančių vy 8-12 rb.; 1 m. medžiagos sukne net Laisvės Alėjoj, dabar vad.
rų, moterų ir vaikų medžioklę. lei — 80-120 rb.; 1 m. medžia Stalino prospektu. Dėl to plin
Kadangi elgetų tarpe esti daug gos moteriškam paltui — iki ta ir venirinės ligos. Esanti ve
vokiečių, tai sugautus, nežiūrė 200 rb.; 1 metras milo — 71 rb.; nerinių ligų ligoninė — Girstu
dami, ar jie vokiečiai ar ne, su 1 pora moteriškų batukų (bre pio gatvė 13 nr. (netoli geležin
grūda j prekinius vakonus ir zentinių) 112-120 rb.; 1 pora kelio stoties), kurioj nuolat esą
veža į Rytprūsius. Tačiau, ka kaliošų — 29 rb.; 1 pora vailo apie 250 abiejų lyčių ligonių —
dangi prie kokių 150-200 tokių kų — 120 rb.; 1 mot. kelnaitės vyrų skyriuj esą 120-140 lovų,
vežamųjų sargyba paprastai bū (medvilninės) krautuvėj — 25 moterų — 100-120 lovų.
na silpna, tai didelė šių "kelei rb.; juodoj rinkoj 15-16 rb.; 1
i
Žaliakalny esanti didelė, dar
vių” dalis prisitaiko išsprukti' pora šilkinių kojinių 20 rb.; 1
dar Lietuvoje ir čia toliau pa I pora sintetinių kojinių 8 rb.; 1 Lietuvos laikais pastatyta ligo
ninė su apie 600 lovų. Čia dirba
silieka.
skepetaitė 6-20 rb.
beveik vien sovietiniai gydyto^
Kitas labai būdingas reiški
Net ir privilegijuoti sluogsLigonių yra perdaug ir dažnys yra "juodoji rinka”. Nors niai stengiasi pirkti ne pasiūtus jai.
nai jų ligoninė nebepriima. Ir
"juoflai" prekiauti ir uždrausta, drabužius, o medžiagą metrais,
čia llgonys ypač skundžiasi blotačiau kiekvienas Kaune žino, nes privačiai pasisiūti pigiau
maistu. Gydytojai pataria
kur reikia kreiptis, norint gauti išeina. Pasakotoja pati kurį lai gu
ligonims
prašyti, kad giminės
tam tikrą prekę ir prieinama ką vertėsi privačiai siūdama už
neštų
maistą
iš namų. Lankymo
kaina. Įdomu tai, kad, kaip pa maždaug tokius atlyginimus;
sakotoja pabrėžia, juodosios šalia nakvynės ir maisto:
(Perkelta į 8 pusi)
rinkos kainos dabartiniais lai
kais yra ne augštesnės, kaip tai
būdavo anksčiau, bet dažniau
siai žemesnės, nei viešoje pre
kyboje. Tai esą greičiausiai to
dėl, kad čia prekiaujama dau
giausiai vogtais daiktais — vog
tais iš valdinių dirbtuvių bei
sandelių. Kadangi kitaip neįma
noma pragyventi, tai tykių vo
gimų, išskyrus valdžią, niekas
nesmerkia. Anot pasakotojos:
"Kas begali rūpintis apiplėšto
krašto morale ir dorovės prin
cipų išlaikymu, kada jų likimą
lemia vadai ir išlaisvintojai, pa
tys buvę bankų plėšikai, masi
niai žudikai ir gangsteriai!”
Kaune juodoji rinka tuoj už
Nemuno tilto, dešiniame .gatvės
šone ir gretimose gatvėse, žmo
nės stovi šaligatviuose ir net
vidury gatvės. Būriuojasi, aiš
kinasi kas ką turi pasiūlyti'ir
kokios kainos. Daugiausiai par
duodami audiniai ir maistas. Iš
vartotų dalykų pirmoj eilėj ei
na baldai. Didžiausias pareika
lavimas lovų ir vaikų vežimė
lių. Kainos nusistato vąšai ka
pitalistiniu pasiūlų ir paklausų
principu, neatsižvelgiant aplin Devynesdešimt metų senelis Addison'T. Smith bus vienintelis
kui veikiančios komunistinės si žmogus dalyvavęs kiekvienam prezidento įšventinime nuo 1889
metų, kai pamatys Dvvight D. Eisąnhower duodant prezidentinę
stemos. •
Tiesa, Stalino prospekte (buv. priesaiką. Jis yra matęs 11 prezidentų priesaikas ir susipažinęs
Laisves alėjoj) tekstilės krau su jais pačiaiB, išskyrus su Trumanu, su kuriuo tikisi pasimatyti
tuvės yra pilnos visokių audinių, prieš sausio 20. Smith yra gimęs Ohio vaisi, ir atstovavęs Idą®
anskriti nėr
matu.
bet lietuviai gyventojai jų neapskritį
per 20 metų.
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(Atkelta iš 1-mo pusi.)

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas
Karo gamyba, nors kiek ir
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), sumažės, vis dar bus augštame
6820 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio. I , ■ •
t
i •
Telefonas: ENdicott 1-4486
lygyje. Laukiama pragyvenimo
Išeina Clevelande kas ketvirtadieni. isla.idu sumažėjimo. AtpigsianRedaktorius: Balys Gaidziunas.
..
.
w. ,
,
...
įregistruota kaip antros klasės h mesa. Slek tiek ruba1’ aut°siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve-1 mobilių kainos nekils, o gal net
landė pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta
tymų.
Prenumerata metams iš anksto:
Jungt Amerikos Valstybėse $5.00,
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.00.
■ Atsk. Nr. kaina 10 centų.

kiek ir sumažėB. Taip pat ne
laukiama didelio kainų kritimo
ir namų srityje, atlyginimai ne
bus mažesni, o statybos medžia
gų kainos palyginti vis dar augštos. Ateinančių metų ūkinis
gyvenimas šitaip skaičiais atijraizdupjamas:

I

___

Rousseau, Flaubert — santykiai
1952-jų metų Nobelio litera
VACYS KAVALIAUSKAS
su Kūrėju, "žmogus ir nuodė
tūros premija buvo paskirta
prancūzų tautos sūnui Francois
mė’' ("L’homme et le peche”)
. kolektyvinis kūrinys, spren
Mauriac.
1rašo, jog jis, būdamas vaikas, —
liūdnas ir visa kas jį ,džiąs blogio ir gėrio problemą
Francois Mauriac yra vienas buvęs
I
mokytojų baimė, ne literatūroje, ir daugelis kitų.
iš pačių didžiųjų šio šimtmečio skaudinę:
'
,
pamokos, rašomieji
Prancūzijos rašytojų, seniai išmoktos
i
čia nėra įmanoma; o todėl ir
egzaminai ir t.t.
prasiveržęs pro savo gimtojo darbai,
<
nesiryžta, duoti net ir pačius
1953 metų krašto ribas ir šiandien plačiai
1953 metų
Tačiau pro liūdnus ir juodus ryškiuosius didžiojo kūrėjo, gi
pabaigoje žinomas visame kultūringajame jo
pradžioje
. romanų tonus vis garsiau ir laus
I
ir plataus, gyvenimo kelio
Pramonės gamyba, lyginant su
pasaulyje.
iaiškiau ima veržtis šviesos gies ir kūrybos bruožus. Tenka pa
prieškarine, pakils nuo ........... 223%
229 %
aidai, kurie ypač išryškėja stebėti, kad Francois Mauriac
F. Mauriac, gimęs 19 šimtme- mės
1
Gyventojų išlaidos pakils nuo
po
1928 m., kada Mauriac po yra vienas iš pačių didžiųjų mū
čio
pabaigoje
(1885
m.),
iškilo
1
dabartinių................... :............. 223,8 bil. iki 230,1 bil. dol.
moralinės krizės grįžta prie sų amžiaus rašytojų, ir tauta,
tik po pirmojo Pasaulinio Karo. .
Darbininko valandinis uždarbis
Dievo
ir pasidaro karštas Pas- kuri yra pasiekusi tokias meno
bus .............................................. 1,71
1,76 dol. Pirmieji jo romanai praėjo ne calio, dar, 17 a. skelbusio, jog
augštumas ir ypač kuri gimdo
pastebėti,
tačiau
1922
metų
va'
Biznierių pelnas be taksų sieks 19,5 bil. iki 21,6 bil. dol.
ne
protas,
bet
širdis
pažįsta
tokius sūnus, kaip paskutinysis
Gyventojų pajamos pakils nuo 278,1 bil. iki 283,6 bil. dol. sario mėn. pasirodęs jo roma
Dievą, skaitytojas. Jo romanas Nobelio premijos laureatas, nė
• 1952 m. gruodžio 31 d. Aus studijuojančia Sarbonos univer
Dirbančiųjų bus (sumažės, nuo 65,4
mil.
iki
64,9
mil. nas "Raupsuotojo pabučiavi- ,"Tai, kas buvo pražuvę” (”Cequi
trijoj buvo lietuvių: 77 vyrai, sitete, Paryžiuje. Velionė palai
ra pasiruošusi mirti.
mas” ("Le baiser aū lepreux”)
Pragyvenimo lygis nukris,
etait
perdu
”
),
pasirodo
jau.
nu

74 moterys ir 501vaikų, iš viso dota Strassbourge XII. -30 d.,
lyginant su prieškariniu, nuo 190,9%
187,3% atkreipė kritikos ir skaitaričio- šviestas naująja šviesa. "Gy
jki
201 mūsų tautietis. Tarp jų yra kur VLIKą ir VT atstovavo T.
sios visuomenės dėmesį. F. Mau
Dirbančiųjų atlyginimai ir algos
vačių lizde” ši šviesa apšviečia
13 džiovininkų, 17 chroniškų li Šidiškis.
sieks .......................................... 185,3 bil. —' 191, bil. dol. riac staiga pasidarė garsus. Po
i
agonizuojančio senelio viltis, o
gonių, 5 invalidai, 13 gausių šei
STOP GENOCIDE
to
ėjo
ilga
Mauriac
romanų
se

• Dr. K. Valteris, kuris akty Namų pastatų vertė bus beveik
"Frontenac
paslaptyje
”
("Le
mų, 31 senelis, o dirbančių —
pastovi — .................................. 32,4 bil. — 32,5 bil. dol. rija, kuriuose jis, pats būdamas
Mystere Frontenac”) ’ Mauriac
tik 50. Svarbiausios lietuvių ko viai dalyvauja lietuvių spaudo
katalikas, drąsiai kritikuoja se
je, gavo teisę verstis gydytojo Ūkininko pajamos sumažėsiandainuoja apie šeimos meilę, gai
lonijas Linze, Salzburge ir Insnų
katalikiškų
šeimų
moralinį
praktika D. Britanijoje ir domin. čios nuo ................ ........ ............ 35,1 bil. — 32,5 bil. dol
vinamą amžinosios meilės šalti
brucke.
O
Vyriausybės išlaidos padidės — 80,8 bil. — 87,6 bil dol gležnumą. 1925 m. Prancūzų nio.
• Prieš Kalėdų šventes VLIKo
Akademija už literatūrinius
• Nuo N. Metų ligšiol DBLS
— Vėlesnieji jo kūriniai, —
ir VT būstinėn atvyko "Ameri
nuopelnus jam paskiria. Didžią
leidžiamas "Britanijos Lietuvis”
rašo
jau minėtasis Louis Chaig
kos Balso” lietuviškųjų trans
Iš šią spėjamų skaitlinių, yra tų britų siūlymais — dolerio ją Romano Premiją (Grand Prix
virsta Europos lietuvių laikraš
ne, — žmoniškosios nakties vi
liacijų Muencheno skyriaus ve-Į lauktina gerų metų, tik žemės nuvertinimu — tuo atveju gry du Roman).
čiu, kuriame bus duodama dau
dury sužadina ilgesį vaikystės
Šiandien Francois Mauriac ro
giau informacijų apie Europos dejas pik. K. Grinius ir trans- ūkyje pajamos numatomos kiek no pinigo laikymas banke ne
,
Racijoms
į
Lietuvą
Kalėdų
bei
mažesnės,
bet
nežymiai.
Tačiau
būtų* naudingas laikytojui. Rei manai, (be jau minėtojo "Raup ir tyrumo, panašaus į begalinį
liet, bendruomenių gyvenimą.
Naujų
Metų
proga
paėmė
įkalmums,
eiliniams
dirbantiesiams,
kia
sekti ūkinio gyvenimo raidą suotojo pabučiavimo”), "Ugnies pušų ošimą ar į tolimą lakštin
”Br. L-vį” toliau leis DBLS c.
bėjimus
VLIKo
ir
VT
pirmininvengtina
didesnių
užpirkimų,
ir pagal tai tvarkyti savo san upė” (”Le Fleuve de Feu”), galos balsą, kuris atrodo ateina
valdyba drauge su PLB Europos
iš nežinomo pasaulio.
kų,
Tautos
Fondo
Valdytojo,
užsitraukiant'didesnes
paskolas.
taupas.
"Blogis” (”Le Mal”), "Meilės
kraštų bendruomenėmis, kurių
Francois Mauriac, kaip retas
A. M-kis dykuma” ("Le Desert de l’amkiekviena skiria po vieną atsto Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Jeigu respublikonai susigundinVyr. Valdyba nario bei kt. kai-----------------------------------------our”), "Teresė Desqueyroux” kuris kitas didysis rašytojas,
vą į leidimo tarybą.
bas.
("Therese Desqueyroux”), "Li moka subtiliai fiksuoti pačius
• 1952. XII. 27 d. rytą, Straskimas” ("Destins”), "Gyvačių slaptuosius žmogaus sielos virp
• Lietuvių Tautinių Korp! Sam
burgo ligoninėje, po sunkios ke
Ačiū Rėmėjams!
lizdas” ("Le Noeud de Viperes”) telėjimų niuansus ir beveik ne
būris Chicagoje per savo pirmi
penų operacijos, mirė Ph. Dr.
ir kiti yra plačiai žinomi skai pastebimus pasąmonės suban
ninką St. Švedą, Kalėdų šv. pro Prenumeratos pratęsimo pro
Veronika Karvelienė, VLIKo ir
gavimus. štai, pavyzdžiui, Elz
LOUIS VACANCY
tančiųjų pasaulyje.
ga prisiuntė 100 dolerių čekį
Atlik savo pareigą. Įsigyk
VT nario Dr. P. Karvelio žmo
ga
DIRVOS
spausdinimo
prie

■ ■ (».<i
Vokietijoje vargan papuolusiems
F. Mauriac romanai, prof. dr. bieta Gornac, viena iš pagrindi
ir
ant visų laiškų bei siuntų
na. Paliko vyrą ir dukrelę Ugnę,
nių
romano
"Likimas
”
persona

Jei Jūs 'ruošiatės važiuo
bendraminčiams (Vykintui, Ba- monėms pagerinti aukojo šie
H. Brugmans žodžiais, koncen
klijuok "Stop Genocide”
žų,
jaučia
slaptą
aistrą
Rober

skaitytojai
:
ti sveikatos pataisyti į Hot
taičiui, Banaičiui ir Drungai),
truojasi ne apie žmogų, apskri
ženklelius. Tuo populiarinsi
tui Lagave, pamišusiam savo
Springs, Ark, atsiminkit,
kaipo solidarumo ir užuojautos I Gelažius Julius, Cicago
tai imant, kaip psichologinį fe
§2.00
Lietuvos vardą ir jos kan
draugų
ir
kaimynų
sūnui,
tačiau
kad pas mus kaštuoja tik
ženklą, kartu perduodamas ir| Gregeris R., Centralia
nomeną, bet apie didžiąsias kon
1.00
IŠ LAIŠKŲ
čias.
tatai
ji
pati
sau
prisipažįsta
tik

§1.00 per dieną.
geresnės ateities linkėjimus.
I Juška Juozas,: Detroit
kretaus gyvenimo realybes —•
1.00
tai po jo mirties. Mauriac ypač
. Surinktos lėšos bus pa
nuodėmę, aistrą, dvasinį skaus
Amastauskaitė
K.,
REDAKCIJAI
• Atsiųsta paminėti GABIJA,
puikiai moka vaizduoti moters
naudojamos kovai prieš
L. VALEIKA,
mą, vienišumą, sąžinės nerimą,
Bayonne,
2.00
sielos slapčiausius kampelius,
Lietuvoje vykdomi) genoci
Labai buvo malonu skaityti neperiodinis literatūros žurna Baublys J., Detroit
meilę ir mirtį (Prof. Dr. H.
0.50
538
Prospect
Avė.,
las
Nr.
3,
1953
m.
Red.
Stepas
pagauti ir lengviausius atšešė
dą.
"Dirvą” per ištisus metus, tik
Brugmans, "Les tresors litteKuras
Povilas,
Naūgatuck
1.00
Zobarskas. 84 psl., kaina §1.00.
Hot Springs, Ark.
lius, ir turbūt todėl moterų
Ženklelių ir visos "Stop
rai labai įdomus laikraštis.
rairs de la France”). Jo roma
Marcinskas B., Paterson 1.00
Adresas:
Gabija,
335
Union
skaitytojų jis labiausiai mėgs
Genocide”
akcijos reikalais
TeJeL:
5163
Tik vienas dalykas, mums ne
vaizduojamojo
gyvenimo
nuose
Garbačiauskas L., Toronto 1.00
rašyti:
mokytiems, yra nesuprantamas, Avė., Brooklyn 11, N. Y. šiame Keciorius V., Toronto
varsos tamsios ir liūdnos. Liūd tamas,
1.00
Be grožinės literatūros kūri
kodėl Jūs vartojate daug nelie numeryje yra prozos, poezijos Paršeliūnas J., Toronto
Lithuanian National
nos, galbūt, todėl, kad ir pats
1.00
ir
straipsnių
literatūrinėmis
te

nių,
Mauriac yra parašęs nema
tuviškų žodžių, kurie galėtų bū
Martirology Section
Mauriac buvo liūdnas savo vai
Titas
Karolis,
Cleveland
0.50
ža ir kitokio pobūdžio veikalų,
DIRVĄ UŽSISAKYTI
ti lengvai pakeičiami lietuviš momis šių autorių: V. Ramono,’| Vaičiūnas V., Detroit
P. O. Box 1202
kystėje.
1.00
J. Krumino, A. Škėmos, Gr. Tukaip: "Jėzaus gyvenimas” (”Vie
kais.
Cleveland, Ohio
— Francois Mauriac vaikystė.
Rugienius Jonas, Detroit 1.00
'
de Jėzus”), "Trys didieji vyrai
E. L., Brockton lauskaitės, A. Barono, J. Rūte- Svilas B., Detroit
,
—
sako
Louis
Chaigne,
—
buvo
2.00
galima ir šiandien, nėra reikalo
Autorė save priskyrė prie tų nio, P. Babicko, L. Dovydėno, XX, Cleveland
liūdna ir turbūt kaip tik čia ir. priešais Dievą” ("Trois grands
5.00
Kl.
Jurgelionio,
Ant.
Gustaičio
Patark ir kaimynu.,
nemokytų žmonių, kurie apdo
reikėtų jieškoti jo romanų niū hommes devant Dieu”), kur na,
grinėjami
trijų
didžiųjų
Pran

kad prenumeruotų
vanoti tik kuklumu. Stengsimės J. Brazaičio, F. Kiršos, J. Stelaukti nei mėtų, nei mėnesi: raus charakterio
o
priežasčių
beikio, B. Babrausko, V. Maciū
cūzijos rašytojų — Moliere,
DIRVĄ
į pastabą atkreipti dėmesį.
(Louis
Chaigne,
Notre
litteraKAS TURITE TIMELESS
no ir kt.
ture
d
’
aujoųrd
’
hui).
Ir
pats
pabaigos!
LITHUANIA
• Antanas Paulaitis (23 RomMauriac savo "Memuaruose”
Iš VENECUELOS RAŠO:
sey St., Boston 25, Mass.), turė
Turėjom mažą paminėjimą jęs Vokietijoje foto, knygų pre Dirvos redakcija yra gavusi
ATSILANKYMAS KAPINĖSE
Neo-Lithuania Korp! 30-ties kybą ir importo-eksporto kon keletą prašymų prisiųsti knygą
metų sukakties. Susirinkom ke torą, dabar gyvena Bostone iri Timeless Lithuania, parašytą
(FRAGMENTAS Iš ROMANO "LIKIMAS”)
turi to ordino mokihanai. Ta nuo 1952 metų pavasario vėl turi*1i Dr. I. C. Norem, išleistą Lietuproga nutarėm įsigyti po vieną importo-exporto kontorą. Per jji; | vai Vaduoti. Sąjungos. Jei kny
FRANCOIS MAURIAC
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos
Vilties akciją. Pinigus prisius galima gauti žinias apie įvairius gų platintojai turite dar neiš
ir skelbimų reikalais:
Mečys Baliutavičius — vienas vokiečių kalba leidžiamus leidi platintų egzempliorių, ar kas
Vieną vasaros diena Maubec a Langon aikštėje, priešais
Waterbury, Conn.
Baltimore, Md.
iš mūsų mokihanų. Antras mo- nius Vokietijoje, Austrijoje ir turite atliekamų, malonėk tuoj
kepyklos duris, Elžbieta išlipo iš savo karietos. Prie tos pat par
išsiųsti
Dirvai
(6820
Superior
Vladas
Varneckas,
Antanas
česonis
('kihanas, Kazys Nausėdas, tu Šveicarijoje, o taip pat tuos lei
duotuvės slenksčio virpėjo pastatytas automobilis. Jauna moteris,
1323 Hollins St.
2157 N. Main St.
rėjo pasiųsti mažą koresponden- dinius užsisakyti. Visas infor- Avė., Cleveland 3, Ohio).
kiek storoka, perdaug puikiai apsirengusi, c-lino pyragaičius ke
cijėlę į Dirvą. Tuo būdu matai, macįjas teikia nemokamai.
Hamilton, Canada
So.
Boston,
Mass.
turiems berniukams. Elžbieta atpažino Paulių, kuris nuo jos'nu
kad į darbą įsitraukia daugiau
Brunonas Kalvaitis,
Antanas Mingėla,
sisuko. Ji išsirinko tortą ir vėl įsėdo į karietą, kuri sustojo prie
Jau išėjo iš spaudos. Gau
naujų žmonių. O su tuo ateina • Hypatia Yčaitė-Petkienė iš
545
East Broadway.
kapinių. ,
190 Catherine St. S.
Hollywood,
Cal.
rašo,
.
kad
pa

nama
leidykloje
ir
pas
spau

daugiau naujų stilių, naujų for
tenkinta
tenykščia
aplinkuma
ir.
dos platintojus
Elžbieta perėjo arkadą, kur stovėjo paliktas laidotuvių ve
mų — taigi, turėtų būti ir įdo
Brockton, Mass.
Montreal, Canada
nauju įsikūrimu.
žimas, ir ėjo mirusiųjų dulkių žeme, kartais sustodama perskai
Bačiulis A.,
miau.
Kaina §2.25
Stepas Kęsgailą,
tyti kurio nors antkapio įrašą. Ji atsiklaupė prie savo mirusiųjų
9 Broad St.
A. D., Venezuela
6882 Beaulieu St.
antkapio, tačiau ne prie to, kuris dengė mažojo Lagavo palaikus
Venezuelos bendraminčiai be
Patark kaimynui
Chicago, III.
Toronto, Canada
ir į kurį jinai žiūrėjo ilgai) nejudėdama. Ji pastebėjo) kad kapo
veik visad yra pirmieji pradžiu
prenumeruoti
Jonas Paplėnas,
Jonas Paršeliūnąs,
tvorelė reikalinga perdažyti.
,
ginti gerais sumanymais ir dar
4416 So. Hermitage Avė.,
62 Pauline Avė.
' DIRVĄ
bais. Ačiū jiems už gražią talką.
Dangaus mėlynėje! šūkavo kregždėą. Keliu dardėjo veži
YArd 7-0191
Welland, Canada
mas. Lentpjūvės nesiliovė, dejavusios ilgu skundu. Lentų krūvos,
Dayton, Ohio
Žukauskas Kazys
šią popietę kvepėjo šviežiais sakais ir skiedromis. Garvežys sun
J. A. Urbonas,
GERIAUSIA DOVANA
287’Z> E. Main St.
kiai alsavo, ir jo dūmai nešvariai driekėsi tyroje dangaus žydry1302 Lamar St.
mėje. Už kapinių sienos tarmiškai šnekučiavusi dvi moterys’
Artėja Kalėdos ir Nauji Metai. Geriausia dovaną
Anglijoje
Driežas, besišildąs ant terasos, pusiau pridengė Roberto-Lagave
yra lietuviška knyga. TREMTIES leidyklos išleistos kny
Detroit, Mich.
Dainora Daunoras
vardą ir gimimo datą. Vasaros diena, panaši į tūkstančius vasa
gos, gaunamos DIRVOJE ir kitose atstovybėje:
VI. Pauža,
„ 49 Thornton Avė.
ros dienų; panaši į tas dienas, kurios, kaitino šiuos akmeninius
9124 Quincy Avė.
Igno šeiniaus "Kuprelis”, kaina 2 dol.,
Thurnham Green,
antkapius tada, kai ponios l’rudencijos Gornac palaikai prisijungė
Vytauto Alanto romanas "Pragaro Pošvaistės'
. London W. 4
Newark, Nęw Jersey
prie visų Gornac, kurie jau anksčiau buvo pavirtę į dulkes.
pusi., kaina 3,5 dol.
'7 A. S. Trečiokas,
Australijoje
Elžbietą apėmė liūdesys, staigus, ateinąs iš toli. Ach! Ji.
R. Spalio novelės "Didžiosios Atgailos”, kaina 3,5 dol.
314 Walnut St. .
Povilas Lukošiūnas,
dar nėra tiek pat mirusi, kaip šie mirusieji. Ji. primerkia akis, ir
Jurgio .Savickio romanas "šventoji Lietuva”, kaina
Box 1565 M, G.P.O.,
mato'kambarį, "tamsų, tačiau permatomą; mažasis Lagave tiesia
New York-Brooklyne
3 dol.
Adelaide,
S.
A.
Antanas
Sodaitis,
į
ją rankas, jo dantys blizga, jo krūtinė nuoga ....
■ •
R." Spalio nepaprastos intrigos jaunimui, ir senimui
C
w
57-56, 63rd St.,
apysaka. "Gatvės Berniuko Nuotykiai”, 508 psl., kaina 5 dol.
Ji
priėjo
prie
tvorelės,
kuri
buvo
reikalinga
perdažyti,
at
Vęnecueloje
Maspeth, N. Y. •
rėmė savo veidą į jos virbėjus ir įsivaizdavo neišmatuojamą-tam
Visos TREMTIES leidyklos išleistos knygos įrištos
Antanas Diržys,
sumą, aklinai uždarytą dėžę, gabalą drabužių medžiagos,- plonus
drobėje. Tai gražus bibliotekos papuošimas ir geriausias
Post Office Box 1291
Avenida Alayon No. 6
Omaha, Nebr.
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mone savo paties tikslui, glūdin
Kitame skyriuje valdyba na
čiam jo paties esmėje. Vertybės
riams išsiuntinėjo
anketas,
esti iškreipiamos, ir demokrati
klausdama, kaip skyriaus veik
i
■
■
<
ja, kaip žodžiais išpažįstamas
lą paversti daugumai narių įdo
1
Studentų Sąjunga, šioji spontaniška jaunųjų akademikų
tikslas, esti palenkiamas ideolo
mia ir prasminga. Tik apie 15
apie
pusę
studijuojančių
lietu

Visi
esame
susirūpinę
lietu

.,
veržlumo ir lietuviško visuomeniškumo išraiška, pradėta prieš
giniame metode slypinčiam ki viškosios studentijos prieaugliu vių Amerikoje, dar nėra galu procentų gavusių anketas rado
dviejus metus steigti pildant penkius tikslus (pedantiškai suretam tikslui, kuris su demokrati tremtyje; be jo ir Lietuvos iš tinai, susiformavus, todėl, kal reikalo jas grąžinti.
gistruotų įstatuose) ir keturias užduotis, apie kurias tuomet buvo
ja gali neturėti nieko bendra. laisvinimas, ir jos atstatymas bant apie ją, tenka remtis fak
Dėl minėtos situacijos kalti
daug rašoma spaudoje. Sąjungos veikimo barai gali būti reduTodėl nei tradicinė socialistinės, bus daug sunkesnis.
tais, gal ir nevisiškai tiksliais. visi esame:. ir lietuviškas, ir ne
kuoti j du pagrindinius: lietuviškąjį ir amerikietiškąjį.
nei tradicinė krikščioniškosios
Išsaugoti Lietuvai šį prieaug Amerikoniškas gimnazijas bai
Sąjungos steigėjai yra kreipę ypatingą dėmesį j pastarąjį.
demokratijos ideologija, nei, pa lį reikia ji išlaikyti lietuvišką. gusių lietuvių studentų didžioji' lietuviškas gimnazijas baigę.
Buvo tikimasi, kad Sąjunga turės svarbią užduotį valstybinėje
galiau, 19-jo amžiaus liberaliz Kol žmogus galvos lietuviškai, dalis lanko kultūrinius ir nekul- Nemalonu, kad atsiranda tokių,
plotmėje atstovauti Lietuvos studentus; gal pati svarbiausia jos
mas savyje neturi jokios esmi jis visada bus lietuvis. Lietuvių tūrinius lietuviškus parengimus, kurie nemato ai- nenori matyti
užduotis buvo įžiūrima skleidime informacijų apie Lietuvą, jos
nės demokratijos garantijos, nes kalbos užmiršimas, svetimų pa jungiasi į akademines ir neaka- pavojaus, gręsiančio lietuvybei
dabartinę padėtį ir aspiracijas. Buvo siūlyta steigti Lietuvos Stu
jos žino tikrąją ir galutinę tiesą pročių perėmimas palaipsniui demines lietuviškas organizaci Amerikoje, lietuviams pradėjus
dentų Egzilyje Sąjungą, ir jeigu atsisakyta, ne dėl to, kad būtų
("nepasaulėžiūrinės katalikiškos priveda prie padėties, kada jas ir t.t. Teoriškai jie pilnuti tik "galvoti” lietuviškai. Tūlas
tuo paneigiamas absoliutus tautinio principo primatas, bet kad
ideologijos politika”, iš kitos žmogus pradės nebegalvoti lie niai lietuviai. Savo pareigas at sako, kad ne vien studentai to
sukūrus organizaciją, įgalinančią draugėn susiburti su Amerikoje
pusės, yra Dr. Jekyll ir Mr. Hide tuviškai, tuomi galutinai tap lieka. Lietuviškumą remia ne kie: visi dabar apsnūdę, gi stu
gimusiais lietuviais.
"suskaldytos asmenybės” prin damas nelietuviu. Galvojimas tik moraliai, bet ir materialiai. dentai, be to, dar mažai laiko
Ši užduotis, kalbėti apie Lietuvą svetimiesiems, yra pali
cipo sąmoningas ir šaltakrau plačiausia prasme — paskutinis Atrodo, kad iki "tik tautinio beturį; jie dabar, kaip ir visada,
vienas iš neturtingiausių sluogkusi lygiai aktuali. Gal nebe taip svarbu kalbėti apie tai, ką mūsų
jiškas pritaikymas politiniam tautiškumo požymis.
galvojimo” dar labai toli.
snių. Ko iš jų begalima norėti?
kraštas kenčia (tai jau nebereikalinga politikos ir viešosios opi
gyvenimui, labai būdingas segKylą klausimas, kaip su lie
Bet kaip tikrovėje? Nelaimin Daug jau, jei užsimoka nario
nijos pažadinimui, kurios pozityvumas. mūsų reikalams turi savo
mentalizuotam 20-jo amžiaus tuviškosios studentijos prieaug
ga
tikrovė, kurios amžinas už mokestį, perka bilietą į parenaiškias ribas). Gal svarbiau kalbėti apie konkrečias aspiracijas,
žmogui).
liu
Amerikoje,
šiuo
metu
čia
davinys
— teorijų griovimas. girną.
Vilnių, Klaipėdą, Baltų Federaciją. Gal svarbiau kovoti už mums
Kokia gali būti demokratija studijuoja apie 400 neseniai at Viename Stud. Sąjungos sky
šiuo metu aktualių klausimų išsprendimą, kaip Laisvosios Euro
Studentai šį tą veikia, gal ir
ir tolerancija (jei toleruoti ne vykusių lietuvių ir nežinomas riuje tik koks dešimtas procen
pos Radio lietuviškas transliacijas, rašant, pavyzdžiui, laiškus
verčia policija arba asmeniški skaičius čia gimusių. Pirmieji tas antrosios grupės studentų nemažiau kaip kitas lietuvis. Bet
atsakingom įstaigom (neužmirškime, kad net ir Laisvosios Eu
humanistiniai nusiteikimai, ne susiorganizavę į Lietuvių Stu aktyviai dalyvauja Sąjungos argi to pakanka? — ypatingai,
ropos Komitetas savo žemėlapiuose rodo Lietuvą be Vilniaus). gija, kaip ir religija, pašalintibūtinai iš pačios ideologijos iš dentų Sąjungą JAV. ši organi Veikime, kuomęt, prie dabartinių kai turima reikalo su tautos
Bet svarbiausia kalbant galvoti apie ateitį.
na iš visuomeninio gyvenimo ir plauktą) tam, kuris ne tik pat zacija turi apie 300 narių, ku
visuomeniškumo standartų, ak viltimi, su tais, kurie organi
'
Bet, šios užduoties reikšmei nemažėjant, antroji, vidinė, paliktina privačių individo įsi
sai eina velniop, bet dar, malo rių 45 procentai yra baigę lietu tyvus dalyvavimas organizacijo zuos, vadovaus lietuvybės išlai
tampa svarbesnė. Tai užduotis galvoji ir veikti. Galvoti lietuviš tikinimų, jo paties sąžinės daly
niai šypsodamasis, ir kitus į viškas gimnazijas, likusieji — je yra susirinkimų lankymas. kymui visame krašte?
J. š.
kais klausimais, apie savo krašto ateitį, apie mūsų vaidmenį joje. ku. Reikalauja to mūsų gili pa pragarą veda; arba kuris tyčio
amerikoniškas.
Veikti savosios visuomenes gretose. Užduotis išsiaiškinti mūsų, garba žmogaus religiniams ir
jasi iš ekonominio determiniz
Ši grupė, nors ir sudarydama
studentijos vietą visuomenėje, šiandien lygiai svarbi, kaip užsie pasaulėžiūriniams įsitikinimams, mo, tvirtindamas, kad tai tik
niečiams aiškinti mūsų tautos politiką. Laikui bėgant, ji taps vis ■ kurių nuvertinti negalima, rei tam tikro laiko ir vietos erdAKADEMINIAME PASAULYJE
svarbesnė. Mūsų tautinės politikos realiajam pagrindui, laiko vis kalaujant praktiniais sumeti vėje ribotai galiojanti prielaida?1
labiau atitolinamam nuo mūsų, jo įsisąmoninimas (ne praeities, o mais vesti juos į kompromisą
• Prof. M. Biržiška savo pa nadoje veikia lituanistikos sky
Demokratija gali būti užtikrinta
STUDENTŲ
aktyvistinėm ateities kategorijomis) tampa pirmine mūsų veik su kitokiomis pažiūromis.
dėkos rašte, jį pasveikinusiai rius, kuriame studentai gali
tik tuomet, kai kompromisas
los užduotim.
SUVAŽIAVIMAS
Chicagos Studentų Draugijai, įteikti diplominius darbus lietu
Kad perkeltume visuomeninio padaromas principu; kompromi
be kita ko rašo: "Tamstoms, vių kalba. Vėliau tikimasi šį
sas,
savo
ruožtu,
galimas
tik
gyvenimo
reiškimąsi
iš
ideolo

Naujieji mtai reikalauja vis daugiau darbo grynai lietuviš
NEW YORKE
mielieji studentai,... vienas skyrių praplėsti, įsteigiant Li
tuomet,
kai
operuojama
turimų
kojoje Brityje. Ir atsiminkime: lietuviškumas nėra romantiškas giškai aprėžto į pragmatiškai
faktų
šviesoje
objektyviomis
išlaisvintą
lauką,
turime
visų
Atskirų studentų ir S-gos mūsų kovos darbas ... ypatin tuanistikos Institutą. Dabar pa
verkšlenimas; veikla nėra tarpusavio insinuacijos.
pirma atsisakyti ideologinio me prielaidomis užuot izoliuotais skyrių jau antri metai judina gai reikėtų prieš akis turėti — skaitas skaito prof. A. Ramūtodo visuomeniniame veikime ir• asmeniniais tikėjimais.
mas sumanymas sušaukti ryti tai sąmoningų kultftrinių-politi- nąs-Paplauskas ir dr. H. Nagys.
• Lietuvių Akademinis Sam
jo vietoje prisiminti mokslinį
Už prielaidą mokslas yra a- niuose pakraščiuose platesnio nių lietuviškų santykių palaiky
! metodą, šisai nuo ideologinio sisakęs todėl, kad jinai reiškia masto reprezentacinį studentų mas su latviais ir estais, ukrai būris Montrealyje, veikiąs jau
skiriasi dviem esminiais aspek tokį žinojimą, kokiam žmogiš suvažiavimą pereina į įsikūni niečiais ir gudais. Mūsų politi nuo 1949 m., yra įsteigęs Stipen
koje labai jaučiama tokių san dijų ir Pašalpų Fondą, iš kurio
tais: pirma, jisai neveda atsa kas protas yra pajėgus. Ideolo
Net ir mes,'mokslui perdėm <das prieštarauja tikslams, kurie kymų į konkrečias problemas iš ginis metodas todėl turi augštą jimo fazę. New Yorko skyriaus tykių nekoordinuotumas, pavir duodamos stipendijos paramos
pirmininko R. Kezio, vadovau
atsidavę, esame sudominti lai juo siekiami, savaime aišku, jog centrinės suabsoliutintos prie
prestižą mūsų visuomenėje, kad jančio suvažiavimo rengimo ko šutiniškumas, kartais ir nebu reikalingiems studentams. Su
kas nuo laiko daromais pareiš- \kas nors kada nors turi sugriū- laidos, o, stebėdamas konkrečius
teiktos jau trys stipendijos, ir
pati visuomenė dar nėra susi misijai pastangų dėka, suvažia vimas".
kimais apie nedemokratinių idė ti, susipainiojęs savo paties gyvenimo reiškinius, prieina iš
• lliinois universiteto Chica dar dvi numatomos paskirti stu
pažinusi su moksliniu metodu vimas įvyksta š. m. vasario 7-8
jų, veikimo formų ir diktatūri prieštaravimuose.
‘vadų apie tuos konkrečius reiš bendruomeniniuose klausimuo
d. New Yorke. Platus domėji gos skyriuje Navy Pier įsteig dentams, studijuojantiems litu
nių asiracijų skverbimąsi į lie
kinius; jas susistematizavęs, ji se ir nėra supratusi, kad masis rodo, jog svarbi suvažia tam ■ Lithuanian Club universi anistiką. Lėšos renkamos iš
Lietuviškosios
demokratijos
tuvių visuomenę. Yra susiklos
visuomet
geriau vimo užduotis rytinių pakraščių teto vadovybė suteikė pripaži Montrealio lietuvių visuomenės;
silpnybė kaip tiktai ir glūdi sai
1 prięina prielaidų, aiškinančių žinojimas
čiusi net tradicija tokius skver
prieštaravime tarp metodo ir tuos dalykus, kurie buvo tyrinė negu teorija, nes įgalina mus veiklos pagyvinimui ir tarpusa nimą. Klubui dabar priklauso be to, visi Sambūrio nariai yra
bimus sutapdinti su tuo ar ki
tikslų. Demokratijos tikslus jau ti, ir galiojančių, kol tikslesni tiksliau kontroliuoti gamtos ir vio ryšių suglaudinimui yra netoli 60 narių, o jo vadovybę pasižadėję įnešti vienos dienos
tu asmeniu, tarytum jisai ar jo
tyrinėjimai neprives prie skir bendruomeninio gyvenimo ap puikiai suprantama, ir jog su sudaro: pirm. R. Babickas, vice- uždarbį.
pretenzijos ir būtų svarbiausias esame paminėję, kalbėdami apie tingų rezultatų — geresnių pa
raiškas, tiksliau planuoti žmonių važiavime galima laukti itin pirm. K. Mikėnas, sekr.-ižd. D.
• lliinois Universitete Urbajos turinį.. Kokiais metodais to
mūsų tarpe pavojus demokrati
siekiama? Ogi ideologiniu meto aiškinimų — tobulesnių prie gerovei ir leisti protingesnius gausaus aktyviausios studenti Dirvianskytė, nariai P. Vadppa- noje studijuojančių lietuvių
jai.
du, išvedančiu visus atsakymus laidų. Išvada nėra vertinga pa įstatymus. Ideologinis metodas jos dalyvavimo iš visų rytinių las ir R. Gaška. Tai pirmas lie tremtinių skaičius šį semestrą
Kad demokratijai pavojus
į konkrečias ir teorines proble ti savaime, o tik tiek, kiek ji yra viduramžiško, nuo empiriš- pakraščių. Galima laukti refe tuvių studentų vienetas "veikiąs pakilo iki 22. Be jų Urbanos
gresia, taip. Bet negalima su
mas iš vienos pagrindinės, iš atitinka turimus faktus; prin kos tikrovės nusigręžusio gal ratų iš Vyt. Vyganto, Vyt. Ka oficialiai JAV univėrsitetų sie Lietuvių Studentų Draugijai
tikti, kad jis jai grėstų iš indi
anksto (dar problemai neegzis cipas yra žinojimo funkcija. , vojimo liekana, žinojimas vi volio, T. Naginionio ir kitų ryš nose.
priklauso ir G Amerikos lietu
vidų pusės. Paskiras asmuo nie
• Urbanos Lietuvių Studentų viai. Santykiai tarp studentų
tuojant) nustatytos ir suabso -Jeigu vienas ideologas, įsiti suomet sąlyginis.
kiųjų
veidų.
Suvažiavimo
daly

kad nebus pavojingas tokiai dL
liutintos visoms ateities situa kinęs savo tiesos absoliutumu,
Mokslinis metoras visuomeni viai iki sausio 20 d. prašomi Draugijos nariai R. Neimanaitė, draugiški ir gražiai bendradar
delei ir tokį mūsų tarpe lūpų
cijoms prielaidos. Demokratinis esmiškai negali pagerbti kito niame gyvenime mus taipgi mo apie dalyvavimą pranešti R. V. Germanas ir R. Mieželis davė biaujama. Neseniai Draugija
garbinimą priderančiomis pro
tikėjimas, kad žmogus patsai ideologo jam šventos tiesos, tai ko veiksmingiau bendradarbiau Keziui (100 Cook St., Brooklvn, pasikalbėjimą apie Lietuvą per savo nariams buvo surengusi
gomis apturinčiai idėjai, kaip
yra ir turi būti savo likimo kal mokslinio metodo visuomeninin ti. Ideologinis žmogus yra he N. Y.), nurodydami tikslų at lliinois universiteto radijo stotį susipažinimo šokius-arbatėlę.
demokratija — jeigu jisai ne
vis (ir niekas jam išganymo ne kas, turįs abejoti savo prielaidos rojus, kuris geriausiu atveju vykimo laiką ir ar turima nak VVILL. Pasikalbėjimas buvo pra
• lliinois Universitete Navy
bus tam tikro dvasinio nusitei
gali primesti) esti papildomas galutinumu (moksle galutinumo verčiau žūva negu dėl praktinės vynė.
vestas laike universiteto YMCA Pier lietuviai studentai plačiai
kimo apraiška. Kai kurie mūsų
teigimu, jog žmogus šią teisę nėra), yra verčiamas iš pagrin problemos išsprendimo daro
Suvažiavimo rengimo komisi sponsoruojamos radijo valandė reiškiasi sportinėje veikloje.
visuomeniniame gyvenime pa
turi tik tuo atveju, jeigu jis dų pagerbti kito tokio visuome kompromisą (kitais atvejais ją sudaro R. Kezys (pirm.-, V. lės "Meet Your World Neigh- Stalo teniso rudens semestro
sireiškę negerumai, ir kai kurie
yra susipažinęs su tikrosios tie nininko skirtingas prielaidas. verčiau savo tiradomis arba lai Grajauskaitė, V. Karečkaitė, K. bors".
varžybose iš 60 dalyvių stalo
. net tokius mažutėlius, kaip mes,
sos šaltiniu. Jeigu yra viena Pastaruoju atveju nėra a priori kraštiniais šmeižtais nužudo Kudžma, S. Matyckas, R. Ošla•
Montrealio
universitete.
Ka( Perkelta j 4-tfl pust )
papiktinę žygiai ir yra būdingos
prielaida, iš kurios visa išveda aišku, kuris arčiau priartėjęs oponentą). Pragmatinis visuo- pas, A. Petrikas ir V. Vygantas.
apraiškos dvasinių nusiteikimų,
ma, tai toji prielaida jau nėra prie sprendimo, įgalinančio mus menininkas, naudojęsis moksli Iš Chicagos suvažiaviman at
R; — vg
sudarančių pavojų demokratijai,
demokratinio apsisprendimo da kontroliuoti tyrinėtą objektą ar niu metodu, savo esme yra ko vykstant laukiama CV vicepir
kur tik jie įsigali.
j |
lykas, ir su ja nesutinkantieji apraišką; o tatai juk tėra moks mandinis žaidėjas. Nelaiko jis mininko Liūto Griniaus.
Demokratija, žinia, turi savo
laikytini ne vien oponentais, bet linės tiesos tikroviškumo krite kamuolio kietai prispaudęs prie
H'
formą ir turinį. Pirmoji išreiš
į
apgailėtinais apakėliais. Prak rijus. (Tuo būdu, pavyzdžiui, sulysusios krūtinės, bet perduo
o ■ kiama balsavimais, valdžios
tika rodo, kad su tokiais apakė valstybės politika šeimos srity da jį žaidimo bendram. Jeigu damas paskęsta kiekvienas ge
f
1
funkcijų padalinimais ir tarpuliais elgiąmasi be skrupulų.
je vadovaujasi ne kuriomis laiko bedarant, nukenčia principai, jis ros valios pasireiškimas, bend
šavio kontrole, įvairių laisvių
ideologinėmis save paguodžia, kad tie patys radarbiavimo reikalaująs suma
Ideologinis metodas visuome pašventintomis
konstituciniais .užtikrinimais-...
gairėmis,
bet
konkrečiais
pla principai reikalauja, jog jie ne nymas. Gyvenimas šiandien rei
ninėje
veikloje,
įnešdamas
ele

Demokratijos turinys slypi tam
tikrose vertybėse, dėl kurių mentą, dėl kurio negalima da nais, įgyvendinančiais demokra būtų pastatomi virš praktinės kalauja ne herojų, ideologų ir
dauguma mūsų sutaria ir ver ryti kompromisų, prieštarauja tinį siekimą suteikti žmonėms problemos išsprendimo ir žmo šventųjų, bet asmenų, sugeban
tina. Viena tų vertybių yra, sa. demokratijai. Demokratija rei- sąlygų patiems, "pagal savo fa- gaus gerovės, kaip jis ją patsai čių bendradarbiauti, tai yra:
supranta.
operuoti prielaidomis, ne prin
kysime, tikėjimas, kad žmogusi kalauja kompromisų, ne tik šoną”, tapti laimingais).
pakankamai inteligentiškas bū. programinių, bet ir asmeninių. . Antra, mokslinis metodas, . Pragmatinio visuomenininko cipais ir kažkieno nustatytomis
ti laisvas, turėti galimybės pa Bet konjpromisu galima keblu■ būdamas grynai techniškas, ne- užduotis yra problemų išspren- generalinėmis linijomis; suge
čiam siekti savo- gerovės; kad mus išspręsti tiktai tuomet, kaii turi pats' savyje etinių principų,, dimas ir darbų atlikimas, ir jis bančiais kitus koordinuoti ir pa
gera sau pačiam nusistatyti ke- plotmė, ant kurios susiduriai nei galutinių tikslų. Tuo būdu jo to siekia, lavindamasis moks tiems, reikalui esant,, sutordi—Jį, -liūs, kuriais siektina savo ”lai- skirtingos nuomonės, nėra ide- etiniai principai . nesikerta su luose ir bendrame darbe, o ne nuotis.
Mokslinis metodas ii- ”team- Chicagos lietuviu studentu ekskursija Notre Dame Universitete,
ologinė (ir todėl kaip ir šven etiniais principais to galutinio "kultyvuodamas' savo asmeny
LZ'mės”.
'
Tačiau demokratija neegzis ta), o tiktai pragmatinė, prak tikslo,'kuriam siekti jis pritai bę’* ir paversdamas ją galbūt work’o” principas yra daugiau kur profesoriauja PROF. STEPONAS KOLUPAILA, rudenį at
šventęs 60 metu amžiaus jubiliejų.
tuoja vien, forma ir turiniu. tinė. Kaip religijos, taip ir' pa komas, .būtent, demokratijos. tvirta, bet sykiu tokia kampuo sia .vilčių demokratijai žadan
Nuotraukoje matome gerb. Jubiliatą liet, studentų tarpe prie
- Veiksmingumo ir visuotinumo saulėžiūros klausimais .kompro Ideologinis metodas naudajasi ta, kad už jos neišvengiamai už tys faktoriai. •
Notre Dame Universiteto rūmų.
Vytautas Kavolis
jai suteikia metodas. Jei meto- misas nėra įmanomas. Bet, nors demokratijos idealu kaip prie- kliūva ir nemaloniai burbuliuo-

Naujo mis gairėmis

I

žmogaus asmenybėje kompro
misas su savo įsitikinimais reiš
kia-silpnumą, šis psichologinis
motyvas negali būti perkeliamas
jį bendruomeninę plotmę, šioje
j
kompromisas
yra vienintelis
,
normalus
elgimosi būdas ir reiš
;kia pribrendimą visuomeninio
,
gyvenimo
reikalavimams, kurių
vienas iš esminių yra sugebėji
,mas derinti skirtingumus. Kas
,
visuomeniniame
gyvenime ne
gali daryti kompromisų, reika
lingas policijos arba psichoanalisto priežiūros. Savarankiškai
pasireikšdamas, jis tampa pa
vojingu visuomenei: patologiš
ku reiškiniu, atbaigtu lietuvišku
politiku.
Jeigu, tat, visuomeninis gygenimas demokratijoje yra pagrįstas kompromisu, ir jei jokia save gerbianti asmenybė ne
laikys leistinu kompromisuoti
savo pasaulėžiūrinius įsitikini
mus, kokių išvadų pasidarytina
demokratiniam
visuomeninin
kui? Viena, ir būtent ši: ideolo
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tai išsiliejo iš krantų. Daug E. U. Strassburge įkurtas iš jungos iždininkui, jau -metas
žmonių vanduo užklupo bemie laisvintų tautų vadovybėms pa siųsti vienų dolerį nario mokes-i
gančius. Nespėjo nė pabėgti. ruošti.” Studentai nęidealistai, čio už 1952-53 m. Adresas: 201’
Tada Kaune kalbėjo, kad pa kaip teko patirti, mano, jog va So. Gregory St., Urbana, III,
• Studentų Qairės.*Liet. Stu
skendo 6000 lietuvių. Tai ot dovybę pati tauta pasiruoš. Kai
Dievo bausmė lietuviams už žy kurie net suabejojo, ar maž dentui Sąjungos JAV Centro
Ant. Barčius, mūsų bendradarbis Ecuadore
dus! __ paskutinius"" žodžius, daug 1,700 dol. Laisvosios Eu- Valdybos oficialus "biuletenis
dusliai švokšdamas, man išpjo ropos Komiteto stipendija yra praplėstas ir pakrikštytas Stu
1. TARIAMAS GIMTINĖS
marškiniai laksto keli pardavė nedraugingai į mane žiūrėdapats tikrasis kriterijus skirsty dentų Guirėmis. Energingai jį
vė į veidų.
DŪMŲ KVAPAS
jai, kasininkė prie automatinės mas, kalbėjo toliau.
— Dievas, rodos, niekam ne ti mus į idealistus bei "ruošia redaguoja, administruoja ir ekkasos nespėja štampuoti talo
— Buvo, bet labai maža.
kultūri
pasako už kų ir kų baudžiu, — mus vadovauti”’ ir karjeristus spedijuoja CV narys kultūriKažkur toli, už kalnų ir van nėlius. Bet kurgi tas lietuvis, šio
— Daug, labai daug! — ener
niam
stengdamasis išlaikyti ramumų, bei liaudį, (k)
t
mam reikalams Alg. Rėželis.
denų, yra mažas ir skurdus sėkmingo biznio savininkas?
gingai maišydamas kavą puo
pasakiau. — Daug kas mėgsta
• Studentų eilės sparčiai auga.
• Apie 50 lietuvių studentų
kraštas. Daugelis jo vaikų, sve
Nutaikęs akimirką, priselinu dely, tempė į save pokalbio vir
savo naudai atspėti Dievo veik
Prieš
du mėnesiu 275, dabar
lanko
Australijos
augštąsias
timų dyvų užburti, jau jį už prie vieno pardavėjo, kuris man vę. — O kas saugojo Kauno
smus, ar net ketinimus ir ma
Studentų Sąjungos eilėse yra
mokyklas.
miršo, daugelis pradeda užmirš atrodė vyresnis ir paklausiu gheto? Kas buvo "mirties banau, kad aš galėčiau tamstai
• Atitaisymas. Studentų žo apie 370 narių.
talijone”, kuris šaudė žydus? —
ti, o kiti jo net neatsimena. Ta kurgi yra šefas.
atsakyti panašiu, bet nemažiau
• Lietuvos Laisvės Komiteta^^f
džio
antrame nr. akademinėje
4.
"DIEVO
BAUSMĖ
”
čiau, kad ir svetimuose soduose
— Po 35 minučių šefas atva beveik savo nosį prie mano no
svariu argumentu. Bet palikim
kronikoje praleista viena eilutė. (buv. PLG) netrukus vėl pradėsit
LIETUVIAMS
susisukus savo lizdus, rodos, dar žiuos čia, — žvilgterėjęs į ran sies prikišęs, piktai paklausė.
tai.
Bostono skyriaus pirmininku skirstyti liet, studentams sti
daugumai jų yra malonus nub kinį laikroduką, jis man atsako
— Kiek aš žinau, kareivis ten
Mano bendrakalbio aštrus
Mano bendrakalbis greitai suyra Vyt. Černius, o vice-pirmi- pendijas. Daromi žygiai, kad
to Krašto dūmų pūstelėjimas. ir automatiškai toliau aptarnau. Auri stovėti sargyboje, kur jį
protas greitai suprato ir ne
ninku Tadas Naginionis. Nuken visi kandidatai būtų priimami
ja klijentus.
pastatė, o, jei nepaklausys — uodė, kad pasikalbėjimas įva kantriai mostelėjo ranka.
Kartą einant negailestingai
žiavo
į
nepageidaujamus
bėgius
tėjusių atsiprašom.
tarpininkaujant bendrinėms stu
Netruko prabėgti tos minutės vargas jam. O apie tokį bazili
saulės kepinama gatve ir, prieš
• J. Šmulkščiui, Studentų Są- dentų organizacijoms.
ir, mano nepastebėtas, prisiar joną aš nieko negirdėjau. Gal ir tuojau sumojo nusukti kalbą: • — Aš dabar lietuvio negaliu
visokias_iudėjimo taisykles, ku
— O Lietuva buvo auksinis matyti, ries kiekvienas lietuvis
tina smalsiai į mane žiūrėdamas jis ir .buvo, gal jame buvo vie
rių čia-~nėra jokių, glaudantis
pagyvenęs, neaugšto ūgio vy nas antras lietuvis, nežinau, bet kraštas! Aš Kaune turėjau di man primena tuos baisius daly
prie siėnų’jieškant pavėsio, kak
riškis ir ispaniškai užklausia: juk visose tautose pasitaiko delius namus. Gal žinote Kalvių kus Lietuvoj, — jau dirbtinai
tomuša susiduriu su vienu vie
TUOJ ISIGYKIT
— Aš šeimininkas. Ko no avantiūristų ir padugnių, — ra gatvę? Dideli namai. Aš sumo palaikydamas savo įtūžimų, kal
tinių pažįstamu. Po trafaretiš
kėjau 300.000 litų. Tai buvo bai. bėjo toliau. — Ir aš niekada
rėjote?
miai atsakiau.
ŠIAS KNYGAS!
ko pasitapnojimo per pečius ta
dėl jokio lietuvio nė tiek nepa
— Girdėjau, kad esate iš Liė— Tik lietuviai tebuvo tame sūs pinigai !
riamam bičiuliškumo ženklan ir
— Ilgai turbūt Lietuvoj gy darysiu! — ir, suspaudęs nykš
tuvos. Užėjau pasikalbėti, — batalijone! Tik lietuviai tešauAušrelė (elementorius)
Neramu buvo Laisvės Alėjoj
po ilgiausių kvailų mandagumo
tį ir rodomąjį pirštą, man kyš
savimi nepasitikėdamas, pra dė! — beveik švokšdamas man venote, — pasiteiravau.
Step. Zobarskas _______ -- 2.25
B. Daubaras____________ 1.50
formulių, kurios nieko bendra
— Aš Kaune esu gimęs! — telėjo panosin.
Aukštųjų Šimonių Likimas*
Nusidėjėlė
kalbėjau lietuviškai.
atrėžė.
neturi su tuo, ką galvoji, staiga
lyg
pasididžiuodamas,
riktelėjo.
Ieva Simonaitytė_________ 3.50
K. Pažėraitė_________
Man besižiojant su atsakymu,
2.00
— Taip, taip, aš iš Lietuvos,
— Tegu, — sakau. — Bet pa
jis man sako:
Valandėlei nutilome, lyg jieš- pribėgo jo krautuvės pardavė-, Anglų kalbos gramatika
— dirbtinai šypsodamasis at sakyk man, kelis žydus lietuviai
Our
Country
Lithuania
— Pats sakeisi esąs, rodos,
J. Kukanauza ........ .__ 2.00
jas ir pradėjo kažką aiškinti.
sakė. — Gerai, galėsime pasi sušaudė nuo Vytauto laikų iki kodami kalbos siūlo galo.
V. Augustinas __________ 5.00
lit... lit... lituanas?
— Gal kada nors vėl grįšime Gavęs iš savo šefo smulkių nu Anglų kalbos gramatika
kalbėti, tik minutėlę palaukite. 1941 metų? O be to, pasakyk
Po Tėvynės dangum
V.
Kamantauskas
_______
1.00
— Aišku, — atsakiau. — Na
Ir, mane palikęs, pribėgo prie man, kaip žydai elgėsi lietuvių į Kauną, — lyg užsisvajojęs rodymų, jis tuojau spruko pro Algimantas I
žodžiai vytčs Nemunėlio.
ir kas? Ar tokių jau policija
kasininkės, paskui pora kartų atžvilgiu laike pirmosios bolše pasakiau, žiūrėdamas į sienoj duris. Bet mūsų kalba jau bu
Paveikslai V. Augustino .. 2.00
V. Pietaris ________
1.50
pradėjo jieškoti? — nuduotai,
pakabintą
Kanados
miškų
tu

vo
nutrūkusi
ir
abu
neturėjom
paskambino telefonu, su vienu vikų okupacijos? Juk tada bu
Vlgimantas II
Petras ir Liucija
rimtai paklausiau.
noro jos sumegzti.
pardavėju įėjo didžiulį šaldy vote Lietuvoj ir žinote! Aš tuo ristinę reklamą.
V. Pietaris__________
2.00
Romain Rolland _______
1.20
— Ką čia kalbi? — dirbtinai
— Aš negrįšiu! Niekada! —
tuvą, trumpai pakalbėjo su ke nenoriu pasakyti, kad mes jieš— Bet puikiai kalbate ispa Aukso kirvis
nusijuokė. — Bet čia mieste
Pasaulio Lietuvių žinynas
liais interesantais, kurie jo lau kojome progų žydams atkeršyti, vėl piktai sušvenkštė ir jo akys niškai, — pastebėjau. — Tačiau
2.50
Juozas švaistas ____
Anicetas Simutis________ 5.00
yra dar vienas ir labai turtin
kė ir prišoko prie manęs dar o taip pat mes nekaltinam vi sužaibavo. Aš negaliu prisimin labai jau greitai pamiršote lie Barabas
Princas ir elgeta
gas lituanas, — paskutinius žo
2.25
Paer
Lagerkvist
____
vis duodamas jį besivejantiems sos žydijos už kai kurių žydų ti Kauno! Ten nužudyti mano tuviškai,. ..
Mark Twain____________ 120
džius, kurie čia vieninteliai turi
pardavėjams nurodymus ir pa jau perdaug antagonistinius iš tėvai, broliai!
— Kam man ta lietuvių kal Balutis
reikšmę, pąbrėždamas, rimtai
J. J. Bačiūno leidinys .—r — 1.50 Pirmas rūpestis
— Mano, turbūt, taip pat, ba? — lyg su panieka metė
sisakydamas kui- einąs ir kada sišokimus prieš žmones to kraš
Jurgis Jankus __________ 2.00
Baltaragio malūnas
pasakė tropikų gyventojas.
to, kuris jiems šimtmečiais leido bet aš kaip tik dėl to labiau klausimą. — Kai buvau Kaune
grišiąs. ‘
2.50 Pragaro pošvaistės
K. Boruta_________
Ore padvelkė tolimo Krašto
— Einam iš čia, vistiek čia ramiai gyventi ir naudotis ne noriu grįžti, — ramiai paste- — mokėjau kiek man reikėjo Broliai Domeikos
V. Alantas_______________
3.60
dūmai. Argi gali būti? Juk aš
ramiai nepasikalbėsim, — šne tik lygiomis pilietinėmis teisė bėjau.
gešeftui. O kiek ten tos lietu
Partizanai už gelež. uždangos .
1.50
O.
B.
Audronė
(eilėraščiai)
čia skaičiausi, pagal iš visų šal kėjo eidamas su manimi pro
Daumantas ____________ 2.50
Mano bendrakalbis piktai viškos kalbos reikėjo ...
mis, bet dargi kai kuriomis
Dangaus ir žemės sūnūs
tinių surinktas informacijas,
mostelėjo ranka.
duris. — O jūs, ar iš Lietuvos? specifinėmis privilegijomis.
Pakilom abu nuo stalo. Priė
Vincas Krėvė__________ 2.50 Per Klausučių ūlytėlę
vieninteliu visame krašte lietūLiudas Dovydėnas .
2.20
— Kai aš vėl buvau nuvykęs jus laukines duris, jis man pa- Dulkės raudonam saulėleidy
Gal iš Kauno?
— Aš nieko nesakau kas buvo
to
mielo
viii
(atsiprašau
Pietų vėjelis
V, Ramonas____ ,_______ 3.00
Greta esančioj kavinėj atsisė anksčiau, — jau atlyžęs, nu į Kauną 1946 metų pavasarį, —■ davė ranką, žiūrėdamas pro šalį
tautiečio, tolimų gimnazijos
Vytė Nemunėlis__
1.00
Didžiosios atgailos
leisdamas akis kalbėjo. — Lie lyg ką prisimindamas, pilna bur• ir skubiai perbėgo gatvę,
dom.
Paklydę paukščiai I
dienų
bičiulio, kuris kažR. Spalis ...__ .________ 3.50
— Aš jau čia penkeri metai. tuva buvo aukso kraštas! Til na man pradėjo pasakoti, — taii
Lynojo "smulkus lytutis. O
Jurgis Jankus____
2.20
kur laukiniuose R.vtuose, už Esu žydas. Buvau Kauno gheto, lietuviams reikėjo-' laikytis ne- buvo didelis potvynis. Nakties
Doleris iš Pittsburgho
‘
i kurgi išsisklaidė tie malonūs TėStepas Zobarskas _______ 0.80 Paklydę paukščiai II
dviejų valandų kelio lėktuvu, Dachau, — kalbėjo kiekvieną. utralumo. O prie bolševikų buvc metu Nemunas niekieno nelauk- Viškės dūmai? ...
Jurgis Jankus____
2.60
Gatvės Berniuko Nuotykiai
paskui už dviejų dienų kelio žodį nukirsdamas. — Bet aš lie visokių valkatų, ir lietuvių, ii
Petras
širvokas
R.
Spalis
____________
5.00
mulu, knisa amžinai šlapią tuviškai užmiršau, gal kalbė žydų...
Juozas Švaistas __
2.75
Giesmė apie Gediminą
skaisčiai raudoną molį drauge kim vokiškai? .— pasiūlė, nors
B. Sruoga ir V. Petravičius '2.00 Raudoni batukai
su keliolika laukinukų, jivari, jau jis po pirmųjų žodžių kal
JurgiB Savickis ...
1.50
Gintaro pasakos
AKADEMINIAME PASAULYJE
3. IŠGELBĖTOJA VERONIKA
kurie nelaukė jo atvykstant ir
Teta Rūta ...___________ 0.35 Ramybė man
bėjo vokiškai.
. šimtmečiais gyveno laimingesni
J. Kėkštas___ ___________ . 030
(Atkelta iš 3 psl.)
Valandėlę tylėdami siurbčio
• Lietuvių Universiteto Klu Gintariniai vartai
Po pirmojo smarkaus artile
nekrikštyti — bet žinau, kad jų jome kavą, lyg nežinodami nuo
Raguvos
malūnininkas
2.00
N.
Mazalaitė
_______
____
teniso meisteriu yra A. Avižie bas (Lithuanian University
V. Tamulaitis __________ 0.25
aukso plovyklos ne jam yra rei kurio galo pradėti kalbą, paskui rijos apsišaudymo, mūsų po nis, finale įveikęs B. ‘žemaitį.
Gimtojo žodžio baruose
Club)
gražiai
veikia
Chicagoje.
kalbis įėjo į ramesnes vėžes
kalingos ...)
P. Jonikas__ ________ ■.... 1.50 Raganius
Trečią ir ketvirtą vietas išsi Jo ■ nariai Amerikos lietuviai
ūmai į mane pakėlė savo veidą
Sudie, pone Ėipse
Mano bendrakalbis užrašė to ir, vieną akį užmerkęs, o antrą, Abudu atsiminėm tą Aukse kovojo J. šoliūnas ir K. Ripskis. akademikai (baigę, studijavę, Haufo pasakos I ir II dalis
James Hilton .
0.75
2.75
naujojo tautiečio adresą mano juoda ir grąsinančią, kaip pis- Kraštą ir valandėlei nutilome Su šiuo laimėjimu universiteto
studijuoją). Lapkričio 16 d. su Kazimieras Sapieha
šilkai ir vilkai
lyg
užsisvajoję.
knygutėj. Aš jam už tai nevie talieto vamzdis, pastatęs į ma
Ruącė Dandierinas________ 1.00
2.50
B. Sruoga ________
— Aš nesakau, buvo ir geri stalo teniso meisteriu jau šeštą rengtame klubo susirinkime pa
tiniai širdingai padėkojau.
Vincas Krėve____________ 1.50
semestrą iš eilės tapo lietuvis. skaitą "Lietuvių muzikos kil Karoliai
ne, paklausė:
žmonių lietuvių, — jau visai ki
Saulės
laikrodžiai
Guy ,de Maupassant
2.50
— O jūs gal buvote karinin tu, ramiu tonu kalbėjo toliau. — Mišrių komandų (vyrų ir mo mė ir raida” skaitė muz. L. ši
. Henrikas Nagys _________ 1.00
Kuprelis
terų)
tinklinio
varžybose
lietu

2. "O GAL BUVOTE
mutis,
jr.
LUK
vienas
iš
pa

ku?
San Michael knyga I
Buvo inteligentų, protingų vyrų,
2.00
Ignas šeinius .__ ...
— Nė karininku, nė kareiviu buvo katalikų kunigų, buvo pa vių komandos "Lituanica” ir grindinių tikslų yra plėtimas ir
KARININKU? ...”
Axel Munthe______
2.50
niekada nebuvau ir nežinau ku prastų žmonių, kurie mums pa "Baltija” laimėjo pirmą i? ant išlaikymas lietuvių kultūros na Kalorijom ir doleriai
San Michael knyga II
Br.ažvilius________ 2.00
Pavakare lėtai žingsniavau riuo šautuvo galu šauti, — iš dėjo, gelbėjo kiek galėdami ir rą vietą. Kitoseo sporto šakose rių tarpe. Naują Klubo Valdybą 400Vilius
Axel Munthe ...______ r__ 2.50
m. pirmąjai Nemuno
šventieji akmenys
pačia didžiausia prekybine mies anksU permanydamas to klau išmanydami, štai mes Kaune iš irgi gražiai pasireiškiama. V. sudaro; pirm. Čiaudo Luth, vice. poemai
Faustas Kirša____
2.00
to gatve- ir skaičiavau namų nu sinio tikslą, bandžiau sukti į gheto ėjom į darbus prie Mais Adamkavičius ir R. Kašuba at pirm. L. Anglis, sekr. Irene Zy1.00
šventoji Lietuva
merius. Prie turtingai ir bran humorą.
stovauja
universiteto
lengvosios'
zes,
ižd.
Ruth
Krisciunas
ir
naLietuvių
Literatūra
to fabriko į aerodromą. Pribė
Jurgis Savickis ...
3.00
giai įrengtos krautuvės sienos
— O daug lietuvių prie Hit ga prie manęs tokia biedna mo atletikos komandą, o R. Gaška rė Irene Smickus. Klubo Pirmi
Pranas Naujokaitis ____ 2.00
Tėvų pasakos
kabojo prikaltas išblukęs nume lerio buvo karininkais ir karei- teriškė, Veronika, ir sako: "Jan- yra universiteto krepšinio rink ninkas p. Claude Luth studija Lietuvių Tautos Kelias
A. Giedrius _____
1.00
tinės narys.
M. Biržiško ;____________ 3.00
ris, kuris buvo užrašytas mano ■ viais ...
vęs Vytauto Didžiojo Universi
Tolimieji kvadratai
keli, eik šen!” Aš priėjau prie
Lietuvių
kalbos
vadovas
• Korp! Vytis Chicagos sky tete ir dabar Lietuvių Studentų
užrašų knygutėj. Krautuvėj
— Buvo. Ką pagavo — tas jos. Ir ji man patylomis sako:
J. Grišmanauskas .
2.00
Red. prof. > Skardžius ____ 4.50
rius išrinko naują valdybą, su Šalpos Fondo Valdybos narys.
birzgia keli elektriniai šaldytu buvo, kitaip būtų sušaudę.
Tautosakos Lobynas
"Bėk, Jankeli, sušaudys ir taLietuviškos
pasakos
vai, pilna pirkėjų, sušilę, vien-1 — Buvo ir savanorių! — vis ve!” Kur aš išbėgsiu, sakau. sidedančią iš pirm. A. Vengrio,
J. Balys_________
3.00
J. BalyB________________ 2.50
• Lietuvių Jaunųjų Federapav. ir junjorų tėvūno J. Gilun,
Trylika nelaimių
Lietuvių poezijos antologija
"Ateik pas mane, kaip nors iš
listų
Sąjungą
atstovavo
stud.
P.
R. Spalis _______
sekr. J. Karklio, ižd. J. Boko ir
1.25
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00
gyvensim, paslėpsiu, niekas ne
Klimas ir J. Norkaitis, Jr.,
Ugnies pardavėjas
nario K. Kasperavičiaus.
Lekučio atsiminimai (jaunimui)
ras!” Aš gal kaip nors išsisuk
Balys Rukša_____
1.00
• Pasaulinei Latvių Studentų Strassburge, Prancūzijoje įvy
1.50 Vaikų knygelė
A. Giedrius ____
siu, manim nesirūpink, sakau,
kusiuose
Europos
Jaunųjų
FeSąjungai
šiuo
metu
vadovauja:
Lietuvių
archyvas
M. Valančius ___
1.80
ras® ■—
bet, jei gali, paimk mano duk
3.00 Vieneri metai ir viena savaitė
A. Mangulis (pirm.), A. Grots, deralistų Centro Komiteto posė
Bolševizmo metai
terį. Ji sutiko ir aš kitą dieną
džiuose.
Lietuvos Valstybes
F. Berzinš, V. Osvalde, E. ManB. Gaidžiūnas____
atvedžiau savo trijų metų duk
Konstitucijos
gule. Turi stipendijų fondą ir
Valentina
•
Laisvosios
Europos
Univer

terį. Tai buvo 1943 metų pava
0.70
2.00
mėnesinį laikraštį Varti. Daro sitete Strassburge šiuo metu
A. Vaičiulaitis -n__
saris. Mane vokiečiai vežiojo iš
Varpai skamba
žygių atgaivinti ICESO ir Bal- studijuoja devyni lietuviai stu Lietuvai Tėvynei
vieno kaceto į kitą ir karas pa
V. Nemunėlis ir VI.' Vijeikis 0.50
Stasius Būdavas
2.50
tų Studentų Federacijos veiklą. dentai, be jų Prancūzijoje dar Lietuva tironų Pančiuose .
sibaigė man esant Dachau. Ka
Vyturėliai Laukuose
Stengiamasi šiais metais su studijuoja — Paryžiuje 13 stu
B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis
rui pasibaigus tuojau nuvažia
Vikt. Šimaitis ...
0.75
(Jonas AndrūnaB ir PetraB
šaukti baltų studentų konferen dentų ir Nancy 1. Prie Lietuvių
vau į Kauną, susiradau Veroni
Svyrius)___ .____________ 1.50 Vilkas Meškeriotojas
šalpos Draugijos Paryžiuje vei Mažasis Lietuviškai —■
Pr. Imsrys ______
ką ir savo dukterį atsivežiau į ciją.
.• Clevelando studentai gruo kia studentų sekcija.
Angliškas žodynas
Taupioji Virėja
Vokietiją.
Vilius Pėteraitis_
— Tikriausiai jūs jai gau džio 21 d. buvo surengę Mairo
• Dr. K. Pakštas, Drauge ap
nio minėjimą, dalyvaujant sky
Medinis
arklys
Užuovėją
siai atlyginote, — nekukliai pa
riaus nariams Pr. Jogai, I. Ži rašydamas pasikalbėjimą su
Eriė Williams ...__ ._
M. Katiliškis _______
siteiravau.
"dinamišku* respublikonu”, per Motulė' paviliojo
linskaitei,
N.
Vedegytei,"
N.
Bal

žemaičių
žemė
— Aš jai sumokėjau už visą
Lazdynų Pelėda ..___
A. Vilainis _________
vargą! Aš jai daviau 2000 rub čiūnaitei, A. ■ Barzdukui, V. Gi davė mūsų dėmesiui jo lietuvių Meškiukas Rudnosiukas
žemė
liui.
studentų apibūdinimą' karjeris
lių, — pabrėžtinai pasakė.
Red K. Bradūnas ....
. Vytė Nemunėlis x____
■ . V
'•
• Studentų ateitininkų ęentro tais, siekiančiais tik patogesnių
žvaigždėtos naktys
Po .neilgos pauzos,.nerūpestin Valdybos spaudos ir informaci sąlygų- Nesurandant pakanka Namai ant smėlio
Augus taitytė-Vaičiūnienė
J. Glialtda —.......... ........
ga i paklausiau:
jų skyriui (St. Louis)-vadovau mai "idealistų kandidatų”, net Nemunas
žmonės ant vieškelio
— O kaip tada Lietuvoj sto ja A. Sabaliauskas, ir A. BaU- ir Laisvosios Europos Universi
‘
Liudas Dovydėnas-----St. Kolupaila ______ 1.
vėjo doleris? .
. žinskaitė, o užsienio skyriui tetas Strassburge "lieka maža
1953 metų ”Miss America” pasitinkama lx>s Angeles aerodrome,
— Na, ant dolerių tai buyo. (Brocktone) — K. Keblinskas įstaiga”. Kas laikomi idealistais,
Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite
atvykus dalyvauti Rožių parade.
nedaug. Juodoj rinkoj doleris ir A. Sužiedėlis. '
matome iš pasisakymo, jog "L.
DIRVA,
6820 Superior Avenue,
kaštavo apie 500 rublių. Bet tai
buvo didelis pinigas! 2000 rub
lių! Ua!
— Bet kaip galėjote gauti
leidimą vykti į Sovietinę Rusi
ją? __ naiviškai pasiteiravau.
— Kaip aš negausiu leidimo
vykti pasiimti savo- vaiko? —r
nustebęs paklausė. — Kas mane
galėjo sulaikyti?!
— •‘Bet aš negirdėjau, kad
nors vienas lietuvis po karo iš
Vokietijos būtų nuvykęs j Lie
tuvą parsivežti savo vaiką, ar
savo motiną, — pastebėjau.

Sutikus žmogų iš Lietuvos

■

■

*

.

mikalų, nei elektros pajėgumo
srityje. Pvz. aliuminijus žymiai
panaudojamas elektros pramo
nėje, vis daugiau jo reikalauja
kariuomenė, statyba, baldų pra
monė. Jei 1940 m. to metalo
pagaminta mažiau 400 mil. ąvarų, tai dabar jau siekia netoli 2
bil. sv., o 1955 m. tikimasi, ga
mybą pakelti nėt ligi 3 bil. sv.
Didelę ateitį turi ir magnezijus
ir naujasis metalas — titanijus,
lengvesnis už plieną, tačiau sun
kesnis už aliuminijų. 1951 m. jo
pagaminta tik 1,4 mil. sv., per.
metais — jau 10 kartų daugiau
ir dabar krašto ūkiniai sluogsniai tikisi, kad šis, labai stiprus
metalas, galės atsistoti šalia
aliuminijaus. Elektronų ir kt.
pramonės šakų išaugimas ne
abejotinai teikia sveiko kraujo
krašto ūkiui, o šio klestėjimas
bus ir vienas didžiųjų JAV stip
rumo, galios ir įtakos skatinto
jų-

LITERATŪROS IR DAINŲ

Taip galima būtų pavadinti čia Los Angeles, kur nėra be
Los Angeles, Cal., lietuvių ko veik jokių lietuviškų prekybos
Nauji milžinai kelia krašto ūkinį pajėgumą
lonijų, kuri skaičiumi nėra di įmonių — kurių skelbimais dau
VAKARAS ~ KONCERTAS
delė, bet gali pretenduoti į pir gumoje laikosi lietuviškosios ra
Didelė elektronų ir kt. pramonės pažanga
mųjų vietų pasaulio lietuviškų dijo valandėlės didelėse lietuvių
jų tarpe, čia yra Lietuvos Gar kolonijose, netik ryžosi tų darbų
bės Konsulas (juo yra dr. J. pradėti bet ir jo visų piniginę
Šių dienų Amerikoje stebimas įlankų. Toji sistema ypatingai
Bielskis); dar tik neseniai ga naštų neša sava kišene. Tai Bro
įdomus reiškinys — pramonėj^ naudinga miglos metu ir ligšiol
lutinai užbaigta šv. Kazimiero nius G ediminas, žvalus,
LIETUVIŲ KLUBO SALEJE
atsiranda nauji milžinai, kurių pats pirmas ja pasinaudojo
parapijos bažnyčia — pastatyta ramaus būdo ir šalto galvojimo,
augimas toks didelis, o ateitis Long Beach uostas Kalifornijoje
12 Vermon St.
beveik išimtinai lietuvių pini didelės tolerancijos, sugebųs su
tokia plati, kad ji suteiks naujų ir San Francisco, o rytuose —
visais
ir
visokiais
klausimais
gais;
gi
iš
senosios
bažnyčios
perspektyvų, galimumų kitoms New Yorkas ir Baltimore. Karo
padaryta salė įvairioms pramo susikalbėti — Amerikoje gimęs
pramonės šakoms, gi patį kraš metu radaras atliks didelį vaid
goms ir kt. lietuvių reikalams; lietuvis.
to gyvenimų, jo stilių galės žy menį sekant laivų ar lėktuvų
Bronius Gediminas 1922 m.
čia
leidžiamas žurnalas "Lietu
miai pakeisti.
padėtį, palaikant ryšius tarp
vių Dienos”, o be to, visai ne su tėvais grįžo Lietuvon, iš kur
Šioje vietoje skaitytojai jau karinių vadovybių ir kt.
seniai, parapija pradėjo leisti 1937 m. vėl atvyko Amerikon Rašytojai Stasys Santvaras ir Antanas Gustaitis
buvo supažindinti su nuostabia Televizija ir radijas sunaudoja
"Los Ąngeles šv. Kazimiero Pa pasisvečiuoti, bet čia užtrukęs
įvairių gamybos šakų pažanga, kitus 40% elektronų pramonės
rapijos Lietuvių žinias" (išeina iki 1939 m. — Europoje prasi
Operos solistas STASYS LIEPAS ir
tačiau tai, kų pasiekė per vienų gaminių. Televizija, padariusi
du kart į mėnesį, spausdinamas dėjus karui — kaip Amerikos
dešimtmetį keli naujieji "įsibro- nuostabią pažangą ir per 5 mevėliai" į krašto pramonę jau laL tus pagaminusi 17 mil. aparatų KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI rotatorium, turinys atitinka pa pilietis turėjo ir pasilikti. 1943
muzikas JERONIMAS KAČINSKAS
vadinimų) ; yra du chorai; vei metais buvo pašauktas kariuo
kytina amerikietiškais rekor tikisi dar didesnės ateities, juo
Ar šie metai bus sėkmingi? kia lietuvių sekmadienio, mo menėn, kurioje išbuvo iki 1946
dais. Gimsta nauji produktai, labiau, kad tikimasi paleisti j
JAV
ūkinio gyvenimo stebė kykla ir lituanistikos kursai; m. — dalyvaudamas įvairiuose
kai kurių gamybos rūšių spartus rinkų dar nemažiau kaip 30 mil. (
PO MENINĖS PROGRAMOS ŠOKIAI GROJANT
tojų nuomone, 1953 metais taip pat tautinių šokių grupė. žygiuose Pacifike. Iki 1948 m.
kilimas neabejotinai visam kraš TV aparatų ir pastatyti dar bent
gyvenantieji negalės Tai juk yra daug tokiai koloni gyveno Chicagoje, ten dalyvau
NAUJAI TANGO KAPELAI
to ūkiui suteiks naujų impulsų, 800 stočių. Jei ne elektronai, šių Amerikoje
j
labiau
skųstis.
Kai kuriais po jai, kurios organizuotų lietuvių damas lietuviškose organizaci
o žmonių gyvenimo lygis turi dienų JAV gyventojas tikrai
gyvenimas bus ir ma skaičius nesiekia net 1000. Bet jose, bet didžiausių savo liuosdaug galimumų dar daugiau nematytų taip žydinčios šios žiūriais
'
TURTINGAS BUFETAS
lonesnis. Ta nuomone, dėl įsibė ir tai dar negana: čia veikia ir laikio dalį, jei ne visų, pašvęspakilti, žinovų net spėliojama, pramonės šakos.
gusios karo gamybos, depresi lietuviškas radijas — lietuvių davo bendradarbiauvimui su
kad krašto ūkis ne tik sensta,
1937 - 46 metų laikotarpis
neteks dar sulaukti, dauge radijo valandėlė, kuri įsteigta Vanagaičiu — "Margutyje”, jo
Koncerto pelnas BALFui. ir lietuviškos
bet tų "atėjūnų” skatinamas Amerikoje vadinamas "elektro- jos
jliui atlyginimai bus kiek pakel
tik 1952 m. — ir tai yra lyg ir radijo valandėlėse. 1948 m. per
dar labiau atkus ir įgis tiesiog nų era”, šiame. laikotarpyje,
ti, bent metus ar pusantrų bus paskutinis kertinis akmuo šiai sikėlė ir apsigyveno Hollywoojaunatviškų bruožų, Kas gi tie elektronų pritaikymų plečiant,
kultūros palaikymui
pakankamai darbų. Gyvenimo lietuvybės tvirtovei prie Paci de, Cal., kur ėmėsi restoranų
naujieji rekordų statytojai?
j
padaryta
labai daug žmogaus lygis, tikimasi, dar labiau pa
fiko.
biznio, kuo ir tebesiverčia.
Pirmoje eilėje čia minėtina |tarnybai ię... jo sunaikinimui,
kils. Mokesčių sumažinimo gali
Lietuviškoji radijo valandėlė
VISI WORCESTERIO IR APYLINKIŲ
Los Angeles lietuvių veikloje
elektronų pramonė, toliau gi se- jšildymas elektronais, medicina,
ma tikėtis tik už metų, jei bus, įsteigta ir išlaikoma vieno tau Bronius Gediminas yra taip pat
ka chemikalai, elektros pramonė |biologija, fizika, ryšiai, televi
tai tik nežymus. Krašto gyven raus lietuvio, kuris, labai gerai aktyvus — jis yra Amerikos
LIETUVIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI
ir lengvieji metalai, šiose sri- ;zija, radijas, kariniai reikalai —
tojų skaičius pakils ir už metų' žinodamas radijo valandėlės iš Lietuvių Tautinės Sąjungos sky
tyse didelį susidomėjimą paro tai tik dalis tų sričių, kuriose
jau sieks daugiau kaip 161 mil. laikymo sunkumus, ir ypačiai riaus pirmininkas, ALTo val
do ne tik mokslo žmonės, išra- ,elektronų pagalba daug atsie
ALTautinės S-gos Worcesterio skyrius
1952 m. sumažėjęs vedybų skai
dybos vicepirmininkas ir visos
dėjai, bet ir mokyklas bebaigiu kiama. Net ir namų apyvokoje
čius žada "atsigriebti” šiais me
eilės kitų organizacijų narys ir
jaunuoliai. Jei jaunas žmogus pradedama vis labiau naudotis
tais, o vaikų tikimasi susilaukti rečių pokelis kaštuos apie 52 1rėmėjas. Jo pasiryžimą (kuris
turės
pakankamai gabumų, (elektronų pramonės atsiekimais.
et.,
butas
su
baldais
Londone
1
bent 4 mil.
iki šiol kainavo jau 1500 '
energijos ir pasiryžimo savo Kišeniniai.radijo aparatai, elek
mėn. atseis tarp 90 ir 175 dol., jam
■
ŽINIOS IŠ
ateitį sutapdinti su darbu šiose troniniai • mikroskopai, geresni
Iiiek gyventoju žuvo per šven- ,o rasti butus be baldų beveik ’dolerių) paleisti lietuviškų žodį
radijo
bangomis
—
lietuviškoji
tęs?
,
kylančiose pramonės šakose, tai kontroliniai aparatai namų šil
negalima. Pavieniams gyvento
LOS ANGELES
negalima abejbti tų " jaunuolių ,dymui ir vėdinimui, automatinės
Per Kalėdų ir Naujųjų Metų jams neblogai ir tokiame Londo visuolenė sutiko šiltai ir savo
pasisekimu ir labai geru, bent skaičiavimo mašinos, pagerinti ilgąsias šventes nelaiminguose ne — čia jie už mažiau kaip 10 parama parengimų skelbimais,
materialine prasme, ateities už aparatėliai žmonėms su bloga atsitikimuose žuvo per 800 JAV dol. per savaitę gaus patogų aukomis ir dalyvavimu radijo
"Skirtumas tarp Respubliko
tikrinimu.
klausa — tai vis būsimi masinės gyventojų, daugiausia auto ne kambarį, su pusryčiais ir pietu valandėlės parengimuose — grą nų ir Demokratų Partijų" bus
laimėse. Per past. metų 11 mė mis. Anglijoje žymiai mažesni žino jam nors ir nedidelę dalį diskusinė tema įvykstančiam
Kai 1891 m. anglų fizikas gamybos reikmenys.
jo išleistų pinigų, taip svarbiam
George Johnstone Stoney nega
Elektronų pramonėje vis da nesių auto nelaimėse kasdieną ir pajamų mokesčiai.
Kultūrinio Sambūrio susirinki
tyvų elektros vienetų pavadino roma pažanga ir atsiekiama žūdavo 102 JAV gyventojai.
Kurių tautybių daugiausia veiksnių lietuvybei išlaikyti ir me ponų Misiūnų bute sausio
Lietuvos vardui šiame krašte
elektronu, jis negalėjo ir įsivaiz naujų techninių laimėjimų. Vie Prieššventinę savaitę Korėjoje Clevelande?
11 d. 5 vai. po pietų. Į šį susi
duoti, kokį persversmą toji ato nas tokių revoliucinio masto at žuvo 33 amerikiečiai — jie, ži
1950 m. gyventojų surašymo garsinti. Lietuviškoji išeivija ir rinkimų žada atvykti ir visi lie
mo dalelytė sugebės sukelti radimų, y ra vad. transistor, ma noma, mirė ne "good time" siek duomenimis Clevelande gyveno tremtis tikrai gali didžiuotis to tuviai studentai, siekią augšto1940-1950 m. Amerikoje, šiame žytis mechanizmas, galįs būti dami.
132,799 svetur gimę asmens ir kiais pavieniais patriotiško nu jo mokslo Los Angeles univer
krašte išaugo didelė, elektronų net degtuko galvelės dydžio. Jis
Ar daug naudojasi lėktuvais? tai sudarė 15% visų gyventojų. siteikimo lietuviais, kaip kad sitetuose. Norintieji prie šio
(eleetronies) pramonė ir tik kai kuriuose, pvz. televizijos
Per per. metus oro susisieki Jų tarpe pirmoje vietoje yra len Bronius Gediminas, kurie lietu sambūrio prisidėti skambina
dėka
tiems
elektronams,
1924
mo
linijomis pasinaudojo per 24 kai su 18.200 gyv., toliau seka viškajam reikalui aukoja ne poniai I. Lašienei, AD 33706.
aparatuose, galės'sėkmingai pa
f
m. žinomajarfi šiame krašte iš keisti lemputes (vad. vacųm mil. JAV gyventojų. Iš viso pa čekoslovakai (16,350), vengrai centus — bet tūkstančius dole
radėjui V. K. Zvorikinui juos tubes) ir ateity žada pavirsti sauly lėktuvais pasinaudojo 45 (15,278), italai (15,630) ir ju rių.
Jau išėjo "Lietuvių Dienų”
pritaikius televizijos srity, tele nepaprastai reikalaujamu pro mil. ir oro linijų ilgis siekė 1 goslavai (10,446 — čia įskaityTaigi, turbūt, nebus perdėtas, sausio mėn. numeris, kuriame
vizija virto didelę ateitį turin duktu, drauge jis ir dar daugiau bil. mylių.
tini ir slovėnai). Lietuvių taisi šiai mūsų kolonijai, lietuvybės telpa virš 40 aktualių nuotrau
čia pramone.
iškels elektronų pramonės nuo
Ar gen. Eisenhoweris gali kal surašymo daviniais Clevelande• tvirtovės prie Pacifiko vardas, kų iš pasaulio lietuvių gyveni
Antram pas. karui prasidėjus, stabųjį augimų.
rasta 3,341. šis miestas laiko• nes gi ko dar betrūksta, kai čia mo. Rašo: prof. J. Brazaitis,
bėti vyriausybės vardu?
1940 m. elektronų įmonės JAV
Pagal vad. Logan akta ligi mas vjenu didžiausių austrųi veikia Lietuvos konsulatas, lie Vysk. V. Brizgys, Dr. B. NemicKita "stebuklingoji" pramo
savo gaminių paleido į rinką už nės šaka — chemikalai. Tai taip šių metų sausio 20 d., taigi ligi centrų — jų yra 8,475, žymiai' tuviška bažnyčia, lietuviškas kas, prof. V. Krėvė-Mickevičius,
200 mil. dol. Praslenka dvylika pat auganti pramonė, nes pvz. Eisenhovverio įvesdinimo į pre mažiau airių — 4,229, o vokie radijas, leidžiami' lietuviški lai prof. Dr. J. B. Končius, J. Mi
metų, televizija, radijas įsigali jei 1940 m. jos gaminių par zidento pareigas, JAV valdžios čių priskaitoma 9,629. Skandi kraščiai, dainuoja lietuvių cho kuckis ir kįt. Įdomus ir angliš
krašte ir koks jau vaizdas ! Nau duota už apie 5 bil. dol., tai 1951 vardu gali kalbėti tik prez. Tru- navų kraštuose gimusių Cleve rai, veikia lietuvių mokykla, li kasis skyrius. Prisiuntus savo
jojo "įsibrovėlio” gamyba paki m. gamyba jau siekė daugiau manas.
,
lande yra i>er 2000 asm. Negrų tuanistikos kursai, tautinių šo adresą vienas numeris siunčia
lo net20 kartų ir per metus sie kaip 18 bil. dol., taigi pakilo neAr 1952 m. atnešė rekordus rasės gyventojų mieste gyveno kių grupė ir iš viso veikia 30 mas susipažinimui nemokamai.
kia 4 bil. dol. Kariuomenė, tele■ toli 4 kartų. Glicerinas, meta Clevelandui?
147,947.
lietuviškų draugijų?
Metinė prenumerata ?4.00. Ad
vizija ir radijas — štai patys di nolis, plastinės medžiagos, sin
Ar žinai, kad Clevelande ...
Taip, tais metais du J. Carroll
Kiek gi tada iš viso šioje ko ministracijos adresas: "Lietu
dieji elektronų pramonės var tetiniai išdirbiniai, tai tik keli univ. studentai Clevelande skal
1950 m. buvo 52,000 vaikų lonijoje lietuvių? Kaip sakyta vių Dienos”, 9204 S. Broadway,
totojai, taigi ir skatintojai.
tokie augančios pramones pa dydami sau antausius sumušė mažiau kaip 5 m. amž. ir 2500 — organizuotų, kurie dalyvauja Los Angeles 3, Calif.
60% šios pramonės produktų vyzdžiai. Nylcno, rayono ir kt. pasaulinį antausių skaldymo re gyv. daugiau 85 amž....
visuomeniniame lietuvių gyve
suvartojama kariškiems reika sintetinių išdirbinių srity šiais kordą. Jie pasiekė 20,001 skai
22,000 vedusių porų neturėjo nime — vargiai surinktume
Prof. M. Biržiškos "Lietuvių
lams ir tas pareikalavimas vis metais tikimasi pagaminti dau čių, sumušdami anksčiau buvusį savo butų ir gyveno pas gimi
1000. Bet teigiama, kad Los An- Tautos Kelio” antroji dalis, ku
didėja. Kasdieną karinės žinybos giau kaip 2 bil. svarų, kas su Harvardo univ. studentų rekor nes ...
gėlės ir apylinkėse iš viso gy- rios pirmoji jau baigiama iš
krašte užsako tūkstančius ra darytų 50/7 padidėjimą per dve- dą (17,288) ir prieš tai buvusius
Gyveno 26,000 našliai ar iš vena apie 5000 lietuvių, ši ko parduoti, išeina iš spaudos apie
JŪSŲ
daro aparatų, reikmenų vairuo jis metus. Gyventojų paklausa rusų pasiekimus šioje "lenkty siskyrę vyrai ir net 57,000 naš
lonija sparčiai auga, nes kas vasario vidurį. Tikimasi, kad
jamoms mašinoms — lėktuvams čia gali dar labiau paspartinti tų niavimo” srity.
lės ar išsiskyrusios ...
savaitė čia atvyksta ir apsigy Vasario 16-sios paminėjimuose
(guided missiles), aparatų ryšių išdirbinių gamybų. Krašto iš
Ar didelis kainų skirtumas čia
14,000 namų neturėjo bėgan vena po kelis ar keliolika lietu šių knygą bus galima jau įsi PATARNAVIMUI
tarnybai ir.,navigacijai, tam tik radėjai dar labiau pakels che ir Anglijoje?
čio vandens ...
vių iš rytinių Amerikos valsty gyti.
rų dalių bomboms ir šautuvams, mikalų pramonę. Jau sėkmingai
Nevienodas. Sviestas, pienas,
Ž3,000 butų neturėjo šaldy- bių. Jei kitos kolonijos su bai
MAŽIAU KAIP
pagaliau tokių produktų, apie gaminama sintetinė gumą, o da kiaušiniai, mėsa, bekonas ir cuk. tuvų ir tenaudojo ledus ...
Vasario mėnesį Los Angeles
me žiūri į ateitį, tai'Los Ange
kuriuos visuomenė bent ligi tam bar viena įmonė anglį paverčia rus Anglijoje pigesni kaip JAV,
Dauguma miesto namų kaina les lietuvių kolonija yra vie lietuvius yra pažadėjęs aplanky
1 CENTAS
tikro laiko neturi žinoti. Krašto į gazą ir gąuna įvairius chemi. tas pats su baldais ir rūbais., buvo tarp 10,000 ir 15,000 dol...
nintelė Amerikoje, kuri daug ti ir padaryti pranešimą, Lietu
gynybos srity elektronai pasiro nius išdirbinius.
Sezono metu pigiau kaštuoja.
Negrų gyv. skaičius 1940 m. metų augs,, nes. čia netik svei vos Laisvės Komiteto pirm. V.
PER VALANDA
dė nepaprastai vertingi. 1951 m.
Jei krašto elektros energijos šviežūs vaisiai ir daržovės. Ge• buvo 84,919, o 1950 m. juodųjų katos tvirtovė, bet ir lietuvybės Sidzikauskas.
LAI.
spalio "mėn. viešumai paskelb pajėgumas per dvylika metų ležinkelių kainos beveik tokiosi padaugėjo ligi beveik 150,000. ..
tvirtovė — lietuviškomis akimis
tas radaro sistemos tinklas JAV pakilo daugiau. kaip dvigubai,, pačios kaip Amerikoje, tačiau
Ar rūkytojų skaičius didėja?
. Jūsų namų
žiūrint.
ir Kanadai apsaugoti nuo galimų jei 1953 m. norima tų pajėgumą, požeminių mažesnės. Britų šei- .’ Taip. 1952 m. cigarečių par
priešo oro puolimų. Tąs radaras, padidinti dar 11,5 mil. kilovatų,, moms auto mašinos neturi tokio davimas JAV pakilo 18%. Datelefonas
Los Angeles, Cal.
kurio keistus aparatus ne vie jei padaryti realūs žygiai atomo> vaidmens kaip čia —■ ten nuoto- bhr krąšto rūkytojui metams
nas esame matę Atlanto, energiją pritaikyti . povandeni■ liai mažesni, o gazolino galopas rūkalams išeina 90 dol. Dėl rū Sausio mėn. 1952
. Pacifiko -pakraščių
uostuo niams laivams, tai tik rodo kaštuoja 60 et. Pramogos, pi kytojų-susirūpinimo sveikata ir
KAS
se -ant
augštesnių
namų krašto atsiekimus ir perspekty gesnės, p'avž. teatro ar kino bi moterų rūkytojų padidėjimo la
stogų, jau keli metai sėk vas ateičiai.
lietai, knygos, laikraščiai. Jei bai smarkiai pakilo vad. silpnešUŽSISAKĖ mingai bandomas ir prakti Be kai kurių lengvųjų, metalų kas nori priimti namuose sve *nių ‘. (mild) cigarečių pardaviDIRVĄ —
kuojamas didesniuose krašto nebūtų įmanoma tokia didelė čius, nesunku- pasisamdyti tar mas.
uostuose laivus įvedant į uosto pažanga nei elektronų, nei che- naitę už 50 et., vai. Tačiau, cigaParengė V. AL
TAS NESIGAILĖJO!

i
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SENIAU IR DABAR Nereikalingas šūvis pro šąli
K. S. KARPIUS
KAS DAROMA
DARBININKŲ VARDU

Mūsų spaudos apžvalga V

St. Tamulaitis labai supyko kalti, Rad to laiško turinys pa
už jo laiško Gabijos leidyklai statė autorių į keblią padėtį,
paskelbimą. Ilgiausiame, kaip šioje vietoje reiktų priminti Stė
i
II.
paprastai, atsakyme Naujienose Tamulaičiui vieno taip pat pri-,
Unijų istorija
bando smarkiai pakaltinti tą vataus prez. Trumano laiško li
laišką paskelbusius laikraščius kimą ...
Unijų judėjimas yra senas,
ir bendradarbius, primesdamas
Savo ilgame atsakyme St. Ta
prasidėjęs prieš 100 metų, pir
jiems visokių dorybių trūkumą. mulaitis, tarp kitko, deda
miausia susijungus spaustuvių
Jis rašo, įtart tas laiškas buvo kius sakinius:
darbininkams į savo sąjungą,
privatus ir niekas neturėjo tei
”... nusprendė mane bent
kuri 1952 metais minėjo 100
sės jį skelbti.
spaudą suniekinti.”
metų organizacijos gyvavimo
Beje, tame laiške niekur ne
”... drauge stengdamiesi
sukaktį. Unijos panašiai kaip
buvo įsakmiai pažymėta, kart fas et nefas mane, kaip žmogų
Europoje profsąjungos, turėjo
Dariro Federacijos
negalima jo turiniu naudotis, o ir kaip literatą, kiek galima la
sujungti paskirų amatų darbi
konkurentas — €10
antra, jis buvo parastas viešai biau sukompromituoti.”
ninkus į jų interesams ginti or
knygų leidimo įstaigai ir jo tu
”... jūs norėjote atrodo dėl
ganizacijas, kovoti už geresnes
Palyginti neseniai, 1935 ni erinys taip pat lietė viešą rei kažin ko man atsikeršyti.”
darbo sąlygas ir didesnes algas. tais, iškilo nauja centrinė darbo
kalą, o ne kokias asmeniškas St.
”... kad lietuviškos knygų'
Unijų vadai buvo renkami iš tų organizacija, dabar daugeliu at
Tamulaičio širdies slaptybes. leidyklos ir patriotiniai lietuviš
pačių narių, niekmt-ne iš pa- vejų tebekovojanti su ADF —
" šalinių. Kiti reiškinSF pradėjo Industrinio Organizavimo Ko Todėl visai be pagrindo St. Ta ki laikraščiai viešai spjaudytų
mulaitis pyksta ir įrodinėja sa mano veidą, patyrę, jog mano
’ darytis visai neseniai, ir maty mitetas — CIO, kurios įkūrėjas
vo
nuopelnus (lyg kas juos neig piniginėje retkarčiais nebūna nė
buvo angliakasių unijos vadas
site, prie ko tas privedė.
tų!), jei korespondentams pa kiauro cento.” ir t.t.
Lewis, sugalvojęs suorganizuo
Amerikos Darbo Federacija
vyko sužinoti jo laiško turinį ir
Man atrodo, kad St. Tamulai
ti visus darbininkus — nuo pa
gimė 1881 metais, kada jau bu
paskelbti viešumai. Juk jie ne- tis besikarščiuodamas tikrai šo
prasčiausio gatvės šlaviko iki
vo prisisteigę, paskirų unijų,
vė pro šalį ir užmiršo, kad tuos
dirbtuvių darbininkų, kurie ne
nors dar nedaug. Ji gimė susisiskaito amatininkais, apdedant kreipiant dėmesio, komunistai visus tariamus "kerštus” pada
bendrinimui narių į galingą or
juos mokesčiais jo organizacijai. įsiviešpatavo Cit) unijų ir sky rė ne kas kitas, o tik jis pats,
ganizaciją, turinčią vieną . vy
nes man dar tikrai neteko gir
Kadangi ADF vadas Green rių vadovybėje. Bet karui pasi
riausią vadovybę. Į federaciją
dėti, kad kas nors pvz. viešai
nesidėjo tik geležinkeliečių įvai tam nepritarė, Lewis su savo baigus ir pradėjus su Sovietais kitą apšmeižtų ir po to pats pa
rios unijos (jų yra virš 20), ■angliakasiais iš ADF išėjo ir santykius peržiūrėti, rimtesni prašytų iš jo atlyginimą už "pa
nors geležinkeliečiai Darbo fe griebėsi vykdyti visų darbinin darbininkai, unijų vadai ir vi garsinimą”. ..,
deracijai visada simpatizavo. kų organizavimą į CIO, paimti sas kraštas susirūpino- — kas
Taip pat turiu padėkoti St.
Federacijos tikslas buvo padėti darbininkus į savo vadovybę. bus? Daugybėje dirbtuvių tas Tamulaičiui už pakėlimą mane
organizuoti unijas ten, kur jų Pasisekimas buvo didelis, ypač ADE konkurentas, komunistams į redaktorius. Beje, tas paaugšnėra, kitose amatų srityse ku dėl to, kad buvo depresijos lai darbuojantis, prisijungė ADF tinimas nieko nepadėjo, nes aš
rios dar buvo neorganizuotos. kai ir visi darbininkai, kurie dar skyrius. CIO pastangomis ADF ‘ir toliau esu toks pat eilinis
Tuom Darbo Federacijos įtaka kur dirbo, norėjo geresnių są skyriai buvo iš dirbtuvių iš laikraščio bendradarbis, kaip ir
išaugo. Federacijai priklauso ir lygų. Tam galimybę sudarė ir stumiami, vadovybė atiteko St. Tamulaitis, tik gal šu tuo
eilė Kanados amatininkų unijų. Roosevelto valdymo metu pra CIO. Kova dirbtuvėse tarp CIO' mažu skirtumu, jog St. Tamu
vestas unijoms kaip tik naudin
Kaip paskira, didelė ir triuk gas VVagner’o Darbo Santykių ir ADF šalininkų ir dabar tę laitis rašo recenzijas ir kartais
siasi, bet jau apsivalius nuo ko nevykusius laiškus, o aš tik pa
šminga, išaugo angliakasių uni Įstatymas.
munistų vadovybės.
prastas mūsų spaudos apžval
ja, pagarsėjus dideliais streikais
Tas
įstatymas
leido,
kam
tik
Kai 1940 metais CIO atmetė gas .,.
ir kovomis už savo amato dar
bininkų reikalus. Jos dabartinis nori steigti ir versti unijas. Ir Leivis’o nusistatymą neremti
karštagalvis pirmininkas yra priviso visokių, kurie susigrupa Roosevelto trečiam terminui į MOTERYS IŠGELBĖJO..
John L. Levis, apie 70 m. am vo: būsiu prezidentas, tu sekre prezidentus (tada radikalai CIO
žiaus, paskutinis iš senosios ei torius, tu kasininkas — orga vadovybėje jau grupavosi apie . J*... Atrodė, kad, ir-po pakar
lės didžiųjų unijų vadų dar li nizuojam uniją! Kur tik buvo Demokratų partljąh "Lewis . su totinio sifslrinkimfi- išsiskirstykęs gyvas, kai pereitą rudenį dirbtuvė ar kokia darbo vieta, savo angliakasių unija iš Cit) sime nesudarę vajdybos. Kaip
du jo vienlaikiai ir kovų ben ten veržėsi tie organizatoriai-va- išėjo,
Romą paskutiniu momentu iš
dradarbiai mirė: CIO pirminin dai, sau prisijungti daugiau darCIO vadu liko Philip Murray, gelbėjo žąsys, taip Melburno
bininkų-narių,
apkrauti
juos
kas Philip Murray ir ADF pir
plieno industrijos darbininkų bendrumenę — moterys. Didie
mininkas VVillaim Green. Levis duoklėmis ir iš to puikiai gy pirmininkas (jis mirė lapk. mėn. siems oratoriams1 — "patrio
kartais dirbo su ADF išvien, venti. Duoklės pradžioje buvo 1952). Kylant judėjimui prieš tams” gėdos jausmas yra labai
dešimtmečius eina šiuo keliu.
kartais su ja pešėsi, ir tą pat menkesnės, bet su laiku jos di komunistus, Murray paėmė va svetimas daiktas. Garbė moti
Savo laisvalaikius paskyrę dai
darė su vėlesne CIO, pradžioje dintos ir didintos, žinoma, tokia dovybę ir per porą metų pasie nai, kuri prie savo ratelio verp
nai, neretai ir uždarbio dalį ati
pats jai vadovaudamas, paskui nauja unija tuoj įsijungė į cen- kė gerų rezultatų. Keistai, nors dama mokė vaiką lietuviškai iš
duoda mūsų bendrajam reikalui.
iš jos išėjęs su šimtais tūkstan tralinę CIO ir jos vardu pradė unijoms į pagalbą atėjo viena maldaknygės skaityti, motinai,
Štai ir BALFo rinkliavos sąra
jo
biznį...
čių angliakasių.
tinė talka — Taft-Hartley įsta kuri išlaikė lietuviškumą, kalbą
še
kaus,
Banaičio,
Petrausko,
Pau1 Ąžuolų penkiasdešimtinė įra
Dainos
tremtyje
nepamiršodaugybėje dirbtuvių įsteigta, tymas, pagelbėjus atsikratyti
Amerikos Darbo Federacijos
šyta.
ir
tėvynės
meilę.
^Tremtyje
mo

lausko,
štarkos
dainomis
iki
iš1
me.
Tačiau
mūsų
girių
dainiaus
originalia tikslas buvo dirbti arba buvo iš seniau įkurtos, tos komunistų, bet ir Murray, ir teris liko ištikima lietuviškai vardą retai teprisimindavome. kiliųjų Brahmso, Verdi, WagKai užklausiu, kokios būtų
pačios
dirbtuvės
darbininkų
uni

Lewis, ir Green kovojo prieš tą šeimai ir pasisiūlę tarnauti ben Po dviejų metų vidaus tvarky nerio, Weberio, Gounodo ir kt. mūsų visuomenės pareigos me
darbininkų-amatininkų
reika
lams, nesikišant politikon, ir to jos. Tie nauji organizatoriai, įstatymą visomis pastangomis, druomenei, kad išgelbėtų tau mosi ir nedrąsių viešų pasiro kūrinių. Oktetas stengiasi išlai ninių kolektyvų atžvilgiu, va
laikėsi. Prezidento rinkimų metu pasinaudodami Wagner’o įstaty nes, mat, jis iš kitos pusės su tiečius iš materialinio suakme dymų Clevelando vyrų aktetas kyti lygsvarą tarp lietuviškosios dovas man atsako klausimu:
mu, veržėsi į tas dirbtuves, kad varžė unijų vadų sauvalę; kuri
laikydavosi neutraliai, neskai
— Pasakyk, ką geriau paim
padarius
tuos darbininkus savo buvo pasiekusi nepakenčiamo nėjimo.” (Mūsų Pastogė, Aus nutarė tvirčiau įleisti jų puose ir pasaulinės dainos, nors tai
tant jau kitų visokių kandidatų.
tralija, Nr. 187).
lėjamos dainos šaknis į tremties padaryti yra nelengva. Lietu tum — gerą žodį ar 1000 dole- ’
sumanytos
unijos
nariais.
Ir
nei
Prieš 1 pasaulinį karą buvo
laipsnio.
žemę ir pasirinko aną prasmingą viškoji daina gerokai nudainuo rių? .
pasišokus kita triukšminga, ra darbininkai nei darbdaviai ne
(Bus daugiau)
ta, o nauja ne taip lengvai su
žinau, kad kultūrininkų dar
galėjo
nieko
padaryti:
tas
jstaAUTORIUS APIE "GATVĖS Ąžuolų vardą.
dikalų vadovaujama centraline
randama. Pusė klausytojų, tiesa, bas yra neatlyginamas. Bet taip
tymas
leido
pašaliniams
BERNIUKO
NUOTYKIUS
”
1950 m. radijo kalėdinei pro
unija — Pasaulio Industrinių
pat tiesa, kad mūsų visuomenės
gramai reikėjo giesmių. Radijo pageidauja lietuviškos muzikos,
Darbininkų unija, kuri griebėsi brauti ir užvaldyti.
dalis šykšti jiems net gero žo
tačiau
maloniai
gėrisi
su
kitais
Depresijos
laikais,
tie
Rašytojas
R.
Spalis,
atsaky

vedėjas pakalbino tik ką į Cleorganizuoti visus darbininkus,
pasauline kūryba, šviežesnių ir džio.
jistus
darbininkus
laimėję
paša

damas
į
Tremties
laikraščio
pa

velandą
atvykusį
solistą
J.
Ka
audėjus ir kitokius, ne vien tik
Šio koncerto proga malonu
klausimus, tarp kitko, taip pa zėną. Sutiko. Pasirinko aštuo sudėtingesniu akordu.
amatininkus. Ją rėmė socialis linti vadai įvedė pustau teroris
pasidžiaugti,
kad' didelio nuošir
tinę
padėtį
:
jei
kam
reikėjo
ko

žymėjo
:
nis vyrus, pakvietė. Bet atėjo
— Tai tretysis metinis ok
tai, ir jai kovojant "su kapita
dumo
ir
supratimo
parodė kaip
kių
darbininkų,
turėjo
unijos
"Noriu, kad mūsų tremties tik keturi. Repeticija vyko vie teto koncertas?
listais", iššaukiant eilę didelių
tik
šalpos
organizacija
— Balfo
vadams
sumokėti
didelius
ky

jaunimas,
skaitydamas
svetimų

no dalyvio bute. Už kelių kam
— Taip. Kaip ir kiekvieno ki
streikų, buvo pralieta ir kraujo.
55 skyrius, pasiimdamas kon
šius.
Ir
darbininkai,
norėdami
jų
autorių
nuotykių
knygas,
ne

barių,
virtuvėje,
triūsėsi
senoji
to meninio kolektyvo tradicija.
Ji likvidavosi kai I karo metu
gauti darbo, taip pat turėjo
užmirštų Lietuvos, po kurios mama ir klausėsi pirmųjų ban Lyg kokB gaivus prisiminimas certo rengimo rūpesčius.
valdžia ėmėsi socialistus perse
Ąžuolų oktetui priklauso —
dangumi prie Nemuno, švento dymų. Kai keturi nusiminę vy mūsų darbų tėvynėje. Padainuo
kioti, ir kai pagaliau daug soci savo vadams kyšius mokėti. Kas
A. Liutkus ir A. Kavaliūnas (I
bandė
kokius
darbus
dirbti
be
sios,
Kaune
—
taip
pat
buvo
rai
rengėsi
išsiskirstyti,
motina
sime
šešetą
naujų
dalykų.
J.
alistų virto komunistais po 1917
tenorai), E. Jarašūnas ir A.
jų unijos, tie biznieriai nakties
galimybių nuotykiams, o tų nuo įėjusi prašneko:
Štarkos Tušti paliktieji namai
m. Rusijos revoliucijos.
Kazakevičius
(II tenorai), L.
metu
vietomis
darbovietes
tykių
kai
kurie
veikėjai
tikrai
— Vaikučiai, gražu. Labai yra stipri ir įdomi daina. BarRūbų, kailių siuvėjų ir kitų
Kazėnas ir L. Sagys (baritonai),
sprogdino,
vietomis
įmesdavo
puikūs
ir
drąsūs
vyrai,
neužsigražu. Ak, tos senosios Kalėdų carole iš Hoffmanų pasakų nors
adatos darbininkų unijas pasi
leidžią kitų tautų herojams ...” giesmės ... Dar turite laiko pa daugeliui girdėta, bet ji bus J. Kazėnas ir V. Raulinaitis
jungė vadovauti iš Rusijos ir dvokiančias bombas, sugadinda
(bosai). Okteto administracinius
(Tremtis, Vokietija, Nr. 84).
siruošti.
nauja mūsų scenoje, nes atlik
Lietuvos suvažiavę žydai siuvė mi įstaigoje orą kokiam mėne
reikalus
tvarko L. Sagys.
siui
laiko
...
Vyt.
Gedrimas
A.Vienoolis'
Kažkuris iš ketveriukės atsi sime visu šimtą procentų pagal
jai, kurie vieni jau mirę, kiti
Ąžuolams linkime tremties
v
• Vr
Daugelis
tų
unijų
vadukų
pa

peikėjęs sušuko:
dar gyvi. Lietuvos žydą, siuvėjų
originalą — su vyrų choru, sop
— Pareiga daugiau už meną! ranų balsais ir solisčių duetu, — audrų blaškomiems nenulinkti,
unijos pirmininką, S. Hillman, teko į kalėjimus. Daug kur ir
Ir štai 1950 m. Kalėdų pro pasakoja okteto vadovas J. Ka bet vis kilti augštyn ir .tobulėti.
prezidentas Roosevelt buvo pa policija grobiu su jais dalijosi.
GERIAUSIA DOVANA
/■ ■ "-------- -----\
gramoje
girdėjome J. Kazėno zėnas.
skyręs II pasaulinio karo metu
BETKURIA PROGA -T_
Komunistai CI0 vadovybėje
kvarteto giesmes. Girdėjome jas
darlx> santykių viršininku karo
RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ
— Jeigu gerai pavyks, bus Seniausias ir gražiausiai ilius■Rooseveltui prezidentaujant,
ir 1951, pagaliau, ir 1952.
pramonėje. Jis mirė prieš pen
Talentingai parašytas pagera pradžia tolimesniam dar truotas lietuviškos minties žur
Rašomosios mašinėlės visų
nalas.
komunistai gavę laisvę, pradėjo
kerius metus.
Taip atsitiktiniai bandymai, bui! Repeticijoms nedaug turime
trijotinis romanas iš Vygeriausių firmų, lietuviškais,
paskatos ir ypatingi nūdieniai laiko. Kartais ir sąstatas pasi
Siuvėjų unijos savo tarpe iš kitos pusės veržtis j CIO uni
tauto laikų. 1936 m. laimė
amerikoniškais ir kitokiais rai
MARGUTIS
pergyveno atkaklią kovą: tie jų vadovybę, ir Lewis jubs vi
gyvenimo reikalavimai pastū keičia. šitai mažam kolektyvui
jęs švietimo Ministerijos
■
dynais, gaunamos išsimokėtinai,
.' ateiviai žydai, rūbsiuvių vadai, sus priėmė, duodamas visas ga
mėjo J. Kazėną ir jo vyrus pra kelia begalinių rūpesčių. Todėl
literatūros premiją. Sko
Įsteigė kompozitorius
o tam tikrais atvejais ir su gera
buvo daugiabsia socialistai, ir limybes ■ komunistams naujas
ningai ir meniškai ■ V. K.
dėtąjį darbą tęšėti.
didelių , svajonių ateičiai lyg ir
nuolaida,
čia
pat
gaunami
išsi

A. VANAGAITIS
unijos pergyveno varžytines dėl unijas steigti, jau esančiose už
Jonyno iliustruotas. 404
Praskleidžiu okteto koncertų baisu turėti.
mokėtinai ir garsieji ‘ELECKaina metams $3.00
. vadovybės tarp socialistų, ko- imti vadovybę. Ir komunistai
psE jau galima užsisakyti
programas. Būta Pitlsburghe,
žinomi ytfa mums visiems
TROLUX dulkių valytuvai.
. munistų, trockisfų ir tų, kurie pasijuto kaip žemiškame rojuje,
Susipažinti siunčiamu
pas platintojus ir leidykloje
Rochestery, New Yorke. Du me kultūrinio gyvenimo trūkumai,
dovanai.
V. BARTKUS
norėjo palaikyti siuvėjų ama Maskva džiaugėsi, kad Amerikos
tiniai
koncertai
Clevelande
ir
darbų
netesėjimas
ir
nusivyli

«
PATRIA
712 E. 92 St.,
6755 So. VEestęrn Avė.
tininkų .unijas rimtomis organi- darbininkai patenka raudonųjų
keli
kiti
mažesni
pasirodymai.
mas.
Tačiau
šių
aštuonių
vyrų
Post Office Box 1291
Chicago 36, m. ’.
Cleveland 8, Ohio
. žarijomis, saviems interesams vadovybėm
Surašyta viskas, kas išdainuota. entuziazmas nėra atsitiktinis.
Stamford, Conn.
Karo metu-niekam daug ne-'
Tel.: LI 1-6716
ginti. Kadangi keliose rytinėse
Pradedant liaudies daina, šim- Jau daugelį
metų,
kai
kurie
net
■t:
...
'
*
* ■—
kolonijose daug lietuvių užsiėmė
siuvimo amatu, jų dauguma bu
vo įsivėlę,iki kaklo į tas kovas,
tik savo skyriuose (lokaluose)
už vadovybę, tiek ir dėl centro
vadovybės. Komunistai po 1917
metų Rusijos revoliucijos pasi
šoko užvaldyti tas unijas, kol
net po kruvinų kovų komunistai
buvo nustumti. Vadovybėje dar
tebesimaišo daug radikalų, kurie
ginasi esą komunistais.

Ąžuolų Oktetas
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DAIL. ADOMAS VARNAS
v,.

Po parodos dail. Adomas Var
ilgesniam laikui
nas pasiliko
i.
Clęvelande, apsigyvendamas pas
,
P. J. žiūrius, Avon Lake.
‘ Per tą laiką dail. Adomas
Varnas padarė Dr. Vitkaus re
zidencijos paveikslą, Vėjuoto
Erie ežero paveikslą, tapo p. H.
žiūrienės portretą. Artimiausiu
laiku žada padaryti Dr. S. Ta
mošaičio rezidencijos paveikslą.
SVEIKINIMAS
CLEVELANDIEČIAMS

mų sumanymą. Taip pat bus
svarstomas ir ekonominio susi^"izavimo klausimas Apylinkės valdyba j šį pasitarimą
kviečia atvykti lietuvius ekono
mistus ir visus ekonominiais
klausimais besidominčius.
RETAS VAIDINIMAS
CLEVELANDE
f

Kitą savaitę, sausio 17 d., šeš
tadienį, 6:30 vai., L. salėje įvyk
sta P. Vaičiūno veikalo "Sulau
žytos priesaikos’’ vaidinimas.
Svarbiausiame' pulk. Budrio
vaidmenyje pirmą kartą Clevelande pasirodys pats dramos
studijos vadovas VI. Braziulis.
Šioji Vaičiūno drama įdomi tuo,
kad ji atskleis pirmuosius Lie
tuvos nepriklausomybės metus,
Lietuvos inteligentų, kariškių
gyvenimą ir visas veiksmas
vyks tautai skaudaus įvykio fo
ne *— lenkams sulaužius Suval
kų sutartį.

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto pirmininkas M. Kru
pavičius, atsakydamas j apylin
kės susirinkimo sveikinimą bei
pareiškimus, apylinkės valdybai
rašo: Vliko ir savo vardu dėko
ju už skirtus mums Apylinkės
sveikinimus. Džiaugiuosi Jus su
siorganizavus ir įsijungus į Lie
tuvos laisvinimo darbo gretas.
Užtikrinu Jus, kad Jūsų pareikš
ti sveikinimo .rašte pageidavi zPo vaidinimo bus šokiai, ren
mai ir norai visai sutampa su giamas ir bufetas.
Vliko pageidavimais ir norais ir
Vaidinimą rengia Vilniaus Kr.
Vlikas jų kryptimi savo darbus
Lietuvių S-gos Clevelando sky
tvarko, šia proga prašau priimti rius.
šventinių linkėjimų apylinkei.

I

ĄŽUOLŲ OKTETO
KONCERTUI

bilietai
parduodami Dirvoj,
spaudos kioske, pas S. Laniauską telef. CE 1-2173 ir pas L.
Sagį telef., RA 1-7781.
Visos vietos rezervuotos, to
dėl anksčiau įsigj'ję bilietus,
gaus geresnes vietas.
Koncerto dieną, sekmadienį,
bilietai bus parduodami prie įėji
mo. Kainos — 2.00, 1.50 ir 1.00
dol.
Po koncerto bus šokiai ir lo
terija Balfo naudai. Loterijai
Dirya aukojo, metinę prenume
ratą ir dvi knygas, Brazis Brothers 15.00 dol. prekių pirkimo
čekį, Talis foto studija — lai
mėtojo 3 dideles nuotraukas, J.
Šamas vertingą virtuvės laikro
dį ir Foliano kirpyklą — laimė
tojui plaukų kirpimą.
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PRANEŠIMAS VERSLŲ
REIKALU

•

Sausio 11 d. 11:30 vai. lietu
vių salėj Iz. Šamas padarys pra
nešimą apie prekybos, pramonės
ir kitų verslų galimybes Ame
rikoj. Toliau komisija painfor
muos apie keliamą Lietuvių NaSKUBIAI J1EŠKOMA
MOTERIS

ą

Ji

i‘T7

BAIGIASI BALE VAJUS

Balfo piniginis vajus Cleve
lande baigiasi šio mėnesio 15
dieną.
Aukų rinkėjai aukų lapus su
pinigais prašome grąžinti., šio
mėnesio 18 dieną po pamaldų
spaudos kioske arba S. Laniauskui, 1434 E. 95 St. į namus.
APYLINKĖS METINIS
SUSIRINKIMAS
Šaukiamas sausio 18 d. 11:30
vai. lietuvių salėje. Darbų tvar
koj : apylinkės veiklos plano,
metinės sąmatos ir kitų apylin
kės reikalų svarstymas. Lietu
vių Bendruomenei nėra nei se
nųjų, nei naujųjų lietuvių, tėra
tik lietuviai, todėl ir į šį susi
rinkimą prašomi atvykti visi.
ORGANIZUOJA APYLINKES

Bendruomenės apylinkes sten
giamasi suorganizuoti Akrone,
Cinsinnaty, Columbe, Daytone,
Tolede. Šiuo reikalu kaikuriems
vietos lietuviams yra parašyti
raštai.-Tuo tarpu šios pastangos
vaisių dar nėra davusios.

PARDUODA SKALBIMO
MAŠINĄ

6901 SUPERIOR AVĖ.
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G&SCHINACO
6216 SUPERIOR AVĖ.
o

EXpress 1-8947
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Pilnas indų pasirinkimas. Puikūs raštai, nuo 6 iki
..’ 32 gabalų. Kaina tik nuo $3.95.

Bendras lėkščių ir puodelių pasirinkimas. Lėkštės,
lėkštelės irpan. virš 40 skirtingų raštų. Jūs esate kviečiami,
apsilankyti ir apžiūrėti.
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CLEVELANDIECIŲ DĖMĖSIUI Mėnuo vadinamas medaus 2.50 LANKYKITĖS SAVO KLUBE.

Meškiukas Rudnosukas .... 2.00
Į Draugo literatūrinės premi Dirvos redakcija visų cleve-Į
Motulė paviliojo ............... 0.60 Lietuvių Klube, 6835 Supe
jos įteikimo iškilmes buvo nu landiečių patogumui praneša,
VISI i VAIDINIMĄ
Medinis arklys ..... ■............. 2.00
vykę Mikulskiai ir Karnėnai.
kad norintieji savo artimiesiems Nemunas ....... ......... ,........ 2.50 rior Avė., klubo nariams ir sve
ir pažįstamiems per laikraštį Nuo Imsrės iki Orinoko ...< 2.50 čiams penktadienių vakarais esti
.
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1953'm. sausio 17 d.
pranešti apie savo išvykimus Namai ant smėlio ............... 2.00 bulvinių blynų ir žuvies vaka
ŠVENTES PRALEIDO
atostogų, apie šeimos šventes, Our Country Lithuania .... 5.00
NEWARKE
rienė ir šokiai su gera muzika
laimingus ir nelaimingus atsiti Pirmas rūpestis ............... 2.00
VI. Braziulio
VI. Bacevičius jau trečias iš kimus, tą gali padaryti nemoka Pragaro pošvaistės ........... 3.50 poje.
eilės
Kalėdų šventes praleido pas mai.
Dramos Studija
Partizanai už geležinės
savo artimuosius Nevvarke, N. J.
uždangos ...................
Organizacijų susirinkimai, pa
t
STATO
Paslaptis ».........................
skaitos, paminėjimai, skelbiami
Pakeliui į mirtį..................
DR. VINCO KUDIRKOS
nemokamai. Tuo gali naudotis Princas ir elgeta ...............
PETRO VAIČIŪNO
DRAUGIJOS NARIAMS
į
visos Clevelando lietuviškos or Pietų vėjelis .......................
Pranešama nariams, kurių ganizacijos.
Paklydę paukščiai I .......
duoklės neįmokėtos už 1952 me
SULAUŽYTA
Paklydę paukščiai II .......
tus, kad jas galėsite įmokėti
Hamybė man......................
Lietuvių salėje, ketvirtadienį, DAR ŠIANDIEN UŽEIK I Raguvos malūnininkas.......
PRIESAIKA
DIRVĄ
sausio 8 d., 7:30 vai. vakare.
San Michael knyga ...........
M. Praškevičius
Mes turime visas naujausias Šventieji akmenys...............
knygas, kurios tik išėjo Ameri šventoji Lietuva ..............
»1
Biletai po
TVVILIGHT KONCERTAS
koje, Anglijoje, Australijoje ar Tolimieji kvadratai ...........
Vokietijoje. Užeik ir nusipirk. Tautosakos lobynas...........
$2.00,1.50 ir 1.00
Rudolph Ringwall diriguos
Tėvų pasakos ..................
Savers always welcome
Clevelando Orkestrą, kai jis iš Aukso kirvis ....................... 2.5( Vieneri metai ir viena
1.5
’
Balutis
.............
.................
Moksleiviams prie
pildys ”Twilight” koncertą Sesavaitė ...................... 1.50
verance salėje, šio sekmadienio Baltaragio malūnas ........... 2.5C Varpai skamba.................. 2.50
jėjimo nuolaida.
Beržų,
pasakos
..................
1.50
popietėj, 4:30 vai. Bus išpildo
Barabas .............................. 2.25 Valentina .......................... 2.00
mi Bethoveno kūriniai.
Dulkės raud. saulėleidy .... 3.0' Vaikų knygelė .................. 1.80
Vaidinimo pradžia
Vietoj simfonijos koncertų šią Debesys plaukia pažemiu.... 2.50 žemė ................................. 4.00
savaitę
orkestras duos 10 kon Didžiosios atgailos ........... 3.5(
Dirvoje galima gauti ir daug
6:30 vai.
certų Clevelando mokykloms, o Doleris? iš Pittsburgho....... 0.80 kitų knygų.
MEMBEB EEDERAL DEPOSII INSGtANCE COBPŪBATIOH
vėliau koncertuos kituose mies Gintaro pasakos'............... 0.35
Biletai parduodami Dirvotuose.
Kazimieras Saphiega ....... 2.50
i
Kuprelis .............................. 2.00
je, Spaudos Kioske, MulioI
Kalorijos ir doleriai ........... 2.00
LINKSMI
ATEINANTIEJI
METAI
{PLAUKŲ MOKESČIŲ
lio įstaigoje ir pas platinKolektyvinė prausykla....... 1.00
MOKYKLA
Kada žmogus sveikas ir turi išteklius, jaučias lai
Lietuvai Tėvynei ............... 0.50
mingas.
Sausio 5 d. savaitėj bus atida- Lietuva Tironų Pančiuose 1.50
Padėk pats sau ir turėk sąskaitą Lietuvių Banke.
ros mokyklos įplaukų mokesčio Lietuviškos pasakos........... 2.5C
blankų užpildymui. Kas tik no Lietuvių kalbos vadovas .... 4.50
Santaupos, padėtos iki sausio 10 d., nuošimčius gaus
rite išmokt užpildyti tas blan Lietuvių poezijos antologija 6.00
LIETUVIŲ STUDENTŲ
nuo sausio mėn. 1 dienos.
kas, turit paskambinti į vietos Lekučio atsiminimai ....... 1.50
SUSIRINKIMAS
raštinę Internal Revenue direk
Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie
įvyks Lietuvių salėje, š. m. sau toriui ir gauti įėjimo laišką.
ta. Kiekviena knygutė apdrausta Federal Insurance Corp
sio 11 d., 11:15 Vai. Kviečiami
iki $10.000.
KAMBARYS
visi studentai ir besidomintieji
studijomis.
Išnomuojamas geras kamba
VILTIS
Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai.
rys. Teirautis vakarais telefonu:
laukia jūsų
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:00 vai.
EN 1-5315.
(2)
NORINTIEMS STUDIJUOTI
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Lietuvių Studentų Sąjungos
valdyba praneša Clevelando jau
nimui, "kad VVestern Reserve
Universiteto registracija nau
jam semestrui įvyks nuo š. m.
sausio 29 d. iki vasario 3 d. No
rinti studijuoti turi iš anksto
pasirūpinti "appointment card”.
Smulkesnių informacijų apie
įstojimą į kitus kaledžus (college) ir universitetus prašoma
preiptis į valdybą.

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

TALIS STUDIO

Kada jūsų namai arba racandai tampa sunaikinti arba
•ugadinti ugnies, kreipkitės j
P. J. KERŠIS, dėl apkainavino, ko visada reikalauja ap
Iraudos kompanijos pirm, ne
ru išmoka už nuostolius.

dabar jūsų kaimynistėj
7106 Superior Avė.

THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS’N.
HE 1-2198

•>712 Superior Avė.

■■■

•i

Cleveland, Ohio

1

Tel. HE 2-0144

Patobulinlčit SAVO NAMUS

Bet kuriuo laiku, bet kokios

MO NCR'IEF

vartodami

rūšies foto patarvimas Jums.

Modernūs portretai, vestuvių,
P. J. KERŠIS
iškilmių, vaikų ir. kitos nuo
716 Society for Saving Bld. traukos.
Telef.: MAin 1-1773.
FOTOGRAFIJOS MEISTERIS
Lietuvių enciklopedija bus lei
Europinių žurnalų ir filmų
džiama. Clevelande leidyklos at Rezidencija: PEN1NSULA 2521
žvaigždžių fotografas, dabir
CLEVELANDE.
stovu yra V. Rocevičius, 1319
E. 89 St. Tel. RA 1-9936. Visais
prenumeratos reikalais prašoma
tiesiog kreiptis į atstovą, į Spau
dos kioską arba "Dirvos" admi
ATIDARYTA NAUJA
nistraciją.
LEIMON ’S CAFE
Prenumeravimosi laikas ribo
tas. Prašoma clevelartdiečių pa
I
skubėti.
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

ŠILDYMO ir ORO VĖSINIMO SISTEMĄ

y

UŽSISAKYKIT
ENCIKLOPEDIJĄ

Amžini nerūdijančio plieno,
virimo puodai gaunami pas
Vytautą I’ašakamį, 1219
E. 61 St., Cleveland, Ohio.
Tel. EN. 1-7770.
Pilnas komplektas $69.95.
čia pat galima užsisakyti
vienintelį pasaulyje dulkių
Siurblį — Sanitatorių su
patentuotu ne tik dulkes,
bet ir bakterijas sulaikan. čiu maišeliu. Su visais prie
dais $94.50 arba po 7.00
dolerius mėnesiui išsimokė
tinai. •

P J KEKS1S
716 Society for SAvings Bldg.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PEN1NSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesuiuoee, kreip
kitės j mar.e, gausiu pigia kuiną. Taipgi gausit patarnavimu įvai.nuošė apdramlos-insurance reikiiluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymu.’
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

Pilnai padengta apdraudė

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai

PAINTT/G CO.

WM

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežia..t

■‘

U’l'ah 1-4515

WM. DEBESIS

geram orkestrui

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue

K

Cleveland 3, Ohio

® -S
t

•y,?

I. J. S A M A S ,

JEWELER

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

7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

3
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Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
Aldona ^Vilkelis - Wirby

Pilnas laidotuvių patarnavimas

I

3

—HAMMOND VARGONAI. PER ŠERMENIS—

|

IIEnderson 1-9292

6202 SUPER1OR AVĖ.
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SUOPIS FURNITURE
6921 Wade P-7ark

g

ŽEMOS KAINOS

—

į

FUNERAL HOME

EX 1-0911

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Visoįdų rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui

t

t

llella E. Jakulis' & \Vi!)inm J. Jakubs
Licenšijimti laidotuvių ‘direktoriai ir balsamuotojai

MALONUS PATARNAVIMAS .

.

Nemokamas demonstravi'.
mas.'
>
Priimami užsakyniąi..

I

■ v ••
< ■ 7.

25 metai simpatingo ir. rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
ENdicott 1-1'763

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
lietuviškoje krautuvėje
■*
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JAKUBS & SON
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Telef.: HE 1-6339
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Maytag firmos, su aliuminijaus
PARDUODAMAS NAMAS
prie vaiko, penkioms dienoms katilu. Geram stovyje. Kaina tik
$30.00.
Ansel
Rd., netoli Superior,
per savaitę.
šaukite: MU 1-0695.
Kreiptis telefonu: MU 1-1593. parduodamas didelis 2 šeimų, 8
kambarių namas. Labai geram
stovyje.
Ray Nausneris
DIDELIS IŠPARDAVIMAS
UL 1-3919
L1 1-9216
11809 St. Clair
Moliniai indai — importuotos dekoracijos — por
celianas __ tikybiniai reikmenys — meno dalykėliai —
įvairūs menkniekiai — daug kitų puikių daiktų.
Pirkit pas savuosius

FRIENDLY FLOWER SHOPPE

•
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LANKĖSI CHICAGOJE

i-

■t.

b 'S
I

i

T

i

ii

f

I

D

Nr. 2 * 1953 m. sausio 8 d.

I-.-H

t

'

r

i

1953 m. sausio 8 d.

Nr. 2

RVA " ™

(Mūsų Brazilijos bendradarbis)

Atsiminkime
"Tėviškėlę
■,v:\£č

Seniau, kas išgalėdavo, sam giau, įtraukti pačius vaikus.. Ir
Lietuvos atstovas Brazilijoje lyginant Cezarių laikų krikščio
ir Laisvosios Europos k-to.Ad nybės pirmieji apaštalai.
dydavosi guvernantė, kuri iš šiandien ‘'Tėviškėlė", jeigu tik
v' \
ministracinės Tarybos narys
mokydavo vaikus prancūzų kal notėtų, jau galėtų pasigirti šar
Kada II-o -pasaulinio karo me
-ministeris Maieris suorganizavo
bos ir gerų manierų. Tiesą pa vais naujais bendradarbiais.
lietuvių ir Lietuvos bičiulių bū tu Lietiiva kartu su kitomis sakius ir dabar tokia guvernan
"Vilties” draugijos pirminin
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdicott relį, kurio pareiga patipkti eilę Europos valstybėmis buvo už tė labai praverstų. Dažnai juk ko Juozo Bačiūno raginamas ir
1-4186, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfieid 1-7406).
straipsnių brazilų spaudai ir lieta milžiniškos priešų griūties abu tėvai išeina visai' dienai į moraliai bei materialiai remia
nušviesti mūsų pavergtos Tė ir prasidėjo sistemiškas lietuvių "šapas” ir vaikų auklėjimu gali mas, ryžiausi leidėjo naštą užsi
vynės būklę bei lietuvių tautos tautos naikinimas, jos kentėji pasirūpinti tik trumpais vaka krauti ant savo pečių. O 'kad
kovą dėl laisvės.
Pirmasis mai ir aukos, jos didvyriškumas rais. Tačiau dabar mes norėtu- "Tėviškėlė” išlaikytų gerą pe
straipsnis, • kurį parašė didelė kovoje prieš bjaurius skerdikus mėm, kad ši guvernantė išmo dagoginę liniją, sukviečiau būrį
jungė ją su kitomis panašaus;
Lietuvos bičiulė poetė Rachel
kytų mūsų vaikus ne prancūzų, Chicagoje gyvenančių mokyto
Portela Audonis, buvo išspaus likimo tautomis, šiandie ji yra! bet lietuvių kalbos. Tokią gu jų, kurie sutiko "Tėviškėlę”
dintas plačiausiai skaitomeme Nežinomoji Kankinė, paprastas vernantę iki šiolei "Ęirva” tu auklėti.
Jurgis Savickis, kaip sakyda
J. AISTIS
Savickis mandagus, bet šaltas. Rio de Janeiro dienrašty ”0 Jor.
rėjo. Tai buvo "Tėviškėlė”. Bet - Straipsnėlį tektų baigti šablo
vo romėnai, obiit. Išėjo, pasi
Tačiau aš klydau, nes jis kvietė nal” 1952 m. gruodžio mėn. 21 I
vienai Dirvai ją išlaikyti per- nišku raginimu užsakyti "Tė
traukė iš gyvųjų tarpo.
porai savaičių paviešėti "Ario- d.
sunku. Tat dabar tėvai jau pa viškėlę” savo vaikams. Tačiau
Dar visai neseniai jis man numos, susirišęs su ponia A. M. ji galon”.
tys turi pasirūpinti "Tėviškėlę” aš tikiu, kad geros valios lieė
"Niekuomet nebuvo tiek iš
rąšė_prašydamas paslaugos, ku Kok — olande, taip, kad man
parsikviesti į savo namus.
tuviai padaryk tai ir be ragini
ryškėjusi lietuvių tautos vertė,
Žmonių
jis
neskirstė
luomais
:
rios rtaip ir nesuskubau jam dar teko žodžiu ir laiškais dalyvauti
mo.
Ir Juozo-Bačiūno žodžiais
—
pradeda
savo
straipsnį
poetė
Prieš metus su geru trupučiu,
gyvam esant atlikti, tai šiuo įvairiose jo šeimos gyvenimo visi jam buvo žmonės, visi ly Portela, — kaip šiuo metu. Jos
tariant
"jeigu "Tėviškėlė” pa
giai
įdomūs:
darbininkai,
rašy

1952 metų vasaros pradžioje, V. Rastenio ir B. Gaidžiūno pa
rašteliu aš kaip tik pasistengsiu smulkmenose, žinojau jį kietą
dės išauklėti 60 lietuvių, įdėtas
vertė nematuojama gausumu senosios LŽS valdybos įgaliota,
tojai,
diplomatai.
Esu
beveik
pildyti jo buvusį norą tame pa šioje srityje buvus, nes vienu
kviestas, ėmiausi redaguoti triūsas ir lėšos bus pasiekę savo
kariškų pabūklų, taip mėgiamų
čiame laikraštyje, kuris buvo to laiku norėjau jį atkalbėti nuo tikras, kad visi mano bičiuliai, šiandieną, ne išradimu rekor-l pradėjo veikti komisija, kurios "Tėviškėlę”, kuri susilaukė daug tikslo”: : '
įsūnijimo tūlo italuko, bet mano kurie su Savickiu susirašydavo, dais, ne iškasamų mineralinių I uždavinys buvo atgaivinti — artimų prietelių, o man liko ne
prašymo priežastis.
Mieli tėveliai, padėkite šį kuk
perorganizuoti Lietuvių žurna
Z
pastangos buvo tuščios. Labai buvo jo "dideli draugai”, ir ta
turtų gausumu, ne stipria ka-1 listų Sąjungą. Komisiją sudarė pamainomu mano laisvalaikių lų tikslą "Tėviškėlei” pasiekti.
Kai tik išėjo iš spaudos jo
sai
epitetas
nebuvo
tuščias
'žo

norėjau jį tada nuo to žygio
riuomene — nieko to vargšė ir New Yorko lietuvių žurnalistų rūpesčiu. Bet tie rūpesčiai, turiu Metams "Tėviškėlė” kainuoja
"Šventoji Lietuva”, jis man ją
atkalbėti, nes maniau, kad jis dis. Jis visiems buvo didelis
užmiršta Lietuva neturi, bet dėl grupės (skyriaus) valdyba, ku prisipažinti, buvo labai malonūs. $3.00. Adresas: 2313 West 91
atsiuntė užrašęs: "Mano Dide
nematė tikrosios to Įsūnijimo draugas: didelis, malonus, mie
Ypatingai buvo smagus bendra St., Chicago 20, III.
vieno
lobio, kuris yra visų kil
;
liam Draugui — Jonui Aisčiui
priežasties, bet jis pats tai ži las ir įdomus’' lietuvis. Vertino niausias, dėl jėgos, kuri yra vi ri šiam darbui į pagalbą pasi darbiavimas su mažaisiais, ku
— Savickis iš Ariogalos”. Keis
kvietė dar. V. Rastenį ir V. rie parašė nemažai laiškų. Per
VI. Vijeikls,
nojo ir man pasakė: "Pats, ma jis žmogų tik pagal žmogaus
sų atspariausia — Tėvynės mei Dambravą.
ta man buvo jo "didelė draugys
tau, menkai pažįsti moteris, žmogišką vertę. Su daržininku
tuos metus aš supratau, kad lie
lės ir sąmoningos kovos prieš
Tėviškėlės redaktorius
tė". Bet jis paskutiniuoju laiku,
ypač, kai jos ko užsimano ar jis buvo daržininkas, su pras komunizmą, ši jėga jungia vi-Į Paskelbus nuostatus nariams tuviškos dvasios diegimas vai
karo ir pokario metais, jautėsi
tuoliu — prastuolis, su diploma
siekia”.
registruotis, susiregistravo apie kams nėra labai sėkmingas jų
apleistas ir vienas, dėl to jieštu — diplomatas, su rašytoju sus lietuvius, nežiūrint kur jie
Ar jau
150 taisyklėse numatytas kvali pačių neįtraukus į darbą. Todėl
Inga nebuvo tikra, kad Savic
bebūtų:
ar
priešų
mindžiojamoj
kojo draugystės rašto žmonių
— rašytojas ir su visais kilnios
įstojai
|
tarpe. Girdėjau jį gyvai susi- kio abu sūnų buvo vokiečių nu sielos aristokratas. Tai buvo tik tėvynėj, ar išblaškytus plačia fikacijas atitinkančių narių. Po galėjo pastebėti tie, kurie pa
VILTIES
rašinėjus su Beniu Babrausku, žudytu, o visomis keturiomis rai labai reto taurumo lietuvis. me pasauly ar Lietuvos miškų to buvo įvykdyti dveji visuoti vartydavo "Tėviškėlę”, kad bu
draugija?
priglaustus bevardžius kuklius niai balsavimai (registraciją to vo stengtasi, kiek galima dauBern. Brazdžioniu, Antanu Vai norėjo užsitikrinti teises į savo
liau
tęsiant).
Pirmuoju
balsavi

Rašte
jis
mėgo
rampą:
tikJurgio
palikimą
—
vilą
"Ario

partizanus,
—
jungia
į
vienetą,
čiulaičiu ir kitais. Ir ta rašto
žmonių korespondencija, o gal galą”. Ingos moteriškas instink rumos jis nekopiavo, bet kūrė. kuris savo galia ir ryžtingumu mu buvo nustatyta, kad būsikadaise ir mano gyvas žodis, tas neapvylė: vienas Savickio Jo rašte nėra ašaros, bet visada nustelbia, visus priešo ginklus, moji LžS valdyba turi <būSi'
VYRAI, KURIE VADOVAUS 83-CIAM KONGRESUI:
bus kiek prisidėję prie to, kad sūnus liko gyvas ir atsišaukė. galima jausti šypsena. Ir nepą- nutylančius prieš šios tautos renkama iš 5 narių ir iš New
Yorke
gyvenančių
tarpo,
Garjis, po ilgos ilgos tylos, prabilo Greičiausiai tai ir bus buvusi sakytume, kad tai būtų užuo drąsą, didvyriškumą ir kančią.
Rusų budelių persekiojami, bės Teismę narių skaičius nu
keliomis knygomis ir prisimini priežastis, kuri šaltakrauję ir jautos šypsena, daugiau lengvos
blaivią skandinavę pastūmėjo pašaipos šypsena. Tik čia jis kankinami ir deginami lietuviai statytas — 3, o būstinė — Los
mų pluoštais.
palikti savo vyrą.
tos šypsenos nepagailėjo nie daužo mirtimi dvelkiančių po Angeles (iš ten gyvenančių tar
Paskutinysis jo laiškas man
kam: ir sodiečiams, ir miestie žeminių kalėjimų grotas, lieja po renkamas). Revizijos Komi
buvo labai keistas: pasveikino] Ir to aš net nenorėčiau pavačiams, ir šviesuoliams. Taip jis savo kraują, jie — nežinomieji sijos narių skaičius nustatytas
kiek ankstokai su šventėmis ii’| dinti vaižgantišku "šeimos ve
tikrumu jautė ir matė, ir taip kariai -^(kovoje ligi mirties ir]I irgi 3, o vietovė — Chicaga.
dė! visa ko atsisveikino, šaky-] žiu”. Ne, tai gali nutikti su kiek ją vaizdavo.
Pasibaigė karas, nurimo ka Antruoju balsavimu buvo pa
damas: "gyvenu tokiomis nuo-' vienu vyru ir su kiekviena bet
riuomenės;
nutilo tankų ir lėk siūlyti kandidatai į tuos organus
Paskutinysis jo romanas
talkomis, kad vakarą nežinau,' kurios tautybės moterimi, kai
tuvų
burzgesys,
tačiau lietuviui (nominacinis balsavimas). Su
ar rytą bekelsiu”. Stengiausi jį įgalioto ministro verslą tenka "Šventoji Lietuva” nedaro iš
karas
nesibaigia,
beviltiška ko darius nominuotų sąrašą jų nolaiške dar raminti ir drąsinti, pakeisti į daržininkystę. Daržo imties. Užverti, perskaitęs, ir
va
tęsiasi;
ligi
mirties.
Vienišas, i minacijose gautų balsų skaičiaus
bet man dingtelėjo širdin, kad idiliją, kurion visu rezignacijos galvoji, kas gi ten yra šventa.
užmirštas;:
lietuvis
kovoja
prieš eile, stipriausiai nominuotieji
jis greičiausiai jau neatsakys į užsispyrimu Savickis skendo, Vargu ar berastume nors vieną
Rūmų kalbėtojas (pirmininkas) Resp. Joe Martin (R),
komunizmą, vykdydamas savo (dvigubas skaičius, negu reikia
mano laišką. Taip ir buvo, žinia turėjo tragiškai pergyventi. Jis teigiamą tipą. Veikėjų veiksmai
Massachusetts.
kilnią pareigą šventai Tėvynei. išrinkti) buvo atsiklausti suti
apie jo mirtį manęs nenustebino,1 stengėsi to niekam neparodyti, dideliu taurumu nepasižymi. Ir
kimo.
Jei
paklaustieji
neatsilie

Lietuva! 'Tu esi kaip.krišto
tik patvirtinę mano nujautimą. Ir net čia jis mokėjo išsaugoti visi vaidina kažkokį pigų farsą.
linis lašelis, žemės purvų ir pu pė ar atsisakė, buvo atsiklausti
ne
tik
savo
orumą,
bet
ir
tikrai
Senis
Tvirbutas
miršta,
bernas
Man labai knietė jam primin-.
vėsių užteršto vandenyno vi iš eilės kiti. Tuo būdu susidarė
ti, kad jis sutvarkytų savo bib-] aristokratišką ir platų mostą. Jeronimas pradeda naują — duryje, milžiniškų bangų blaš šie kandatų sąrašai:
liotekos ir rankraščių reikalus,1 Visas nelaimes jis nešė ant savo ūkininko gyvenimą, šventa yra komas ir skandinamas, tačiau
Valdybai: (abėcėlės tvarka)
kad visa tai nepakliūtų į sveti didvyriškai tvirtų pečių. Tai tik viena aistra žemęi, tai šventa nenugalimas.
— Gedgaudas, Vytautas; Gramas rankas. Juoba, kad po mir rai vertas pasididžiavimo lietu jai Lietuvai.
žinok, Lietuva, jei karo dras žiūnas, Albinas; Merkelis, Alek
ties tūluose itin įsiliepsnoja mei vis ir tikras savo tautos amba
Tai pirmas Jurgio Savickio koma tu buyai mažytė ir ne sandras; Narkėiiūnaitė, Saliolė, ypatingai moterškose. Velio sadorius.
ilgesnis dalykas. Ir vigai ne ro žinoma, tai Istorijos Teisme tu
nis šioje srityje neturėjo laimės,] Asmeniškon pažintin suėjau manas, o ištęsta ir dar nestip būsi laisvės ir kovos milžinas!” mėja; Naujokaitis, Pranas; Penesutiko savo kelyje nei Vienos 1941 metais Nicoje. Prieš tai riai nusiūta novelė. Bet kaip tik be skundo ir aimanų kenčia. ne- nikas, Domas; Petrėnas, Juozas;
Rastenis, Vincas; Šalčius, Algi
lietuvaitės. '
| buvome pasikeitusiu pora laiš į J. Savickio kūrinius reikėtų
mantas; žiūraitis, Tomas (iš vi
Kelis kartus ir užuoriiinomis,] kų. Beviešint pas pp. Liutkus, žiūrėti ne kaip j kažką griežtai
so 10, renkami 5).
ir medvilnėn nesukdamas jis] vieną. sekmadienį jis atkopė į išspręstą, bet į paskiras iš gy
Senato daugumos vudas Robert A. Taft (R), Ohio; Senato
man priminė Ingą, jį palikusią kalnelį su savo Inga. Aš jį nuo venimo išskeltas kibirkštis, ku
Garbės Teismui: Bakūnas,
vieną. Tik štai šią vasiirą jis mokyklos suolo gerbiau. Pra rios mus žavi ir jaudina menišmažumos vadas, Lyndon Johnson (D), Texas.
Vladas; Biržiška, Mykolas; Ski
rado reikalo pasiskųsti, kad ir, džioje man net keista buvo, kad ku tikrumu.
rtus, Antanas; Starkus, Miltomaldaujama, ir rūgojama ne-' jis nebuvo kaip kiti mano anksnas; Trumpa, Vincas; Vitėnas,
(Atkelta iš 1 puls.)
Dėl šios knygos jis man kaip
grįžtanti iš Danijos Inga. Dėl cinu pažinti lietuviai rašto šmo
Juozas. (Renkami 3).
to jis, negalėdamas pakęsti vie-’ nės. Ir pirmas įspūdis buvo, kad tik ir rašė. Jis nusiskundė, kad dienomis ligoninėj labai didelis
Revizijos Komisijai: Dirmei
viena Dirva ją tepaminėjusi: susikimšimas.
"Mano viso gyvenimo noras bu
Kasmet du kartu šią ligoninę kis, Bronius; Galva,.Gediminas;
vo būti visų lietuvių”. Jo toks tikrina gydytojų komisija iš Kasniūnas, Vytautas; Prunskis,
gyvenimas ir buvo. Ir man jo Maskvos: . vieni žiūri ligoninės Juozas; Sruoga, Kazys; Valen
tinas, Albinas. (Renkami 3).
tie žodžiai taip širdin įstrigo, tvarkos, kiti apžiūri ligonius.
kad aš norėjau tą malonumą
Slaugėms moka 250 rb. mė
Į Rinkimų Komisiją yra pa
jam padaryti. Pasirodo, kad tai nesiui algos. Kadangi iš to ne skirti: Antanas Sodaitis (pirm.)
buvo ne laikraščių kaltė, o lei galima pragyventi, tai jos va Antanas Mažiulis (vicepirm.) ir
dėjo, kuris nesitdikė pasiųsti gia vaistus ir parduoda juodoj Kęstutis čerkeliūnas (sekr.).
knygos laikraščių redakcijoms rinkoj. 1952 m. kovo mėnesį Rinkimų Komisijos adresas:
Atstovų rūmų daugumos vadas Charles Halleck (R), Indi
paminėti. Jei būtų fiziškai įma dvi slaugės buvo sugautos va Mr. A. Sodaitis — LŽS, 57-56
ana; Atstovų rūmų mažumos vadas Sam Rayburn (.D),
noma, aš vienas visiems laikraš giant ir nuteistos po 4 metus 63rd St., Maspeth, N. Y. šiuo
čiams parašyčiau. Aš tiek lie kalėti.
adresu siunčiami balsavimo laiš
tuviškos šilimos pajutau iš Jur
Bažnyčios yra'vienintelė vie kai.
gio Savickio, kad visą gyvenimą ta, kur žmonės gali atsikvėpti
Rinkimuose dalyvauja- įsire
jausiuosi jam kaltas.
nuo bolševikinės tvarkos, todėl
gistravusieji — jų yrą visuose
ir
Marijampolėj
ir
Kaune
jos
štai pasitraukė iš mūsų tar
žemynuose. Registracija dar tę
po dar vienas taurus ir didelis lankomos gausiai, kur tik yra
siama iki' balsavimo pabaigos,
lietuvis, didelis rašto žmogus, pamaldos. Tačiau daug kur
tai yra iki 1953 m. vasario 1 d.
trūksta
kunigų.
Vienas
kunigas
kuris savo kukliu įr tyliu .gyve
stengiasi aptarnauti net kelias Registracijai adresas: Mr. A.
nimu jįeškojo kelio. į visų lietu
bažnyčias', bet visoms hėbeuž- Šalčius, 741 McDonough St.,
vių' širdis. Gal dėl to. jis gyve tenka. Tačiau dar šeji ir ten Brooklyn, N. Y. Įsiregistravu
no ir mirė visų apleistas ir vie gali išgirsti bažnyčių varpus siems išsiuntinėtos rinkimų,tai
nas.
. " ’
skambinant ir šiuo metu tai. yra syklės. Kas jų negavo, turi pa
Pagarsėjęs antikomunistine- veikla senatorius JBseph McCarthy
kone
vienintelis nesubolševikinTebūnie jam lengva svetima
siskubinti 'įsiregistruoti atitin
(respublikonas-'iš VVisconSin) buvo, pagerbtas jam įteikus atsižytas garsas, duodąs vilties,- kad
"Ažūrinio
-Pakraščio
”
žemelė,
mėjiino m.edalius už karinę veiklą Salamons salose paskutiniojo
. Atstovų rūmų daugumos prižiūrėtojas fwhip) Leslie Arends
dar ne viskas žuvo, kad varpai kamai anksčiau. Balsų skaičia
fR), Illinois; Atstovų rūmų mažumos prižiūrėtojas (whip)
karo metu. Jį sveikina pulk. John R. Langan, 5-to marinų atsar kurią jis su tokiu pietizmu ke dar suskambės ir laisvę skelb- vimo posėdis . įvyks ne vėliau
gos pulko vadąs.
Jbhn McCormack (D), Mass.
liolika metu pirštais pureno. ’** ' darnu
kaip vasario 12 d.

Jurgis Savickis

Laikraštininkams

Kaune

i

